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Daniel
ਦਾਨੀਏਲ

ਭੂਿਮਕਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ
ਰਾਜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਲੇਖਕ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਸ
ਜਾਿਗ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੀਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਗਰਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਫਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: (1) ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ । ਇਹ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬੁਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । (2) ਦਾਨੀਏਲ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜੋ ਬਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਤਨ
ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅੱਿਤਆਚਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖ:
ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ 1:1 – 6:28
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ 7:1 – 12:13
ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ 7:1 - 28
ਮੇਢ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰਾ 8:1 - 9:27
ਸਵਰਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ 10:1 – 11:45
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:1 – 13
ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ
(1:1—6:28)
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਜਵਾਨ
੧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ,
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ
ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ । ੨ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ
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ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਨਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
। ੩ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਪਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ੪ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦੋਸ਼, ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ,
ਿਗਆਨਵੰਤ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ । ਅਸਪਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ
ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਸਖਾਏ । ੫ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ੬ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਵੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸਨ ।
੭ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ, ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ
ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਿਖਆ । ੮ ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ । ੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਹੋਈ । ੧੦ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਿਸਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਓ ? ੧੧ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂ,ੰ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਿਖਆ । ੧੨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਦਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਗ ਪਤ ਤੇ
ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇਂ ਕਰੀਂ । ੧੪ ਉਸ ਨੇ
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ।
੧੫ ਦਸ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ
ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੋਟੇ
ਿਦੱਸਦੇ ਸਨ । ੧੬ ਤਦ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ
ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਗ ਪਤ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰਨਤਾ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਸੀ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਿਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਦ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਲਆਇਆ । ੧੯ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ੨੦ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਿਨਪੁੰਨ ਸਨ । ੨੧ ਦਾਨੀਏਲ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਿਰਹਾ ।
੨
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
੧ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖੇ,
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ।
੨ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ੩ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਘਬਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ੪ ਅੱਗੋਂ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ, ਭਈ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ! ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗੇ । ੫ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਾ
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ
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ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਨਗੇ ! ੬ ਪਰ ਜੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸੋ । ੭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗੇ ।
੮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ੯ ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਗਾੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਿਕ
ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਵੇ । ਸੋ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ
ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ! ੧੦ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਨਾ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਸਦੀ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ! ੧੧ ਿਜਹੜੀ
ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ੧੨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ
ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ! ੧੩ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਿਭਆ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਅਰਥ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
੧੪ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ
ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ । ੧੫ ਉਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
? ਤਦ ਅਰਯੋਕ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਣਾਇਆ । ੧੬ ਤਦ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ । ੧੭ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨਨਯਾਹ,
ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ੧੮ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ
ਭੇਤ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦਯਾ ਮੰਗਣ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ । ੧੯ ਪਰ ਰਾਤ
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ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ੨੦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ
ਹੈ ! ੨੧ ਉਹੀ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਵੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ
ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਉਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਿਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ੨੩ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਿਗਆ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਹੈ ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
੨੪ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਅਰਯੋਕ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਿਲਆ
ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਚੱਲ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ । ੨੫ ਤਦ ਅਰਯੋਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਿਗਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ । ੨੬ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ
? ੨੭ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਭੇਤ ਜੋ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ
ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਿਗਆਨੀ ਨਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਅਗੰਮ ਜਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ੨੮ ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਭੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਹਨ । ੨੯ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ
ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੦ ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
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ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਖਆਲ ਪਛਾਣੋ ।
੩੧ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ । ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸੀ
ਿਜਹ ਦੀ ਚਮਕ ਅੱਤ ਤਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਿਭਆਨਕ ਸੀ । ੩੨ ਉਸ
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾ ਿਢੱਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਿਪੱਤਲ ਦੇ, ੩੩ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ
ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਨ । ੩੪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ
ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਿਜਸਨੇ
ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਨ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੫ ਤਦ ਲੋਹਾ, ਿਮੱਟੀ, ਿਪੱਤਲ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ
ਸਾਰੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਿਪੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ
ਨਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਪੱਥਰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ
ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੬ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ । ੩੭ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ
ਹੋ ਿਜਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ੩੮ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੰਸ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ । ੩੯ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਰਾਜ ਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੀਜਾ ਰਾਜ
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ੪੦ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਲੋਹੇ
ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਿਤਵੇਂ
ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ । ੪੧ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ
ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘੁਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਹੇ
ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ
ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ । ੪੨ ਿਜਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੁਝ
ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੩ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਿਮਲਣਗੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ
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ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ੪੪ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਰਾਜ
ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਿਤਆ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ
। ੪੫ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢ
ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਲੋਹ,ੇ ਿਪੱਤਲ, ਿਮੱਟੀ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੂਰਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ
ਯਕੀਨਨ ਹੈ ।
ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
੪੬ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਣ । ੪੭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਿਕਆ ! ੪੮ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਚਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ । ੪੯ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰਾਂ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ।
੩
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
੧ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ ਿਜਸ ਦੀ
ਿਚਆਈ ਸੱਠ ਹੱਥ ਤੇ ਚੋੜਾਈ ਛੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਨਾਮਕ ਮੈਦਾਨ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ । ੨ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਸ਼ਜ਼ਾਿਦਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਉਕਾਰਾਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ,
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੩ ਤਦ ਸ਼ਜਾਦੇ, ਦੀਵਾਨ, ਸਰਦਾਰ, ਿਨਆਉਕਾਰ,
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ਭੰਡਾਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੀ
ਚੱਠ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ । ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਤ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ । ੪ ਤਦ ਇੱਕ
ਢੰਡੋਰੀਏ ਨੇ ਚੀ ਹਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਕੌਮੋ, ਹੇ ਭਾਿਖਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਈ ੫ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ੍ਹੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਬੀਨਾ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ,
ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਦ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ !
੬ ਜੋ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਸੀ ਘੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ, ਬਾਂਸਰੀ,
ਬੀਨਾ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਦ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੋਮਾਂ ਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ।
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
੮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ । ੯ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ
ਰਾਜਾ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ! ੧੦ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਰ੍ਹੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਬੀਨਾ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ੧੧ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ
ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੨ ਹੁਣ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ,
ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ
ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ
ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ! ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ
। ੧੪ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ,
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ? ੧੫ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਬੀਨਾ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਅਤੇ ਹਰ
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ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੀ
ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ
ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ? ੧੬ ਤਦ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ
ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ੧੭ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਓਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਵੇਗਾ, ੧੮ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ।
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਣਾ
੧੯ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਤੇ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਉਹ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਿਦਓ । ੨੦ ਿਫਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚੋਂ ਤਕੜੇ ਪਿਹਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼ਦਰਕ,
ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ
। ੨੧ ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ, ਘਟੁਿਨਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲੀਿੜਆਂ ਸਣੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ
ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ
। ੨੩ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਬੱਧੇ ਹੋਏ
ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ । ੨੪ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਹੱਕਾਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਵਾਇਆ ? ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ੨੫ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਿਫਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹਾ ਹੈ !
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
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੨੬ ਿਫਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬੰਿਦਓ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਐਧਰ ਆਓ ! ਤਦ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ
ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ । ੨੭ ਸ਼ਜਾਿਦਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਿਕ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਿਲਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੁਲਸੇ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਿਗਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਿਪਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ
ਜਲਣ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ੨੮ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ । ੨੯ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਿਖਆਂ ਸ਼ਦਰਕ,
ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ !
੩੦ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਚਾ
ਕੀਤਾ ।
੪
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
੧ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ ! ੨ ਮੈਂ ਇਹ ਭਲਾ
ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾਏ । ੩ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ ! ਉਹ
ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪੀੜੀਓਂ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ! ੪ ਮੈਂ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ
ਸੀ । ੫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਿਗਆ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਫ਼ਨੇ
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ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ । ੭ ਤਦ ਜਾਦੂਗਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਸਦੀ ਤੇ ਅਗੰਮ-ਵਾਚਕ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ
ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਿਸਆ । ੮ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ
ਆਿਖਆ, ੯ ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਭੇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸ । ੧੦ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ
ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ
ਿਚਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ । ੧੧ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਿਧਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਿਵਖਾਈ
ਦੇਣ ਲੱਗਾ । ੧੨ ਉਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀ । ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੧੩ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਰਾਖਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਅਕਾਸ਼ੋਂ
ਤਿਰਆ ੧੪ ਉਹ ਨੇ ਚੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ
ਢਾਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲਓ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਓ ! ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ । ੧੫ ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦਓ ਸਗੋਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ
ਦੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ੧੬ ਉਹ ਦਾ
ਮਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ । ੧੭ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਿਖਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਮੈਂ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਤੂੰ ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ, ਉਹ ਦਾ
ਅਰਥ ਦੱਸ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਿਵਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ
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ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ !
ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
੧੯ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ । ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ !
ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ !
੨੦ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
੨੧ ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੨੨ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ
ਵਧੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਵਧੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਫੈਿਲਆ ਹੈ । ੨੩ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਖੇ ਨੂੰ, ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਉਹ ਦਾ ਸਿਤਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਿਦਓ । ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਸੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤ ਜੁਗ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੀਤਣ,
ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਘਟੇ, ਇਹੋ ਹੈ ੨੫ ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ
ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ
ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! ੨੬ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਰਾਜ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ । ੨੭ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ
! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ
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ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਲ ਿਦਓ । ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ
ਿਚਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ੨੮ ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੀਿਤਆ
। ੨੯ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ ੩੦ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਭਈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ? ੩੧ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੩੨ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਸਮੇ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! ੩੩ ਉਸੇ ਘੜੀ
ਉਹ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ
ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ
ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਵਾਲ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਂਙੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌਂਹ
ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੌਂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਏ !
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
੩੪ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਡਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ । ਿਜਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦਾ
ਰਾਜ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ! ੩੫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਗਣੇ
ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ
ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ੩੬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰ
ਮੁੜ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ, ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ ਿਫਰ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫਰ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ । ੩੭ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਮਿਹਮਾ
ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ
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ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ !
੫
ਕੰਧ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਲੇਖ
੧ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ । ੨ ਬੇਲਸ਼ਸੱਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ
ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ
ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ । ੩ ਤਦ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਿਲਆਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਤੀ । ੪ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹ,ੇ ਕਾਠ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ । ੫ ਉਸੇ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ
ਪਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਕੰਧ
ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਵੇਿਖਆ ।
੬ ਤਦ ਰਾਜਾ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । ੭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਓ ! ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ
ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ
ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ
ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ । ੮ ਤਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਨਾ
ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ । ੯ ਤਦ
ਬੇਲਸ਼ਸੱਰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਬਦਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਗਏ । ੧੦ ਿਫਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ
ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹ ! ਤੇਰੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕਾਬੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਬਦਲੇ ! ੧੧ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
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ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ,ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ, ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ
ਵਿਹਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਬੇਲਟਸ਼ਸੱਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਲੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ
।
ਲੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
੧੩ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ । ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ? ੧੪ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ
ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਵਦਵਾਨ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਲਆਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ੧੬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ । ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਏਂਗਾ । ੧੭ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ
ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ
। ੧੮ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ,
ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਡਰੀਆਂ । ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਿਡਆ । ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ । ੨੦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ
ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਠੋਰ ਹੋਇਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
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ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ । ੨੧ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੰਸੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਗਿਧਆਂ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਙੂ ਘਾਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਗੱਲਾ ਹੋਇਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ
ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅੱਟਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਪਰ
ਹੇ ਬੇਲਸ਼ਸੱਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ
ਿਲਆ ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੨੩ ਸਗੋਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਓਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਵੇਖਦੇ,
ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਦਮ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਨ ਉਹ ਦਾ
ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੨੪ ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੱਥ ਦਾ ਿਸਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਲਖ਼ਤ ਿਲਖੀ ਗਈ । ੨੫ ਿਲਖ਼ਤ ਜੋ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, “ਮਨੇ
ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਊਫਰਸੀਨ “ ੨੬ ਅਤੇ “ਮਨੇ “ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੭ “ ਤਕੇਲ “
ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੱਕੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ ।
੨੮ “ ਪਰੇਸ “ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ੨੯ ਤਦ ਬੇਲਸ਼ਸੱਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਕੈਂਠਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਿਫਰਾਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੩੦ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਬੇਲਸ਼ਸੱਰ ਜੋ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ੩੧ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ
ਨੇ ਬਾਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਲੈ ਿਲਆ ।
੬
ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
੧ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਰਾਜਪਾਲ ਠਿਹਰਾਏ,
ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ । ੨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਤੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀਏਲ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ । ੩ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਏ । ੪ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨੇ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ । ੫ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੇ । ੬ ਤਦ ਇਹ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ! ੭ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ,
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਿਬਧੀ
ਠਿਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਈ
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ । ੮ ਹੁਣ
ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਨਾ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
੯ ਸੋ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ । ੧੦ ਜਦ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਿਲਖਤ ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ
ਿਜਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ।
੧੧ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਇਆ । ੧੨ ਿਫਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਭਈ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਲਖਤ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ
ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੱਚ ਹੈ, ਮਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ।
੧੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ
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ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚਾਿਹਆ ਭਈ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਿਛਪਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੫ ਿਫਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਬਧੀ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਵੇ
ਸੋ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉ ! ੧੭ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾਨੀਏਲ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ
ਹੈ ਨਾ ਬਦਲੇ । ੧੮ ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ
ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ੧੯ ਤਦ ਰਾਜਾ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵੱਲ ਿਗਆ ੨੦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਰੇ ਮੁੱਢ
ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ । ਰਾਜੇ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਕੀ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ
ਜੋਗ ਹੋਇਆ ? ੨੧ ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ
ਜੀ । ੨੨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਵੀ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੨੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਘੁਰੇ
ਤੋਂ ਕੱਢ,ੋ ਸੋ ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਪਰਤੀਤ
ਕੀਤੀ । ੨੪ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੁਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
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ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ । ੨੫ ਤਦ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਿਲਖਤ ਕਰ
ਘੱਲੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਵਧੇ: ੨੬ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਡਰਨ,
ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਾਖ਼ਰ ਤਕ ਰਹੇਗੀ । ੨੭ ਉਹੋ ਹੀ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਿਜਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ! ੨੮ ਇਸ
ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ, ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਖੋਰਸ
ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
੭
ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ
(7:1—12:13)
ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ
੧ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਲੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ । ੨ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌਣਾਂ ਵੱਡੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਗੀਆਂ ੩ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰੰਦੇ
ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਸਨ ਿਨਕਲੇ । ੪ ਪਿਹਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਬਰ ਵਰਗਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਿਜਹੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
੫ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਰੱਛ ਵਰਗਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਤੰਨ ਪਸਲੀਆਂ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ
ਮਾਸ ਖਾਹ ! ੬ ਉਹ ਦੇ ਿਪਛੋਂ ਮੈਂ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਰੰਦਾ
ਿਚੱਤਰੇ ਵਰਗਾ ਉਿਠਆ ਿਜਸ ਤੇ ਪੰਛੀ ਿਜਹੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੇ ਚਾਰ ਿਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ੭ ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ
ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ
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ਸਨ । ਉਹ ਿਨਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਙ ਸਨ । ੮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਸੰਙਾਂ
ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਿਸੰਙ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਸੰਙ ਮੁੱਢੋਂ
ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਿਸੰਙ ਿਵੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ
।
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
੯ ਮੈਂ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਰਾਚੀਨ
ਬੈਠ ਿਗਆ । ਉਹ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਿਚੱਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਵਾਲ ਨ ਵਾਂਗਰ ਸੁਥਰੇ, ਉਹ ਦਾ ਿਸ਼ਘਾਸਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ । ੧੦ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਿਨੱਕਲੀ,
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ ! ਿਨਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੧੧ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਿਸੰਙ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਿਡੱਠਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ
ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਬਲਦੇ ਭਾਂਬੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ । ੧੨ ਬਾਕੀ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋੜੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਦ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ । ੧੩ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ । ੧੪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਸੱਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ
ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਮਟੇਗਾ ਨਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਲੇਗਾ ਨਾ ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
੧੫ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੀ । ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ । ੧੭ ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਦਿਰੰਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ
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ਠਣਗੇ । ੧੮ ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੀਕ, ਹਾਂ,
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੀਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ । ੧੯ ਤਦ ਮੈਂ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਚੌਥੇ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜੋ
ਡਾਢਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ, ਜੋ ਿਨਗਲਦਾ
ਅਤੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਲਤਾੜਦਾ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਦਸਾਂ
ਿਸੰਙਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਿਡਗ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਸ ਿਸੰਙ ਦੀ ਿਜਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ । ੨੧ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹੋ ਿਸੰਙ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ੨੨ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ
ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਵੇਲਾ ਨਾ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਸੰਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । ੨੩ ਉਹ ਇਉਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ
ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਪ੍ਰਥਵੀ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਲਤਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇਗਾ । ੨੪ ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਙ ਜੋ ਹਨ ਸੋ ਦਸ
ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ
ਪਾ ਲਵੇਗਾ । ੨੫ ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਮੁੱਕਰਰ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ । ੨੬ ਿਫਰ ਿਨਆਉਂ
ਸਭਾ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਖ਼ੀਰ
ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਣ । ੨੭ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
। ੨੮ ਉਹ ਗੱਲ ਐਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ । ਮੈਂ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਡਾਢਾ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਿਗਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ।
੮
ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
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੧ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨ,ੂੰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ
। ੨ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਏਲਾਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਲਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਾਂ ।
੩ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਮੇਂਢਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਙ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਗਆ ਸੀ । ੪ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਪੱਛਮ, ਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਸੰਙ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਦਿਰੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ
ਸਿਕਆ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਸੀ । ੫ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਫਿਰਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ
ਛੁਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਿਸੰਙ
ਸੀ । ੬ ਉਹ ਉਸ ਦੋਹਾਂ ਿਸੰਙਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਦੌੜ ਿਪਆ । ੭ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਜਾਿਗਆ, ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਿਸੰਙ ਭੰਨ
ਸੁੱਟੇ । ਉਸ ਮੇਂਢੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਸੰਙ
ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਚਾਰ ਅਚਰਜ ਿਸੰਙ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ
ਵੱਲ ਿਨੱਕਲੇ । ੯ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨੱਕਾ ਿਸੰਙ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਦੱਖਣ,
ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਿਨਹਾਇਤ ਵੱਧ ਿਗਆ । ੧੦ ਉਹ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਗਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ
ਦੀ ਬਲੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਵਤਰ ਸਥਾਨ ਢਾਇਆ ਿਗਆ । ੧੨ ਸੋ
ਉਹ ਸੈਨਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਿਚਆਈ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਿਟਆ । ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੩ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ
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ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ
ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੋਵੇਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਚਿਲਆ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਰਹੇ ? ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਹੈ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
੧੫ ਜਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਸੀ
। ੧੬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਸ ਨੇ ਊਲਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ
! ੧੭ ਿਫਰ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਥੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ
ਹੀ ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ
ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਿਹਆ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ
ਕੀਤਾ । ੧੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਉਹ ਮੇਂਢਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਡੱਠਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਙ ਹਨ ਸੋ ਮਾਦਾ
ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ । ੨੧ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਿਸੰਙ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜਾ
ਹੈ । ੨੨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਿਨੱਕਲੇ
ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਠਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੩ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਠੇਗਾ । ੨੪ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਰਜ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼
ਕਰ ਸੁੱਟੇਗਾ । ੨੫ ਉਸ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਧੋਖਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ
ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ
ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੬ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
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ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ । ੨੭ ਮੈਨ,ੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ
ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਘਾਬਰਦਾ
ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ।
੯
ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮਾਦੀ ਵੰਸ ਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਜਾਿਣਆ ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਈ
ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜੜਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ । ੩ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ
ਕੇ, ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ । ੪ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ । ੫ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਕੀਤੀ,
ਅਸੀਂ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਹਾਂ !
੬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਰਾਿਜਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ । ੭ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਸਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਾਂ । ੯ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕੋਲ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ । ੧੦ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ
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ਚੱਲੀਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
। ੧੧ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਫਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਗਆ
ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਫਟਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂਹ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਨਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਸਾਡਾ ਿਨਆਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਪਾਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿਜਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ੧੩ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਪਈਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਟੇਿਢਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋ ਹਟੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਸੱਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ
ਨਾ ਮੰਿਨਆ । ੧੫ ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਬਲਵੰਤ ਬਾਂਹ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ
ਟੇਢੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ! ੧੬ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ
ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਹੈ ਮੂੰਹ
ਮੋੜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਟੇਿਢਆਂ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਲਾਂਿਭਆਂ ਜੋਗ ਹੋਈ ! ੧੭ ਹੁਣ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜਿੜਆ ਿਪਆ ਹੈ ਚਮਕਾ । ੧੮ ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵੇਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਅਿਤਯੰਤ ਦਯਾ ਤੇ
ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ੧੯ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਣ ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਹ
! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਿਢੱਲ
ਨਾ ਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾਉਂਦੀ
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ਹੈ ।
ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ
੨੦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ,
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ
। ੨੧ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਣਾ ਅਰਥਾਤ
ਿਜ਼ਬਰਾਈਲ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਂ ਪਿਹਲ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ ਸੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਿਹਆ । ਇਹ ਿਤ੍ਰਕਾਲਾਂ ਦੀ
ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ ੨੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂ । ੨੩ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ,ਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝ । ੨੪ ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੁਕਾਏ
ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਦਾ ਧਰਮ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਦਿਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੇ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨੱਕਲੇਗੀ
ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਠ ਸਾਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ
ਧੂੜਕੋਟ ਸਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਔਿਖਆਈ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ੨੬ ਅਤੇ
ਬਾਹਠਾਂ ਸਾਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਛੇਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਜਾੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੨੭ ਉਹ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਂਟਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਘਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਦੇ ਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਜੜੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਦਾਨੀਏਲ ੧੦:੧

27

ਦਾਨੀਏਲ ੧੦:੧੨

੧੦
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਿਮਿਲਆ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ਸਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ
ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ । ੨ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਹਫਿਤਆਂ
ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੩ ਮੈਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਆ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ । ੪ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਵੀਮੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਦਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ । ੫ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਿਜਹ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਊਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ੬ ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਰੂਜ਼ ਵਰਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਬਜਲੀ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਜਗਿਦਆਂ
ਦੀਿਵਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਰੰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਿਪੱਤਲ ਿਜਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਭੀੜ ਦੀ । ੭ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਿਖਆ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੰਬਣੀ ਿਛੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜੇ
। ੮ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਿਰਹਾ । ੯ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ । ੧੦ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਿਡਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ । ੧੧ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ-ਕੰਬਦਾ ਖੜਾ ਹੋ
ਿਗਆ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ
ਹੀ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ
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ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੧੩ ਪਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ । ਵੇਖ, ਮੀਕਾਏਲ ਜੋ
ਪਰਧਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੇ
ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ । ੧੪ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੀਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਹਨ । ੧੫ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ
। ੧੬ ਵੇਖ,ੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਿਹਆ,
ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਿਰਹਾ । ੧੮ ਤਦ ਇੱਕ ਜਨ
ਨੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਨਾ ਡਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਹੋਵੇ ! ਜ਼ੋਰ ਫੜ, ਹਾਂ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ! ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੨੦ ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ਲਈ
ਆਇਆ ਹਾਂ ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਆਵੇਗਾ ।
੨੧ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ;
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਕਾਏਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
੧੧
੧ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ
ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ
੨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ । ਵੇਖ, ਫ਼ਾਰਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਰਾਜੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਯੂਨਾਨ
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ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ । ੩ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਰਾਜਾ ਠੇਗਾ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋਈ ਕਰੇਗਾ । ੪ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਠੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਟੁੱਟ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌਣਾਂ ਵੱਲ
ਵੰਿਡਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏਗਾ । ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ । ੫ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਜੱਤ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ । ੬ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪਉ ਸਣੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਣੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ੭ ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਉਠੇਗਾ । ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਿਵੱਚ
ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ । ੮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਸਣੇ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ । ੯ ਿਫਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ । ੧੦ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀ ਵਗੀ
ਆਏਗੀ, ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਲੰਘੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋੜੀ ਲੜਨਗੇ
੧੧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਹਾਂ, ਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੨ ਭੀੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ
ਿਜੱਤੇਗਾ । ੧੩ ਉਹ ਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਡਾਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ
ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ । ੧੪ ਉਹਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਵੀ ਠਣਗੇ ਜੋ
ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ । ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਆਵੇਗਾ, ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੱਕੇ-ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ
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ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਅੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਉਹ ਉਸ
ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੭ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋੜੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ
ਖਲੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੮ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਟਾਪੂਆਂ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਧਾਨ ਉਸ
ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਲਆ ਸੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉਲਾਂਭੇ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੯ ਤਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਟਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ
ਪਰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏਗਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਲੱਿਭਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ।
੨੦ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ
ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਥੋਿੜਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ,
ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ।
ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ
੨੧ ਿਫਰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਠੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤ
ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ।
੨੨ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ,
ਹਾਂ, ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੀ ੨੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ । ੨੪ ਉਹ ਬਚਾਉ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਿਗਆਂ ਜਿਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ । ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਤੱਕ
ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਿਵੱਰੁਧ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਰਤੇਗਾ । ੨੫ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ
ਜੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਪਾਉ
ਕਰਨਗੇ । ੨੬ ਹਾਂ, ਓਹੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਆਦਲੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਫਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ
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ਜਾਣਗੇ । ੨੭ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੇਗਾ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਤ
ਿਠਹਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਤਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜੇਗਾ । ੨੯ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਿਸਰ
ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ । ੩੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ।
੩੧ ਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਲੋਂ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਟ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਲੀ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ । ੩੨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰ ਕੇ ਿਵਗਾੜੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
੩੩ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਗੇ ਪਰ
ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਢੇਰ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਰਿਹਣਗੇ । ੩੪ ਜਦ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ । ੩੫ ਕਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ
ਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਤੇ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ੩੬ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ
ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜੋ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ
। ੩੭ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਾ ਰਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ । ੩੮ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਿਦਓਤੇ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋਨੇ,
ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ।
੩੯ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
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ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ
। ੪੦ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਫਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਲੰਘੇਗਾ । ੪੧ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਢਾਹੇ
ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ । ੪੨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਚਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾਏਗਾ । ੪੩ ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਜਾਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਬੀ
ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ । ੪੪ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਤਰ ਵੱਲ ਦੀਆਂ
ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲੇਗਾ
ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟੇ । ੪੫ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੨
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਕਾਏਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੇਗਾ ਤਦ ਅਿਜਹੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ । ੨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਗ ਠਣਗੇ, ਕਈ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਿਨਰਾਦਰੀ ਲਈ । ੩ ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਮ ਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੱਕ ਚਮਕਣਗੇ
। ੪ ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖ । ਬਥੇਰੇ ਇਧਰ- ਧਰ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਵਧੇਗਾ
। ੫ ਤਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸਨ,
ਇੱਕ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
੬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ
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ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ? ੭ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਕਾਲ ਤੱਕ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੮ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਹੀ
ਪਰ ਸਮਿਝਆ ਨਾ । ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਅੰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ੯ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਚੱਲੀ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੧੦ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਚੱਟੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝਣਗੇ ।
੧੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜਨ
ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨ
ਹੋਣਗੇ । ੧੨ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਤੀਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾਹ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ
ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ।
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