
i

దానియేలు
గంథకర
రచయిత పేరు మీదగానే పుసత్కానికి పేరు వచిచ్ంది. ఇశాయేలు

నుండి బబులోనుకు పవాసం వచిచ్న యూదుడుగా యెహెజేక్లు
అనుభవాలు ఇందులో ఉనాన్యి. “దానియేలు” అంటే “యోహోవా
నా నాయ్యాధిపతి.” అనేక భాగాలోల్ దానియేల్ గంథకర అనే
సూచనలునాన్యి (9:2; 10:2). బబులోను ముఖయ్ పటట్ణంలో
అతడు రాజు కొలువు కూటంలో ముఖుయ్డుగా ఉండడం వలల్ ఆ
సమాజంలో ఉనన్త సాథ్ నాలోల్ ఉండే సిథ్తి అతనికి ఉంది. దీనిన్
బటిట్ బబులోను చెరలోనియూదుల కోసం తాను పలికిన పవచనాలు
అతడు గంథసథ్ం చేశాడు. తనది కాని దేశంలో, నాగరికతలో అతడు
తన పభువుకు జరిగించిన నమమ్క న సేవ లేఖనాలోల్ కనిపించే
వారందరికంటే విశిషట్ న వాడుగా అతణిణ్ నిలిపింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 605 - 535
సీవ్కర
బబులోనులోయూదు పవాసులు,తరువాతి బిలు పఠకులంతా.
పయోజనం
దానియేలు పవక చరయ్లు, పవచనాలు, దరమ్నాలు ఈ

పుసత్కంలో రాసి ఉనాన్యి. దేవుడు తనను అనుసరించే వాని
పటల్ నమమ్కంగా ఉంటాడని ఈ పుసత్కం నేరిప్సుత్ నన్ది. విశావ్సులు
తమ లోకవయ్వహారరాలోల్ నిమగన్ ఉంటూనే దేవునికి నమమ్కంగా
ఉండాలి.

ముఖాయ్ంశం
దేవునిసారవ్భౌమతవ్ం
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విభాగాలు
1. గొపప్ విగహం గురించి దానియేలు వివరాలు— 1:1-2:49
2. షడకు, మెషెకు, అబెదెన్గోలు మండే అగిన్గుండం నుంచి
తపిప్ంచుకోవడం— 3:1-30

3. నెబుకదెన్జరు కల— 4:1-37
4. కదిలే వేలు గోడ రాత. వినాశనం గురించి దానియేలు
పవచనం— 5:1-31

5. సింహాల గుహలోదానియేలు— 6:1-28
6. నాలుగు మృగాల దరశ్నం— 7:1-28
7. పొటేట్లు,మేకపోతు, చినన్కొముమ్ దరశ్నం— 8:1-27
8. 70 సంవతస్రాల గురించిన సమాచారంతో దానియేలు కలకు
జవాబు— 9:1-27

9. దానియేలు దరశ్నం, అంతిమ సమరం— 10:1-12:13

దానియేలుకు, అతనిమితులకు తరీఫ్దు
1యూదారాజుయెహోయాకీముపరిపాలనమూడోసంవతస్రంలో

బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమును ముటట్డించి
దానిన్ కొలల్గొటాట్ డు. 2 యెహోవా యూదా రాజు యెహోయాకీము
విజయం ఇచాచ్డు. అతడు దేవుని మందిరంలోని పవిత
ఉపకరణాలను అతనికి అపప్గించాడు. అతడు ఆ వసుత్ వులనిన్టినీ
బబులోను దేశానికి తన దేవుడి ఆలయానికి తీసుకువెళిళ్ ఆ పవిత
ఉపకరణాలను తన దేవుడి ఖజానాలోఉంచాడు.

3 తరువాత రాజు తన దేశంలోని ముఖయ్ అధికారి అషెప్నజుతో
మాటాల్ డాడు. బందీలుగా తెచిచ్న ఇశాయేలు రాజు కుటుంబానికీ,
రాజవంశాలకు చెంది, 4 ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా అందం,
తెలివితేటలు, జాఞ్ న వివేకాలు కలిగి ఉనన్వాళళ్ను తెమమ్ని చెపాప్డు.
అతడు వాళళ్కు పావీణయ్త కలిగేలా కలీద్య భాష, సాహితయ్ం
నేరిప్ంచాలి. 5 రాజు “వారికి పతి రోజూ నేను తినే ఆహారం, తాగే
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దా రసం ఇవవ్ండి. ఆ విధంగామూడు సంవతస్రాలపాటు వాళళ్కు
శికష్ణ ఇచిచ్న తరువాతవారు నా కొలువులో సేవకులుగా ఉండాలి.”

6 బందీలుగా వెళిళ్న యూదులోల్ దానియేలు, హననాయ్,
మిషాయేలు, అజరాయ్ అనే యువకులు ఉనాన్రు. 7 నపుంసకుల
అధికారి దానియేలుకు బెలెత్షాజరు అనీ, హననాయ్కు షదకు అనీ,
మిషాయేలుకు మేషాకు అనీ, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనీ పేరుల్
మారాచ్డు. 8రాజుతినే ఆహారం,తాగేదా రసంపుచుచ్కుని తనను
తాను అపవితం చేసుకోకూడదని దానియేలు నిరణ్యించుకునాన్డు.
వాటిని తిని, తాగి అపవితం కాకుండా ఉండేందుకు వాటిని తమకు
వడిడ్ంచకుండా చూడమని నపుంసకుల అధికారి దగగ్ర అనుమతి
కోరుకునాన్డు.

9 దేవుడు ముఖయ్ అధికారికి దానియేలు పటల్ దయ, అభిమానం
కలిగేలా చేశాడు. 10ఆ అధిపతిదానియేలుతో “మీకు రాజభోజనం,
దా రసం వడిడ్ంచమని నాకు ఆజాఞ్ పించిన నా యజమాని న
రాజు గురించి నేను భయపడుతునాన్ను. మీతోపాటు ఉనన్ ఇతర
యువకుల ముఖాల కంటే మీ ముఖాలు పాలిపోయి ఉనన్టుట్
రాజు కనిపెటిట్నపుప్డు మీవలల్ నాకు రాజునుండి పాణాపాయం
కలుగుతుంది” అనాన్డు.

11 దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ల ముఖయ్
అధికారి నియమించిన పరయ్వేకష్కునితో దానియేలు మాటాల్ డాడు.
12 “నీ దాసుల న మాకు తినడానికి శాకాహారం, తాగడానికి
మంచినీళల్ మాతంఇపిప్ంచు. అలాపదిరోజులపాటు ఇచిచ్మమమ్లిన్
పరీ ంచు. 13 తరువాత మా ముఖాలను, రాజు నియమించిన
భోజనం తినన్ ఇతరయువకుల ముఖాలను పరీ ంచి నీకు తోచినటుట్
నీ దాసుల న మా పటల్ జరిగించు.” 14ఆ పరయ్వేకష్కుడు అందుకు
అంగీకరించాడు. పది రోజులపాటు వాళళ్ను పరీ ంచాడు.

15 పది రోజుల గడిచాయి. రాజు నియమించిన భోజనం
తినే యువకుల ముఖాల కంటే వీరి ముఖాలు ఆరోగయ్కరంగా
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కళకళలాడుతూ కనిపించాయి. 16 ఆ పరయ్వేకష్కుడు రాజు వాళల్కు
ఇవవ్మని చెపిప్న మాంసాహారం, దా రసం సాథ్ నంలో శాకాహారం
ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్ డు. 17 ఈ నలుగురు యువకుల విషయం
ఏమిటంటే, దేవుడు వారికి జాఞ్ నం, సకల శాసాలోల్ పావీణయ్త,
తెలివితేటలు అనుగహించాడు. దానియేలుకు సకల విధా న
వదరశ్నాలకు, కలలకు అరాథ్ లు,భావాలు వివరించగలిగేసామరథ్ ం
దేవుడు అనుగహించాడు.

18 గడువు ముగిసిన తరువాత ఆ యువకులను తన ఎదుట
పవేశపెటట్మని రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నపుంసకుల అధికారి వాళళ్ను
రాజు సమకష్ంలో నిలబెటాట్ డు. 19 రాజు వాళళ్ను పరిశీలించాడు.
వాళళ్ందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్లతో
సాటి న వాళ ళ్ ఎవవ్రూ కనిపించలేదు. కాబటిట్ రాజు వాళళ్ను
తన ఆసాథ్ నంలో ఉదోయ్గులుగా నియమించాడు. 20 రాజు వీళళ్తో
సంభాషించి వీళళ్ తెలివితేటలు పరీ ంచాడు. జాఞ్ నం, వివేకం
పదరిశ్ంచే పతి విషయంలో ఈ యువకులు తన రాజయ్మంతటిలో
ఉనన్ మాంతికుల కంటే, ఆతమ్లను సంపదిసాత్ మని చెపుప్కునే వారి
కంటే పది రెటుల్ సమరుథ్ లని రాజు గహించాడు. 21 కోరెషు చకవరి
పాలనమొదటి సంవతస్రం వరకూ దానియేలు అకక్డ ఉనాన్డు.

2
నెబుకదెన్జరు సవ్పన్ం

1 రా న నెబుకదెన్జరు పాలన కాలం రెండవ సంవతస్రంలో
అతనికి నిదలో కలలు వచాచ్యి. ఆ కలలను బటిట్ అతడు
కలవరం చెందాడు. అతనికి నిదపటట్డం లేదు. 2 తనకు వచిచ్న
కలలను గూరిచ్ తెలియజేయడానికి శకునాలు చెపేప్వాళళ్ను, గారడీ
విదయ్లు చేసేవాళళ్ను, మాంతికులను, జోతిషుయ్లను పిలవమని
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వాళళ్ందరూ వచిచ్ రాజు ఎదుట నిలబడాడ్ రు.
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3 రాజు వాళళ్తో “నాకు నిదలో కలలు వచాచ్యి. ఆ కలల అరథ్ం
తెలుసుకోవాలని నేను ఎంతోఆదురాద్ పడుతునాన్ను”అనిచెపాప్డు.

4 అపుప్డు జోతిషుయ్లు సిరియా భాషలో* “రాజు చిరకాలం
జీవించు గాక. మీ దాసుల న మాకు ఆ కలలు ఏమిటో చెపప్ండి.
దానిభావంమీకు వివరిసాత్ ం” అనాన్రు.

5అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలలను నేను మరచిపోయాను.
మీరు నాకు వచిచ్న కలను, దాని భావానిన్ చెపాప్లి. చెపప్ని పకష్ంలో
మిమమ్లిన్ ఖండ ఖండాలుగా నరికిసాత్ ను. మీ ఇళళ్ను నేలమటట్ం
చేయిసాత్ ను. 6 కలనూ దాని భావానీన్ చెపిప్న వాళళ్కు కానుకలు,
బహ మతులు ఇసాత్ ను. వాళ ళ్ నా సమకష్ంలో సతక్రిసాత్ ను. కాబటిట్
నా కలను,దానిభావానిన్ చెపప్ండి” అనాన్డు.

7 అపుప్డు వాళళ్ంతా “రాజా, మీకు వచిచ్న ఆ కలను మీ
దాసుల నమాకు చెపిప్న పకష్ంలోమేము దానిభావం చెబుతాము”
అని మళీళ్ జవాబిచాచ్రు. 8 అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలను
నేను మరచిపోవడం వలల్ మీరు తాతాస్రం చేయాలని చూసుత్ నన్టుట్
నేను గహించాను. 9 నా సనిన్ధిలో అబదాధ్ లు, వంచన మాటలు
పలుకుతూ యుకిగా కాలయాపన చేయాలని చూసుత్ నాన్రు. మీరు
నాకు వచిచ్న కల ఏమిటో చెపప్కపోతే నేను కచిచ్తంగా మిమమ్లిన్
శి సాత్ ను కాబటిట్ ముందు నాకు వచిచ్న కల ఏమిటో చెపప్ండి.
అపుప్డు ఆ కలకు అరథ్ం చెపప్డానికి మీకు సామరథ్ ం ఉందని నేను
తెలుసుకుంటాను” అనాన్డు.

10 అపుప్డు జోతిషుయ్లు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “రాజు అడిగిన
విషయం చెపప్గలిగినవాడు భూమి మీద ఎవవ్డూ లేడు.
ఇంతవరకూ ఏ చకవరి, ఏ రాజూ, ఏ పరిపాలకుడూ ఇలాంటి
విషయం చెపప్మని ఏ జోతిషుయ్డినీ, మాంతికుడినీ, శకునజుఞ్ డినీ
కోరలేదు. 11రాజు తెలుసుకోవాలని కోరిన విషయం కషట్తరం. దీనిన్

* 2:4 2:4 అపుప్డు జోతిషుయ్లు సిరియాభాషలో 2:4-7 అరమేయిక్లోఉంది
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దేవుళ ళ్ తపప్ ఇంకెవవ్రూ చెపప్లేరు. దేవుళ ళ్ మనుషుల మధయ్
నివసించరు గదా.” 12 అది విని రాజు తీవ కోపం తెచుచ్కునాన్డు.
బబులోను దేశంలోఉనన్ జాఞ్ నులనందరినీహతమారాచ్లని ఆజఞ్ జారీ
చేశాడు.

13 జాఞ్ నులను హతమారాచ్లని రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్ను అమలు
చేయడానికి నికులు బయలుదేరారు. ఆ కమంలో దానియేలును,
అతని సేన్హితులను కూడా చంపాలని వెదుకుతునాన్రు.
14 బబులోనులో ఉనన్ జాఞ్ నులను చంపడానికి బయలుదేరిన నిక
దళం అధిపతి అరోయ్కు దగగ్రికి దానియేలు వెళాళ్డు. అతనితో
జాఞ్ నయుకంగా మాటాల్ డాడు. 15 రాజు ఇలాంటి ఆజఞ్ ఇంత తవ్రగా
ఎందుకు జారీ చేశాడని అడిగాడు. అరోయ్కు జరిగిన విషయమంతా
దానియేలుకు వివరించాడు.

16 దానియేలు రాజుకు వచిచ్న కల భావం తెలియజేయడానికి
తనకు కొంత గడువుఇవవ్మనిరాజుదగగ్ర అనుమతితీసుకునాన్డు.
17 తరువాత దానియేలు తన ఇంటికి వెళిళ్ తన సేన్హితు న
హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్లకు విషయం తెలియజేశాడు.
18తనకు,తనసేన్హితులకు, బబులోనులోఉనన్మిగిలినజాఞ్ నులకు
రాబోతునన్ ఆపద తపిప్పోయేలా రాజుకు వచిచ్న కల, ఆ కల భావం
తెలియడానికి పరలోకంలోఉనన్ దేవుని నుండి దయ కలిగేలా దేవుణిణ్
వేడుకొమమ్ని వాళళ్ను హెచచ్రించాడు.

19 ఆ రాతి సమయంలో దానియేలుకు దరశ్నంలో ఆ కల,
కల అరథ్ం వెలల్ నాయి. దీనిన్బటిట్ దానియేలు పరలోకంలో ఉనన్
దేవుణిణ్ ఈ విధంగా సుత్ తించాడు, 20 “అనిన్ యుగాలోల్ దేవుని
నామానికి సుత్ తి కలుగు గాక. ఆయన జాఞ్ నం, బల పభావాలు
కలిగినవాడు. 21ఆయన కాలాల , సమయాల సమసత్ అధికారం
కలిగి ఉనన్వాడు. రాజులను నియమించేవాడూ, తొలగించేవాడూ
ఆయనే. వివేకవంతులకు వివేకం, జాఞ్ నులకు జాఞ్ నం అనుగహించేది
ఆయనే, 22 ఆయన గుపత్ంగా ఉండే విషయాలను, రహసాయ్లను
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వెలల్డి చేశాడు. పాతాళంలో జరిగే విషయాలు ఆయనకు తెలుసు,
ఆయన చుటూట్ వెలుగు పకాశిసూత్ ఉంటుంది. 23 మా పూరీవ్కుల
దేవా, నువువ్ నాకు వివేకానీన్, బలానీన్ అనుగహించావు. ఇపుప్డు
మేము కోరుకునన్టుట్ రాజుకు వచిచ్న సమసయ్కు పరిషాక్రం నువేవ్
నాకు తెలియజేశావు. అందువలల్ నేను నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను.”

దానియేలు కల భావానిన్ చపప్డం.
24జాఞ్ నులను సంహరించడానికి రాజు నియమించిన రాజ నిక

దళం అధిపతి అరోయ్కు దగగ్రికి దానియేలు వెళాళ్డు. అతనితో
“బబులోనులో ఉనన్ జాఞ్ నులను చంపవదుద్ . ననున్ రాజు సనిన్ధికి
తీసుకు వెళ ళ్. నేను ఆ కల భావానిన్ రాజుకు తెలియజేసాత్ ను” అని
చెపాప్డు. 25అరోయ్కు రాజ సనిన్ధికి వెళిల్ “రాజుకు వచిచ్న కల భావం
తెలియ జేయగలిగే ఒక వయ్కిని నేను కనుగొనాన్ను. అతడు చెరపటిట్
తీసుకువచిచ్నయూదులోల్ ఒకడు”అని చెపిప్, వెంటనేదానియేలును
రాజమందిరానికి తీసుకు వెళాళ్డు.

26 అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలను, దాని భావానిన్ నువువ్
వివరించగలవా?” అని బెలెత్షాజరు అనే దానియేలును అడిగాడు.
27 దానియేలు రాజు ఎదుట నిలబడి ఇలా జవాబిచాచ్డు. “రాజు
కోరినటుట్ ఈ మరమ్ం వివరించడం జాఞ్ నుల నా, గారడీ విదయ్లు
చేసేవాళళ్ నా, శకునం చెపేప్వాళళ్ నా, జోయ్తిషుయ్ల నా సాధయ్ం
కాదు. 28 అయితే గుపత్ంగా ఉనన్ విషయాలను వెలల్డించే దేవుడు
పరలోకంలో ఉనాన్డు. భవిషయ్తుత్ లో జరగబోయే విషయానిన్
ఆయన రా న నెబుకదెన్జరుకు తెలియపరిచాడు. మీరు మంచం
మీద పడుకుని ఉనన్పుప్డు మీ మనసుస్లోకి వచిచ్న దరశ్నం
ఏమిటో మీకు తెలియజేసాత్ ను. 29 అది ఏమిటంటే, రాజా,
మీరు పడక మీద పడుకుని, పసుత్ త కాలం గడచిన తరువాత
ఏమి జరుగుతుందో అనుకుంటూ తీవంగా ఆలోచిసుత్ నాన్రు. ఆ
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సమయంలో గుపత్ న విషయాలను వెలల్డించేవాడు జరగబోయే
సంగతులు మీకు తెలియజేశాడు.

30 ఈ మరమ్ం గురించి ఆయన నాకు బయలుపరచిన కారణం
నేను ఇతర మనుషులకంటే గొపప్ జాఞ్ నిని అని కాదు. రాజా, ఆ కల
భావానిన్, మీ మనసుస్లోని ఆలోచననూ మీకు తెలియజేయడానికి
దేవుడే దానిన్ నాకు బయలుపరిచాడు. 31 రాజా, మీకు వచిచ్న
కల ఇదే. మీరు చూసూత్ ఉండగా బహామ్ండ న ఒక విగహం
కనబడింది. ఈవిగహం గొపప్ది, పకాశమాన నది. అది చూపులకు
భయంకరంగా ఉండిమీ ఎదుట నిలబడి ఉంది.

32 ఆ విగహం తల మేలిమి బంగారం. దాని రొముమ్, భుజాలు
వెండివి, దాని పొటట్భాగం, తొడలు ఇతత్డివి. 33 దాని మోకాళల్
ఇనుపవి. దానికాళళ్లోఒకటి ఇనుపది, ఒకటికాలిచ్న బంకమనున్తో
కూడినది. 34మీరు చూసూత్ ఉండగా, చేతి సహాయం లేకుండా ఒక
రాయి ఇనుము, బంకమనున్ కలిసిన ఆ విగహం కాళళ్ మీద పడి
దాని కాళళ్ను ముకక్లు ముకక్లుగా చేసింది. 35అపుప్డు ఇనుము,
బంకమనున్, ఇతత్డి, వెండి, బంగారం అనీన్ కలిసి పిండిపిండి
అయిపోయాయి. అది కోతకాలంలో కళళ్ంలో దంచిన చెతత్లాగా
అయిపోయింది. వాటి ఆచూకీ ఎకక్డా కనబడకుండా గాలికి
కొటుట్ కుపోయాయి. అయితే ఆ విగహానిన్ విరగగొటిట్న ఆ రాయి గొపప్
పరవ్తంగామారి భూలోకమంతటావాయ్పించింది.”

36“ఇపుప్డుదానిభావంమీసమకష్ంలోతెలియజేసాత్ ను. 37రాజా,
పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడు రాజాయ్నీన్, అధికారానీన్, బలపభావాలనూ
ఘనతనూమీకు అనుగహించాడు. మీరురాజులకురాజుగాపఖాయ్తి
గాంచారు. 38 దేవుడు రాజయ్ంలో పతి పాంతానీన్, భూమి ఉండే
పతి జంతువులను, ఆకాశంలో ఎగిరే సమసత్ ప జాతిని అనిన్టినీ
మీ ఆధీనంలో ఉంచాడు. పజలందరి మీదా మీకు సరావ్ధికారం
అనుగహించాడు. దరశ్నంలో కనిపించిన ఆ బంగారపు తల మీరే.
39మీరు మరణించిన తరవాత మీ రాజయ్ం కంటే తకుక్వ పభావం
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ఉనన్ మరో రాజయ్ం కి వసుత్ ంది. తరువాత మూడో రాజయ్ం
సరవ్లోకానిన్ పాలిసుత్ ంది. అదిమీకు కనిపించిన ఇతత్డి వంటిది.

40 ఆ తరువాత నాలుగో రాజయ్ం అధికారంలోకి వసుత్ ంది. అది
ఇనుములాగా బలంగా ఉంటుంది. ఇనుము అనిన్టినీ ముకక్లుగా
పగలగొటిట్ పిండి చేసుత్ ంది గదా. ఇనుము పగలగొటిట్నటుట్ అది
మిగిలినరాజాయ్లనిన్టినీ పగలగొటిట్ పిండి చేసుత్ ంది. 41విగహానికునన్
కాళ ళ్,కాలివేళ ళ్ కొంతభాగం బంకమటిట్తో,కొంతభాగం ఇనుముతో
చేసినటుట్ మీకు కనబడాడ్ యి కనుక ఆ విధంగా ఆ నాలుగో రాజయ్ంలో
విభేదాలు ఉంటాయి. ఇనుము బంకమటిట్తో కలిసి ఉనన్టుట్ మీరు
చూశారు కాబటిట్ ఆ రాజయ్ంలో ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆ రాజయ్ం
ఇనుములాగా బలం కలిగి ఉంటుంది. 42 కాళళ్ వేళ ళ్ కొంత
భాగం ఇనుపవిగా, కొంత భాగం బంకమనున్లాగా ఉనన్టుట్ ఆ రాజయ్ం
ఒక విషయంలో బలంగా, ఒక విషయంలో బలహీనంగా ఉంటుంది.
43ఇనుము, బంకమనున్ కలిసిపోయిఉండడంమీరు చూశారు. అదే
విధంగా రాజయ్ంలోని పజలు మిశమంగా ఉంటారు గానీ ఇనుము
మటిట్లో కలవకుండా ఎలా ఉంటుందో అలాగే పజలు ఒకరితో ఒకరు
కలవకుండా ఉంటారు.

44 ఆ రాజుల కాలంలో పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడు శాశవ్తంగా
నిలిచి ఉండే వేరే ఒక రాజయ్ం నెలకొలుప్తాడు. ఆ రాజాయ్నిన్ పొందిన
వాళళ్ చేతులోల్ నుంచి దానిన్ వేరే ఇంకెవవ్రూ సావ్ధీనం చేసుకోలేరు.
అది ముందు చెపిప్న రాజాయ్లనిన్టినీ తుతుత్ నియలు చేసుత్ ంది. అది
శాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది. 45చేతి సహాయం లేకుండా పరవ్తం నుండి
వే న ఆ రాయి ఇనుముని, ఇతత్డిని, మటిట్ని, వెండిని, బంగారానిన్
ముకక్లు చేయడం మీరు చూశారు గదా. జరగబోయే విషయాలు
ఇలాగే ఉంటాయి. జరగబోయే సంభవాలు దేవుడు ముందుగానే
మీకు వెలల్డిపరిచాడు. మీకు వచిచ్న కల యథారథ్ం. దాని వివరణ
నమమ్దగినది” అనిదానియేలు రాజుతో చెపాప్డు.

46అపుప్డురా ననెబుకదెన్జరుదానియేలు ఎదుటసాషాఠ్ ంగపడి
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నమసాక్రం చేశాడు. అతణిణ్ సనామ్నించి వేదయ్ం, ధూపం
సమరిప్ంచాలని ఆజాఞ్ పించాడు. 47రాజుదానియేలుతో “ఈ రహసయ్
విషయాలు వెలల్డిపరిచే సమరథ్త మీ దేవుడు నీకిచాచ్డు. నీ
దేవుడు సమసత్ దేవుళళ్కు దేవుడు,రాజులందరికీ పభువు, గూఢ న
విషయాలువెలల్డిచేసేవాడు”అనాన్డు. 48రాజుదానియేలుకు ఎనోన్
విలు న బహ మతులు ఇచాచ్డు. అతణిణ్ ఘనపరచి బబులోను
ఆసాథ్ నం అంతటి న అధికారిగా, దేశాలోనిజాఞ్ నులందరిమీద పెదద్గా
నియమించాడు. 49 దానియేలు వినన్పం మేరకు రాజు షదకు,
మేషాకు,అబేదెన్గో అనేవాళళ్ను బబులోను సంసాథ్ నం అంతటిమీదా
పాలకులుగా నియమించాడు. అయితే దానియేలు రాజ భవనంలో
ఉండిపోయాడు.

3
మండుతునన్ అగిన్గుండం, బంగారు విగహం

1రా న నెబుకదెన్జరు ఒక బంగారు విగహం చేయించాడు. దాని
ఎతుత్ అర మూరలు, వెడలుప్ ఆరు మూరలు. బబులోను దేశాలోని
“దూరా” అనే దానంలో దానిన్ నిలబెటిట్ంచాడు. 2 తరువాత
నెబుకదెన్జరు తాను నిలబెటిట్ంచిన విగహ పతిషఠ్ కు దేశాలోల్ ని
అధికారులను, పముఖులను, నాయ్ధిపతులను, సంసాథ్ నాల
అధిపతులను, మంతులను, ఖజానా అధికారులను, ధరమ్శాస
పండితులను, నాయ్యాధిపతులను, సంసాథ్ నాలోల్ నాయకతవ్ం
వహించేవాళళ్ను, పజలందరినీ పిలవడానికి చాటింపు వేయించాడు.
3 ఆ అధికారులు, పముఖులు, నాయ్ధిపతులు, సంసాథ్ నాల
అధిపతులు, మంతులు, ఖజానాఅధికారులు, ధరమ్శాస పండితులు,
నాయ్యాధిపతులు, సంసాథ్ నాలోల్ నాయకతవ్ం వహించేవాళ ళ్,
పజలందరూ రా న నెబుకదెన్జరు నిలబెటిట్ంచిన విగహం పతిషఠ్
కారయ్కమానికి కూడివచిచ్, విగహం ఎదుట నిలబడాడ్ రు.
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4 ఆ సమయంలో రాజ పతినిధి ఒకడు ఇలా పకటించాడు.
“సమసత్ పజలారా, దేశసుథ్ లారా, వివిధ భాషలు మాటాల్ డేవారలారా,
మీకు ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే, 5 బాకాలు, వేణువులు, తీగె
వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు, సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్ రకాల
సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు మీకు వినబడినపుప్డు మీరంతారా న
నెబుకదెన్జరు నిలబెటిట్ంచిన బంగారపు విగహం ఎదుటసాషాట్ ంగపడి
నమసక్రించాలి. 6అలాసాషాట్ ంగపడినమసక్రించనివారినివెంటనే
మండుతునన్ అగిన్గుండంలో పడవేసాత్ రు.”

7బాకాలు, వేణువులు, తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు,
సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు
వినబడాడ్ యి. పజలంతా, దేశవాసులు, వివిధభాషలుమాటాల్ డేవాళల్
సాషాట్ ంగపడి రాజు నిలబెటిట్ంచిన విగహానికి నమసక్రించారు.

8 అపుప్డు జోయ్తిషుయ్లోల్ ముఖుయ్లు కొందరు వచిచ్ యూదుల
నిందలు మోపారు. 9 నెబుకదెన్జరు రాజు దగగ్రికి వచిచ్ ఇలా
వినన్వించుకునాన్రు. “రాజు కలకాలం జీవించు గాక. 10 రాజా,
తమరు ఒక కటుట్ బాటు నియమించారు. అది ఏమిటంటే, బాకాలు,
వేణువులు, తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు, సనాన్యిలు
ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు వినన్ పతి వయ్కీ
ఆ బంగారు విగహం ఎదుట సాషాట్ ంగపడి దానికి నమసక్రించాలి.
11 ఎవ తే సాషాట్ ంగపడి నమసక్రించలేదో వాణిణ్ మండుతూ ఉండే
అగిన్గుండంలో వేసాత్ రు. 12 రాజా, తమరు షదకు, మేషాకు,
అబేదెన్గో అనేముగుగ్ రు యూదుయువకులను బబులోను దేశంలోని
రాజయ్ పరిపాలన వయ్వహారాలు నిరవ్రించడానికి నియమించారు. ఆ
ముగుగ్ రు వయ్కులు మీరు ఇచిచ్న ఆజఞ్ను గౌరవించక నిరల్కష్ ం చేశారు.
వాళ ళ్ మీ దేవుళళ్ను పూజించడం లేదు, తమరు నిలబెటిట్ంచిన
బంగారు విగహం ఎదుట నమసక్రించడం లేదు.”

13 రా న నెబుకదెన్జరు తీవ కోపంతో మండిపడాడ్ డు. షదకు,
మేషాకు, అబేదెన్గోలను తన దగగ్రికి తీసుకు రమమ్ని ఆజఞ్
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ఇచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్ ఆ ముగుగ్ రు వయ్కులను పటుట్ కుని రాజ
సనిన్ధికి తీసుకువచాచ్రు. 14 అపుప్డు నెబుకదెన్జరు వాళళ్తో
“షదకూ, మేషాకు, అబేదెన్గో, మీరు నా దేవతలను పూజించడం
లేదనీ, నేను నిలబెటిట్ంచిన బంగారు విగహానికి నమసక్రించడం
లేదనీ నాకు తెలిసింది. ఇది నిజమేనా? 15బాకాలు, వేణువులు,
తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు, సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్
రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు మీకు వినబడినపుప్డు నేను
చేయించిన విగహానికి సాషాట్ ంగపడి దానికి నమసక్రించడానికి
సిదధ్ంగా ఉండండి. మీరు గనక నమసక్రించని పకష్ంలో తకష్ణమే
మండుతునన్ అగిన్గుండంలో పడవేయిసాత్ ను. నా చేతిలో నుండి
మిమమ్లిన్ ఏ దేవుడూ కాపాడలేడు” అనాన్డు.

16 షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలు రాజుతో ఇలా చెపాప్రు.
“నెబుకదెన్జరూ, దీని విషయం నీకు జవాబు చెపాప్లిస్న అవసరం
మాకు లేదు. 17మేము పూజిసుత్ నన్ దేవుడు మండుతునన్ వేడిమి
గల ఈ అగిన్గుండంలో నుండి మమమ్లిన్ తపిప్ంచి ర ంచగల
సామరథ్ ం ఉనన్వాడు. నువువ్ విధించే శికష్ నుండి ఆయన మమమ్లిన్
కాపాడతాడు. 18రాజా, ఒకవేళ ఆయనమమమ్లిన్ కాపాడకపోయినా
నీ దేవుళళ్ను మాతం మేము పూజించం అనీ, నువువ్ నిలబెటిట్న
బంగారు విగహానికి నమసక్రించం అనీ తెలుసుకో.”

19 వాళళ్ జవాబు వినన్ నెబుకదెన్జరు కోపంతో మండిపడాడ్ డు.
షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల విషయంలో అతని ముఖం వికారంగా
మారింది. అగిన్ గుండానిన్ మామూలు కంటే ఏడు రెటుల్ వేడిగా
చేయమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 20 తన నయ్ంలో ఉనన్ బలిషుఠ్ న
కొందరిని పిలిపించాడు. షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలను బంధించి
మండుతునన్ ఆ గుండంలో పడవేయమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

21 వాళ ళ్ షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల నిలువుటంగీలు,
దుసుత్ లు, మిగిలిన దుసుత్ లు ఏమీ తియయ్కుండానే బంధించి
మండుతునన్ ఆ గుండం మధయ్లో పడేలా విసిరివేశారు. 22 రాజు
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ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం అగిన్గుండం వేడిపెంచడం వలల్ షదకు,మేషాకు,
అబేదెన్గోలను విసిరినఆబలిషుట్ నమనుషులు అగిన్జావ్లలధాటికి
కాలిపోయిచనిపోయారు.

23షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలు ముగుగ్ రినీ బంధకాలతోనే వేడిగా
ఉనన్మండుతునన్ఆ గుండంలోవిసిరివేశారు. 24తరువాతజరిగింది
చూసినరాజునెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి,ఆతుతగాలేచినిలబడాడ్ డు.
తన మంతులతో “మనం ముగుగ్ రిని బంధించి ఈ అగిన్గుండంలో
వేశాం కదా” అని అడిగాడు. వాళ ళ్ “అవును రాజా” అనాన్రు.
25 అపుప్డు రాజు “నేను నలుగురు మనుషులను చూసుత్ నాన్ను.
వాళ ళ్ బంధించబడినటుట్ గానీ, కాలిపోయినటుట్ గానీ లేరు. వాళల్కి
ఎలాంటి పమాదమూ జరగలేదు. వాళళ్తో ఉనన్ నాలుగో వయ్కి వ
కుమారుని లాగా ఉనాన్డు” అని అనాన్డు.

26తరువాత నెబుకదెన్జరు వేడిగా ఉనన్ మండుతునన్ ఆ గుండం
దావ్రం దగగ్రికి వచాచ్డు. “షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలాల్ రా,
మహోనన్తు న దేవుని సేవకులారా, బయటికి వచిచ్ నా దగగ్రికి
రండి” అని పిలిచాడు. షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలు ఆ
అగిన్లోనుండి బయటికి వచాచ్రు. 27 రాజు ఆసాథ్ నంలోని
అధికారులు, నాయ్ధిపతులు, సంసాథ్ నాల అధిపతులు, రాజు
పధాన మంతులు అందరూ సమకూడి వాళళ్ను పరీ ంచారు.
వాళళ్ శరీరాలకు అగిన్ వలల్ ఎలాంటి హాని కలగకపోవడం, వాళళ్
తలవెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడా కాలకుండా ఉండడం,వాళ ళ్ ధరించిన
దుసుత్ లు చెకుక్ చెదరకుండా ఉండడం,వాళళ్ శరీరాలకు అగిన్ వాసన
కూడా తగలకపోవడం గమనించారు.

28 నెబుకదెన్జరు “షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల దేవుడికి సుత్ తి
కలుగు గాక. తమ దేవునికి తపప్ మరి ఎవరికీ నమసక్రించమనీ,
ఎవరినీ పూజించమనీ చెపిప్ రాజు ఆజఞ్ను ధికక్రించారు. తనను
నముమ్కునన్ తన సేవకులను ఆ దేవుడు తన దూతను పంపించి
ర ంచాడు. 29 కనుక ఇపుప్డు నేనిచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే, ఏ పజలోల్
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గానీ, ఏ పాంతంలో గానీ, ఏ భాష మాటాల్ డేవాళళ్లో గానీ ఎవ నా
షదకు,మేషాకు,అబేదెన్గోఅనేవాళళ్ దేవుణిణ్ అవమానపరిసేత్ వాళళ్ని
ముకక్లు ముకక్లుగా నరికిసాత్ ను. వాళళ్ గృహాలను సమూల
నాశనం చేయిసాత్ ను. వాళళ్ దేవుడు ర ంచినటుట్ మరి ఏ దేవుడూ
ర ంచలేడు.”

30అపప్టినుండిరాజుషదకు,మేషాకు,అబేదెన్గోలను బబులోను
సంసాథ్ నంలో ఉనన్త సాథ్ నాలోల్ అధికారులుగా నియమించాడు.

4
రాజు కల

1లోకమంతటిలో నివసించే అనిన్ దేశాల పజలకు, వివిధ భాషలు
మాటాల్ డేవారికిరా న నెబుకదెన్జరు ఇలారాసుత్ నాన్డు. “మీకందరికీ
పూరణ్ మం కలుగు గాక. 2 సరవ్శకిమంతు న దేవుడు నా
విషయంలో జరిగించిన అదుభ్తాలను, సూచక కియలను మీకు
తెలియజేయాలని నా మనసుస్కు తోచింది. 3 ఆయన చేసే సూచక
కియలు బహామ్ండ నవి. ఆయన అదుభ్తాలు ఎంతో ఘన నవి,
ఆయనరాజయ్ం శాశవ్తంగాఉండేది. ఆయనఅధికారం తరతరాలకు
నిలుసుత్ ంది.”

4 నెబుకదెన్జరు అనే నేను నా నగరంలో మంగా, నా ఇంటోల్
పశాంతంగా ఉనన్ సమయంలో ఒక రాతి నాకు భయంకర న కల
వచిచ్ంది. 5 ఆ కల వలల్ మంచం మీద పండుకుని ఉనన్ నా
మనసుస్లో పుటిట్న ఆలోచనలు ననున్ కలవరపెటాట్ యి. 6 కాబటిట్
ఆ కలకు అరథ్ం చెపప్డానికి బబులోనులో ఉనన్ జాఞ్ నులనందరినీ నా
దగగ్రికి పిలిపించాలని ఆజఞ్ ఇచాచ్ను. 7 శకునాలు చెపేప్వాళ ళ్,
గారడీవిదయ్లు చేసేవాళ ళ్,మాంతికులు,జోయ్తిషుయ్లు నా సమ నికి
వచిచ్నపుప్డు నాకు వచిచ్న కల గురించి వాళల్కు చెపాప్ను కానీ
ఎవవ్రూ దానికి అరథ్ం చెపప్లేకపోయారు.
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8 చివరకు దానియేలు నా దగగ్రికి వచాచ్డు. మా దేవుడి
పేరునుబటిట్ అతనికి బెలెత్షాజరు అనేమారుపేరు పెటాట్ ము. పరిశుదధ్
దేవునిఆతమ్అతనిలోనివసిసూత్ ఉనాన్డు. కాబటిట్ నేనుఅతనికినాకు
వచిచ్న కలను వివరించాను. 9 ఎలాగంటే “భవిషతుత్ చెపేప్వాళళ్కు
అధిపతి న బెలెత్షాజర్, నువువ్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆతమ్ కలిగి
ఉనాన్వనీ, ఎలాంటి నిగూఢ న విషయం నినున్ కలవరపెటట్దనీ
నాకు తెలుసు. కాబటిట్ నాకు వచిచ్న కలను, ఆ కల భావానీన్ నాకు
వివరించు.”

10 “నేను నా మంచం మీద పండుకుని నిద పోతునన్పుప్డు నాకు
ఈ దరశ్నాలు వచాచ్యి. ఆ దరశ్నంలో నేను చూసూత్ ఉండగా,
భూమి మధయ్లో చాలా ఎతత్యిన ఒక చెటుట్ కనబడింది. 11ఆ చెటుట్
కమంగా పెరుగుతూ బహామ్ండంగా వృదిద్ చెందింది. దాని కొమమ్లు
ఆకాశానిన్ అందుకునేటంత ఎతుత్ గా ఉనాన్యి. దాని ఆకారం భూమి
అంత విశాలం అయియ్ంది. 12దాని ఆకులు అందంగా, దాని పండుల్
విసాత్ రంగా కనబడాడ్ యి. ఆ పండుల్ జీవకోటి అంతటికీ ఆహారం
కోసం సరిపోతాయి. అడవి జంతువులనీన్ ఆ చెటుట్ నీడలో విశాంతి
తీసుకుంటునాన్యి. ఆ చెటుట్ కొమమ్లోల్ ఆకాశ పకష్ులు కూరుచ్ని
ఉనాన్యి. సమసత్ న పజలకూ సరిపడినంత ఆహారం ఆ చెటుట్
నుండి లభయ్మౌతుంది.”

13 “నేనింకా మంచం మీదే ఉండి నాకు కలుగుతునన్ దరశ్నాలు
చూసూత్ ఉనన్పుప్డు పవితు న ఒక మేలొక్లుపు దూత ఆకాశం
నుండి దిగి వచాచ్డు. 14 అతడు బిగగ్రగా ఇలా పకటించాడు,
ఈ చెటుట్ ను నరికివేయండి. దాని కొమమ్లు, ఆకులు కొటిట్వేసి,
దాని పండల్ను పారవేయండి. చెటుట్ నీడలో ఉనన్ పశువులను
తోలివేయండి. పకష్ులనిన్టినీ కొమమ్ల నుండి ఎగురగొటట్ండి.
15 అయితే దాని మొదుద్ ను ఇనుముతో, ఇతత్డితో కటిట్ పొలం గడిడ్లో
విడిచిపెటట్ండి. దాని వేళ ళ్ భూమిలో ఉండిపోనివవ్ండి. అతడు
ఆకాశం నుండి కురిసే మంచుకు తడుసూత్ జంతువులాగా భూమిలో
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ఉనన్ పచిచ్కలో నివసించేలా వదిలిపెటట్ండి.”
16 “మానవ మనసుస్కు బదులు పశువు మనసుస్ కలిగి ఏడు

కాలాలు గడిచేదాకా అతడు అదే సిథ్తిలో ఉండిపోవాలి. 17ఈ ఆజఞ్
మేలొక్లుపుదూతలుఈవిధంగాపకటించారు. ఈతీరుప్ పరిశుదుధ్ ల
పకటన ననుసరించి విధించబడింది. సరోవ్నన్తు న దేవుడు
మానవుల రాజాయ్ల అధికారిగా ఉండి, ఆయన ఎవరికి ఇవావ్లని
నిరణ్యిసాత్ డో వాళల్కు అనుగహిసాత్ డు. ఆయన మనుషులందరిలో
అలుప్లను వివిధ రాజాయ్ల అధిపతులుగా నియమిసాత్ డని
మనుషుయ్లంతా తెలుసుకొనేలా ఇది జరుగుతుంది.”

18 “బెలెత్షాజరు, నెబుకదెన్జరనే నాకు వచిచ్న దరశ్నం ఇదే.
నువువ్ తపప్ నారాజయ్ంలోమరి ఏజాఞ్ నీ దానిభావంనాకు చెపప్లేడు.
నీలో పరిశుదధ్ దేవతల ఆతమ్ ఉనన్ది కనుక నువేవ్ దానిన్ చెపప్గల
సమరుథ్ డివి” అనాన్ను.

కల భావం,హెచచ్రిక
19 బెలెత్షాజరు అనే పేరునన్ దానియేలు ఒక గంట సేపు ఎంతో

ఆశచ్రాయ్నికి లో తన మనసుస్లో తీవ న కలవరం చెందాడు.
అపుప్డు రాజు “బెలెత్షాజర్, ఈ దరశ్నం గురించి గానీ, దాని భావం
గురించి గానీ నువువ్ కంగారు పడవదుద్ ” అనాన్డు. బెలెత్షాజర్
జవాబిసూత్ “పభూ, ఇలాంటి దరశ్నం, దాని భావం మీ శతువులకు,
మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వాళల్కు వచిచ్ ఉంటే సమంజసంగా ఉండేది.”

20 “రాజా,మీరు చూసిన చెటుట్ కమంగా పెరుగుతూ బహామ్ండంగా
వృదిద్ చెందింది. దాని కొమమ్లు ఆకాశానిన్ అందేటంత ఎతుత్ గా
ఉనాన్యి. దాని ఆకారం భూమి అంత విశాలం అయియ్ంది. 21దాని
ఆకులు అందంగా, దాని పండుల్ విసాత్ రంగా కనబడాడ్ యి. ఆ పండుల్
సమసత్ జీవకోటి ఆహారం కోసం సరిపోతాయి. అడవి జంతువులనీన్
ఆ చెటుట్ నీడలోవిశాంతితీసుకుంటునాన్యి. ఆచెటుట్ కొమమ్లోల్ ఆకాశ
పకష్ులు కూరుచ్ని ఉనాన్యి గదా 22రాజా, ఆ చెటుట్ నీకు సూచనగా
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ఉంది. నువువ్ వృదిధ్చెంది గొపప్ బల పభావాలు గలవాడివయాయ్వు.
నీ పఖాయ్తి ఆకాశమంత ఎతుత్ కు ఎదిగింది. నీ రాజయ్ం లోకమంతా
వాయ్పించింది.”

23 “ఈ చెటుట్ ను నరికివేయండి. దాని కొమమ్లు, ఆకులు కొటిట్వేసి,
దాని పండల్ను పారవేయండి. చెటుట్ నీడలో ఉనన్ పశువులను
తోలివేయండి. పకష్ులనిన్టినీ కొమమ్ల నుండి ఎగరగొటట్ండి. అయితే
దాని వేరులతో ఉనన్ మొదుద్ ను ఇనుముతో, ఇతత్డితో కటిట్ పొలం
గడిడ్లో విడిచిపెటట్ండి. దాని వేళ ళ్ భూమిలో ఉండిపోనివవ్ండి, అని
మేలొక్లుపు దూత పరలోకం నుండి దిగివచిచ్ పకటించడం నువువ్
వినాన్వు గదా.”

24 “రాజా, ఈ దరశ్నం అరథ్ం ఏమిటంటే, సరోవ్నన్తు న దేవుడు
రాజు న నినున్ గూరిచ్ ఈ విధంగా తీరామ్నం చేశాడు. 25 పజలు
తమ దగగ్ర ఉండకుండా నినున్ తరుముతారు. నువువ్ అడవి
జంతువుల మధయ్ నివసిసూత్ పశువులాగా గడిడ్ తింటావు. ఆకాశం
నుండి పడే మంచు నినున్ తడుపుతుంది. సరోవ్నన్తు న దేవుడు
మానవుల రాజాయ్ల అధికారిగా ఉండి, ఆయన ఎవరికి ఇవావ్లని
నిరణ్యిసాత్ డో వాళల్కు అనుగహిసాత్ డు, అని నువువ్ తెలుసుకునే
వరకూ ఏడు కాలాలపాటు నీ పటల్ ఇలా జరుగుతుంది. 26 చెటుట్
మొదుద్ ను ఉండనియయ్మని దూతలు చెపాప్రు గదా. ఇందునుబటిట్
సరోవ్నన్తు న దేవుడు సమసాత్ నికి అధికారి అని నువువ్ గహించిన
తరువాత నీ రాజయ్ం నీకు కచిచ్తంగా లభిసుత్ ందని తెలుసుకో.
27రాజా, నేను చెపేప్ది మీకు అంగీకారంగా ఉండు గాక. నీ పాపాలు
విడిచిపెటిట్ నీతి నాయ్యాలు అనుసరించు. నువువ్ హింసించిన వాళళ్
పటల్ కనికరం చూపించు. అపుప్డు నీకునన్ మం ఇక అలాగే
కొనసాగుతుంది” అనిదానియేలు జవాబిచాచ్డు.

నెరవేరిన కల
28 న చెపిప్న విషయాలనీన్ రా న నెబుకదెన్జరుకు

సంభవించాయి. 29 ఒక సంవతస్ర కాలం గడచిన తరువాత అతడు
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తనరాజధాని పటట్ణం బబులోనులోని ఒక నగరంలో సంచరించాడు.
30అతడు దానిన్ చూసూత్ . “ఈ బబులోను నగరం మహా విశాల న
పటట్ణం. నా బలానిన్, నా అధికారానిన్, నా పభావ ఘనతలను
చూపించుకోవడానికి దీనిన్ నా రాజధాని నగరంగా కటిట్ంచుకునాన్ను”
అని తనలోతాను అనుకునాన్డు.

31ఈ మాటలు రాజు నోటోల్ ఉండగానే ఆకాశం నుండి ఒక శబద్ం
“రాజు న నెబుకదెన్జర్, ఈ పకటన నీ కోసమే. నీ రాజయ్ం నీ
దగగ్ర నుండి తొలగిపోయింది. 32 రాజయ్ంలోని పజలు తమ దగగ్ర
నుండి నినున్ తరుముతారు. నువువ్ అడవిలో జంతువుల మధయ్
నివాసం చేసాత్ వు. పశువులాగా గడిడ్ మేసాత్ వు. సరోవ్నన్తు న దేవుడు
మానవుల రాజాయ్ల అధికారిగా ఉండి, ఆయన ఎవరికి ఇవావ్లని
నిరణ్యిసాత్ డోవాళల్కు అనుగహిసాత్ డు అని నువువ్ తెలుసుకునే వరకూ
ఏడు కాలాలపాటు నీ పటల్ ఇలా జరుగుతుంది” అని వినిపించింది.

33 ఆ కష్ణంలోనే ఆ మాట నెబుకదెన్జరు విషయంలో నెరవేరింది.
పజలోల్ నుండి అతడు తరిమివేయబడాడ్ డు. అతడు పశువుల
వలె గడిడ్మేశాడు. ఆకాశం నుండి కురిసే మంచు అతని శరీరానిన్
తడిపింది. అతని తల వెంటుకలు గరుడ ప రెకక్ల ఈకలంత
పొడవుగా, అతని గోళల్ పకష్ుల గోళల్వంటివిగా పెరిగాయి. 34 ఆ
రోజులు ముగిసిన తరువాత నెబుకదెన్జరు అనే నాకు తిరిగి మానవ
బుదిధ్ వచిచ్ంది. నా కళ ళ్ ఆకాశం పు ఎతిత్, సరోవ్నన్తుడు దేవుడు,
శాశవ్త కాలం ఉండే దేవునికి సోత్ తాలు చెలిల్ంచి కీరించాను. ఆయన
అధికారం కలకాలం నిలుసుత్ ంది. ఆయన రాజయ్ం తరతరాలకు
ఉంటుంది.

35భూలోకంలోని పజలంతా ఆయన దృషిట్లో శూనుయ్లు. ఆయన
పరలోకంలోని నాయ్ల మీదా, భూలోకంలోని పజల మీదా తన
ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ జరిగించేవాడు. ఆయన చెయియ్ పటుట్ కుని “నువువ్
చేసుత్ నన్దేమిటి?” అని అడిగే అధికారం ఎవవ్రికీ లేదు. 36 ఆ
సమయంలో నాకు మళీళ్ బుదిద్ వచిచ్ంది. నా రాజాయ్నికి గత భవం
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కలిగేలాముందునన్ ఘనత, పభావాలు నాకు మళీళ్ చేకూరాయి. నా
మంతులు, నా కింది అధికారులు నా దగగ్రికి వచిచ్ సమాలోచనలు
జరిపారు. నా రాజయ్ం అధికారం నాకు సిథ్రపడింది. గతంలో కంటే
అధిక న ఘనతనాకు దకిక్ంది.

37 ఈ విధంగా నెబుకదెన్జరు అనే నేను, పరలోకపు రాజును
సుత్ తిసూత్ , కీరిసూత్ , ఘనపరుసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే ఆయన జరిగించే
కారాయ్లనీన్ సతయ్ం, ఆయన నడిపించే విధానాలు నాయ్యం. ఆయన
గరవ్ంతో పవరించే వాళళ్ను అణిచివేసే శకి గలవాడు.

5
గోడ చేవాత

1 కొనిన్ సంవతస్రాలు తరువాత ఒక రోజు రా న బెలష్సస్రు తన
రాజయ్ంలోని వెయియ్ మంది అధికారులకు గొపప్ విందు చేయించాడు.
ఆ వెయియ్ మందితో కలిసి దాకష్మదయ్ం తాగుతునాన్డు. 2 బెలష్సస్రు
దాకష్మదయ్ం సేవిసూత్ తన తండి నెబుకదెన్జరు* యెరూషలేమును
కొలల్గొటిట్ దేవాలయంలో నుండి తెచిచ్న బంగారు, వెండి పాతలను
తీసుకురమమ్నిఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అతడు,అతనిఅధికారులు,రాణులు,
ఉపపతున్లు వాటిలోదాకష్మదయ్ం సేవించాలనన్ది అతడి ఉదేద్శం.

3 సేవకులు యెరూషలేములో ఉనన్ దేవుని నివాస న ఆలయం
నుండి దోచుకువచిచ్న బంగారు పాతలు తీసుకువచాచ్రు. రాజు,
అతని అధికారులు, రాణులు, ఉపపతున్లు ఆ పాతలోల్ దాకష్ మదయ్ం
పోసుకుని సేవించారు. 4 అలా సేవిసూత్ బంగారం, వెండి, యితత్డి,
ఇనుము, చెకక్, రాయిలతో చేయబడిన తమ దేవుళళ్ను కీరించారు.
5 ఆ సమయంలోనే రాజుకు మనిషి చేతి వేళ ళ్ కనిపించాయి.
దీపసత్ంభం ఎదురుగా రాజ భవనం గోడ మీద ఏదో ఒక రాత రాసూత్
ఉనన్టుట్ కనబడింది. 6 ఆ చెయియ్ గోడ రాసూత్ ఉండడం చూసిన

* 5:2 5:2 తన తండి నెబుకదెన్జరు తండి అనన్ మాటను పూరీవ్కుడు అనే అరధ్ంలో
వాడారు తపప్ నిజ న తండి కాదు.
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రాజు ముఖం పాలిపోయింది. అతడు హృదయంలో కలవరం
చెందాడు. అతని మోకాళ ళ్ వణుకుతూ గడగడ కొటుట్ కునాన్యి.
నడుము కీళల్ పటుట్ సడలాయి.

7 రాజు ఆతుతగా గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ను, కలీద్యులను
జోయ్తిషుయ్లనువెంటనేపిలిపించమనిఆజఞ్ ఇచాచ్డు. బబులోనులోని
జాఞ్ నులు రాగానే వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “ఈ రాతను చదివి దీని
భావం నాకు తెలియజేసిన వాడికి అతడు ఎవ నా సరే, అతనికి
ఊదా రంగు దుసుత్ లు ధరింపజేసి అతనిమెడకు బంగారు గొలుసులు
వేయిసాత్ ను. అతణిణ్ రాజయ్ంలో మూడో అధిపతిగా నియమిసాత్ ను.”
8 రాజాయ్నికి చెందిన జాఞ్ నులందరూ చేరుకునాన్రు. కానీ అకక్డ
రాసిందిచదవడానికీదానిభావంచెపప్డానికీఎవవ్రికీసాధయ్ంకాలేదు.

9 అందువలల్ బెలష్సస్రు రాజు మరింత భయపడాడ్ డు.
అధికారులంతా ఆశచ్రయ్పడేలా అతని ముఖం వికారంగా
మారిపోయింది. 10రాజు,అతనిఅధిపతులు ఆందోళన చెందుతునన్
విషయం రాణికి తెలిసింది. ఆమె విందు జరుగుతునన్ గృహానికి
చేరుకుని, రాజుతో ఇలా చెపిప్ంది. “రాజు చిరకాలం జీవిసాత్ డు
గాక. నీ ఆలోచనలతో కలవరపడవదుద్ . నీ మనసుస్ను నిబబ్రంగా
ఉంచుకో. 11 నీ రాజయ్ంలో పవిత దేవుని ఆతమ్ కలిగి ఉనన్ ఒక
వయ్కి ఉనాన్డు. నీ తండి జీవించి ఉనన్ కాలంలో అతనికి దేవతల
జాఞ్ నం, బుదిధ్ వివేకాలు ఉనాన్యని తెలుసుకునాన్డు. అందువలల్
నీ తండి నెబుకదెన్జరు అతణిణ్ దేశంలో శకునం చెపేప్వాళళ్ మీద,
గారడీవిదయ్ గలవారి మీద, కలీద్యుల, జోయ్తిషుయ్ల మీద అధికారిగా
నియమించాడు.”

12 “ఈ దానియేలు బుదిధ్కుశలత కలిగినవా కలల భావం
చెపప్డానికి,మరమ్ంబయలుపరచడానికి, కఠిన నపశన్లకు జవాబు
చెపప్డానికిజాఞ్ నం,తెలివితేటలు కలిగినవాడు కనుకఆరాజుఅతనికి
బెలెత్షాజరు అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ దానియేలుకు కబురు పెటిట్
రపిప్ంచు. అతడు దీని భావం నీకు చెబుతాడు.”
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13 అపుప్డు వాళ ళ్ దానియేలును తీసుకువచాచ్రు. అతడు
వచిచ్నపుప్డు రాజు ఇలా అనాన్డు. “రా న నా తండి యూదయ
దేశం నుండి చెరపటిట్ తీసుకువచిచ్న బందీలోల్ ఉనన్ దానియేలువి
నువేవ్ కదా? 14 దేవుళళ్ ఆతమ్, బుదిద్ వివేకాలు, అమిత న
జాఞ్ న సంపద నీలో ఉనాన్యని నినున్ గూరిచ్ వినాన్ను. 15 గోడ
రాసి ఉనన్ దీనిన్ చదివి దాని భావం తెలియజేయడానికి జాఞ్ నులను,
గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ను పిలిపించాను. వాళ ళ్ దీని అరథ్ం
చెపప్లేకపోయారు.”

16 “నిగూఢ మరామ్లను వెలల్డించడానికి, కఠిన న పశన్లకు
జవాబు చెపప్డానికి నీవు సమరుధ్ డవని నినున్ గూరిచ్ వినాన్ను. కనుక
ఈరాతను చదివి, దాని అరథ్ం వివరించిన పకష్ంలో నీకు ఊదారంగు
దుసుత్ లు ధరింపజేసాత్ ను. నినున్ దేశంలో నా తరువాత మూడో
సాథ్ నంలో అధికారిగా చేసాత్ ను.”

17 బదులుగా దానియేలు ఇలా అనాన్డు. “రాజా, నీ
బహ మతులు నీ దగగ్రే ఉంచుకో. వాటిని ఇంకా ఎవరి నా
ఇచుచ్కో. నేను ఇకక్డ రాసి ఉనన్దానిన్ చదివి, నీకు దాని అరథ్ం
చెబుతాను. 18 రాజా విను. మహోనన్తు న దేవుడు ఉనన్త
సిథ్తిని, రాజాయ్నిన్. బల పభావాలను నీ తండి నెబుకదెన్జరుకు
ఇచిచ్ ఘనపరిచాడు. 19 దేవుడు అతనికి అలాంటి ఉనన్త సిథ్తిని
అనుగహించడంవలల్ అతడు ఎవరిని చంపాలనుకునాన్డో వాళళ్ను
చంపాడు. ఎవరిని కాపాడాలనుకునాన్డో వాళళ్ను కాపాడాడు.
ఎవరిని గొపప్ చేయాలనుకునాన్డో వాళళ్ను గొపప్చేశాడు. ఎవరిని
అణచివేయాలనుకునాన్డో వాళళ్ను అణచివేశాడు. అందువలల్
సకల పాంతాల పజలు, వివిధ భాషలు మాటాల్ డేవాళ ళ్ అతనికి
భయపడుతూ అతని ఎదుట వణకుతూ లోబడి ఉనాన్రు.”

20 “అయితే అతని హృదయం గరవ్ంతో ఉపొప్ంగిపోయింది.
అతని హృదయం కఠినం చేసుకుని చెడడ్ పనులు జరిగించినపుప్డు
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దేవుడు అతని నుండి రాజాయ్నిన్ తీసివేసి అతని ఘనతనంతా
పోగొటాట్ డు. 21 అతణిణ్ మనుషుల మధయ్ నుండి తరిమివేశాడు.
అతడి మనసు పశువుల మనసులా మారిపోయింది. అతడు
అడవి గాడిదలాగా గడిడ్ మేసూత్ ఆకాశం నుంచి పడే మంచుకు
తడిసిపోయాడు. మహోనన్తు న దేవుడే మనుషుల మీదా,
రాజాయ్ల మీదా సరావ్ధికారి అనీ, ఆయన ఎవరిని వాటి
నియమించాలనుకునాన్డో వాళళ్ను నియమిసాత్ డనీ గహించే వరకూ
అదే సిథ్తిలో ఉండిపోయాడు.”

22 “బెలష్సస్రూ, అతని కొడుకు న నీకు ఈ విషయాలనీన్
తెలుసు. అవనీన్ తెలిసి కూడా నువువ్ నీ మనసుస్ను అదుపులో
ఉంచుకోకుండా పరలోకంలో ఉండే పభువుకంటే అధికంగా నినున్
నువువ్ హెచిచ్ంచుకునాన్వు. 23 ఎలాగంటే నువూవ్, నీ అధికారులు,
రాణులు, ఉపపతున్లు దేవుని ఆలయం నుండి తెచిచ్న పాతలోల్
దా మదయ్ం పోసుకుని సేవించారు. బంగారం, వెండి, యితత్డి,
ఇనుము, చెకక్, రాయిలతో చేసిన, చూడలేని, వినలేని, గహించలేని
దేవుళళ్ను కీరించారు. నీపాణం,నీసకలసంపదలుఏదేవునిచేతిలో
ఉనాన్యోఆదేవుణిణ్ నువువ్ఘనపరచలేదు. 24అందువలల్ ఆదేవుని
సనిన్ధి నుండి ఈ చెయియ్ వచిచ్ ఈ విధంగా రాసింది. రాసిన విషయం
ఏమిటంటే, ‘మెనేమెనే టెకేల్ ఉఫారీస్న్ .’

25ఈ రాతకి అరథ్ం ఏమిటంటే, ‘మెనే’ అంటే, దేవుడు నీ రాజయ్
పాలన విషయంలో లెకక్ చూసి దానిన్ ముగించాడు. 26 ‘టెకేల్ ’
అంటే, ఆయననినున్ తాసులో తూచినపుప్డు నువువ్ తకుక్వవాడిగా
కనిపించావు. 27 ‘ఫెరేన్ ’ అంటే, నీ రాజయ్ం నీ దగగ్ర నుండి తీసివేసి
మాదీయ జాతికివారికి, పారసీకులకు ఇవవ్డం జరుగుతుంది.”
28 బెలష్సస్రు ఆజఞ్ పకారం దానియేలుకు ఊదారంగు దుసుత్ లు
తొడిగించారు. 29 అతని మెడలో సవ్రణ్ హారం వేసి, పభుతవ్
వయ్వహారాల నిరవ్హణలో అతణిణ్ మూడవ అధికారిగా నియమించి
చాటింపు వేయించారు. 30 అదే రాతి బెలష్సస్రు అనే ఆ కలీద్యుల
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రాజును చంపేశారు. 31 అర రెండు సంవతస్రాల వయసునన్
మాదీయరాజు దరాయ్వేషు సింహాసనం అధిషిట్ంచాడు.

6
సింహాల గుహలోదానియేలు

1 రా న దరాయ్వేషు తన రాజయ్ పరిపాలన వయ్వహారాలు
నిరవ్హించేందుకు 120 మంది అధికారులను నియమించాడు.
2 ఆ 120 మందిని పరయ్వే ంచడానికి ముగుగ్ రు పధానమంతులను
నియమించాడు. ఆ ముగుగ్ రిలో దానియేలు ముఖుయ్డు. దేశానికి,
రాజుకు ఎలాంటి నషట్ం వాటిలల్కుండా ఈ అధికారులు ఈ
పధానమంతులకు ఎపప్టికపుప్డు లెకక్లు అపప్చెపాప్లని ఆజఞ్
జారీ చేశాడు. 3 దానియేలు శేషఠ్ న జాఞ్ న వివేకాలు కలిగి
ఉండి అధికారులోల్ , పధానమంతులోల్ పఖాయ్తి పొందాడు, కనుక
అతణిణ్ రాజయ్మంతటిలో ముఖుయ్డుగా నియమించాలని రాజు
నిరణ్యించుకునాన్డు.

4 అందువలల్ పధానమంతులు, అధికారులు రాజయ్ పరిపాలన
వయ్వహారాలోల్ దానియేలు ఏ నా ఒక నేరం ఆరోపించడానికి
ఏ నా కారణం కోసం వెదుకుతూ ఉనాన్రు. దానియేలు ఎలాంటి
తపుప్, పొరపాటు చేయకుండా రాజయ్ పరిపాలన విషయంలో
నమమ్కంగా పనిచేసూత్ ఉండడంవలల్ అతనిలో ఎలాంటి దోషం
కనిపెటట్లేకపోయారు. 5 అపుప్డు వాళ ళ్ “దానియేలు తన దేవుణిణ్
పూజించే పదధ్తి విషయంలో తపప్ మరి ఏ విషయంలో నాఅతనిలో
దోషం కనిపెటట్లేము” అనుకునాన్రు.

6 అపుప్డు ఆ పధానమంతులు, అధికారులు రాజు దగగ్రికి
గుంపుగా వచాచ్రు. వాళ ళ్ రాజుతో ఇలా చెపాప్రు. “రాజు న
దరాయ్వేషూ, నువువ్ చిరకాలం జీవిసాత్ వు గాక. 7 ఈ దేశంలోని
పాలకులు, పముఖులు, అధికారులు, మంతులు, సంసాథ్ నాల
అధిపతులు అందరూ సమావేశ రాజుకోసం ఒక కచిచ్త నచటట్ం
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సిదధ్ం చేసి దానిన్ రాజు ఆజఞ్గా చాటించాలని ఆలోచన చేశారు. అది
ఏమిటంటే దేశంలోని పజలోల్ ఎవవ్రూ 30 రోజుల దాకా నీకు తపప్
మరి ఏ ఇతర దేవునికీ, ఏ ఇతర మనిషికీ పారథ్న చేయకూడదు.
ఎవ నా ఆ విధంగా చేసేత్ వాణిణ్ సింహాల గుహలో పడవేయాలి.
అందువలల్ రాజా, ఈ పకారంగా రాయించి రాజ శాసనం సిదధ్ం
చేయండి. 8మాదీయుల, పారసీకుల ఆచారం పకారం అది సిథ్ర న
శాసనంగా ఉండేలా దాని మీద రాజముద వేసి, సంతకం చేయండి”
అని వినన్వించుకునాన్రు. 9 అపుప్డు రా న దరాయ్వేషు శాసనం
సిదధ్ం చేయించి సంతకం చేశాడు.

10ఇలాంటిఒకఆజఞ్ జారీఅయిందనిదానియేలుకు తెలిసినపప్టికీ
అతడు తన ఇంటికి వెళిల్ యథాపకారం యెరూషలేము పుకు
తెరిచి ఉనన్ తన ఇంటి గది కిటికీల దగగ్ర మోకాళళ్ పతిరోజూ
మూడుసారుల్ తన దేవునికి పారథ్న చేసూత్ , సుత్ తిసూత్ ఉనాన్డు. 11ఆ
వయ్కులు గుంపుగా వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పారథ్న చేయడం,
ఆయనను వేడుకోవడం చూశారు. 12 రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు
నియమించిన శాసనం విషయం పసాత్ వించారు. “రాజా, 30 రోజుల
వరకూ నీకు తపప్మరి ఏ దేవుని నా,మానవుని నాఎవవ్రూపారథ్న
చేయకూడదు. ఎవ నా అలా చేసినటెతే వాడిని సింహాల గుహలో
పడవేసాత్ మని నువువ్ ఆజఞ్ ఇచాచ్వు గదా” అని అడిగారు. రాజు
“మాదీయుల, పారసీకుల ఆచారం పకారం అది సిథ్ర న శాసనం.
దానిన్ ఎవవ్రూ అతికమించకూడదు” అని చెపాప్డు. 13 అపుప్డు
వాళ ళ్ “బందీలుగా చెరపటిట్న యూదులోల్ ఉనన్ ఆ దానియేలు
నినూన్ నువువ్ నియమించిన శాసనానీన్ నిరల్కష్ ం చేసి, పతిరోజూ
మూడుసారుల్ పారథ్న చేసుత్ నాన్డు” అని ఫిరాయ్దు చేశారు.

14 ఈ మాట వినన్ రాజు ఎంతో మధనపడాడ్ డు. దానియేలును
ఎలా నా ర ంచాలని తన మనసుస్లో నిరణ్యించుకునాన్డు.
పొదుద్ పోయే వరకూ అతణిణ్ విడిపించడానికి పయతన్ం చేశాడు.
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15 ఇది గమనించిన ఆ వయ్కులు రాజ మందిరానికి గుంపుగా వచిచ్
“రాజా, రాజు నియమించిన ఏ శాసనానిన్ గానీ, తీరామ్నానిన్ గానీ
ఎవవ్రూ రదుద్ చేయకూడదు. ఇది మాదీయుల, పారసీకుల పధాన
విధి అని మీరు గహించాలి” అని చెపాప్రు. 16రాజు ఆజఞ్ ఇవవ్గా
నికులు దానియేలును పటుట్ కుని సింహాల గుహలో పడవేశారు.
అపుప్డు రాజు “నువువ్ పతిరోజూ తపప్కుండా సేవిసుత్ నన్ నీ దేవుడే
నినున్ ర సాత్ డు” అనిదానియేలుతో చెపాప్డు.

17ఆవయ్కులు ఒకపెదద్ రాయితీసుకువచిచ్ఆ గుహదావ్రంఎదుట
వేసిదానిన్మూసివేశారు. దానియేలు విషయంలోరాజుతననిరణ్యం
మారుచ్కుంటాడేమోనని భావించి, గుహ దావ్రానికి రాజముదను,
అతని రాజ పముఖుల ముదలను వేశారు. 18 తరువాత రాజు
తన భవనానికి వెళాళ్డు. ఆ రాతి ఆహారం తీసుకోకుండా వినోద
కాల పాలోల్ పాలొగ్ నకుండాఉండిపోయాడు. ఆరాతంతాఅతనికినిద
పటట్లేదు.

19 తెలల్వారగానే రాజు లేచి తవ్ర తవ్రగా సింహాల గుహ దగగ్రికి
వెళాళ్డు. 20 అతడు గుహ దగగ్రికి వచిచ్, దుఃఖ సవ్రంతో
దానియేలును పిలిచాడు. “జీవం గల దేవుని సేవకుడి న
దానియేలూ, నితయ్ం నువువ్ సేవిసుత్ నన్ నీ దేవుడు నినున్
ర ంచగలిగాడా?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. 21అందుకు దానియేలు
“రాజు చిరకాలం జీవించు గాక. 22 నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్ షిగా
కనబడాడ్ ను. కాబటిట్ ఆయన తన దూతను పంపాడు. సింహాలు నాకు
ఎలాంటి హానీ చేయకుండ వాటి నోళల్ మూతపడేలా చేశాడు. రాజా,
నీ దృషిట్లో నేను ఎలాంటి నేరం చేయలేదు గదా” అని జవాబిచాచ్డు.

23 రాజు చాలా సంతోషించాడు. దానియేలును గుహలో నుండి
కి తీయమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నికులు దానియేలును బయటికి
తీశారు. అతడు దేవునిపటల్ భయభకులు గలవాడు కావడం వలల్
అతనికి ఎలాంటి ఏ హానీ జరగలేదు. 24 దానియేలు మీద నింద
మోపిన ఆ వయ్కులను, వాళళ్ భారయ్ పిలల్లను సింహాల గుహలో
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పడవేయమని రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నికులు వాళళ్ను తీసుకువచిచ్
సింహాల గుహలో పడవేశారు. వాళ ళ్ ఇంకా గుహ అడుగు భాగానికి
చేరక ముందే సింహాలు వాళళ్ను పటుట్ కునాన్యి. ఎముకలు కూడా
మిగలకుండావాళళ్ను చీలిచ్చెండాడాయి.

25అపుప్డు రా న దరాయ్వేషు లోకమంతటా నివసించే పజలకూ
జాతులకూ వివిధ భాషలు మాటాల్ డే వాళళ్కూ ఈ విధంగా పకటన
రాయించాడు. “మీకందరికీ మం కలుగు గాక. 26నా సమకష్ంలో
నిరణ్యం జరిగినటుట్ గా, నా రాజయ్ంలో ఉనన్ సమసత్ పాంతాలోల్
నివసించే పజలంతా దానియేలు సేవించే దేవునికి భయపడుతూ
ఆయన సనిన్ధిలో వణకుతూ ఉండాలి. ఆయనే సజీవు న దేవుడు,
ఆయనయుగయుగాలకు ఉండే దేవుడు. ఆయనరాజయ్ం నిరంతరం
ఉంటుంది. ఆయన పరిపాలనకు అంతం అంటూ ఉండదు.
27ఆయన మనుషులను విడిపించేవాడు, ర ంచేవాడు. ఆకాశంలో,
భూమి మీదా ఆయన సూచకకియలు, ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేసేవాడు.
ఆయనే సింహాల బారి నుండి ఈ దానియేలును ర ంచాడు” అని
రాయించాడు.

28 ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పరిపాలన కాలంలో, పారసీకు న
కోరెషు పరిపాలనలో వృదిద్ చెందుతూ వచాచ్డు.

7
దానియేలు కలలో కనిపించిన నాలుగుజంతువులు

1 బబులోను రాజు బెలష్సస్రు పరిపాలన మొదటి సంవతస్రంలో
దానియేలుకు దరశ్నాలు కలిగాయి. అతడు తన మంచం మీద
పండుకుని ఒక కల కనాన్డు. ఆ కల సంగతిని సం పత్ంగా వివరించి
రాశాడు. 2 దానియేలు వివరించి చెపిప్న దేమిటంటే రాతి వేళ
దరశ్నాలు కలిగినపుప్డు నేను తేరిచూసుత్ ండగాఆకాశం నలుదికుక్ల
నుండి సముదం మీద గాలి వీయడం నాకు కనబడింది.

3 అపుప్డు నాలుగు గొపప్ జంతువులు మహా సముదంలో నుండి
ఎకిక్ వచాచ్యి. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి వేరుగా ఉనాన్యి.
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4 మొదటిది సింహం లాటిది. దానికి గరుడ ప రెకక్లవంటి
రెకక్లునాన్యి. నేను చూసుత్ ండగా దాని రెకక్లు తీసేశారు.
అందువలల్ అది మనిషి లాగా కాళళ్తో నేల నిలబడింది. మనిషి
మనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికి ఇయయ్బడింది.

5 రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటి లాటిది. అది ఒక పకక్కి తిరిగి
పడుకుని తన నోటోల్ పళళ్ మధయ్ మూడు పకక్టెముకలను కరిచి
పటుట్ కుని ఉంది. కొందరు “లే, బాగా మాంసం తిను” అని దానితో
చెపాప్రు.

6అటు తరువాత చిరుతపులివంటిమరొక జంతువును చూశాను.
దాని వీపు మీద ప రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లునాన్యి. దానికి
నాలుగు తలలునాన్యి. దానికి ఆధిపతయ్ం ఇవవ్డం జరిగింది.

7 తరువాత రాతి వేళ నాకు దరశ్నాలు కలిగినపుప్డు నేను
చూసుత్ ంటే, ఘోర న, భీకర న, మహా బలిషఠ్ న నాలుగవ
జంతువొకటి కనబడింది. అదితనకుముందునన్ ఇతర జంతువులకు
భినన్ నది. దానికి పెదద్ ఇనుప దంతాలు, పది కొముమ్లు ఉనాన్యి.
అది సమసాత్ నీన్ భ సూత్ తుతుత్ నియలు చేసూత్ మిగిలిన దానిన్ కాళల్తో
తొకేక్సూత్ ఉంది.

8 నేను దాని కొముమ్లను కనిపెటిట్ చూసుత్ ంటే ఒక చినన్ కొముమ్
వాటి మధయ్ మొలిచింది. దానికి చోటు ఇవవ్డానికి ఆ కొముమ్లోల్
మూడింటిని పీకి వేశారు. ఈ కొముమ్కు మనిషి కళళ్ వంటి కళ ళ్,
గరవ్ంగామాటలాడే నోరు ఉనాన్యి.

9నేను ఇంకా చూసూత్ ఉండగా,
ఇంకా సింహాసనాలను వేయడం చూశాను.
మహావృదుధ్ డు కూరుచ్నాన్డు.
ఆయన వసం మంచులాగా తెలల్గా,
ఆయనజుతుత్ శుదధ్ న గొరెబొచుచ్లాగా తెలల్గా ఉనాన్యి.
ఆయన సింహాసనం అగిన్జావ్లలాల్ గా మండుతూ ఉంది.
దాని చకాలు మంటలాల్ గా ఉనాన్యి.
10అగిన్పవాహం ఒకటి ఆయన దగగ్ర నుండి పవహిసూత్ ఉంది.



దానియేలు 7:11 xxviii దానియేలు 7:18

వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులునాన్రు.
కోటల్కొలదిమనుషులు ఆయన ఎదుట నిలబడాడ్ రు.
తీరుప్ తీరచ్డానికి గంథాలు తెరిచారు.

11అపుప్డునేనుచూసుత్ ంటే,ఆకొముమ్ పలుకుతునన్మహాగరవ్పు
మాటల నిమితత్ం వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడింది.
తరువాత దాని కళేబరానిన్ మంటలోల్ వేశారు. 12 మిగిలిన ఆ
జంతువుల పభుతవ్ం తొలగిపోయింది. సమయం వచేచ్ దాకా అవి
సజీవులమధయ్ ఉండాలని ఒక సమయం, ఒక కాలంవాటికి ఏరాప్టు
అయింది.

13రాతి కలిగిన దరశ్నాలను నేనింకా చూసుత్ ండగా,
ఆకాశ మేఘాల వసుత్ నన్ మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పోలిన ఒకడు
వచాచ్డు.

ఆమహా వృదుధ్ ని సనిన్ధిలో పవేశించాడు.
ఆయన సముఖానికి అతణిణ్ తీసుకు వచాచ్రు.
14 సకల పజలు, రాషాట్ ర్లు, వివిధ భాషలు మాటలాడేవారు
ఆయనిన్ సేవించేలా పభుతవ్ం,

మహిమ, ఆధిపతయ్ం ఆయనకు ఇవవ్బడింది.
ఆయన పభుతవ్ం శాశవ్త నది. అదెనన్టికీ తొలగిపోదు.
ఆయనరాజయ్ం ఎపప్టికీ లయం కాదు.
కల వివరణ

15 నాకు కలిగిన దరశ్నాలు ననున్ కలవర పరుసుత్ నన్ందువలల్
దానియేలు అనేనాకులోపల కలవరం కలిగింది. 16నేను సింహాసనం
దగగ్ర నిలబడి ఉనన్ వారిలో ఒకడి దగగ్రికిపోయి “దీనిన్ గూరిచ్న
వాసత్వం నాకు చెపుప్” అని అడిగాను. అతడు నాతో మాటలాడి ఆ
సంగతుల భావానిన్ నాకు తెలియజేశాడు.

17 ఎలాగంటే ఈ మహా జంతువులు నాలుగు. లోకంలో
పరిపాలించ బోయే నలుగురు రాజులను ఇవి సూచిసుత్ నాన్యి.
18అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ లే రాజాయ్ధికారం చేసాత్ రు. వారు
యుగయుగాంతాల వరకూ రాజయ్మేలుతారు.
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19 ఇనుప దంతాలు, ఇతత్డి గోళల్ ఉనన్ ఆ నాలుగవ జంతువు
సంగతి ఏమిటో నేను తెలుసుకోవాలనుకునాన్ను. అది మిగతా
వాటికి పూరిగా వేరుగా ఉంది. చాలా భయంకరంగా, సమసాత్ నీన్
పగలగొడుతూ మింగి వేసూత్ మిగిలిన దానిన్ కాళల్తో తొకేక్సూత్ ఉంది.
20దాని తల మీద ఉనన్ పది కొముమ్ల సంగతి, వాటి మధయ్ నుండి
పెరిగి మూడు కొముమ్ల సాథ్ నంలో కళ ళ్, గరవ్ంగామాటలాడే నోరుతో
ఉనన్ ఆ వేరొక కొముమ్ సంగతి, అంటే దాని మిగతా కొముమ్లకంటే
బలంగా ఉనన్ ఆ కొముమ్ సంగతి విచారించాను. 21 ఈ కొముమ్
పరిశుదుధ్ లతో యుదధ్ం చేసూత్ వారిని గెలిచేది అయింది. 22ఆ మహా
వృదుధ్ డు వచిచ్ మహోనన్తుని దేవుని పరిశుదుధ్ ల విషయంలో తీరుప్
తీరేచ్వరకూ అలా జరుగుతుంది గానీ సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆ
పరిశుదుధ్ లు రాజయ్ం ఏలుతారనే సంగతి నేను గహించాను.

23నేనడిగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఇలా చెపాప్డు.
ఆ నాలుగవ జంతువు లోకంలో తకిక్న ఆ మూడు రాజాయ్లకు,

భినన్ న నాలుగవ రాజాయ్నిన్ సూచిసుత్ నన్ది.
అది సమసాత్ నీన్ అణగదొకుక్తూ పగలగొడుతూ, లోకమంతటినీ

కబళిసుత్ ంది.
24 ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ం నుండి పుటట్బోయే పదిమంది

రాజులను సూచిసుత్ నాన్యి.
చివరోల్ ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్ న మరొక రాజుపుటిట్ ఆ

ముగుగ్ రు రాజులను కూలిచ్ వేసాత్ డు.
25ఆ రాజుమహోనన్తుని దేవునికి విరోధంగామాటాల్ డుతూ,
మహోనన్తుని భకులను నలగగొడతాడు.
అతడు పండగ కాలాలను ధరమ్విధులనుమారచ్ బూనుకుంటాడు.
వారు ఒక కాలం కాలాలు అరథ్కాలం అతని వశంలో ఉంటారు.
26అతని అధికారం వముమ్ చేయడానికి, నిరూమ్లించ డానికి,
తీరుప్ జరిగింది గనక దానిన్ శి ంచి లేకుండా చేయడం

జరుగుతుంది.
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27ఆకాశం కింద ఉనన్ రాజయ్ం, అధికారం,
మహాతమ్ ం మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ లవి.
ఆయనరాజయ్ం నితయ్ం నిలిచేది.
అధికారులందరూ దానికి దాసు విధేయులౌతారు.
ఇంతటితో సంగతి సమాపత్ం అయింది అని చెపాప్డు.
28దానియేలు అనే నేను ఇది విని మనసుస్లో విపరీతంగా కలత

చెందాను. అందుచేత నా ముఖం వికార పోయింది. అయితే ఆ
సంగతి నామనసుస్లో భదం చేసుకునాన్ను.

8
పొటేట్లు,మేకపోతు, కొముమ్ ధరమ్నం

1 బెలష్సస్రు రాజు పరిపాలన మూడవ సంవతస్రంలో దానియేలు
అనే నాకు మొదట కలిగిన దరశ్నం గాక మరొక దరశ్నం కలిగింది.
2 నేను దరశ్నం చూశాను. చూసుత్ ండగా నేను ఏలాము పాంతానికి
చెందిన షూషను అనే పటట్ణం కోటలో ఉండగా నాకు దరశ్నం
వచిచ్ంది.

3 నేను ఊలయి అనే నది ఒడుడ్ న ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నం
వచిచ్ంది. నేను కళెళ్తిత్ చూడగా, ఒక పొటేట్లు ఆ నది ఒడుడ్ న
నిలబడి ఉంది. దానికి రెండు కొముమ్లు ఉనాన్యి. ఆ కొముమ్లు
పొడవుగా ఉనాన్యి. అయితే ఒకటి రెండవ దానికంటే ఎతుత్ గా
ఉంది. ఎతుత్ గా ఉనన్ది తరువాతమొలిచింది. 4ఆపొటేట్లు కొముమ్తో
పశిచ్మానికి, ఉతత్రానికి, ద ణానికి, పరుగులు పెడుతూ ఉండడం
కనిపించింది. ఇలా జరుగుతుండగా దానిన్ ఎదిరించడాని నా, దానికి
చికక్కుండా తపిప్ంచుకోడాని నా, ఏ జంతువుకూ శకి లేకపోయింది.
అది తనకిషట్ నటుట్ చేసూత్ గొపప్దయింది.

5 నేను ఈ సంగతి ఆలోచిసుత్ ంటే ఒక మేకపోతు పడమట నుండి
వచిచ్, కాళల్ నేల మోపకుండా భూమి అంతటా పరుగులు తీసింది.
దాని రెండు కళళ్ మధయ్ ఒక గొపప్ కొముమ్ ఉంది. 6 ఈ మేకపోతు
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నది ఒడుడ్ న నేను చూసిన రెండు కొముమ్లునన్ పొటేట్లు దగగ్రికి
వచిచ్, భయంకర న కోపంతో బలంతో దానిన్ కుమిమ్ంది. 7 నేను
చూసుత్ ండగా ఆ మేకపోతు పొటేట్లు తిరగబడి, భీకర న రౌదంతో
దాని మీదికి వచిచ్ ఆ పొటేట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను
విరగొగ్ టిట్ంది. ఆ పొటేట్లు దాని నెదిరించలేక పోయింది. ఆ మేకపోతు
దానిన్ నేల పడేసి తొకుక్తూ ఉంది. దాని బలానిన్ అదుపు చేసి ఆ
పొటేట్లును తపిప్ంచడం ఎవరివలాల్ కాలేదు.

8 ఆ మేకపోతు విపరీతంగా పెరిగి పోయింది. అది బాగా
పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగింది. విరిగిన దానికి బదులుగా
నాలుగు పసిదధ్ న కొముమ్లు ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు
పెరిగాయి. 9 ఈ కొముమ్లోల్ ఒక దానిలో నుండి ఒక చినన్కొముమ్
మొలిచింది. అది ద ణానికి, తూరుప్కు, ఇశాయేలు మహిమానివ్త
దేశం పుకు అతయ్ధికంగా పబలింది.

10ఆకాశ నయ్ంతోయుదధ్మాడేటంతగాఅదిపెరిగిపోయినకష్తాలోల్
కొనిన్టిని పడేసి కాళల్తో తొకేక్సూత్ ఉంది. 11 ఆ నాయ్ధిపతికి
విరోధంగాగొపప్ పోయి,అనుదినబలిఅరప్ణలను ఆపివేసిఆయన
ఆలయానిన్పాడు చేసింది. 12తిరుగుబాటుమూలంగాఆమేకపోతు
కొముమ్కు ఒకసేనఇవవ్డంజరిగింది. అతడుసతాయ్నిన్ నేలపాలుచేసి
ఇషాట్ నుసారంగా జరిగిసూత్ వరిథ్లాల్ డు.

13 అపుప్డు పరిశుదుధ్ లోల్ ఒకడు మాటలాడగా వినాన్ను.
అంతలో మాటాల్ డుతూ ఉనన్ ఆ పరిశుదుధ్ నితో మరొక పరిశుదుధ్ డు
మాటాల్ డుతునాన్డు. ఏమిటంటే “దహన బలిని గూరిచ్,
నాశనకారక న పాపం గురించి, ఆలయం అపప్గించడం, ఆకాశ
నయ్ం కాలి కింద తొకక్ బడడం కనిపించిన ఈ దరశ్నం నెరవేరడానికి
ఎనాన్ళల్ పడుతుంది” అనిమాటాల్ డుకునాన్రు. 14అతడు “2, 300
రోజుల వరకే” అని నాతో చెపాప్డు. అపుప్డు ఆలయ పవితతను
గూరిచ్న తీరుప్ జరుగుతుంది.

గాబియేలు కళను వివరించడం
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15దానియేలు అనే నేను ఈ దరశ్నం చూశాను. దానిన్ గహించ
గలిగిన వివేకం పొందాలని నాకు అనిపించింది. మనిషి రూపం
ఉనన్ ఒకడు నా ఎదుట నిలబడాడ్ డు. 16 అపుప్డు ఊలయి
నదీతీరాల మధయ్ నిలిచి పలుకుతునన్ ఒక మనిషి సవ్రం వినాన్ను.
అది “గాబియేలూ, ఈ దరశ్నభావానిన్ ఇతనికి తెలియజెయియ్”
అని వినిపించింది. 17 అపుప్డతడు నేను నిలబడి ఉనన్ చోటుకు
వచాచ్డు. అతడు రాగానే నేను హడలిపోయి సాషాట్ ంగపడాడ్ ను.
అతడు “నరపుతుడా, ఈ దరశ్నం అంతయ్కాలానిన్ గురించినది అని
తెలుసుకో” అనాన్డు.

18 అతడు నాతో మాటాల్ డుతునన్పుప్డు నాకు గాఢనిద పటిట్
నేల సాషాట్ ంగపడాడ్ ను. కాబటిట్ అతడు ననున్ పటుట్ కుని లేపి
నిలబెటాట్ డు. 19అతడు “ఉగత పూరి అయేయ్ కాలంలో జరగబోయే
విషయాలు నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే అది నిరణ్యించిన
అంతయ్కాలానిన్ గురించినది. 20 నీవు చూసిన రెండు కొముమ్లునన్
పొటేట్లుమాదీయులపారసీకుల రాజులను సూచిసుత్ నన్ది.

21 బొచుచ్ ఉనన్ ఆ మేకపోతు గీకుల రాజు. దాని రెండు కళళ్
మధయ్నునన్ ఆ పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచిసుత్ నన్ది.
22 అది పెరిగిన తరువాత దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు
పుటాట్ యి గదా. నలుగురు రాజులు ఆజాతిలోపుడతారు గానివారికి
అతనికునన్ంత బలం ఉండదు.

23 వారి పరిపాలన అంతంలో వారి అతికమాలు పూరి
ఆవుతుండగా, కూరముఖం ఒక రాజు వసాత్ డు. అతడు చాలా
యుకిపరుడు. 24 అతడు శకిశాలి గాని అది అతని సవ్శకి కాదు.
అతడు విసత్ తంగా విధవ్ంసం జరిగిసాత్ డు. తాను చేసే పతి
దానిలోనూ సఫలుడౌతాడు. అతడు బలిషుట్ న పజలను పరిశుదధ్
పజలను నాశనం చేసాత్ డు. 25 అతడు కుటిల బుదిధ్తో మోసం
దావ్రా వరిథ్లుల్ తాడు. అతడు రాజాధిరాజుతో తంయుదధ్ం చేసాత్ డు.
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అయితే చివరికి అతడు కూలిపోతాడు-కానీ అదిమానవ బలం వలల్
జరగదు.

26 ఆ దినాలను గూరిచ్న దరశ్నానిన్ గూరిచ్ చెపిప్నది వాసత్వం,
నీ తే ఈ దరశ్నం వెలల్డి చేయవదుద్ . ఎందుకంటే అది భవిషతుత్ లో
నెరవేరుతుంది.”

27 దానియేలు అనే నేను తటుట్ కోలేక కొనాన్ళల్ నీరసంగా పడి
ఉనాన్ను. తరువాత నేను లేచి రాజు కోసం చేయవలసిన పని
చేసూత్ వచాచ్ను. ఈ దరశ్నానిన్ గూరిచ్ నిరాఘ్ ంతపోయిన సిథ్తిలో
ఉండిపోయాను. దానిన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగిన వారెవరూ లేరు.

9
పజల కోసం దానియేలు చేసినపారథ్న

1మాదీయు నఅహషేవ్రోషు కుమారుడు దరాయ్వేషు కలీద్యుల
రాజయాయ్డు. 2అతనిపరిపాలనలోమొదటిసంవతస్రందానియేలు
అనే నేను యెహోవా తన పవక అయిన యిరీమ్యాకు ఇచిచ్న
వాకుక్ రాసి ఉనన్ గంథాలు చదువుతునాన్ను. యెరూషలేము
విడిచిపెటట్బడిన సిథ్తిలో ఉండవలసిన 70 సంవతస్రాలు పూరి
కావచాచ్యని గహించాను.

3 అపుప్డు నేను గోనెపటట్ కటుట్ కుని, ఉపవాసముండి, ధూళిలో
కూరుచ్ని పారథ్న విజాఞ్ పనలు చేయడానికి పభు న దేవుని పుకు నా
ముఖం తిపుప్కునాన్ను.

4 నేను నా దేవు న యెహోవా ఎదుట పారథ్న చేసి మా పాపాలు
ఒపుప్కునాన్ను. “పభూ, మహాతమ్ ం, మహా శకి గల దేవా, నీ
ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకునే వారి పటల్ నీ నిబంధనను నీ
కృపను నీవు జాఞ్ పకం చేసుకుంటావు. 5మేము పాపం, అతికమం
చేశాము. నీ ఆజఞ్ల నుండి, విధుల నుండి తపిప్ పోయి, తిరుగుబాటు
చేశాము. 6నీదాసు నపవకలు నీనామానిన్బటిట్ మారాజులకు,మా
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అధిపతులకు,మాపూరివ్కులకు,యూదయదేశపజలందరికి చెపిప్న
మాటలు మేము వినలేదు.

7 పభూ, నీవే నీతిమంతుడవు. మేము నీ మీద తిరుగుబాటు
చేశాము. యెరూషలేములో, యూదయ దేశంలో నివసిసుత్ నన్
వారందరిముఖాలకు,ఇశాయేలీయులందరిముఖాలకు సిగేగ్ తగినది.
నీవు చెదరగొటిట్న సవ్దేశవాసులకు, పర దేశవాసులకు ఇదే శాసిత్.
మేము నీ పటల్ చేసిన గొపప్ నమమ్క దోహానికి ఇదే శికష్.

8పభూ,నీకు విరోధంగాపాపంచేసినందునమాకు,మారాజులకు,
మా అధికారులకు, మా పూరీవ్కులకు ముఖం చినన్బోయేలా సిగేగ్
తగినది. 9మేముమాదేవు నయెహోవాకు విరోధంగా తిరుగుబాటు
చేశాము. అయితే ఆయన కృప, కష్మాగుణం ఉనన్ దేవుడు.

10 ఆయన తన సేవకు న పవకల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్,
వాటిని అనుసరించి నడుచుకోవాలని చెపాప్డు. కానీ మేము మా
దేవు నయెహోవామాటవినలేదు.

11 ఇశాయేలీయులంతా నీ ధరమ్శాసం అతికమించి నీ మాట
వినకుండా తిరుగుబాటు చేశారు. మేము పాపం చేశాము గనక
శపిసాత్ నని నీవు నీ సేవకుడు మోషే ధరమ్శాసంలో శపథం చేసి
చెపిప్నటుట్ ఆ శాపానిన్మామీద కుమమ్రించావు. 12యెరూషలేములో
జరిగిన అరిషట్ం మరి ఏ దేశంలోనూ జరగలేదు. ఆయనమామీదికి,
మాకు పాలకులుగా ఉనన్ మా నాయ్యాధిపతుల మీదికి ఇంత గొపప్
కీడు రపిప్ంచి,తాను చెపిప్నమాటలు నెరవేరాచ్డు.

13 మోషే ధరమ్శాసంలో రాసిన కీడంతా మాకు సంభవించినా
మేము మా చెడు నడవడి మానలేదు. నీ సతాయ్నిన్ అనుసరించి
బుదిధ్ తెచుచ్కునేలా మా దేవు న యెహోవాను జాలి చూపమని
బతిమాలుకోలేదు. 14మేముమాదేవు నయెహోవామాటవినలేదు
గనక ఆయన తన కారయ్ కలాపాలనిన్టి విషయ నాయ్యవంతుడు
గనక, సమయం కనిపెటిట్ ,ఈ కీడుమామీదికి రపిప్ంచాడు.
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15 పభూ మా దేవా, నీవు నీ బాహ బలం వలన నీ పజను
ఐగుపులో నుండి రపిప్ంచడం వలన ఇపప్టి వరకూ నీ నామానికి
ఘనత తెచుచ్కునాన్వు. మే తే పాపం చేసి చెడునడతలు నడిచిన
వాళళ్ం. 16 పభూ, మా పాపాలనుబటిట్ , మా పూరీవ్కుల దోషానిన్
బటిట్ ,యెరూషలేమునీపజలచుటుట్ పకక్లఉనన్జాతులనిన్టిఎదుట
నింద పాలయింది. యెరూషలేము నీకు పతిషిఠ్త న పరవ్తం. ఆ
పటట్ణం మీదికి వచిచ్న నీ కోపానిన్ నీ రౌదానిన్ మళిల్ంచుకోమని నీ
నీతిగల కారాయ్లనిన్టిని బటిట్ వినన్పం చేసుకుంటునాన్ను.

17మాదేవా,దీనిన్ బటిట్ నీ సేవకుడు చేసేపారథ్నలను విజాఞ్ పనలను
ఆలకించి, పభువు చితాత్ నుసారంగా శిథిల పోయిన నీ పరిశుదధ్
సథ్లం మీదికి నీ ముఖపకాశం రానియియ్. 18 నీ మహా కనికరానిన్
బటిట్ మాతమే మేము నినున్ పారిథ్సుత్ నాన్ము గాని మా సొంత నీతి
కారాయ్లను బటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలబడి పారిథ్ంచడం లేదు. మా దేవా,
ఆలకించు. నీ కళ ళ్ తెరచి, నీ పేరు పెటిట్న ఈ పటట్ణంమీదికి వచిచ్న
నాశనానిన్, నీ పేరు పెటిట్న ఈ పటట్ణానిన్ తేరి చూడు.

19పభూ ఆలకించు, పభూ కష్మించు, పభూ ఆలసయ్ం చేయక విని
నా మనవి పకారం దయ చెయియ్. నా దేవా, ఈ నగరం, ఈ పజ నీ
పేరున ఉనన్వే. నీ ఘనతను బటిట్ మాతమే నా పారథ్న విను” అని
వేడుకునాన్ను.

70వారాలు వివరణ
20 నేను ఇంకా పలుకుతూ పారథ్నచేసూత్ , పవిత పరవ్తం కోసం

నా దేవు న యెహోవా ఎదుట నా పాపానిన్ నా పజల పాపానిన్
ఒపుప్కుంటూ నా దేవునికి విజాఞ్ పన చేసూత్ ఉనాన్ను.

21నేను ఇలామాటాల్ డుతూ పారథ్న చేసూత్ ఉండగా, మొదట నేను
దరశ్నంలో చూసిన మహా తేజోవంతు న గాబియేలూ అనే ఆ వయ్కి
సాయంతపుబలిఅరిప్ంచేసమయంలోనాకు కనబడిననున్తాకాడు.
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22 అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇలా
అనాన్డు. “దానియేలూ, నీకు గహించగలిగే శకి ఇవవ్డానికి నేను
వచాచ్ను. 23 నీవు చాలా ఇషట్ న వాడివి గనక నీవు వినన్పం
చేయడం మొదలు పెటిట్నపుప్డే ఈ సంగతిని నీకు చెపప్డానికి
వెళాళ్లని ఆజఞ్ వచిచ్ంది. కాబటిట్ ఈ సంగతిని తెలుసుకుని
నీకు వచిచ్న దరశ్న భావానిన్ గహించు. 24 తిరుగుబాటును
అణచి వేయడానికి, పాపానిన్ నివారణ చేయడానికి, దోషం నిమితత్ం
పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి, యుగాంతం వరకు ఉండే నీతిని వెలల్డి
చేయడానికి, దరశ్నానిన్ పవచనానిన్ ముదించడానికి, అతి పరిశుదధ్
సథ్లానిన్* అభిషేకించడానికి, నీ పజలకు, పరిశుదధ్ పటట్ణానికి 70
వారాలు విధించబడాడ్ యి.

25 యెరూషలేమును మళీళ్ కటిట్ంచవచచ్ని ఆజఞ్ బయలు దేరిన
సమయంమొదలుకుని అభిషికు న నాయకుడు† వచేచ్ దాకా ఏడు
ఏడులు, 62 ఏడులు పడుతుందని గహించి అరథ్ం చేసుకో. దురవసథ్
గల కాలం అయినపప్టికీ పటట్ణం రాచవీధులను కందకాలను మళీళ్
కడతారు.

26 ఈ 62 వారాలు జరిగిన తరువాత అభిషికుడు పూరిగా
నిరూమ్లం అయి పోతాడు. వసుత్ నన్ రాజు పజలు పవిత
పటట్ణానిన్ పరిశుదధ్ ఆలయానిన్ ధవ్ంసం చేసాత్ రు. వాడి అంతం
హఠాతుత్ గా వసుత్ ంది. యుదధ్ కాలం సమాపత్మయేయ్ వరకూ నాశనం
జరుగుతుందని నిరణ్యం అయింది. 27 అతడు ఒక వారం వరకూ
చాలా మందితో నిబంధన చేసుకుంటాడు. అరథ్వారానికలాల్ బలి,
వేదయ్ం నిలిపివేసాత్ డు. అసహయ్ న దానితో బాటే నాశనం
చేసేవాడు వసాత్ డు. నాశనం చేసేవాడి కి రావాలని నిరణ్యించిన
నాశనం అంతాపూరిగా వచేచ్ దాకా ఇలా జరుగుతుంది.”

* 9:24 9:24 పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ దేవాలయం † 9:25 9:25 అభిషికు న నాయకుడు
ఎనుకొక్న నాయకుడు
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10
దానియేలుకు దరశ్నం

1పారసీకరాజుకోరెషు పరిపాలనకాలంలోమూడవసంవతస్రంలో
బెలెత్షాజరు అనే దానియేలుకు ఒక సంగతి వెలల్డి అయింది. గొపప్
యుదధ్ం జరుగుతుంది అనే ఆ సంగతి నిజమే. దానియేలు దానిన్
గహించాడు. అది ఆ దరశ్నం వలన అతనికి తెలిసింది.

2 ఆ రోజులోల్ దానియేలు అనే నేను మూడు వారాలు దుఃఖంలో
మునిగి పోయాను. 3మూడు వారాలు గడిచేదాకా నేను సంతోషంగా
భోజనం చేయలేకపోయాను. మాంసం తినలేదు. దా రసం తాగ
లేదు. సాన్నం, నూనె రాసుకోవడం చేయలేదు. 4మొదటి నెల ఇర
నాలుగవ తేది నేను హిదెద్కెలు అనేమహా నది తీరాన ఉనాన్ను.

5 నేను కళెళ్తిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకునన్ ఒకడు
కనిపించాడు. అతడు నడుముకు మేలిమి బంగారు నడికటుట్
కటుట్ కుని ఉనాన్డు. 6 అతని శరీరం కెంపు వరణ్ంలో ఉంది. అతని
ముఖం మెరుపులాగా ఉంది. అతని కళ ళ్ జావ్లామయ న
దీపాలు, అతని భుజాలు, పాదాలు తళతళలాడే ఇతత్డిలాగా
ఉనాన్యి. అతనిమాటల ధవ్ని గొపప్ జనఘోషలాగాఉంది.

7 దానియేలు అనే నాకు ఈ దరశ్నం కలిగినపుప్డు నాతో ఉనన్
మనుషులు దానిన్ చూడలేదు గానీ భయంతో గడగడా వణుకుతూ
దాకోక్వాలని పారిపోయారు. 8 నేను ఒంటరిగా ఆ గొపప్ దరశ్నానిన్
చూశాను. అందువలల్ నాలో బలమేమీ లేకపోయింది. నా సొగసు
వికార పోయింది. నాలో బలమేమీ లేకపోయింది. 9 నేను అతని
మాటలు వినాన్ను. నేను అతని మాటలు విని నేల సాషాట్ ంగపడి
గాఢనిదపోయాను.

10 అపుప్డొకడు ననున్ చేతోత్ తాకి నా మోకాళల్ను అరచేతులను
నేల మోపి ననున్ నిలబెటిట్ 11 “దానియేలూ, నువువ్ చాలా ఇషట్ న
వాడివి గనక నేను నీ దగగ్రికి పంపబడాడ్ ను. నీవు లేచి నిలబడి నేను
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నీతో చెపేప్ మాటలు తెలుసుకో” అనాన్డు. అతడీ మాటలు నాతో
చెపప్గా నేను వణకుతూ నిలబడాడ్ ను.

12 అపుప్డతడు “దానియేలూ, భయపడకు. నీవు
తెలుసుకోవాలని నీ మనసుస్ లగన్ం చేసి దేవుని ఎదుట నినున్
తగిగ్ంచుకునన్ ఆ మొదటి రోజు మొదలు నీవు చెపిప్న మాటలు
వినబడినాయిగనకనీమాటలను బటిట్ నేను వచాచ్ను. 13పారసీకుల
రాజాయ్ధిపతి 20 రోజులు నాకు అడుడ్ పడాడ్ డు. ఇంకా పారసీక రాజుల
దగగ్ర నేను ఆగిపోయి ఉండగా పధానాధిపతులోల్ మిఖాయేలు అనే
ఒకడు నాకు సహాయం చేయడానికి వచాచ్డు.

14 ఈ దరశ్నం సంగతి ఇంక చాలా రోజుల వరకూ జరగదు.
అయితే చివరి రోజులోల్ నీ పజలకు సంభవించబోయేఈ సంగతి నీకు
తెలియజేయడానికి వచాచ్ను” అని అతడు నాతో చెపాప్డు.

15 అతడీ మాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖం నేలకు
వంచుకుని మౌనంగా ఉండిపోయాను. 16 అపుప్డు మనిషి ఆకారం
గల ఒకడు నా పెదాలుముటుట్ కునాన్డు. నేను నోరు తెరిచినాఎదుట
నిలబడి ఉనన్వాడితో ఇలా అనాన్ను. “అయాయ్, ఈ దరశ్నం వలన
నాకు వేదన కలిగినందువలల్ నా బలం ఉడిగి పోయింది. 17 తమరి
సేవకుడి న నేను నా యజమాని ఎదుట ఎలా మాటలాడతాను?
నా బలం ఉడిగి పోయింది. ఊపిరాడకుండా ఉంది” అని చెపప్గా
18అతడుమళీళ్ ననున్ముటిట్ ననున్ బలపరచి “నీవుచాలాఇషట్ న
వాడివి. భయపడకు. 19నీకు శుభం కలుగుతుంది. రయ్ం తెచుచ్కో.
రయ్ం తెచుచ్కో” అనినాతో అనాన్డు.
అతడు నాతో ఇలా అనన్పుప్డు నేను రయ్ం తెచుచ్కుని “నీవు

ననున్ రయ్పరచావు గనక నాయజమాని న నీవు ఆజఞ్ ఇవువ్” అని
చెపాప్ను. 20అతడు “నేనెందుకు నీ దగగ్రికి వచాచ్నో నీకు తెలిసింది
గదా. నేనుపారసీకఅధిపతితోయుదధ్ం చేయడానికిమళీళ్వెళతాను.
నేను బయలు దేరుతునన్పుప్డే గీకుల అధిపతి వసాత్ డు. 21అయితే
సతయ్గంథంలో రాసినది నీతో చెపాత్ ను. మీఅధిపతిమిఖాయేలు గాక
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ఈసంగతులను గూరిచ్నాపకష్ంగానిలబడడానికితెగించినవారెవరూ
లేరు.”

11
1మాదీయు నదరాయ్వేషుమొదటిసంవతస్రంలోమిఖాయేలును

సిథ్రపరచడానికి, బలపరచడానికి నేను అతని దగగ్ర నిలబడాడ్ ను.

ఉతత్ర, ద ణ దేశాలమధయ్ ఘరష్ణ
2ఇపుప్డు సతాయ్నిన్ నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను. అదేమిటంటే ఇంకా

ముగుగ్ రు రాజులు పారసీకం రాజయ్ం చేసిన తరవాత అందరికంటే
ఐశవ్రయ్ం కలిగిన నాలుగవ రాజొకడు వసాత్ డు. అతడు తనకునన్
సంపతుత్ చేత బలవంతు అందరినీ గీకుల రాజాయ్నికి విరోధంగా
రేపుతాడు.

3అంతలో శూరు న ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాల న రాజాయ్నిన్
ఏలియిషాట్ నుసారంగా జరిగిసాత్ డు. 4అతడు రా న తరవాతఅతని
రాజయ్ం శిథిల పోయి ఆకాశం నలుదికుక్లకూ ముకక్ పోతుంది.
అది అతని వంశికులకు గానీ అతడు పభుతవ్ం చేసిన పకారం
పభుతవ్ం చేసేవారికి గానీ దకక్దు. అతని పభుతవ్ం కూకటి
వేళళ్తో పెరికి వేయబడుతుంది. అతని వంశంవారు దానిన్ పొందరు.
పరాయివాళ ళ్ పొందుతారు.

5 అయితే ద ణదేశం రాజు*, అతని అధిపతులోల్ ఒకడు బలం
పుంజుకుని ఇతనికంటే గొపప్వా మరింత పెదద్ సామాజాయ్నిన్
ఏలుతాడు. 6 కొనిన్ సంవతస్రా న తరువాత సమయం
వచిచ్నపుప్డు వారు సంధి చేసుకోవాలని కలుసుకుంటారు.
ద ణదేశం రాజకుమారె ఆ ఒపప్ందానిన్ సిథ్ర పరచడం కోసం
ఉతత్రదేశం రాజు దగగ్రికి వసుత్ ంది. అయినా ఆమె తన బలం
కోలోప్యి దికుక్లేనిదిగా విడువబడుతుంది. ఆమె, ఆమెను తీసుకు

* 11:5 11:5 ద ణదేశం రాజు ఐగుపు రాజు
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వచిచ్నవారు, ఆమె తండి, ఆమెకు ఆసరాగా ఉనన్వారు అలానే
అవుతారు.

7 ఆమె సాథ్ నంలో ఆమె వంశాంకురం ఒకడు లేసాత్ డు. అతడు
దాడి చేసి ఉతత్ర దేశపురాజు కోటలో చొరబడి యుదధ్మాడి వారిని
ఓడిసాత్ డు. 8 అతడు వారి దేవుళళ్ను పోతపోసిన బొమమ్లను
విలువగల వారి వెండి బంగారు వసుత్ వులను చెరపటిట్ ఐగుపుకు
తీసుకుపోతాడు. అతడు కొనిన్ సంవతస్రాలు ఉతత్ర దేశపురాజు
జోలికి పోడు. 9 ఉతత్ర దేశపురాజు ద ణ దేశపురాజు రాజయ్ంలో
చొరబడి తిరిగి తన రాజాయ్నికి వెళిళ్పోతాడు.

10 అతని కుమారులు యుదధ్ సనన్దుధ్ మహా నాయ్లను
సమకూరుచ్కుంటారు. అతడు నది లాగా ముంచుకు వచిచ్ కటట్లు
తెంచుకుని పవహిసాత్ డు. యుదధ్ం చేయబూని కోటదాకా వసాత్ డు.

11అంతలో ద ణదేశం రాజుఆగహంతో బయలుదేరి ఉతత్రదేశపు
రాజుతో యుదధ్ం చేసాత్ డు. ఉతత్ర దేశం రాజు† గొపప్ నయ్ంతో
వచిచ్నపప్టికీ అతడు ఓడిపోతాడు. 12 ఆ గొపప్ నయ్ం
ఓడిపోయినందుకు ద ణదేశం రాజు మనసుస్లో గరివ్సాత్ డు.
వేలకొలది శతు నికులను హతం చేసినా అతనికి జయం కలగదు.

13ఎందుకంటే ఉతత్ర దేశంరాజుమొదటి నయ్ం కంటే ఇంకా గొపప్
నాయ్నిన్ సమకూరుచ్కుని మళీళ్ వసాత్ డు. ఆ కాలాంతంలో, అంటే
కొనిన్ సంవతస్రా న తరువాత అతడు గొపప్ నాయ్నిన్ విశేష న
యుదధ్ పరికరాలను సమకూరిచ్ నిశచ్యంగా వసాత్ డు.

14 ఆ కాలాలోల్ చాలా మంది ద ణదేశపు రాజుతో యుదధ్ం
చేయడానికి వసాత్ రు. నీ పజల‡లో కూరు న వారు దరశ్నానిన్
నెరవేరచ్డం కోసం బయలు దేరుతారు గానీవారు తొటుపడతారు.

15ఉతత్రదేశపురాజు వచిచ్ కోట చుటూట్ ముటట్డి దిబబ్ వేసి కోటను
పటుట్ కుంటాడు. ద ణ దేశపు రాజు బలగం నిలవలేక పోతుంది.
† 11:11 11:11 ఉతత్ర దేశం రాజు సిరియా దేశరాజు ‡ 11:14 11:14 నీ
పజలదానియేలుయూదా పజలు
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అతని వీరయోధులు తం శౌరయ్ంతో నిలదొకుక్కోలేక పోతారు.
16ఉతత్ర దేశపురాజునుఎవరూఎదిరించినిలవలేకపోయినందువలల్
అతడు ద ణ రాజుకు వయ్తిరేకంగా తనకు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసాత్ డు.
అతడు రమయ్దేశంలో సిథ్రపడి సరవ్నాశనం జరిగిసాత్ డు.

17 అతడు తన రాజయ్ సంబంధ న సంపూరణ్ బలానిన్
సమీకరించుకుని రావాలని ఉదేద్శించగా అతనితో సంధి ఒపప్ందం
చెయాయ్లని పయతాన్లు జరుగుతాయి. అతడు ఒక కుమారెను
ద ణ రాజుకు ఇచిచ్ పెళిల్ చేయడం దావ్రా అతణిణ్ నాశనం
చేయాలనుకుంటాడు. అయితే ఆ పథకం నెరవేరదు.

18అతడు దీవ్పాలోల్ నివసించేజాతుల పుదృషిట్ సారించివాటిలో
చాలా రాజాయ్లను పటుట్ కుంటాడు. అయితే ఒక సేనాని అతని
అహంకారానికి అడుడ్ కటట్ వేసాత్ డు. అతని అవమానం అతని మీదికే
మళీళ్ వచేచ్లా చేసాత్ డు. 19అపుప్డతడు తన దేశాలోని కోటల పు
దృషిట్ సారిసాత్ డు గాని తొటుపడి కూలి, లేకుండాపోతాడు.

20 అతని సాథ్ నంలో మరొకడు లేచి రాజయ్ భవం కోసం
బలవంతంగా పనున్లు వసూలు చేసాత్ డు. కొదిద్ దినాలకే అతడు
నాశనమౌతాడు గానీ ఈ నాశనం ఆగహం వలల్ గానీ యుదధ్ం వలల్
గానీ జరగదు. 21అతనికి బదులుగా నీచుడొకడు వసాత్ డు. అతనికి
పజలు రాజయ్ ఘనత ఇవవ్రు. అతడు చాప కింద నీరు లాగా వచిచ్
ఇచచ్కపు మాటల చేత రాజాయ్నిన్ చేజికిక్ంచుకుంటాడు. 22 వరద
పవాహం వంటి గొపప్ నయ్ం అతని ఎదుట కొటుట్ కు పోతుంది.
ఒడంబడికచేసినఅధిపతిఅతని నయ్ంతోబాటునాశన పోతాడు.

23 అతడు తాతాక్లికంగా సంధి చేసాత్ డు గానీ కుటిలంగా
పవరిసాత్ డు. అతడు కొదిద్మంది అనుచరులతో బలం పొందుతాడు.
24 అతడు హటాతుత్ గా సంపనన్ పాంతానికి వచిచ్, తన
పూరీవ్కుడుగానీ తన పూరీవ్కుల పూరీవ్కులు గాని చేయని దానిన్
చేసాత్ డు. అకక్డ ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, సంపదను తన వారికి
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పంచిపెడతాడు. అంతటకొంతకాలంపాకారాలను పటుట్ కోడానికి కుట
చేసాత్ డు.

25 అతడు గొపప్ నాయ్నిన్ సమకూరుచ్కుని, ద ణదేశపు
రాజుతో యుదధ్ం చేయడానికి తన బలం పుంజుకుని, రయ్ం
కూడగటుట్ కుంటాడు. కాబటిట్ ద ణదేశపు రాజు గొపప్ నాయ్నిన్
సమకూరుచ్కుని మహా బలంతో యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ డౌతాడు. కానీ
అతడు తనకు వయ్తిరేకంగా తలపెటిట్న పనాన్గాల మూలంగా నిలవ
లేక పోతాడు. 26 ఎందుకంటే అతని బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసే వారే
అతనిన్ నాశనం చేయ జూసాత్ రు. అతని నయ్ం తుడిచిపెటుట్ కు
పోతుంది. చాలామందిహతం అవుతారు.

27 ఒకరికి వయ్తిరేకంగా ఒకరు కీడు తలపెటిట్ ఆ యిదద్రు రాజులు
కలిసిభోజనానికి కూరుచ్ని ఒకరితో ఒకరు అబదాధ్ లాడతారు. అయితే
దీనివలల్ ఏమీఫలితంఉండదు. ఎందుకంటే నిరణ్యకాలానికిఅంతం
వసుత్ ంది.

28 అటు తరువాత ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ ధనరాసులతో తన
దేశానికి తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. అతని మనసుస్ మాతం పరిశుదధ్
నిబంధనకు విరోధంగా ఉంటుంది. అతడు ఇషాట్ నుసారంగా జరిగించి
తన దేశానికి తిరిగి వసాత్ డు.

29 అనుకునన్ సమయంలో అతడు తిరిగి ద ణరాజయ్ం
దండెతుత్ తాడు. అయితే ఈ సారి మొదట ఉనన్టుట్ గా ఉండదు.
30 అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి రావడం వలన అతడు
రయ్ం చెడి వెనకిక్ తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. పరిశుదధ్ నిబంధన
విషయంలో అతాయ్గహం గలవా , పరిశుదధ్ నిబంధనను విడిచి
పెటిట్న వారి పటల్ పకష్పాతం చూపుతాడు.

31 అతని శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లానిన్, కోటను ల పడేలా
చేసి, అనుదిన దహన బలి తీసివేసి, నాశనం కలగజేసే హేయ న
వసుత్ వును నిలబెడతారు.
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32 అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన అతికమించే
వారిని తన పు తిపుప్కుంటాడు. అయితే తమ దేవుణిణ్ ఎరిగిన
వారు బలం కలిగి గొపప్ కారాయ్లు చేసాత్ రు. 33 పజలోల్ జాఞ్ నం గల
వారు ఆనేకులకు అవగాహన కలిగిసాత్ రు గాని వారు చాలా రోజులు
కతిత్ వలల్, అగిన్ వలల్ కూలి, చెరసాల పాలవుతారు. వారికునన్దంతా
దోచుకోవడం జరుగుతుంది. 34 వారి కషట్కాలంలో వారికి కొదిద్పాటి
సహాయంమాతం దొరుకుతుంది. చాలా మంది వారి పు చేరతారు
గానీ వారివనీన్ శుషక్ పియాలే. 35 కొందరు జాఞ్ నవంతులు
తొటుపడతారుగానీ అది వారు అంతం వచేచ్లోపు మరింత
మెరుగు పడేందుకు, శుభం అయేందుకు, పవితులయేందుకు
ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే నియమించిన కాలం ఇంకా
రాలేదు.

ఉతత్ర దేశపు రాజు శకి
36 ఆ రాజు ఇషాట్ నుసారముగా పవరిసాత్ డు. తనున్ తానే

హెచిచ్ంచుకుంటూ, విరవీగుతూ దేవాధిదేవునికి వయ్తిరేకంగా
నిరాఘ్ ంతపోయేలా చేసే మాటలు వదరుతాడు. ఉగత ముగిసే
దాకా అతడు వరిధ్లుల్ తాడు. ఆ న జరగవలసింది జరుగుతుంది.
37అతడు తన పితరుల దేవుళళ్ను లెకక్ చెయయ్డు. సీలు కోరుకునే
దేవుణిణ్గానీ, ఏ ఇతర దేవుళళ్నుగానీ లకష్ పెటట్డు. 38అతడు కోట
గోడల దేవుణిణ్ ఘన పరుసాత్ డు. అతడు తన పితరులకు తెలియని
దేవుణిణ్ వెండి బంగారాలను, వెలగల రాళళ్ను అరిప్ంచి కొలుసాత్ డు.

39 ఈ అపరిచిత దేవుడి సహాయంతో అతడు అతి బలిషఠ్ న
దురాగ్ ల దాడి చేసాత్ డు. తనను అంగీకరించిన గొపప్ పతిఫలం
ఇసాత్ డు. అనేకుల మీద తన వారిని పరిపాలకులుగా చేసాత్ డు.
పభుతవ్ మిసాత్ డు. దేశానిన్ వెల కటిట్ పంచిపెడతాడు.

40 చివరి రోజులోల్ ద ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ం చేసాత్ డు.
ఉతత్రదేశపు రాజు రథాలను గురపురౌతులను అసంఖాయ్కంగా
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ఓడలను సమకూరుచ్కుని, తుఫానువలె అతని మీద పడి అనేక
దేశాలను ముంచెతుత్ తాడు.

41 అతడు మహిమ దేశంలో పవేశించగా చాలా మంది కూలి
పోతారు గానీ ఎదోమీయుల, మోయాబీయుల, అమోమ్నీయుల
నాయకులు అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకుంటారు. 42 అతడు
ఇతర దేశాల మీదికి తన సేన పంపిసాత్ డు. ఐగుపు తం
తపిప్ంచుకోలేదు. 43అతడు విలువగల వెండి బంగారు వసుత్ వులను
ఐగుపులోని విలువ గల వసుత్ వులనిన్టిని వశపరచుకుంటాడు.
లూబీయులు, ఇతియోపియావారు అతనికి దాసోహం అవుతారు.

44 అపుప్డు తూరుప్ నుండి, ఉతత్రం నుండి, వరమానాలు వచిచ్
అతనిన్ కలవర పరుసాత్ యి. అతడు గొపప్ ఆగహంతో అనేకులను
పాడుచేసి నాశనం చేయడానికి బయలుదేరుతాడు. 45 కాబటిట్
తన శిబిరం డేరాను సముదానికి, పరిశుదాధ్ నంద పరవ్తానికి మధయ్
వేసాత్ డు. అయితే అతనికి నాశనం వచిచ్నపుప్డు ఎవరూ అతనికి
సహాయం చేయడానికి రారు.

12
మహా శమల కాలం

1 “ఆకాలంలో నీ పజల ప న నిలిచేమహాఅధిపతిమిఖాయేలు
వసాత్ డు. అపుప్డు నీ పజలు రాజయ్ంగా కూడిన కాలం మొదలుకుని
ఈ కాలం వరకూ ఎపుప్డూ కలగనంత ఆపద కలుగుతుంది.
అయితే నీ పజలోల్ గంథంలో పేరునన్ వారు తపిప్ంచుకుంటారు.
2 సమాధులోల్ నిదించే చాలా మంది మేలుకుంటారు. కొందరు
నితయ్జీవం అనుభవించడానికి, కొందరు నిందపాలు కావడానికి
నితయ్ంగా అసహ య్ పోవడానికిమేలుకుంటారు.

3 బుదిధ్మంతు తే ఆకాశమండలం లోని జోయ్తులను పోలి
పకాశిసాత్ రు. నీతిమారగ్ం అనుసరించి నడుచుకొనేలా ఎవరు
అనేకమందిని తిపుప్తారోవారు నకష్తాల వలె నిరంతరం పకాశిసాత్ రు.
4 దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను దాచి అంతయ్కాలం వరకూ ఈ
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గంథానికి సీలు వెయియ్. చాలామంది నలుదిశల సంచరించినందువలల్
తెలివి అధికమవుతుంది.”

5 దానియేలు అనే నేను చూసుత్ ండగా మరి ఇదద్రు మనుషులు
ఏటి అవతలి ఒడుడ్ న ఒకడు, ఇవతలి ఒడుడ్ న ఒకడు నిలబడాడ్ రు.
6 ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసుకుని ఏటి ఎగువ భాగాన
ఉనన్ వయ్కినిచూసిఈఆశచ్రయ్కర నవిఎపుప్డుపూరిఅవుతాయని
అడిగాడు. 7నారబటట్లు వేసుకుని ఏటి ఎగువన ఉనన్ మనిషిమాట
నేను వినాన్ను. అతడు తన కుడి చేతిని ఎడమ చేతిని ఆకాశం
పుకు ఎతిత్ నితయ్జీవి అయిన ఆయన నామంలో ఒటుట్ పెటుట్ కుని

“ఒక కాలం కాలాలు అరథ్కాలం* పరిశుదధ్ జనం బలానిన్ కొటిట్వేయడం
అయిపోయాక వయ్వహారాలనీన్ సమాపత్ పోతాయి” అనాన్డు.

8 నేను వినాన్ను గాని గహింపలేకపోయాను. “సావ్మీ, వీటికి
అంతమేమిటి?” అని అడిగాను. 9 అతడు “ఈ సంగతులు
అంతయ్కాలం వరకూ అగోచరంగాఉండేలాసీలు చేసిఉనాన్యిగనక,
దానియేలూ, నీవుఊరుకో” అని చెపాప్డు. 10చాలామంది తమను
శుదిధ్పరచుకుని పకాశవంతులు, నిరమ్లులు అవుతారు. దుషుట్ లు
దుషట్ కారాయ్లు చేసాత్ రు గనక అలాంటివాడు ఎవడూ ఈ సంగతులు
గహించలేడు. బుదిధ్మంతులుమాతమే గహిసాత్ రు.

11 అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలం మొదలు నాశనం
కలగజేసే హేయ న దానిన్ నిలబెటేట్ వరకూ 1, 290 దినాలౌతాయి.
12 1, 335 దినాలు గడిచే వరకూ ఎదురు చూసేవాడు ధనుయ్డు.
13 నీవు కడవరకూ నిలకడగా ఉంటే విశాంతి నొంది కాలం
అంతమయేయ్టపుప్డు నీకు నియమించిన పదవిపొందుతావు.

* 12:7 12:7 ఒక కాలం కాలాలు అరథ్కాలం మూడునన్ర సంవతస్రములు
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