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ദാനീേയലിെന്റ ്രപവചനം

ബാേബലിൽ ദാനീേയലിെന്റപരിശീലനം
1 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ മൂന്നാംവർഷത്തിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
തെന്റ ൈസന്യവുമായി െജറുശേലമിേലക്ക്
വന്ന് അതിെന ഉപേരാധിച്ച . 2 കർത്താവ്
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന
ൈദവാലയത്തിെല ചില ഉപകരണങ്ങേളാെടാപ്പം
അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം
അവബാേബലിൽ*തെന്റേദവെന്റേക്ഷ്രതത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്ന,്തെന്റേദവെന്റഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ
െവച്ച .

3 അതിനുേശഷം രാജാവ് തെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിയായ അശ്െപനാസിേനാട്
ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ രാജകുടുംബത്തിലും
്രപഭുകുടുംബത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടവരും—
4 അംഗൈവകല്യമില്ലാത്തവരും
സുന്ദരന്മാരും സർവവിജ്ഞാനശാഖകളിലും
സമർഥരും വിേവകശാലികള ം
്രദുത്രഗഹണേശഷിയുള്ളവരും രാജാവിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിൽ പരിചരിക്കാൻ േയാഗ്യരുമായ
ചില യുവാക്കെള ഹാജരാക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച .
അവെര ബാേബല്യരുെട† ഭാഷയും സാഹിത്യവും
അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ നിർേദശംനൽകി.
* 1:2 മൂ.ഭാ. ശിനാർേദശത്ത് † 1:4 അഥവാ,കൽദയരുെട
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5 രാജാവിെന്റ േമശയിെല ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നും
വീഞ്ഞിൽനിന്നും അവർക്ക് ഓേരാ
ദിവസെത്ത ഓഹരി നൽകണെമന്നും മൂന്നു
വർഷെത്ത പരിശീലനത്തിനുേശഷം അവർ
രാജേസവനത്തിൽ ്രപേവശിക്കണെമന്നും
രാജാവു കൽപ്പിച്ച .

6അവരുെടകൂട്ടത്തിൽെയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ടവരായ
ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവ,് മീശാേയൽ, അസര്യാവ്
എന്നീ യുവാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി അവർക്കു പുതിയ
േപരുകൾ നൽകി. അേദ്ദഹം ദാനീേയലിന്
േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നും ഹനന്യാവിന് ശ്രദക്ക്
എന്നും മീശാേയലിന് േമശക്ക് എന്നും
അസര്യാവിന് അേബദ്െനേഗാ എന്നും േപരുകൾ
നൽകി.

8 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ േഭാജനംെകാണ്ടും
അേദ്ദഹം കുടിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞുെകാണ്ടും
സ്വയം അശുദ്ധനാക്കുകയില്ല എന്ന്
ദാനീേയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച .
അതുെകാണ്ട,് തനിക്ക് ഇ്രപകാരം അശുദ്ധി
സംഭവിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുേത എന്ന്
അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിേയാട്
അേപക്ഷിച്ച — 9 ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ദാനീേയലിന് കൃപയും കരുണയും
ലഭിക്കാൻ ൈദവം ഇടവരുത്തി— 10 എന്നാൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി ദാനീേയലിേനാട്,
“നിങ്ങള െട ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച
വ്യവസ്ഥ െചയ്തിട്ട ള്ള എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. നിങ്ങള െട
സമ്രപായക്കാരായ യുവാക്കന്മാരുെട
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മുഖെത്ത അേപക്ഷിച്ച നിങ്ങള െട മുഖം
െമലിഞ്ഞതായി അേദ്ദഹം കാണുന്നെതന്തിന?്
അങ്ങെനയായാൽ രാജസന്നിധിയിൽഎെന്റതല
അപകടത്തിലാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

11എന്നാൽ ദാനീേയൽ,ഹനന്യാവ്, മീശാേയൽ,
അസര്യാവ് എന്നിവർക്ക് ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി
നിയമിച്ചിരുന്ന േസവകേനാട് ദാനീേയൽ
സംസാരിച്ച . 12 “അടിയങ്ങെള പത്തുദിവസം
പരീക്ഷിച്ച േനാക്കിയാലും. ഞങ്ങൾക്കു
കഴിക്കാൻ സസ്യേഭാജനവും കുടിക്കാൻ
പച്ചെവള്ളവും തന്നാലും. 13പിന്നീടു രാജേഭാജനം
കഴിക്കുന്ന യുവാക്കെളയും ഞങ്ങെളയും
കാഴ്ചയിൽ താരതമ്യെപ്പടുത്തുക. അേപ്പാൾ
കാണുന്നതനുസരിച്ച് അടിയങ്ങേളാടു
െചയ്തുെകാണ്ടാലും.” 14 അങ്ങെന ഈ
കാര്യത്തിൽ അവരുെട അേപക്ഷേകട്ട് അേദ്ദഹം
പത്തുദിവസംഅവെരപരീക്ഷിച്ച േനാക്കി.

15 പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ
കാഴ്ചയിൽ ആേരാഗ്യമുള്ളവരായി അേദ്ദഹം
കണ്ടു. രാജേഭാജനം കഴിച്ചിരുന്ന മറ്റ്
യുവാക്കെളക്കാൾ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി അവർ
കാണെപ്പട്ട . 16 അതുെകാണ്ട് ആ േസവകൻ
തുടർന്നും അവരുെട രാജേഭാജനവും അവർ
കുടിേക്കണ്ടിയിരുന്ന വീഞ്ഞും നീക്കി അവർക്കു
സസ്യേഭാജനം നൽകി.

17 ഈ നാലു യുവാക്കൾക്ക് ൈദവം എല്ലാ
സാഹിത്യ, വിജ്ഞാനശാഖകളിലും അറിവും
ൈനപുണ്യവും െകാടുത്തു. എല്ലാ ദർശനങ്ങള ം
സ്വപ്നങ്ങള ം വിേവചിക്കാനുള്ള കഴിവും
ദാനീേയലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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18അവെര രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചല്ലാൻ
രാജാവു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലാവധി
ആയേപ്പാൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി അവെര
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി.
19 രാജാവ് അവേരാടു സംസാരിച്ച ; അവരിൽ
ഒരാൾേപാലും ദാനീേയൽ,ഹനന്യാവ്, മീശാേയൽ,
അസര്യാവ്എന്നിവർക്കുതുല്യരായികാണെപ്പട്ടില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവർ രാജേസവനത്തിൽ
്രപേവശിച്ച . 20 രാജാവ് അവേരാടു േചാദിച്ച
എല്ലാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളിലും അവർ
തെന്റ രാജ്യെത്തങ്ങുമുള്ള ആഭിചാരകരിലും
മാ്രന്തികരിലും പതിന്മടങ്ങു െമച്ചമുള്ളവെരന്ന്
അേദ്ദഹത്തിനു േബാധ്യമായി.

21 േകാെരശ് രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ഒന്നാംവർഷംവെര ദാനീേയൽ അവിെട
േസവനത്തിൽതുടർന്നു.

2
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റസ്വപ്നം

1 െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
രണ്ടാംവർഷത്തിൽഅേദ്ദഹം ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി;
അേദ്ദഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2അേപ്പാൾ
രാജാവു സ്വപ്നം തെന്ന അറിയിക്കാൻ
ആഭിചാരകെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
ക്ഷു്രദക്കാെരയും േജ്യാതിഷികെളയും*
വിളിക്കാൻ കൽപ്പനെകാടുത്തു. അങ്ങെന
അവർവന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു. 3അേപ്പാൾ

* 2:2 അഥവാ,കൽദയെരയും വാ. 4,5,10കാണുക.
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രാജാവ് അവേരാട,് “ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു.
അത് എെന്ന വളെരയധികം അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു
സ്വപ്നത്തിെന്റ അർഥം എന്താെണന്ന് എനിക്ക്
അറിയണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 േജ്യാതിഷികൾ അരാമ്യഭാഷയിൽ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു:† “രാജാവു
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! സ്വപ്നെമെന്തന്ന്
അടിയങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചാലും; ഞങ്ങൾ
അതിെന്റഅർഥം െവളിെപ്പടുത്താം.”

5 രാജാവ് േജ്യാതിഷികേളാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “എെന്റ ദൃഢനിശ്ചയം ഇതാണ:്
സ്വപ്നവും അതിെന്റ അർഥവും നിങ്ങൾ എെന്ന
അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിങ്ങള െട അവയവങ്ങൾ
ഓേരാന്നായി േഛദിച്ച േവർെപടുത്തുകയും
നിങ്ങള െട വീട് കൽക്കൂമ്പാരമാക്കുകയും
െചയ്യ ം. 6 എന്നാൽ സ്വപ്നവും അർഥവും
നിങ്ങൾ എെന്നഅറിയിക്കുെമങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു
സമ്മാനങ്ങള ം ്രപതിഫലവുംവലിയബഹുമതിയും
ലഭിക്കും. അതിനാൽ സ്വപ്നവും അതിെന്റ
അർഥവുംഎെന്നഅറിയിക്കുക,”എന്നായിരുന്നു.

7 അവർ ഒരിക്കൽക്കൂടി രാജാവിേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “രാജാവ് സ്വപ്നം
അടിയങ്ങെള അറിയിച്ചാലും; അർഥം ഞങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്താം.”

8 രാജാവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “എെന്റ കൽപ്പന
മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തെതന്നറിഞ്ഞിട്ട ം
നിങ്ങൾ സമയം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ
്രശമിക്കുകയാണ.് 9 നിങ്ങൾ സ്വപ്നം എെന്ന
† 2:4 ഈ വാക്യംമുതൽ ഏഴാം അധ്യായംവെര
അരാമ്യഭാഷയിലാണ്എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
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അറിയിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിധി
ഒന്നുമാ്രതം. ഞാൻഎെന്റ മനസ്സ മാറ്റ ന്നതുവെര
എേന്നാടു വ്യാജവും വഷളത്തവും പറയാൻ
നിങ്ങൾ ഒത്തുേചർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
നിങ്ങൾക്ക് അർഥം പറയാൻ കഴിയുേമാ എന്ന്
എനിക്ക് അറിേയണ്ടതിന് ആദ്യം സ്വപ്നം
എെന്തന്നുനിങ്ങൾഎേന്നാടു പറയുക.”

10 േജ്യാതിഷികൾ രാജാവിേനാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “ഭൂമിയിലുള്ള മഹാനും ശക്തനുമായ
ഒരുരാജാവുംഇ്രപകാരെമാരുകാര്യംഏെതങ്കിലും
ആഭിചാരകേനാേടാ മ്രന്തവാദിേയാേടാ
േജ്യാത്സ്യേനാേടാ നാളിതുവെര േചാദിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ കാര്യം രാജാവിെന അറിയിക്കാൻ
കഴിവുള്ള യാെതാരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല.
11 തെന്നയുമല്ല, രാജാവ് ആവശ്യെപ്പടുന്ന കാര്യം
വളെര ്രപയാസമുള്ളതാണ.് േദവതകൾ ഒഴിെക,
ഈകാര്യം രാജാവിെന അറിയിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ആരുംതെന്നയില്ല. േദവതകൾ മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽജീവിക്കുന്നവരുമല്ലേല്ലാ,”എന്നായിരുന്നു.

12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവ് അത്യന്തം
കുപിതനായി. ബാേബലിെല എല്ലാ
ജ്ഞാനികെളയും നശിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം
കൽപ്പനെകാടുത്തു. 13 അങ്ങെന
സകലജ്ഞാനികെളയും െകാന്നുകളയാനുള്ള
കൽപ്പന രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .
ദാനീേയലിെനയും സ്േനഹിതന്മാെരയുംകൂെട
െകാല്ല ന്നതിന്അവർ ഉേദ്യാഗസ്ഥെരഅയച്ച .

14അങ്ങെനബാേബലിെലജ്ഞാനികെളെയല്ലാം
െകാല്ല ന്നതിനു രാജാവിെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
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അേര്യാക്ക് പുറെപ്പട്ട . അേദ്ദഹേത്താട്
ദാനീേയൽ ബുദ്ധിേയാടും വിേവകേത്താടും
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 രാജാവിെന്റ
ൈസന്യാധിപനായ അേര്യാക്കിേനാട് ദാനീേയൽ
േചാദിച്ച : “രാജാവ് ഇ്രത കഠിനമായ ഈ
കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിക്കാൻ സംഗതിെയന്ത്?”
അേപ്പാൾ അേര്യാക്ക് ദാനീേയലിേനാട്
കാര്യം വിശദീകരിച്ച . 16 ഉടൻതെന്ന
രാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്ന് സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം
രാജാവിെനഅറിയിേക്കണ്ടതിനുതനിക്കുസമയം
നൽകണെമന്ന് ദാനീേയൽഅേപക്ഷിച്ച .

17 പിന്നീട്, ദാനീേയൽ ഭവനത്തിെലത്തി
തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരായ ഹനന്യാവ്,
മീശാേയൽ, അസര്യാവ് എന്നിവേരാട്
കാര്യം വിവരിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 18 അേദ്ദഹം
അവേരാട്, ബാേബലിെല ജ്ഞാനികളായ മറ്റ
പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പംവധിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഈ രഹസ്യെത്ത സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിെല
ൈദവത്തിെന്റ കാരുണ്യം തങ്ങൾക്കു
ലഭിേക്കണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കാൻ
ഉദ്േബാധിപ്പിച്ച . 19 ആ രാ്രതിയിൽ ഒരു
ദർശനത്തിൽ ദാനീേയലിന് ആ രഹസ്യം
െവളിെപ്പട്ട . അേപ്പാൾ ദാനീേയൽ സ്വർഗത്തിെല
ൈദവെത്തഇ്രപകാരംസ്തുതിച്ച . 20അേദ്ദഹം:
“ൈദവത്തിെന്റ നാമം എെന്നേന്നക്കും

വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട;
ജ്ഞാനവും ശക്തിയുംഅവിടേത്തക്കുള്ളത്.

21 അവിടന്നു കാലങ്ങെളയും സമയങ്ങെളയും
മാറ്റ ന്നു;
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അവിടന്നു രാജാക്കന്മാെര
നീക്കംെചയ്യ കയും ഉറപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

അവിടന്നുജ്ഞാനികൾക്കുജ്ഞാനവും
വിേവകികൾക്കുവിേവകവും നൽകുന്നു.

22 അവിടന്ന് അഗാധവും നിഗൂഢവുമായ
കാര്യങ്ങൾെവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടന്ന്
അറിയുന്നു,
െവളിച്ചംഅവിടേത്താെടാപ്പം വസിക്കുന്നു.

23എെന്റപിതാക്കന്മാരുെടൈദവേമ,
അവിടന്ന് എനിക്കു ജ്ഞാനവും ശക്തിയും
നൽകിയിരിക്കുകയാൽഞാൻഅവിടെത്ത
വാഴ്ത്തുന്നു.

ഞങ്ങൾ അവിടേത്താട് അേപക്ഷിച്ച കാര്യം
അവിടന്ന്എെന്നഅറിയിച്ചിരിക്കുന്നു,
രാജാവിെന്റ സ്വപ്നെത്തക്കുറിച്ച് അവിടന്നു
ഞങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.”

ദാനീേയൽസ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു
24 പിന്നീട്, ദാനീേയൽ ബാേബലിെല
ജ്ഞാനികെള നശിപ്പിക്കാൻ രാജാവു
നിേയാഗിച്ചിരുന്ന അേര്യാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. അേദ്ദഹേത്താട:് “ബാേബലിെല
ജ്ഞാനികെള വധിക്കരുത.് എെന്ന
രാജസന്നിധിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുക;
ഞാൻ രാജാവിനു സ്വപ്നത്തിെന്റ െപാരുൾ
വ്യാഖ്യാനിച്ച െകാടുക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 അേര്യാക്ക് തിടുക്കത്തിൽ
ദാനീേയലിെന രാജസന്നിധിയിെലത്തിച്ചിട്ട്
രാജാവിേനാട:് “രാജാവിനു സ്വപ്നം
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വ്യാഖ്യാനിച്ച നൽകാൻകഴിവുള്ളഒരുവെനഞാൻ
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

26 രാജാവ് േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നു േപരുള്ള
ദാനീേയലിേനാട്: “ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നവും
അതിെന്റ അർഥവും െവളിെപ്പടുത്താൻ നിനക്കു
കഴിയുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

27 ദാനീേയൽ രാജാവിേനാട് ഇ്രപകാരം ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “രാജാവു േചാദിച്ച ഈ രഹസ്യം
തിരുമനസ്സിെന അറിയിക്കാൻജ്ഞാനികൾേക്കാ
മ്രന്തവാദികൾേക്കാ ആഭിചാരകന്മാർേക്കാ
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവർേക്കാ കഴിയുകയില്ല.
28 എന്നാൽ രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
ഒരു ൈദവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഭാവിയിൽ
സംഭവിേക്കണ്ടത് അവിടന്ന് െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാവിനു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പള്ളിെമത്തയിലായിരുന്നേപ്പാൾ കണ്ട സ്വപ്നവും
തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ദർശനങ്ങള ംഇവയാണ്:

29 “രാജാേവ, പള്ളിെമത്തയിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കും
എന്നുള്ള ചിന്ത തിരുമനസ്സിലുണ്ടായി.
രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നവൻ
അത് അങ്ങെയ അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
30 ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും
മനുഷ്യെനക്കാൾ അധികം ജ്ഞാനം
എന്നിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ,
രാജാവിേനാട് അർഥം േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിനും
അങ്ങയുെട മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്തകൾ അങ്ങ്
്രഗഹിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടിയാണ് ഈ രഹസ്യം
എനിക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
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31 “രാജാേവ, അങ്ങു േനാക്കിയേപ്പാൾ
അങ്ങയുെട മുമ്പിലായി ഒരു വലിയ ്രപതിമ—
അത്യധികം വലുപ്പമുള്ളതും േശാഭേയാെട
തിളങ്ങുന്നതും കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകവുമായ
ഒരു ്രപതിമ—കാണെപ്പട്ട . 32 ്രപതിമയുെട
തല തങ്കനിർമിതമായിരുന്നു. അതിെന്റ
െനഞ്ചും ൈകകള ം െവള്ളിെകാണ്ടും വയറും
തുടകള ം െവങ്കലംെകാണ്ടും 33 കാലുകൾ
ഇരുമ്പുെകാണ്ടും അതിെന്റ പാദങ്ങൾ
ഭാഗികമായി ഇരുമ്പുെകാണ്ടും ഭാഗികമായി
കളിമണ്ണ െകാണ്ടും ആയിരുന്നു. 34 അങ്ങ്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, മനുഷ്യെന്റ
ൈകകൾെകാണ്ടല്ലാെത രൂപെപ്പടുത്തിയ
ഒരു പാറ അടർന്നുവന്നു ്രപതിമയുെട
ഇരുമ്പും കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ള കാൽ
ഇടിച്ച തകർത്തുകളഞ്ഞു. 35 അേപ്പാൾ
ഇരുമ്പും കളിമണ്ണ ം െവങ്കലവും െവള്ളിയും
സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുേപാെല തകർന്നു
തരിപ്പണമായി; അതു േവനൽക്കാലത്തു
െമതിക്കളത്തിെല പതിരുേപാെലആയിത്തീർന്നു.
ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കാെത കാറ്റ് അവെയ
പറപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. ്രപതിമെയ ഇടിച്ച കേല്ലാ,
ഒരു വലിയ പർവതമായിത്തീർന്ന് ഭൂമിയിെലല്ലാം
നിറഞ്ഞു.

36 “ഇതായിരുന്നു സ്വപ്നം. ഇനി
ഞങ്ങൾ രാജാവിേനാട് സ്വപ്നത്തിെന്റ
െപാരുൾ വിവരിക്കാം. 37 രാജാേവ, അങ്ങ്
രാജാധിരാജൻതെന്ന. സ്വർഗസ്ഥനായ
ൈദവം അേങ്ങക്ക് ആധിപത്യവും ശക്തിയും
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ബലവും മഹത്ത്വവും നൽകിയിരിക്കുന്നു;
38 മനുഷ്യവർഗെത്തയും വയലിെല
മൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല പറവകെളയും
അവിടന്ന് അങ്ങയുെട കരങ്ങളിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയ്െക്കല്ലാം അവിടന്ന്
അങ്ങെയ ഭരണാധികാരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
സ്വർണംെകാണ്ടുള്ളതലഅങ്ങുതെന്ന.

39 “അേങ്ങക്കുേശഷം അങ്ങയുേടതിെനക്കാൾ
താണ മെറ്റാരു രാജത്വം ഉയർന്നുവരും.
അടുത്തതായി െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
മൂന്നാമെതാരു രാജത്വം ഭൂമിെയ മുഴുവൻ
ഭരിക്കും. 40 പിന്നീടുള്ള നാലാമെത്ത
രാജത്വം ഇരുമ്പുേപാെല ശക്തമായിരിക്കും—
ഇരുമ്പ് സകലതിെനയും തകർത്തു
നശിപ്പിക്കുന്നേല്ലാ—ഇരുമ്പു സകലതിെനയും
തകർത്തുകളയുന്നതുേപാെല അത്
എല്ലാറ്റിെനയും തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കും.
41 കാലും കാൽവിരലുകള ം, ഭാഗികമായി
കളിമണ്ണ ം ഭാഗികമായി ഇരുമ്പുമായി, അങ്ങു
കണ്ടതുേപാെല അത് ഒരു വിഭജിതരാജത്വം
ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണ ം
ഇടകലർന്നുകണ്ടതുേപാെല അതിൽ
ഇരുമ്പിെന്റ ശക്തി കുെറ ഉണ്ടായിരിക്കും.
42 കാൽവിരലുകൾ പകുതി ഇരുമ്പും പകുതി
കളിമണ്ണ ം ആയിരുന്നതുേപാെല ആ രാജത്വം
ഭാഗികമായി ശക്തവും ഭാഗികമായി ദുർബലവും
ആയിരിക്കും. 43 അതിൽ ഇരുമ്പു േകവലം
കളിമണ്ണിേനാടു കലർന്നിരുന്നതുേപാെല
അവർ വിവാഹബന്ധത്തിലൂെട പരസ്പരം
ഇടകലർന്നിരിക്കും. എങ്കിലും ഇരുമ്പു
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കളിമണ്ണിേനാടു േചരാത്തതുേപാെല
അവർതമ്മിലും േചർച്ചയുണ്ടാകുകയില്ല.

44 “ആ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത്
സ്വർഗത്തിെല ൈദവം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത
ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. ആ രാജ്യം
മെറ്റാരു ജനതയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല.
അത് ഈ സകലരാജ്യങ്ങെളയും തകർത്തു
നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആ രാജ്യം എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കും. 45 പർവതത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യെന്റ
കരസ്പർശം കൂടാെത െപാട്ടിെച്ചടുത്ത ഒരു
കല്ല വന്ന് ഇരുമ്പിെനയും െവങ്കലെത്തയും
കളിമണ്ണിെനയും െവള്ളിെയയും സ്വർണെത്തയും
തകർത്തുകളഞ്ഞതായി അങ്ങു കണ്ട
ദർശനത്തിെന്റഅർഥംഇതാണ്:

“ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് വലിയവനായ
ൈദവം അങ്ങെയ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യവും അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനം
വിശ്വാസേയാഗ്യവുമാണ്.”

46 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവു
സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദാനീേയലിെന നമസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു വഴിപാടും സൗരഭ്യധൂപവും
അർപ്പിക്കാൻ കൽപ്പനെകാടുത്തു. 47 രാജാവു
ദാനീേയലിേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“ഈ രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്താൻ നിനക്കു
കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവം
േദവാധിൈദവവും രാജാധികർത്താവും
രഹസ്യങ്ങൾെവളിെപ്പടുത്തുന്നവനുംആകുന്നു.”

48 അതിനുേശഷം രാജാവ് ദാനീേയലിെന
ഉന്നതസ്ഥാനേത്തക്ക് ഉയർത്തുകയും
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അേദ്ദഹത്തിനു ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ
നൽകുകയും െചയ്തു. രാജാവ്
അേദ്ദഹെത്ത ബാേബൽ ്രപവിശ്യ മുഴുവെന്റയും
ഭരണാധിപനാക്കുകയും ബാേബലിെല എല്ലാ
ജ്ഞാനികൾക്കും േമലധികാരിയാക്കുകയും
െചയ്തു. 49 മാ്രതമല്ല, ദാനീേയലിെന്റ
അേപക്ഷ്രപകാരം രാജാവ് ശ്രദക്കിെനയും
േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും
ബാേബൽ ്രപവിശ്യയുെട ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കു
േമൽവിചാരകരാക്കി; ദാനീേയേലാ,
രാജെകാട്ടാരത്തിൽതാമസിച്ച .

3
സ്വർണ്രപതിമയും തീച്ച ളയും

1 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് സ്വർണംെകാണ്ട്
ഒരു ്രപതിമയുണ്ടാക്കി. അതിെന്റ ഉയരം
അറുപതു മുഴവും വീതി ആറുമുഴവും*
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹം അതിെന ബാേബൽ
്രപവിശ്യയിലുള്ള ദൂരാസമഭൂമിയിൽ നിർത്തി.
2 അതിനുേശഷം െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാവു നിർത്തിയ സ്വർണ്രപതിമയുെട
്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് രാജ്രപതിനിധികള ം
്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥരും േദശാധിപതികള ം
ഉപേദശകരും ഭണ്ഡാരവിചാരകരും
ന്യായാധിപരും മജിസ്േ്രടറ്റ മാരും മറ്റ്
എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിെലയും ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
വന്നുേചരാൻ െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്
ആളയച്ച . 3 അങ്ങെന രാജ്രപതിനിധികള ം

* 3:1 ഏക. 27 മീ. െപാക്കവും 2.7 മീ. വിസ്താരവും.
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്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥരും േദശാധിപതികള ം
ഉപേദശകരുംഭണ്ഡാരവിചാരകരുംന്യായാധിപരും
മജിസ്േ്രടറ്റ മാരും മറ്റ് എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിെലയും
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്
നിർത്തിയ സ്വർണ്രപതിമയുെട ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക്
വന്നുകൂടി. െനബൂഖദ്േനസർ നിർത്തിയ
്രപതിമയ്ക്കുമുമ്പിൽഅവർനിന്നു.

4 അതിനുേശഷം വിളംബരംെചയ്യന്നവർ
ഇ്രപകാരം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയിച്ച :
“രാഷ്്രടങ്ങേള, ജനങ്ങേള, സകലഭാഷക്കാരുേമ,
നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൽപ്പന നൽകെപ്പടുന്നു:
5 കാഹളം, കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ,
നാഗസ്വരം തുടങ്ങിയ സകലവാദ്യങ്ങള െടയും
നാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വീണ്
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവു നിർത്തിയ
സ്വർണ്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കണം.
6 ആെരങ്കിലും വീണ് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ
അവെര ഉടൻതെന്ന എരിയുന്ന തീച്ച ളയിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളയുന്നതാണ.്”

7അങ്ങെനകാഹളം,കുഴൽ,തംബുരു,കിന്നരം,
വീണ തുടങ്ങിയ സകലവിധ വാദ്യനാദവും
േകട്ടേപ്പാൾ സകലരാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നും
വന്നുേചർന്ന എല്ലാ ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും
വീണ് െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് നിർത്തിയ
സ്വർണ്രപതിമെയനമസ്കരിച്ച .

8 ആ സമയത്ത് ചില േജ്യാതിഷികൾ
മുേന്നാട്ട വന്ന് െയഹൂദന്മാെരക്കുറിച്ച്
ആേരാപണം ഉന്നയിച്ച . 9 അവർ
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“രാജാവു ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! 10-11കാഹളം,
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കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള സകലവിധ വാദ്യനാദവും
േകൾക്കുേമ്പാൾ അതു േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം
വീണ് സ്വർണ്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കണെമന്നും,
അ്രപകാരം വീണ് നമസ്കരിക്കാത്തവർ
ആരായിരുന്നാലും അവെര എരിയുന്ന
തീച്ച ളയിൽ എറിഞ്ഞുകളയുെമന്നും തിരുമനസ്സ്
ഒരു കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
12 എന്നാൽ അങ്ങ് ബാേബൽ ്രപവിശ്യയുെട
അധികാരികളായി നിയമിച്ചിട്ട ള്ള ശ്രദക്ക,്
േമശക്ക്, അേബദ്െനേഗാ എന്നീ െയഹൂദന്മാർ,
രാജാേവ, അങ്ങയുെട കൽപ്പന ഗൗനിക്കുന്നില്ല.
അവർഅങ്ങയുെട േദവതകെള േസവിക്കുകേയാ
അങ്ങു നിർത്തിയ സ്വർണ്രപതിമെയ
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.”

13 ഇതിൽ േകാപാകുലനായി െനബൂഖദ്േനസർ
ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയും വിളിപ്പിച്ച . അവർഈ
പുരുഷന്മാെരരാജാവിെന്റമുമ്പിൽെകാണ്ടുവന്നു.
14 െനബൂഖദ്േനസർ അവേരാടു േചാദിച്ച :
“ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക, അേബദ്െനേഗാേവ,
നിങ്ങൾ എെന്റ േദവതകെള േസവിക്കുകേയാ
ഞാൻ നിർത്തിയ സ്വർണ്രപതിമെയ
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല എന്നതു
സത്യംതെന്നേയാ? 15 ഇേപ്പാൾ കാഹളം, കുഴൽ,
തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം തുടങ്ങിയ
സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾവീണ്ഞാൻനിർത്തിയസ്വർണ്രപതിമെയ
നമസ്കരിക്കാൻ സന്നദ്ധെരങ്കിൽ, നല്ലതുതെന്ന.
നമസ്കരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള ഉടൻതെന്ന
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എരിയുന്നതീച്ച ളയിൽഎറിഞ്ഞുകളയുന്നതാണ.്
അവിെടനിന്നു നിങ്ങെള എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കാൻകഴിവുള്ള േദവൻആരാണ?്”

16 ശ്രദക്കും േമശക്കും അേബദ്െനേഗാവും
രാജാവിേനാട് ഇ്രപകാരം ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“അല്ലേയാ െനബൂഖദ്േനസേര, ഈ കാര്യത്തിൽ
ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട് ഉത്തരം പറേയണ്ട
ആവശ്യമില്ല. 17 ഞങ്ങെള തീച്ച ളയിേലക്ക്
എറിയുെന്നങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ േസവിക്കുന്ന
ൈദവത്തിനു തീച്ച ളയിൽനിന്നു ഞങ്ങെള
വിടുവിക്കാൻ കഴിയും. രാജാേവ, ആ
ൈദവം ഞങ്ങെള അങ്ങയുെട ൈകയിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കും. 18ഇെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട
േദവതകെള േസവിക്കുകേയാ അങ്ങു സ്ഥാപിച്ച
സ്വർണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല,എന്നുതിരുേമനിഅറിഞ്ഞാലും.”

19 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
േകാപംെകാണ്ടുനിറഞ്ഞു. ശ്രദക്കിെന്റയും
േമശക്കിെന്റയും അേബദ്െനേഗാവിെന്റയുംേനേര
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖഭാവം മാറി. തീച്ച ള
പതിവിലും ഏഴുമടങ്ങ് അധികം ചൂടാക്കാൻ
അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച . 20 ൈസന്യത്തിലുള്ള
കരുത്തരായചിലൈസനികേരാട,്ശ്രദക്കിെനയും
േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും
വരിഞ്ഞുെകട്ടി എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ
ഇട്ട കളയാൻ കൽപ്പിച്ച . 21 അങ്ങെന
ഈ പുരുഷന്മാെര അവർ ധരിച്ചിരുന്ന
കുപ്പായങ്ങൾ, കാലുറകൾ, െതാപ്പി, മറ്റ
വസ്്രതങ്ങൾ എന്നിവേയാടുകൂെട ബന്ധിച്ച്
എരിയുന്ന തീച്ച ളയുെട നടുവിേലക്ക് എറിഞ്ഞു.
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22 രാജകൽപ്പന കർശനമായിരിക്കുകയാലും
തീച്ച ള ഏറ്റവുമധികം ചൂേടറിയതാകുകയാലും
ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയുംഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായ
ഭടന്മാെര തീജ്വാല ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 23ശ്രദക്ക,്
േമശക്ക്, അേബദ്െനേഗാ എന്നീ പുരുഷന്മാേരാ,
ബന്ധിതരായി എരിയുന്ന തീച്ച ളയുെട നടുവിൽ
വീണു.

24 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്
പരി്രഭമിച്ച ; അേദ്ദഹം െപെട്ടന്നു ചാടിെയഴുേന്നറ്റ്
തെന്റ ഉപേദശകന്മാേരാട,് “മൂന്നു
പുരുഷന്മാെരയേല്ല നാം ബന്ധിച്ച്, തീച്ച ളയുെട
നടുവിേലക്ക്എറിഞ്ഞത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അേത,രാജാേവ,”എന്ന്അവർമറുപടിനൽകി.
25 “േനാക്കുക, നാലു പുരുഷന്മാർ ഒരു
േകടുംകൂടാെത െകട്ടഴിഞ്ഞവരായി തീച്ച ളയുെട
മധ്യത്തിൽ നടക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു;
നാലാമത്തവെന്റ രൂപം ഒരു േദവപു്രതേന്റതിനു†
തുല്യമായിരിക്കുന്നു,” എന്നു െനബൂഖദ്േനസർ
പറഞ്ഞു.

26 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ തീച്ച ളയുെട
വാതിൽക്കൽ െചന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ,
“പരേമാന്നത ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായ
ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക, അേബദ്െനേഗാേവ,
പുറത്തുവരിക! ഇേങ്ങാട്ട വരിക!” എന്നു
കൽപ്പിച്ച .
ശ്രദക്കും േമശക്കും അേബദ്െനേഗാവും
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നു.
27 അേപ്പാൾ രാജ്രപതിനിധികള ം ്രപധാന

† 3:25 അഥവാ, േദവതകള െട
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ഉേദ്യാഗസ്ഥരും േദശാധിപതികള ം രാജാവിെന്റ
ഉപേദശകരും അവരുെട ചുറ്റ ം ഒരുമിച്ച കൂടി.
ഈ പുരുഷന്മാരുെട ശരീരത്തിേന്മൽ
തീ പിടിക്കാെതയും അവരുെട തലമുടി
കരിയാെതയും അവരുെട വസ്്രതങ്ങൾ
േകടുവരാെതയും തീയുെട മണംേപാലും
അവരുെട ശരീരത്തിനുണ്ടാകാെതയും
ഇരുന്നതായി കണ്ടു.

28 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
പറഞ്ഞു: “ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും
അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട. രാജകൽപ്പന ലംഘിച്ച്
തങ്ങള െട ൈദവെത്തയല്ലാെത മെറ്റാരു
േദവെനയും േസവിക്കാതിരിക്കാൻേവണ്ടി
സ്വന്തം ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തവരും
ആണേല്ലാ. തന്നിൽ ശരണെപ്പട്ടവരായ തെന്റ
ദാസന്മാെര അവിടന്നു സ്വന്തം ദൂതെന അയച്ച്
വിടുവിച്ചേല്ലാ. 29 അതിനാൽ ശ്രദക്കിെന്റയും
േമശക്കിെന്റയും അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും
ൈദവെത്തദുഷിച്ച് എെന്തങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന
ഏതുരാഷ്്രടത്തിലുള്ള ഏതുജനതയായാലും
ഭാഷക്കാരായാലുംഅവെര കഷണംകഷണമായി
ചീന്തിക്കളയുകയും അവരുെട ഭവനങ്ങെള
കൽക്കൂമ്പാരമാക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ
കൽപ്പനനൽകുന്നു.ഈവിധത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുന്നമെറ്റാരു േദവനുമില്ല.”

30 പിന്നീട് രാജാവ് ശ്രദക്കിനും േമശക്കിനും
അേബദ്െനേഗാവിനും ബാേബൽ ്രപവിശ്യയിൽ
ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾനൽകി.
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4
െനബൂഖദ്േനസർസ്വപ്നത്തിൽകണ്ടവൃക്ഷം
1െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്,
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവിക്കുന്ന
സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും
ഭാഷക്കാർക്കുംഎഴുതുന്നത:്
നിങ്ങൾക്കുസമാധാനം വർധിക്കെട്ട!
2 പരേമാന്നതനായ ൈദവം
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നതു
നല്ലെതന്ന്എനിക്കു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.
3അവിടെത്തചിഹ്നങ്ങൾഎ്രതവലിയവ,
അവിടെത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എ്രത
്രപതാപമുള്ളവ!

അവിടെത്തരാജ്യം നിത്യമായ ഒരു രാജ്യംതെന്ന;
അവിടെത്ത ആധിപത്യം
തലമുറതലമുറയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

4 െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ഞാൻ, എെന്റ
അരമനയിൽ സർവ ആഡംബരേത്താടുംകൂെട
സന്തുഷ്ടജീവിതം നയിച്ച വരികയായിരുന്നു.
5 എന്നാൽ എെന്ന ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു
ദുഃസ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു. കിടക്കയിൽെവച്ച്
എെന്റ മനസ്സിലൂെട കടന്നുേപായ ചിന്തകള ം
ദർശനങ്ങള ം എെന്ന ഭയപരവശനാക്കി.
6 അതിനാൽ ഈ സ്വപ്നത്തിെന്റ അർഥം
എനിക്കു െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് ബാേബലിെല
സകലജ്ഞാനികെളയും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്താൻ ഞാൻ ആജ്ഞ നൽകി.
7അേപ്പാൾ ആഭിചാരകന്മാരും മ്രന്തവാദികള ം
േജ്യാതിഷികള ം േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരും
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എെന്റ അടുക്കൽവന്നു. ഞാൻ അവേരാട്
സ്വപ്നം വിവരിച്ച ; എന്നാൽ അതിെന്റ
അർഥം െവളിെപ്പടുത്താൻ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല. 8 ഒടുവിൽ എെന്റ േദവെന്റ
േപരുള്ള േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നവനും
വിശുദ്ധേദവതകള െട ആത്മാവുള്ളവനുമായ
ദാനീേയൽ എെന്റമുമ്പിൽ വന്നു.
അേദ്ദഹേത്താട് ഞാൻ എെന്റ സ്വപ്നം
ഇ്രപകാരം വിവരിച്ച :

9 “മ്രന്തവാദികളിൽ ്രപമുഖനായ
േബൽത്ത്ശസ്സേര, വിശുദ്ധേദവതകള െട
ആത്മാവു നിന്നിലുെണ്ടന്നും ഒരു രഹസ്യവും
നിനക്ക് അജ്ഞാതമെല്ലന്നും എനിക്കറിയാം.
ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിെന്റ താത്പര്യവും
അതിെന്റ അർഥവും നീ എെന്ന അറിയിക്കുക.
10 എെന്റ കിടക്കയിൽ ഞാൻ കണ്ട
ദർശനങ്ങൾ ഇ്രപകാരമായിരുന്നു. ഞാൻ
േനാക്കുേമ്പാൾ ഭൂമിയുെട നടുവിൽഒരു വൃക്ഷം,
അത് അത്യധികം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.
11 വൃക്ഷം വളെര വലുപ്പമുള്ളതും
ബലമുള്ളതുമായിത്തീർന്നു; അങ്ങെന
അതിെന്റ ഉയരം ആകാശേത്താളെമത്തി.
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളം അതിെന
കാണാമായിരുന്നു. 12 അതിെന്റ ഇല
മേനാഹരവും ഫലം സമൃദ്ധവുമായിരുന്നു.
എല്ലാവർക്കും അതിൽനിന്ന് ആഹാരം
ലഭിച്ചിരുന്നു. വയലിെല മൃഗങ്ങൾ അതിെന്റ
തണലിൽ വി്രശമിച്ച ; ആകാശത്തിെല
പറവകൾ അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ വസിച്ച .
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എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള ം അതിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു.

13 “കിടക്കയിൽെവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ
ദർശനങ്ങളിൽ, വിശുദ്ധനായ ഒരു
ൈദവദൂതൻ* സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 14 അേദ്ദഹം
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു: ‘വൃക്ഷം െവട്ടിയിട്ട്,
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ മുറിച്ച,് ഇലകൾ
േകാതി, കായ്കൾ ചിതറിച്ച കളയുക.
മൃഗങ്ങൾഅതിെന്റ കീഴിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകെട്ട;
പക്ഷികൾ അതിെന്റ ശാഖകളിൽനിന്ന്
പറന്നകലെട്ട. 15 എങ്കിലും വൃക്ഷത്തിെന്റ
കുറ്റി േവരുകേളാടുകൂെട വയലിെല
പുല്ല കൾക്കിടയിൽ ചുറ്റ ം ഇരുമ്പും
െവങ്കലവുംെകാണ്ടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ടനിലയിൽ
േശഷിപ്പിക്കുക.

“ ‘ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
നനയെട്ട. വയലിെല മൃഗങ്ങേളാെടാപ്പം
അേദ്ദഹം േമയെട്ട. 16 അേദ്ദഹത്തിനു
മനുഷ്യസ്വഭാവം മാറ്റി ഒരു മൃഗസ്വഭാവം
ലഭിക്കെട്ട. അങ്ങെന അേദ്ദഹം ഏഴുകാലം†
കഴിയെട്ട.

17 “ ‘പരേമാന്നതൻ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള െടയുംേമൽ വാഴുന്നു
എന്നും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് അതു
നൽകുന്നു എന്നും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും
താണവെന അതിേന്മൽ വാഴിക്കുന്നു എന്നും

* 4:13 അഥവാ, കാവൽക്കാരൻ, വാ. 17, 23 കാണുക. † 4:16
അഥവാ,ഏഴുവർഷം,വാ. 23, 25, 32കാണുക.
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ജീവേനാടിരിക്കുന്നവർ അറിേയണ്ടതിന്
ഈ വിധി ദൂതന്മാരുെട ഉത്തരവും
വിശുദ്ധജനങ്ങള െടതീർപ്പ ംആകുന്നു.’

18 “െനബൂഖദ്േനസർ രാജാെവന്ന ഞാൻ
കണ്ട സ്വപ്നം ഇതാകുന്നു. ഇേപ്പാൾ
േബൽത്ത്ശസ്സേര, താങ്കൾ ഇതിെന്റ അർഥം
പറഞ്ഞുതരിക. എെന്റ രാജ്യത്തിെല
ജ്ഞാനികളാരുംതെന്ന എനിക്ക് അതു
വ്യാഖ്യാനിച്ച തരാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ വിശുദ്ധേദവതകള െട ആത്മാവ്
നിന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിനക്ക് അതു െചയ്യാൻ
കഴിയും.”

ദാനീേയൽസ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു
19അേപ്പാൾ േബൽത്ത്ശസ്സർഎന്നു േപരുള്ള
ദാനീേയൽ ചിന്താപരവശനായി ഭയെപ്പട്ട്
കുറച്ച സമയേത്തക്ക് അസ്ത്രപജ്ഞനായി
ഇരുന്നുേപായി. രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട,്
“േബൽത്ത്ശസ്സേര, സ്വപ്നേമാ അതിെന്റ
അർഥേമാ നിമിത്തം നീ ചിന്താവിവശനാകരുത”്
എന്നുകൽപ്പിച്ച .
അേപ്പാൾ േബൽത്ത്ശസ്സർ ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “യജമാനേന, സ്വപ്നം
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾക്കും അതിെന്റ
അർഥം അങ്ങയുെട എതിരാളികൾക്കും
മാ്രതമുള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ എ്രത
നന്നായിരുന്നു! 20 വലുതും ബലമുള്ളതും
ആകാശേത്താളം ഉയർന്നതും ഭൂമിയിൽ
എവിെട നിന്നാലും കാണാൻ കഴിയുന്ന
21 മേനാഹരമായ ഇലയും സമൃദ്ധമായ
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ഫലവും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണവും ഉള്ളതും
തണലിൽ മൃഗങ്ങള ം ശാഖകളിൽ പക്ഷികള ം
വി്രശമിക്കുന്നതുമായ— 22 വൃക്ഷം രാജാേവ,
അങ്ങുതെന്ന ആകുന്നു. അങ്ങു മഹാനും
്രപബലനുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
്രപഭാവം ആകാശേത്താളം എത്തുന്നതായി
തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെത്ത ആധിപത്യം
ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങേളാളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

23 “വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൂതൻ
ആകാശത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന്, ‘വൃക്ഷം
െവട്ടിനശിപ്പിക്കാനും അതിെന്റ കുറ്റി
നിലെത്ത േവരുകേളാെടാപ്പം ഇരുമ്പും
െവങ്കലവുംെകാണ്ടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ടനിലയിൽ
േശഷിപ്പിക്കാനും കൽപ്പിച്ചതും; ആകാശെത്ത
മഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം നനയുകയും
വയലിെല മൃഗങ്ങേളാെടാപ്പം േമയുകയും
െചയ്യെട്ട, അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിന് ഏഴുകാലം
കഴിയെട്ട’എന്നുപറഞ്ഞതുംഅങ്ങുകണ്ടേല്ലാ.

24 “രാജാേവ, അതിെന്റ അർഥം ഇതാകുന്നു:
ഇത് എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റേമൽ
വന്നിട്ട ള്ള പരേമാന്നതനായവെന്റ
കൽപ്പനയാകുന്നു. 25 തിരുേമനിെയ
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും;
തിരുേമനിയുെട വാസം കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങേളാടുകൂെടയാകും. കാളെയേപ്പാെല
അങ്ങു പുല്ല തിന്നും. തിരുേമനി
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനയും. പരേമാന്നതൻ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വാഴുന്നു എന്നും
തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവന് അതു നൽകുന്നു
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എന്നും തിരുേമനി ്രഗഹിക്കുന്നതുവെര
അങ്ങെന ഏഴുകാലം കഴിയും.
26 വൃക്ഷത്തിെന്റ കുറ്റി േവരുകേളാടുകൂെട
േശഷിക്കുന്നതായിക്കണ്ടതിെന്റ അർഥേമാ,
സ്വർഗമാണ് സകലതും ഭരിക്കുന്നത് എന്ന്
അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചതിനുേശഷം രാജ്യം
തിരുേമനിക്കു സ്ഥിരമായിത്തീരും എന്നേ്രത.
27 അതുെകാണ്ടു രാജാേവ, എെന്റ ഉപേദശം
തിരുേമനിക്കു ്രപസാദകരമായിത്തീരെട്ട.
നീതിയാൽ പാപങ്ങളിൽനിന്നും
ദരി്രദേരാടു കരുണ കാട്ട ന്നതിനാൽ
അനീതിയിൽനിന്നും അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നാലും.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ അവിടെത്ത േക്ഷമകാലം
തുടർന്നുേപാകുകതെന്നെചയ്യ ം.”

സ്വപ്നം നിറേവറുന്നു
28 ഇെതല്ലാം െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവിനു
സംഭവിച്ച . 29 പ്രന്തണ്ടു മാസത്തിനുേശഷം,
രാജാവ് ബാേബലിെല അരമനയുെട
മട്ട പ്പാവിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. 30 “ഇത്
എെന്റ ശക്തിയുെട ്രപഭാവത്താൽ എെന്റ
്രപതാപമഹത്ത്വത്തിനായിഞാൻതെന്നനിർമിച്ച
രാജകീയ നിവാസമായ ബാേബൽ അല്ലേയാ?”
എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു.

31 ഈ വാക്ക് രാജാവിെന്റ നാവിേന്മൽ
ഇരിെക്കത്തെന്ന, സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ശബ്ദം ഉണ്ടായി: “െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാേവ, നിേന്നാടുള്ള കൽപ്പനയാണിത:്
രാജത്വം നിന്നിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
32 നിെന്ന മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
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നീക്കിക്കളയും. നിെന്റ വാസം കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങേളാെടാപ്പമാകും. കാളെയേപ്പാെല
നിെന്ന പുല്ല തീറ്റ ം. പരേമാന്നതൻ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും ഭരണം നടത്തുന്നു
എന്നും തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവന് അതു നൽകുന്നു
എന്നും നീ അറിയുന്നതുവെര നിനക്ക്
ഏഴുകാലംകഴിയും.”

33 ഉടൻതെന്ന ആ വചനം
െനബൂഖദ്േനസറിൽ നിറേവറി. അേദ്ദഹെത്ത
മനുഷ്യരിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം കാളെയേപ്പാെല പുല്ല തിന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േരാമം കഴുകെന്റ
തൂവൽേപാെലയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഖം
പക്ഷികള െട നഖംേപാെലയും വളരുന്നതുവെര
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹം ആകാശത്തിെല
മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞു.

34ആകാലം തീർന്നേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
എന്ന ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ
സ്വർഗത്തിേലക്കുയർത്തി; എെന്റ
ബുദ്ധി എനിക്കു തിരിെകക്കിട്ടി. ഞാൻ
പരേമാന്നതെന സ്തുതിക്കുകയും
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന ആദരിച്ച്
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
അവിടെത്ത ആധിപത്യം നിത്യമായ

ആധിപത്യംതെന്ന;
അവിടെത്ത രാജ്യം തലമുറകേളാളം
നിലനിൽക്കുന്നു.

35അവിടന്ന്സകലഭൂവാസികെളയും
ശൂന്യംഎന്ന്എണ്ണന്നു.
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സ്വർഗീയൈസന്യങ്ങള െടയും
ഭൂവാസികള െടയും മേധ്യ
അവിടന്ന് തിരുഹിതം നിറേവറ്റ ന്നു.

അവിടെത്ത ൈകകെള തടയാേനാ, “എന്തു
്രപവർത്തിക്കുന്നു?”
എന്ന് അവിടേത്താടു േചാദിക്കാേനാ
ആർക്കുംകഴിയുകയില്ല.

36 ആ സമയത്തുതെന്ന ഞാൻ
സുേബാധമുള്ളവനായി. എെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനായി എെന്റ ്രപതാപവും
മഹത്ത്വവും എനിക്കു തിരിെക ലഭിച്ച .
എെന്റ ഉപേദശകരും ്രപഭുക്കന്മാരും എെന്ന
അേന്വഷിച്ച കെണ്ടത്തി. അങ്ങെന എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ പുനരാരൂഢനായി,
പൂർേവാപരി മഹത്ത്വം എനിക്കു ലഭിച്ച .
37 ഇേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന
ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ രാജാവിെന
സ്തുതിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്നു.
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികെളല്ലാം സത്യവും
അവിടെത്ത വഴികൾ നീതിപൂർവവുംതെന്ന.
നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര താഴ്ത്താൻ അവിടന്നു
്രപാപ്തനാകുന്നു.

5
ഭിത്തിേമൽകാണെപ്പട്ടഎഴുത്ത്

1 േബൽശസ്സർ രാജാവ് തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ആയിരംേപർക്ക് ഒരു വിരുന്നു നടത്തി,
അവേരാെടാപ്പം അേദ്ദഹം വീഞ്ഞുകുടിച്ച .
2 േബൽശസ്സർ വീഞ്ഞു രുചിച്ച േനാക്കിയേശഷം
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തെന്റ പിതാവായ* െനബൂഖദ്േനസർ
െജറുശേലമിെല ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്വർണംെകാണ്ടും
െവള്ളിെകാണ്ടുമുള്ള പാ്രതങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാൻ
ആജ്ഞാപിച്ച . രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
രാജപത്നിമാരും െവപ്പാട്ടികള ം ആ
പാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് കുടിേക്കണ്ടതിനാണ് ഈ
കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചത.് 3 അങ്ങെന അവർ
െജറുശേലമിെല ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്വർണപ്പാ്രതങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നു. രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
രാജാവിെന്റ പത്നിമാരും െവപ്പാട്ടികള ം
അവയിൽനിന്നു കുടിച്ച . 4 അവർ
വീഞ്ഞുകുടിച്ചേശഷം സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം,
ഇരുമ്പ,്മരം,കല്ല്എന്നിവെകാണ്ടുള്ളേദവതകെള
സ്തുതിച്ച .

5 െപെട്ടന്ന് ഒരു മനുഷ്യെന്റ ൈകവിരലുകൾ
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട . വിളക്കുതണ്ടിനുേനേരയുള്ള
രാജെകാട്ടാരത്തിെന്റ െവൺഭിത്തിേമൽ
എഴുതാനാരംഭിച്ച . എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
ൈകപ്പത്തി രാജാവു കണ്ടു. 6 രാജാവിെന്റ
മുഖം വിളറി ഭയപരവശനായി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അരയുെട ഏപ്പ് അഴിഞ്ഞു; കാൽമുട്ട കൾ
കൂട്ടിയിടിച്ച .

7 മ്രന്തവാദികെളയും േജ്യാതിഷികെളയും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവെരയും വരുത്താൻ
രാജാവ് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. ബാേബലിെല
ജ്ഞാനികേളാട് രാജാവ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഈ
എഴുത്തുവായിച്ച് അതിെന്റ അർഥം പറയാൻ

* 5:2 അഥവാ,പൂർവികൻ
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കഴിയുന്ന മനുഷ്യെന ഞാൻ ധൂ്രമവസ്്രതവും
കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിപ്പിക്കും. അവൻ
രാജ്യത്തിൽമൂന്നാമനായി വാഴും.”

8 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ സകലജ്ഞാനികള ം
വന്നുകൂടി; എങ്കിലും ആ എഴുത്തു
വായിക്കുന്നതിേനാ അർഥം പറയുന്നതിേനാ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 9അേപ്പാൾ േബൽശസ്സർ
രാജാവ് അത്യന്തം പരി്രഭമിച്ച ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖംഅധികം വിളറിെവളത്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുംഅമ്പരന്നു.

10 രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
സംസാരം േകട്ട് രാജ്ഞി† വിരുന്നുശാലയിൽ
എത്തി. രാജ്ഞി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“രാജാവ്, ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! അങ്ങ്
ചിന്താപരവശനാകുകേയാ തിരുേമനിയുെട മുഖം
വിളറുകേയാ െചയ്യരുത.് 11വിശുദ്ധേദവതകള െട
ആത്മാവുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തിരുേമനിയുെട
രാജ്യത്തുണ്ട.് തിരുേമനിയുെട
പിതാവിെന്റകാലത്ത് അന്തർദൃഷ്ടിയും
വിേവകവും േദവതകള േടതുേപാെലയുള്ള
ജ്ഞാനവും അയാളിൽ കണ്ടിരുന്നു.
അങ്ങയുെട പിതാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാവ്, അയാെള ആഭിചാരകന്മാർക്കും
മ്രന്തവാദികൾക്കും േജ്യാതിഷികൾക്കും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവർക്കും അധിപതിയായി
നിയമിച്ച . 12 രാജാവു േബൽത്ത്ശസ്സർ
എന്നു േപരുവിളിച്ച ഈ ദാനീേയലിൽ
ഉൽക്കൃഷ്ടമനസ്സ ം ജ്ഞാനവും വിേവകവും
സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനവും ഗൂഢാർഥപരിജ്ഞാനവും
† 5:10 അഥവാ, രാജമാതാവ്
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്രപശ്നപരിഹാരസാമർഥ്യവുംകണ്ടിരുന്നതിനാലാണ്
ഇ്രപകാരം െചയ്തത്. ഇേപ്പാൾ ദാനീേയലിെന
വിളിച്ചാലും, അേദ്ദഹം ഇതിെന്റ അർഥം
െവളിെപ്പടുത്തും.”

13 അതനുസരിച്ച് ദാനീേയലിെന
രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. രാജാവു
ദാനീേയലിേനാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ
പിതാവ് െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഒരുവനായ
ദാനീേയലേല്ല താങ്കൾ? 14 േദവതകള െട
ആത്മാവ് താങ്കളിൽ ഉെണ്ടന്നുംഅന്തർദൃഷ്ടിയും
വിേവകവും അസാധാരണജ്ഞാനവും
താങ്കളിൽ കണ്ടിരിക്കുെന്നന്നും ഞാൻ
േകട്ട . 15 ഇേപ്പാൾ ജ്ഞാനികെളയും
മ്രന്തവാദികെളയും ഈ എഴുത്തുവായിച്ച്
അതിെന്റ അർഥം അറിയിക്കാനായി
എെന്റമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ
അതിെന്റ അർഥം അറിയിക്കാൻ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല. 16 എന്നാൽ താങ്കൾ
അർഥം വിവരിക്കാനും വിഷമ്രപശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനും ്രപാപ്തനാെണന്നു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഈ എഴുത്തു
വായിക്കാനും അതിെന്റ അർഥം വിവരിക്കാനും
താങ്കൾക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ താങ്കൾ
ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിച്ച്
രാജ്യത്തിൽമൂന്നാമനായി വാഴും.”

17 അേപ്പാൾ ദാനീേയൽ രാജാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: “സമ്മാനങ്ങൾ
തിരുേമനിക്കുതെന്ന ഇരിക്കെട്ട. ്രപതിഫലം



ദാനീേയൽ 5:18 xxx ദാനീേയൽ 5:21

മറ്റാർെക്കങ്കിലും നൽകിയാലും. എങ്കിലും ഞാൻ
രാജാവിനുള്ള ഈ എഴുത്തുവായിച്ച് അതിെന്റ
അർഥം പറയാം.

18 “രാജാേവ, പരേമാന്നതനായ ൈദവം
തിരുേമനിയുെട പിതാവായ െനബൂഖദ്േനസരിന്
ആധിപത്യവും ്രപതാപവും മഹത്ത്വവും
ബഹുമാനവും നൽകി. 19ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകിയ ്രപതാപംനിമിത്തം സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
ജനതകള ം എല്ലാ ഭാഷക്കാരും അേദ്ദഹെത്ത
ഭയെപ്പടുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
വിറയ്ക്കുകയും െചയ്തു. താൻആ്രഗഹിച്ചവെന
അേദ്ദഹം െകാല്ല കയും താൻ ആ്രഗഹിച്ചവെന
ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുകയും തനിക്കു
േബാധിച്ചവെന ഉയർത്തുകയും തനിക്കു
േബാധിച്ചവെന താഴ്ത്തുകയും െചയ്തു.
20 എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം
നിഗളിച്ച . മനസ്സ് അഹങ്കാരത്താൽ
കഠിനമായേപ്പാൾ രാജസിംഹാസനത്തിൽനിന്നും
അേദ്ദഹം നീക്കെപ്പട്ട , ്രപതാപം അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ട േപായി. 21 മനുഷ്യരിൽനിന്നും അേദ്ദഹം
നീക്കെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം
മൃഗത്തിനു തുല്യമായി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാസം കാട്ട കഴുതകേളാെടാപ്പമായി.
കാളകൾെക്കന്നേപാെല പുല്ല് അേദ്ദഹത്തിന്
ആഹാരമായി. പരേമാന്നതനായ ൈദവം
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും ഭരണം നടത്തുന്നു
എന്നും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെന അവർക്ക്
അധിപതിയാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നും
അംഗീകരിച്ചതുവെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞു.
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22 “എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ‡ േബൽശസ്സേര, ഇെതല്ലാം
അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട ം തിരുേമനി സ്വന്തം ഹൃദയെത്ത
വിനയെപ്പടുത്തിയില്ല. 23 േനേരമറിച്ച,്
സ്വർഗത്തിെല ൈദവത്തിെനതിേര തിരുേമനി
സ്വയം ഉയർത്തി. ൈദവാലയത്തിെല
പാ്രതങ്ങൾ അവർ അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. തിരുേമനിയും തിരുേമനിയുെട
്രപഭുക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം
അവയിൽനിന്ന് വീഞ്ഞുകുടിച്ച . െവള്ളി,
സ്വർണം, െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,് മരം, കല്ല്
എന്നിവയാൽ നിർമിക്കെപ്പട്ടതും കാണുന്നതിേനാ
േകൾക്കുന്നതിേനാ ്രഗഹിക്കുന്നതിേനാ
കഴിവില്ലാത്തതുമായ േദവതകെള നിങ്ങൾ
വാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ച . തിരുേമനിയുെട
ജീവശ്വാസവും സർവമാർഗങ്ങള ം
നിയ്രന്തിക്കുന്ന ൈദവെത്ത തിരുേമനി
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയതുമില്ല. 24 അതിനാൽ ആ
ൈദവം ഈ ൈകപ്പത്തി അയച്ച് ഈ എഴുത്ത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

25 “എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:്
െമേന, െമേന, െതേക്കൽ,ഊഫർസീൻ.

26 “വാക്കുകള െടഅർഥംഇ്രപകാരമാണ:്

െമേന, എന്നതിന് ൈദവം അങ്ങയുെട
രാജത്വത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ എണ്ണി അതിന്
അന്തംവരുത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നും

27 െതേക്കൽ, എന്നതിന് അങ്ങെയ ്രതാസിൽ
തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു

‡ 5:22 അഥവാ,അനന്തരാവകാശിയായ
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എന്നും
28 ഊഫർസീൻ, എന്നതിന് അങ്ങയുെട
രാജ്യെത്ത വിഭജിച്ച് േമദ്യർക്കും
പാർസികൾക്കുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു
എന്നുമാണ.്”

29അേപ്പാൾ േബൽശസ്സരിെന്റ കൽപ്പന്രപകാരം
ദാനീേയലിെന അവർ ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ െപാന്മാല
അണിയിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത രാജ്യത്തിെല
മൂന്നാമെത്ത ഉന്നത ഭരണാധികാരിയാക്കി
വിളംബരം പുറെപ്പടുവിച്ച .

30ആരാ്രതിയിൽത്തെന്നബാേബൽരാജാവായ§
േബൽശസ്സർ െകാല്ലെപ്പട്ട . 31 േമദ്യനായ
ദാര്യാേവശ് അറുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ രാജ്യം
ഏെറ്റടുത്തു.

6
ദാനീേയൽസിംഹഗുഹയിൽ

1 മുഴുവൻ രാജ്യത്തിെന്റയും
ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ നൂറ്റിയിരുപത്
രാജ്രപതിനിധികെളയും 2 അവർക്കുമീേത
മൂന്ന് ഭരണാധിപന്മാെരയും നിയമിക്കുന്നത്
ഉചിതെമന്ന് ദാര്യാേവശിനു േതാന്നി. ഈ
മൂന്നുേപരിൽ ഒരാൾ ദാനീേയലായിരുന്നു.
രാജാവിനു നഷ്ടം വരാതിരിക്കുന്നതിനു
രാജ്രപതിനിധികൾ ഈ മൂന്നു േപേരാടു
കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.
3 അസാമാന്യ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ

§ 5:30 അഥവാ,കൽദയരാജാവായ
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ദാനീേയൽ ഈ ഭരണാധിപന്മാെരയും
രാജ്രപതിനിധികെളയുംകാൾ േ്രശഷ്ഠനായി
്രപേശാഭിച്ച തുടങ്ങി. സർവരാജ്യത്തിെന്റയും
അധികാരിയായി അേദ്ദഹെത്ത നിയമിക്കാൻ
രാജാവു നിർണയിച്ച . 4 അേപ്പാൾ
രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായി ദാനീേയലിൽ
എെന്തങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഭരണാധിപന്മാരും രാജ്രപതിനിധികള ം
തക്കംേനാക്കി നിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ,
ദാനീേയൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ
യാെതാരു കൃത്യവിേലാപവും അനീതിയും
അേദ്ദഹത്തിൽ കെണ്ടത്താൻ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരുെതറ്റ ം കുറവും അേദ്ദഹത്തിൽ
കണ്ടില്ല. 5 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാെത, ഈ
ദാനീേയലിനു വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും
കുറ്റസംഗതികൾ കെണ്ടത്താൻ നമുക്കു
സാധ്യമല്ല,”എന്ന്ആപുരുഷന്മാർപറഞ്ഞു.

6 അതുെകാണ്ട് ഈ ഭരണാധിപന്മാരും
രാജ്രപതിനിധികള ംതമ്മിൽപറെഞ്ഞാത്തുെകാണ്ട്
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്
ഇ്രപകാരം േബാധിപ്പിച്ച : “ദാര്യാേവശ് രാജാവു
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! 7 മുപ്പതു ദിവസേത്തക്ക്
അങ്ങേയാടല്ലാെത ഏെതങ്കിലും േദവേനാേടാ
മറ്റ മനുഷ്യേനാേടാ ്രപാർഥിക്കുന്ന ഒരുവെന
സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇട്ട കളയുെമെന്നാരു
രാജകൽപ്പന പുറെപ്പടുവിക്കണെമന്നു
രാജ്യത്തിെല എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരും
്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥരും രാജ്രപതിനിധികള ം
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ഉപേദശകരും േദശാധിപന്മാരും കൂടിയാേലാചിച്ച
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു
രാജാേവ, േമദ്യരുെടയും പാർസികള െടയും
നീക്കംവരാത്ത നിയമ്രപകാരം ഈ നിേരാധനം
്രപഖ്യാപിക്കുകയും അതു മാറാതിരിക്കുമാറ്
രാജകൽപ്പന മു്രദെവക്കുകയും െചയ്താലും.”
9അങ്ങെന ദാര്യാേവശ് രാജാവ് ഈ നിേരാധന
ഉത്തരവ്എഴുതി ഒപ്പ െവച്ച .

10 ഇ്രപകാരം ഒരു കൽപ്പന
ഒപ്പ െവച്ചിരിക്കുന്നതായി ദാനീേയൽ
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വീട്ടിൽെച്ചന്നു. തെന്റ
മാളികമുറിയുെട ജനാല െജറുശേലമിനുേനേര
തുറന്നിരുന്നു.താൻമുമ്പുെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
ദിവസം മൂന്നു്രപാവശ്യം മുട്ട കുത്തി
തെന്റ ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുകയും
സ്േതാ്രതംെചയ്യ കയും െചയ്തു. 11 അേപ്പാൾ
ആ പുരുഷന്മാർ കൂടിവന്ന്, ദാനീേയൽ തെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ്രപാർഥനയും യാചനയും
കഴിക്കുന്നതു കെണ്ടത്തി. 12അങ്ങെന അവർ
രാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്ന് രാജകൽപ്പനെയപ്പറ്റി
ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : “രാജാേവ, മുപ്പതു
ദിവസേത്തക്ക് അങ്ങേയാടല്ലാെത ഏെതങ്കിലും
േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാ ്രപാർഥിക്കുന്ന ഏതു
മനുഷ്യെനയും സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇട്ട കളയും
എെന്നാരു നിേരാധന ഉത്തരവ് തിരുേമനി
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ലേയാ?”
അേപ്പാൾ രാജാവ:് “േമദ്യരുെടയും
പാർസികള െടയും നീക്കംവരാത്ത നിയമ്രപകാരം
ആകാര്യം ശരിതെന്ന”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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13 അേപ്പാൾ അവർ രാജസന്നിധിയിൽ
ഇ്രപകാരം േബാധിപ്പിച്ച : “രാജാേവ,
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഒരുത്തനായ
ദാനീേയൽ, തിരുേമനിെയേയാ തിരുേമനി
ഒപ്പ െവച്ചിട്ട ള്ള കൽപ്പനെയേയാ കൂട്ടാക്കാെത
ദിവസം മൂന്നു്രപാവശ്യംഅേപക്ഷകഴിച്ച വരുന്നു.”
14 ഈ വാക്കു േകട്ടയുടൻ രാജാവ്
അതിദുഃഖിതനായി ദാനീേയലിെന േമാചിപ്പിക്കാൻ
മനസ്സ െവച്ച ; സൂര്യാസ്തമയംവെരയും
അേദ്ദഹെത്തവിടുവിക്കാൻ ്രപയത്നം െചയ്തു.

15 അേപ്പാൾ ഈ പുരുഷന്മാർ
പരസ്പരധാരണേയാെട അടുത്തുവന്നു
രാജാവിേനാട:് “രാജാവു ്രപഖ്യാപിക്കുന്ന
യാെതാരു കൽപ്പനയും നിയമവും മാറിേപ്പാകരുത്
എന്നത് േമദ്യരുെടയും പാർസികള െടയും ഒരു
ചട്ടമാെണന്ന് തിരുേമനി ്രഗഹിച്ചാലും” എന്നു
േബാധിപ്പിച്ച .

16 അേപ്പാൾ രാജാവു കൽപ്പന െകാടുത്തിട്ട്,
ദാനീേയലിെന െകാണ്ടുവന്ന് സിംഹക്കുഴിയിലിട്ട .
“നീ നിരന്തരം േസവിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം
നിെന്ന രക്ഷിക്കുമാറാകെട്ട!” എന്നു രാജാവു
ദാനീേയലിേനാടു പറഞ്ഞു.

17 അവർ ഒരു കല്ല െകാണ്ടുവന്ന് ഗുഹയുെട
വാതിൽക്കൽെവച്ച . ദാനീേയലിെന്റകാര്യത്തിൽ
രാജകൽപ്പന ലംഘിക്കെപ്പടാതിരിക്കാൻ
രാജാവ് തെന്റ മു്രദേമാതിരംെകാണ്ടും
്രപഭുക്കന്മാരുെട മു്രദേമാതിരംെകാണ്ടും
അതിനു മു്രദെവച്ച . 18 അതിനുേശഷം
രാജാവു െകാട്ടാരത്തിൽെചന്ന് ഉപവസിച്ച
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രാ്രതി കഴിച്ച കൂട്ടി. സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻകഴിഞ്ഞതുമില്ല.

19 രാജാവ് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ വളെര
തിടുക്കേത്താെട സിംഹഗുഹയുെട അടുക്കൽ
െചന്നു. 20 ഗുഹയുെട സമീപെത്തത്തിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ദുഃഖശബ്ദേത്താെട ദാനീേയലിെന
വിളിച്ച:് “ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
ദാനീേയേല, നീ നിരന്തരം േസവിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവം സിംഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിെന്ന രക്ഷിക്കാൻ
്രപാപ്തനാേയാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

21 അേപ്പാൾ ദാനീേയൽ രാജാവിേനാട:്
“രാജാവു ദീർഘായുസ്സായിരുന്നാലും! 22 എെന്റ
ൈദവം തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് സിംഹങ്ങള െട
വായ് അടച്ച കളഞ്ഞു. അവ എനിക്ക് ഒരു
േദാഷവും െചയ്തില്ല. കാരണം, ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനാണ്. രാജാേവ,
അങ്ങയുെടമുന്നിലും ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും
െചയ്തിട്ടില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 അേപ്പാൾ രാജാവ് ഏറ്റവും സേന്താഷിച്ച .
ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്ന് കയറ്റ ന്നതിന്
അേദ്ദഹം കൽപ്പനെകാടുത്തു. അങ്ങെന
ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്ന് കയറ്റി. ദാനീേയൽ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുമൂലം അേദ്ദഹത്തിനു
യാെതാരു േകടും പറ്റിയതായി കണ്ടില്ല.

24 അതിനുേശഷം രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട്,
ദാനീേയലിേന്മൽ വിേദ്വഷപൂർവം േദാഷം
ആേരാപിച്ചവെര വരുത്തി. അവെരയും
അവരുെട മക്കെളയും ഭാര്യമാെരയും
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സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. അവർ
ഗുഹയുെട അടിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
സിംഹങ്ങൾ അവെര പിടികൂടി അവരുെട
അസ്ഥികെളല്ലാം തകർത്തുകളഞ്ഞു.

25 പിന്നീട്, ദാര്യാേവശ് രാജാവ്
സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും ഭൂമിയിൽ
എല്ലായിടവും വസിക്കുന്ന സകലഭാഷക്കാർക്കും
ഇ്രപകാരംഎഴുതിഅയച്ച :

“നിങ്ങൾക്കുസമാധാനം വർധിക്കെട്ട!
26 “എെന്റരാജ്യത്തിെലസകല്രപേദശങ്ങളിലും,
ജനങ്ങൾ ദാനീേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെകഭയഭക്തിേയാെടആയിരിക്കണെമന്നു
ഞാൻകൽപ്പിക്കുന്നു.
“കാരണം,അവിടന്നാണ് ജീവനുള്ളൈദവം
അവിടന്ന്എെന്നേന്നക്കുംനിലനിൽക്കുന്നു;

അവിടെത്തരാജ്യം നാശം ഭവിക്കാത്തഒന്നേ്രത,
അവിടെത്ത ആധിപത്യം
ശാശ്വതമായിരിക്കും.

27അവിടന്നു േമാചിപ്പിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നു;
അവിടന്ന്ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും
ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിക്കുന്നു.

അവിടന്നു ദാനീേയലിെന േമാചിപ്പിച്ച
സിംഹങ്ങള െടശക്തിയിൽനിന്നുതെന്ന.”

28 അങ്ങെന ദാനീേയൽ ദാര്യാേവശിെന്റ
ഭരണകാലത്തും പാർസിരാജാവായ
േകാെരശിെന്റ ഭരണകാലത്തുംശുഭമായിരുന്നു.
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7
നാലുമൃഗങ്ങെളപ്പറ്റി ദാനീേയൽകണ്ടസ്വപ്നം

1 ബാേബൽരാജാവായ േബൽശസ്സരിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ ഒന്നാംവർഷത്തിൽ ദാനീേയൽ
ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു. കിടക്കയിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹത്തിനു ദർശനങ്ങളണ്ടായി. അേദ്ദഹം
തെന്റസ്വപ്നത്തിെന്റസാരാംശംഎഴുതി.

2 ദാനീേയൽ ഇ്രപകാരം വിവരിച്ച :
“ആകാശത്തിെല നാലു കാറ്റ ം മഹാസമു്രദെത്ത
ഇളക്കിമറിക്കുന്നതു ഞാൻ രാ്രതി ദർശനത്തിൽ
കണ്ടു. 3അേപ്പാൾവ്യത്യസ്തങ്ങളായനാലുവലിയ
മൃഗങ്ങൾസമു്രദത്തിൽനിന്ന് കയറിവന്നു.

4 “ഒന്നാമേത്തതു സിംഹത്തിനു തുല്യം,
അതിന് കഴുകെന്റ ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, അതിെന്റ
ചിറകുകൾ പറിച്ച നീക്കെപ്പട്ട ; അതിെന
നിലത്തുനിന്നുയർത്തി മനുഷ്യെനേപ്പാെല
ഇരുകാലിൽ നിർത്തി; അതിന് ഒരു
മനുഷ്യഹൃദയവും നൽകെപ്പട്ട .

5 “രണ്ടാമതു കരടിക്കു തുല്യമായ മെറ്റാരു
മൃഗെത്ത കണ്ടു. അതിെന്റ ഒരു പാർശ്വം
ഉയർന്നിരുന്നു; വായിൽ പല്ല കൾക്കിടയിൽ
മൂന്നു വാരിെയല്ല കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘എഴുേന്നറ്റ്
ധാരാളം മാംസം തിന്നുക,’ എന്ന് അതിേനാടു
പറയെപ്പട്ട .

6 “അതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
പുള്ളിപ്പ ലിക്കു തുല്യമായ മെറ്റാരു മൃഗെത്ത
കണ്ടു. അതിെന്റ മുതുകിൽ പക്ഷിയുെട നാലു
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ചിറകുണ്ടായിരുന്നു.ആമൃഗത്തിനു നാലുതലയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.ആധിപത്യംആമൃഗത്തിനു ലഭിച്ച .

7 “അതിനുേശഷം രാ്രതി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ
ഉ്രഗവും ഭയാനകവും അതിശക്തവുമായ
നാലാമെതാരു മൃഗെത്ത കണ്ടു. അതിന്
വലിയ ഇരുമ്പുപല്ല കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു
തിന്നുകയും തകർക്കുകയും േശഷമുള്ളതിെന
കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടിെമതിക്കുകയും െചയ്തു.
അതിനുമുമ്പുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും
അതു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു; പത്തു െകാമ്പുകൾ
അതിനുണ്ടായിരുന്നു.

8 “ആ െകാമ്പുകെളക്കുറിച്ച ഞാൻ
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരു െചറിയ
െകാമ്പ്അവയ്ക്കിടയിൽമുളച്ച വന്നു.ആദ്യെത്ത
െകാമ്പുകളിൽമൂെന്നണ്ണംഅതിെന്റമുമ്പിൽെവച്ച്
േവേരാെട പിഴുെതറിയെപ്പട്ട . ഈ െകാമ്പിൽ
മനുഷ്യനുള്ളതുേപാെലകണ്ണ കള ംവമ്പുപറയുന്ന
വായും ഉണ്ടായിരുന്നു.

9 “ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക,
“സിംഹാസനങ്ങൾഒരുക്കെപ്പട്ട ;
പുരാതനനായവൻഉപവിഷ്ടനായി.

അവിടെത്ത വസ്്രതം ഹിമംേപാെല
െവണ്മയുള്ളതും
തലമുടിനിർമലമായആട്ടിൻേരാമംേപാെലയും
ആയിരുന്നു.

അവിടെത്തസിംഹാസനംഅഗ്നിജ്വാലയും
അതിെന്റ ച്രകങ്ങൾ എരിയുന്ന തീയും
ആയിരുന്നു.

10അവിടെത്തസന്നിധിയിൽനിന്ന്
ഒരുഅഗ്നിനദി ്രപവഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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ആയിരമായിരംേപർ അവിടേത്തക്ക്
ശു്രശൂഷെചയ്തു;
പതിനായിരം പതിനായിരംേപർ അവിടെത്ത
മുമ്പിൽനിന്നിരുന്നു.

ന്യായവിസ്താരസഭസേമ്മളിച്ച ,
പുസ്തകങ്ങൾതുറന്നു.

11 “ആ െകാമ്പു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
അഹങ്കാരവാക്കുകള െട ശബ്ദംനിമിത്തം
ഞാൻ േനാക്കി. മൃഗെത്ത െകാന്ന് അതിെന്റ
ശരീരം നശിപ്പിച്ച് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ
ഇടുന്നതുവെര ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
12 മറ്റ മൃഗങ്ങള െട കാര്യത്തിലാകെട്ട,അവയുെട
ആധിപത്യം നീക്കെപ്പട്ട ; എങ്കിലും ഒരു
നിർദിഷ്ടകാലേത്തക്ക് അവയുെട ആയുസ്സ
നീട്ടിെക്കാടുത്തു.

13 “രാ്രതിദർശനങ്ങളിൽ ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക,ആകാശേമഘങ്ങളിലൂെട
മനുഷ്യപു്രതനു* സദൃശനായ ഒരുവൻ വരുന്നതു
കണ്ടു. അേദ്ദഹം പുരാതനനായവെന്റഅടുക്കൽ
െചന്നു.അവർഅേദ്ദഹെത്തഅവിടെത്തമുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 14സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം ജനതകള ം
ഭാഷക്കാരും അേദ്ദഹെത്ത േസവിേക്കണ്ടതിന്
ആധിപത്യവും മഹത്ത്വവും രാജത്വവും
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആധിപത്യം നീക്കംവരാത്ത നിത്യാധിപത്യമാണ.്
അേദ്ദഹത്തിെന്റരാജ്യംഅനശ്വരംതെന്ന.

* 7:13 മൂ.ഭാ. ബർ-എനാശ് എന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യൻ എന്നർഥം.
പുതിയനിയമത്തിൽ േയശുവിനു നൽകെപ്പട്ട മനുഷ്യപു്രതൻ,
എന്ന േപര് ഈ വാക്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ആയിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ എന്ന ്രപേയാഗം ഇവിെട
നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത.്
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സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം
15 “ദാനീേയൽഎന്നഞാൻഎെന്റആത്മാവിൽ
ദുഃഖിച്ച .എെന്റമനസ്സിെല ദർശനങ്ങളാൽഞാൻ
വിവശനായിത്തീർന്നു. 16ഞാൻസമീപത്തു നിന്ന
ഒരുവെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന് ഇതിെന്റെയല്ലാം
െപാരുൾഎന്താെണന്നു േചാദിച്ച .

“അതിനാൽഅേദ്ദഹംഈകാര്യങ്ങള െടസാരം
എനിക്കു വ്യക്തമാക്കിത്തന്നു. 17 ഈ നാലു
മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നുവരാനുള്ള
നാലു രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. 18 എന്നാൽ
പരേമാന്നതെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം ്രപാപിച്ച്
സദാകാലേത്തക്കും രാജ്യംഅവകാശമാക്കും.

19 “പിന്നീട്, മെറ്റല്ലാ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തവും അതിഭയങ്കരവും ഇരുമ്പുപല്ല കള ം
െവങ്കലനഖങ്ങള മുള്ളതും വിഴുങ്ങുകയും
തകർക്കുകയും േശഷിച്ചതിെന കാൽെകാണ്ടു
ചവിട്ടിെമതിക്കുകയും െചയ്തതുമായ
നാലാമെത്ത മൃഗെത്തക്കുറിച്ച ം
20 അതിെന്റ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന
പത്തുെകാമ്പുകെളക്കുറിച്ച ം പിന്നീടു
മുളച്ച വളർന്നതും മൂെന്നണ്ണെത്ത വീഴ്ത്തിയതും
കണ്ണ ം വമ്പുപറയുന്ന വായുമുള്ളതും
മറ്റ ള്ളവെയക്കാൾ കാഴ്ചയിൽ വലുതുമായ
മേറ്റ െകാമ്പിെനക്കുറിച്ച ം അറിയുവാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിച്ച . 21-22 പുരാതനനായവൻ വന്ന്
പരേമാന്നതെന്റ വിശുദ്ധർക്ക് അനുകൂലമായി
വിധി ്രപസ്താവിക്കുകയും വിശുദ്ധർ രാജ്യം
പിടിച്ചടക്കുകയും െചയ്യന്നസമയംവരുേവാളംആ
െകാമ്പു വിശുദ്ധേരാടു യുദ്ധംെചയ്ത് അവെര
ജയിക്കുന്നതുഞാൻകണ്ടു.
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23 “അേദ്ദഹം ഈ വിശദീകരണം എനിക്കു
നൽകി: നാലാമെത്ത മൃഗം, ഭൂമിയിൽ
വരാനുള്ള നാലാമേത്തതായ ഒരു രാജത്വമാണ.്
അതു മെറ്റല്ലാ രാജത്വങ്ങെളക്കാള ം
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് ഭൂമിെയ മുഴുവൻ
വിഴുങ്ങുകയും അതിെന ചവിട്ടിെമതിക്കുകയും
തകർക്കുകയും െചയ്യ ം. 24 പത്തുെകാമ്പുകേളാ,
ഈ രാജത്വത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കുന്ന പത്തു
രാജാക്കന്മാരാണ്. അവർക്കുേശഷം മെറ്റാരു
രാജാവ് എഴുേന്നൽക്കും. മുൻഗാമികളിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തനായി അേദ്ദഹം മൂന്നു രാജാക്കന്മാെര
കീഴടക്കും. 25 അേദ്ദഹം പരേമാന്നതെനതിേര
വമ്പു പറയുകയും പരേമാന്നതെന്റവിശുദ്ധന്മാെര
ഒടുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങെളയും
നിയമങ്ങെളയും മാറ്റ ന്നതിനു ്രശമിക്കുകയും
െചയ്യ ം. കാലവും കാലങ്ങള ം കാലാർധവും†
കഴിയുംവെര അവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കൽ
ഏൽപ്പിക്കും.

26 “ ‘എന്നാൽന്യായവിസ്താരസഭഇരിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യം എടുത്തുകളഞ്ഞ്
അവസാനേത്താളം നശിപ്പിച്ച് മുടിച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം. 27 പിന്നീട്, രാജത്വവും ആധിപത്യവും
ആകാശത്തിനുകീേഴ എല്ലായിടത്തുമുള്ള
രാജ്യങ്ങള െട മഹത്ത്വവും പരേമാന്നതെന്റ
വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിനു നൽകെപ്പടും.
അവിടെത്ത രാജ്യം ഒരു നിത്യരാജ്യമായിരിക്കും;
എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങള ം അവിടെത്ത
േസവിക്കുകയുംഅനുസരിക്കുകയും െചയ്യ ം.’

† 7:25 അഥവാ, ഒരുവർഷം, രണ്ടുവർഷം,അരവർഷം
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28 “ഇങ്ങെനയാകുന്നു കാര്യങ്ങള െട
അവസാനം. ദാനീേയൽഎന്നഞാനാകെട്ട,എെന്റ
വിചാരങ്ങളാൽ അതിവിവശനായിത്തീർന്നു.
എെന്റ മുഖം വിളറിെവളത്തു. എങ്കിലും ഈ
കാര്യംഞാൻഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിച്ച .”

8
ദാനീേയലിെന്റ ദർശനം: ആട്ട െകാറ്റനും

േകാലാട്ട െകാറ്റനും
1 േബൽശസ്സർരാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
മൂന്നാംവർഷത്തിൽ ദാനീേയൽ എന്ന
എനിക്ക,് മുമ്പുണ്ടായ ദർശനെത്തത്തുടർന്ന്
മെറ്റാരു ദർശനം ഉണ്ടായി. 2 ഏലാം
്രപവിശ്യയിെല എെന്റ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ
ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതായി
കണ്ടു. ഞാൻ ഊലായിനദീതീരത്തു*
നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ ദർശനത്തിൽ
കണ്ടു. 3 ഞാൻ കണ്ണ യർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
നദീതീരത്ത്† രണ്ടുെകാമ്പുള്ള ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. അതിെന്റ
രണ്ടുെകാമ്പുകള ം നീണ്ടവയായിരുന്നു; എന്നാൽ
ഒരു െകാമ്പ് അധികം നീണ്ടതുമായിരുന്നു.
അധികംനീണ്ടത്ഒടുവിൽമുളച്ച വന്നതായിരുന്നു.
4ആആട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ം ഇടിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു
മൃഗത്തിനും അതിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അതിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കാൻകഴിവുള്ളവർആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

* 8:2 അഥവാ, ഊലായി കവാടത്തിൽ † 8:3 അഥവാ,
കവാടത്തിൽ
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അതു തനിക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച
അങ്ങെനഅതുവളെരവലുതായിത്തീർന്നു.

5 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഭൂമിയുെട
ഉപരിതലത്തിലൂെട നിലംെതാടാെത വന്നു;
അതിനു കണ്ണ കൾക്കുനടുവിൽ ്രശേദ്ധയമായ
ഒരു െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. 6 നദീതീരത്തു
നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ട രണ്ടുെകാമ്പുള്ള
ആട്ട െകാറ്റെന്റേനേര അത് ഉ്രഗേകാപേത്താെട
പാഞ്ഞുെചന്നു. 7 അത് ആട്ട െകാറ്റനരിെക
വരുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. അത്
ആട്ട െകാറ്റെന്റേനേര േ്രകാധേത്താെട
പാഞ്ഞുെചന്നു. അത് ആട്ട െകാറ്റെന ഇടിച്ച്
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.
അതിേനാട് എതിർത്തു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി
ആട്ട െകാറ്റന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽഅത്
അതിെന നിലത്തു തള്ളിയിട്ട ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
ആട്ട െകാറ്റെന അതിെന്റ ശക്തിയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
8 േകാലാട്ട െകാറ്റൻ വളെര വലുതായിത്തീർന്നു.
അതിെന്റ ശക്തി വർധിച്ചേപ്പാൾ വലിയ െകാമ്പു
തകർന്നുേപായി. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
ആകാശത്തിെല നാലു കാറ്റ കൾക്കുംേനേര നാല്
അസാധാരണെകാമ്പുകൾമുളച്ച വന്നു.

9 അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്ന് ഒരു
െചറിയ െകാമ്പു മുളച്ച് െതേക്കാട്ട ം
കിഴേക്കാട്ട ം മേനാഹരേദശത്തിനുേനേരയും
അത്യന്തം വലുതായിത്തീർന്നു. 10 അത്
ആകാശത്തിെല ൈസന്യേത്താളം വളർന്ന്
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ആ നക്ഷ്രതേസനയിൽ ചിലതിെന
ഭൂമിയിേലക്കു തള്ളിയിട്ട ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
11 അത് ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതിേയാളം
തെന്നത്തെന്ന വലുതാക്കി; അേദ്ദഹത്തിനു
നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
നീക്കിക്കളയുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇടിച്ച കളയുകയും െചയ്തു.
12 ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതിേയാടുള്ള
മത്സരംനിമിത്തം, നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് തെന്ന
േസവിക്കാനുള്ളസമൂഹെത്തആമൃഗം നിയമിച്ച .
അതു സത്യെത്ത തകിടംമറിച്ച െകാണ്ടു െചയ്ത
്രപവൃത്തികളിെലല്ലാം അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കുകയും
െചയ്തു.‡

13അേപ്പാൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ സംസാരിക്കുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട . സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധേനാട,് മെറ്റാരു വിശുദ്ധൻ: “നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗമൃഗെത്തയും
എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന
മത്സരെത്തയും വിശുദ്ധമന്ദിരം, ൈസന്യം
എന്നിവയും ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടാൻ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിെനയും സംബന്ധിച്ച
ദർശനം നിറേവറാൻ എ്രതകാലം േവണ്ടിവരും?”
എന്നു േചാദിച്ച .

14 അേദ്ദഹം എേന്നാട:് “2,300 സന്ധ്യകള ം
ഉഷസ്സ കള ം േവണ്ടിവരും. അതിനുേശഷം
വിശുദ്ധമന്ദിരം പുനർനിർമിക്കെപ്പടും” എന്നു
പറഞ്ഞു.
‡ 8:12 മൂ.ഭാ. 11–12എന്നീവാക്യങ്ങള െടഅർഥംവളെരവ്യക്തമല്ല.
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ദർശനവ്യാഖ്യാനം
15 ദാനീേയൽഎന്നഞാൻ ദർശനം കണ്ടേശഷം
അർഥം ്രഗഹിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക,
ഒരു പുരുഷരൂപം എെന്റമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. 16 ഊലായി തീരങ്ങൾക്കു
മേധ്യനിന്ന്, “ഗ്രബീേയേല, ഇവനു ദർശനം
്രഗഹിപ്പിച്ച െകാടുക്കുക” എന്നു പറയുന്ന ഒരു
പുരുഷെന്റശബ്ദംഞാൻ േകട്ട .

17അങ്ങെന അേദ്ദഹം ഞാൻ നിന്നിരുന്നിടത്തു
വന്നു. അേദ്ദഹം വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട
കമിഴ്ന്നുവീണു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം:
“മനുഷ്യപു്രതാ,” ഈ ദർശനം അന്ത്യകാലെത്ത
സംബന്ധിച്ച ള്ളെതന്നു ്രഗഹിച്ച െകാൾക, എന്നു
പറഞ്ഞു.

18അേദ്ദഹംഎേന്നാടുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക,
ഞാൻ േബാധരഹിതനായി, നിലത്തു
കമിഴ്ന്നുവീണു. അേദ്ദഹം എെന്ന െതാട്ട
നിവർന്നുനിൽക്കുമാറാക്കി.

19 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇതാ,
േ്രകാധകാലത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
എന്തു സംഭവിക്കുെമന്നു ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കാൻ േപാകുകയാണ;് കാരണം അത്
അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ള ദർശനമേ്രത. 20 രണ്ടു
െകാമ്പുള്ളതായി നീ കണ്ട ആട്ട െകാറ്റൻ
േമദ്യരുെടയും പാർസികള െടയും രാജാക്കന്മാെര
കുറിക്കുന്നു. 21 പരുപരുത്ത േകാലാട്ട െകാറ്റൻ
്രഗീക്കുരാജാവാണ.്§ കണ്ണ കൾക്കു മേധ്യയുള്ള
വലിയ െകാമ്പ് അവരുെടആദ്യരാജാവിെനയാണ്
കുറിക്കുന്നത.് 22ഒടിഞ്ഞെകാമ്പിെന്റസ്ഥാനത്തു

§ 8:21 മൂ.ഭാ. യവനരാജാവാണ്



ദാനീേയൽ 8:23 xlvii ദാനീേയൽ 8:27

മുളച്ച വന്ന നാലു െകാമ്പുകള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രാജ്യത്തുനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങെള
കാണിക്കുന്നു; എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശക്തിേയാെടഅല്ലതാനും.

23 “അവരുെട ഭരണത്തിെന്റ അന്ത്യകാലത്ത്—
അതി്രകമക്കാരുെട അതി്രകമം മുഴുക്കുേമ്പാൾ—
ഉ്രഗരൂപിയും കൗശലബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ
ഒരു രാജാവ് എഴുേന്നൽക്കും. 24 അേദ്ദഹം
അതിശക്തനാകും; സ്വന്തശക്തിയാൽ
അല്ലതാനും. അേദ്ദഹം ഭയങ്കരനാശം
െചയ്തുെകാണ്ട് തെന്റ ഇഷ്ടം ്രപവർത്തിച്ച്
വിജയിക്കും. അേദ്ദഹം വീരന്മാെരയും
വിശുദ്ധജനെത്തയും നശിപ്പിക്കും. 25 വഞ്ചന
പടർന്നുപന്തലിക്കാൻ അേദ്ദഹം ഇടയാക്കുകയും
മറ്റ ള്ളവെരക്കാൾ താൻ ഉന്നതെനന്നു
ഭാവിക്കുകയും െചയ്യ ം. അവർസുരക്ഷിതെരന്നു
കരുതിയിരിക്കുന്ന അേദ്ദഹം പലെരയും
നശിപ്പിക്കും. ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപഭുവിെനയും
അേദ്ദഹം എതിർക്കും. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
തകർക്കെപ്പടും; മനുഷ്യകരംെകാണ്ടല്ലതാനും.

26 “സന്ധ്യകെളയുംഉഷസ്സ കെളയുംപറ്റിയുണ്ടായ
ദർശനം സത്യമാണ.് എന്നാൽ
ഈ ദർശനം മു്രദെവക്കുക; അതു
വിദൂരഭാവികാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു.”

27 ഇതിനുേശഷം ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ
വളെരദിവസേത്തക്കു ക്ഷീണിതനും
േരാഗിയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ് രാജകാര്യങ്ങളിൽ
വ്യാപൃതനായി. ഈ ദർശനെത്തക്കുറിച്ച
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ഞാൻ അത്ഭുതപരവശനായി; അതു മനുഷ്യെന്റ
്രഗഹണശക്തിക്ക്അതീതമായിരുന്നു.

9
ദാനീേയലിെന്റ ്രപാർഥന

1ബാേബൽ*രാജ്യത്തിൽരാജാവായിത്തീർന്നവനും
േമദ്യനായ അഹേശ്വേരാശിെന്റ
പു്രതനുമായ ദാര്യാേവശിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ഒന്നാംവർഷത്തിൽ, 2 ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ,
െജറുശേലമിെന്റ ശൂന്യാവസ്ഥ എഴുപതു
വർഷംെകാണ്ട് അവസാനിക്കും എന്നു
യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടനുസരിച്ച ള്ള ഒരു കാലസംഖ്യ
തിരുെവഴുത്തുകളിൽനിന്ന് ്രഗഹിച്ച . 3അതിനാൽ
ഞാൻ ഉപവസിച്ച ം ചാക്കുശീലയുടുത്തും
െവണ്ണീറിൽ ഇരുന്നുംെകാണ്ട് ്രപാർഥനയിലും
യാചനയിലുമായി കർത്താവായ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കാൻമനസ്സ െവച്ച .

4 ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച്ഏറ്റ പറഞ്ഞു:

“വലിയവനും ഭയങ്കരനും തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കും തെന്റ
കൽപ്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും
അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിെന്റ ഉടമ്പടി
ഉറപ്പിക്കുന്ന ൈദവവുമായ കർത്താേവ,
5 ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു, അതി്രകമം
്രപവർത്തിച്ച ; ദുഷ്ടതേയാെട ജീവിച്ച .
അങ്ങയുെട കൽപ്പനകളിൽനിന്നും

* 9:1 അഥവാ,കൽദയ
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നിയമങ്ങളിൽനിന്നും വിട്ട മാറി അങ്ങേയാടു
മത്സരിച്ച . 6 ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും പിതാക്കന്മാേരാടും
േദശത്തിെല സകലജനങ്ങേളാടും അവിടെത്ത
നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച അങ്ങയുെട
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു
ഞങ്ങൾേകട്ടനുസരിച്ചതുമില്ല.

7 “കർത്താേവ, അങ്ങു നീതിമാനാണ്
എന്നാൽെയഹൂദാജനവുംെജറുശേലംനിവാസികള ം
സകല ഇ്രസാേയൽജനവും അങ്ങേയാടു
കാണിച്ച അവിശ്വസ്തതനിമിത്തം
സർവേദശങ്ങളിലും ചിതറിക്കെപ്പട്ട ദൂരസ്ഥരും
സമീപസ്ഥരുമായ ഞങ്ങൾേക്കാ, ഇന്നുള്ളത്
ലജ്ജമാ്രതം. 8 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ
അേങ്ങെക്കതിേര പാപംെചയ്തിരിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
ലജ്ജെകാണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. 9ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവിെന്റ പക്കൽ കരുണയും
വിേമാചനവുമുണ്ട.് ഞങ്ങേളാ, അവിടേത്താടു
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം ഞങ്ങൾ
അനുസരിക്കുകേയാഅവിടെത്തദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരിലൂെട ഞങ്ങള െടമുമ്പിൽെവച്ച
ന്യായ്രപമാണം ്രപമാണിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
11 ഇ്രസാേയൽ മുഴുവനും അവിടെത്ത
അനുസരിക്കാെത,അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിച്ച് വഴിവിട്ട നടന്നിരിക്കുന്നു.

“ഞങ്ങൾ അേങ്ങെക്കതിേര
പാപംെചയ്തിരിക്കുകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
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ആണയിലൂെട ശപഥംെചയ്തു
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള ന്യായവിധി
ഞങ്ങള െടേമൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
12 വലിയ അനർഥം ഞങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തുെമന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങെള
ന്യായപാലനംെചയ്തവർക്കും എതിേര
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അങ്ങു
നിറേവറ്റിയിരിക്കുന്നു; െജറുശേലമിനു
സംഭവിച്ചതുേപാെലയുള്ള ഒന്ന്
ആകാശത്തിൻകീഴിെലങ്ങും ഒരിക്കലും
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. 13 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ട ള്ളതുേപാെല
ഈ അനർഥെമല്ലാം ഞങ്ങൾക്കു
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്നിട്ട ംഞങ്ങള െടഅകൃത്യം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് അങ്ങയുെട സത്യത്തിനു
െചവിെകാടുത്തുെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കരുണയ്ക്കായി
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 14 അതുെകാണ്ട്
ഈവിനാശംഞങ്ങള െടേമൽവരുത്തുന്നതിനു
യേഹാവ മടിച്ചില്ല,കാരണംഅവിടന്നു െചയ്യന്ന
എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നീതിമാനാകുന്നു; എന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ
അവിടെത്തവചനം േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല.

15 “ബലമുള്ള ഭുജത്താൽ തെന്റ
ജനെത്ത ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവരികയും ഇന്നുള്ളതുേപാെല
തനിക്കായി ഒരു നാമം സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട ള്ള ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
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16 കർത്താേവ, അവിടെത്ത സർവനീതിക്കും
തക്കവണ്ണം ഇേപ്പാൾ അങ്ങയുെട േകാപവും
േ്രകാധവും അങ്ങയുെട വിശുദ്ധപർവതമായ
െജറുശേലം നഗരംവിട്ട നീങ്ങുമാറാകെട്ട.
എെന്തന്നാൽ ഞങ്ങള െട പാപവും ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട അതി്രകമവുംനിമിത്തം
െജറുശേലമും അങ്ങയുെട ജനങ്ങള ം
ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു
നിന്ദാവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

17 “അതിനാൽ ഞങ്ങള െട ൈദവേമ,
ഇേപ്പാൾഅവിടെത്ത ദാസെന്റ ്രപാർഥനയ്ക്കും
യാചനകൾക്കും െചവിചായ ്ക്കണേമ.
ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്ന അവിടെത്ത
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേന്മൽ കർത്താവ് നിമിത്തം
തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ. 18 എെന്റ
ൈദവേമ, െചവിചായ്ച്ച േകൾക്കണേമ.
കണ്ണ തുറന്നു തിരുനാമം വഹിക്കുന്ന
നഗരത്തിെന്റ ശൂന്യത കാണണേമ. ഞങ്ങള െട
നീതിനിമിത്തമല്ല, അവിടെത്ത മഹാദയ
കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അേപക്ഷ
തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത.്
19 കർത്താേവ, േകൾക്കണേമ. കർത്താേവ,
ക്ഷമിക്കണേമ. കർത്താേവ, െചവിെക്കാണ്ട്
്രപവർത്തിക്കണേമ. എെന്റ ൈദവേമ,
തിരുനാമംനിമിത്തം ഇനിയും താമസിക്കരുേത;
അവിടെത്ത നഗരവും അവിടെത്ത ജനവും
തിരുനാമം വഹിക്കുന്നേല്ലാ.”

എഴുപത് “ഏഴുകൾ”
20 ഞാൻ ഇങ്ങെന ്രപാർഥിക്കുകയും എെന്റ
പാപവും എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
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പാപവും ഏറ്റ പറയുകയും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപർവതത്തിനുേവണ്ടി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽഅേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ— 21 ഞാൻ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, മുമ്പു
ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന പുരുഷനായ
ഗ്രബീേയൽ, സന്ധ്യായാഗത്തിെന്റ സമയത്ത്
അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായിരുന്ന എെന്റ
അടുക്കൽ അതിേവഗത്തിൽ പറെന്നത്തി.
22 അേദ്ദഹം എേന്നാടു സംസാരിക്കുകയും
ഇത്തരം നിർേദശങ്ങൾ നൽകുകയും െചയ്തു:
“ദാനീേയേല, നിനക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയും വിേവകവും
പകർന്നുതരാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു.
23 നീ ഏറ്റവും ്രപിയെപ്പട്ടവനാകുകയാൽ നിെന്റ
്രപാർഥനയുെട ആരംഭത്തിൽതെന്ന എനിക്കു
കൽപ്പനലഭിച്ച ; നിേന്നാടു സംസാരിക്കാൻഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സേന്ദശം േകട്ട
ദർശനത്തിെന്റഅർഥം ്രഗഹിച്ച െകാൾക.

24 “അതി്രകമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും
പാപത്തിനു വിരാമംകുറിക്കുന്നതിനും
അനീതിക്കു ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യന്നതിനും
അനന്തമായ നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
ദർശനവും ്രപവചനവും മു്രദയിടുന്നതിനും
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലെത്ത† അഭിേഷകം
െചയ്യന്നതിനും നിെന്റ ജനത്തിനും
വിശുദ്ധനഗരത്തിനും എഴുപത് ‘ഏഴുകൾ’‡
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 “അതുെകാണ്ട് ഇത് അറിയുകയും
† 9:24 അഥവാ, അതിവിശുദ്ധമായവെന ‡ 9:24 അഥവാ,
ആഴ്ചകൾ,വാ. 25, 26കാണുക.
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മനസ്സിലാക്കുകയുംെചയ്യ ക: െജറുശേലമിെന
പുനരുദ്ധരിച്ച പുനർനിർമിക്കാൻ കൽപ്പന
പുറെപ്പടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായ
ഭരണാധിപെന്റ വരവുവെര§ ഏഴ് ‘ഏഴുകള ം’
അറുപത്തിരണ്ട് ‘ഏഴുകള ം’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
അതു കഷ്ടതയുെട കാലത്തുതെന്ന
െതരുവീഥികള ം കിടങ്ങുകള മായി
പുനർനിർമിക്കെപ്പടും. 26 അറുപത്തിരണ്ട്
‘ഏഴുകൾ’ ക്കുേശഷം അഭിഷിക്തൻ
വധിക്കെപ്പടും; തനിക്കുേവണ്ടി അല്ലതാനും.
വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണാധിപെന്റ ജനം
നഗരെത്തയും വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും
നശിപ്പിക്കും. അതിെന്റ അവസാനം ഒരു
്രപളയംേപാെല കടന്നുവരും: അന്ത്യംവെരയും
യുദ്ധങ്ങൾ തുടരും. വിനാശം ്രപഖ്യാപിക്കെപ്പട്ട
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 27 ഒരു ‘ഏഴു’*
കാലേത്തക്ക് അേദ്ദഹം പലേരാടും ഉടമ്പടി
െചയ്യ ം. ‘ഏഴിെന്റ’ മധ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം
ദഹനയാഗവും േഭാജനയാഗവും നിർത്തലാക്കും.
്രപഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അന്ത്യം
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ വർഷിക്കുന്നതുവെര
എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛത
ൈദവാലയത്തിൽ†അേദ്ദഹംസ്ഥാപിക്കും.”

10
ദാനീേയലിനു ്രപത്യക്ഷനായപുരുഷൻ

1 പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
മൂന്നാംവർഷത്തിൽ േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നു

§ 9:25അഥവാ, ്രപഭുവായമശീഹാവെര * 9:27അഥവാ,ആഴ്ച
† 9:27 മൂ.ഭാ. ചിറകിേന്മൽ
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േപരുള്ള ദാനീേയലിന് ഒരു കാര്യം െവളിെപ്പട്ട .
ആ കാര്യം സത്യവും ഒരു മഹായുദ്ധെത്ത
സംബന്ധിക്കുന്നതും* ആയിരുന്നു. ആ
കാര്യത്തിെന്റ അർഥം ഒരു ദർശനത്തിലൂെട
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.

2 ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ
മൂന്നാഴ്ചയായി ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 3 ആ
മൂന്നാഴ്ച കഴിയുേവാളം ഞാൻ സ്വാദുേഭാജനം
കഴിക്കുകേയാ മാംസം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ
രുചിക്കുകേയാഎണ്ണേതക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

4 ഒന്നാംമാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി
ഞാൻ മഹാനദിയായ ൈട്രഗീസിെന്റ
തീരത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 5 ഞാൻ
തലയുയർത്തിേനാക്കി ചണവസ്്രതം ധരിച്ച്
അരയിൽ ഊഫാസിൽനിന്നുള്ള തങ്കംെകാണ്ടു
നിർമിച്ച അരപ്പട്ട† െകട്ടിയതുമായ ഒരു
പുരുഷെന കണ്ടു. 6 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശരീരം പുഷ്യരാഗംേപാെലയും മുഖം
മിന്നൽപ്പിണർേപാെലയും കണ്ണ കൾ എരിയുന്ന
പന്തങ്ങൾേപാെലയും ൈകകള ം കാലുകള ം
മിനുക്കിയ െവങ്കലത്തിെന്റ േശാഭയുള്ളവയും
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകള െട
ശബ്ദം ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ ആരവംേപാെലയും
ആയിരുന്നു.

7 ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻമാ്രതം ഈ ദർശനം
കണ്ടു; എേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർ
ഈ ദർശനം കണ്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു
വലിയ ഭീതി അവരുെടേമൽ വീണു; അവർ

* 10:1 അഥവാ, േക്ലശകരമായതും † 10:5 അതായത,് െബൽറ്റ്
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ഓടിെയാളിച്ച . 8 അങ്ങെന ഞാൻ തനിേയ
ഇരുന്ന് ആ മഹാദർശനം കണ്ടു; എന്നിൽ ബലം
േശഷിച്ചിരുന്നില്ല. എെന്റ മുഖം വിളറിെവളത്തു;
ഞാൻഒന്നിനുംകഴിവില്ലാത്തവൻആയിത്തീർന്നു.
9അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം ഞാൻ
േകട്ട . ഞാൻ ആ ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
േബാധരഹിതനായി നിലത്തുകമിഴ്ന്നുവീണു.

10 അേപ്പാൾ ഒരു കരം എെന്ന സ്പർശിച്ച ;
അേപ്പാൾ ൈകകള ം കാൽമുട്ട കള ം ഊന്നി
വിറച്ച െകാണ്ടു ഞാൻ നിന്നു. 11 അേദ്ദഹം
എേന്നാട:് “ഏറ്റവും ്രപിയപുരുഷനായ ദാനീേയേല,
ഞാൻ നിേന്നാടു പറയാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ
്രശദ്ധേയാെട േകട്ട െകാൾക,നിവർന്നുനിൽക്കുക.
എെന്ന ഇേപ്പാൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിെന്റ
അടുക്കേലക്കാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം
ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
വിറയേലാെട നിവർന്നുനിന്നു.

12 പിന്നീട് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ദാനീേയേല,
ഭയെപ്പേടണ്ട, ഇതു ്രഗഹിക്കുന്നതിനും നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സ്വയം താഴ്ത്തുന്നതിനും
നീ മനസ്സ െവച്ച ആദ്യദിവസംമുതൽ
നിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. നിെന്റ
അേപക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരമായിത്തെന്ന ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു. 13 പാർസിരാജ്യത്തിെന്റ
്രപഭു ഇരുപെത്താന്നുദിവസം എേന്നാട്
എതിർത്തുനിന്നു. അേപ്പാൾ ്രപധാന
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായ മീഖാേയൽ
എെന്ന സഹായിക്കാൻ വന്നു. കാരണം
ഞാൻ അവിെട പാർസിരാജാവിേനാെടാപ്പം
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തടഞ്ഞുെവക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 14 നിെന്റ ജനത്തിനു
ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നത് നിെന്ന
അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു.
ദർശനംവിദൂരഭാവിയിേലക്കുള്ളതാകുന്നു.”

15 അേദ്ദഹം ഈ വാക്കുകൾ എേന്നാടു
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ മുഖം കുനിച്ച്
ഒന്നും പറയാൻ കഴിവില്ലാെത നിന്നുേപായി.
16 അേപ്പാൾ മനുഷ്യരൂപമുള്ള ഒരുവൻ‡ എെന്റ
അധരങ്ങെള െതാട്ട . അേപ്പാൾ ഞാൻ വായ്
തുറന്ന് എെന്റമുമ്പിൽ നിന്നവേനാട് ഇ്രപകാരം
സംസാരിച്ച : “യജമാനേന, ഈ ദർശനം
നിമിത്തം എനിക്ക് അതിേവദന ബാധിച്ച് ഒരു
ശക്തിയുമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. 17 അടിയനു
യജമാനേനാട്എങ്ങെനസംസാരിക്കാൻകഴിയും?
എനിേക്കാ, ഇേപ്പാൾ ഒട്ട ം ശക്തിയില്ല. എന്നിൽ
ശ്വാസംേപാലും േശഷിച്ചിട്ടില്ല.”

18 അേപ്പാൾ മനുഷ്യസാദൃശ്യമുള്ളവൻ വീണ്ടും
എെന്ന െതാട്ട് ബലെപ്പടുത്തി. 19 “ഏറ്റവും
്രപിയെപ്പട്ടവേന,ഭയെപ്പേടണ്ട;നിനക്കുസമാധാനം!
ശക്തിെപ്പടുക, ശക്തനായിരിക്കുക,” എന്ന്
അേദ്ദഹംഎേന്നാടു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം എേന്നാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻ ശക്തിയുള്ളവനായിത്തീർന്നു,
“യജമാനൻ സംസാരിച്ചാലും; അങ്ങ് എെന്ന
ബലെപ്പടുത്തിയേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നത് എന്തിെനന്നു
നിനക്കറിയാേമാ? ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പാർസിയിെല
‡ 10:16 ചി.ൈക.്രപ. മനുഷ്യെന്റൈകേപാലുള്ളഒന്ന്
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്രപഭുവിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ മടങ്ങിേപ്പാകും;
ഞാൻ േപായേശഷം ്രഗീക്കുേദശത്തിെന്റ§
്രപഭു വരും. 21 എന്നാൽ സത്യ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താെണന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയാം. (നിങ്ങള െട ്രപഭുവായ
മീഖാേയൽ ഒഴിെക ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
എേന്നാെടാപ്പം ഉറച്ച നിൽക്കാൻആരുമില്ല.)

11
1 േമദ്യനായ ദാര്യാേവശിെന്റ ഒന്നാംവർഷത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത പിൻതാങ്ങുന്നതിനും
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുംഞാൻഎഴുേന്നറ്റ .

െതക്കും വടക്കും ഉള്ളരാജാക്കന്മാർ
2 “ഇേപ്പാേഴാ, ഞാൻ നിേന്നാടു
സത്യം അറിയിക്കാം: പാർസിയിൽ
ഇനി മൂന്നു രാജാക്കന്മാർകൂെട
എഴുേന്നൽക്കും. അതിനുേശഷം
വരുന്ന നാലാമൻ അവെരല്ലാവെരക്കാള ം
അതിസമ്പന്നനായിരിക്കും. സമ്പത്തിലൂെട
്രപബലനാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം എല്ലാവെരയും
്രഗീക്കുേദശത്തിെനതിേര*ഇളക്കിവിടും. 3പിന്നീടു
ശക്തനായ ഒരു രാജാവ് എഴുേന്നൽക്കും.
അേദ്ദഹം വലിയ അധികാരേത്താെട
ഭരിക്കുകയും സ്വന്തം ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപതാപകാലത്തുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രാജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായി ആകാശത്തിെല

§ 10:20 മൂ.ഭാ. യവനേദശത്തിെന്റ * 11:2 മൂ.ഭാ.
യവനേദശത്തിെനതിേര
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നാലുകാറ്റിേലക്കും† ചിതറിേപ്പാകും.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരഗാമികൾക്ക് അതു
ലഭിക്കുകയില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപതാപം പിെന്ന
അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം, അത്
ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പട്ട്അന്യാധീനമാകും.

5 “അേപ്പാൾ െതേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവു
ശക്തനായിത്തീരും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈസന്യാധിപന്മാരിൽ ഒരുവൻ
അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ ശക്തനായി ഭരണംനടത്തും.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യം മഹാ
ആധിപത്യമായിരിക്കും. 6 ഏതാനും
വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒരു സഖ്യംെചയ്യ ം.
െതേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവിെന്റ പു്രതി,
വടേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഉടമ്പടി െചയ്യാൻ വരും. എങ്കിലും അവള െട
അധികാരം നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല.
ആ കാലത്ത് അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശക്തിയും‡ തുടരുകയുമില്ല. അവള ം അവെള
െകാണ്ടുെചന്നവരുംഅവള െട പിതാവുംഅവെള
തുണച്ചവരും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.

7 “അവള െട േവരുകളിൽനിന്ന്
മുളച്ച ഒരുവൻ അവള െട സ്ഥാനത്ത്
ഉയർന്നുവരും. അേദ്ദഹം വടേക്കരാജ്യെത്ത
രാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെനതിേര വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ
്രപേവശിക്കും; അേദ്ദഹം അവേരാടു െപാരുതി
ജയിക്കും. 8 മാ്രതവുമല്ല, അവരുെട

† 11:4 നാലുകാറ്റിേലക്കും, വിവക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യം നാലായി
വിഭജിക്കെപ്പടും. ‡ 11:6 അഥവാ,സന്തതിയും
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േദവതകെള, അവരുെട േലാഹ്രപതിമകേളാടും
സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള
വിലേയറിയ പാ്രതങ്ങേളാടുംകൂടി അേദ്ദഹം
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും. പിന്നീട് കുെറ
വർഷേത്തക്ക് അേദ്ദഹം വടേക്കരാജ്യത്തിെല
രാജാവിെന ആ്രകമിക്കാെതയിരിക്കും.
9 അതിനുേശഷം വടേക്കരാജ്യത്തിെല
രാജാവ് െതേക്കരാജ്യത്തിെനതിേര
ആ്രകമണം അഴിച്ച വിടും; എങ്കിലും
സ്വന്തം രാജ്യേത്തക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും.
10അേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതന്മാർവീണ്ടുംയുദ്ധത്തിനു
തയ്യാെറടുക്കുകയും വിപുലമാെയാരു
ൈസന്യെത്ത കൂട്ടിവരുത്തുകയും െചയ്യ ം. ആ
ൈസന്യം മുേന്നറി,ആരാലും തടഞ്ഞുനിർത്താൻ
കഴിയാത്ത ്രപളയജല്രപവാഹംേപാെല
മുേന്നറിവന്ന് അയാള െട േകാട്ടവെര യുദ്ധം
എത്തിേച്ചരും.

11 “െതേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവ്
കുപിതനായി ൈസന്യെത്ത നീക്കി
വടേക്കേദശത്തിെല രാജാവിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യ ം. വടേക്കേദശത്തിെല രാജാവ്
വലിെയാരു ൈസന്യെത്ത അണിനിരത്തും,
എന്നാൽ ആ ൈസന്യം പരാജയെപ്പടും.
12 ആ ൈസന്യം തൂെത്തറിയെപ്പടുേമ്പാൾ
െതേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവ് തെന്റ
അഹന്തനിമിത്തം പതിനായിരക്കണക്കിന്
ആള കെള അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തും, എന്നാലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിജയം നിലനിൽക്കുകയില്ല.
13 വടേക്കരാജ്യത്തിെല രാജാവ് മടങ്ങിവന്ന്
മുമ്പിലേത്തതിലധികം ൈസന്യെത്ത
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അണിനിരത്തും.ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം
അേദ്ദഹം വലിെയാരു ൈസന്യേത്താടും
സർവസന്നാഹങ്ങേളാടുംകൂെട വരും.

14 “ആ കാലത്ത് െതേക്കരാജ്യത്തിെല
രാജാവിെനതിേര പലരും എഴുേന്നൽക്കും.
നിെന്റ ജനങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള അ്രകമികള ം
ദർശനം നിറേവറാൻ തക്കവണ്ണം മത്സരിക്കും,
എന്നാൽ അവരും അടിപതറിവീഴും.
15 അേപ്പാൾ വടേക്കേദശത്തിെല
രാജാവു വന്ന് ചരിഞ്ഞ പാത പണിത്
േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച ഒരു പട്ടണം പിടിെച്ചടുക്കും.
െതേക്കരാജ്യത്തിെല ൈസന്യത്തിന്
ആ്രകമണം െചറുത്തുനിൽക്കാനുള്ള േശഷി
ഉണ്ടാകുകയില്ല; അവരിൽ അതിശക്തരായ
ൈസനികവ്യ ഹംേപാലും ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല,
16വടേക്കേദശത്തിെലരാജാവ്അ്രകമിച്ച മുേന്നറി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കും;
അേദ്ദഹേത്താട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. കുെറ കാലേത്തക്ക്
അേദ്ദഹം മേനാഹരേദശത്തു തെന്റ സ്ഥാനം
ഉറപ്പിക്കും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കൽ
സംഹാരേശഷി ഉണ്ടായിരിക്കും. 17 തെന്റ
സർവരാജ്യത്തിെന്റയും ശക്തിേയാെട വരാൻ
അേദ്ദഹം തീരുമാനിച്ച് െതേക്കരാജ്യെത്ത
രാജാവുമായി സന്ധിെചയ്യ ം. അേദ്ദഹം ആ
രാജ്യെത്ത നശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി ഒരു പു്രതിെയ
അേദ്ദഹത്തിനു വിവാഹംെചയ്തുെകാടുക്കും.
എന്നാൽ തെന്റ പദ്ധതി ഫലംകാണുകയില്ല;
അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷത്തു
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നിൽക്കുകയുമില്ല. 18 പിന്നീട് അേദ്ദഹം
തീര്രപേദശങ്ങളിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് നിരവധി
പട്ടണങ്ങള ം പിടിെച്ചടുക്കും. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധിക്കാരം ഒരു ൈസന്യാധിപൻ
നിർത്തലാക്കും; ആ ധിക്കാരത്തിനനുസൃതമായ
്രപതികാരവുംെചയ്യ ം. 19പിന്നീട് അേദ്ദഹം സ്വന്തം
േദശത്തിെല േകാട്ടകൾക്കുേനേര തിരിയും;
എന്നാൽ പിന്നീെടാരിക്കലും കാണാത്തവിധം
കാലിടറി നിലംെപാത്തും.

20 “അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത്
മെറ്റാരുവൻ എഴുേന്നൽക്കും. അേദ്ദഹം
തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ മേനാഹരഭാഗത്തുകൂടി
ഒരു പീഡകെന അയയ്ക്കും. എങ്കിലും
ചില വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അേദ്ദഹം
സംഹരിക്കെപ്പടും. അതു േകാപത്താേലാ
യുദ്ധത്താേലാആയിരിക്കുകയില്ല.

21 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു രാജത്വപദവി
നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിന്ദ്യനായ ഒരുവൻ
അധികാരത്തിേലക്കുവരും. ജനം
സുരക്ഷിതെരന്നു കരുതിയിരിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾ വന്ന് ഗൂഢാേലാചനയിലൂെട
രാജ്യം ൈകവശമാക്കും. 22 പിന്നീട്
്രപളയതുല്യമായ ഒരു ൈസന്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് തുടച്ച നീക്കെപ്പടും.
ഉടമ്പടിയുെട ്രപഭുവും നാശമടയും.
23 അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം സന്ധിെചയ്തേശഷം
അേദ്ദഹം വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കും;
ചുരുക്കംചില അനുയായികേളാെടാപ്പം
അേദ്ദഹം അധികാരത്തിേലക്ക് ഉയർത്തെപ്പടും.
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24 സമാധാനകാലത്ത് ്രപവിശ്യകളിെല ഏറ്റവും
സമ്പത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിേലക്കു കടന്നുെചന്ന്
തെന്റ പിതാക്കന്മാർേക്കാ അവരുെട
പൂർവപിതാക്കന്മാർേക്കാ സാധിക്കാതിരുന്നത്
അേദ്ദഹം േനടിെയടുക്കും. അേദ്ദഹം
െകാള്ളയും കവർച്ചയും സമ്പത്തും തെന്റ
അനുയായികൾക്കിടയിൽ വാരിവിതറും.
േകാട്ടകള െടേനേര അേദ്ദഹം തെന്റ പദ്ധതികൾ
ആസൂ്രതണം െചയ്യ ം; എന്നാൽ അത്
അൽപ്പകാലേത്തക്കുമാ്രതമായിരിക്കും.

25 “അേദ്ദഹം ഒരു വിപുലൈസന്യേത്താടുകൂെട
വന്ന് െതേക്കേദശത്തിെല രാജാവിെനതിേര
തെന്റ ശക്തിയും ൈധര്യവും ്രപേയാഗിക്കും.
തന്മൂലം െതേക്കേദശത്തിെല രാജാവ്
വളെര വിപുലവും ശക്തവുമായ ഒരു
ൈസന്യവുമായിയുദ്ധത്തിനുപുറെപ്പടും;എങ്കിലും
അവർ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ത്രന്തങ്ങൾ
്രപേയാഗിക്കുകെകാണ്ട് െചറുത്തുനിൽക്കുക
ദുഷ്കരമായിരിക്കും. 26 രാജാവിെന്റ
ഭക്ഷണവിഹിതം കഴിക്കുന്നവർതെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത നശിപ്പിക്കും. അയാള െട
ൈസന്യം തൂെത്തറിയെപ്പടും; വളെരേപ്പർ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീഴുകയും െചയ്യ ം. 27 ഈ
രാജാക്കന്മാർഇരുവരും ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കാൻ
ഒരുെമ്പട്ട െകാണ്ട് ഒേര േമശയിൽെവച്ച തെന്ന
പരസ്പരം കപടം സംസാരിക്കും; എങ്കിലും
അതു സഫലമാകുകയില്ല. നിർണയിക്കെപ്പട്ട
സമയത്തുമാ്രതേമ അവസാനം വരികയുള്ള .
28 പിന്നീട് വടേക്കേദശെത്ത രാജാവ് വലിയ
കവർച്ചേയാടുകൂെട സ്വന്തം േദശേത്തക്കു
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മടങ്ങും; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം വിശുദ്ധ
ഉടമ്പടിെക്കതിേര ഉറച്ചിരിക്കും. അേദ്ദഹം
അതിെനതിേര സ്വന്തം ഇഷ്ടം ്രപവർത്തിച്ച്
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും.

29 “നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയത്ത് അേദ്ദഹം
വീണ്ടും െതേക്കേദശെത്ത ആ്രകമിക്കും,
എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതു
മുമ്പിലേത്തതുേപാെല ഫലിക്കുകയില്ല.
30 കിത്തീം§ കപ്പലുകൾ അേദ്ദഹത്തിനുേനേര
വരും; അതിനാൽ അേദ്ദഹം നിരാശനായി
മടങ്ങും. പിന്നീട് അേദ്ദഹം തെന്റ േ്രകാധം വിശുദ്ധ
ഉടമ്പടിെക്കതിേര അഴിച്ച വിടും. പിന്നീട് അേദ്ദഹം
മടങ്ങിവന്ന് വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെര
ആദരിക്കും.

31 “അേദ്ദഹം അയച്ച ൈസന്യങ്ങൾ
അണിനിരന്ന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ േകാട്ട
അശുദ്ധമാക്കി നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗം നിർത്തലാക്കും. അേപ്പാൾ
എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന
േമ്ലച്ഛത അവർ അവിെട ്രപതിഷ്ഠിക്കും.
32 ഉടമ്പടിക്കു വിരുദ്ധമായി ദുഷ്ടതേയാെട
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അയാൾ
മുഖസ്തുതിെകാണ്ട് വഷളാക്കും. എന്നാൽ
തങ്ങള െട ൈദവെത്ത അറിയുന്ന ജനം
ഉറച്ച നിന്നു ധീരതകാണിക്കും.

33 “ജനത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ പലെരയും
്രപേബാധിപ്പിക്കും. എങ്കിലും കുെറക്കാലേത്തക്ക്
അവർ വാൾെകാണ്ടും തീെകാണ്ടും

§ 11:30 അഥവാ,പടിഞ്ഞാറൻതീരങ്ങളിെല
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്രപവാസംെകാണ്ടും കവർച്ചെകാണ്ടും
വീണുെകാണ്ടിരിക്കും. 34 അവർ വീഴുേമ്പാൾ
അൽപ്പസഹായം അവർക്കു ലഭിക്കും. എന്നാൽ
പലരും കാപട്യേത്താെട അവേരാടു േചരും.
35 എന്നാൽ അന്ത്യകാലംവെരയും അവരിൽ
ശുദ്ധീകരണവും നിർമലീകരണവുംെകാണ്ട്
നിഷ്കളങ്കരായി മാറ്റെപ്പേടണ്ടതിന്
ജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ ഇടറിവീഴും; കാരണം
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയത്തുമാ്രതേമ അന്ത്യം
വരുകയുള്ള .
തെന്നത്താൻഉയർത്തുന്നരാജാവ്

36 “രാജാവ് േസ്വച്ഛാധിപതിെയേപ്പാെല
്രപവർത്തിക്കും. അേദ്ദഹം എല്ലാ
േദവന്മാർക്കുംമീേത തെന്നത്താൻ ഉയർത്തി
േദവാധിൈദവത്തിെനതിേര െകാടിയ ദൂഷണം
സംസാരിക്കും. േ്രകാധകാലം തികയുേവാള ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരി്രശമങ്ങെളല്ലാം
വിജയംേനടും; കാരണം നിർണയിക്കെപ്പട്ടത്
അ്രപകാരം സംഭവിക്കുകതെന്നെചയ്യ ം.
37എല്ലാവർക്കുംമീേതസ്വയംഉയർത്തുന്നവനാകുകയാൽ
അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
േദവതകെളേയാ സ്്രതീകള െട ഇഷ്ടേദവെനേയാ
മേറ്റെതങ്കിലും േദവെനേയാ ആദരിക്കുകയില്ല.
38 പകരം അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാക്കന്മാർ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു േദവെന—േകാട്ടകള െട
േദവെനത്തെന്ന—സ്വർണം, െവള്ളി, രത്നങ്ങൾ,
അമൂല്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയാൽ ആദരിക്കും.
39 ഒരു വിേദശേദവെന്റ സഹായേത്താെട ഏറ്റവും
ശക്തമായ േകാട്ടകൾെക്കതിേര അേദ്ദഹം
ആഞ്ഞടിക്കും; തെന്ന അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക്
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അേദ്ദഹം വലിയ ബഹുമതി കൽപ്പിക്കും. പല
േദശങ്ങെളയും ഭരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അവർക്ക്
അനുവാദം നൽകി േദശങ്ങെള ്രപതിഫലമായി
വിഭജിച്ച െകാടുക്കും.

40 “അന്ത്യകാലത്ത് െതേക്കേദശെത്ത രാജാവ്
വടേക്കേദശെത്ത രാജാവുമായി യുദ്ധംെചയ്യ ം.
രഥങ്ങള ം കുതിരേച്ചവകരും വലിയ
കപ്പൽവ്യ ഹങ്ങള മായി വടേക്കേദശരാജാവ്
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല അേദ്ദഹത്തിനുേനേര
െചല്ല ം. അയാൾ അേനകം രാജ്യങ്ങള െടേമൽ
പാഞ്ഞുകയറി അവെയെയല്ലാം ഒരു
്രപളയംേപാെല കവിെഞ്ഞാഴുകി കടന്നുേപാകും.
41അേദ്ദഹംമേനാഹരേദശെത്തയുംആ്രകമിക്കും.
അേനകം രാജ്യങ്ങൾ വീഴും; എന്നാൽ ഏേദാമും
േമാവാബും അേമ്മാന്യേനതാക്കന്മാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടും.
42 അേദ്ദഹം തെന്റ ശക്തിയുള്ള ൈകനീട്ടി
അേനകം രാജ്യങ്ങെള പിടിച്ചടക്കും;
ഈജിപ്റ്റ േദശം അതിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുകയില്ല.
43 ഈജിപ്റ്റിെല സ്വർണം, െവള്ളി എന്നീ
നിേക്ഷപങ്ങെളയും അമൂല്യവസ്തുക്കെളയും
അേദ്ദഹം ൈകക്കലാക്കും. ലിബിയക്കാരും
കൂശ്യരും* അേദ്ദഹത്തിനു കീഴടങ്ങും.
44 എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും
ഉള്ള കിംവദന്തികൾ േകട്ട് അേദ്ദഹം
അസ്വസ്ഥനാകും. അതുെകാണ്ടു പലെരയും
നശിപ്പിക്കാനും ഉന്മൂലനംെചയ്യാനും അേദ്ദഹം
മഹാേ്രകാധേത്താെടപുറെപ്പടും. 45സമു്രദത്തിനും
മേനാഹരമായ വിശുദ്ധപർവതത്തിനും മേധ്യ

* 11:43 അതായത,്എേത്യാപ്യ



ദാനീേയൽ 12:1 lxvi ദാനീേയൽ 12:6

അേദ്ദഹം രാജകീയ കൂടാരങ്ങൾ തീർക്കും;
എങ്കിലുംഅേദ്ദഹം ഒടുങ്ങും;ആരുംഅേദ്ദഹെത്ത
സഹായിക്കുകയില്ല.

12
അന്ത്യകാലങ്ങൾ

1 “ആകാലത്ത് നിെന്റ ജനത്തിനു സംരക്ഷണം
നൽകുന്ന മഹാ്രപഭുവായ മീഖാേയൽ
എഴുേന്നൽക്കും. ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതുമുതൽ
അന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പീഡനകാലം
ഉണ്ടാകും. ആ കാലത്തു നിെന്റ ജനം—
പുസ്തകങ്ങളിൽ േപര് എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
സകലരും—വിടുവിക്കെപ്പടും. 2 നിലത്തിെല
െപാടിയിൽ നി്രദെകാള്ളന്നവരിൽ വലിെയാരു
ജനാവലി—ചിലർ നിത്യജീവനായും മറ്റ ചിലർ
അപമാനത്തിനും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും—
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും. 3 ജ്ഞാനികൾ
ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ ്രപഭേപാെലയും
പലെരയും നീതിയിേലക്കു നയിക്കുന്നവർ
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലയും എന്നുെമേന്നക്കും
്രപകാശിക്കും. 4നീേയാ ദാനീേയേല, കാലത്തിെന്റ
അന്ത്യം വരുന്നതുവെര ഈ വചനങ്ങൾ
അടച്ച് പുസ്തകച്ച രുൾ മു്രദയിടുക. ജ്ഞാന
വർധനയ്ക്കായി പലരും അേങ്ങാട്ട മിേങ്ങാട്ട ം
സഞ്ചരിക്കും.”

5 പിന്നീട്, ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ, മറ്റ രണ്ടുേപർ നിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു; ഒരുവൻ നദിയുെട ഇക്കെരയും മറ്റവൻ
അക്കെരയും. 6 ചണവസ്്രതം ധരിച്ച് നദിയിെല
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െവള്ളത്തിനുമീേത നിന്നവേനാട് ഒരുവൻ:
“ഈ അത്ഭുതകാര്യങ്ങള െട അവസാനത്തിന്
എ്രതകാലം േവണ്ടിവരും?”എന്നു േചാദിച്ച .

7 ചണവസ്്രതം ധരിച്ച നദിയിെല
െവള്ളത്തിേന്മൽ നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ
വലൈങ്കയുംഇടൈങ്കയുംആകാശത്തിേലക്കുയർത്തി,
“ഇനി കാലവും കാലങ്ങള ം കാലാർധവും*
െചല്ല ം; അവർ വിശുദ്ധജനത്തിെന്റ
ശക്തി തകർത്തുകളഞ്ഞതിനുേശഷം ഈ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം നിറേവറും” എന്നിങ്ങെന
എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നവെനെച്ചാല്ലി
ശപഥംെചയ്തു.

8ഞാൻ േകട്ട ,എങ്കിലും ്രഗഹിച്ചില്ല. അതിനാൽ
ഞാൻ: “എെന്റ യജമാനേന,ഈസംഭവങ്ങള െട
പരിണാമംഎന്തായിരിക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

9അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ദാനീേയേല,നീ േപാകുക.
ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലേത്തക്കായി
അടച്ച മു്രദയിട്ടവയാകുന്നു; 10 അേനകർ
നിർമലീകരിക്കെപ്പട്ട നിഷ്കളങ്കരായി
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. എന്നാൽ ദുഷ്ടർ ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; അവർ ആരും
്രഗഹിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ ജ്ഞാനികൾ
്രഗഹിക്കും.

11 “നിരന്തരേഹാമയാഗംനിർത്തലാക്കെപ്പടുകയും
എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛത
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേശഷം 1,290
ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും. 12 1,335 ദിവസം

* 12:7 അഥവാ, ഒരുവർഷം, രണ്ടുവർഷം,അരവർഷം
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കഴിയുന്നതുവെര കാത്തിരുന്നു ജീവിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

13 “എന്നാൽനീേയാ,അവസാനംവരുന്നതുവെര
െപായ്െക്കാള്ള . വി്രശമിച്ച,് കാലാവസാനത്തിൽ
നിെന്റ ഓഹരി ്രപാപിക്കുന്നതിനായി നീ
എഴുേന്നറ്റ വരും.”



lxix

Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020

Malayalam: Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020 (Bible) of India

copyright © 2021 Biblica, Inc.

Language: മലയാളം

Contributor: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 or send a letter
to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 
Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica®
trademark requires thewrittenpermission of Biblica, Inc. Under the terms
of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified
work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify
a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you
must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must
indicate what changes you have made and attribute the work as follows:
“The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com
and open.bible.”
Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work
as follows:
Biblica®സമകാലിക മലയാളസ്വത്രന്തവിവർത്തനം™
പകർപ്പവകാശം© 1997, 2005, 2017, 2020 Biblica, Inc.
Biblica® Open Malayalam Contemporary Version™
Copyright © 1997, 2005, 2017, 2020 by Biblica, Inc.
Biblica®എന്നത് അേമരിക്കന് ഐക്യനാടുകള െട (USA) േപറ്റന്റ ് ആന്റ ്
േ്രടഡ ്മാര് ക്ക്ഓഫീസില് Biblica, Inc.നാല് രജിസ്റ് റര് െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അനുവാദേത്താടുകൂടി ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trade-
mark Office by Biblica, Inc. Used with permission. 
Youmust alsomake your derivativework available under the same license
(CC BY-SA). 
If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this
work, please contact us at https://open.bible/contact-us.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

http://www.Biblica.com
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


lxx

You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2021-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 16 Nov 2021
481fa3b4-7f70-5045-8f10-f791f464be8d


	ദാനീയേൽ

