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दािनएल

त्याच्या लेखकाच्या नावावरून नाव िदले गेले, दािनएलचे
पुस्तक बाबेलमध्ये त्याच्या काळातील एक उत्पादक आहे
ज्याने इस्तर्ाएलमधनू यहदू्यांना हद्दपार केले. “दािनएल” या
नावाचा अथर् “देव माझा न्यायाधीश आहे” असा आहे. या
पुस्तकात असे सिूचत केले आहे दािनएल हा अनेक पिरच्छेदाचा
लेखक होता, जसे की 9:2; 10:2. दािनएलने बाबेलच्या
राजधानीत त्याच्या काळात यहदू्यांच्या िनवार्सनासाठी त्याचे
अनुभव आिण भिवष्यवाण्या नोंदवल्या, जेथे सेवेमुळे राजाने
त्याला उच्च स्तरावर िवशेषािधकार िदला. आपल्या भमूीवर व
संस्कृतीत परमेश्वराची िवश्वासपूणे सेवा करणे त्याला स्वतःला
शास्तर्वचनातील जवळजवळ सवर् लोकांमध्ये अदि्वतीय
बनिवते.

साधारण इ. प.ू 605 - 530.

बाबेलमधील बंिदवान यहदूी आिण पिवतर् शास्तर्ाचे इतर
सवर् वाचक.

दािनएलचे पुस्तक संदेष्टा दािनएलच्या कृत्या, भिवष्यवाण्या
आिण दृष्टांत नोंदवतात. पुस्तक िशकवते की देव त्याच्या
अनुसरणार्यांशी िवश्वासूआहे. मोहआिणजबरदस्ती असनूही,
िवश्वास ठेवणारे पृथ्वीवरील कतर्व्ये पार पाडताना देवाला
िवश्वासू राहणे आवश्यकआहे.
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देवाचे सावर्भौमत्व
रूपरेषा
1. दािनएलचे महान पुतळ्याच्या स्वप्नाचा अथर् सांगणे —
1:1-2:49

2. शदर्ख, मेशख व अबेदन्गो यांची अग्नीच्या भट्टीतनू
सुटका केली — 3:1-30

3. नबुखदनेस्सरचे स्वप्न — 4:1-37
4. हलणारे बोट िलिहते आिण दािनएल िवनाशािवषयी
भिवष्यवाणी करतो — 5:1-31

5. िसंहाच्या गुहेत दािनएल— 6:1-28
6. चार श्वापदांचे स्वप्न — 7:1-28
7. एक मेंढा, शेळी आिण एडक्याचा दृष्टांत — 8:1-27
8. दानीएलच्या पर्ाथर्नेचे 70 वष उ र होते — 9:1-27
9. अंितम महान युद्धािवषयी दािनएलचा दृिष्टकोन— 10:1-
12:13

1 यहदूाचा राजा यहोयाकीम याच्या कारिकदी र्च्या ितसर्या
वषी र् बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याने यरूशलेमेवर चढाई
करून त्यांची रसद बंद करण्यासाठी यरूशलेमेला वेढा
िदला. 2 परमेश्वराने नबुखदरे्नेस्सर राजास यहदूाचा राजा
यहोयाकीमवर िवजय िदला आिण त्यास परमेश्वराच्या घरातील
काही वस्तू िदल्या त्याने त्या िशनार येथे त्याच्या देवाच्या
घरासाठी आणल्या आिण त्या पिवतर् वस्तू त्याने त्याच्या
देवाच्या भांडारात ठेवल्या.

3 राजा आपला पर्मुख अिधकारी अश्पनज यास म्हणाला की
इसर्ाएलाचे काही लोक, जे राज कुळातले आिण उच्चकुलीन
आहेत त्यास माझ्याकडे घेवनू ये. 4 ज्यांच्या अंगी काही कलंक
नाही असे िनष्पाप, सुरुप, कौशल्यपुणर्तेने चतुर, ज्ञानाने पिरपणूर्
आिण शक्तीवान आिण राजाच्या महलामध्ये सेवा करण्यास
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पातर् तेथे त्यांना खास्द्यांची िशक्षण व भाषा िशकवायला त्याने
त्यास सांिगतले. 5 राज्याच्या िमष्ठान्नातनू व तो पीत असे
त्या दर्ाक्षरसातनू तो त्यांचा रोज वाटा नेमनू िदला. असे त्या
तरुणांना तीन वषार्चे पर्िशक्षण देण्यात यावे. त्यानंतर त्यांनी
राजाची सेवा करावी.

6 त्या लोकांमध्ये दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजर्या हे
यहदूा वंशाचे होते. 7 पर्मुख अिधकार्याने त्यांना, दानीएलास
बेल्टशस्सर, हनन्यास शदर्ख, मीशाएलास मेशख, अजर्यास
अबेदनगो, नावे िदली.

8 पण दानीएलाने आपल्या मनात ठरवले की, तो स्वत:ला
राजाच्या अन्नाने िकंवा त्याच्या िपण्याच्या दर्ाक्षरसानें
िवटाळिवणार नाही; म्हणनू त्याने षंढांच्या अिधकार्याला
िवनंती केली की, मी आपणाला िवटाळवू नये. 9 आता देवाने
दानीएलावर पर्मुख अिधकार्याची कृपा आिण दया व्हावी असे
केले. 10 पर्मुख अिधकारी दानीएलास म्हणाला, “मला माझा
स्वामी, राजांचे भय आहे त्याने तुम्ही काय खावे व काय प्यावे
ह्याची आज्ञा केलीआहे, तुमच्या वयाच्या इतर तरुणांपेक्षा तुम्ही
अिधक वाईट का िदसावे? तुमच्यामुळे तो माझे डोके छाटून
टाकेल.”

11 मग पर्मुख अिधकार्याने दानीएल, हनन्या, मीशाएल व
अजर्या हयावर नेमनू िदलेल्या कारभार्याशी दानीएल बोलला.
12 तो म्हणाला, “आपल्या दासांची दहा िदवस कसोटी पहा,
आम्हास फक्त् शाकभोजन व िपण्यास पाणी दे. 13 नंतर आमचे
बाहयरुप व त्या तरुणांचे बाहयरुप व जे राजाचे िमष्ठान्न खात
आहेत त्या तरुणांचे बाह्यरुप, त्यांची तुलना कर आिण तुझ्या
नजरेस येईल तसे तुझ्या दासास कर.”

14 मग तो कारभारी हे करण्यास मान्य झाला दहा िदवसानी
त्याने त्यांची पाहणी केली. 15 दहा िदवसाच्या शेवटी त्यांचे
बाह्यरुप जे राजाचे िमष्ठान्न खात अिधक िनरोगी आिण



1:16 iv दािनएल 2:4

धष्टपुष्ट िदसूलागले. 16मगकारभार्याने त्यांचे िमष्ठान्नआिण
त्यांचा दर्ाक्षरस काढून त्यास फक्त शाकभोजन िदले.

17 मग या चार तरुणास देवाने ज्ञान आिण सवर् पर्कारच्या
शास्तर्ांचा समज आिण शहाणपण िदले, आिण दानीएलास
सवर् पर्कारचे स्वप्न व दृष्टांत उलगडत असत. 18 राजाने
ठरवनू िदलेल्या काळाच्या समाप्तीनंतर पर्मुखअिधकारी त्यांना
नबुखदने्स्सर राजासमोर घेऊनआला.

19 राजा त्यांच्याशी बोलला, त्या सवर् समुदायामध्ये दानीएल
हनन्या, मीशाएल, व अजर्या यांच्या तोडीचा दुसरा कोणीच
नव्हता. ते राजासमोर त्याच्या सेवेस राहू लागले. 20 ज्ञानाच्या
आिण शहाणपणाच्या बाबतीत राजाने त्यांना जे काही िवचारले
त्यामध्ये ते, सवर् जादगूार, भतूिवद्या करणारे हयांच्यापेक्षा ते
दहापट उ म असे संपणूर् राज्यात राजाला आढळून आले.
21 कोरेश राजाच्या कारिकदी र्त पिहल्या वषार्पयर्ंत दानीएल तेथे
राहीला.

2

1 नबुखदने्स्सर राजाच्या कारकी र्दीच्या दुसर्या वषी र् त्यास
स्वप्न पडले तो बेचैन झाला आिण झोपू शकला नाही. 2 तेव्हा
राजाने फमार्न काढला की, जादगूार आिण ज्योितषी जाणणारे
तसेच मांितर्क आिण ज्ञानी लोक ह्यांनी यावे आिण राजाला ते
स्वप्न सांगावे, म्हणनू ते राजासमोर हजर झाले.

3 राजा त्यांना म्हणाला, “मला एक स्वप्न पडले आहे आिण
त्याचा अथर् जाणण्यास माझे मन व्याकूळ झाले आहे.” 4 तेव्हा
ज्ञानी लोक राजाशी आरामी भाषेत बोलले “महाराज िचरायू
असा! तुमच्या सेवकांना तुमचे स्वप्न सांगा आिणआम्ही त्याचा
अथर् तुम्हास पर्गट करू!”
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5 राजाने खास्दी लोकांस उ र िदले, “हा ठराव होऊन चुकला
आहे जर तुम्ही मला स्वप्न आिण त्याचा अथर् सांगणार नाही तर
तुमच्या शरीराचे तुकडे केले जातीलआिण तुमच्या घरांचे उिकरडे
केले जातील. 6 पण जर तुम्ही मला स्वप्न आिण त्याचा अथर्
सांगाल तर तुम्हास माझ्याकडून भेट, पािरतोिषक आिण मोठा
मान िमळेल. यास्तव तुम्ही मला स्वप्न व त्याचा अथर् सांगा.”

7 ते पुन्हा त्यास म्हणाले, “महाराजांनी आपल्या सेवकांस
स्वप्न सांगावे म्हणजे आम्ही त्याचा अथर् सांग.ू” 8 राजाने उ र
िदले, “मला ठाऊकआहे तुम्ही वेळ काढतआहात; पािहजे कारण
तुम्हास ठाऊक आहे की, माझा ठराव झालेला आहे. 9 पण जर
तुम्ही मला स्वप्न सांिगतले नाही तर तुमच्यासाठी एकच िशक्षा
आहे. म्हणनू माझे मन बदलत नाही तोपयर्ंत तुम्ही खोट ा
आिण फसव्या गोष्टी सहमत करून मला सांगाव्या असे तुमचे
ठरलेआहे. म्हणनू मला स्वप्न सांगा म्हणजे मला समजेल तुम्ही
त्याचा उलगडा करु शकता.”

10 खास्दी लोकांनी राजास उ र केले, “या जगात असा
कोणताच मनुष्य नाही जो राजाची ही मागणी पणूर् करेल असा
कोणताच महान आिण पर्तापी राजा नाही ज्याने असे मागणे
ज्योितषी, भुतिवद्या जाणणारे आिण ज्ञानी लोकांस केली असेल.
11महाराजजी गोष्ट मागतात ती कठीणआहेआिण देवािशवाय
कोणीही नाही जो हे सांगेल कारण देव मानवात राहत नाही.”

12 हे ऐकून राजा रागाने संतापला आिण त्याने आज्ञा केली
की, बाबेलमध्ये जे ज्ञानािवषयी ओळखले जातात त्यांचा नाश
करण्यात यावा. 13 हे फमार्न िनघाले म्हणनू जे त्यांच्या
ज्ञानासाठी ओळखले जात होते त्यास मरणास सामोरे जावे
लागणार होते, आिण लोक दानीएल आिण त्यांच्या िमतर्ांना
शोधू लागले यासाठी की, त्यांचा घात करावा.

14 तेव्हा दानीएलाने अंगरक्षकांचा पर्धान अयोर्क जो,
बाबेलातील ज्ञानांचा घात करायला िनघाला होता, त्यास
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दुरदशी र्पणानेआिण िवचारपवूर्क म्हणाला. 15दानीएल राजाच्या
सेनापतीला म्हणाला, “राजाकडून हा असा तातडीचा हुकूम
का िनघाला?” तेव्हा अयोर्कने दानीएलास काय घडले ते
सांिगतले. 16मग दानीएलाने आत जाऊन राजास िवनंती केली
की, “त्याला समय द्यावा म्हणजे त्यास महाराजाला त्याच्या
स्वप्नाचा उलगडा सांगता येईल.”

17 तेव्हा दानीएललाने आपल्या घरात जाऊन आपले सोबती
हनन्या, मीशाएल व अजर्या यांना ती गोष्ट कळवली, 18 त्याने
त्यांना िवनंती केली की, या रहस्यािवषयी स्वगी र्य देवाने दया
करावी असे त्यांनी देवाजवळ मागावे म्हणजे बाबेलाच्या इतर
ज्ञान्यांसोबत त्याचा आिण त्याच्या सहकार्यांचा घात होऊ नये.

19 त्या रातर्ी दानीएलास दृष्टांताद्वारे, या रहस्याचा उलगडा
झाला. त्यानंतर त्याने स्वगी र्य देवाचे स्तवन केले. 20आिण तो
म्हणाला,
“देवाच्या नामाचे सदासवर्दा स्तवन होवो,
कारण ज्ञान आिण सामथ्यर् त्याचे आहे.”
21तो समयआिण ऋतु बदलतो,
तो राजास काढतो आिण दुसर्यास िसंहासनावर बसवनू राजे

करतो;
तो ज्ञान्यास आिण िववेकवंतास शहाणपण देतो.
22तो गुढ आिण गहन गोष्टी पर्गट करतो,
कारण अंधारात काय आहे हे तो जाणतो,
आिण पर्काश त्यामध्ये वसतो.
23 माझ्या पवूर्जाच्या देवा, मी तुझे आभार मानतो आिण तुझे

स्तवन करतो,
कारण तू मला ज्ञान आिण सामथ्यर् िदले;
आिण जे आम्ही तुझ्याजवळ मािगतले ते सवर् तू आता मला

कळवले आहे म्हणनू मी तुझे उपकार मानतो व तुझी
स्तुती करतो,
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कारण तू राजाची गोष्ट आम्हास कळिवली आहे.
24 हे सगळे झाल्यानंतर दानीएल ज्याची नेमणकू राजाने

बाबेलाच्या सवर् ज्ञानी लोकांचा वध करण्यास ज्याची नेमणकू
केली होती त्या अयोर्काकडे जाऊन म्हणाला, “बाबेलाच्या ज्ञानी
लोकांस ठार करु नको, तर मला राजासमोर घेऊन जा म्हणजे मी
त्यास स्वप्न आिण त्याचा अथर् सांगेन.”

25 नंतरअयोर्काने दानीएलासलवकर राजासमोर नेऊन म्हटले,
“यहदूाच्या बंदीवानात मला एक मनुष्य सापडला आहे जो
राज्याच्या स्वप्नाचा अथर् सांगेल.” 26 राजाने बेल्टशस्सर नाव
िदलेल्या दानीएलास म्हटले, “माझे स्वप्न आिण त्याचा अथर्
सांगण्यास तू कुशलआहेस काय?”

27 दानीएलाने राजास उ र िदले, “राजाचे गुढ पर्कट
करण्याची कुशलता, ज्ञानी, व भुतिवद्या जाणणारे,जादगूार िकंवा
ज्योितषी त्यांच्याकडे नाही. 28तथापी, एक देवआहे जो स्वगार्त
राहतो तो रहस्य पर्गट करतो आिण त्याने भिवष्यात होणारी
घटना राजा नबुखदने्स्सर आपणास कळिवली आहे. तुम्ही
आपल्या िबछान्यात पडले असता तुमचे स्वप्नआिण दृष्टांत तो
असा.

29 आपण जसे िबछान्यात पडून िवचार करत होता तेव्हा
आपल्या मनात हे रहस्य पर्गट करणार्याने आपणास पुढे
होणारी घटना कळिवली. 30आता माझी गोष्ट, ती अशी की; हे
रहस्य मला उलगडते ते यामुळे नाही की मी इतर मनुष्यांपेक्षा
अिधक ज्ञानी आहे, तर हे रहस्य यासाठी उलगडले की, राजा
आपणयाचाअथर् समजावा वजोआपल्या मनातीलगहन िवचार
समजावे.

31राजाआपण,आपल्या डोळ्यापुढे एकमोठा पुतळा पािहला
हा पुतळा शक्तीशाली आिण तेजोमय असा तुमच्यासमोर उभा
रािहला, त्याचे तेज भयावह होते. 32 त्या पुतळ्याचे डोके उ म
सोन्याचे होते, त्याची छाती व हात चांदीचे होते, त्यांचा मधला
भाग आिण मांडया िपतळेच्या. 33आिण त्याचे पाय लोखंडाचे
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होते त्याची पावले काही भाग लोखंडाची आिण काही भाग
मातीची होती.

34 तुम्ही वर पाहत होता तेव्हा कोणा मनुष्याचा हात
लागल्यावाचनू एक दगड छेदला गेला आिण त्याने त्या
पुतळ्याच्या लोखंडाच्या व मातीच्या पावलांवर आदळून त्यांचे
तुकडे तुकडे केले. 35 त्यानंतर लोखंड, माती, िपतळ, चांदी
आिण सोने यांचे एकाच वेळी तुकडे झालेआिण ते उन्हाळ्यातील
खेळ्यातल्या भुश्यापर्माणे झाले. वारा त्यांना घेऊन गेलाआिण
त्यांचा मागमसू रािहला नाही. पण तो दगड जो पुतळयावर
आदळला होता त्यांचा मोठा पवर्त होऊन त्याने सवर् पृथ्वी
व्यापली.

36 हे आपले स्वप्न आहे राजा, आता आम्ही त्याचा उलगडा
सांगतो. 37 राजा आपण, राजािधराज आहात ज्यास स्वगार्च्या
देवाने राज्य, सामथ्यर्, बल आिण सन्मान िदला आहे. 38 त्याने
तुम्हास त्या जागा िदल्या िजथे माणसे राहतात. त्याने तुमच्या
आधीन वनपशू आिण आकाशातील पक्षी केले आहेत आिण
तुम्हास त्याचा शासक बनिवले आहे, तुम्ही त्या पुतळ्याचे सुवणर्
मस्तकआहात.

39 आपल्यानंतर आपणापेक्षा किनष्ठ असे राज्य उदयास
येईल, आिण िपतळेचे असे ितसरे राज्य सवर् पृथ्वीवर स ा
करतील.

40 तेथे चौथे राज्य असेल जे लोखंडासारखे मजबतू लोखंड
तुकडे करतो हे त्यांचे तुकडे करून त्यांचा भुगा करील.

41 जसे आपण पािहले की, पावले आिण बोटे काही भाग
भाजलेल्या मातीचा आिण काही भाग लोखंडाचा होता, म्हणनू
हे राज्य िवभागलेले राहील, काही भागात लोखंडाची मजबुती
राहील तसेच जसे आपण लोखंड मातीत िमसळलेला पािहले.
42जशी पायांची बोटे अंशत: लोखंडाची आिण अंशत: मातीची
बनली होती तसे ते राज्य असेल अंशत: बळकट आिण अंशत:
िठसळू असे होईल. 43 जसे आपण पािहले लोखंड मऊ माती
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सोबत िमसळले होते, तसेलोक िमसळलेले राहतील,जसेलोखंड
व माती एक होत नाही तसे हे लोकही एकतर् राहणार नाही.

44 त्या राजाच्या िदवसात स्वगी र्य देव एका राज्याची स्थापना
करील, त्याचा कधीही नाश होणार नाही, त्यास कोणी िजंकणार
नाही ते तर सवर् राज्याचे तुकडे करून त्या सवार्चंा नाश करील
व ते सवर् काळ िटकेल. 45आपण जसे पािहले कोणी मनुष्याचा
हात न लागता एक दगड पवर्तांवरून तुटून पडला त्याने लोखंड,
िपतळे, माती, चांदी आिण सोने यांचे तुकडे केले, त्या महान
परमेश्वराने राजा पुढे होणार्या घटना कळिवल्या आहेत. हे
स्वप्न सत्य असनू त्याचा हा िवश्वसनीय उलगडा आहे.”

46 राजा नबुखदने्स्सराने पालथे पडून दानीएलास साष्टांग
दंडवत घातले आिण आज्ञा केली की त्यास अपर्ण करून धपू
दाखवा. 47 राजा दानीएलास म्हणाला, “खरोखर तुझा देव सवर्
देवांचा देव आहे, राजांचा राजा आहे, तो जो रहस्यांचा उलगडा
करतो, म्हणनू तुला हे रहस्या पर्गट करता आले आहे.”

48 नंतर राजाने दानीएलास मोठा सन्मान आिण अदभु्त
भेटवस्तू िदल्या. त्यास अवघ्या बाबेलातील परगण्याची स ा
िदली आिण दानीएल बाबेलाच्या सवर् ज्ञानी लोकांचा मुख्य
पर्शासक झाला. 49 दानीएलाने राजास केलेल्या िवनंतीवरुन,
राजाने शदर्ुख, मेशख आिण अबेदनगो ह्यास बाबेलाच्या
पर्ांताचे पर्शासक नेमले पण दानीएल राजदरबारीच रािहला.

3
1नबुखदने्स्सर राजाने सोन्याचा एक पुतळा केला त्याची उंची

साठ हात आिण रंुदी सात हात होती, त्याची स्थापना त्याने
बाबेल पर्ांताच्या दुरा मैदानात केली. 2 नंतर नबुखदने्स्सर
राजाने स्थापलेल्या त्या पुतळ्याची पर्ितष्ठापना करण्यासाठी
एकतर् होण्यासआपलेपर्ांताचे पर्शासक, पर्ादेिशकपर्शासक,



3:3 x दािनएल 3:12

स्थािनक पर्शासक, सोबतचे सल्लागार,खिजनदार, न्यायाधीश,
दंडािधकारी आिण पर्ांतातले सवर् उच्च मुख्यािधकारी हयांस
िनरोप पाठवला.

3 नंतर पर्ांताचे पर्शासक, पर्ादेिशक, पर्शासक, स्थािनक
पर्शासक, सोबतचे सल्लागार, खिजनदार, न्यायाधीश,
दंडािधकारी आिण पर्ांतातले सवर् उच्च मुख्यािधकारी यासाठी
एकतर् आले की, नबुखदने्स्सर राजाने स्थािपत केलेल्या
पुतळ्याचे समपर्ण व्हावे. 4 तेव्हा दवंडी देणारा ओरडला,
“अहो िविवध देशाच्या िविवध भाषेच्या लोकांनो, 5 ज्यावेळी
तुम्ही िशंग, बासरी, सतार, िवणा, पंुजी आिण सवर् पर्कारची
वादे्य यांचे संगीत ऐकाल त्यावेळी त्या सुवणर् पुतळयास दंडवत
करा ज्याची स्थापना नबुखदने्स्सर राजाने केली आहे.

6 जो कोणी पालथा पडून त्यास नमन करणार नाही त्यास
लगेच त्या क्षणाला जळत्या अग्नीच्या भट्टीत टाकले जाईल.”
7मग िशंग, बासरी, सतार, सारंगी, िवणा, पंुगी इत्यादी वाद्यांचा
आवाज ऐकताच िविवध देशाच्या िविवध भाषेच्या लोकांनी त्या
सुवणर् पुतळयास पालथे पडून दंडवत केले जो नबुखदने्स्सर
राजाने स्थापला होता.

8 आता यावेळी काही खास्द्यांनी जवळ येऊन यहदू्यांवर
दोषारोप केला. 9 ते नबुखदने्स्सर राजास म्हणाले, “महाराज
िचरायु असा. 10महाराज तुम्ही असे फमार्न काढले आहे ना, की,
जो कोणी िशंग, बासरी, सतार, िवणा, पंुगी आिण इतर वाद्याचा
आवाज ऐकतो त्याने सुवण्र् पुतळयास दंडवत करावे.

11जो कोणी त्यास पायापडून नमन करणार नाही त्यास लगेच
त्या क्षणाला तप्त अग्नीच्या भट्टीत टाकण्यात येईल. 12आता
येथे काही यहदूी आहेत ज्यांची नेमणकू तुम्ही बाबेलाच्या
पर्ांतात केली, त्यांची नावे शदर्ख, मेशख अबेदनगो ही आहेत.
हे लोक, राजा,आपली पवार् करत नाहीत, ते तुमच्या देवास नमन
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करत नाहीत, त्याची सेवा करत नाही, िकंवा तुमच्या पुतळ्यास
दंडवत करत नाहीत, ज्याची तुम्ही स्थापना केली आहे.”

13 तेव्हा नबुखदने्स्सर राजाने रागात संतप्त होऊन शदर्ख,
मेशख, अबेदनगो हयास घेऊन या अशी आज्ञा केली तेव्हा
लोकांनी त्यांना राजापुढे सादर केले. 14 नबुखदने्स्सर त्यांना
म्हणाला, “काय तुम्ही शदर्ख, मेशख, अबेदनगो आपल्या
मनाची तयारी केली? की तुम्ही माझ्या स्थपलेल्या सुवणर्
पुतळयास नमन करून त्यास दंडवत करणार नाही?

15 आता जर तुम्ही तयार आहात तर, जेव्हा तुम्ही िशंग,
बासरी,सतार,सारंगी, िवणा, पंुगीआिण इतर वाद्ययांचाआवाज
ऐकाल तेव्हा तुम्ही या पुतळयापुढे उपडे पडून दंडवत कराल तर
बरे; पण जर तुम्ही नमन करणार नाही, तर तुम्हास त्वरीत तप्त
अग्नीच्या भट्टीत टाकण्यात येईल. तुम्हास माझ्या हातातनू
सोडिवणारा असा कोण देव आहे?”

16 शदर्ख, मेशख, अबेदनगो यांनी राजाला उ र िदले की,
“हे नबुखदने्स्सरा, या बाबतीत उ र देण्याचे आम्हास पर्योजन
नाही. 17 जर काही उ र आहे, तर ते हे की, ज्या देवाची
आम्ही सेवा करतो तो आम्हास तप्त आग्नीच्या भट्टीतनू
काढण्यास समथर् आहे, आिण महाराज तो आम्हास आपल्या
हातनू सोडवील. 18 पण जर नाही तर महाराज हे आपणास
मािहतअसावे की,आम्ही तुमच्या देवाची उपासनाकरणार नाही,
आिण त्याच्या पुढे आम्ही पालथे पडून त्यास दंडवत करणार
नाही.”

19नबुखदने्स्सर रागाने संतप्त झाला, त्याची शदर्ख, मेशख,
अबेदनगो िवरूद्ध त्याची मुदर्ा पालटली. त्याने आज्ञा केली
की, भट्टी नेहमीपेक्षा सातपटीने तप्त करण्यात यावी. 20 नंतर
त्याने आपल्या सैिनकातील काही बलवान पुरुषास आज्ञा केली
की, शदर्ख, मेशख, अबेदनगो यांना बांधा आिण तप्त भट्टीत
टाका.
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21 ते बांधलेले असताना त्यांनी आपले पायमोजे, सदरे झगे
आिण इतर वस्तर् घातले होते आिण त्यांना तप्त भट्टीत
टाकण्यात आले. 22 राजाची आज्ञा सक्त असल्याने ती भट्टी
फारचतप्त केलेली होती. शदर्ख, मेशख,अबेदनगोयांना ज्यांनी
भट्टीत टाकले ते सैिनक ितच्या ज्वालेने मरण पावले. 23 ितथे
ते पुरुष शदर्ख, मेशख, अबेदनगो हातपाय बांधलेले असे त्या
भट्टीत पडले.

24 नंतर नबुखदने्स्सरचकीत होऊन त्वरीत उभा रािहला त्याने
आपल्या सल्लागारास िवचारले, “आपण त्या ितघांना बांधनू
भट्टीत टाकले ना?” त्यांनी उ र िदले, िनिश्चत राजे. 25 तो
म्हणाला,मलाअसे िदसते की,चार माणसेअग्नीत मोकळे िफरत
आहेत, त्यांना काही एक दुखापत झालेली नाही, चौथ्याचे तेज
हे जणू देवपुतर्ासारखे आहे.

26 तेव्हा नबुखदने्स्सराने धगधगत्या भट्टीच्या दाराजवळ
येऊन त्यांना हाक मारली “शदर्ख, मेशख, अबेदनगो, सवोर्च्च
देवाच्या दासांनो बाहेर या.” येथे या, नंतर शदर्ख, मेशख,
अबेदनगो अग्नीतनू बाहेरआले. 27 तेथे जमलेले पर्ांतािधकारी,
पर्शासक, पर्ादेिशक पर्शासक, स्थािनक पर्शासक, इतर
पर्शासक आिण राजाचे सल्लागार ह्यांनी त्यास पािहले.
त्यांच्या शरीरावर अग्नीच्या जखमा नव्हत्या त्याचा एकही केस
होरपळला नाही. त्यांना अग्नीचा वासही लागला नाही.

28नबुखदने्स्सर म्हणालायाआपणशदर्ख, मेशख,अबेदनगो
यांच्या देवाचे स्तवन करूया, कारण त्याने आपला िदव्यदतू
पाठवला आिण ज्या आपल्या सेवकांनी त्याच्यावर भरवसा
ठेवला, आिण राजाची आज्ञा पालटवली, आिण आपल्या
देवािशवाय दुसर्या कोणत्याही देवाची सेवा करू नये िकंवा
दुसर्या कोणाला नमन करू नये म्हणनू आपली शरीरे अिपर्ली
त्यांना त्याने सोडवले आहे.

29 त्यामुळे मी ठराव करतो की, कुणीही लोक, कुठल्याही
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देशाचे, कोणतीही भाषा बोलणारे जर शदर्ख, मेशख,अबेदनगो,
यांच्या देवाच्या िवरोधात बोलतील तर त्यांचे तुकडे करण्यात
येतील, आिण त्यांच्या घराचे उिकरडे करण्यात येतील. कारण
अशा पर्कारे सोडिवणारा दुसरा कोणता देव नाही. 30 नंतर
राजाने शदर्ख, मेशख, अबेदनगो यांना बाबेलच्या परगण्यात
बढती िदली.

4
1नबुखदने्स्सर राजाने सवर् लोक राष्ट्रआिण पृथ्वीवरील सवर्

भाषा बोलाणार्या लोकात फमार्न पाठवले की, तुमचे कल्याण
होवो. 2सवोर्च्च देवाने जी िचन्हे आिण जे चमत्कार माझ्यासाठी
केलेले तुम्हास सांगावे हे मला बरे वाटले आहे;
3 त्याची िचन्हे िकती थोर,
त्याचे चमत्कार िकती अदभ्तू,
त्याचे राज्य हे सावर्कालीक राज्यआहे.
त्याचे स्वािमत्व िपढ ानिपढ ा राहते.

4 मी, नबुखदने्स्सर, माझ्या घरात सुखाने राहत हातो आिण
माझ्या महलात समृद्धीचा उपभोग घेत होतो. 5मी स्वप्न पािहले
आिणघाबरलो मी त्यावेळीआपल्या पलंगावर पडलो होतो. त्या
दृष्टांतामुळे माझे मन अिधर झाले. 6 म्हणनू मीआज्ञा केली की,
बाबेलातील सवर् ज्ञानी लोकांस मजकडेआणावे म्हणजे ते माझ्या
स्वप्नाचा उलघडा करतील.

7 तेव्हा जादगूार, भुतिवद्या करणारे, खास्दी आिण ज्योितषी
हे मजकडे आले. मी त्यांना स्वप्न सांिगतले पण त्याचा उलघडा
त्यांना होईना. 8 शेवटी दानीएल आत आला, त्यास मी माझ्या
देवाचे नाव बेल्टशस्सर िदले आहे. त्यास मी स्वप्न सांिगतले.
9 बेल्टशस्सरा, सवर् ज्ञान्यांच्या अिधकार्या, मला ठाऊक आहे
पिवतर् देवाचा आत्मा तुझ्यामध्ये िनवास करतो आिण तुला
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कोणतेही गुढ रहस्यअवघडनाही. मलापडलेल्या स्वप्नाचाअथर्
मला सांग.

10मी माझ्या पलंगावर पडलो असता मला िदसले ते असे, मी
पािहले, पृथ्वीच्या मधोमध एक मोठा वृक्ष होता आिण त्याची
उंची खपू मोठी होती. 11 तो वृक्ष वाढून मजबतू झाला त्याचा
शेंडा आकाशात पोहचला आिण त्याचा देखावा सवर् पृथ्वीच्या
सीमेपयर्ंत पोहचला. 12 त्याची पाने संुदर होती, त्यास भरपरू फळे
असनू ती सवार्नंा खायला पुरेशी होती. वनपशु त्याच्या सावलीत
आिणआकाशातीलपक्षी त्याच्याफांद्यामध्ये राहत. तो वृक्षसवर्
िजिवतांचे पोषण करीत असे.

13मी माझ्या िबछान्यात पडलोअसता माझ्या मनात पािहले
आिण एक पिवतर् देवदतू आकाशातनू खाली उतरला. 14 तो
मोठ ाने ओरडून म्हणाला हा वृक्ष तोडून टाका आिण त्याच्या
फांद्या छाटून टाका, त्याची पाने काढून टाकाआिण फळे िवखरा,
त्याच्या खाली राहणारे पर्ाणी पळून जावो आिण फांद्यांतील
पाखरे उडून जावोत.

15 पण त्याचा बंुधा जिमनीत राहू दया. त्यास लोखंड आिण
िपतळेच्या पट्टया बांधनू, कुरणाच्या कोवळ्या गवतात राहू
द्या. त्यासआकाशातीलदहीवरात िभजूद्या, वनपशंुबरोबर त्यास
भमूीवरील गवताचा वाटा िमळू द्या. 16 त्याचे मानवी हृदय
जावनू त्यास पर्ाण्याचे हृदय पर्ाप्त होवो, तो पयर्ंत सात वष
होऊन जातील.

17 हा िनणर्य त्या देवदुताच्या घोषणेद्वारे आिण
पिवतर्जनांच्या िवचाराने झाला आहे, यासाठी की मनुष्याच्या
राज्यात परात्पर पर्भुत्व करतो,आिण ज्या कोणाला ते द्यायला
तो इिच्छतो त्यास तो ते देतो, आिण त्यावर मनुष्यातल्या
सवार्ंहनू नीच अशा मनुष्यास तो स्थापतो, असे िजवंतांनी
जाणावे. 18 हे स्वप्न मी नबुखदने्स्सर राजाने पािहले आता तू हे
बेल्टशस्सरा ह्याचा अथर् मला सांग कारण माझ्या राज्यातल्या
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ज्ञानी जनांपैकी कोणीही ह्याचा अथर् सांगू शकत नाही, पण तू हे
सांगू शकतोस, कारण देवाचा पिवतर् आत्मा तुझ्याठायी राहतो.

19मग दानीएल, ज्यास बेल्टशस्सर नाव देण्यातआले होते तो
काही क्षणासाठी गोंधळून गेला आिण त्याचे मन अस्वस्थ झाले.
राजा म्हणाला, “बेल्टशस्सर हे स्वप्न िकंवा त्याच्या अथार्ने तू
घाबरू नकोस.” तेव्हा बोलटशस्सर म्हणाला, “माझ्या स्वामी हे
स्वप्न तुझा दे्वष करणार्यासआिण याचा अथर् तुझा शतर्ुस लागू
पडो.

20जो वृक्ष तू पाहीला,जो वाढून मजबुत झालाआिण ज्याचा
शेंडा आकाशात गेला ज्यास सवर् पृथ्वीवरून पाहता येत होते.
21 ज्यांची पाने संुदर आिण फळे भरपरू असनू ती सवार्संाठी
पुरेशी होती. त्याच्या सावलीत वनपशू राहत आिण फांद्यांमध्ये
आकाशातील पक्षी राहत होते. 22 हे राजा तो वृक्ष तू आहेस, तू
वाढून बलवान झालास तुझी थोरवी आकाशापयर्ंत पोचली आहे,
तुझे अिधकार पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत पोहचतात.

23 हे राजा, तू एक स्वगर्दतू पािहला जो स्वगार्तनू खाली येवनू
म्हणाला, ‘हा वृक्ष तोडून ह्याचा नाश करा, पण त्यांचा बंुधा
जिमनीत राहू दया, ह्याला लोखंड आिण िपतळेच्या पट्टयांनी
बांधनू कुरणातल्या कोवळया गवतात राहू दया त्याने आकाशाचे
दव िभजवो, तो सात वष वनपशुसोबत राहो.’

24 हे राजा ह्याचा अथर्, असा सवो र्च्च देवाचा हा आदेश
आहे. जो माझ्या राजापयर्ंत पोचला आहे. 25 तुला मनुष्यातनू
काढून टाकण्यात येईल, तुझी वस्ती वनपशुमध्ये होईल. तुला
बैलासारखे गवतखावे लागेल. आकाशातील दवाने तू िभजशील,
सात वष जाईपयर्ंत तू हे जानशील की, मानवावर देवाची स ा
आहे.

26जसे सांगण्यातआलेआहे की, त्या वृक्षाची बंुधे तशीच राहू
दया, हयाचपर्कारे, जेव्हा तू स्वगार्चे िनयम िशकशील तुझे राज्य
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तुला पुन्हा पर्ाप्त होईल. 27 म्हणनू हे राजा माझी मसलत तुला
मान्य असो, पाप सोडून योग्य ते कर, आपली दुष्टता सोडून
जाचलेल्यावर दया कर. असे केल्यास तुझी समृध्दी जास्त िदवस
राहील.”

28-29 हे सवर् राजा नबुखदने्स्सरासोबत बारा मिहन्यात घडून
आले तो बाबेलातील राजवाड ात िफरत होता. 30 “काय ही
महान बाबेल नगरी, जी मी माझ्या राज िनवासासाठी आिण
माझ्या गौरवासाठी बांधली.” 31 जेव्हा राजा हे बोलत होता.
पाहा स्वगार्तनू वाणीझाली, “राजा नबुखदने्स्सरा, हे फमार्न ऐक,
तुझ्या हातची राजस ा गेली आहे. 32 तुला लोकातनू काढून
टाकण्यात येईल तुझी वस्ती वनपशतू होईल तुला बैलांसारखे
गवतखावे लागेलआिण मानवी राज्यावर देवाची स ाआहे, तो
ते पािहजे त्यांना देतो, हे तुला ज्ञान होईपयर्ंत सात वष जातील.”

33 हे फमार्न त्याचघटकेसनबुखदने्स्सराचा िवरोधातअमलात
आले. त्यास मानसातनू काढण्यात आले, त्याने बैलांसारखे
गवत खाल्ले. त्याचे शरीर आकाशातल्या दवांनी िभजले त्याचे
केस गरुडाच्या िपसापर्माणे वाढले आिण त्याची नखे पक्षाच्या
नखांसारखी झाली.

34 या िदवसाच्या शेवटी मी नबुखदने्स्सराने माझे डोळे
आकाशाकडे लावले, माझी बुद्धीम ा मला परत िमळाली,
मी सवो र्च्च देवाचे आभार मानले,
जो सदािजवी देव त्याचा मी सन्मान केला आिण त्याची थोरवी

गाईली,
कारण त्याचे पर्भतू्व कायमचेआिण त्याचे राज्य िपढ ानिपढ ा

राहणारे आहे.
35भतूलावरील सवर् रहीवासी त्यास शुन्यवतआहेत.
तो स्वगार्तील आपल्या सैन्याचे, भतूलावरील रहीवाश्यांचे

पािहजे ते करतो,
कोणीही त्यास थांबवू शकत नाही
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िकंवा िवचारू शकत नाही की “तू हे का केले?”
36 त्याच समयी माझी बुध्दीम ा परत िमळाली माझे

राजवैभव आिण पर्ताप मला परत पर्ाप्त झाले मी माझ्या
िसंहासनावर पुन्हा बसलोआिणमला मोठी थोरवी पर्ाप्तझाली.
37आता मी, नबुखदने्स्सर, स्वगी र्य राजास गौरव देवनू त्याची
खपू स्तुती करतो, कारण त्याची सवर् कामे सभ्यतेची आिण त्याचे
मागर् न्यायाचे आहेत. जे गवार्ने चालतात त्यास तो नमर् करतो.

5

1 काही वषार्नंतर, एकदा बेलशस्सर राजाने आपल्या हजारो
सरदारांस घेवनू एक मोठी मेजवानी िदली आिण त्यांच्या समोर
तो दर्ाक्षरस प्याला. 2 बेलशस्सराने दर्ाक्षरस चाखल्यावर
आज्ञा केली की, सोन्या चांदीची ती पातरे् घेवनू या जी त्याचा
बाप नबुखदने्स्सराने यरूशलेमेच्या मंिदरातनू आणली होती.
ह्यासाठीकी, राजा, त्याचे सरदारआिण त्याच्या पत्नी व उपपत्नी
हयांना त्यातनू दर्ाक्षरस िपता येईल.

3 तेव्हा सेवक सोन्याची ती पातरे् घेवनू आले, जी
यरूशलेमेतील देवाच्या मंदीरातनू आणलेली होती. मग राजा
त्याचे सरदार, त्याच्या पत्नी त्याच्या उपपत्नी ही त्यातनू
दर्ाक्षरस प्याली. 4 ते दर्ाक्षरस िपवनू सोने, चांदी, िपतळ,
लोखंड, लाकूड आिण दगडाच्या घडलेल्या मतूी र्चे स्तवन करू
लागले.

5 त्या क्षणाला मानवी हाताची बोटे ितथे िदपस्तंभासमोर
पर्गट झाली आिण त्यांनी राजवाड ातील िभंतीच्या
िगलाव्यावर असे काही िलहीले जे राजास वाचता येईल.
6 तेव्हा राजाचा चेहरा पडला तो िचंतातरू झाला, त्याचे पायाचे
सांधे साथ देईना आिण त्याचे गुडघे लटपटू लागले.
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7 राजाने मोठ ाने बोलनूआज्ञा केली की, जे भतूिवद्या करणारे
खास्दी लोक, ज्योितषी यांना घेवनू या. राजा बाबेलातील ज्ञानी
लोकांस म्हणाला, “जो कोणी हे िलखान वाचनू त्याचा अथर् मला
सांगेल त्यास जांभळा पोशाख आिण सोन्याचा गोफ देण्यात
येईल. जो राज्यांतील तीन राज्यकत्यार्तील एक होईल.

8 राजाचे सवर् ज्ञानी लोक आले पण त्यांना तो लेख वाचता
येईना आिण त्याच्या अथर् राजास सांगता येईना.” 9 तेव्हा राजा
बेलशस्सर िचंतातरू झालाआिण त्याचे तोंड पडले. त्याचे सरदार
गोंधळून गेले.

10 राजा आिण सरदार यांचे बोलणे ऐकूण राणीची आई त्या
मेजवाणी गृहात आली. ती म्हणाली, “महाराज िचरायू असा
िचंतातरू होऊ नका आपली मुदर्ा पालटू देवू नका.

11 आपल्या राज्यात एक असा पुरूष आहे ज्यात पिवतर्
देवाचा आत्मा वसतो. आपल्या विडलाच्या राज्यात, पर्काश,
िववेक, देवाच्या ज्ञानासारखे ज्ञान त्यामध्ये िदसनू आले आपला
बाप राजा नबुखदने्स्सराने त्यास सवर् जादगूार भतूिवद्या करणारे,
खास्दी आिण ज्योतीषी यावर पर्शासक म्हणनू त्यास नेमले.
12 उ म आत्मा, ज्ञान, िववेक, स्वप्नांचा उलगडा करणे,
कोडी स्पष्ट करणे, आिण अडचणी सोडवणे, या गंुणव ा ज्या
दानीएलात आढळल्या त्यास बेल्टशस्सर नाव िदले. आता त्या
दानीएलाला बोलवा म्हणजे तो अथर् सांगेल.”

13 नंतर दानीएलास राजासमोरआणले. “राजा त्यास म्हणाला
तू दानीएल आहेस, यहदूातनू पकडून आणलेल्या बंदीवानातील
एक ज्यास माझ्या विडलाने पकडले होते. 14 मी तुझ्यािवषयी
ऐकले आहे, की देवाचा आत्मा तुझ्यात राहतो आिण पर्काश,
िववेक व उ म ज्ञान हे तुझ्या ठायी िदसनू आले आहे.

15मला हा लेखवाचनू त्याचाअथर् सांगण्यासाठी हे ज्ञानीलोक
जे भुतिवदया करणारे मजसमोर आहेत पण त्यांना ह्याचा अथर्
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सांगता येईना. 16मी तुझ्याबाबतीतऐकलेआहेकी तूह्याचाअथर्
सांगनू हे सोडवूशकतोआताजरतू मला हे िलखाणवाचनू त्याचा
अथर् सांगशील तर मी तुला जांभळे वस्तर् व तुझ्या गळयात
सोन्याचा गोफ देवनू तुला राज्यातील ज्ञानी पर्शासकांपैकी एक
पर्शासक करील.”

17 नंतर दानीएलाने राजास उ र िदले, “तुझ्या भेटी तुलाच
राहू दे आिण तुझी बक्षीसे दुसर्यांना दे तरीही मी िलखान वाचनू
तुला त्याचा अथर् सांगतो. 18 हे राजा सवो र्च्च देवाने तुझा बाप
नबुखदने्स्सराला राज्य, महानता, पर्ितष्ठा आिण वैभव िदले.
19 त्याने त्यास मोठेपणा िदल्यामुळे सवर् राष्ट्रांचे लोक, दास,
भाषा बोलणारे लोक त्याच्यापुढे थरथरकापतव त्यास िभतहोते.
त्यास वाटेल त्यास तो ठार करीत असे, िकंवा जीवन देत असे.

20 पण जेव्हा त्याचे हृदय ताठ झाले आिण त्याचा आत्मा
कठोर झाला तो मुद्दामपणे वागला तेव्हा त्यास राजपदावरून
काढून त्याचे वैभव िहरावण्यात आले. 21 त्यास मानवातनू
हाकलनू देण्यात आले. त्याचे हृदय पशसूारखे झाले आिण तो
रानगाढवात राहीला. तो बैलासारखे गवत खाई, व त्याचे शरीर
दवाने िभजतअसे. मानवी राज्यावरसवो र्च्च देवाचीस ाआहे व
तो पाहीजे ते त्याने स्थापीत करतो हे ज्ञान त्यास पर्ाप्त होईपयर्ंत
तो असा रािहला.

22 हे बेलशस्सरा तू त्याचा पुतर् असनू हे सवर् तुला माहीत
असनूही तूआपले मन नमर् केले नाहीस. 23तर स्वगी र्य पर्भशूी
तू उद्दामपणा केलास त्याच्या मंदीरातील सुवणर्पातर् त्यांना
आणनू त,ू तुझे सरदार, तुझ्या पत्नी, आिण तुझ्या उपपत्नी
त्यामधनू दर्ाक्षरस प्याला आहात आिण सोने, चांदी, िपतळ,
लोखंड, लाकूड, आिण दगड हयापासनू बनलेल्या मतूी र् ज्या
पाहत नाहीत ऐकत नाहीत, िकंवा समजत नाही त्यांचे तू स्तवन
केलेस पण ज्याच्या हातात तुझा जीव आहे व जो तुझे सवर्
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मागर् जाणतो त्या देवास मान िदला नाहीस. 24 म्हणनू देवाने
त्याच्या उपिस्थतीतनू आपला हात िलहीण्यास पाठिवला आिण
हे िलहीले.

25 हा िलखीत लेख असा: ‘मने, मने, तकेल, ऊफारसीन.’
26ह्याचाअथर्असाआहे,मने म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचाकाळ
मोजनू त्याचा अंत केला आहे. 27 तकेल म्हणजे तुला तागडीने
मोजले पण तू उणा भरला आहेस. 28 परेस म्हणजे तुझे राज्य
िवभागनू मेदी आिण पारसी हयांना िदले आहे.”

29 तेव्हा बेलशस्सराने आज्ञा केली आिण त्यांना दानीएलास
जांभळी वस्तरे् घालनू त्याच्या गळयात सोन्याचा गोफ घातला
आिण त्या िवषयी राजाने जाहीर घोषणा केली की राज्यातील
ितघा पर्शासकांपैकी हा एक आहे. 30 त्याच रातर्ी खास्द्यांचा
राजा बेलशस्सर ह्याला ठार मारण्यातआले. 31आिण दारयावेश
मेदी हा बासष्ट वषार्चा असता राजा झाला.

6
1दारयावेश राजाने त्याच्या मिजर्नेआपल्या सवर् सामर्ाज्यात

एकशे वीस पर्ांतािधकारी नेमले. 2 त्यांच्यावर तीन
मुख्यपर्शासक होते. त्यापैकी एक दानीएल होता. या
पर्शासकांची नेमणकू यासाठी होती की राजाचे काही नुकसान
होऊ नये म्हणनू सवर् पर्ांतािधकार्यांनी त्यांना िहशोब द्यावा
व त्यांचे मागर्दशर्न घ्यावे. 3 दानीएल त्या पर्शासक व
पर्ांतािधकार्यांत शरे्ष्ठ ठरला कारण त्याच्यामध्ये उ म
आत्मा वसत होता. राजा त्यास सवर् राज्यावर नेमण्यासाठी
योजना करत होता.

4असे असताना इतर मुख्य पर्शासक आिण पर्ांितिधकारी हे
दानीएलात चकू शोधण्याचा पर्यत्न करत होते. पण तो िवश्वासू
असल्याने त्यांना त्याच्यात काहीच चकू सापडली नाही. 5 नंतर
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ते ही लोक म्हणाले, “आम्हास दानीएलाच्या िवरुद्ध काही कारण
काढता येत नाही पण त्याच्या देवाच्या िनयमा संबंधानेच िनिम
काढता येईल.

6 नंतर हे पर्शासक व पर्ांतािधकारी योजना घेवनू आले ते
म्हणाले, राजा दारयावेश िचरायू असा. 7 राज्यातले सवर् मुख्य
पर्शासक, पर्ांतािधकारी सल्लागार आिण पर्शासक ह्यांनी
असा िवचार केला की राजा आपण असे फमार्न काढा की,
जो कोणी पुढील तीस िदवस आपल्यािशवाय कोणाही दुसर्या
देवाची अथवा मानवाची आराधना करील त्यास िसंहाच्या गुहेत
टाकावे.

8तर महाराज हा फमार्न मंजरू करून हयावर सही करा म्हणजे
मेदी आिण पारसी यांच्या कायद्यापर्माणे हा ठराव पालटणार
नाही.” 9 तेव्हा दारयावेश राजाने त्या आदेशावर सही केली
यासाठी नाही की त्याचा कायदा व्हावा.

10 या फमार्नावर सही झाली हे दानीएलास जेव्हा मािहत
झाले, तेव्हा तोआपल्या घरी गेला, त्याच्या खोलीच्या िखडक्या
यरूशलेमेच्या िदशेने उघडत होत्या, तेथे तो गुडघ्यावर आला
आिण त्याने पर्ाथर्ना करून देवास धन्यवाद िदला. हे तो दररोज
िदवसातनू ितनवेळा करत असे. 11 नंतर ही मानसे ज्यांनी हा कट
रचला होता त्यांनी दानीएलास पर्ाथर्ना करीतअसताना पािहले.

12 नंतर ते राजाकडे जावनू त्याच फमार्नािवषयी त्यास
म्हणाले, “महाराज आपण हे फमार्न काढले ना, ज्यात िलहीले
आहे पुढील तीस िदवस जो कोणी तुमच्यािशवाय दुसर्या
देवाची िकंवा मनुष्याची आराधना करील त्यास िसंहाच्या गुहेत
टाकण्यात यावे” राजा म्हणाला “मेदी व पारसी ह्यांच्या न
बदलणार्या कायद्यापर्माणे हे िनिश्चत ठरले आहे.”

13 तेव्हा ते राजास म्हणाले, “तो मनुष्य दानीएल जो
यहदू्यांपैकी एक आहे तो आपणास व आपल्या फमार्नास न
जुमानता िदवसातनू तीन वेळा आपल्या देवाजवळ पर्ाथर्ना
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करतो.” 14 हे शब्द ऐकून राजा अती िखन्न झाला आिण
दानीएलाचा बचाव कसा करावा याचा िवचार करू लागला
त्यासाठी सुयार्स्तापयर्ंत तो खटपट करत राहीला.

15 तेव्हा हा कट करणारे लोक राजासमोर जमले व त्यास
म्हणाले, राजा हे लक्षात घे, मेदी व पारसी याच्या कायद्यापर्माणे
राजाचे फमार्न िकंवा कायदा बदलता येत नाही.

16 नंतर राजदेशानुसार दानीएलास आणनू िसंहाच्या गुहेत
टाकले राजा दानीएलास म्हणाला, “ज्या देवाची तू सेवा करतोस
तो तुला सोडवो.”

17 त्यांनी एक मोठा दगड आणनू गुहेच्या दारावर ठेवला, मग
राजाने आपली आिण सरदाराची मुदर्ा घेवनू त्यावर िशक्का
मारला तो यासाठी की दानीएलाच्या बाबतीत काही फेरबदल
करता येणार नाही. 18 नंतर राजा त्याच्या महलात गेला. ती
रातर् तो न जेवता असाच रािहला, त्याच्यासमोर वादे्य आणली
नाहीत, त्याची झोप उडून गेली.

19 मग मोठ ा पहाटे राजा उठला आिण त्वरीत िसंहाच्या
गुहेजवळ गेला. 20 गुहेजवळ येताच तो दु:खीस्वराने दानीएलास
हाकमारूलागलातो म्हणाला, दानीएला िजवंत देवाच्या सेवका,
तुझा देव ज्याची तू िनत्य सेवा करतोस त्यास िसंहापासनू तुला
सोडवता आले काय?

21दानीएल राजास म्हणाला, “महाराज िचरायूअसा 22माझ्या
देवाने त्याचा िदव्यदतू पाठवनू िसंहाची तोंडे बंद केली त्यांनी
मला इजा केली नाही. त्याच्यासमोर आिण आपल्यासमोर मी
िनदो र्ष ठरलो व महाराज आपलाही मी काही अपराध केला
नाही.”

23 नंतर राजाने आनंदी होऊन आज्ञा केली की, “दानीएलास
गुहेतनू बाहेर काढा” मग दानीएलास बाहेर काढले त्याच्या
शरीरावर इजा नव्हती कारण त्याने आपल्या देवावर िवश्वास
ठेवला.
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24 तेव्हा राजाच्याआजे्ञवरून, ज्यांनी दानीएलावरआरोप केले
त्या लोकांस पकडण्यातआले तेव्हा सवार्नंा त्यांची मुले पत्नीसह
िसंहाच्या गुहेत टाकले ते गुहेत तळगाठण्याच्याआधीच िसंहानी
त्याच्या हाडांचा चुराडा केला. 25 मग दारयावेश राजाने सवर्
भतूलावरील सव्र् लोकांस सवर् राष्ट्रांस व सवर् भाषा बोलणार्या
लोकांस असे िलहीले:
“तुमची शांती तुमच्यासाठी वाढत जावो.”

26 मी असे जाहीर करतो की, माझ्या सामर्ाज्यातील सवर्
लोकांनी कंपीत होऊन दानीएलाच्या देवाचे भय धरावे;
कारण तो सवर्काळ िजवंत देव आहे.
त्याचे राज्य अिवनाशी आिण त्याचे पर्भतू्व अनंत आहे.
27तो आम्हास सुरक्षीत करतो,
आिणआम्हास सोडवतो.
तो स्वगर् आिण पृथ्वीवर िचन्ह;
आिण चमत्कार करतो त्याने दानीएलास िसंहाच्या पंजातनू

सोडवले.
28 मग हा दानीएल दारयावेशाच्या राज्यात आिण कोरेश

पारसीच्या कायर्काळात समृध्द झाला.

7

1 बाबेलाचा राजा बेलशस्सर याच्या राज्याच्या पिहल्या वषी र्
दानीएल आपल्या पलंगावर पडलेला असता त्यास स्वप्न पडले
आिण दृष्टांत त्याच्या मनात िफरू लागले मग त्याने ते स्वप्न
आिण त्यातील महत्वाच्या घटना िलहनू काढत्या. 2 दानीएलाने
म्हटले, “रातर्ीच्या माझ्या दृष्टांतात मी पाहीले स्वगार्तील
चार वारे महासागरावर घोळत होते. 3 चार मोठी श्वापदे जी
एकमेकांपासनू वेगळी होती,अशी समुदर्ातनू बाहेर आली.
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4 पिहले िसंहासारखे असनू त्यास गरुडाचे पंख होते. असा मी
पाहत असता त्याचे पंख उपटून त्यास जिमनीवर मानवापर्माणे
दोन पायावर उभे केले. त्यास मानवाचे हृदय देण्यात आले होते.
5 नंतर दुसरे श्वापद अस्वलासारखे होते त्याच्या दातामध्ये ितन
फासोळया धरल्या होत्या. त्यास सांगण्यात आले ‘उठ, पुढे
पुष्कळ मांस खा.’

6 त्यानंतर मी पुन्हा पाहीले तो आणखी एक श्वापद
िचत्त्यापर्माणे होते त्याच्या पाठीवर पक्षासारखे चार पंख होते.
आिण त्यास चार िशरे होती. त्यास राज्य करण्यासाठीआिधकार
िदला होता. 7 त्यानंतर मी रातर्ी माझ्या स्वप्नात चौथे श्वापद
पाहीले, िवक्राळ, भयानकआिण अितशय मजबतू असे ते होते.
त्यास मोठे लोखंडी दात होते, ते सवर् काही चावनू त्याचा चुरा
करी. आिण उरलेले पायाखाली तुडवी ते इतरांपेक्षा वेगळे होते.
आिण त्यास दहा िशंगे होती.

8मी ती िशंगे पाहतअसतांना,मग त्यांच्यातनूआणखीलहान
िशंगे िनघाले आिण आिधच्या िशंगातनू तीन मुळासह उपटली
गेली मी पािहले त्या िशंगास मानवासारखे डोळे होते आिण
मोठ ा फुशारक्या मारणारे तोंड होते.

9मी पाहत होतो तेव्हा,
आसने मांडण्यात आली;
आिण एक पुराणपुरूष*आसनावर बसला.
त्याची वस्तरे् िहमापर्माणे शुभर् होती
आिण त्याचे केस लोकरीसारखे स्वच्छ होते. त्याचे आसन

आग्नीज्वाला होते.
आिण त्याची चाके जळणारा अग्नी होते.

10 त्याच्या समोर अग्नीची नदी वाहत होती,
हजारो लोक त्याची सेवा करीत होते,
लाखो लोक समोर उभे होते,
* 7:9
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न्यायसभा चालू होती आिण पुस्तके उघडी होती.
11 मी सतत त्याकडे पाहत होतो कारण ते लहान िशंग

फुशारकी मारत होते. मी पाहत असता त्या श्वापदाचा वध
करण्यात आला त्याच्या शरीराचे तकूडे करून ते जाळण्यास
देण्यात आले. 12 इतर चार श्वापदाचे पर्ाण हरण करून त्यांना
काही काळ िजवंत ठेवण्यात आले.

13 त्या रातर्ीच्या माझ्या दृष्टांतात मी पािहले,
आकाशातील मेघावर स्वार होऊन कोणी मानवपतूर्ासारखा

येताना मी पािहला तो पुराणपुरूषाकडे आला
व त्यास त्याने जवळ केले.
14आिण त्यास पर्भुत्व व वैभव व राज्य िदले, ते असे की, सवर्

लोक, राष्ट्रे व भाषा यांनी त्याची सेवा करावी;
त्याचे पर्भुत्व सनातन पर्भुत्व आहे, ते टळून जायचे नाही,
आिण जे नष्ट व्हायचे नाही असे त्याचे राज्य आहे.

15 मग मज दानीएलचा जीव घाबरा झाला. मला झालेल्या
दृष्टांतामुळे माझे मन िवचलीत झाले. 16 िसंहासनाच्या जवळ
उभे असणार्यांपैकी एकाकडे मी गेलो व या सवर् गोष्टीचंा अथर्
त्यास िवचारला. तेव्हा त्याने मला सवर् गोष्टीचा अथर् समजावनू
सांिगतला.

17 ती मोठी चार श्वापदे म्हणजे पृथ्वीवर उदयास येणारे चार
राजेआहेत. 18पणसवो र्च्च देवाच्या संतांना राज्यपर्ाप्त होईल,
ते युगानयुग त्यांच्या ताब्यात राहील.

19 नंतर मला त्या चौथ्या श्वापदा िवषयी बोलण्याची इच्छा
झाली, जे इतरांपेक्षा वेगळे होते. त्याचे दात लोखंडाचे भयंकर
असे होते आिण त्याची नखे िपतळेची होती, ते चावनू चुरा करी.
आिण उरलेले जे होते त्याचे पायाखाली तकूडे करी. 20 मला
त्याची दहा िशंगे आिण त्याचे गुढ जाणायचे होते जी त्याच्या
डोक्यावर होती. एक िशंग त्यामध्ये आणखी िनघाले त्यामुळे
तीन िशंगे तटूून पडली त्या िशंगाला डोळे असनू तोंड होते
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त्यातनू ते मोठमोठ ा गोष्टी बोलत होते. त्या िशंगाची जाडी
इतरांपेक्षा जास्त होती. या सगळ्यांचा अथर् काय म्हणनू मी
इच्छा दशर्िवली.

21 मी पािहले त्या िशंगाने पिवतर् जनांिवरोधात युध्द करून
त्यांच्यावर िवजय िमळवला. 22 आिण पुराणपुरूष येईपयर्ंत ते
त्यांच्यावर पर्बळ होत गेले. मग परात्पर देवाच्या पिवतर्
जनांस न्याय िदला, राज्यआपल्या मालकीचे करून घेतले,असा
समयआला.

23 त्याने सांिगतले चौथे श्वापद
हे पृथ्वीवर चौथे राज्य होईल;
हे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे राहील ते सवर्
पृथ्वीला गर्ासनू टाकील,
आिण ितचे पायाखाली तकूडे करीन.
24आता दहा िशंगािवषयी
या राज्यातनू दहा राजांचा उदय होईल;
आिण त्यातनू आणखी एक राजा िनघेल.
तो राजा वेगळा असेलआिण तो तीन राजांना पादाक्रांत करील.

25तो सवो र्च्च देवाच्या िवरोधात बोलेल,
आिण देवाच्या पिवतर् जनांचा छळ करील नेमलेले सण
आिण िनयम बदलण्याचा तो पर्यत्न करील.
या सवर् गोष्टी त्याच्या हातात ितन वष
आिण सहा मिहण्यासाठी िदल्या जातील.
26 पण ितथे न्यायसभा होईल,
आिण त्याचे राजकीय सामथ्यर् परत घेण्यात येतील.
त्याचा नाश होऊन कायमचा नष्ट करण्यात येईल.

27 राज्य, पर्भतू्व
आिण अिखल पृथ्वीवरचे वैभव सवो र्च्च देवाच्या पिवतर् जनांना

देण्यात येईल.
त्याचे राज्य अनंतकालचे आहे;
आिण इतर त्याची सेवा करून त्याचे आज्ञापालन करतील.”
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28यागोष्टीचंा उलगडा इथे संपतो. मी दानीएलया िवचारांनी
व्याकूळ झालो. माझे तोंड उतरले; पण मी या सवर् गोष्टी मनात
ठेवल्या.

8
1 त्यानंतर बेलशस्सर राजाच्या कारिकदी र्च्या ितसर्या वषी र्मी

जो दानीएल त्या मला पर्थम दृष्टांत झाला. 2 मला दृष्टांतात
िदसले ते असे, मी पाहत होतो तेव्हा मी एलाम परगण्यातील
शशून, तटबंदीच्या शहरात होतो. मी दृष्टांतात पािहले तो मी
उलई नदीच्या काठी होतो.

3 मी डोळे वर करून पािहले तो मला माझ्यासमोर दोन िशंग
असलेला एडका, नदीकाठी उभा असलेला िदसला. त्याचे एक
िशंग दुसर्यापेक्षा लांब होते. पण लांब िशंगाची वाढ लहानपेक्षा
हळूहळू झाली होती,आिण ते हळू वाढत आहे. 4मी पािहले तो
एक एडका पिश्चमेस नंतर उ रेस आिण नंतर दिक्षणेस धडक
मारतहोता,कोणी पशू त्यासमोर उभा राहू शकला नाही. त्याच्या
तावडीतनू कोणी सोडवण्यास सबळ नव्हता त्यास जे पािहजे ते
तो करी आिण तो महान झाला.

5जसा मी त्यािवषयी िवचार करत होतो, तेव्हा मला एकबकरा
पिश्चमेकडून येताना िदसला. तो सवर् पृथ्वी आक्रमनू आला.
धावताना त्याचे पाय जिमनीला लागत नव्हते त्या बकर्याच्या
डोळ्यांच्या मधोमध एक मोठे िशंग होते. 6 मी नदीकाठी जो
एडका पािहला होता त्याकडे तो बकरा आला आिण तो बकरा
पणूर् शक्तीने त्या एडक्यावर चाल करूनआला.

7मी पािहले तो बकरा त्या एडक्याजवळआला तो एडक्यावर
रागे भरुन होताआिण त्याने एडक्यास धडक िदलीआिण त्याची
दोन िशंगे तोडून टाकली. एडका त्याच्यासमोर उभा राहण्यास
शक्तीिहन होता. बकर्याने त्यास जिमनीवर पाडून तुडवनू
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टाकले त्याच्या हातनू त्या एडक्यास सोडिवण्याचे कोणालाही
सामथ्यर् नव्हते. 8मगतो बकरा मोठाझाला पणतो जेव्हा पर्बळ
झाला, तेव्हा त्याचे मोठे िशंग मोडलेआिण त्याच्या जागेवर चार
नवीन िशंगे फुटली ती चारही बाजसू ठळक होती.

9 त्यातल्या एकातनू एक लहान िशंग िनघाले मग ते
दिक्षणेस पुवसआिण इसर्ाएलास गौरवी पर्देशात* वाढत गेले.
10 त्याची वाढ इतकी झाली की ते आकाशातील सैन्याबरोबर
लढू शकेल काही सैन्य आिण काही तारे त्याने जिमनीवर पाडून
तुडवले.

11 आिण त्याने आपणाला त्या सैन्याच्या अिधपतीबरोबर
मोठ केले, आिण त्याचे िनत्याचे होमापर्ण बंद केले, व त्याच्या
पिवतर्स्थानाची जागा पाडून टाकली. 12 आिण लोकांच्या
पातकामुळे िनत्याच्या होमापर्णासिहत ते सैन्य त्याच्या स्वाधीन
करण्यातआले; तेव्हा त्याने सत्य मातीस िमळवले;आिण ते कायर्
करीत व समृद्ध होत गेले.

13 नंतर मी एका पिवतर् पुरुषास, दुसर्या पिवतर् पुरुषासोबत
बोलताना ऐकले, “हा रोजचा यज्ञयांग नाशदायी पाप, वेदी
आिण सैन्य तुडवणे, या दृष्टांतातील गोष्टी िकती िदवस चालत
राहणार?” 14 तो मला म्हणाला, “हे सवर् दोन हजार तीनशे
संध्याकाळवसकाळचालत राहणार नंतर वेदीची योग्य स्थापना
होईल.”

15 मग मी दानीएलाने हा दुष्टांत पाहनू त्याचा अथर्
समजण्याचा पर्यत्न करतअसता पाहा एक मानवासारखा कोणी
तरी माझ्यासमोर उभा होता. 16 मी एक मानवी वाणी ऐकली;
ती उलई नदीच्या काठामधनू आली ती म्हणाली, “गबर्ीएला
या पुरुषास हा दृष्टांत समजावनू सांग.” 17 मग तो, जेथे मी
उभा होतो, तेथे आला तेव्हा मी घाबरुन पालथा पडलो, तो

* 8:9
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मला म्हणाला, “मानवपुतर्ा हा दृष्टांत समजनू घे, हा शेवटच्या
काळािवषयीचा आहे.”

18 जेव्हा तो माझ्याशी बोलला तेव्हा मी पालथा पडलो मला
गाढ झोप लागली. मग त्याने मला स्पशर् करून उभे केले.
19 तो म्हणाला, “बघ, कोपाच्या काळात काय होईल ते मी तुला
दाखवतो, कारण तो दृष्टांत शेवटच्या नेमलेल्या िदवसाचा आहे.

20जोमें ढा तू पािहला त्यास दोन िशंगे होती, ती माद्यव पारस
यांचे राजे आहेत. 21 तो बकरा म्हणजे गर्ीसचा राजा, त्याच्या
डोळयाच्या मधोमध असलेले िशंग म्हणजे पिहला राजा आहे.

22जसे त्याचे तुटलेले िशंग ज्याच्या जागी चार िशंग आली,
तसा त्या देशातनू चार राज्याचा उदय होईल, पण त्याचासारखा
बलवान एकही नसणार. 23 त्या राज्याच्या शेवटच्या काळात
लोकांच्या पातकाचा घडा भरला त्यावेळी उगर्रुपी बुध्दीमान
राजा उदयास येईल.

24 त्याची स ा महान होईल पण ती त्याच्या स्वबळाने नाही
तो दरूपयर्ंत पोहचणारा िवनाश करील तो जे काही करील
त्यामध्ये त्याचा िवकास होईल तो पिवतर् व बलवानांचा नाश
करील. 25 तो कपटाने आपली कारस्थाने िसध्दीस नेईल तसेच
तो अिधपतीचं्या अिधपतीिंवरुद्ध िवरोधात उठेल आिण त्याचा
चुराडा होईल पण मनुष्याच्या बलाने नाही.

26 हा सांज-सकाळाचा दृष्टांत सांिगतला तो खरा आहे पण तू
हा गुप्त ठेव कारण तो भिवष्यात अनेक िदवसानंतर पणूर् होईल.”

27 तेव्हा मी दानीएल बरेच िदवस अशक्त होऊन आजारी
पडलो मग मी बरा होऊन राजकामासाठी गेलो तो दृष्टांत मी
सगळ्यांना सांिगतला पण त्यास समजणारा कोणीच नव्हता.

9
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1 दारयावेश राजा जो अहश्वेरोशाचा पुतर् माद्य वंशातनू
आलेला तो अहश्वेरोश ज्यास खास्द्यांचा राजा करण्यात आले
होते. 2 दरयावेशाच्या कारिकदी र्च्या पिहल्या वषी र् मी दानीएल,
परमेश्वराचे वचन असलेल्या पुस्तकाचा अभ्यास करत होतो, ते
वचन जे ियमर्या संदेष्टयाच्याद्वारे पर्ाप्त झाले. माझ्या लक्षात
असे आले की, यरूशलेमेच्या ओसाड दशेचा वेळ पुरा होण्यास
स र वष लागतील.

3 मी हे जाणनू माझे मुख परमेश्वर देवाकडे वळवले, यासाठी
की उपास करून व गोणताट व राख अंगावर घेऊन पर्ाथर्ना व
िवनंत्या यांनी त्यासमागणेकरावे. 4मीमाझा देव, “परमेश्वराची
पर्ाथर्ना करून पापांची कबलूी िदली. मी म्हणालो, हे थोर आिण
भयावह देवा, तू महान आहे, जे तुझ्यावर परे्म करतात व तुझ्या
आज्ञा पालन करतात त्यांच्याशी तू आपला करार पाळतो.

5आम्ही पाप केले आिणआम्ही कुटीलतेने वागलो आिण बंड
झालो तुझे िनयम आिण तुझ्या िनधीपासनू वळलो. 6 तुझे दास
जे संदेष्टे तुझ्या नामाने आमचे राजे, सरदार विडलआिण देशाचे
सवर् लोक हयांच्याशी बोलले तेव्हा आम्ही ऐकले नाही.

7आमच्या देवा, हे परमेश्वरा धािमर्कता, न्यायत्व तुझे आहे
तथािप आज आमची तोंडे लज्जीत झाली आहेत. यहदूाचे
यरूशलेमेत राहणारे सवर् इसर्ाएलाचे सवर् िनवासी त्यामध्ये
आहेत, त्यांनी तुझ्या िवरूद्ध केलेल्या अपराधामुळे, त्यांना तू
सवर् देशात िवखुरले होते कारणआम्ही तुझ्या िवरोधात पाप केले.
8 हे परमेश्वराआमच्या तोंडाला काळे लागलेआहे कारणआमचे
राजे,आमचे सरदार आिण पवूर्ज आम्ही सवार्नंी तुझ्या िवरोधात
पाप केले आहे.

9 आमचा देव परमेश्वर दयेचा व क्षमेचा सागर आहे;
आम्ही त्याच्याबरोबर िफतुरी केली. 10 आम्ही आपला
देव परमेश्वर याची वाणी ऐकली नाही, तसेच जी त्याने
आपल्या िनयमशास्तर्ाद्वारे त्याच्या संदेष्ट ांकडून िदली



9:11 xxxi दािनएल 9:18

होती. 11 सवर् इसर्ाएलाने तुझी वाणी नाकारून तुझ्या
िनयमाशास्तर्ािवरोधात पाप केले आहे. देवाचा सेवक
मोशे यांच्याद्वारे िलिहलेल्या शापाचा आिण शपथेचा वषार्व
आमच्यांवर झाला आहे, कारण त्याच्या िवरोधात पाप केले.

12परमेश्वराने आमच्याआिणआमच्या शासकाच्या िवरोधात
बोललेल्या वचनाची खातर्ी आमच्यावर अिरष्ट पाठवनू केली
आहे. यरूशलेमेवर जे संकट आले तसे आकाशाखाली कोठेही
झाले नाही. 13 मोशेच्या िनयमशास्तर्ात िलहील्यापर्माणे ही
सवर् िवप ी आमच्यावर आली, तरी आम्ही पश्चाताप करून
आपला देव परमेश्वर याच्या दयेची आणभाक केली नाही.
14 म्हणनू आता परमेश्वराने अिरष्टावर नजर ठेवनू ते आम्हावर
आणलेआहे, कारण परमेश्वरआमचा देव जी सगळी कामे करतो
त्यामध्ये तो न्यायी आहे; आिण आम्ही त्याचा शब्द मानला
नाही.

15 पर्भू आमच्या देवा, तू आपले लोक िमसर देशातनू
पर्तापी हाताने बाहेर आणले, आिण आज आहे त्यापर्माणे
आपणाला िकती र् पर्ाप्त करून घेतली आहे; आम्ही पाप केले
आहे, आम्ही दुष्टाईने वागलो आहे. 16 हे पर्भ,ू आपल्या
सवर् न्यायकृत्यापर्माणे यरूशलेम नगरीवरील, तुझ्या पिवतर्
पवर्तावरील, आपला क्रोध व संताप दरू कर; आमच्या
पातकांमुळे व आमच्या पवूर्जांच्या दुष्कमार्ंमुळे यरूशलेम व तुझे
लोकआसपासच्या सवार्नंा िनंदेचे िवषय झाले आहेत.

17 हे आमच्या देवा, आपल्या सेवकाच्या पर्ाथर्ना व
िवनिवण्याकडे कान दे; पर्भ,ू तुझ्या ओसाड झालेल्या स्थानावर
आपला पर्काश पाड. 18 देवा ऐक, देवा क्षमा कर, देवा लक्ष
दे आिण कायर् कर तुझ्या नावासाठी उशीर करू नको, माझ्या
देवा, कारण तुझ्या शहरास आिण तुझ्या लोकांस तुझे नाव
िदले आहे. कारण आम्ही आपल्या न्यायीपणामुळे आपल्या
िवनंत्या तुझ्यापुढे ठेवतो असे नाही, तर तुझ्या अपार दयेमुळे
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त्या तुझ्यापुढे ठेवतो. 19 हे पर्भ,ू ऐक, हे पर्भ,ू क्षमा कर, हे
पर्भ,ू कान दे,आिण कायर् कर, उशीर करू नको; हे माझ्या देवा,
तूआपणाकरताअसे कर,कारण तुझ्या नगराला व तुझ्या लोकांस
तुझे नाव आहे.

20 आिण मी बोलत व पर्ाथर्ना करीत असता आिण आपले
पाप व आपले लोक इसर्ाएल यांचे पाप कबलू करीत असता,
आिण आपल्या देवाच्या पिवतर् पवर्ताकिरता परमेश्वर माझा
देव याच्यापुढे माझी िवनंती सादर करीत होतो. 21 मी पर्ाथर्ना
करत असता पिहल्याने ज्याला मी माझ्या दृष्टांतात पािहले तो
गबर्ीएल तो संध्याकाळच्या यज्ञसमयी माझ्यासमीप आला.

22 आिण तो मला समज देत असतांना माझ्याशी बोलत
म्हणाला, दानीएला, तुला ज्ञान व समज देण्यासाठी मी आता
िनघनू आलो आहे. 23 तुझ्या िवनंत्यांच्या आरंभी वचन िनघाले,
आिण ते पर्गट करायला मी आलो आहे, कारण तू फारच िपर्य
आहेस; म्हणनू या गोष्टीचा िवचार करआिण दृष्टांत समजनू घे.

24 स र सप्तकांचा काळ तुझ्या लोकांसाठी आिण तुझ्या
शहरासाठी घोषीत करण्यात आला होता; ज्यात पापाचा अंत
व्हावा, अधािमर्कतेसाठी पर्ायिश्चत करावे, सनातन धािमर्कता
उदयास यावी, दृष्टांत व स्वप्न पणूर् व्हावे आिण पिवतर्स्थानाचा
अिभषेक व्हावा. 25 हे जाण आिण समजनू घे की, यरूशलेमेची
पुनबार्ंधणी करण्याची आज्ञा झाल्यापासनू तर अिभिषक्त पुढारी
येईपयर्ंतचा अवकाश सात सप्तके आिण बासष्ट आठवडे आहे.
त्यानंतर यरूशमेलेची पुनबार्ंधणी होईल; आिण संकटाच्या
काळातही खंदकआिण कोट यांसह ती बांधण्यात येईल.

26 बासष्ट आठवड ानंतर अिभिषक्ताचा वध करण्यात येईल
व त्याकडे काही उरणार नाही जो येणारा अिधपती त्याचे सैन्य
शहर आिण वेदी यांचा नाश करतील, त्याचा नाश पुराने होईल
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युध्द शेवटपयर्ंत होईल सवर् काही उजाड होण्याची घोषणा झाली
आहे.

27 एक सप्तकाचा करार तो पुष्कळासोबत पक्का करेल,
सप्तकाच्या मध्यात तो यज्ञ आिण अपर्णे बंद करील. नाश
करणारा अमंगळाच्या पंखावर स्वार होऊन येईल. संपणूर् नाश
आिण अंत ठरलेला आहे. नाश करणार्यावर त्याचा वषार्व
करण्यात येईल.”

10

1 पारसाचा राजा कोरेश हयाच्या ितसर्या वषी र् दानीएल
(ज्याला बेल्टशस्सर हे नाव होते) यास संदेश पर्ाप्त झाला
जो सत्य होता, म्हणजे तो एक मोठ ा युध्दािवषयी होता.
दानीएलास तो दृष्टांत व त्या दृष्टांताचा समज पर्ाप्त झाला.

2 त्या िदवसात मी दानीएल, तीन आठवडे शोक करत होतो.
3 ते ितनआठवडे संपेपयर्ंत मी पक्वान्नखाल्ले नाही मी दर्ाक्षरस
प्यालो, नाही माझ्या डोक्याला तेल लावले नाही.

4 पिहल्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी मी महानदीच्या
*काठावर होतो. 5 मी डोळे वर करून पािहले तर मला तागाची
वस्तरे् घातलेला आिण कंबरेत उफाज देशाच्या शुध्द सोन्याचा
पट्टा घातलेला एक पुरुष िदसला. 6 त्याचे शरीर रत्नासारखे
असनू त्याचा चेहरा िवजेसारखा होता, त्याचे डोळे जळणार्या
मशालीसारखे असनू त्याचे बाहू आिण पाय उजळ िपतळेसारखे
होते आिण त्याचा शब्दाचा आवाज मोठ ा समुदायाच्या
आवाजासारखा होता.

7 मी दानीएल एकट ाने हा दृष्टांत पािहला माझ्याबरोबर
असणार्या लोकांनी काही पािहले नाही तरीही त्यांना मोठी िभती
वाटलीआिणलपण्यासाठी तेथनू ते पळून गेले. 8मगमीएकटाच
* 10:4
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रािहलो आिण तो मोठा दृष्टांत मी पािहला. माझ्यात बळ उरले
नाही. माझा चेहरा िभतीने बदलनू गेला आिण माझ्यात बळ
राहीले नाही. 9 मग मी त्याची वाणी एकेली आिण ती ऐकत
असता पालथा पडलो आिण मला गाढ झोप लागली.

10 एका हाताने मला स्पशर् केला आिण माझे गुडगे आिण
तळहात थरथरु लागले. 11 तो दतू मला म्हणाला, “दानीएला
परमिपर्य पुरुषा मी जे सांगतो ते मन लावनू समजनू घे; आिण
िस्थर रहा, तुला हे सांगण्यासाठी मला पाठवले आहे,” जेव्हा तो
हे शब्द बोलला मी थरथरत उभा रािहलो.

12 तेव्हा त्याने मला म्हटले, हे दानीएला, िभऊ नको, कारण
ज्या पर्थम िदवशी तू समजनू घ्यायला व आपणाला आपल्या
देवासमोर नमर् करायला आपले मन लावले त्या िदवसापासनू
तुझे शब्द ऐकण्यातआले,आिण तुझ्याशब्दांमुळे मीआलोआहे.
13 परंतु पारसाच्या राज्याच्या एका अिधपतीने एकवीस िदवस
मला आविरले; आिण पाहा, मीखाएल, मुख्य अिधपतीपैंकी
एक, माझे साहाय्य करायला आला; मग मी तेथे पारसाच्या
राजांजवळ रािहलो.

14आता मी तुला हे समजिवण्यास आलो आहे की, शेवटच्या
िदवसात तुझ्या लोकांचे काय होणार कारण हा दृष्टांत पणूर्
होण्यास बराच वेळ आहे. 15 जेव्हा तो हे शब्द बोलनू थांबला;
मी माझे मुख जिमनीकडे लावलेआिण मी त्यावेळी बोलू शकलो
नाही.

16 तो जो मनुष्यासारखा िदसत होता त्याने माझ्या ओठास
स्पशर् केला व मी माझे तोंड उघडले आिण जो माझ्यापुढे उभा
होता त्याच्याशी मी बोललो, “हे पर्भू या दृष्टांतामुळे माझे मन
अिधर झाले आहेआिण माझ्यात बळ राहीले नाही. 17मी तुझा
दासआहे मीआपल्या स्वामीबरोबर कसा बोल?ू कारण माझ्यात
बळआिण दम उरला नाही.”
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18 तो जो मनुष्यासारखा िदसत होता त्याने मला स्पशर् करून
मला बळ िदले. 19 तो म्हणाला, “हे परमिपर्य मानवा घाबरू
नकोस, तुला शांती असो िहंमत धर. आता, नेट धर!” तो जेव्हा
हे बोलला तेव्हा मला बळ िमळाले आहे व मी म्हणालो, “माझ्या
स्वामीने आता बोलावे, कारण तू मला सबळ केले आहे.”

20 तो म्हणाला, मी तुझ्याकडे का आलो हे तुला ठाऊक
आहे काय? आता मी परत जाऊन पारसाच्या अिधपतीबरोबर
लढणार, मी गेलो म्हणजे गर्ीसचा अिधपती येईल. 21 परंतु जे
सत्याच्या लेखांत िलिहले आहे ते मी तुला पर्गट करतो;आिण
त्यांच्यािवरुद्ध बळ धरणारा असा तुमचा अिधपती मीखाएल
याच्यावाचनू माझ्याबरोबर कोणी नाही.

11
1 दारयावेश मेदी राजाच्या कारिकदी र्च्या पिहल्या वषी र् मी

यासाठीआलो की, िमखाएलास मदत करून त्यास संरक्षण द्यावे.

2 आिण आता मी तुला सत्य पर्गट करतो. पारसात ितन
राजे उदयास येतीलआिण चौथा राजा इतरांपेक्षा जास्त धनवान
होईल जेव्हा तो आपल्या धनाच्या मदतीने बलवान झाला मग
तो सवार्सं गर्ीसच्या राज्याच्या िवरोधास उठवील.

3 एक पर्बळ राजा उदयास आल्यावर तो आपली स ा फार
गाजवीलवमनात येईलतसा वागेल. 4आिणतो उभाझाल्यावर
त्याचे राज्यमोडूनजाईल,चार िदशांत त्यांचे िवभाग होईल; पण
ते त्याच्या संततीला पर्ाप्त होणार नाही, आिण राज्य उपटले
जाईल व ते त्यांच्याखेरीज इतरांस पर्ाप्त होईल.

5 दिक्षणेचा राजा* पर्बळ होईल पण त्याचा एक सरदार
त्याहनूही बलवान होईल आिण त्याहनू मोठ ा राज्यावर राज्य
करील. 6काही वषार्नंतर जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा आपसात

* 11:5
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िमलाप करतील. दिक्षणेच्या राजाची मुलगी उ रेच्या राजाकडे†
कराराची खातर्ी करण्यास येईल पण ितचे बळ िनघनू जाईल व
ितला सोडून देण्यात येईल तीआिण ज्यांनी ितलाआणले ते ितचे
वडीलआिण ितला त्यावेळी मदत करणारा सोडून देण्यात येईल.

7तरी ितच्या कुळातनू एक अंकूर उगवेलतो ितचीजागा घेईल
तो सैन्यासह उ रेच्या राजाच्या गडात पर्वेश करून त्याच्याशी
युध्द करील आिण त्यामध्ये तो िवजयी होईल. 8 तो त्यांची
दैवतेओतीव मुत्यार्आिणमौल्यवानसोने वचांदीची पातरे् िमसर
देशात घेऊन जाईल आिण काही वषार्साठी उ रेच्या राजावर
हल्ला करणार नाही. 9 उ रेचा राजा, दिक्षणेच्या राजावर चढाई
करून जाईल पण त्यास स्वदेशी परत जावे लागेल.

10 त्याचे पुतर् लढाई करतील आिण मोठे सैन्य जमवतील
ते पुरापर्माणे येत राहतील ते लढाई करून पुन्हा लढाई करून
गडापयर्ंत धडकतील.

11 दिक्षणेचा राजा रागात येऊन उ रेच्या राजाबरोबर लढाई
करील उ रेचा राजा मोठे सैन्य उभारील पण ते सैन्य दिक्षणेच्या
राजास देण्यात येईल. 12 जेव्हा सैन्य पुढे चालत राहील, तेव्हा
दिक्षणेच्या राजाचे मन गवार्ने भरुन जाईल तो त्याच्या लाखो
शतरं्ूचा नाश करील तरी तो यशस्वी होणार नाही.

13 उ रेचा राजा पुन्हा येईल तेव्हा आधीपेक्षा मोठे उकृष्ट
सैन्य व धन घेऊन येईल सैन्य आिण उपकरणे घेऊन येईल.

14 त्यावेळी अनेक लोक दिक्षणेच्या राजाच्या िवरोधास
उठतील, तुझ्या लोकातनू‡ आडदांड लोक दृष्टांत पणूर् करण्यास
उठतील. पण ते पडतील.

15अशापर्कारे उ रेचा राजा येऊन तटबंदीच्या शहराभोवती
मोच लावनू नगर काबीज करील. दिक्षणेचे त्यापुढे काही एक
चालणार नाही, त्याच्या उ म सैिनकही त्यापुढे शक्तीहीन
होतील. 16 पण उ रेचा राजा मनात येईल तसे दिक्षणेच्या
† 11:6 ‡ 11:14
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राजाशी करील त्यास कोणी थांबवू शकणार नाही, त्या संुदर
भमूीवर तो हाती नाश घेऊन उभा राहील.

17 उ रेचा राजा आपल्या राज्यातील सवर् ताकदीने येईल.
आिण तो उ रेच्या राजाशी करार करील तो दिक्षणेच्या राजाला
आपली कन्या भष्ट करण्यास देईल म्हणजे त्यास दिक्षणेचे राज्य
नष्ट करता येईल पण त्याची योजना यशस्वी होणार नाही.
18ह्यानंतर उ रेचा राजा आपले लक्ष दि्वपाकडे लावनू त्यापैकी
बरेच काबीज करील; पण एक सरदार त्याने केलेली अपर्ितष्ठा
नाहीशी करील; आणखी तो आपली अपर्ितष्टा त्याच्यावर
िफरवील. 19 मग तो आपल्या देशातील दुगार्कडे आपला मोचार्
लावील पण तो ठोकर खाऊन पडेल व तो सापडणार नाही.

20 नंतर त्याच्या जागी एक उदयास येईल जो त्या वैभवी
राज्यात कर देण्याचा आगर्ह करील पण काही िदवसात त्याचा
नाश होईल पण तो रागात िकंवा युध्दात होणार नाही. 21 मग
त्याच्या जागी नकारलेला आिण वैभव न िमळालेला असा एक
उदयास येईल तो शांतपणे येऊन खुशामतीने राज्य पर्ाप्त
करील. 22 आिण उचंबळणारी बळे त्याच्या समोरून ओसरून
जातील, व मोडून खातील, आिण कराराचा अिधपतीही मोडून
जाईल.

23 त्याच्यासोबत संघटन केल्यापासनू तो कपटाने वागेल.
थोड ाशा लोकांच्या मदतीने तो बलवान होईल. 24 सचूना न
देता तो पर्ांतातील धनवान भागात येईलआिण तो ते करील जे
त्याच्या विडलाने िकंवा त्यांच्या वडीलांच्या वडीलाने केले नाही
ते तो करील; आपल्या सहकार्यास लटू आिण धन वाटून देईल
काही काळ तो िकल्ले घेण्याचे कारस्थान करील.

25 दिक्षणेच्या राज्याशी तो लढण्यास पणूर् शक्तीने तयारी
करेल दिक्षणेचा राजा मोठा फौजफाटा घेऊन युध्द करेल पण
कटकारस्थानामुळे त्याचा िनभाव लागणार नाही. 26 जे त्याच्या
मेजावर जेवले ते पण त्याचा घात करु पाहतील. त्याचे
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सैन्य पुरासारखे वाहनू जाईल आिण त्यापैकी अनेक मरतील.
27 हे दोन्ही राजे एकमेकांच्या िवरोधात वाईट योजतील एकाच
मेजावर बसनू एकमेकांशी लबाड बोलतील पण त्यातनू काही
िनघणार नाही, कारण शेवट हा नेमलेल्या वेळीच होणार.

28 उ रेचा राजा मोठी संप ी आपल्या देशात घेऊन जाईल
पण त्याचे मन पिवतर् कराराच्या िवरोधात राहील त्याच्या
मनात येईलतसे तो वागेलआिणतोआपल्याभमूीत परत येईल.
29 नेमलेल्या समयी तो दिक्षणेस परतनू पुन्हा हल्ला करील पण
हयावेळी त्याचे काहीच चालणार नाही. 30 कारण िक ीमाची
जहाजे त्याच्या िवरोधात येतील आिण तो िनराश होऊन मागे
िफरेलतो पिवतर् करारावर िखन्न होऊन ज्यांनी हा करार सोडला
त्यांच्यावर लक्ष लावील.

31 त्याचे सैन्य उठून वेदी आिण गड भर्ष्ट करतील रोजची
बिलहवने ते बंद करतीलआिणनाशदायीअमंगळाची ते स्थापना
करतील. 32 जे करारािवषयी दुष्टपण करतात त्यास तो फुस
लावील, पण जे लोक आपल्या देवाला जाणतात ते बलवान
होऊन मोठे काम करतील.

33लोकांमधील चतरू इतरांना समज देतील पण ते बरेच िदवस
तलवार, अग्नी, बंिदवास, व लटूालटू यांनी संकटात पडतील.
34 ते पडतील तेव्हा त्यांना थोडी मदत िमळेल आिण बरेच लोक
गोड बोलनू त्यांच्यात सामील होतील. 35 सुज्ञ पुरुषांपैकी कोणी
संकटात पडतील, ते अशासाठी की, त्यांनी कसोटीस लागनू
अंतसमयासाठी शुद्ध व शुभर् व्हावे; कारण नेमलेला अंतसमय
पर्ाप्त होण्यास अद्यािप अवधी आहे.

36 राजा मनात येईल तसे तो करील; तो आपणास इतर सवर्
देवासमोर उंच आिण महान करील आिण देवा िवरोधात तो
धक्कादायक गोष्टी बोलेल, कोपाची पणूर्ता होईपयर्ंत तो बढती
िमळवील जे ठरले आहे ते घडेलच. 37तो आपल्या पुवर्जाचे देव,
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िस्तर्यांच्या परे्माचा िकंवा कोणत्याही देवाचा सन्मान करणार
नाही तो गवार्ने वागेल आिणआपणास त्या सवार्ंहनू उंच करील.

38 आिण तो आपल्या िठकाणी गडांच्या देवाला मान देईल,
आिणजो देव त्याच्या पवूर्जांनी जाणला नाही त्यास तो सोन्याने
व रुप्याने व मोलवान पाषाणांनी व मनोरम पदाथार्नंी मान देईल.
39 तो परक्या देवाच्या मदतीने§ बलाढ दुगार्वर हल्ला करील.
जे ह्याला जाणतात त्यांचा तो आदर करील त्यांना तो अनेक
लोकांवर शासक नेमील व िकंमतीसाठी जिमनीचे तुकडे करील.

40 शेवटच्या वेळी दिक्षणेचा राजा हल्ला करील. उ रेचा
राजा त्याकडे रथ, स्वार आिण अनेक जहाजे घेऊन वार्यासारखा
येईल. तो अनेक राज्यावर हल्ला करून त्यांना पुरासारखे पुसनू
टाकील. 41 तो वैभवी देशात येईल आिण अनेक लोक पडतील
पण अनेकांचा त्याच्या हातनू बचाव होईल अदोम, मवाब आिण
अम्मोनाचे सरदार, हे त्याच्या हातनू सुटतील.

42 तो अनेक देशावर आपले बळ वाढवील, िमसर त्यातनू
सुटणार नाही. 43 त्यास िमसर देशातील सोने, आिण रुपे आिण
तेथील सवर् खिजन्यावर त्यास अिधकार िमळाले. लुबी आिण
कुशी त्याची चाकरी करतील.

44 पण पवूकडून आिण उ रेकडून येणारी बातमी त्यास
िचंतागर्स्त करील तेव्हा तो मोठया रागाने अनेकांचा नाश
करण्यासाठी िनघनू जाईल. 45तोआपला शाही तंबू समुदर्ाच्या
आिण पिवतर् पवर्ताच्या दरम्यान ठोकील. तो त्याच्या शेवटास
येईल. पण कोणी त्यास मदत करणार नाही.

12
1 आिण मीखाएल जो मोठा अिधपती तुझ्या लोकांच्या

संतानांसाठी उभा असतो तो त्या समयी उभा राहील; आिण
§ 11:39
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राष्ट्र झाल्यापासनू त्या वेळेपयर्ंत कधी झाला नाही असा
कष्टाचा समय होईल; आिण त्या वेळेस तुझे लोक सोडवले
जातील, पर्त्येक जो पुस्तकात िलिहलेला सापडेल तो सोडवला
जाईल. 2 अनेक लोक जे मातीत िनजलेले आहेत ते काही
सावर्कालीन जीवनासाठी तर काही सावर्कालीन लज्जा आिण
ितरस्कार िमळिवण्यास उठतील.

3 जे सुज्ञ ते आकाशातील पर्काशासारखे चकाकतील आिण
जे पुष्काळास न्यायीपणाकडे वळवणारे सदासवर्दा तार्यापर्माणे
चमकतील. 4 पण तू दानीएला, ही वचने आिण पुस्तकाचे
रहस्य गुप्त ठेव,अगदी अंतसमयापयर्ंत अनेकलोक इकडे ितकडे
धावतीलआिण ज्ञान वाढत जाईल.

5 मग मी दानीएलाने पािहले आिण ितथे दोघे उभे होते एक
नदीच्या या काठवर उभा होता आिण दुसरा पलीकडील काठावर
उभा होता. 6 त्यापैकी एकाने तागाची वस्तरे् घातलेल्यास
िवचारले जो नदीच्या पाण्यावर होता या अदभु्त गोष्टीचा अंत
होण्यास िकती वेळ लागेल?

7 मी त्याची वाणी एकेली जो तागाची वस्तरे् घातलेला पुरुष
नदीतल्या जलांच्या वरती होता, त्याने आपला उजवा व डावा
हात आकाशावर करून म्हटले, जो सदाजीवी आहे त्याची शपथ
वाहनू म्हटले, एकसमय, दोन समयआिणअधार् समय,साडे तीन
वषर् जेव्हा पिवतर्जनांच्या बलाचा चुराडा होईल तेव्हा हे पणूर्
करण्यात येईल. हे त्याचे म्हणणे माझ्या कानी पडले.

8 मी ऐकले, पण मला समजले नाही तेव्हा मी िवचारले,
“माझ्या स्वामी,ह्याचा पिरणामकाय?” 9तो म्हणाला, दानीएला
स्वस्थ रहा, कारण ही वचने मुिदर्त करून अंतसमयापयर्ंत गुप्त
ठेवण्यात आली आहे.

10 पुष्कळ शुध्द, स्वच्छआिण पिवतर् केले जातील पण दुष्ट
दुष्टपणा करतील, दुष्टांपैकी कोणास समजणार नाही पण जे
ज्ञानी ते समजतील. 11 रोजचे बलीहवन या वेळेपासनू बंद
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करण्यात येईल आिण नाशदायी अमंगळाची स्थापना होईल
तेव्हापासनू 1, 290 िदवस लोटतील.

12 जो धीराने 1, 335 िदवस वाट पाहील तो धन्य. 13 तू
आपल्या मागार्ने अंतापयर्ंत जा, तू तुझे वतन पर्ाप्त करायला
शेवटच्या िदवसात उठिवला जाशील.
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