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ദാനീേയല ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ബാബിേലാൺ ്രപവാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ദാനിേയൽ ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ രചന
നിർവ്വഹിച്ചത് ൈദവം എെന്റ ന്യായാധിപതി
എന്നാണ് ദാനിേയല ് എന്ന േപരിെന്റ അർത്ഥം.
പലഭാഗങ്ങളിലും ദാനിേയലിെന ്രഗന്ഥകർതൃത്വം
ഉറപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളണ്ട് ഉദാ: 9:2;
10:2. ബാബിേലാണിെന്റ തലസ്ഥാന
നഗരിയിൽ ഉന്നതമായ ഉേദ്യാഗത്തിൽ ഇരുന്ന
കാലഘട്ടത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള ം
ലഭിച്ച െവളിപ്പാടുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്അന്യേദശത്ത്അന്യ
സംസ്കാരത്തിൽ താൻ ൈദവേത്താട് കാണിച്ച്
വിശ്വസ്തത ദാനിേയലിെന മേറ്റത് വ്യക്തികളിലും
വിേശഷതയുള്ളവനാക്കി.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 605-530.

സ്വീകര ്ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽജനം,
എല്ലാവായനക്കാർക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ദാനിേയലിെന്റ ്രപവചനങ്ങള ം,
ദർശനങ്ങള ം ്രപവർത്തനങ്ങള മാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളത്
തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ൈദവം
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വിശ്വസ്തെനന്നു ഈ പുസ്തകം
പഠിപ്പിക്കുന്നു ൈദവജനം േലാകേത്താടുള്ള
ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുേമ്പാഴും
്രപേലാഭനങ്ങള ം നിര് ബന്ധങ്ങള ം ഉണ്ടാവാം
എന്നാൽ അവിെടയും ൈദവേത്താടുള്ള
വിശ്വസ്തത കാത്തുസൂക്ഷിേക്കണ്ടത്
അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ.്
്രപേമയം
ൈദവത്തിൻെറപരമാധികാരം

സംേക്ഷപം
1. ്രപതിമയുെട സ്വപ്നം ദാനിേയൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു — 1:1-2:49.

2. എ്രബായ ബാലന്മാർ തീച്ച ളയിൽ നിന്ന്
വിടുവിക്കെപ്പടുന്നു — 3:1-30

3. െനബുക്കദ്േനസ്സരിെന്റസ്വപ്നം — 4:1-37
4. ചുവെരഴുത്ത് ദർശനം, ദാനിേയൽ
നാശെത്തക്കുറിച്ച് ്രപവചിക്കുന്നു — 5:1-31

5. ദാനിേയല ്സിംഹക്കുഴിയിൽ — 6:1-28
6. നാല് ജീവികള െട ദർശനം — 7:1-28
7. േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റയും െകാമ്പിെന്റയും
ദർശനം — 8:1-27

8. ദാനിേയലിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി
ലഭിക്കുന്നു — 9:1-27

9. അവസാനെത്ത മഹായുദ്ധെത്ത പറ്റിയുള്ള
ദർശനം — 10:1-12:13

1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ-്േനസർ
െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്ന് അതിെന
നിേരാധിച്ച . 2 കർത്താവ് െയഹൂദാ രാജാവായ
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െയേഹായാക്കീമിെനയും ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല പാ്രതങ്ങളിൽ ചിലതും അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവൻ ആ പാ്രതങ്ങൾ
ശിനാർേദശത്ത് തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി; അവ അവൻ തെന്റ േദവെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ വച്ച . 3 അനന്തരം
രാജാവ് തെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ്രപധാനിയായ
അശ്െപനാസിേനാട:് “യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
രാജവംശത്തിലുള്ളവരും കുലീനന്മാരും,
4 അംഗഭംഗമില്ലാത്തവരും, സുന്ദരന്മാരും
സകലജ്ഞാനത്തിലും നിപുണരും, സമർത്ഥരും,
വിദ്യാപരിജ്ഞാനികള ം, രാജധാനിയിൽ
പരിചരിക്കുവാൻ േയാഗ്യരും ആയ ചില
ബാലന്മാെര വരുത്തി, അവെര കല്ദയരുെട
വിദ്യയും ഭാഷയുംഅഭ്യസിപ്പിക്കുക”എന്ന്കല്പിച്ച .
5 രാജാവ് അവർക്ക് രാജേഭാജനത്തിൽനിന്നും
താൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിൽനിന്നും നിത്യവൃത്തി
നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെന അവെര മൂന്നു സംവത്സരം
പരിശീലിപ്പിച്ചേശഷം അവർ രാജസന്നിധിയിൽ
നില് ക്കണം എന്നും കല്പിച്ച . 6 അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവ,് മീശാേയൽ,
അസര്യാവ് എന്നീ െയഹൂദാമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ഷണ്ഡാധിപൻ അവർക്ക് പുതിയ േപരുകൾ
നൽകി; ദാനീേയലിന് അവൻ േബൽത്ത്ശസ്സർ
എന്നും ഹനന്യാവിന് ശ്രദക്ക് എന്നും
മീശാേയലിന് േമശക്ക് എന്നും അസര്യാവിന്
അേബദ-്െനേഗാ എന്നും േപരുവിളിച്ച .
8 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ േഭാജനംെകാണ്ടും
അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുെകാണ്ടും സ്വയം
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അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദാനീേയൽ
ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച ; തനിക്ക്
അശുദ്ധി ഭവിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തരുെതന്ന്
ഷണ്ഡാധിപേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 9 ൈദവം
ദാനീേയലിന് ഷണ്ഡാധിപെന്റ മുമ്പിൽ ദയയും
കരുണയും ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തി.
10 ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീേയലിേനാട:് “നിങ്ങള െട
ഭക്ഷണവും പാനീയവും നിയമിച്ചിട്ട ള്ള
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു; അവൻ നിങ്ങള െട മുഖം
നിങ്ങള െട സമ്രപായക്കാരായ ബാലന്മാരുെട
മുഖേത്തക്കാൾ െമലിഞ്ഞുകാണുന്നത് എന്തിന?്
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങൾ രാജസന്നിധിയിൽ
എെന്റ തല അപകടത്തിലാക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11 ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീേയലിനും,
ഹനന്യാവിനും മീശാേയലിനും, അസര്യാവിനും
േമൽവിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്ന
െമൽസറിേനാട് ദാനീേയൽ: 12 “അടിയങ്ങെള
പത്തു ദിവസം പരീക്ഷിച്ച േനാക്കിയാലും; അവർ
ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ സസ്യേഭാജനവും
കുടിക്കുവാൻ െവള്ളവും തന്നു േനാക്കെട്ട.
13 അതിനുേശഷം ഞങ്ങള െട മുഖവും
രാജേഭാജനം കഴിക്കുന്ന ബാലന്മാരുെട
മുഖവും തമ്മിൽ നീ ഒത്തു േനാക്കുക;
പിെന്ന കാണുന്നതുേപാെല അടിയങ്ങേളാട്
െചയ്തുെകാള്ള ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അവൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുെട
അേപക്ഷ േകട്ട,് പത്തു ദിവസം അവെര
പരീക്ഷിച്ച . 15 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
അവരുെട മുഖം രാജേഭാജനം കഴിച്ച വന്ന
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സകലബാലന്മാരുേടതിലും അഴകുള്ളെതന്നും,
അവർ മാംസപുഷ്ടിയുള്ളവെരന്നും കണ്ടു.
16 അങ്ങെന െമൽസർ അവരുെട േഭാജനവും
അവർ കുടിേക്കണ്ട വീഞ്ഞും നീക്കി അവർക്ക്
സസ്യേഭാജനം െകാടുത്തു. 17 ഈ നാല്
ബാലന്മാർക്ക് ൈദവം സകലവിദ്യയിലും
ജ്ഞാനത്തിലും ൈനപുണ്യവും സാമർത്ഥ്യവും
െകാടുത്തു; ദാനീേയൽ സകലദർശനങ്ങള ം
സ്വപ്നങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച് വിേവകിയായിരുന്നു.
18 അവെര സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
രാജാവ് കല്പിച്ചിരുന്ന കാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ
ഷണ്ഡാധിപൻ അവെര െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 19 രാജാവ്
അവേരാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, മറ്റള്ള
എല്ലാവരിലും ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവ്,
മീശാേയൽ, അസര്യാവ് എന്നിവർക്കു തുല്യരായി
ആെരയും കണ്ടില്ല; അവർ രാജസന്നിധിയിൽ
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് നിന്നു. 20 രാജാവ് അവേരാട്
ജ്ഞാനവും വിേവകവും സംബന്ധിച്ച്
േചാദിച്ചതിൽ എല്ലാം അവർ തെന്റ രാജ്യത്തുള്ള
സകലമ്രന്തവാദികളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും
പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാെരന്നുകണ്ടു. 21ദാനീേയൽ
േകാെരശ് രാജാവിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടുവെര
ജീവിച്ചിരുന്നു.

2
1 തെന്റ വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം ആണ്ടിൽ
െനബൂഖദ-്േനസർ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു;
അവെന്റ മനസ്സ് വ്യാകുലെപ്പട്ട ; അവന്
ഉറക്കമില്ലാെതയായി. 2 രാജാവിേനാട്
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സ്വപ്നം അറിയിക്കുവാൻ മ്രന്തവാദികെളയും
ആഭിചാരകന്മാെരയും ക്ഷു്രദക്കാെരയും
കല്ദയെരയും വിളിക്കുവാൻ രാജാവ് കല്പിച്ച ;
അവർ വന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു. 3 രാജാവ്
അവേരാട്: “ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു;
സ്വപ്നം ഓർക്കുവാൻ കഴിയാെത എെന്റ
മനസ്സ് വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 അതിന് കല്ദയർ അരാമ്യഭാഷയിൽ*
രാജാവിേനാട:് “രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട;
സ്വപ്നം അടിയങ്ങേളാടു അറിയിച്ചാലും;
അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം” എന്നുണർത്തിച്ച .
5 രാജാവ് കല്ദയേരാട് ഉത്തരം അരുളിയത:്
“വിധി കല്പിച്ച േപായി; സ്വപ്നവും
അർത്ഥവും അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങെള
കഷണംകഷണമായി നുറുക്കുകയും നിങ്ങള െട
വീടുകൾ കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും െചയ്യ ം;
6സ്വപ്നവുംഅർത്ഥവുംഅറിയിച്ചാൽനിങ്ങൾക്ക്
സമ്മാനവും ്രപതിഫലവും ബഹുമാനവും
ലഭിക്കും; അതുെകാണ്ട് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും
അറിയിക്കുവിൻ”. 7 അവർ പിെന്നയും:
“രാജാവ് സ്വപ്നം അടിയങ്ങേളാട് അറിയിച്ചാലും;
അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച .
8 അതിന് രാജാവ് മറുപടി കല്പിച്ചത്: “വിധി
കല്പിച്ച േപായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 9 നിങ്ങൾ സ്വപ്നം
അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധി
മാ്രതേമയുള്ള ; സാഹചര്യം മാറുന്നതുവെര

* 2. 4 അരാമ്യഭാഷയിൽഈ പുസ്തകത്തിെന്റ 2:4 മുതല ്7:28
വെര ഉള്ളഭാഗംഅരാമ്യഭാഷയിലാണ്എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ളത്
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എെന്റ മുമ്പിൽ വ്യാജവും െപാളിവാക്കും
പറയുവാൻ നിങ്ങൾ േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു;
സ്വപ്നം പറയുവിൻ; എന്നാൽ അർത്ഥവും
അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന്
എനിക്ക് േബാധ്യമാകും”. 10 കല്ദയർ
രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം േബാധിപ്പിച്ചത:്
“രാജാവിെന്റ കാര്യം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന
ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല; എ്രതയും
മഹാനും ബലവാനുമായ ഒരു രാജാവും
ഇതുേപാെല ഒരു കാര്യം ഒരു മ്രന്തവാദിേയാേടാ
ആഭിചാരകേനാേടാ കല്ദയേനാേടാ ഒരിക്കലും
േചാദിച്ചിട്ടില്ല. 11 രാജാവ് േചാദിക്കുന്ന
കാര്യം ്രപയാസമുള്ളതാകുന്നു; തിരുമുമ്പിൽ
അത് അറിയിക്കുവാൻ ജഡവാസമില്ലാത്ത
േദവന്മാർക്കല്ലാെത മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല”.
12 ഇതു മൂലം രാജാവ് േകാപിച്ച് അത്യന്തം
്രകുദ്ധിച്ച : ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാെരയും
നശിപ്പിക്കുവാൻ കല്പന െകാടുത്തു. 13അങ്ങെന
വിദ്വാന്മാെര െകാല്ല വാനുള്ള തീർപ്പ്
പുറെപ്പട്ടതിനാൽ, അവർ ദാനീേയലിെനയും
കൂട്ട കാെരയും കൂടി െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിച്ച .
14 എന്നാൽ ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര
െകാന്നുകളയുവാൻ പുറെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ
അകമ്പടിനായകനായ അേര്യാക്കിേനാട്
ദാനീേയൽ ബുദ്ധിേയാടും വിേവകേത്താടും കൂടി
സംസാരിച്ച . 15 “രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ഇ്രത
കഠിനകല്പന പുറെപ്പടുവാൻ സംഗതി എന്ത്”
എന്ന് അവൻ രാജാവിെന്റ േസനാപതിയായ
അേര്യാക്കിേനാട് േചാദിച്ച ; അേര്യാക്ക്
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ദാനീേയലിേനാട് കാര്യം അറിയിച്ച ; 16 ദാനീേയൽ
അകത്ത് െചന്ന് രാജാവിേനാട് തനിക്കു സമയം
നൽകണം എന്നും താൻ രാജാവിേനാട് അർത്ഥം
അറിയിക്കാെമന്നും േബാധിപ്പിച്ച . 17 പിെന്ന
ദാനീേയൽ വീട്ടിൽ െചന്നു; താനും കൂട്ട കാരും
ബാേബലിെല േശഷം വിദ്വാന്മാേരാടുകൂടി
നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന,് 18 ഈ
രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
ൈദവത്തിെന്റ കരുണ അേപക്ഷിക്കുവാൻ
തക്കവിധം കൂട്ട കാരായ ഹനന്യാവിേനാടും
മീശാേയലിേനാടും അസര്യാവിേനാടും കാര്യം
അറിയിച്ച . 19അങ്ങെനആരഹസ്യം ദാനീേയലിന്
രാ്രതിദർശനത്തിൽ െവളിെപ്പട്ട ; ദാനീേയൽ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായൈദവെത്തസ്തുതിച്ച് പറഞ്ഞത:്
20 “ൈദവത്തിെന്റ നാമം എന്നും എേന്നക്കും
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട; ജ്ഞാനവും ബലവും
അവനുള്ളതല്ലേയാ. 21 അവൻ കാലങ്ങള ം
സമയങ്ങള ം മാറ്റ ന്നു; അവൻ രാജാക്കന്മാെര
നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാെര വാഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; അവൻജ്ഞാനികൾക്കുജ്ഞാനവും
വിേവകികൾക്കു ബുദ്ധിയും െകാടുക്കുന്നു.
22 അവൻ അഗാധവും ഗൂഢവും ആയ
കാര്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ
ഉള്ളത് അറിയുന്നു; െവളിച്ചം അവേനാടുകൂടി
വസിക്കുന്നു. 23 എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവേമ, നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ബലവും
തന്നു, ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് അേപക്ഷിച്ചത്
ഇേപ്പാൾ എെന്ന അറിയിച്ച് രാജാവിെന്റ കാര്യം
ഞങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുകയാൽ
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ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തിസ്തുതിക്കുന്നു”.
24 അതുെകാണ്ട് ദാനീേയൽ, ബാേബലിെല
വിദ്വാന്മാെര നശിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവ്
നിേയാഗിച്ചിരുന്ന അേര്യാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാട്: “ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര
നശിപ്പിക്കരുത;് എെന്ന രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുേപാകണം; ഞാൻ രാജാവിെന അർത്ഥം
േബാധിപ്പിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 25അേര്യാക്ക്
ദാനീേയലിെന േവഗം രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു: “രാജാവിെന അർത്ഥം
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ
ഒരുവെന ഞാൻ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഉണർത്തിച്ച . 26 േബല് ത്ത്ശസ്സർ എന്നും
േപരുള്ള ദാനീേയലിേനാട് രാജാവ്: “ഞാൻ
കണ്ട സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കുവാൻ
നിനക്ക് കഴിയുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച .
27 ദാനീേയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം
േബാധിപ്പിച്ചത്: “രാജാവു േചാദിച്ച രഹസ്യകാര്യം
വിദ്വാന്മാർക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും
മ്രന്തവാദികൾക്കും ശകുനവാദികൾക്കും
രാജാവിെന അറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
28 എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
ഒരു ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ട്; അവൻ
ഭാവികാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിെനഅറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വപ്നവും പള്ളിെമത്തയിൽവച്ച്
തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ദർശനങ്ങള ം
ഇവയാകുന്നു: 29 “രാജാേവ, ഇനി േമൽ
സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് എെന്തന്നുള്ള
വിചാരം പള്ളിെമത്തയിൽവച്ച് തിരുമനസ്സിൽ
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ഉണ്ടായി; രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നവൻ
സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
30 എനിക്ക് ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ആേരക്കാള ം
അധിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ്രപത്യ ത,
രാജാവിേനാട് അർത്ഥം േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിനും
തിരുമനസ്സിെല വിചാരം അങ്ങ് അറിേയണ്ടതിനും
ആകുന്നു ഈ രഹസ്യം എനിക്ക്
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് 31 രാജാവു കണ്ട
ദർശനം: വലിയ ഒരു ബിംബം; വലിപ്പേമറിയതും
വിേശഷേശാഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം
തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു; അതിെന്റ രൂപം
ഭയങ്കരമായിരുന്നു. 32 ബിംബത്തിെന്റ
തല തങ്കംെകാണ്ടും െനഞ്ചും ൈകകള ം
െവള്ളിെകാണ്ടുംവയറുംഅരയുംതാ്രമംെകാണ്ടും
തുട ഇരിമ്പുെകാണ്ടും 33 കാൽ പകുതി
ഇരിമ്പുെകാണ്ടും പകുതി കളിമണ്ണ െകാണ്ടും
ആയിരുന്നു. 34 തിരുമനസ്സ െകാണ്ട്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ൈക െതാടാെത
ഒരു കല്ല് പറിഞ്ഞുവന്ന് ബിംബെത്ത
ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ള കാലിൽ
അടിച്ച് തകർത്തുകളഞ്ഞു. 35 ഇരിമ്പും
കളിമണ്ണ ം താ്രമവും െവള്ളിയും െപാന്നും
ഒരുേപാെല തകർന്ന് േവനല്ക്കാലത്ത്
കളത്തിെല പതിർേപാെല ആയിത്തീർന്നു;
ഒരിടത്തും തങ്ങാെത കാറ്റ് അവെയ പറപ്പിച്ച
െകാണ്ടുേപായി; ബിംബെത്ത അടിച്ച കല്ല്
ഒരു മഹാപർവ്വതമായിത്തീർന്ന് ഭൂമിയിൽ
എല്ലാം നിറഞ്ഞു. 36 ഇതെ്രത സ്വപ്നം;
അർത്ഥവും അടിയങ്ങൾ തിരുമുമ്പാെക
അറിയിക്കാം. 37 രാജാേവ, തിരുമനസ്സ െകാണ്ട്
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രാജാധിരാജാവാകുന്നു; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവം
തിരുമനസ്സിേലക്ക് രാജത്വവും ഐശ്വര്യവും
ശക്തിയും മഹത്വവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
38 മനുഷ്യവാസം ഉള്ളിടെത്താെക്ക അവെരയും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികെളയും അവൻ തൃൈക്കയിൽ
തന്നു, എല്ലാറ്റിനും അങ്ങെയ അധിപതി
ആക്കിയിരിക്കുന്നു; െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
തല തിരുമനസ്സ തെന്ന. 39 തിരുമനസ്സിനു
േശഷം തിരുേമനിേയക്കാൾ താഴ്ന്ന മെറ്റാരു
രാജത്വവും സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്ന
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള മൂന്നാമെതാരു രാജത്വവും
ഉത്ഭവിക്കും. 40 നാലാമെത്ത രാജത്വം
ഇരിമ്പുേപാെല ബലമുള്ളതായിരിക്കും; ഇരിമ്പ്
സകലെത്തയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവേല്ലാ.
തകർക്കുന്ന ഇരിമ്പുേപാെല അത് മറ്റ
രാജത്വങ്ങെളെയല്ലാം ഇടിച്ച് തകർത്തുകളയും.
41 കാലും കാൽ വിരലും പകുതി കളിമണ്ണ ം
പാതി ഇരുമ്പും െകാണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിെന്റ
അർത്ഥേമാ: അത് ഒരു ഭിന്നരാജത്വം
ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ം
ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുേപാെല അതിൽ
ഇരിമ്പിനുള്ള ബലം കുെറ ഉണ്ടായിരിക്കും.
42 കാൽവിരൽ പകുതി ഇരിമ്പും പാതി
കളിമണ്ണ ംെകാണ്ട് ആയിരുന്നതുേപാെല
രാജത്വം കുെറ ബലമുള്ളതും കുെറ
ഉടഞ്ഞുേപാകുന്നതും ആയിരിക്കും. 43 ഇരിമ്പും
കളിമണ്ണ ം ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതിെന്റ
അർത്ഥേമാ: മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ
ഇടകലരുെമങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ം തമ്മിൽ
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േചരാതിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തമ്മിൽ
േചരുകയില്ല. 44 ഈ രാജാക്കന്മാരുെട
കാലത്ത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവം ഒരുനാള ം
നശിച്ച േപാകാത്ത ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും;
ആ രാജത്വം േവെറ ഒരു ജനതക്കും
ഏല്പിക്കെപ്പടുകയില്ല; അത് മറ്റ് രാജത്വങ്ങെള
എല്ലാം തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എേന്നക്കും
നിലനില് ക്കുകയും െചയ്യ ം. 45 ൈക
െതാടാെത ഒരു കല്ല് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
പറിഞ്ഞുവന്ന് ഇരിമ്പും താ്രമവും കളിമണ്ണ ം
െവള്ളിയും െപാന്നും തകർത്തുകളഞ്ഞതായി
കണ്ടതിെന്റ അർത്ഥേമാ: മഹാൈദവം
േമലാൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് രാജാവിെന
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപ്നം നിശ്ചയവും
അർത്ഥം സത്യവും ആകുന്നു”. 46 അേപ്പാൾ
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് സാഷ്ടാംഗം വീണ്
ദാനീേയലിെന നമസ്കരിച്ച ; അവന് ഒരു
വഴിപാടും സൗരഭ്യവാസനയും അർപ്പിക്കണെമന്ന്
കല്പിച്ച . രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട:്
47 “നീ ഈ രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
്രപാപ്തനായതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവം
ൈദവാധിൈദവവും രാജാധികർത്താവും
രഹസ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നവനും
ആകുന്നു സത്യം” എന്ന് കല്പിച്ച . 48 രാജാവ്
ദാനീേയലിന് ബഹുമതികള ം അേനകം
വലിയ സമ്മാനങ്ങള ം െകാടുത്തു; അവെന
ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തിന് അധിപതിയും
ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാർക്കും
്രപധാനവിചാരകനും ആക്കി. 49 ദാനീേയലിെന്റ
അേപക്ഷ ്രപകാരം രാജാവ് ശ്രദക്കിെനയും
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േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും
ബാേബൽ സംസ്ഥാനത്തിെല കാര്യാദികൾക്ക്
േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി; ദാനീേയൽ രാജാവിെന്റ
അരമനക്കുള്ളിൽവസിച്ച .

3
1 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് െപാന്നുെകാണ്ട്
ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ ഉയരം
അറുപതു മുഴവും വീതിആറ് മുഴവുംആയിരുന്നു;
അവൻ അത് ബാേബൽസംസ്ഥാനത്ത്
ദൂരാ എന്ന സമഭൂമിയിൽ നിർത്തി.
2 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്, ്രപധാന
േദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും,
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും
നഗരാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും
താൻ നിർത്തിയ ബിംബത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക്
വന്നുകൂടുവാൻ ആളയച്ച.് 3 അങ്ങെന
്രപധാന േദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും
നഗരാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് നിർത്തിയ
ബിംബത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് വന്നുകൂടി,
െനബൂഖദ്േനസർ നിർത്തിയ ബിംബത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു. 4 അേപ്പാൾ വിളംബരക്കാരൻ
ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “വംശങ്ങള ം
ജനതകള ം വിവിധ ഭാഷക്കാരുേമ, നിങ്ങേളാടു
കല്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: 5 കാഹളം, കുഴൽ,
തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ
സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുേമ്പാൾ,
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നിങ്ങൾ വീണ,് െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്
നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണബിംബെത്ത
നമസ്കരിക്കണം. 6 ആെരങ്കിലും വീണ്
നമസ്കരിക്കാെത ഇരുന്നാൽ, അവെന ആ
നാഴികയിൽ തെന്ന, എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ
ഇട്ട കളയും”. 7 അതുെകാണ്ട,് കാഹളം,
കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ മുതലായ
സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകട്ടേപ്പാൾ
സകലവംശങ്ങള ം ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും
വീണ് െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് നിർത്തിയ
സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിച്ച . 8 എന്നാൽ
ആ സമയത്ത് ചില കല്ദയർ അടുത്തുവന്ന്
യഹൂദന്മാെര കുറ്റം ചുമത്തി. 9 അവർ
െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ചത:്
“രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! 10 രാജാേവ,
കാഹളം കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ,
നാഗസ്വരം മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും
േകൾക്കുന്ന ഏവനും വീണ് സ്വർണ്ണബിംബെത്ത
നമസ്കരിക്കണെമന്നും 11 ആെരങ്കിലും വീണ്
നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാൽഅവെനഎരിയുന്ന
തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയുെമന്നും ഒരു തീർപ്പ്
കല്പിച്ച വേല്ലാ. 12 ബാേബൽ സംസ്ഥാനത്തിെല
കാര്യാദികൾക്ക് േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച
ശ്രദക,് േമശക്, അേബദ്െനേഗാ എന്ന ചില
യഹൂദന്മാരുണ്ടേല്ലാ;ഈപുരുഷന്മാർ രാജാവിെന
കൂട്ടാക്കിയില്ല; അവർ തിരുമനസ്സിെല േദവന്മാെര
േസവിക്കുകേയാ തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് നിർത്തിയ
സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല. 13 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
ഉ്രഗേകാപവും േ്രകാധവും പൂണ്ട,് ശ്രദക്കിെനയും
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േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച ; അവർ ആ
പുരുഷന്മാെര രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
14 െനബൂഖദ്േനസർ അവേരാട് കല്പിച്ചത:്
“ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക, അേബദ്െനേഗാേവ,
നിങ്ങൾ എെന്റ േദവന്മാെര േസവിക്കുകേയാ
ഞാൻ നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബെത്ത
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല എന്നുള്ളത്
സത്യം തെന്നേയാ? 15ഇേപ്പാൾ കാഹളം, കുഴൽ,
തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ
സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾ, ഞാൻ ്രപതിഷ്ഠിച്ച ബിംബെത്ത
വീണു നമസ്കരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നന്ന്;
നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാേലാ ഈ നാഴികയിൽ
തെന്ന നിങ്ങെള എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ
ഇട്ട കളയും; നിങ്ങെള എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന േദവൻ ആര്?
16 ശ്രദക്കും േമശക്കും അേബദ്െനേഗാവും
രാജാവിേനാട:് “െനബൂഖദ്േനസേര, ഈ
കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറേയണ്ട ആവശ്യമില്ല.
17ഞങ്ങൾ േസവിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് ഞങ്ങെള
വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ, അവൻ
ഞങ്ങെള എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽനിന്നും
രാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
18അെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ േദവന്മാെര
േസവിക്കുകയില്ല. രാജാവ് നിർത്തിയ
സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞാലും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
േകാപപരവശനായി; ശ്രദക്കിെന്റയും
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േമശക്കിെന്റയും അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും
േനെര തെന്റ മുഖഭാവം മാറി. തീച്ച ള പതിവായി
ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏഴു മടങ്ങ് അധികം
ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ കല്പിച്ച . 20അവൻ
തെന്റ ൈസന്യത്തിെല മഹാബലവാന്മാരായ ചില
പുരുഷന്മാേരാട് ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയും ബന്ധിച്ച് എരിയുന്ന
തീച്ച ളയിൽഇട്ട കളയുവാൻകല്പിച്ച . 21അങ്ങെന
അവർ ആ പുരുഷന്മാെര, അവരുെട കാൽചട്ട,
കുപ്പായം, േമലാട മുതലായ വസ്്രതങ്ങേളാടുകൂടി
ബന്ധിച്ച് എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
22 രാജകല്പന കർശനമായിരിക്കുകയാലും ചൂള
അത്യന്തം ചൂടായിരിക്കുകയാലും ശ്രദക്കിെനയും
േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും
എടുത്തു െകാണ്ടുേപായ പുരുഷന്മാെര
അഗ്നിജ്വാല ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 23 ശ്രദക,്
േമശക്,അേബദ്െനേഗാഎന്നീമൂന്നുപുരുഷന്മാർ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരായി എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ
വീണു. 24 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് പരി്രഭമിച്ച്
േവഗത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ് മ്രന്തിമാേരാട:് “നാം
മൂന്നു പുരുഷന്മാെര അല്ലേയാ ബന്ധിച്ച് തീയിൽ
ഇട്ടത?്” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്അവർ: “സത്യം തെന്ന
രാജാേവ” എന്ന് രാജാവിേനാട് ഉണർത്തിച്ച .
25 അതിന് അവൻ: “നാല് പുരുഷന്മാർ
െകട്ടഴിഞ്ഞ് തീയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ
കാണുന്നു; അവർക്ക് ഒരു േകടും തട്ടിയിട്ടില്ല;
നാലാമത്തവെന്റ രൂപം ഒരു ൈദവപു്രതേനാട്
സമമായിരിക്കുന്നു”. എന്ന് കല്പിച്ച .
26 െനബൂഖദ്േനസർ എരിയുന്ന തീച്ച ളയുെട
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വാതില്ക്കൽ അടുത്തുെചന്ന:് “അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായ ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക,
അേബദ്െനേഗാേവ, പുറത്തു വരുവിൻ”
എന്ന് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന ശ്രദക്കും േമശക്കും
അേബദ്െനേഗാവും തീയിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു.
27 ്രപധാനേദശാധിപതിമാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപതിമാരും രാജമ്രന്തിമാരും വന്നുകൂടി,
ആ പുരുഷന്മാരുെട േദഹത്തിന് തീെപ്പാള്ളൽ
ഏൽക്കാെതയും അവരുെട തലമുടി
കരിയാെതയും കാൽചട്ടയ്ക്ക് േകട് പറ്റാെതയും
അവർക്ക് തീയുെട മണംേപാലും തട്ടാെതയും
ഇരുന്നത് കണ്ടു. 28അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
കല്പിച്ചത്: “ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും
അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
സ്വന്തൈദവെത്തയല്ലാെത േവെറാരുൈദവെത്ത
േസവിക്കുകേയാ നമസ്കരിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത രാജകല്പനേപാലും മറുത്ത് അവരുെട
ശരീരെത്ത ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്ത
തെന്റ ദാസന്മാെര അവൻ സ്വദൂതെന
അയച്ച് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 ഈ
വിധത്തിൽ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന
മെറ്റാരു ൈദവവും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഏതു
ജനതകളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷക്കാരിലും
ആെരങ്കിലും ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും
അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും ൈദവത്തിന്
വിേരാധമായി വല്ല തിന്മയും പറഞ്ഞാൽഅവെന
കഷണംകഷണമായി നുറുക്കുകയും അവെന്റ
വീട് കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ
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ഒരു വിധി കല്പിക്കുന്നു”. 30 പിെന്ന രാജാവ്
ശ്രദക്കിനും േമശക്കിനും അേബദ്െനേഗാവിനും
ബാേബൽസംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
കല്പിച്ച െകാടുത്തു.

4
1 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് സർവ്വഭൂമിയിലും
വസിക്കുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും
ജനതകൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതുന്നത:്
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വർദ്ധിച്ച വരെട്ട.
2 അത്യ ന്നതനായ ൈദവം എനിക്കുേവണ്ടി
്രപവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നത് നല്ലെതന്ന് എനിക്ക്
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 3അവെന്റ അടയാളങ്ങൾ
എ്രത വലിയവ! അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ
എ്രത േ്രശഷ്ഠമായവ! അവെന്റ രാജത്വം
എേന്നക്കുമുള്ള രാജത്വവും അവെന്റ
ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായുള്ളതും
ആകുന്നു. 4 െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ഞാൻ
എെന്റ അരമനയിൽ ൈസ്വരമായും എെന്റ
രാജധാനിയിൽ സുഖമായും വസിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; 5 അതുനിമിത്തം
ഭയെപ്പട്ട ; കിടക്കയിൽവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ
നിരൂപണങ്ങളാലും ദർശനങ്ങളാലും
ഞാൻ വ്യാകുലെപ്പട്ട . 6 സ്വപ്നത്തിെന്റ
അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ ബാേബലിെല
സകലവിദ്വാന്മാെരയും എെന്റ മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കല്പിച്ച . 7അങ്ങെന
മ്രന്തവാദികള ം ആഭിചാരകന്മാരും കല്ദയരും
ശകുനവാദികള ം അകത്ത് വന്നു; ഞാൻ
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സ്വപ്നം അവേരാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞു; അവർ
അർത്ഥം അറിയിച്ചതുമില്ല. 8 ഒടുവിൽ എെന്റ
േദവെന്റ നാമേധയ്രപകാരം േബൽത്ത്ശസ്സർ
എന്നു േപരുള്ളവനും വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവുള്ളവനുമായ ദാനീേയൽ എെന്റ
മുമ്പിൽ വന്നു; അവേനാട് ഞാൻ സ്വപ്നം
വിവരിച്ച : 9 “മ്രന്തവാദേ്രശഷ്ഠനായ
േബൽത്ത്ശസ്സേര, വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉെണ്ടന്നും ഒരു
രഹസ്യവും നിനക്ക് മറവായിരിക്കുന്നിെല്ലന്നും
ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ കണ്ട
സ്വപ്നത്തിെന്റ ദർശനവും അർത്ഥവും
പറയുക. 10 കിടക്കയിൽവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ
ദർശനം ഇതാകുന്നു: ഭൂമിയുെട നടുവിൽ
ഞാൻ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു; അത് ഏറ്റവും
ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. 11 ആ വൃക്ഷം
വളർന്ന് ബലെപ്പട്ട ; അത് ആകാശേത്താളം
ഉയരമുള്ളതും ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം
കാണാകുന്നതും ആയിരുന്നു. 12 അതിെന്റ
ഇല ഭംഗിയുള്ളതും ഫലം അനവധിയും
ആയിരുന്നു; എല്ലാവർക്കും അതിൽ ആഹാരം
ഉണ്ടായിരുന്നു; കാട്ട മൃഗങ്ങൾ അതിെന്റ കീെഴ
തണൽ കെണ്ടത്തി; ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽവസിച്ച ;സകലജഡവും
അതുെകാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ച േപാന്നു.
13കിടക്കയിൽവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തിൽ
ഒരു ദൂതൻ, ഒരു പരിശുദ്ധൻ തെന്ന,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ടു. 14അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:്
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വൃക്ഷം െവട്ടിയിട്ട്, അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
മുറിച്ച്, ഇല കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞ,് കായ്കൾ
ചിതറിച്ച കളയുവിൻ; അതിെന്റ കീഴിൽനിന്ന്
മൃഗങ്ങള ം െകാമ്പുകളിൽനിന്ന് പക്ഷികള ം
െപായ്െക്കാള്ളെട്ട. 15 അതിെന്റ തായ് േവര്
വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട്
ബന്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽ േശഷിപ്പിക്കുക; അവൻ
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട് നനയെട്ട;
അവന് മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി നിലെത്ത പുല്ല്
ഉപജീവനം ആയിരിക്കെട്ട. 16 അവെന്റ
മാനുഷസ്വഭാവം മാറി മൃഗസ്വഭാവമായിത്തീരെട്ട;
അങ്ങെന അവന് ഏഴുകാലം കഴിയെട്ട.
17 അത്യ ന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുെട
രാജത്വത്തിേന്മൽ വാഴുകയും അത് തനിക്ക്
േബാധിച്ചവന് െകാടുക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ
അധമനായവെന അതിേന്മൽ വാഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു എന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നവർ
അറിേയണ്ടതിന് ഈ തീരുമാനം ദൂതന്മാരുെട
നിർണ്ണയവും വിധി വിശുദ്ധന്മാരുെട കല്പനയും
ആകുന്നു. 18െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവായഞാൻ
ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു; എന്നാൽ േബൽത്ത്ശസ്സേര,
എെന്റ രാജ്യത്തിെല വിദ്വാന്മാർക്ക് ആർക്കും
അതിെന്റ അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ
കഴിയായ്കെകാണ്ട് നീ അതിെന്റ അർത്ഥം
അറിയിച്ച തരണം; വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട് നീ അതിന്
്രപാപ്തനാകുന്നു”.

19 അേപ്പാൾ േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്ന്
േപരുള്ള ദാനീേയൽ കുെറ േനരേത്തക്ക്
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സ്തംഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ
പരവശനായി. രാജാവ് അവേനാട്:
“േബൽത്ത്ശസ്സേര, സ്വപ്നവും അതിെന്റ
അർത്ഥവും നിമിത്തം നീ പരവശനാകരുേത”
എന്ന് കല്പിച്ച . േബൽത്ത്ശസ്സർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “യജമാനേന, സ്വപ്നം തിരുമനസ്സിെല
ശ്രതുക്കൾക്കും അതിെന്റ അർത്ഥം
തിരുമനസ്സിെല ൈവരികൾക്കും ഭവിക്കെട്ട.
20 വളർന്നു ബലെപ്പട്ടതും ആകാശേത്താളം
ഉയരമുള്ളതും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും
കാണാകുന്നതും 21 ഭംഗിയുള്ള ഇലയും അനവധി
ഫലവും എല്ലാവർക്കും ആഹാരവും ഉള്ളതും
കീെഴ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ വസിച്ചതും െകാമ്പുകളിൽ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്ക് പാർപ്പിടം
ഉണ്ടായിരുന്നതുമായി കണ്ട വൃക്ഷം, 22 രാജാേവ,
വർദ്ധിച്ച് ബലവാനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന
തിരുേമനി തെന്ന; തിരുമനസ്സിെല മഹത്വം
വർദ്ധിച്ച് ആകാശംവെരയും ആധിപത്യം
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എത്തിയിരിക്കുന്നു.
23 ഒരു ദൂതൻ, ഒരു പരിശുദ്ധൻ തെന്ന,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു: ‘വൃക്ഷം
െവട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച കളയുവിൻ; എങ്കിലും
അതിെന്റ തായ് േവര് വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ
ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽ
േശഷിപ്പിക്കുവിൻ; അവൻ ആകാശത്തിെല
മഞ്ഞുെകാണ്ട് നനയെട്ട; ഏഴുകാലം
കഴിയുന്നതുവെര അവെന്റ ഉപജീവനം
കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി ആയിരിക്കെട്ട’
എന്നിങ്ങെന പറയുന്നത് രാജാവ് കണ്ടുവേല്ലാ.
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24 രാജാേവ, അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു;
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റേമൽ
വരുന്ന അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിധി
ഇതുതെന്ന; 25 തിരുേമനിെയ മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; തിരുമനസ്സിെല
വാസം കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂടിയാകും.
തിരുേമനിെയ കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തീറ്റ ം;
തിരുേമനി ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനയും; മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ
അത്യ ന്നതനായവൻ വാഴുകയും അത് തനിക്ക്
േബാധിച്ചവന് െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നുെവന്ന്
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് അറിയുന്നതുവെര
ഏഴുകാലം കഴിയും. 26വൃക്ഷത്തിെന്റ തായ് േവര്
േശഷിപ്പിക്കുവാൻ അവർ കല്പിച്ചേതാ: വാഴുന്നത്
സ്വർഗ്ഗമാകുന്നു എന്ന് തിരുമനസ്സ െകാണ്ട്
്രഗഹിച്ചേശഷം രാജത്വം തിരുേമനിക്ക്
സ്ഥിരമാകും എന്നെ്രത. 27 ആകയാൽ
രാജാേവ, എെന്റ ആേലാചന തിരുമനസ്സിേലക്ക്
്രപസാദമായിരിക്കെട്ട; നീതിയാൽ പാപങ്ങള ം
ദരി്രദന്മാേരാട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിനാൽ
അകൃത്യങ്ങള ംപരിഹരിച്ച െകാള്ള ക;ഒരുപെക്ഷ
തിരുമനസ്സിെല സുഖകാലം ദീർഘമാേയക്കും”.
28 ഇെതല്ലാം െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിന്
വന്നുഭവിച്ച . 29 പ്രന്തണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ്
അവൻ ബാേബലിെല രാജമന്ദിരത്തിെന്റ
മട്ട പ്പാവിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. 30 “ഇത്,
ഞാൻ എെന്റ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ
എെന്റ ്രപതാപമഹത്വത്തിനുേവണ്ടി
രാജധാനിയായി പണിത മഹത്വമുള്ള ബാേബൽ
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അല്ലേയാ”. എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
31 ഈ വാക്ക് രാജാവിെന്റ വായിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
“െനബൂഖദ്േനസർരാജാേവ, നിേന്നാട്
ഇതു കല്പിക്കുന്നു: രാജത്വം നിെന്ന വിട്ട്
നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 32 നിെന്ന മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; നിെന്റ വാസം
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി ആയിരിക്കും; നിെന്ന
കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തീറ്റ ം; അത്യ ന്നതനായ
ൈദവംമനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽവാഴുകയും
അത് തനിക്ക് േബാധിച്ചവന് െകാടുക്കുകയും
െചയ്യന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നതുവെര
നിനക്ക് ഏഴുകാലം കഴിയും”. 33 ഉടൻ
തെന്ന ആ വാക്ക് െനബൂഖദ്േനസരിന്
നിവൃത്തിയായി; അവെന മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അവെന്റ
േരാമം കഴുകെന്റ തൂവൽേപാെലയും നഖം
പക്ഷിയുെട നഖംേപാെലയും വളരുന്നതുവെര,
അവൻ കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തിന്നുകയും
അവെന്റ േദഹം ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനയുകയും െചയ്തു. 34ആ കാലം കഴിഞ്ഞ്
െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
കണ്ണ കൾ ഉയർത്തി; എെന്റ ബുദ്ധി എനിക്ക്
മടക്കിക്കിട്ടി;ഞാൻഅത്യ ന്നതനായൈദവെത്ത
വാഴ്ത്തി, എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന
സ്മരിച്ച്,ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തു;അവെന്റ
ആധിപത്യം എേന്നക്കുമുള്ള ആധിപത്യവും
അവെന്റ രാജത്വം തലമുറതലമുറയായുള്ളതും
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അല്ലേയാ. 35 അവൻ സർവ്വഭൂവാസികെളയും
നാസ്തിയായി എണ്ണന്നു; സ്വർഗ്ഗീയ
ൈസന്യേത്താടും ഭൂവാസികേളാടുംഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കുന്നു;അവെന്റൈകതടുക്കുവാേനാ,
‘നീ എന്ത് െചയ്യന്നു?’ എന്ന് അവേനാട്
േചാദിക്കുവാേനാആർക്കും കഴിയുകയില്ല. 36ആ
േനരത്ത് തെന്ന എെന്റ ബുദ്ധി മടങ്ങിവന്നു;
എെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി എെന്റ
മഹിമയും മുഖ്രപകാശവും മടങ്ങിവന്നു; എെന്റ
മ്രന്തിമാരും മഹത്തുക്കള ം എെന്ന അേന്വഷിച്ച ;
ഞാൻ എെന്റ രാജത്വത്തിൽ യഥാസ്ഥാനെപ്പട്ട ,
േ്രശഷ്ഠമഹത്വം എനിക്ക് അധികമായി സിദ്ധിച്ച .
37 ഇേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ രാജാവിെന സ്തുതിച്ച
പുകഴ്ത്തി ബഹുമാനിക്കുന്നു; അവെന്റ
്രപവൃത്തികൾ എല്ലാം സത്യവും അവെന്റ വഴികൾ
ന്യായവും ആകുന്നു; നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര
താഴ്ത്തുവാൻഅവൻ ്രപാപ്തൻതെന്ന.

5
1 വളെര വര് ഷങ്ങള ്ക്കു േശഷം ഒരിക്കല ്
േബൽശസ്സർരാജാവ് തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ആയിരംേപർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുെന്നാരുക്കി;
അവർകാൺെകവീഞ്ഞുകുടിച്ച . 2 േബൽശസ്സർ
വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, തെന്റ
അപ്പനായ െനബൂഖദ്േനസർ െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുവന്ന,
െപാന്നും, െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾ,
രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യമാരും
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െവപ്പാട്ടികള ം അവയിൽ നിന്ന് കുടിേക്കണ്ടതിന്
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 3അങ്ങെന അവർ
െയരൂശേലം ൈദവാലയത്തിെന്റ മന്ദിരത്തിെല
െപാൻപാ്രതങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്ന,് രാജാവും
്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം
അവയിൽ നിന്ന് കുടിച്ച . 4 അവർ വീഞ്ഞു
കുടിച്ച,് െപാന്നും െവള്ളിയും താ്രമവും ഇരിമ്പും
മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര സ്തുതിച്ച .
5 തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യെന്റ ൈകവിരലുകൾ
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട് വിളക്കിനു േനെര രാജധാനിയുെട
െവള്ളപൂശിയ ചുവരിേന്മൽ എഴുതി; എഴുതിയ
ൈകപ്പത്തി രാജാവ് കണ്ടു. 6 ഉടെന രാജാവിെന്റ
മുഖഭാവം മാറി; അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ
പരവശനായി: അരയുെട ഏപ്പ് അഴിഞ്ഞ്
കാൽമുട്ട കൾ ആടിേപ്പായി. 7 രാജാവ് ഉറെക്ക
വിളിച്ച ; ആഭിചാരകന്മാെരയും കല്ദയെരയും
ശകുനവാദികെളയും െകാണ്ടുവരുവാൻ
കല്പിച്ച . രാജാവ് ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാേരാട:്
“ആെരങ്കിലും ഈ എഴുത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം
അറിയിച്ചാൽ,അവൻധൂ്രമവസ്്രതവുംകഴുത്തിൽ
െപാൻമാലയും ധരിച്ച,് രാജ്യത്തിൽ മൂന്നാമനായി
വാഴും” എന്ന് കല്പിച്ച . 8അങ്ങെന രാജാവിെന്റ
വിദ്വാന്മാെരല്ലാം അകത്തുവന്നു; എങ്കിലും
എഴുത്ത് വായിക്കുവാനും രാജാവിെന അർത്ഥം
അറിയിക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
9 അേപ്പാൾ േബൽശസ്സർരാജാവ് അത്യന്തം
വ്യാകുലെപ്പട്ട ; അവെന്റ മുഖഭാവം മാറി.
അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ അമ്പരന്നുേപായി.
10 രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും വാക്കു
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േഹതുവായി രാജ്ഞി വിരുന്നുശാലയിൽ
വന്നു: “രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട;
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് വിചാരങ്ങളാൽ
പരവശനാകരുത;് മുഖഭാവം മാറുകയും
അരുത.് 11 വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട ആത്മാവുള്ള
ഒരു പുരുഷൻ തിരുമനസ്സിെല രാജ്യത്തുണ്ട്;
തിരുേമനിയുെട അപ്പെന്റ കാലത്ത് ്രപകാശവും
ബുദ്ധിയും േദവന്മാരുെട ജ്ഞാനംേപാെല
ജ്ഞാനവും അവനിൽ കണ്ടിരുന്നു;
തിരുേമനിയുെട അപ്പനായ െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാവ്, 12 േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്ന് േപരുവിളിച്ച
ദാനീേയലിൽ ഉൽകൃഷ്ടമനസ്സ ം, അറിവും,
ബുദ്ധിയും, സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനവും, കടങ്കഥകള െട
വ്യാഖ്യാനവും, സംശയനിവാരണവും,
കണ്ടിരിക്കുകയാൽ, രാജാവ് അവെന
മ്രന്തവാദികൾക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും
കല്ദയർക്കും ശകുനവാദികൾക്കും
അധിപതിയാക്കി വച്ച ; ഇേപ്പാൾ ദാനീേയലിെന
വിളിച്ചാലും; അവൻ അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കും”
എന്ന് ഉണർത്തിച്ച . 13 അങ്ങെന അവർ
ദാനീേയലിെന രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട് േചാദിച്ചത:് “എെന്റ
അപ്പനായ രാജാവ് െയഹൂദയിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന ്രപവാസികളിൽ ഒരുവനായ
ദാനീേയൽ നീ തെന്നേയാ? 14 േദവന്മാരുെട
ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉെണ്ടന്നും ്രപകാശവും
ബുദ്ധിയും വിേശഷജ്ഞാനവും നിന്നിൽ
കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച്
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾ ഈ എഴുത്ത്
വായിച്ച് അർത്ഥം അറിയിേക്കണ്ടതിന്
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വിദ്വാന്മാെരയും ആഭിചാരകന്മാെരയും
എെന്റ മുമ്പാെക വരുത്തിയിരുന്നു; എങ്കിലും
അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 16എന്നാൽ അർത്ഥം പറയുവാനും
സംശയനിവാരണത്തിനും നീ ്രപാപ്തെനന്ന്
ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടിരിക്കുന്നു;ആകയാൽ
ഈ എഴുത്ത് വായിച്ച,് അതിെന്റ അർത്ഥം
അറിയിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുെമങ്കിൽ നീ
ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിച്ച,്
രാജ്യത്തിെല മൂന്നാമനായി വാഴും. 17 ദാനീേയൽ
രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം ഉണർത്തിച്ചത:്
“ദാനങ്ങൾ തിരുേമനിക്കു തെന്ന ഇരിക്കെട്ട;
സമ്മാനങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തന് െകാടുത്താലും;
എഴുത്ത് ഞാൻ രാജാവിെന വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച്
അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം; 18 രാജാേവ,
അത്യ ന്നതനായ ൈദവം തിരുേമനിയുെട
അപ്പനായ െനബൂഖദ്േനസരിന് രാജത്വവും
മഹത്വവും ്രപതാപവും ബഹുമാനവും നല്കി.
19 അവന് നല്കിയ മഹത്വം േഹതുവായി
സകലവംശങ്ങള ം ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഭയെപ്പട്ട് വിറച്ചിരുന്നു;
തനിക്കു േബാധിച്ചവെന അവൻ െകാല്ല കയും
േബാധിച്ചവെന ജീവേനാെട േശഷിപ്പിക്കുകയും
േബാധിച്ചവെന ഉയർത്തുകയും േബാധിച്ചവെന
താഴ്ത്തുകയും െചയ്തുവന്നു. 20 എന്നാൽ
അവെന്റ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ച്, അവെന്റ മനസ്സ്
അഹങ്കാരത്താൽ കഠിനമായിേപ്പായതിനാൽ
അവൻ രാജാസനത്തിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പട്ട ;
അവർ അവെന്റ മഹത്വം അവനിൽനിന്ന്
എടുത്തുകളഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന അവൻ
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മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പട്ട ;
അവെന്റ ഹൃദയം മൃഗ്രപായമായിത്തീർന്നു;
അവെന്റ വാസം കാട്ട കഴുതകേളാടുകൂടി
ആയിരുന്നു;അവെന കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തീറ്റി;
മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ അത്യ ന്നതനായ
ൈദവം വാഴുകയും തനിക്ക് േബാധിച്ചവെന
അതിന് നിയമിക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്ന്
അവൻ അറിഞ്ഞതുവെര അവെന്റ േദഹം
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞു.
22അവെന്റ മകനായ േബൽശസ്സേര, ഇെതാെക്ക
അറിഞ്ഞിട്ട ംതിരുേമനിഹൃദയെത്തതാഴ്ത്താെത
23 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ കർത്താവിെന്റ േനെര
സ്വയം ഉയർത്തി, അവെന്റ ആലയത്തിെല
പാ്രതങ്ങൾ അവർ തിരുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
തിരുേമനിയും മഹത്തുക്കള ം തിരുമനസ്സിെല
ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം അവയിൽ നിന്ന്
വീഞ്ഞു കുടിച്ച ; കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും
അറിയുവാനും കഴിയാത്ത െപാന്ന്, െവള്ളി,
താ്രമം, ഇരിമ്പ,് മരം, കല്ല് എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
േദവന്മാെര സ്തുതിച്ച ; തിരുമനസ്സിെല
ശ്വാസവും തിരുേമനിയുെട എല്ലാവഴികള ം
കയ്യിൽ വഹിക്കുന്നവനായ ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വീകരിച്ചതുമില്ല. 24 അതിനാൽ അവൻ
ആൈകപ്പത്തി അയച്ച് ഈ എഴുത്ത് എഴുതിച്ച .
25എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുേത്താ: െമേന, െമേന,
െതേക്കൽ, ഊഫർസീൻ. 26 കാര്യത്തിെന്റ
അർത്ഥെമെന്തന്നാൽ: െമേന എന്നുവച്ചാൽ:
ൈദവം നിെന്റ രാജത്വം എണ്ണി, അതിന്
അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27 െതേക്കൽ
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എന്നുവച്ചാൽ: തുലാസിൽ നിെന്ന തൂക്കി,
കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 28 െപേറസ്
എന്നുവച്ചാൽ: നിെന്റരാജ്യംവിഭാഗിച്ച േമദ്യർക്കും
പാർസികൾക്കും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”
29 അേപ്പാൾ േബൽശസ്സരിെന്റ കല്പനയാൽ
അവർ ദാനീേയലിെന ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ
െപാന്മാലയും ധരിപ്പിച്ച ; അവൻ രാജ്യത്തിെല
മൂന്നാമനായി വാഴും എന്ന് അവെനക്കുറിച്ച്
്രപസിദ്ധമാക്കി. 30 ആ രാ്രതിയിൽ തെന്ന
കല്ദയരാജാവായ േബൽശസ്സർ െകാല്ലെപ്പട്ട .
31 േമദ്യനായ ദാര്യാേവശ് അറുപത്തിരണ്ട്
വയസ്സള്ളവനായി രാജത്വം ്രപാപിച്ച .

6
1 രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ടതിന് രാജ്യെത്തല്ലായിടവും
നൂറ്റിയിരുപത് ്രപധാന േദശാധിപതികെളയും
2 അവരുെട േമൽ മൂന്ന് അദ്ധ്യക്ഷന്മാെരയും
നിയമിക്കുവാൻ ദാര്യാേവശിന് ഇഷ്ടം േതാന്നി;
ഈ മൂവരിൽ ദാനീേയൽ ഒരുവനായിരുന്നു.
രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
്രപധാനേദശാധിപതികൾ ഇവർക്ക് കണക്ക്
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 3 എന്നാൽ
ദാനീേയൽഉൾകൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻഅദ്ധ്യക്ഷന്മാരിലും ്രപധാനേദശാധിപന്മാരിലും
വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി; രാജാവ് അവെന
രാജ്യത്തിനു മുഴുവൻ അധികാരിയാക്കുവാൻ
വിചാരിച്ച . 4 ആകയാൽ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും
്രപധാന േദശാധിപന്മാരും രാജ്യം
സംബന്ധിച്ച് ദാനീേയലിനു വിേരാധമായി
എെന്തങ്കിലും കുറ്റം കെണ്ടത്തുവാൻ
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അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ യാെതാരു കുറ്റവും
കെണ്ടത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല; അവൻ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു െതറ്റ ം
കുറ്റവും അവനിൽ കെണ്ടത്തിയില്ല. 5അേപ്പാൾ
ആ പുരുഷന്മാർ: “നാം ഈ ദാനീേയലിെന്റ
േനെര അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ചല്ലാെത മെറ്റാരു കാരണവും
കെണ്ടത്തുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അങ്ങെന
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ്രപധാന േദശാധിപന്മാരും
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്ന്
ഉണർത്തിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “ദാര്യാേവശ ്
രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട. 7 രാജാേവ,
മുപ്പതു ദിവസേത്തക്ക് തിരുേമനിേയാടല്ലാെത
യാെതാരു േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാ
ആെരങ്കിലും അേപക്ഷ കഴിച്ചാൽ, അവെന
സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളയും എെന്നാരു
രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കുകയും ഖണ്ഡിതമായി
നിേരാധനാജ്ഞ പുറെപ്പടുവിക്കുകയും
െചയ്യണെമന്ന് രാജ്യത്തിെല സകല
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികള ം ്രപധാന
േദശാധിപന്മാരും മ്രന്തിമാരും േദശാധിപന്മാരും
കൂടി ആേലാചിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 ആകയാൽ
രാജാേവ, േമദ്യരുെടയുംപാർസികള െടയുംനീക്കം
വരാത്ത നിയമ്രപകാരം മാറ്റം വരാത്തവിധം ആ
നിേരാധനാജ്ഞ ഉറപ്പിച്ച് േരഖ എഴുതിക്കണേമ.
9 അങ്ങെന ദാര്യാേവശ ് രാജാവ് േരഖയും
നിേരാധനാജ്ഞയും എഴുതിച്ച . 10 എന്നാൽ
േരഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനീേയൽ
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ വീട്ടിൽ െചന്നു,
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- അവെന്റ മാളികമുറിയുെട കിളിവാതിൽ
െയരൂശേലമിനു േനെര തുറന്നിരുന്നു -
താൻ മുമ്പ് െചയ്തുവന്നതുേപാെല ദിവസം
മൂന്നു്രപാവശ്യം മുട്ട കുത്തി തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച് സ്േതാ്രതം െചയ്തു.
11 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധെപ്പട്ട് വന്നു,
ദാനീേയൽ തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
്രപാർത്ഥിച്ച് അേപക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു. 12 ഉടെന
അവർ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് രാജാവിെന്റ
കല്പനെയക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച : “രാജാേവ,
മുപ്പതു ദിവസേത്തക്ക് തിരുേമനിേയാടല്ലാെത
യാെതാരു േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാഅേപക്ഷ
കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യെനയും സിംഹങ്ങള െട
ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളയും എന്നിങ്ങെന ഒരു കല്പന
എഴുതിച്ചിട്ടില്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന്
രാജാവ്: “േമദ്യരുെടയും പാർസികള െടയും
നീക്കം വരാത്ത നിയമ്രപകാരം ആ കാര്യം
ഉറപ്പ തെന്ന” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 13അതിന്
അവർ രാജസന്നിധിയിൽ: “രാജാേവ,
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഒരുവനായ ദാനീേയൽ
തിരുേമനിെയയും, തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് എഴുതിച്ച
കല്പനയും കൂട്ടാക്കാെത, ദിവസം മൂന്നു്രപാവശ്യം
അേപക്ഷ കഴിച്ച വരുന്നു” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച .
14 രാജാവുഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾഅത്യന്തം
വ്യസനിച്ച , ദാനീേയലിെന രക്ഷിക്കുവാൻ
മനസ്സ വച്ച,് അവെന രക്ഷിക്കുവാൻ സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുേവാളം ്രപയത്നം െചയ്തു.
15 എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്ന്: “രാജാേവ,
രാജാവു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കല്പനേയാ നിയമേമാ
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മാറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു േമദ്യരുെടയും
പാർസികള െടയും നിയമംഎന്നുള്ളത്അേങ്ങക്ക്
േബാദ്ധ്യമുണ്ടേല്ലാ?” എന്ന് രാജാവിേനാട്
ഉണർത്തിച്ച . 16 അങ്ങെന രാജാവിെന്റ
കല്പനയാൽ അവർ ദാനീേയലിെന െകാണ്ടുവന്ന്
സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു; രാജാവ്
ദാനീേയലിേനാട് ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : “നീ
ഇടവിടാെത േസവിച്ച വരുന്ന നിെന്റ ൈദവം
നിെന്ന രക്ഷിക്കും”. 17 അവർ ഒരു കല്ല്
െകാണ്ടുവന്ന് ഗുഹയുെട വാതില്ക്കൽവച്ച ;
ദാനീേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള നിർണ്ണയത്തിന്
മാറ്റം വരാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവ്
തെന്റ േമാതിരംെകാണ്ടും മഹത്തുക്കള െട
േമാതിരംെകാണ്ടും അതിന് മു്രദയിട്ട . 18 പിെന്ന
രാജാവ് രാജധാനിയിൽ െചന്ന് ഭക്ഷണം
െവടിഞ്ഞ് രാ്രതി കഴിച്ച ; അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
െവപ്പാട്ടികെള െകാണ്ടുവന്നില്ല; ഉറക്കം അവെന
വിട്ട േപായി. 19 രാജാവ് അതികാലത്തുതെന്ന
എഴുേന്നറ്റ് ബദ്ധെപ്പട്ട് സിംഹഗുഹയുെടഅരികിൽ
െചന്നു. 20 ഗുഹയുെട അരികിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ ദുഃഖേത്താെട ദാനീേയലിെന വിളിച്ച .
രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട് സംസാരിച്ച :
“ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
ദാനീേയേല, നീ ഇടവിടാെത േസവിച്ച വരുന്ന
നിെന്റ ൈദവം സിംഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിെന്ന
രക്ഷിക്കുവാൻ ്രപാപ്തനാേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
21 ദാനീേയൽ രാജാവിേനാട:് “രാജാവ്
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട. 22 സിംഹങ്ങൾ
എനിക്ക് േകടുവരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
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ൈദവം തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് അവയുെട
വായടച്ച കളഞ്ഞു; അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ; രാജാേവ, തിരുമുമ്പിലും
ഞാൻ ഒരു േദാഷവും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന്
ഉണർത്തിച്ച . 23 അേപ്പാൾ രാജാവ് അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ച ; ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്ന്
കയറ്റ വാൻ കല്പിച്ച ; അവർ ദാനീേയലിെന
ഗുഹയിൽനിന്ന് കയറ്റി; അവൻ തെന്റ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവന് യാെതാരു േകടും പറ്റിയതായി
കണ്ടില്ല. 24 പിെന്ന രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ,
അവർ ദാനീേയലിെന കുറ്റം ചുമത്തിയവെര
െകാണ്ടുവന്നു, അവെരയും മക്കെളയും
ഭാര്യമാെരയും സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു; അവർ ഗുഹയുെട അടിയിൽ
എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഹങ്ങൾഅവെര പിടിച്ച ;
അവരുെട അസ്ഥികെളല്ലാം തകർത്തുകളഞ്ഞു.
25 അന്ന് ദാര്യാേവശ ് രാജാവ് ഭൂമിയിെലങ്ങും
വസിക്കുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും
ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതിയെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വർദ്ധിച്ച വരെട്ട.
26 എെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട ഏവരും
ദാനീേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
ഭയഭക്തിേയാടിരിക്കണെമന്ന് ഞാൻ ഒരു തീർപ്പ്
കല്പിക്കുന്നു; അവൻ ജീവനുള്ള ൈദവവും
എേന്നക്കും നിലനില് ക്കുന്നവനും അവെന്റ
രാജത്വം നശിച്ച േപാകാത്തതും അവെന്റ
ആധിപത്യം അവസാനം വരാത്തതും ആകുന്നു.
27 അവൻ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും
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െചയ്യന്നു; അവൻ ആകാശത്തിലും
ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിക്കുന്നു; അവൻ ദാനീേയലിെന
സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 എന്നാൽ ദാനീേയൽ ദാര്യാേവശിെന്റ
വാഴ്ചയിലും പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
വാഴ്ചയിലുംഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിച്ചിരുന്നു.

7
1 ബാേബൽരാജാവായ േബൽശസ്സരിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ദാനീേയൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു;
അവന് കിടക്കയിൽവച്ച് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
അവൻ സ്വപ്നം എഴുതി കാര്യത്തിെന്റ സാരം
വിവരിച്ച . 2 ദാനീേയൽ വിവരിച്ച പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ രാ്രതിയിൽ എെന്റ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത്
ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു: ആകാശത്തിെല നാല്
കാറ്റ ം മഹാസമു്രദത്തിെന്റ േനെര അടിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. 3 അേപ്പാൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സമു്രദത്തിൽനിന്ന് കയറി
വന്നു. 4 ഒന്നാമെത്ത മൃഗം സിംഹേത്താട്
സദൃശവും കഴുകിൻ ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു;
ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ചിറകുകൾ പറിഞ്ഞുേപായി; അതിെന
നിലത്തുനിന്നു ഉയർത്തി, മനുഷ്യെനേപ്പാെല
ഇരുകാലുകളിൽ നിർത്തി, അതിന്
മാനുഷഹൃദയവും െകാടുത്തു. 5 രണ്ടാമത്
കരടിേയാടു സദൃശമായ മെറ്റാരു മൃഗെത്ത
കണ്ടു; അത് ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തി, വായിൽ
പല്ലിെന്റ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിെയല്ല കൾ
കടിച്ച പിടിച്ച െകാണ്ട് നിന്നു; അവർ അതിേനാട:്
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‘എഴുേന്നറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന പുള്ളിപ്പ ലിക്കു സദൃശമായ
മെറ്റാന്നിെന കണ്ടു; അതിെന്റ മുതുകത്ത്
പക്ഷിയുെട നാല് ചിറകുകള ണ്ടായിരുന്നു;
മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്
ആധിപത്യം ലഭിച്ച . 7 രാ്രതിദർശനത്തിൽ ഞാൻ
പിെന്ന േഘാരവും ഭയങ്കരവും ബലശാലിയുമായ
നാലാമെതാരു മൃഗെത്ത കണ്ടു; അതിന്
വലിയ ഇരിമ്പുപല്ല കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും െചയ്തിട്ട്
േശഷിച്ചത് കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു;
മുെമ്പ കണ്ട സകലമൃഗങ്ങളിലുംവച്ച് ഇത്
വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു; അതിന് പത്ത്
െകാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 ഞാൻ ആ
െകാമ്പുകൾ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
അവയുെട ഇടയിൽ മെറ്റാരു െചറിയ
െകാമ്പ് മുളച്ച വന്നു; അതിനാൽ
മുമ്പിലെത്ത െകാമ്പുകളിൽ മൂെന്നണ്ണം
േവേരാെട പറിഞ്ഞുേപായി; ഈ െകാമ്പിൽ
മനുഷ്യെന്റ കണ്ണ േപാെല കണ്ണ ം വമ്പു
പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവർ
ന്യായാസനങ്ങൾ വച്ച . കാലാതീതനായ*
ഒരുവൻ ഇരുന്നു. അവെന്റ വസ്്രതം
ഹിമംേപാെല െവളത്തതും അവെന്റ തലമുടി
നിർമ്മലമായ ആട്ട േരാമംേപാെലയും അവെന്റ
സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാലയും അവെന്റ
രഥച്രകങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയും ആയിരുന്നു.

* 7. 9 കാലാതീതനായകാലാതീതനായൈദവം
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10 ഒരു അഗ്നിനദി അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ഒഴുകി; ആയിരമായിരം േപർ അവന്
ശു്രശൂഷെചയ്തു; പതിനായിരം പതിനായിരംേപർ
അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു; ന്യായവിസ്താരസഭ
ഇരുന്നു; പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു. 11 െകാമ്പ്
സംസാരിച്ച നിഗളവാക്കുകള െട ശബ്ദം
നിമിത്തം ഞാൻ അേപ്പാൾ േനാക്കി; അവർ
മൃഗെത്ത െകാല്ല കയും അതിെന്റ ഉടൽ നശിപ്പിച്ച്
തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ േവാളം
ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12 േശഷം
മൃഗങ്ങേളാ - അവയുെട ആധിപത്യത്തിന്
നീക്കം ഭവിച്ച ; എന്നിട്ട ം അവയുെട
ആയുസ്സ് ഒരു സമയേത്തക്കും കാലേത്തക്കും
നീണ്ടുനിന്നു. 13 രാ്രതി ദർശനങ്ങളിൽ
മനുഷ്യപു്രതേനാടു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ
ആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നത് കണ്ടു;
അവൻ കാലാതീതനായവന ്െറ അടുക്കൽ
െചന്നു; അവർ അവെന അവെന്റ മുമ്പിൽ
അടുത്തുവരുമാറാക്കി. 14 സകലവംശങ്ങള ം
ജനതകള ം ഭാഷക്കാരുംഅവെനേസവിക്കുവാൻ
തക്കവിധം അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും
രാജത്വവും ലഭിച്ച ; അവെന്റ ആധിപത്യം
നീങ്ങിേപ്പാകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവെന്റ
രാജത്വം നശിച്ച േപാകാത്തതും ആകുന്നു.
15 ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ,
ആത്മാവിൽ, വ്യസനിച്ച : എനിക്കുണ്ടായ
ദർശനങ്ങളാൽ ഞാൻ പരവശനായി.
16 ഞാൻ സിംഹാസനത്തിെന്റ അരികിൽ
നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവെന്റ അടുക്കൽ
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െചന്ന് അവേനാട് ഇവ എല്ലാറ്റിെന്റയും
സാരം േചാദിച്ച ; അവൻ കാര്യങ്ങള െട
അർത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. 17 ആ നാല്
മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന
നാല് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. 18 എന്നാൽ
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ
രാജത്വം ്രപാപിച്ച് സദാകാലേത്തക്കും
രാജത്വം അനുഭവിക്കും. 19 എന്നാൽ മറ്റ്
സകലമൃഗങ്ങളിലുംവച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതും
ഇരിമ്പുപല്ല ം താ്രമനഖങ്ങള ം ഉള്ളതായി
അതിഭയങ്കരമായതും തിന്നുകയും
തകർക്കുകയും േശഷിച്ചത് കാൽ െകാണ്ട്
ചവിട്ടിക്കളയുകയും െചയ്ത നാലാമെത്ത
മൃഗെത്തക്കുറിച്ച ം, 20 അതിെന്റ തലയിലുള്ള
പത്ത് െകാമ്പുകെളക്കുറിച്ച ം, മുളച്ച വന്ന മൂന്ന്
െകാമ്പുകെള വീഴിച്ച, കണ്ണ ം വമ്പു പറയുന്ന
വായും ഉള്ള, മറ്റ െകാമ്പുകേളക്കാൾ കാഴ്ചയ്ക്ക്
വലിപ്പേമറിയ െകാമ്പിെനക്കുറിച്ച ം അറിയുവാൻ
ഞാൻ ഇച്ഛിച്ച . 21 പുരാതനനായ ൈദവം വന്ന്
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്
ന്യായവിധിയ്ക്ക് അധികാരം നല്കുകയും
വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം അവകാശമാക്കുന്ന
കാലം വരുകയും െചയ്യ േവാളം 22 ആ
െകാമ്പ് വിശുദ്ധന്മാേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
അവെര ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
23 അവൻ പറഞ്ഞേതാ: “നാലാമെത്ത മൃഗം
ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി ഉത്ഭവിക്കുവാനുള്ള
രാജ്യം തെന്ന; അത് സകലരാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, സർവ്വഭൂമിെയയും
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കടിച്ച കീറുകയും ചവിട്ടിത്തകർത്തുകളയുകയും
െചയ്യ ം. 24 ഈ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള പത്ത്
െകാമ്പുകേളാ എഴുേന്നല്ക്കുവാനിരിക്കുന്ന
പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു; അവരുെട
േശഷം മെറ്റാരുത്തൻ എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ
മുമ്പുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി മൂന്ന്
രാജാക്കന്മാെര വീഴ്ത്തിക്കളയും. 25 അവൻ
അത്യ ന്നതന് വിേരാധമായി വമ്പു പറയുകയും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര
ഒടുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം
മാറ്റ വാൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്യ ം; കാലവും
കാലങ്ങള ം കാലാംശവും† അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടും. 26എന്നാൽ ന്യായവിസ്താരസഭ
ഇരുന്ന് അവെന്റ ആധിപത്യം എടുത്തുകളഞ്ഞ്
അത് നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും. 27 പിെന്ന
രാജത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള രാജ്യങ്ങള െട
മഹത്ത്വവും അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും; അവെന്റ
രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു; സകല
ആധിപത്യങ്ങള ം അവെന േസവിച്ചനുസരിക്കും.
28 ഇങ്ങെനയാകുന്നു കാര്യത്തിെന്റ സമാപ്തി;
ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ എെന്റ വിചാരങ്ങളാൽ
അത്യന്തംപരവശനായി;എെന്റമുഖഭാവവും മാറി;
എങ്കിലും ഞാൻ ആ കാര്യം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച വച്ച ”.

† 7. 25 കാലവും കാലങ്ങള ംകാലാംശവും മൂന്നരവര ്ഷം
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8
1 ദാനീേയൽ എന്ന എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായ
ദർശനത്തിനു േശഷം, േബൽശസ്സർരാജാവിെന്റ
വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു
ദർശനം ഉണ്ടായി. 2ഞാൻഈ ദർശനം കണ്ടത്,
ഏലാംസംസ്ഥാനത്തിെല ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ ആയിരുന്നു; ഞാൻ ഊലായി
നദീതീരത്ത് നില ്ക്കുന്നതായി ദർശനത്തിൽ
കണ്ടു. 3 ഞാൻ തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ,
രണ്ടു െകാമ്പുകള ള്ള ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ
നദീതീരത്ത് നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു; ആ
െകാമ്പുകൾ രണ്ടും നീളമുള്ളവയായിരുന്നു; ഒന്ന്
മേറ്റതിെനക്കാൾ അധികം നീളമുള്ളത്; അധികം
നീളമുള്ളത് ഒടുവിൽ മുളച്ച വന്നതായിരുന്നു.
4 ആ ആട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം ഇടിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു മൃഗത്തിനും അതിെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
അതിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നവനും ആരുമില്ലായിരുന്നു; അത്
ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിച്ച് മഹാനായിത്തീർന്നു.
5 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് നിലം
െതാടാെത സർവ്വഭൂതലത്തിലും കൂെട വന്നു;
ആ േകാലാട്ട െകാറ്റന് കണ്ണ കള െട നടുവിൽ
വിേശഷമാെയാരു െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു.
6 അത് നദീതീരത്തു നില് ക്കുന്നതായി ഞാൻ
കണ്ട രണ്ടു െകാമ്പുകള ള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ
േനെര ഉ്രഗേ്രകാധേത്താെട പാഞ്ഞുെചന്നു.
7 അത് ആട്ട െകാറ്റേനാട് അടുക്കുന്നത് ഞാൻ
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കണ്ടു; അത് ആട്ട െകാറ്റേനാട് ്രകുദ്ധിച്ച,്
അതിെന ഇടിച്ച് അതിെന്റ െകാമ്പ് രണ്ടും
തകർത്തുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ മുമ്പിൽ
നില്ക്കുവാൻആട്ട െകാറ്റന് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു;
അത് ആട്ട െകാറ്റെന നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട്
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
ആട്ട െകാറ്റെന രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 8 േകാലാട്ട െകാറ്റൻ ഏറ്റവും
വലിപ്പമുള്ളതായിത്തീർന്നു; എന്നാൽ അത്
ബലെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിയ െകാമ്പ് തകർന്നുേപായി;
അതിന് പകരം ആകാശത്തിെല നാല് കാറ്റിനു
േനെര ഭംഗിയുള്ള നാല് െകാമ്പുകൾ മുളച്ച വന്നു.
9 അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്ന് ഒരു െചറിയ െകാമ്പ്
പുറെപ്പട്ട ; അത് െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം
മേനാഹരേദശത്തിന് *േനെരയും ഏറ്റവും
വലുതായിത്തീർന്നു. 10 അത് ആകാശത്തിെല
ൈസന്യേത്താളം വലുതായിത്തീർന്നു,
ൈസന്യത്തിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും ചിലതിെന
നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
11 അത് ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതിേയാളം
തെന്നത്താൻ ഉയർത്തി, അവനുള്ള
നിരന്തരേഹാമയാഗം അപഹരിക്കുകയും
അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇടിച്ച കളയുകയും
െചയ്തു. 12 അതി്രകമംനിമിത്തം
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിെനതിെര ഒരു േസന
നിയമിക്കെപ്പടും; അത് സത്യം നിലത്ത്
തള്ളിയിട്ട . അവൻ ഇെതല്ലാം നടത്തി
വിജയിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 അനന്തരം ഒരു

* 8. 9 മേനാഹരേദശത്തിന് യി്രസാേയല ്രാജ്യത്തിന്
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വിശുദ്ധദൂതൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ േകട്ട ;
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധദൂതേനാട്
മെറ്റാരു ദൂതൻ: “വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും
േസനെയയും ചവിട്ടിക്കളേയണ്ടതിന്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവിധം
നിരന്തരേഹാമയാഗെത്തയും ശൂന്യമാക്കുന്ന
അതി്രകമെത്തയും കുറിച്ച് ദർശനത്തിൽ
കണ്ടത് എ്രത കാലേത്തക്കുള്ളതാണ”്
എന്ന് േചാദിച്ച . 14 അതിന് അവൻ മെറ്റ
ദൂതേനാട്: “രണ്ടായിരത്തിമുന്നൂറ് സന്ധ്യകള ം
ഉഷസ്സ കള ം തികയുേവാളം തെന്ന; പിെന്ന
വിശുദ്ധമന്ദിരം യഥാസ്ഥാനെപ്പടും”. 15 എന്നാൽ
ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ ഈ ദർശനം കണ്ട്
അർത്ഥം ആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു പുരുഷരൂപം എെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത്
കണ്ടു. 16 “ഗ്രബീേയേല, ഇവന് ഈ
ദർശനം ്രഗഹിപ്പിച്ച െകാടുക്കുക” എന്ന്
ഊലായിതീരത്തുനിന്ന് വിളിച്ച പറയുന്ന
ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട .
17 അേപ്പാൾ ഞാൻ നിന്നിടത്ത് അവൻ
അടുത്തുവന്നു; അവൻ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണു; എന്നാൽ അവൻ
എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക;
ഈ ദർശനം അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അവൻ എേന്നാട്
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
ഗാഢനി്രദയിലായി നിലത്ത് കവിണ്ണ വീണു;
അവൻ എെന്ന െതാട്ട് എഴുേന്നല്പിച്ച നിർത്തി.
19 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് “േ്രകാധത്തിെന്റ
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അവസാന കാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കും; അത്
അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതാണേല്ലാ. 20 നീ
കണ്ട രണ്ടുെകാമ്പുള്ള ആട്ട െകാറ്റൻ
പാർസ്യരാജാക്കന്മാെര കുറിക്കുന്നു.
21പരുക്കനായ േകാലാട്ട െകാറ്റൻയവനരാജാവും
അതിെന്റ കണ്ണ കള െട നടുവിലുള്ള വലിയ
െകാമ്പ് ഒന്നാമെത്ത രാജാവും ആകുന്നു.
22 അത് തകർന്ന േശഷം അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് നാല് െകാമ്പുകൾ മുളച്ചേതാ, നാല്
രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും;
അ്രതേത്താളം ശക്തിയുള്ളവ അല്ലതാനും.
23 എന്നാൽ അവരുെട രാജത്വത്തിെന്റ
അന്ത്യകാലത്ത് അതി്രകമക്കാരുെട അതി്രകമം
തികയുേമ്പാൾ, ഉ്രഗഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും
ഉള്ള ഒരു രാജാവ് എഴുേന്നല്ക്കും.
24 അവെന്റ അധികാരം വലുതായിരിക്കും;
സ്വന്തശക്തിയാൽ അല്ലതാനും; അവൻ
അതിശയമാംവണ്ണം നാശം ്രപവർത്തിക്കുകയും
കൃതാർത്ഥനായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.
അവൻ വീരന്മാെരയും വിശുദ്ധജനെത്തയും
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 25 അവൻ
നയത്രന്തത്താൽ തെന്റ ഭരണകാലത്ത്
വഞ്ചന വളർത്തുകയും ഹൃദയത്തിൽ
നിഗളിച്ച,് മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത പലെരയും
നശിപ്പിക്കുകയും കർത്താധികർത്താവിേനാട്
എതിർത്ത് നില് ക്കുകയും െചയ്യ ം.
എന്നാൽ അവൻ മാനുഷകരങ്ങളാൽ
അല്ലാെത തകർന്നുേപാകുകയും െചയ്യ ം.
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26 സന്ധ്യകെളയും ഉഷസ്സ കെളയും കുറിച്ച്
പറഞ്ഞ് തന്ന ദർശനം സത്യമാകുന്നു; ദർശനം
ബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകയാൽ അത്
മു്രദവയ്ക്കുക. 27 എന്നാൽ ദാനീേയെലന്ന
ഞാൻ േബാധരഹിതനായി, കുെറ ദിവസങ്ങൾ
േരാഗിയായിക്കിടന്നു; അതിന ്െറേശഷം ഞാൻ
എഴുേന്നറ്റ് രാജാവിെന്റ കാര്യാദികൾ േനാക്കി;
ഞാൻ ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ച ;
ആർക്കുംഅത് മനസ്സിലായില്ലതാനും.

9
1 കല്ദയരാജ്യത്തിന് രാജാവായിത്തീർന്നവനും
േമദ്യവംശത്തിൽ ഉള്ള അഹേശ്വേരാശിെന്റ
മകനുമായ ദാര്യാേവശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ,
2അവെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ തെന്ന,
ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ, െയരൂശേലമിെന്റ
ശൂന്യാവസ്ഥ എഴുപത് സംവത്സരംെകാണ്ട്
തീരും എന്നുള്ള യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായതിെന്റ ഒരു
കാലസംഖ്യ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് ്രഗഹിച്ച .
3 അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ച ം രട്ട ടുത്തും
െവണ്ണീരിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടും ്രപാർത്ഥനേയാടും
യാചനകേളാടും കൂടി അേപക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവമായ കർത്താവിങ്കേലക്ക് മുഖം
തിരിച്ച . 4 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റ പറഞ്ഞത:് “തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കും തെന്റ കല്പനകൾ
്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും നിയമവും ദയയും
പാലിക്കുന്ന മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ
ൈദവമായ കർത്താേവ, 5 ഞങ്ങൾ
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പാപംെചയ്തു, തിന്മയിൽ നടന്നു, ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ച ; ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച് അങ്ങയുെട
കല്പനകള ം വിധികള ം വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു.
6 ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും പിതാക്കന്മാേരാടും
േദശത്തിെല സകലജനേത്താടും അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച അങ്ങയുെട
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്ക്
ഞങ്ങൾ േകട്ടനുസരിച്ചതുമില്ല. 7 കർത്താേവ,
അങ്ങയുെട പക്കൽ നീതിയുണ്ട;് ഇന്ന്
ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ലജ്ജയെ്രത; അങ്ങേയാട്
െചയ്തിരിക്കുന്ന േ്രദാഹം േഹതുവായി
അങ്ങ് അവെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സകലേദശങ്ങളിലുമുള്ള സമീപസ്ഥരും
ദൂരസ്ഥരുമായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർക്കും
െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും തെന്ന. 8 കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ
അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ലജ്ജിേക്കണ്ടതു
തെന്ന. 9ഞങ്ങള െട ൈദവമായ കർത്താവിെന്റ
പക്കൽ കരുണയും പാപേമാചനവും ഉണ്ട്;
ഞങ്ങേളാ യേഹാവേയാട് മത്സരിച്ച .
10 യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം ഞങ്ങള െട മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 11 യി്രസാേയെലാെക്കയും
അങ്ങയുെട വചനം േകട്ടനുസരിക്കാെത
വിട്ട മാറി അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു;ഇങ്ങെനഞങ്ങൾഅങ്ങേയാട്
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പാപം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവും ആണയും
ഞങ്ങള െടേമൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
12 യേഹാവ വലിയ അനർത്ഥം ഞങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക്
ന്യായപാലനം നടത്തിവന്ന ന്യായാധിപന്മാർക്കും
വിേരാധമായി താൻ അരുളിെച്ചയ്ത
വചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിൽ സംഭവിച്ചതുേപാെല
ആകാശത്തിൻ കീഴിെലങ്ങും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
13 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങൾക്ക്
ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു;
എന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് അങ്ങയുെട സത്യത്താൽ
ബുദ്ധിപഠിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൃപയ്ക്കായി യാചിച്ചില്ല.
14 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഹൃദയത്തിൽ
കരുതിയിരുന്ന അനർത്ഥം ഞങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ താൻ െചയ്യന്ന സകല്രപവൃത്തികളിലും
നീതിമാനാകുന്നു; ഞങ്ങേളാ യേഹാവയുെട
വചനം േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 15അങ്ങയുെട ജനെത്ത
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന,് ഇന്നുള്ളതുേപാെല അങ്ങയുെട
നാമം മഹത്വെപ്പടുത്തിയവനായ ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്ത്
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 കർത്താേവ,
അങ്ങയുെട സർവ്വനീതിക്കും ഒത്തവണ്ണം
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അങ്ങയുെട േകാപവും േ്രകാധവും
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ െയരൂശേലം
നഗരത്തിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും
െയരൂശേലമും അങ്ങയുെട ജനവും, ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാവർക്കും നിന്ദയായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17 ആകയാൽ ഞങ്ങള െട ൈദവേമ,
അടിയെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം
േകട്ട്, ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേന്മൽ കർത്താവിൻ നിമിത്തം
തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാക്കണേമ. 18എെന്റ
ൈദവേമ, െചവിചായിച്ച് േകൾക്കണേമ; കണ്ണ്
തുറന്ന് ഞങ്ങള െട നാശകരമായ അവസ്ഥയും
അങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നഗരവും
കടാക്ഷിക്കണേമ; ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
നീതി്രപവൃത്തികളിൽ അല്ല, അങ്ങയുെട
മഹാകരുണയിൽ ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടെ്രത
ഞങ്ങള െട യാചനകൾ തിരുസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിക്കുന്നത.് 19 കർത്താേവ,
േകൾക്കണേമ; കർത്താേവ, ക്ഷമിക്കണേമ;
കർത്താേവ, െചവിെക്കാണ്ട് ്രപവർത്തിക്കണേമ;
എെന്റ ൈദവേമ, തിരുനാമംനിമിത്തം
ഇനിയും താമസിക്കരുേത; ഈ പട്ടണവും
ഈ ജനവും അങ്ങയുെട നാമത്താൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.

20 ഇങ്ങെന ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുകയും എെന്റ
പാപവും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
പാപവും ഏറ്റ പറയുകയും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിനു േവണ്ടി എെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അേപക്ഷ
കഴിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
21ഞാൻ ്രപാർത്ഥന കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന, ആദിയിൽ ഞാൻ അത്യന്തം
ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം ദർശനത്തിൽ കണ്ട
ഗ്രബീേയൽ എന്ന പുരുഷൻ ഏകേദശം
സന്ധ്യായാഗത്തിെന്റ േനരത്ത് എേന്നാട്
അടുത്തുവന്നു. 22 അവൻ വന്ന് എേന്നാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ദാനീേയേല, നിനക്ക്
ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തേരണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വന്നിരിക്കുന്നു. 23 നീ ഏറ്റവും ്രപിയനാകയാൽ
നിെന്റ യാചനകള െട ആരംഭത്തിൽതെന്ന കല്പന
പുറെപ്പട്ട , നിേന്നാട് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ
വന്നുമിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച്
ദർശനം ്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക. 24അതി്രകമത്തിന്
അവസാനം വരുത്തി പാപത്തിന് അറുതി
വരുത്തുവാനും അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും, ദർശനവും
്രപവചനവും മു്രദയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായ
ആലയം അഭിേഷകം െചയ്യ വാനും തക്കവിധം
നിെന്റ ജനത്തിനും വിശുദ്ധനഗരത്തിനും
എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
25അതുെകാണ്ട് നീഅറിയുകയും ്രഗഹിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: െയരൂശേലമിെന
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി പണിയുവാൻ കല്പന
പുറെപ്പടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായ
ഒരു അഭിഷിക്തനായ ഒരു നായകന് *
വെര ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം; അറുപത്തിരണ്ട്

* 9. 25 ഒരു അഭിഷിക്തനായ ഒരു നായകന ് നിയമിക്കെപ്പട്ട
നായകന ്



ദാനീേയൽ 9:26 xlviii ദാനീേയൽ 10:3

ആഴ്ചവട്ടം െകാണ്ട് അതിെന വീഥിയും
കിടങ്ങുമായി, കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തെന്ന, വീണ്ടും
പണിയും. 26 അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം
കഴിഞ്ഞ് അഭിഷിക്തൻ േഛദിക്കെപ്പടും;
അവന് ആരും ഇെല്ലന്നു വരും; പിെന്ന
വരുവാനിരിക്കുന്ന ്രപഭുവിെന്റ പടജ്ജനം
നഗരെത്തയും വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും
നശിപ്പിക്കും; അവെന്റ അവസാനം ഒരു
്രപളയേത്താെടആയിരിക്കും;അവസാനേത്താളം
യുദ്ധമുണ്ടാകും; ശൂന്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള ം
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27 അവൻ
ഒരു ആഴ്ചവട്ടേത്തക്ക് പലേരാടും നിയമം
ഉറപ്പാക്കും;ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റമദ്ധ്യത്തിൽഅവൻ
ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും നിർത്തലാക്കും;
േമ്ലച്ഛതകള െട ചിറകിേന്മൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ
വരും; നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സമാപ്തിേയാളം ശൂന്യമാക്കുന്നവെന്റ േമൽ
േകാപം െചാരിയും”.

10
1 പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ, േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നു േപരുള്ള
ദാനീേയലിന് ഒരു കാര്യം െവളിെപ്പട്ട ; സത്യമായ
ആ ദർശനം മഹാകഷ്ടകരമായിരുന്നു; അവൻ
ആ ദർശനം ്രഗഹിച്ച ; അതിെന്റ സേന്ദശത്തിൽ
്രശദ്ധവച്ച . 2ആകാലത്ത് ദാനീേയൽഎന്നഞാൻ
മൂന്ന് ആഴ്ച മുഴുവനും ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
3മൂന്ന്ആഴ്ചകഴിയുേവാളംഞാൻസ്വാദുേഭാജനം
ഭക്ഷിക്കുകേയാ മാംസവും വീഞ്ഞും
ആസ്വദിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല; എണ്ണ േതച്ച മില്ല.
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4 എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം
തീയതി ഞാൻ ഹിേദ്ദക്കൽ എന്ന മഹാ
നദീതീരത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ തലെപാക്കി േനാക്കി.
5 അേപ്പാൾ ശണവസ്്രതം ധരിച്ച ം അരയ്ക്ക്
ഊഫാസ് തങ്കംെകാണ്ടുള്ള കച്ച െകട്ടിയും
ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു. 6 അവെന്റ
േദഹം േഗാേമദകം േപാെലയും മുഖം മിന്നൽ
്രപകാശംേപാെലയും കണ്ണ് തീപ്പന്തംേപാെലയും
ഭുജങ്ങള ം കാലുകള ം മിനുക്കിയ താ്രമത്തിെന്റ
വർണ്ണം േപാെലയും അവെന്റ വാക്കുകള െട
ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിെന്റ ആരവം
േപാെലയും ആയിരുന്നു. 7 ദാനീേയൽ എന്ന
ഞാൻ മാ്രതം ഈ ദർശനം കണ്ടു; എേന്നാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കൾ ദർശനം കണ്ടില്ല;
എങ്കിലും ഒരു മഹാസം്രഭമം അവർക്കുണ്ടായിട്ട്
അവർഓടിെയാളിച്ച . 8അങ്ങെനഞാൻതനിെയ
ഇരുന്ന് ഞാൻഈ മഹാദർശനം കണ്ടു; എന്നിൽ
ഒട്ട ം ബലം േശഷിച്ചിരുന്നില്ല; എെന്റ മുഖേശാഭ
ക്ഷയിച്ച േപായി;എനിക്ക് ഒട്ട ംബലംഇല്ലാെതയും
ആയി. 9എന്നാൽഞാൻഅവെന്റവാക്കുകള െട
ശബ്ദം േകട്ട ; അവെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം
േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ േബാധരഹിതനായി നിലത്ത്
കവിണ്ണ വീണു. 10 െപെട്ടന്ന് ഒരു ൈക എെന്ന
െതാട്ട , എെന്ന മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കയ്യ ം ഊന്നി
വിറയേലാെട നില് ക്കുമാറാക്കി. 11 അവൻ
എേന്നാട:് “ഏറ്റവും ്രപിയപുരുഷനായ ദാനീേയേല,
ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച്
നിവിർന്നുനില ്ക്കുക; ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
അടുക്കൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന്
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പറഞ്ഞു; അവൻ ഈ വാക്കുകൾ എേന്നാട്
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ വിറച്ച െകാണ്ട്
നിവർന്നു നിന്നു. 12 അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത:് “ദാനീേയേല, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിനും, നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക നിെന്നത്തെന്ന താഴ്േത്തണ്ടതിനും
മനസ്സ വച്ച ആദ്യ ദിവസംമുതൽ നിെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കുകൾ
േഹതുവായി തെന്ന ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.
13 പാർസിരാജ്യത്തിെന്റ ്രപഭു ഇരുപെത്താന്നു
ദിവസം എേന്നാട് എതിർത്തുനിന്നു; എങ്കിലും
േസനധിപതികളില ്* ഒരുവനായ മീഖാേയൽ
എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ വന്നു; അവെന
ഞാൻ പാർസിരാജാക്കന്മാേരാടുകൂടി
അവിെട വിേട്ടച്ച,് 14 നിെന്റ ജനത്തിന്
ഭാവികാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്
നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ
വന്നിരിക്കുന്നു; ദർശനം ഇനിയും
ബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു”. 15 അവൻ
ഈ വാക്കുകൾ എേന്നാട് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ മുഖം കുനിച്ച് ഊമനായിത്തീർന്നു.
16 അേപ്പാൾ മനുഷ്യേരാടു സദൃശനായ ഒരുവൻ
എെന്റ അധരങ്ങെള െതാട്ട ; ഉടൻ ഞാൻ
വായ് തുറന്ന് സംസാരിച്ച ; എെന്റ മുമ്പിൽ
നിന്നവേനാട:് “യജമാനേന,ഈദർശനംനിമിത്തം
എനിക്ക് അതിേവദന പിടിെപട്ട,് ശക്തിയില്ലാെത
ആയിരിക്കുന്നു. 17 അടിയന് യജമാനേനാട്
സംസാരിക്കുവാൻ എങ്ങെന കഴിയും?

* 10. 13 േസനധിപതികളില ്്രപധാന ദൂതന്മാരില് ഒരുവനായ
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എനിക്ക് െപെട്ടന്ന് ശക്തിയില്ലാെതയായി;
ശ്വാസവും േശഷിച്ചിരിപ്പില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
18 അേപ്പാൾ മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലുള്ളവൻ
പിെന്നയും വന്ന് എെന്ന െതാട്ട് ബലെപ്പടുത്തി:
19 “ഏറ്റവും ്രപിയപുരുഷാ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നിനക്ക് സമാധാനം! ബലെപ്പട്ടിരിക്കുക,
ബലെപ്പട്ടിരിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ
എേന്നാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ബലെപ്പട്ട :
“യജമാനേന, സംസാരിക്കണേമ; നീ എെന്ന
ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
20 അതിന് അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്
എന്തിെനന്ന് നീ അറിയുന്നുേവാ? ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ പാർസി്രപഭുവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ പുറെപ്പട്ട േശഷേമാ,
യവന്രപഭു വരും. 21എന്നാൽ സത്യ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിെന്നഅറിയിക്കാം:
നിങ്ങള െട ്രപഭുവായ മീഖാേയൽ†അല്ലാെത ഈ
കാര്യങ്ങളിൽഎേന്നാടുകൂടി ഉറച്ച നില്ക്കുന്നവൻ
ആരും ഇല്ല”.

11
1 ഞാേനാ േമദ്യനായ ദാര്യാേവശിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ അവെന ഉറപ്പിക്കുവാനും
ബലെപ്പടുത്തുവാനും എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു.
2 ഇേപ്പാൾ, ഞാൻ നിേന്നാട് സത്യം അറിയിക്കാം:
പാർസിേദശത്ത് ഇനി മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ
എഴുേന്നല്ക്കും; നാലാമത്തവൻ എല്ലാവരിലും
† 10. 21 മീഖാേയൽയി്രസാേയലിെനസംരക്ഷിക്കുന്നദൂതന ്
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അധികം ധനവാനായിരിക്കും; അവൻ
ധനംെകാണ്ട് ശക്തിെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ
എല്ലാവെരയും യവനരാജ്യത്തിന് േനെര
ഇളക്കിവിടും. 3 പിെന്ന ശക്തനായ ഒരു
രാജാവ് എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ വലിയ
അധികാരേത്താെട വാണ,് തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കും. 4അവൻ ഭരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
അവെന്റ രാജ്യം തകർന്ന്, ആകാശത്തിെല
നാല് കാറ്റിേലക്കും വിഭജിച്ച േപാകും;
അത് അവെന്റ സന്തതിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല,
അവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ്രപകാരവുമല്ല, അവെന്റ
രാജത്വം നിർമ്മൂലമായി, അന്യാധീനമാകും.
5 എന്നാൽ െതെക്കേദശത്തിെല* രാജാവ്
്രപാബല്യം ്രപാപിക്കും; അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ഒരുത്തൻ അവെനക്കാൾ ്രപബലനായി വാഴും;
അവെന്റ ആധിപത്യം മഹാധിപത്യമായിത്തീരും.
6 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ
േയാജിക്കും; െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ
മകൾവടെക്കേദശെത്ത† രാജാവിെന്റഅടുക്കൽ
ഉടമ്പടി െചയ്യ വാൻ വരും; എങ്കിലും ആ
ഉടമ്പടി നിലനില് ക്കുകയില്ല; അവനും അവെന്റ
ശക്തിയും നിലനിൽക്കുകയില്ല;അവള ംഅവെള
െകാണ്ടുെചന്നവരും അവള െട ജനകനും
അവെള തുണച്ചവനും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.
7എന്നാൽഅവന് പകരംഅവള െട േവരിൽനിന്ന്
മുളച്ച ൈതയായ ഒരുവൻ എഴുേന്നല്ക്കും;
അവൻ ബലം ്രപാപിച്ച് വടെക്കേദശെത്ത
രാജാവിെന്റ േകാട്ടയിൽ കടന്ന് അവെര

* 11. 5 െതെക്കേദശത്തിെല ഈജിപ്തിെല † 11. 6
വടെക്കേദശെത്തസിറിയയിെല
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എതിരിട്ട് ജയിക്കും. 8അവരുെട േദവന്മാെരയും
ബിംബങ്ങെളയും െവള്ളി,െപാന്ന്ഇവെകാണ്ടുള്ള
മേനാഹരവസ്തുക്കെളയും അവൻ എടുത്ത്
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; പിെന്ന
അവൻകുെറസംവത്സരങ്ങൾവടെക്കേദശെത്ത
രാജാവിേനാട് െപാരുതാെതയിരിക്കും.
9 അവൻ െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ
രാജ്യേത്തക്ക് െചന്നിട്ട,് സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകും. 10അവെന്റ പു്രതന്മാർ വീണ്ടും
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ബഹുപുരുഷാരം
അടങ്ങിയ മഹാൈസന്യങ്ങെള േശഖരിക്കുകയും
െചയ്യ ം; ആ ൈസന്യങ്ങൾ വന്ന് കവിഞ്ഞ്
കടന്നുേപാകും; പിെന്ന അവൻ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
അവെന്റ േകാട്ടവെര യുദ്ധം െചയ്യ ം 11അേപ്പാൾ
െതെക്കേദശെത്ത രാജാവ് േദ്വഷ്യം പൂണ്ട്
പുറെപ്പട്ട് വടെക്കേദശെത്ത രാജാവിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്യ ം; അവൻ വലിയ ഒരു സമൂഹെത്ത
അണിനിരത്തും; എന്നാൽആസമൂഹം മറ്റവെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും. 12 ആ ജനസമൂഹം
വീണുേപാകും;അവെന്റഹൃദയം ഗർവ്വിച്ച്,അവൻ
പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനെത്ത വീഴിക്കും;
എങ്കിലും അവൻ ്രപബലനായിത്തീരുകയില്ല.
13 വടെക്കേദശെത്ത രാജാവ് മടങ്ങിവന്ന്,
മുമ്പെത്തക്കാൾ വലിയ ജനസമൂഹെത്ത
അണിനിരത്തും; ചില സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്
അവൻ വലിെയാരു ൈസന്യേത്താടും വളെര
സമ്പേത്താടുംകൂടി വരും. 14 ആ കാലത്ത്
പലരും െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ േനെര
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എഴുേന്നല്ക്കും; നിെന്റ ജനത്തിെല‡അ്രകമികൾ
ദർശന നിവർത്തിക്കായി മത്സരിക്കും; എങ്കിലും
അവർ ഇടറിവീഴും. 15എന്നാൽവടെക്കേദശെത്ത
രാജാവ് വന്ന് അതിർത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും; െതെക്കപടക്കൂട്ടങ്ങള ം
അവെന്റ വീരന്മാരായ പടയാളികള ം
ഉറച്ച നില്ക്കുകയില്ല; ഉറച്ച നില്ക്കുവാൻ
അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകുകയുമില്ല.
16 അവെന്റേനെര വരുന്നവൻ ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കും. ആരും അവെന്റ മുമ്പാെക
നില് ക്കുകയില്ല; നാശം വിതയ്ക്കുവാനുള്ള
ശക്തിയുമായി അവൻ മേനാഹരേദശത്തു
നില്ക്കും. 17അവൻ തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ സർവ്വ
ശക്തിേയാടുംകൂടി വരുവാൻ താത്പര്യെപ്പടും;
എന്നാൽ അവൻ അവേനാട് ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്ത,് അവെന്റ നാശത്തിനായി തെന്റ
മകെള ഭാര്യയായി െകാടുക്കും; എങ്കിലും
അവൾ അവേനാെടാപ്പം നില ്ക്കുകയില്ല; അവന്
സ്വന്തമായി ഇരിക്കുകയുമില്ല. 18 പിെന്ന അവൻ
തീരേദശങ്ങളിേലക്ക് മുഖംതിരിച്ച് പലതും
പിടിച്ചടക്കും; എന്നാൽ അവൻ കാണിച്ച നിന്ദ
ഒരു അധിപതി നിർത്തലാക്കും; അ്രതയുമല്ല,
അവെന്റ നിന്ദ അവെന്റേമൽ തെന്ന വരുത്തും.
19 പിെന്ന അവൻ സ്വേദശെത്ത േകാട്ടകള െട
േനെര മുഖം തിരിക്കും; എങ്കിലും അവൻ
ഇടറിവീണ്, ഇല്ലാെതയാകും; 20 അവന് പകരം
എഴുേന്നല്ക്കുന്നവൻ തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ

‡ 11. 14 നിെന്റ ജനത്തിെല ദാനീേയലിെന്റ സ്വന്തം യഹൂദ
ജനത്തിെല
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മഹത്വത്തിനായി നികുതി പിരിക്കുവാൻ ഒരു
അപഹാരിെയ അയയ്ക്കും; എങ്കിലും കുെറ
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ സംഹരിക്കെപ്പടും.
േകാപത്താലല്ല, യുദ്ധത്താലുമല്ല. 21 അവന്
പകരം നിന്ദ്യനായ ഒരുവൻ എഴുേന്നല്ക്കും;
അവന് അവർ രാജത്വത്തിെന്റ പദവി
െകാടുക്കുവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല; എങ്കിലും
അവൻ സമാധാനകാലത്ത് വന്ന് ഉപായത്താൽ
രാജത്വം ൈകവശമാക്കും. 22 ്രപളയം േപാെല
വരുന്ന ൈസന്യങ്ങള ം ഉടമ്പടി െചയ്ത
്രപഭുവും§ അവെന്റ മുമ്പിൽ ്രപവാഹം േപാെല
വന്ന് തകർന്നുേപാകും. 23 ആെരങ്കിലും
അവേനാട് സഖ്യത െചയ്താൽ അവൻ
വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കും; അവൻ െചറിയ ഒരു
പടക്കൂട്ടവുമായി വന്ന് ജയം്രപാപിക്കും. 24അവൻ
സമാധാനകാലത്തു തെന്ന സംസ്ഥാനെത്ത
സമ്പന്നമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന്, തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാ പിതാമഹന്മാേരാ ഒരുനാള ം
െചയ്യാത്തത് െചയ്യ ം; അവൻ കവർച്ചയും
െകാള്ളയും സമ്പത്തും അവർക്ക് വാരി
വിതറിെക്കാടുക്കും; അവൻ േകാട്ടകള െട
േനെര ഉപായം ്രപേയാഗിക്കും; എന്നാൽ
ഇത് അല്പകാലേത്തക്ക് മാ്രതമായിരിക്കും.
25 അവൻ ഒരു മഹാൈസന്യേത്താടുകൂടി
െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ േനെര
തെന്റ ശക്തിയും ൈധര്യവും ്രപേയാഗിക്കും;
െതെക്കേദശെത്ത രാജാവും ഏറ്റവും വലിയതും
ശക്തിേയറിയതുമായ ൈസന്യേത്താടുകൂടി

§ 11. 22 ഉടമ്പടി െചയ്ത ്രപഭുവും യഹൂദ മഹാപുേരാഹിതനും
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യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടും; എങ്കിലും അവർ
അവെന്റേനെര ഉപായം ്രപേയാഗിക്കുകെകാണ്ട്
അവന് ഉറച്ച നില്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
26 അവെന്റ സ്വാദുേഭാജനം ആസ്വദിക്കുന്നവർ
തെന്ന അവെന നശിപ്പിക്കും; അവെന്റ
ൈസന്യം ഒഴുകിേപ്പാകും; അേനകം േപർ
നിഹതന്മാരായി വീഴും. 27 ഈ രാജാക്കന്മാർ
ഇരുവരും ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുവാൻ
ഭാവിച്ച െകാണ്ട് ഒരു േമശയ്ക്കു ചുറ്റ മിരുന്ന്
േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കും; എങ്കിലും അവരുെട
ആ്രഗഹം സാധിക്കുകയില്ല; നിയമിക്കെപ്പട്ട
സമയത്തു മാ്രതെമ അവസാനം വരുകയുള്ള .
28 പിെന്ന അവൻ വളെര സമ്പേത്താടുകൂടി
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും; അവൻ
വിശുദ്ധനിയമത്തിന് വിേരാധമായി
ചിന്തിക്കുകയും, അതനുസരിച്ച് നാശം
വിതച്ച് സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം. 29 നിയമിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് അവൻ
വീണ്ടും െതേക്കാട്ട വരും; എങ്കിലും ഈ
്രപാവശ്യം മുമ്പെത്തേപ്പാെല കാര്യങ്ങൾ
സാദ്ധ്യമാകുകയില്ല. 30 കിത്തീംകപ്പലുകൾ
അവെന്റേനെര വരും; അതുെകാണ്ട് അവൻ
വ്യസനിച്ച് മടങ്ങിെച്ചന്ന,് വിശുദ്ധനിയമത്തിനു
വിേരാധമായി ്രകുദ്ധിച്ച് ്രപവർത്തിക്കും; അവൻ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് വിശുദ്ധനിയമം ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെര
ആദരിക്കും. 31 അവൻ അയച്ച
ൈസന്യങ്ങൾ അണിനിരന്ന,് വിശുദ്ധമന്ദിരവും
േകാട്ടയും അശുദ്ധമാക്കി, നിരന്തരേഹാമം
നിർത്തൽെചയ്ത്, ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛബിംബം
്രപതിഷ്ഠിക്കും. 32 നിയമലംഘികളായി
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ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവൻ
ഉപായംെകാണ്ട് വഷളാക്കും; എങ്കിലും
തങ്ങള െട ൈദവെത്ത അറിയുന്ന ജനം
ഉറച്ച നിന്ന് വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും. 33 ജനത്തിെല
ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ മറ്റ പലർക്കും േബാധം
വരുത്തും; എങ്കിലും കുെറക്കാലേത്തക്ക് അവർ
വാള െകാണ്ടും തീെകാണ്ടും ്രപവാസംെകാണ്ടും
കവർച്ചെകാണ്ടും ഇടറിവീണുെകാണ്ടിരിക്കും;
34 ഇടറിവീഴുേമ്പാൾ അവർക്ക് അല്പം
സഹായവും രക്ഷയും ലഭിക്കും; പലരും
കപടഭാവേത്താെട അവേരാട് േചർന്നുനിൽക്കും.
35 എന്നാൽ അവസാനംവെര അവരിൽ
േശാധനയും ശുദ്ധീകരണവും നിർമ്മലീകരണവും
നടേക്കണ്ടതിന് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ചിലർ വീഴും;
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടകാലത്തു മാ്രതം അവസാനം
വരും. 36 രാജാേവാ, സ്വന്തഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കും; അവൻ തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തി, ഏതു േദവനും േമലായി സ്വയം
മഹത്ത്വീകരിക്കുകയും ൈദവാധിൈദവത്തിെന്റ
േനെര ദൂഷണവചനങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും
ൈദവേ്രകാധം െചാരിയുേവാളം അവന്
ഇെതല്ലാം സാധിക്കുകയും െചയ്യ ം;
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമേല്ലാ.
37 അവൻ എല്ലാറ്റിനും മീെത തെന്നത്താൻ
മഹത്ത്വീകരിക്കുകയാൽ, തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട േദവന്മാെരയും സ്്രതീകള െട
ഇഷ്ടേദവെനയും മറ്റ യാെതാരു േദവെനയും
കൂട്ടാക്കുകയില്ല. 38 അതിന് പകരം അവൻ
േകാട്ടകള െട േദവെന ബഹുമാനിക്കും;
അവെന്റ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത
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ആ േദവെന അവൻ െപാന്നുെകാണ്ടും
െവള്ളിെകാണ്ടും രത്നങ്ങൾെകാണ്ടും
മേനാഹരവസ്തുക്കൾെകാണ്ടും
ബഹുമാനിക്കും. 39 അവൻ അന്യേദവെന
ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനെത്ത, േകാട്ടകള െട
െകാത്തളങ്ങളിേന്മൽ ആക്കിവയ്ക്കും;
അവെന അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ
മഹത്ത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവൻ അവെര
അധിപതികളാക്കി േദശം ്രപതിഫലമായി
അവർക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും.
40 അന്ത്യകാലത്ത് െതെക്കേദശെത്ത
രാജാവ് അവെന ആ്രകമിക്കും;
വടെക്കേദശെത്ത രാജാവ് രഥങ്ങേളാടും
കുതിരേച്ചവകേരാടും വളെര കപ്പലുകേളാടും
കൂടി ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല അവെന്റേനെര
വരും; അവൻ രാജ്യങ്ങളിേലക്ക് കടക്കുകയും
െപരുെവള്ളംേപാെല കവിഞ്ഞ് േപാകുകയും
െചയ്യ ം; 41 അവൻ മേനാഹരേദശത്തും
കടക്കും; പതിനായിരക്കണക്കിന് ആള കൾ
ഇടറിവീഴും; എങ്കിലും ഏേദാമും േമാവാബും
അേമ്മാന്യേ്രശഷ്ഠന്മാരും അവെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് വഴുതിേപ്പാകും. 42 അവൻ
രാജ്യങ്ങള െട േനെര ൈക നീട്ട ം; ഈജിപ്റ്റ്
േദശവും അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല. 43 അവൻ െപാന്ന്
െവള്ളി എന്നീ നിേക്ഷപങ്ങള ം ഈജിപ്റ്റിെല
മേനാഹര വസ്തുക്കള ം ൈകവശമാക്കും;
ലൂബ്യരും കൂശ്യരും അവെന്റ പിന്നാെല വരും.
44 എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള
വർത്തമാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാകും;
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അതുമൂലം അവൻ പലെരയും നശിപ്പിച്ച്
നിർമ്മൂലമാേക്കണ്ടതിന് മഹാേ്രകാധേത്താെട
പുറെപ്പടും. 45 പിെന്ന അവൻ സമു്രദത്തിനും
മഹത്ത്വപൂർണ്ണമായ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ രാജകീയ കൂടാരം അടിക്കും;
അവിെട അവൻ അന്തരിക്കും; ആരും അവെന
രക്ഷിക്കുകയുമില്ല”.

12
1 ആ കാലത്ത് നിെന്റ സ്വന്തജനത്തിന്
തുണനില്ക്കുന്ന മഹാ്രപഭുവായ മീഖാേയൽ
എഴുേന്നല്ക്കും; ഒരു ജനത ഉണ്ടായതുമുതൽ
ഈ കാലം വെര സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം
ഉണ്ടാകും; അന്ന് നിെന്റ ജനം, പുസ്തകത്തിൽ
േപെരഴുതിക്കാണുന്ന ഏവനും തെന്ന,
രക്ഷ ്രപാപിക്കും. 2 നിലെത്ത െപാടിയിൽ
നി്രദെകാള്ളന്നവരിൽ പലരും അന്ന് ഉണരും.
ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും
നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും. 3 എന്നാൽ
ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ
്രപഭേപാെലയും അേനകെര നീതിയിേലക്ക്
തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലയും
എന്നും എേന്നക്കും ്രപകാശിക്കും. 4 നീേയാ
ദാനീേയേല, അന്ത്യകാലംവെര ഈ വചനങ്ങൾ
അടച്ച െവക്കുവാൻ പുസ്തകത്തിന് മു്രദയിടുക;
പലരും അത് സമൂലം പരിേശാധിക്കുകയും
ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 5അനന്തരം
ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, േവെറ
രണ്ടുേപർ, ഒരുവൻ നദിതീരത്ത് ഇക്കെരയും
മറ്റവൻ നദീതീരത്ത് അക്കെരയും നില്ക്കുന്നത്
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കണ്ടു. 6 എന്നാൽ അതിൽ ഒരുവൻ,
നദിയിെല െവള്ളത്തിന്മീെത ശണവസ്്രതം
ധരിച്ച് നില്ക്കുന്ന പുരുഷേനാട:് “ഈ
അതിശയകാര്യങ്ങള െട അവസാനം എേപ്പാൾ
വരും” എന്ന് േചാദിച്ച . 7 ശണവസ്്രതം ധരിച്ച്
നദിയിെല െവള്ളത്തിന്മീെത നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ
വലങ്കയ്യ ം ഇടങ്കയ്യ ം സ്വർഗ്ഗേത്തക്കുയർത്തി:
“എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ,
ഇനി കാലവും കാലങ്ങള ം കാലാർദ്ധവും*
കഴിയും; അവർ വിശുദ്ധജനത്തിെന്റ ബലം
തകർത്തുകളഞ്ഞേശഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ
സകലവും നിവൃത്തിയാകും” എന്നിങ്ങെന സത്യം
െചയ്യന്നത് ഞാൻ േകട്ട . 8ഞാൻ േകട്ട എങ്കിലും
്രഗഹിച്ചില്ല; ആകയാൽ ഞാൻ: “യജമാനേന,
ഈ കാര്യങ്ങള െട അവസാനം എന്തായിരിക്കും”
എന്ന് േചാദിച്ച . 9 അതിന് അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് ദാനീേയേല, െപായ്െക്കാള്ള ക;
ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലേത്തക്ക്
അടയ്ക്കെപ്പട്ട ം മു്രദയിട്ട ം ഇരിക്കുന്നു.
10 പലരും തങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർമ്മലീകരിച്ച്
േശാധനകഴിക്കും; ദുഷ്ടന്മാേരാ, ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കും; ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അത്
തിരിച്ചറിയുകയില്ല; ബുദ്ധിമാന്മാേരാ ്രഗഹിക്കും.
11 നിരന്തരേഹാമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും
ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛബിംബെത്ത
്രപതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യന്ന സമയം മുതൽ
ആയിരത്തിഇരുനൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസം
കഴിയും. 12 ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ച്

* 12. 7 കാലവും കാലങ്ങള ംകാലാർദ്ധവും മൂന്നരവര ്ഷം
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ദിവസേത്താളം കാത്തിരുന്ന് അവസാനംവെര
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 13 നീേയാ
അവസാനം വരുേവാളം െപായ്െക്കാള്ള ക; നീ
വി്രശമിച്ച് കാലാവസാനത്തിൽ നിെന്റ ഓഹരി
ലഭിക്കുവാൻഎഴുേന്നറ്റ വരും.
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