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தானிேயலின்
புத்தகம்

தானிேயல் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லுதல்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின்

அரசனாக இருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிற்கு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அவனது பைடயுடன் எருசேலைம
முற்றுைகய ட்டான். யூதாவன் அரசனாகய
ேயாயாக்கீமின் ஆட்சயன் மூன்றாம்
ஆண்டில் இது நடந்தது. ௨ கர்த்தர்
யூதாவன் அரசனான ேயாயாக்கீைம,
ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதாற்கடிக்கும்படி
அனுமதத்தார். ேதவனுைடய
ஆலயத்தலிருந்து ேநபுகாத்ேநச்சார்
அைனத்துப் பாத்த ரங்கைளயும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அப்ெபாருட்கைள அவனது
வக்க ரக ெதய்வங்களின் ஆலயத்தல்
ைவத்தான்.
௩ ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்

அஸ்ேபனாஸ் என்பவனுக்கு ஒரு கட்டைள
ெகாடுத்தான். (அஸ்ேபனாஸ், அரசனுக்குப்
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பணிவைட ெசய்யும் அலிகளில் மிக
முக்கயமான தைலவன்). அரசன்,
அஸ்ேபனாச டம் அவனது வீட்டிற்கு
சல யூதர்கைள அைழத்துவரும்படி
ெசான்னான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
முக்கயமான குடும்பங்களிலிருந்தும்
இஸ்ரேவல் அரசகுடும்பங்களிலிருந்தும்,
யூதர்கைள வரும்பனான். ௪ அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆேராக்கயமான இளம்
யூதர்கைள மட்டுேம வரும்பனான்.
தம் உடம்பல் தழும்ேபா, காயேமா,
குைறபாடுகேளா இல்லாத இைளஞர்கைள
அரசன் வரும்பனான். அரசன்
அழகான சுறுசுறுப்பான இைளஞர்கைள
வரும்பனான். இைளஞர்களில்
எல்லாவற்ைறயும் எளிதாகவும், ேவகமாகவும்,
கற்றுக்ெகாள்ளும் ஆற்றலுைடயவர்கைள
அரசன் வரும்பனான். அரசன், தன் வீட்டில்
ேவைலெசய்யத்தகுதயுள்ளஇைளஞர்கைள
வரும்பனான். அரசன் அஸ்ேபனாச டம்,
அந்த இஸ்ரேவல் இைளஞர்களுக்குக்
கல்ேதயரின் எழுத்ைதயும், ெமாழிையயும்
கற்றுக்ெகாடுக்கும்படிகூறனான்.
௫ அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒரு

குற ப்ப ட்ட அளவுள்ள உணைவயும்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் இைளஞர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். அது அரசன் உண்ணும்
உணவன் தரத்தல் இருந்தது. அரசன்
இஸ்ரேவலிலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட
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இைளஞர்கள் மூன்று ஆண்டுகள்
பயற்ச ெபற ேவண்டும் என வரும்பனான்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு அந்த
இைளஞர்கள் பாப ேலான் அரசனது
பணியாட்களாக இருக்கேவண்டும்.
௬ அந்த இைளஞர்களுள் தானிேயல்,
அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்
இருந்தார்கள். இந்த இைளஞர்கெளல்லாம்
யூதா ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக
இருந்தனர். ௭ அஸ்ேபனாஸ் அந்த
இைளஞர்களுக்கு ேவறு ெபயர்கைளக்
ெகாடுத்தான். தானிேயலுக்குப்
ெபல்ெதஷாத்சார் என்றும், அனனியாவுக்குச்
சாத்ராக் என்றும், மீஷாேவலுக்கு ேமஷாக்
என்றும்,அசரியாவுக்குஆேபத்ேநேகாஎன்றும்
புதயெபயர்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௮ தானிேயல் அரசனது வளமான

உணைவயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்
உண்ண வரும்பவல்ைல. தானிேயல்
அந்த உணவனாலும் த ராட்ைசரசத்தாலும்
தன்ைனத்தாேன அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ள
வரும்பவல்ைல. எனேவ, அவன்
அஸ்ேபனாச டம் தன்ைனத் தாேன
அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல் இருக்க
அனுமத ேகட்டான்.
௯ ேதவன், அஸ்ேபனாஸ் தானிேயலிடம்

தயவும் இரக்கமும் ெகாள்ளும்படி
ெசய்தார். ௧௦ ஆனால் அஸ்ேபனாஸ்
தானிேயலிடம், “நான் என் அரசரான
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எஜமானருக்குப் பயப்படுக ேறன். அரசர்
இந்த உணைவயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்
உனக்குத் தரும்படி கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
நீ இந்த உணைவ உண்ணாவட்டால்,
பலவீனமுைடயவனாகவும்,ேநாயாளியாகவும்
ஆவாய். நீ உன் வயதுள்ள மற்ற
இைளஞர்கைளவ ட ேமாசமான நைலயல்
இருப்பாய். அரசர் இதைனப் பார்த்து என்மீது
ேகாபங்ெகாள்வார். அவர் என் தைலைய
ெவட்டிவ டலாம், ஆதற்கு உனது தவேற
காரணமாகும்” என்றுெசான்னான்.
௧௧ ப றகு தானிேயல் அவர்களது

காவலனிடமும் ேபசனான். அஸ்ேபனாசு
அந்தக் காவலனிடம் தானிேயல்,
அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
ஆக ேயாைரக் கவனித்துக் ெகாள்ளும்படி
கட்டைளய ட்டிருந்தான். ௧௨ தானிேயல்
காவலனிடம் “தயவுெசய்து பன் வரும்
ேசாதைனையப் பத்து நாட்களுக்கு
எங்களுக்குத் தாரும். எங்களுக்கு உண்ண
காய்கற களும், குடிக்கத் தண்ணீரும் தவ ர
ேவறு எதுவும் தரேவண்டாம். ௧௩ பத்து
நாட்களுக்குப் பன்னர் அரசனது உணைவ
உண்ணும் மற்றவர்கேளாடு எங்கைள
ஒப்ப ட்டுப் பார்த்து, யார் ஆேராக்கயமாக
இருக்க றார்கள் எனப் பாரும். ப றகு நீர்
எங்கைள எவ்வாறு நடத்துவது என்று முடிவு
ெசய்யலாம். நாங்கள் உமது பணியாளர்கள்”
என்றுெசான்னான்.
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௧௪ எனேவ, காவலன் பத்து நாட்களுக்குத்
தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
ஆக ேயாைரச் ேசாத க்க ஒப்புக்ெகாண்டான்.
௧௫ பத்து நாட்களுக்குப் ப றகு, தானிேயலும்
அவனது நண்பர்களும் அரசனது
உணைவ உண்டுவந்த மற்றவர்கைளவ ட
ஆேராக்கயமாகக் காணப்பட்டனர்.
௧௬ எனேவ, காவலன் அரசனது உணைவயும்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெதாடர்ந்து
ெகாடுப்பைத நறுத்தனான். அதற்குப்
பதலாக அவன் தானிேயல், அனனியா,
மீஷாேவல், அசரியா ஆக ேயாருக்குக்
காய்கற கைளக்ெகாடுத்தான்.
௧௭ ேதவன்,தானிேயல், அனனியா,

மீஷாேவல், அசரியா ஆக ேயாருக்கு
ஞானத்ைதயும், பலவத எழுத்துக்கைளயும்,
அறவயைலயும் கற்றுக்ெகாள்ளும்
தறைமையயும் ெகாடுத்தார். தானிேயல்,
பலவத தரிசனங்கைளயும், கனவுகைளயும்
புரிந்துெகாள்ளமுடிந்தது.
௧௮ அரசன் அைனத்து இைளஞர்களும்

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பயற்ச
ெபறேவண்டும் என்று வரும்பனான்.
அக்கால முடிவல் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் முன்பு எல்லா
இைளஞர்கைளயும் அஸ்ேபனாஸ்
ெகாண்டுவந்தான். ௧௯அரசன் அவர்கேளாடு
ேபசனான். அரசன் அந்த இைளஞர்களில்
எவரும் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
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அசரியா ஆகயவர்கைளப் ேபான்று
சறந்தவர்களாக இல்ைல என்பைதக்
கண்டுெகாண்டான். எனேவ அந்த நான்கு
இைளஞர்களும் அரசனின் பணியாட்கள்
ஆயனர். ௨௦ ஒவ்ெவாரு முைறயும்
அரசன் அவர்களிடம் ேகட்கும் முக்கயமான
ேகள்வகளுக்கு அவர்கள் மிகுந்த
ஞானத்ைதயும் புத்தையயும் காட்டினார்கள்.
அரசன் அவனது அரசாங்கத்தல் உள்ள
மந்த ரவாத கைளயும், ஞானிகைளயும்வ ட
இவர்கள் பத்து மடங்கு ச றந்தவர்கள் என்று
கண்டான். ௨௧ எனேவ தானிேயல் ெதடார்ந்து
அரசனது பணியாளாக ேகாேரஸ் ஆண்ட
முதலாம்ஆண்டுமட்டும்இருந்தான்.

௨
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்கனவு
௧ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஆட்சயன்

இரண்டாவது ஆண்டில் அவனுக்குச்
சல கனவுகள் வந்தன. அக்கனவுகள்
அவைன மிகவும் துன்புறுத்தன. அவனால்
தூங்கமுடியவல்ைல. ௨ எனேவ
அரசன், தனது அறஞர்கைளத் தன்னிடம்
அைழத்தான். அவர்கள் தங்கள் மந்த ர,
தந்த ரங்கைளப் பயன்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள் நட்சத்த ரங்கைளக் கவனித்தனர்.
அவர்கள் கனவுகளின் பலைனச் ெசால்லவும்
எத ர்காலத்தல் நடக்கக்கூடியைதத் கூறவுேம
இவ்வாறு ெசய்தனர். தனது கனைவப் பற்ற
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தனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று அரசன்
அவர்களிடம் ேகட்டான். எனேவ அவர்கள்
வந்துஅரசனின்முன்னால்நன்றார்கள்.
௩ அரசன் அவர்களிடம், “நான் ஒரு

கனவு கண்ேடன். அது என்ைனத்
ெதால்ைலப்படுத்துகறது. நான் கனவன்
ெபாருைள அறந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்”
என்றான்.
௪ ப றகு கல்ேதயர்கள் அரசனுக்குப்

பதல் ெசான்னார்கள். அவர்கள் அராமிக்
ெமாழியல் ேபசனார்கள். அவர்கள் அரேச,
“நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. நாங்கள் உமது
ேவைலக்காரர்கள். தயவுெசய்து உமது
கனைவக் கூறும். ப றகு அதன் அர்த்தம்
என்னெவன்று நாங்கள் கூறுேவாம்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௫ ப றகு அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சார்

அவர்களிடம், “இல்ைல, நீங்கள் எனது
கனைவச் ெசால்ல ேவண்டும். ப றகு அதன்
ெபாருள் என்னெவன்றும் ெசல்லேவண்டும்.
நீங்கள் இவற்ைறச் ெசால்லாவ டால்
உங்கைளத் துண்டுதுண்டாக ெவட்டிப்
ேபாடும்படிக் கட்டைளயடுேவன். அேதாடு
உங்கள் வீடுகள் குப்ைபேமடுகளாக
அழிக்கும்படிக் கட்டைளயடுேவன்.
௬ ஆனால் நீங்கள் எனது கனைவயும்,
அதன் ெபாருைளயும் ெசால்லிவட்டால்
நான் உங்களுக்கு பரிசுகைளயும்,
அன்பளிப்புகைளயும், மரியாைதயும்
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தருேவன். எனேவ என் கனைவயும், அதன்
ெபாருைளயும்கூறுங்கள்” என்றான்.
௭ மீண்டும் அந்த ஞானிகள் அரசனிடம்,

“தயவு ெசய்து கனைவ எங்களுக்குச்
ெசால்லும். ப றகு நாங்கள் அதன்
ெபாருைளக்கூறுக ேறாம்” என்றனர்.
௮ ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்,

“நீங்கள்காலதாமதம்ெசய்யப்பார்க்கன்றீர்கள்
என்று எனக்குத் ெதரிக றது. நான்
என்ன ெசான்ேனன் என்பதன் கருத்ைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௯ எனது
கனைவப்பற்ற ச் ெசால்லாவ ட்டால்
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத
நீங்களும் அறவீர்கள்! எனேவ நீங்கள்
அைனவரும் என்னிடம் ெபாய் ெசால்ல
உடன்பட்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் காலதாமதம்
ெசய்கன்றீர்கள். நீங்கள் நான் ெசய்ய
வரும்புவைத மறந்துவடுேவன் என்று
நம்புக றீர்கள். இப்ெபாழுது எனது கனைவக்
கூறுங்கள். உங்களால் எனது கனைவக்
கூறமுடியுமானால் அதன் ெபாருைளயும்
கூறமுடியும்என்றுநான்அற ேவன்”என்றான்.
௧௦ கல்ேதயர்கள் அரசனுக்குப் பதலாக,

“அரசர் ேகட்பவற்ைறச் ெசால்லக்கூடிய
மனிதன் பூமியல் எவனுமில்ைல. இதுவைர
எந்த அரசரும் இப்படிப்பட்ட ஒன்ைற ஒரு
மந்த ரவாதய டேமா, ஒரு ேஜாச யனிடேமா,
ஒரு கல்ேதயனிடேமா, ேகட்டதல்ைல. மிகச்
ச றந்தவனும், வலிைமெபாருந்தயவனுமான
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எந்த அரசனும் இதுவைர இவ்வாறு
அறவாளிகளிடம் ேகட்டதல்ைல. ௧௧ அரசர்
மிகக் கடினமான ஒன்ைறச் ெசய்யும்படிக்
ேகட்க றீர். ெதய்வங்களால் மட்டுேம அரசரது
கனைவயும், அக்கனவன் ெபாருைளயும்
கூறமுடியும். ஆனால் ெதய்வங்கள்
மனிதர்கேளாடுவாழ்வதல்ைல”என்றனர்.
௧௨ அரசன் இதைனக் ேகட்டேபாது

மிகவும் ேகாபமைடந்தான். எனேவ அவன்
பாப ேலானில் உள்ள எல்லா ஞானிகைளயும்
ெகாைல ெசய்யும்படிக் கட்டைளய ட்டான்.
௧௩ அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரின் கட்டைள
அறவக்கப்பட்டது. எல்லா ஞானிகளும்
ெகால்லப்படவருந்தனர். அரசனது ஆட்கள்
தானிேயைலயும் அவனது நண்பர்கைளயும்
ெகாைலெசய்வதற்காகத் ேதடினார்கள்.
௧௪ அரசனது காவலர்களுக்கு ஆரிேயாகு

தைலவனாக இருந்தான். அவன்
பாப ேலானிலுள்ள ஞானிகைளக்
ெகால்வதற்குப் ேபானான். ஆனால்
தானிேயல்அவனிடம்புத்த சாலித்தனமாகவும்,
சாதுர்யமாகவும் ேபசனான். ௧௫ தானிேயல்
ஆரிேயாகுவ டம்: “அரசர் எதற்காக,
இத்தைகய பயங்கரத் தண்டைனையக்
ெகாடுத்தார்” என்றுேகட்டான்.
ப றகு ஆரிேயாகு அரசனது கனைவப்

பற்றய முழு ெசய்தையயும் ெசான்னான்.
உடேன தானிேயல் புரிந்துெகாண்டான்.
௧௬ தானிேயல் இச்ெசய்தைய அறந்ததும்
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அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெசன்றான்.
தானிேயல் அரசனிடம் இன்னும் ெகாஞ்சம்
கால அவகாசம் ெகாடுக்கும்படி ேகட்டான்.
ப றகு அவனால் அரசனது கனைவயும் அதன்
ெபாருைளயும்ெசால்லமுடியும்என்றான்.
௧௭ பன்னர் தானிேயல் தனது

வீட்டிற்குப் ேபானான். அவன் தனது
நண்பர்களான அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா ஆக ேயாரிடம் எல்லாவற்ைறயும்
ெசான்னான். ௧௮ தானிேயல் அவனது
நண்பர்களிடம் பரேலாகத் ேதவனிடம்
ெஜப க்குமாறு ேவண்டினான். தானிேயல்
அவர்களிடம் இந்த இரகச யத்ைத
அற ந்துெகாள்ள உதவ கருைணகாட்டுமாறு
ேதவனிடம் வண்ணப்பக்கும்படி
ேவண்டினான். இதனால் பாப ேலானிலுள்ள
ஞானிகேளாடு தானிேயலும், அவனது
நண்பர்களும் ெகால்லப்படாமல்
இருப்பார்கள்.
௧௯ இரவல், ேதவன் தானிேயலுக்குத்

தரிசனத்தன் மூலம் இரகச யத்ைத
வளக்கனார். பன்னர் தானிேயல்
பரேலாகத்தன் ேதவைனப் புகழ்ந்து
ேபாற்றனான்.

௨௦ தானிேயல், “என்ெறன்றும் ேதவனுைடய
நாமத்ைதப் ேபாற்றுங்கள்.

அதகாரமும்ஞானமும்அவேராடுள்ளன.
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௨௧ அவர் காலத்ைதயும் பருவத்ைதயும்
மாற்றுகறார்.

அவர்அரசர்கைளமாற்றுகறார்.
அவர் அரசர்களுக்கு அதகாரத்ைதக்
ெகாடுக்க றார்.

அேதாடு அரசர்களின் அத காரத்ைத
எடுத்தும்வடுகறார். அவர்
ஜனங்களுக்கு ஞானத்ைதக்
ெகாடுக்க றார்.

எனேவஅவர்கள்ஞானம்ெபறுகன்றனர்.
அவர் ஜனங்கள் பலவற்ைறக் கற்று
ஞானிகளாகஅனுமதக்க றார்.

௨௨ அவர் புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமான
இரகச யங்கைளத்ெதரிந்தருக்க றார்.

அவரிடம்ஒளி வாழ்க றது.
எனேவ அவருக்கு இருட்டிலும்
இரகச யமான இடத்தலும் இருப்பது
ெதரிக றது.

௨௩ என் முற்ப தாக்களின் ேதவேன
நான் நன்ற ெசால்லி உம்ைமப்
ேபாற்றுக ேறன்.

நீர் எனக்குஞானமும்பலமும்ெகாடுத்தீர்.
நாங்கள்ேகட்டவற்ைறநீர் ெசான்னீர்.

நீர் அரசனது கனைவப் பற்ற
எங்களுக்குச்ெசான்னீர்” என்றான்.

தானிேயல் கனவன் ெபாருைளக்
கூறுகறான்
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௨௪ பன்னர் தானிேயல், ஆரிேயாகுவ டம்
ெசன்றான். அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாப ேலானிலுள்ள ஞானிகைளக் ெகால்ல
ஆரிேயாகுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான்.
தானிேயல்ஆரிேயாக டம், “பாப ேலானிலுள்ள
ஞானிகைளக் ெகால்லேவண்டாம். என்ைன
அரசனிடம் ெகாண்டுேபாங்கள். நான்
அவரிடம் அவரது கனைவயும் அதன்
ெபாருைளயும்கூறுேவன்” என்றான்.
௨௫ எனேவ ஆரிேயாகு தானிேயைல

மிக வைரவாக அரசனிடம் அைழத்துச்
ெசன்றான். ஆரிேயாகு அரசனிடம், “நான்
யூதாவலுள்ள ைகத களில் ஒருவைனக்
கண்டுபடித்தருக்க ேறன். அவன் அரசனிடம்
அவரது கனைவப்பற்ற ச் ெசால்லமுடியும்”
என்றான்.
௨௬ அரசன் தானிேயலிடம்

(ெபல்ெதஷாத்சார்), “உன்னால் எனது
கனைவயும் அதன் ெபாருைளயும் பற்ற
ெசால்லமுடியுமா?” என்றுேகட்டான்.
௨௭ தானிேயல்: “அரசரான

ேநபுகாத்ேநச்சாேர,எந்தஞானிகளாலும்,எந்த
ேஜாச யர்களாலும், எந்த கல்ேதயர்களாலும்
அரசனின் இரகச யம் குற த்த ேகள்வக்குப்
பதல் ெசால்ல முடியாது. ௨௮ ஆனால்
பரேலாகத்தல் இரகச யங்கைளப் பற்ற ச்
ெசால்ல ஒரு ேதவன் இருக்கறார்.
ேதவன் அரசரான ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
வருங்காலத்தல் என்ன நைடெபறும்
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என்பைதக் காட்ட கனவுகைளக் ெகாடுத்தார்.
இதுதான் உமது கனவு. உமது படுக்ைகயல்
படுத்துக்ெகாண்டு நீர் பார்த்தைவ
இைவதான். ௨௯ அரசேர, நீர் உமது
படுக்ைகயல் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தீர்.
நீர் வருங்காலத்ைதப் பற்ற எண்ணிப்
பார்க்கத் ெதாடங்கனீர். எத ர்காலத்ைதக்
குற த்த இரகச யங்கைளத் ேதவன்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்லமுடியும். அவர்
உமக்கு வருங்காலத்தல் என்ன நகழும்
என்பைதக் காட்டினார். ௩௦ ேதவன் என்னிடம்
இந்தஇரகச யத்ைதச்ெசான்னார். ஏன்? நான்
மற்றவர்கைளவ ட ஞானம் ெகாண்டவன்
என்பதற்காக அல்ல. அரசரான நீர் அந்த
கனவன் ெபாருைள அறந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்பதற்காக ேதவன் என்னிடம்
ெசான்னார். அேத வழியல், உம் மனதல்
ஓடியநைனவுகைளயும்நீர் புரிந்துெகாள்வீர்.
௩௧ “அரசேர, உமது கனவல் உமக்கு

முன்னால் ஒரு ெபரிய சைலையக்
கண்டீர். அச்சைல மிகப் ெபரியதும்,
பளபளப்பானதும், மனைதக் களர்ச்ச
யூட்டக் கூடியதாகவும் இருந்தது. அது
ஒருவனின் கண்கைள வயப்பால்
வ ரியச்ெசய்யத்தக்கது. ௩௨ அச்சைலயன்
தைலயானது சுத்தமான தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சைலயன்
மார்பும், ைககளும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. அச்சைலயன்வயறும்,
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கால்களின் ேமல்பகுதயும் ெவண்கலத்தால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. ௩௩ அச்சைலயன்
கால்களின் கீழ்ப்பகுத இரும்பால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சைலயன்
பாதங்கள் ெகாஞ்சம் இரும்பாலும், ெகாஞ்சம்
களிமண்ணாலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
௩௪ நீர் அந்தச் சைலையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நீர்
ஒரு பாைறையப் பார்த்தீர். ைககளால்
ெபயர்க்கப்படாத அக்கல் ெபயர்ந்து
உருண்டு வந்தது. அக்கல் காற்று
வழியாக உருண்டுவந்து இரும்பாலும்
களிமண்ணாலும் ஆன அச்சைலயன்
பாதங்ககளில் ேமாத அதன் பாதங்கைள
ெநாறுக்கயது. ௩௫ ப றகு அந்த இரும்பு,
களிமண், ெவண்கலம், ெவள்ளி, தங்கம்
எல்லாம் ஒேர ேநரத்தல் துண்டுத் துண்டாக
ெநாறுங்கயது. அைவ, ேகாைடக் காலத்தல்
ேபாரடிக்க ற களத்தலிருந்து பறந்துேபாக ற
பதைரப் ேபான்று இருந்தன. அவற்றல்,
எதுவும் மிச்சமில்லாமல் அைவ காற்றனால்
அடித்துக் ெகாண்டு ேபாகப்பட்டது. அங்கு
ஒரு சைல இருந்தது என்று எவராலும்
ெசால்லமுடியாதபடி இருந்தது. ப றகு
சைலையத் தாக்கய அக்கல்ெபரிய
மைலயாக அந்தப் பூமி முழுவைதயும்
ந ரப்ப யது.

௩௬ “இதுேவ உமது கனவு. இப்ெபாழுது
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அரசரிடம் அதன் ெபாருள் என்னெவன்று
நான் கூறுேவன். ௩௭ அரசேர, நீர் மிக
முக்கயமான அரசராக இருக்க றீர்.
பரேலாத்தன் ேதவன் உமக்கு இராஜ்யம்,
அதகாரம், பலம், மகைம எல்லாம்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௮ ேதவன்
உமக்குக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றைலக்
ெகாடுத்தருக்க றார். உமக்கு
மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும்,
பறைவகைளயும், ஆளும் வல்லைமையயும்
ெகாடுத்தருக்க றார். அைவ எங்ேக
வாழ்ந்தாலும் அவற்ைற ஆளும்படி உம்ைம
ேதவன் ெசய்தருக்க றார். அரசரான
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நீர்தான் அந்தத்
தங்கத்தாலான சைலயன் தைலையப்
ேபான்றவர்.
௩௯ “உமக்குப் ப றகு இன்ெனாரு

இராஜ்யம் வரும். அது ெவள்ளிையப்
ேபான்றது. ஆனால் அந்த இராஜ்யம்
உமது இராஜ்யத்ைதப்ேபான்று அவ்வளவு
உயர்வுைடயதாக இராது. அதன்
பன்னர் மூன்றாவது இராஜ்யமானது பூமி
முழுவைதயும் ஆளுைகச் ெசய்யும். அது
ெவண்கலப் பகுத . ௪௦ ப றகு நான்காவது
இராஜ்யம் வரும். அது இரும்ைபப்ேபான்று
வலிைமஉைடயதாகஇருக்கும். இரும்பானது
எவ்வாறு உைடத்து தூள்தூளாக்குேமா அது
ேபான்று நான்காவது இராஜ்யமும் மற்ற
இராஜ்யங்கைளெநாறுக்க ப்ேபாடும்.
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௪௧ “சைலயன் பாதங்கள் ெகாஞ்சம்
இரும்பாலும், ெகாஞ்சம் களிமண்ணாலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்தைத நீர் பார்த்தீர். அதன்
ெபாருள் அந்த நான்காவது இராஜ்யம்
ப ரிக்கப்பட்டதாயருக்கும். அதல்
இரும்பும், களிமண்ணும் கலந்தருப்பதால்
இரும்பன் உறுத ெகாஞ்சம் இருக்கும்.
௪௨ சைலயன் கால்வ ரல்கள் பாத
இரும்பாகவும், பாத களிமண்ணாகவும்
இருந்தது. எனேவ நான்காவது
இராஜ்யமும் இரும்ைபப்ேபால ெகாஞ்சம்
பலமுள்ளதாகவும், களிமண்ைணப்ேபால
ெகாஞ்சம் பலவீனமுள்ளதாகவும் உைடயதாக
இருக்கும். ௪௩ இரும்பு களிமண்ேணாடு
கலந்தருந்தைத நீர் பார்த்தீர். ஆனால்
இரும்பும், களிமண்ணும் முழுைமயாகக்
கலக்காது. இதுேபால, நான்காவது
இராஜ்யத்தல் ஜனங்கள் கலைவயாக
இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒேர
ஜனங்களாகஇைணயமாட்டார்கள்.
௪௪ “நான்காவது இராஜ்யத்தல் அரசர்கள்

இருக்கும்ேபாது, பரேலாகத்தன் ேதவன்
ேவெறாரு இராஜ்யத்ைத உருவாக்குவார்.
இந்த இராஜ்யம் என்ெறன்றும் இருக்கும்.
இது அழிக்கப்படாது. இந்த இராஜ்யம்
இன்ெனாரு ஜனங்கள் கூட்டத்த ற்குக்
ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. இந்த இராஜ்யம்
மற்ற இராஜ்யங்கைள ெநாறுக்கும். இது
அந்த இராஜ்யங்கைள ஒரு முடிவற்குக்
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ெகாண்டுவரும். ஆனால் இந்த இராஜ்யம்
என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்தருக்கும்.
௪௫ “அரசரான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, ஒரு

மைலயலிருந்து ஒரு கல் எவராலும்
ெபயர்க்கப்படாமல் ெபயர்ந்து வந்தைத நீர்
பார்த்தீர். அக்கல் இரும்பு, ெவண்கலம்,
களிமண், ெவள்ளி, தங்கம் ஆகயவற்ைறத்
தூள்தூளாக்கயது. இேதேபால் ேதவன்
வருங்காலத்தல் என்ன நகழும் என்று
உமக்குக் காட்டினார். அந்தக் கனவு
உண்ைமயானது. நீர் இந்த வளக்கத்ைத
நம்பலாம்” என்றான்.
௪௬ அப்ேபாது அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்

தானிேயலின் முன் தைரயல் வழுந்து
வணங்கனான். அரசன் தானிேயைலப்
ேபாற்றனான். அரசன் தானிேயைலப்
ெபருைமப்படுத்துவதற்குக் காணிக்ைக
ெகாடுக்கவும், தூபம் காட்டவும்
கட்டைளய ட்டான். ௪௭ ப றகு அரசன்
தானிேயலிடம், “உனது ேதவன்
உண்ைமய ேலேய அதமுக்கயமானவரும்,
வல்லைம உைடயவருமானவர் என்பைத
அற ேவன். அவர் அைனத்து அரசர்களுக்கும்
கர்த்தராக இருக்க றார். ஜனங்கள்
அறயாதவற்ைற அவர்களுக்கு அவர்
கூறுகறார். இது உண்ைம என்பது
எனக்குத் ெதரியும். ஏெனன்றால் நீ இந்த
இரகச யத்ைத என்னிடம் ெசால்லும் தகுத
ெபற்றருக்க றாய்” என்றான்.
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௪௮ ப றகு அரசன் தானிேயலுக்கு தனது
இராஜ்யத்தல் மிக முக்கயமான ஒரு
பதவையக் ெகாடுத்தான். அேதாடு
அரசன் தானிேயலுக்கு வைலயுயர்ந்த
பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
தானிேயைலப் பாப ேலான் மாகாணத்தன்
ஆளுநராகவும் உயர்த்தனான். அேதாடு
அரசன்தானிேயைலப்பாப ேலான்ேதசத்தன்
ஞானிகளுக்ெகல்லாம் அத காரியாகவும்
ஆக்கனான். ௪௯ தானிேயல் அரசனிடம்
சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாப ேலான்
மாகாணத்தன் காரியங்கைள வசாரிக்கும்
அத காரிகளாக்கும்படி ேவண்டினான்.
தானிேயல் ேவண்டியபடிேய அரசன்
ெசய்தான். தானிேயலும் அரசன்
அருக ேல இருக்கும் முக்கயமானவர்களில்
ஒருவனானான்.

௩
தங்கவக்க ரகமும்ெநருப்புச்சூைளயும்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசனிடம்

தங்கத்தனால் ெசய்த ஒரு வக்க ரகம்
இருந்தது. அந்த வக்க ரகம் 60 முழம்
உயரமும் 6 முழம் அகலமுமானது.
ப றகு அவன் அந்த வக்க ரகத்ைதப்
பாப ேலான் மாகாணத்தலிருக்கற
தூரா என்னும் சமெவளியல் நறுத்த
ைவத்தான். ௨ பன்னர் அரசன்
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ேதசாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும்,
தைலவைரயும், நயாயாத பத கைளயும்,
கருவூலக்காரைரயும், ஆேலாசகைரயும்,
ஆளுநைரயும், நாடுகளிலுள்ள அதகாரிகள்
அைனவைரயும் கூடி வருமாறு அைழத்தான்.
அரசன், அவர்கள் அைனவரும்
வக்க ரகத்தன் ப ரதஷ்ைட ந கழ்ச்ச க்கு
வரேவண்டும்என்றுவரும்பனான்.
௩ எனேவ அவர்கெளல்லாம் அரசனான

ேநபுகாத்ேநச்சார் அைமத்தருந்த
வக்க ரகத்தன் முன் வந்து நன்றார்கள்.
௪ ப றகு அரசனுக்காக அறவப்பு
ெசய்யும் கட்டியக்காரன் உரத்தக்குரலில்,
“பல ேதசங்களிலிருந்தும், பலெமாழி
இனங்களிலிருந்தும் வந்துள்ள ஜனங்கேள,
நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
௫ நீங்கள் எல்லா இைசக்கருவகளின்
சப்தங்கைளக் ேகட்டதும் பணிந்து
வணங்கேவண்டும். எக்காளம், நாகசுரம்,
கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு
மற்றும் மற்ற இைசக்கருவகளின் ஒலிைய
ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள் தங்க வக்க ரகத்ைத
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும். அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்த வக்க ரகத்ைத
அைமத்தருக்க றார். ௬ எவனாவது
கீேழ வழுந்து தங்க வக்க ரகத்ைத
ெதாழாமலிருந்தால் அவன் சீக்க ரமாக அத க
ெவப்பமுள்ள எரிக ற அக்கனிச் சூைளய ேல
ேபாடப்படுவான். இது அைனவருக்குமுரிய
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அரச கட்டைளயாகும்” என்றான்.
௭ எனேவ அவர்கள், எக்காளம், நாகசுரம்,

கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம் முதலான
இைசக்கருவகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும்
மிக வைரவாக கீேழ வழுந்து தங்க
வக்க ரகத்ைதக் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
சகல ேதசத்தாரும், இனத்தாரும்,
ெமாழிக்காரர்களும் கீேழ வழுந்து
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் நறுவய தங்க
வக்க ரகத்ைதத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௮ பன்னர், ச ல கல்ேதயர்கள் அரசனிடம்

வந்தனர். அந்த ஆட்கள் யூதர்களுக்கு
வேராதமாகப் ேபசத்ெதாடங்கனர்.
௯ அவர்கள் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்,
“அரேச! நீர் என்றும் வாழ்க. ௧௦ அரசேர,
நீர் ஒரு கட்டைள ெகாடுத்தீர். எக்காளம்,
நாகசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்,
தம்புரு முதலான சகல இைசக் கருவகளின்
ஒலிையக் ேகட்டதும் ஒவ்ெவாருவரும்
இந்தத் தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசான்னீர். ௧௧ அேதாடு, எவனாவது
தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்ளாமலிருந்தால் அவன்
அதக ெவப்பமுள்ள எரிக ற அக்கனிச்
சூைளயல் ேபாடப்படுவான் என்றும்
நீர் கட்டைளய ட்டீர். ௧௨ ச ல யூதர்கள்
அரசரான உமது கட்டைளயல் கவனம்
ெசலுத்தாமல் இருக்கன்றனர். நீர் அந்த
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யூதர்கைள பாப ேலான் மாகாணத்தன்
முக்கயமான அதகாரிகளாக ஆக்கனீர்.
அவர்கள் ெபயர்களாவன: சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா. அவர்கள்உமதுெதய்வத்ைதத்
ெதாழுவதல்ைல. அவர்கள் உம்மால்
நறுவப்பட்ட தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து
வணங்கவல்ைல”என்றுபுகார்கூறனார்கள்.

௧௩ ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைர
அைழத்தான். எனேவ அவர்கள்
அரசன் முன்பு ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள்.
௧௪ ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்களிடம், “சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாேர நீங்கள்
எனது ெதய்வத்ைதத் ெதாழவல்ைல என்பது
உண்ைமயா? நீங்கள், என்னால் நறுவப்பட்ட
தங்க வக்க ரகத்ைதத் ெதாழவல்ைல
என்பது உண்ைமயா? ௧௫ இப்ெபாழுது
நீங்கள் எக்காளம், நாகசுரம், கன்னரம்,
வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு ஆகய இைசக்
கருவகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் நான்
நறுவய தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழேவண்டும். நான் ெசய்தருக்க ற
இவ்வக்க ரகத்ைத நீங்கள் பணிந்துெகாள்ள
ஆயத்தமாயருந்தால் நல்லது. ஆனால்,
நீங்கள் இதைனத் ெதாழாவ ட்டால், மிகவும்
சூடான எரிக ற அக்கனிச் சூைளயல்
ேபாடப்படுவீர்கள். ப றகு உங்கைள என்
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அதகாரத்தலிருந்து எந்தத் ேதவனாலும்
காப்பாற்றமுடியாது” என்றான்.
௧௬ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா

என்பவர்கள் அரசனிடம்: “ேநபுகாத்ேநச்சாேர,
நங்கள்உம்மிடம்இவற்ைறப்பற்ற வளக்க டத்
ேதைவயல்ைல. ௧௭ நீர் எங்கைள எரிக ற
அக்கனி சூைளயல் ேபாட்டால் நாங்கள்
ேசவ க்க ற எங்கள் ேதவன் எங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். அவர் வரும்பனால்
உமது வல்லைமயலிருந்தும் எங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். ௧௮ ஆனால் எங்கைள
அவர் காப்பாற்றாவ ட்டாலும்கூட, நாங்கள்
உமது ெதய்வங்கைளச் ேசவ க்கமாட்ேடாம்.
நீர் நறுவய தங்க வக்க ரகத்ைத
ெதாழமாட்ேடாம். இது அரசராக ய உமக்குத்
ெதரிந்தருக்கேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௯ பன்னர் ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும்

ேகாபங்ெகாண்டான். சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்ெகத ரான
ேகாபம் அவனது முகத்தல் ெவளிப்பட்டது.
அவன், வழக்கத்ைத வ டச் சூைளைய
ஏழு மடங்கு மிகுதயாகச் சூடாக்கும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். ௨௦ ப றகு
ேநபுகாத்ேநச்சார்தனது வீரர்களில்
மிகவும் பலமானவர்களிடம் சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைர
நன்றாகக்கட்டும்படி கட்டைளய ட்டான்.
அரசன் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆக ேயாைர அக்கனி சூைளய ேல
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ேபாடும்படிவீரர்களிடம் கட்டைளய ட்டான்.
௨௧ எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயார் கட்டப்பட்டு
அக்கனி சூைளய ேல ேபாடப்பட்டனர்.
அவர்கள் சால்ைவ, ந சார் தைலப்பாைக,
மற்றும் ஆைடகைள அணிந்தருந்தனர்.
௨௨ அரசன் கட்டைளயடும்ேபாது மிகவும்
ேகாபமுைடயவனாக இருந்தான். எனேவ
அவர்கள் சூைளையச் சீக்க ரமாக
சூடாக்கனார்கள். அந்ெநருப்பு பலமான
வீரர்கைளயும் எரிக்கும் அளவல் மிகவும்
சூடாகஇருந்தது. அவர்கள்சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகாஆக ேயாைரத்தூக்க ச் ெசன்று
அக்கனிச் சூைளயல் ேபாடுவதற்கு அருகல்
ெசன்றேபாது அவ்வீரர்கைள ெநருப்பு
அழித்துப்ேபாட்டது. ௨௩ சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள்இறுகக்கட்டப்பட்ட
நைலயல்ெநருப்பல்வழுந்தனர்.
௨௪ பன்னர் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்

குத த்து எழுந்தான். அவன் மிகவும்
வயப்புற்று தனது ஆேலாசகர்களிடம்: “நாம்
மூன்றுேபைர மட்டுேம கட்டி ெநருப்பல்
ேபாட்ேடாம். இதுசரிதானா?” என்றான்.
அவனது ஆேலாசகர்கள்: “ஆம் அரேச”

என்றனர்.
௨௫ அரசன் அவர்களிடம், “பாருங்கள்,

நான்குேபர் ெநருப்ப ற்குள் நடமாடுவைத
நான் பார்க்க ேறன். அவர்கள்
கட்டப்பட்டிருக்கவல்ைல. அவர்கள்
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ெநருப்பால் எரிக்கப்படவல்ைல. நான்காவது
ஆள் ஒரு ேதவபுத்த ரைனப் ேபான்று
இருக்கறார்” என்றான்.
௨௬ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார் அக்கனிச்

சூைளயன் வாசலருேக ெசன்று
உரத்தகுரலில், “சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள ெவளிேய
வாருங்கள்! உன்னதமான ேதவனுைடய
பணியாட்கேள, ெவளிேய வாருங்கள்”
என்றான்.
எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா

ஆக ேயார் ெநருப்பலிருந்து ெவளிேய
வந்தனர். ௨௭ அவர்கள் ெவளிேய
வரும்ேபாது, அவர்கைளச் சுற்ற
ேதசாத பத களும், அதகாரிகளும்,
தைலவரும், அரசனின் மந்த ரிகளும்
சூழ்ந்து நன்றனர். ெநருப்பானது சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைரச்
சுடாமலிருந்தைத அவர்களால் பார்க்க
முடிந்தது. அவர்களின் உடல்கள்
ெவந்துேபாகவல்ைல. அவர்களின்
தைலமய ர் கருகவல்ைல. அவர்களின்
சால்ைவகள் எரிக்கப்படவல்ைல
அவர்கள்ேமல் அக்கனியன் மணம்
வீசவல்ைல.
௨௮ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார்: “சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாரின்
ேதவைனப் ேபாற்றுங்கள். அவர்களின்
ேதவன், தூதைன அனுப்ப அவர்கைளக்
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காப்பாற்றவ ட்டார். இந்த மூன்று ேபரும்
அவர்களின் ேதவைன நம்பனார்கள்.
அவர்கள் எனது கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள் மற்ற
ெதய்வங்களுக்குப் பணிவைடச் ெசய்து
ெதாழுவைதவ ட மரித்துப்ேபாகத் தயாராக
இருந்தனர். ௨௯ எனேவ, நான் இப்ேபாது
இந்தச் சட்டத்ைத ஏற்படுத்துக ேறன். எந்த
ேதசத்தனராகவும், ெமாழியனராகவும்
உள்ள என் ஜனங்கள் சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாரின் ேதவனுக்கு
எத ராக ஏதாவது ெசான்னால் அவர்கைளத்
துண்டு துண்டாக ெவட்டுேவன். அவர்களது
வீட்ைட எருக்களமாக ப் ேபாடுேவன். ேவறு
எந்த ேதவனும் தம் ஜனங்கைள இதுேபால்
காப்பாற்ற முடியாது” என்றான். ௩௦ ப றகு
அரசன் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆக ேயாைரப் பாப ேலான் மாகாணத்தன்
முக்கயஅதகாரிகளாக்கனான்.

௪
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்மரம் பற்றயகனவு
௧ அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்

உலகெமங்கலும் வாழும் சகல
ேதசத்தாருக்கும், ஜாதயாருக்கும்,
ெமாழிக்காரர்களுக்கும்,பன்வரும்கடிதத்ைத
அனுப்பனான்.

வாழ்த்துக்கள்:
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௨ மிக உன்னதமான ேதவன் எனக்காகச்
ெசய்த அற்புதமும் ஆச்சரியமும்ெகாண்ட
ெசயல்கைள உங்களுக்குச் ெசால்வதல்
நான்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடக ேறன்.

௩ ேதவன் வயக்கத்தக்க அற்புதங்கைளச்
ெசய்தருக்க றார்.

ேதவன் வல்லைமமிக்க அற்புதங்கைளச்
ெசய்தருக்க றார்.

ேதவனுைடய இராஜ்யம் என்ெறன்றும்
ெதாடர்க றது.

ேதவனுைடய ஆட்ச அைனத்துத்
தைலமுைறகளுக்கும்ெதாடரும்.

௪ ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் எனது
அரண்மைனயல் மக ழ்ச்ச யுடனும்,
ெவற்ற ேயாடும் இருந்ேதன். ௫ என்ைன
அச்சுறுத்தும் ஒரு கனைவ நான்
கண்ேடன். நான் என் படுக்ைகயல்
படுத்தருந்ேதன். என் மனதல்
படங்கைளயும், தரிசனங்கைளயும்
பார்த்ேதன். அைவ என்ைன மிகவும்
அச்சுறுத்தன. ௬ எனேவ என்
கனவற்குரிய ெபாருைளக் கூறும்படி
நான் பாப ேலானிலுள்ள அைனத்து
ஞானிகைளயும் அைழத்துவருமாறு
கட்டைளய ட்ேடன். ௭ சாஸ்த ரிகளும்,
கல்ேதயர்களும் வந்தேபாது நான்
அவர்களிடம் என் கனைவப்பற்ற ச்
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ெசான்ேனன். ஆனால் அவர்களால்
கனவன் ெபாருைளச் ெசால்ல
முடியவல்ைல. ௮ இறுதயாக,
தானிேயல் என்னிடம் வந்தான், (நான்
தானிேயலுக்கு என் ேதவைனப்
ெபருைமப்படுத்தும்படி ெபல்ெதஷாத்சார்
என்று ெபயரிட்டிருந்ேதன். பரிசுத்த
ெதய்வங்களின் ஆவ அவனிடமிருந்தது.)
நான் தானிேயலிடம் எனது கனைவச்
ெசான்ேனன். ௯ “ெபல்ெதஷாத்சார்,
நீ சாஸ்த ரிகளிேலேய மிகவும்
முக்கயமானவன். உன்னிடம் பரிசுத்த
ெதய்வங்களின் ஆவ இருப்பைத நான்
அற ேவன். உன்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாத கடுைமயான இரகச யம் இல்ைல
என்பைத அற ேவன். நான் கண்ட கனவு
இதுதான். என்னிடம் இதன் ெபாருள்
என்னெவன்று ெசால். ௧௦ நான் எனது
படுக்ைகயல் படுத்தருக்கும்ேபாது
கண்ட தரிசனங்கள் இதுதான். என்
முன்னால் பூமியன் மத்தயல் ஒரு
மரம் நன்றுக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அந்த மரம் மிக உயரமாக
இருந்தது. ௧௧ அம்மரம் ெபரிதாகவும்
பலமுைடயதாகவும் வளர்ந்தது.
அம்மரத்தன் உச்ச வானத்ைதத் ெதாட்டது.
அதைன பூமியன் எந்த இடத்தல் இருந்தும்
பார்க்கமுடியும். ௧௨அம்மரத்தன் இைலகள்
மிக அழகானைவ. அதல் ஏராளமான
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நல்ல பழங்கள் இருந்தன. அம்மரத்தல்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஏராளமான உணவு
இருந்தது. அம்மரத்தன் அடியல் காட்டு
மிருகங்கள் தங்கன. அதன் கைளகளில்
பறைவகள் வச த்தன. ஒவ்ெவாரு
மிருகங்களும்அம்மரத்தலிருந்துசாப்ப ட்டன.

௧௩ “நான்படுக்ைகயல்படுத்தருந்தேபாது
நான் அவற்ைறக் காட்ச களாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ப றகு
நான், ஒரு பரிசுத்தமான ேதவதூதன்
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன். ௧௪ அவன் உரத்தகுரலில்:
“மரத்ைத ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். அதன்
கைளகைள ெவட்டிப் ேபாடுங்கள். அதன்
இைலகைள உத ர்த்துவடுங்கள். அதன்
பழங்கைளச் ச தறடியுங்கள். அம்மரத்தன்
அடியலுள்ள மிருகங்கள் ஓடிப்ேபாகும்.
அதன் கைளகளில் உள்ள பறைவகள்
பறந்துேபாகும். ௧௫ ஆனால் அதன்
தண்ைடயும், ேவர்கைளயும், மண்ணிேல
இருக்கவடுங்கள். அைதச் சுற்ற
இரும்பாலும், ெவண்கலத்தாலுமான
வலங்ைகப் ேபாடுங்கள். அதன்
தண்டும் ேவர்களும் தம்ைமச் சுற்றலும்
புல்லிருக்கன்ற ெவளியல் இருக்கும்.
அது காட்டு மிருகங்கள் மற்றும்
பறைவகளுக்கு மத்தயல் இருக்கும்.
அது பனியல் நைனயும். ௧௬ அவன் ஒரு
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மனிதைனப்ேபால ச ந்த க்கமாட்டான்.
அவன் ஒரு மிருகத்தன் மனைதப்
ெபறுவான். அவன்இவ்வாறுஇருக்ைகயல்
ஏழு பருவங்களும் கடந்துேபாகும் என்று
கூறனான்.
௧௭ பரிசுத்த ேதவதூதன்

இத்தண்டைனைய அறவத்தது
ஏன்? அதனால் பூமியலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் மனிதர்களின்
இராஜ்யங்கைள மிக உன்னதமான ேதவன்
ஆளுகறார் என்று அறந்துெகள்வார்கள்.
ேதவன் அந்த இராஜ்யங்கைள தாம்
வரும்புக ற எவருக்கு ேவண்டுமானாலும்
ெகாடுக்க றார். ேதவன் அந்த
இராஜ்யங்கைளஆளபணிவானவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
௧௮ “ேநபுகாத்ேநச்சாரக ய நான்

கண்ட கனவு இதுதான். இப்ெபாழுது
ெபல்ெதஷாத்சாேர (தானிேயல்), இதன்
ெபாருள் என்னெவன்று ெசால். எனக்காக
என்இராஜ்யத்தல் உள்ள எந்த ஞானிக்கும்
இதற்கு வளக்கம் ெசால்ல முடியவல்ைல.
ஆனால் ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ இதற்கு
வளக்கமளிக்கமுடியும். ஏெனன்றால்
பரிசுத்த ேதவனுைடய ஆவ உன்னில்
இருக்க றது.”

௧௯ தானிேயல் (ெபல்ெதஷாத்சார்)
ஒருமணி ேநரத்த ற்கு மிகவும் அைமதயாக
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இருந்தான். அவனது ச ந்தைன அவைனப்
பாத த்தது. எனேவ, அரசன் அவனிடம்:
“ெபல்ெதஷாத்சாேர (தானிேயல்) கனேவா
அல்லது அதன் ெபாருேளா உன்ைனக்
கலங்கப் பண்ண ேவண்டியதல்ைல”
என்றான்.
ப றகு ெபல்ெதஷாத்சார் (தானிேயல்)

அரசனுக்குப் பதல் ெசான்னான். என்
எஜமானேர! அந்தக்கனவுஉமதுபைகவைரக்
குற த்ததாய் இருக்க ேவண்டும் என
நான் வரும்புக ேறன். அந்தக் கனவன்
ெபாருளும் உமக்கு வ ேராதமானவர்கைளக்
குறத்ததாக இருக்கேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். ௨௦-௨௧நீர்உமதுகனவல்ஒரு
மரத்ைதப் பார்த்தீர். அம்மரம் ெபரிதாகவும்
பலமானதாகவும் வளர்ந்தது. அதன்
உச்ச வானத்ைதத் ெதாட்டது. அது
பூமியன் எல்லா இடங்களிலிருந்தும்
பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதன்
இைலகள் அழகாய் இருந்தன. அதல்
ஏராளமாகப்பழங்கள்இருந்தன. அப்பழங்கள்
ஏராளமானவர்களுக்கு உணவாகயது. அது
காட்டுமிருங்களுக்கு வீடாகயது. அதன்
கைளகள் பறைவகளுக்குக் கூடாகயது.
நீர் பார்த்த மரம் இதுதான். ௨௨ அரேச, நீேர
அந்த மரம். நீர் ச றப்பும், வல்லைமயும்
ெபற்றருக்க றீர். நீர் வானத்ைதத் ெதாடும்
மரத்ைதப்ேபான்று உயர்ந்து உமது வல்லைம
பூமியன் அைனத்துப் பாகங்கைளயும் ேபாய்



தானிேயல்௪:௨௩ xxxi தானிேயல்௪:௨௬

அைடந்தருக்க றது.
௨௩ “அரேச, நீர் பரேலாகத்தலிருந்து

ஒரு பரிசுத்தமான ேதவதூதன் வருவைதப்
பார்த்தீர். அவன், இம்மரத்ைத ெவட்டு,
இதைன அழித்துப்ேபாடு, அதற்கு
இரும்பாலும் ெவண்கலத்தாலுமான
வலங்ைகப் ேபாடு. அதன் தண்ைடயும்
ேவர்கைளயும் பூமிய ேலேய வ ட்டுவடு.
அதைனப் புல்ெவளியல் வ ட்டுவடு.
அது பனியல் நைனயும். அவன் காட்டு
மிருகத்ைதப் ேபான்று வாழ்வான். ஏழு
பருவங்கள் (காலங்கள்) அவன் இவ்வாறு
இருக்கும்ேபாேத கடந்துேபாகும்.
௨௪ “கனவன் ெபாருள் இதுதான், அரேச,

மிக உன்னதமான ேதவன் அரசருக்கு இைவ
ஏற்படும்படி கட்டைளய ட்டார். ௨௫ அரசரான
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நீர் ஜனங்கைள
வ ட்டுப் ேபாகும்படி வற்புறுத்தப்படுவீர்.
நீர் காட்டு மிருகங்களுக்கு மத்தயல்
வாழ்வீர். நீர் மாடுகைளப்ேபான்று புல்ைலத்
தன்பீர். நீர் பனியல் நைனவீர். ஏழு
பருவங்கள் (ஆண்டுகள்) கடந்துேபாகும்.
ப றகு நீர் உன்னதமான ேதவேன மனித
இராஜ்யங்கைள ஆளுகறார் என்பைதயும்,
உன்னதமான ேதவன் தான் வரும்புக ற
எவருக்கும் இராஜ்யங்கைளக் ெகாடுப்பார்
என்பைதயும்கற்றுக்ெகாள்வீர்.
௨௬ “மரத்தன் தண்ைடயும் ேவர்கைளயும்
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பூமியல் வ டேவண்டும் என்பதன் ெபாருள்
இதுதான்: உமது இராஜ்யம் உம்மிடம்
தருப்ப க்ெகாடுக்கப்படும். உமது
இராஜ்யத்ைத உன்னதமான ேதவன்
ஆளுகறார் என்பைத நீர் கற்கும்ேபாது
இது ந கழும். ௨௭ எனேவ, அரேச, எனது
ஆேலாசைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும். நீர்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்த சரியானவற்ைறச்
ெசய்ய ேவண்டும் என்று ஆேலாசைன
கூறுக ேறன். தீைம ெசய்வைத நறுத்தும்.
ஏைழ ஜனங்களிடம் இரக்கமாயரும். ப றகு
நீர் ெவற்றயுள்ளவராகஇருப்பீர்”.
௨௮ அைவ யாவும் அரசன்

ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ஏற்பட்டன.
௨௯-௩௦ கனவுக்கண்ட 12 மாதத்த ற்குப்
ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாப ேலானிலுள்ள தன் அரண்மைனயன்
மாடியன் ேமல் நடந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவன் மாடியலிருந்துக் ெகாண்டு,
“பாப ேலாைனப் பார்! நான் இந்தப்
ெபரியநகரத்ைதக் கட்டிேனன். இது எனது
அரண்மைன! எனது வலிைமயனால் நான்
இந்த அரண்மைனையக் கட்டிேனன். நான்
எவ்வளவு ெபரியவன் என்று காட்டுவதற்காக
இந்த இடத்ைதக் கட்டிேனன்” என்று
கூறனான்.
௩௧ இந்த வார்த்ைதகள் அரசனின் வாயல்

இருக்கும்ேபாேத பரேலாகத்தலிருந்து
ஒரு சத்தம் உண்டானது. அச்சத்தம்
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ெசான்னது: “அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாேர,
இைவெயல்லாம் உனக்கு ந கழும்.
உன்னிடமிருந்து அரசன் என்னும்
அதகாரம் எடுத்துக் ெகாள்ளப்படும்.
௩௨ நீ ஜனங்களிடமிருந்து பலவந்தமாக
ெவளிேயற்றப்படுவாய். நீ
காட்டுமிருகங்கேளாடு வாழ்வாய். நீ
பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தன்பாய். ஏழு
பருவங்கள் (ஆண்டுகள்),நீஉனதுபாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளும் முன் கடந்துேபாகும்.
ப றகு உன்னதமான ேதவன் மனிதரின்
இராஜ்யங்கைள ஆளுகறார் என்பைத நீ
கற்பாய். அந்த உன்னதமான ேதவன் அவர்
வரும்புக றவர்களுக்கு இராஜ்யங்கைளக்
ெகாடுக்க றார்.”
௩௩ அக்காரியங்கள் உடேன

ந கழ்ந்தன. ேநபுகாத்ேநச்சார்
ஜனங்கைளவ ட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டான்.
அவன் பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத்
உண்ணத்ெதாடங்கனான். அவன்
பனியால் நைனந்தான். அவனது தைலமுடி
கழுகன் சறகுகள் ேபான்று நீளமாக
வளர்ந்தன. அவனது நகங்கள் பறைவயன்
நகத்ைதப்ேபான்றுவளர்ந்தது.
௩௪ ப றகு காலத்தன் முடிவல்,

ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் பரேலாகத்ைத
ேநாக்க ப் பார்த்ேதன். என் புத்த எனக்குத்
தரும்பவந்தது. ப றகு நான் உன்னதமான
ேதவைனப் ேபாற்ற ேனன். நான் அவருக்கு
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மத ப்ைபயும் மகைமையயும் என்ெறன்றும்
ெகாடுத்ேதன்.

ேதவன்என்ெறன்றும்ஆளுகறார்.
அவரது இராஜ்யம் எல்லா
தைலமுைறகளுக்கும்ெதாடருக றது.

௩௫பூமியலுள்ளஜனங்கள்உண்ைமய ேலேய
முக்கயமானவர்களல்ல.

பரேலாகத்தன்வல்லைமகேளாடும்,
பூமியன் ஜனங்கேளாடும் ேதவன் என்ன
ெசய்ய வரும்புக றாேரா அைதச்
ெசய்க றார்.

எவராலும் அவரது அதகாரமுள்ள ைகைய
நறுத்தமுடியாது.

எவராலும் அவரது ெசயல்கைளக்
ேகள்வக் ேகட்க்கமுடியாது.

௩௬ எனேவ, அந்த ேநரத்தல்,
ேதவன் எனது சரியான புத்தைய
எனக்குக் ெகாடுத்தார். அவர் எனக்கு
ச றந்த மத ப்ைபயும், அரசன் என்ற
வல்லைமையயும் தரும்பக் ெகாடுத்தார்.
எனது ஆேலாசகர்களும், ப ரபுக்களும்
மீண்டும் எனது ஆேலாசைனகைளக்
ேகட்கத் ெதாடங்கனார்கள். நான் மீண்டும்
அரசனாேனன். நான் முன்ைபவ ட
இன்னும் சறந்தவனாகவும் மிகுந்த
வல்லைமயுள்ளவனாகவும் ஆேனன்.
௩௭ இப்ெபாழுது, ேநபுகாத்ேநச்சாரக ய
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நான் பரேலாக அரசருக்கு புகழ்ச்ச , கனம்,
மகைம ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க ேறன்.
அவர் ெசய்க றைவ எல்லாம் சரியானது.
அவர் எப்ெபாழுதும் ேநர்ைமயானவர்.
அவரால் அகந்ைதயாய் நடக்க றவர்கைளத்
தாழ்த்தமுடியும்.

௫

சுவரின் ேமல்எழுதயைக
௧ அரசனான ெபல்ஷாத்சார் தனது

அதகாரிகளில் 1,000 ேபருக்கு வருந்து
ெகாடுத்தான். அரசன் அவர்கேளாடு
த ராட்ைசரசம் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
௨ ெபல்ஷாத்சார் த ராட்ைசரசம்
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவன்
தனது ேவைலக்காரர்களுக்குத் தங்கத்தாலும்
ெவள்ளியாலுமான கண்ணங்கைளக்
ெகாண்டுவரக் கட்டைளய ட்டான். இந்தக்
கண்ணங்கள் அவனது தந்ைதயான
ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமின்
ஆலயத்தலிருந்து எடுத்துக் ெகாண்டு
வரப்பட்டைவ. அரசனான ெபல்ஷாத்சார்,
தனதுப ரபுக்களும், மைனவகளும்,அடிைமப்
ெபண்களும் அந்தக் கண்ணங்களிலிருந்து
குடிக்க ேவண்டும் என்று வரும்பனான்.
௩ எனேவ அவர்கள் எருசேலமின்
ேதவாலயத்தலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டக்
கண்ணங்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
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அரசனும், அவனது அதகாரிகளும்,
மைனவகளும், அடிைமப் ெபண்களும்
அவற்றல் குடித்தனர். ௪ அவர்கள்
குடித்துக்ெகாண்ேட தங்கள் வக்க ரக
ெதய்வங்கைளப் ேபாற்றனார்கள். அவர்கள்
தங்கம், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, கல்,
மண் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட ெவறும்
சைலகைளப் ேபாற்றனார்கள்.
௫ ப றகு த டீெரன்று ஒரு மனிதக் ைக

ேதான்ற சுவரில் எழுதத் ெதாடங்கயது.
வ ரல்கள் சுவரிலுள்ள சாந்துபூச்சன்
மீது எழுதற்று. அந்தக் ைக அரசனது
அரண்மைனயல் வளக்குக்கு எத ராயருந்த
சுவரில் எழுதயது. அரசன் அந்தக் ைக
எழுதும்ேபாதுகவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௬ அரசனான ெபல்ஷாத்சார் மிகவும்

பயந்தான். அவனது முகம் பயத்தால்
ெவளிற ற்று. அவனது முழங்கால்கள்
நடுங்க இடித்துக்ெகாண்டன. அவனால்
எழுந்து நற்க முடியவல்ைல. ஏெனன்றால்
அவனது கால்கள் அவ்வளவு பலவீனமாக
இருந்தன. ௭ அரசன் ேஜாச யர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கைளயும் தன்னிடம் வருமாறு
அைழத்தான். அவன் அந்த ஞானிகளிடம்,
“இந்த எழுத்ைத வாச த்து இதன் ெபாருைள
எனக்கு வளக்கும் எவருக்கும் நான்
பரிசளிப்ேபன். அவனுக்குஇரத்தாம்பரஆைட
அணிவ த்து, அவன் கழுத்தல் ெபான்மாைல
அணிவ ப்ேபன். நான் அவைன எனது
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இராஜ்யத்தல் மூன்றாவது நைலயல் உள்ள
ஆளுநராகஆக்குேவன்” என்றான்.
௮ எனேவ, அரசனின் எல்லா ஞானிகளும்

உள்ேள வந்தனர். அவர்களால் அந்த
எழுத்துக்கைள வாச க்கமுடியவல்ைல.
௯ ெபல்ஷாத்சாரின் அத காரிகள் குழப்பம்
அைடந்தனர். அேதாடுஅரசன் ேமலும் பயந்து
கவைலப்பட்டான். அவனதுமுகம்அச்சத்தால்
ெவளிற யது.
௧௦ ப றகு அரசனின் தாய் வருந்து

நைடெபற்றஅந்தஇடத்த ற்குவந்தாள். அவள்
அரசன் மற்றும் அவனது அதகாரிகளின்
குரல்கைளக் ேகட்டபன்: “ஓ அரசேர
நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. நீர் பயப்பட
ேவண்டாம். உனது முகம் பயத்தால்
ெவளிறேவண்டாம். ௧௧உனது இராஜ்யத்தல்
ஒருவன் இருக்கறான். அவனிடம்
பரிசுத்தமான ேதவர்களின் ஆவ உள்ளது.
உன் தந்ைதயன் நாட்களில் அவனால்
பல இரகச யங்கைளச் ெசால்லமுடிந்தது.
அவன் தன்ைனச் சுறுசுறுப்பும் ஞானமும்
உள்ளவனாகக் காட்டினான். அவன்
இவ்வஷயங்களில் ேதவர்கைளப்
ேபான்றருந்தான். உன் தந்ைதயான
ேநபுகாத்ேநச்சார் அந்த மனிதைன
ஞானிகளுக்ெகல்லாம் ெபாறுப்பத காரியாக
ைவத்தருந்தார். அவன் ேஜாச யர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கைளயும் ஆண்டான். ௧௨ நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற அவனுைடய
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ெபயர் தானிேயல். அரசர் அவனுக்கு
ெபல்ெதஷாத்சார் என்று ெபயரிட்டார்.
ெபல்ெதஷாத்சார் மிக சுறுசுறுப்புைடயவன்.
அவனுக்குப் பல ெசய்த கள் ெதரியும்.
அவனால் கனவன் பலன்களும்,
இரகசயங்களின் வளக்கமும், கடினமான
வஷயங்களுக்குத் தீர்வுகளும் ெதரியும்.
தானிேயைலக் கூப்படு, அவனால் சுவர்
ேமல் எழுதயுள்ளவற்றுக்கு வளக்கம்
ெசால்லமுடியும்” என்றாள்.

௧௩ எனேவ அவர்கள் தானிேயைல
அரசனிடம் அைழத்துவந்தனர்.
அரசன் தானிேயலிடம் உனது ெபயர்
தானிேயல்தானா? யூதாவலிருந்து
என் தந்ைதயால் சைற ப டிக்கப்பட்டு
ெகாண்டுவரப்பட்டவர்களில் நீ ஒருவனா?
௧௪ ேதவர்களின் ஆவ உன்னிடம்
இருப்பதாக நான் அறந்ேதன். அேதாடு
நீ இரகச யங்கைளப் புரிந்துெகாள்ளக்
கூடியவன், ெவளிச்சமும், புத்தயும்,
ஞானமும் ெகாண்டவன் என்றும்
உன்ைனப் பற்ற நான் ேகள்வப்பட்ேடன்.
௧௫ ஞானிகளும், ேசாத டர்களும்
என்னிடம் அைழத்துவரப்பட்டு சுவரில்
எழுதப்பட்டவற்ைற வாச க்கச் ெசான்ேனன்.
இந்தஎழுத்துக்களின்ெபாருள்என்னெவன்று
அம்மனிதர்கள் ெசால்ல ேவண்டும் என்று
வரும்ப ேனன். ஆனால் அவர்களால் சுவரில்
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எழுதப்பட்டுள்ளவற்றுக்கான வளக்கத்ைத
எனக்குச் ெசால்ல முடியவல்ைல.
௧௬ ஒவ்ெவாரு ெபாருளின் அர்த்தத்ைதயும்
உன்னால் வளக்க முடியும் என்றும் மிகச்
கடினமான ப ரச்சைனகளுக்கும் உன்னால்
பதல் ெசால்ல முடியும் என்றும் நான்
உன்ைனப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்ேடன்.
உன்னால்இச்சுவரில்எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற
வாச த்து அதன் ெபாருைள எனக்கு வளக்க
முடியுமானால் நான் உனக்கு இரத்தாம்பர
ஆைடையக் ெகாடுப்ேபன். நான் உனது
கழுத்தல் ெபான் மாைலைய அணிவ ப்ேபன்.
ப றகு நீ இந்த இராஜ்யத்தன் மூன்றாவது
உயர்ஆளுநராகஆகலாம் என்றான்.
௧௭ தானிேயல் அரசனிடம், “ெபல்ஷாத்சார்

அரசேர, உமது அன்பளிப்புகைள நீர்
உம்மிடேம ைவத்துக்ெகாள்ளும். அல்லது
நீர் உமது பரிசுகைளேவறு யாருக்காவது
ெகாடும். ஆனால் நான் உமக்காகச் சுவரில்
எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற வாச ப்ேபன். நான்
அதன் ெபாருள் என்னெவன்றும் உமக்கு
வளக்குேவன்.
௧௮ “அரேச, உன்னதமான ேதவன்,

உமது தந்ைதயான ேநபுகாத்ேநச்சாைர
ச றப்பும், வல்லைமயும் ெகாண்ட அரசராக
ஆக்கனார். ேதவன் அவைர மிக
முக்கயமானவராக ஆக்கனார். ௧௯ பல
நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களும், பலெமாழி
ேபசும் ஜனங்களும் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
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அஞ்சனார்கள். ஏெனன்றால் உன்னதமான
ேதவன் அவைர மிக முக்கயமான
அரசராக்கனார். ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒருவன்
மரிக்கேவண்டும் என்று வரும்பனால்
உடேன அவைனக் ெகான்றுவடுவார்.
அவர் ஒருவன் வாழேவண்டும் என்று
வரும்பனால், அவைன வாழவடுவார்.
அவர் ஜனங்கைள முக்கயப்படுத்த
ேவண்டும் என்று வரும்பனால் அவர்கைள
முக்கயப்படுத்துவார். அவர் ஜனங்கைள
முக்கயமற்றவர்களாக்க ேவண்டும்
என்று வரும்பனால் அவர்கைள
முக்கயமற்றவர்களாக்குவார்.
௨௦ “ஆனால் ேநபுகாத்ேநச்சார் அகந்ைதயும்

கடின மனமும் ெகாண்டவரானர். எனேவ,
அவரது வல்லைம அவரிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. அவரது இராஜ
சங்காசனம் பற க்கப்பட்டது. அவருைடய
மகைம அகற்றப்பட்டது. ௨௧ ப றகு
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஜனங்கைளவ ட்டு
ெவளிேயறும்படி வற்புறுத்தப்பட்டார்.
அவருைடய மனது மிருகத்தன் மனது
ேபாலாய ற்று. அவர் காட்டுக் கழுைதகேளாடு
வாழ்ந்து பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத்
தன்றார். அவர் பனியல் நைனந்தார். அவர்
தனது பாடத்ைதக் கற்றுக் ெகாள்ளும்வைர
இைவ நகழ்ந்தன. பன்னர் அவர்
உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களின்
இராஜ்யங்கைள ஆளுகறார். அேதாடு
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உன்னதமான ேதவன் தான் வரும்புக ற
எவைரயும் இராஜ்யத்ைத ஆளைவப்பார்
என்பைதக்கற்றுக்ெகாண்டார்.
௨௨ “ஆனால் ெபல்ஷாத்சாேர,

உமக்கு ஏற்கனேவ இைவ ெதரியும்.
நீர் ேநபுகாத்ேநச்சாரின் மகன்.
ஆனாலும் நீர் உம்ைம இன்னும்
பணிவுள்ளவராக்க க்ெகாள்ளவல்ைல.
௨௩ இல்ைல, நீர் பணிவுள்ளவராகவல்ைல.
அதற்குப் பதலாக பரேலாகத்தன்
கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்பனீர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள
கண்ணங்கைளக் குடிப்பதற்குக்
ெகாண்டுவரும்படிக் கட்டைளய ட்டீர்.
நீரும், உமது அரசு அத காரிகளும், உமது
மைனவயரும், அடிைமப்ெபண்களும்,
அக்கண்ணங்களில் த ராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தீர்கள். நீர் ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும், ெவண்கலத்தாலும்,
இரும்பாலும், மரத்தாலும், கல்லாலும் ஆன
ெதய்வங்கைளப் ேபாற்றனீர். அைவ
உண்ைமயல்ெதய்வங்கள்அல்ல. அவற்றால்
பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, புரிந்துெகாள்ளேவா
முடியாது. ஆனால் உமது வாழ்க்ைக மீதும்,
உமது ெசயல்கள் மீதும் அதகாரம் பைடத்த
ேதவைன நீர் மகைமப்படுத்தவல்ைல.
௨௪ அதனால், ேதவன் சுவர்ேமல் எழுதுகற
ைகைய அனுப்பனார். ௨௫ சுவரில்
எழுதப்பட்டுள்ளவார்த்ைதகள்இைவதான்:
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ெமேன,ெமேன,ெதக்ேகல்,உப்பார்சன்.

௨௬ “இதுதான் அவ்வார்த்ைதகளின்
ெபாருள்:

“ெமேன:
உன் ஆளுைக முடியும் நாட்கைளத்
ேதவன்எண்ணிைவத்தருக்க றார்.

௨௭ெதக்ேகல்:
நீ தராச ேல நறுக்கப்பட்டுக் குைறவாய்
காணப்பட்டாய்.

௨௮உப்பார்சன்:
உன் ஆளுைக உன்னிடமிருந்து
எடுக்கப்பட்டு,

அது ேமதயருக்கும் ெபர்ச யருக்கும்
பங்க ட்டுக்ெகாடுக்கப்படும்” என்றான்.

௨௯ பன்னர் ெபல்ஷாத்சார் தானிேயலுக்கு
இரத்தாம்பரத்ைத அணிவ த்து, அவனது
கழுத்தல் ெபான் மாைலையப் ேபாட்டான்.
அவன் இராஜ்யத்தன் மூன்றாம் ஆளுநராக
உயர்த்தப்பட்டான். ௩௦ அேத இரவல்
பாப ேலானின் அரசனான ெபல்ஷாத்சார்
ெகால்லப்பட்டான். ௩௧ தரியு என்னும்
ேமதயன் புதய அரசனானான். தரியு 62
வயதுைடயவனாகஇருந்தான்.

௬
தானிேயலும்சங்கங்களும்



தானிேயல்௬:௧ xliii தானிேயல்௬:௪

௧ தரியு தனது இராஜ்யம் முழுவைதயும்
ஆளுவதற்கு 120 ேதசாத பத கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்பது நல்ல த ட்டெமன்று
எண்ணினான். ௨ அவன் அந்த 120
ேதசாத பத கைளயும் கட்டுப்படுத்த
மூன்று ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இந்த மூன்று ேமற்பார்ைவயாளர்களில்
தானிேயலும் ஒருவன். அரசன் இவ்வாறு
ஓர் ஏற்பாடு ெசய்துவ ட்டதால் எவரும்
அவைன ஏமாற்ற முடியாது. அேதாடு
அவன் தனது இராஜ்யத்தல் எைதயும்
இழக்கமாட்டான். ௩ தானிேயல் தன்ைன
மற்ற ேமற்பார்ைவயாளர்கைளவ டச்
ச றந்தவனாகக் காட்டினான். தானிேயல்
இதைனத் தனது நற்குணங்கள்
மூலமும், நல்ல தறைமகள் மூலமும்
ெசய்தான். அரசன் தானிேயலின்ேமல்
மிகவும் வயப்பைடந்தான். அவன்
தானிேயைல இராஜ்யம் முழுவதற்கும்
ஆளுநாரக்கவ டலாம் என்று த ட்டமிட்டான்.
௪ ஆனால் மற்ற ேமற்பார்ைவயளர்களும்,
மற்ற ேதசாத பத களும் இதைன அறந்ததும்
மிகவும் ெபாறாைமெகாண்டனர். அவர்கள்
தானிேயைல குற்றஞ்சாட்ட காரணங்கைளத்
ேதடினர். எனேவ அவர்கள் தானிேயல்
அரசு பணிகைளச் ெசய்யும்ேபாது மிகக்
கவனமாகக் கவனித்தனர். ஆனால்
அவர்களால் தானிேயலிடம் எந்தக்
குைறையயும் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல.
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தானிேயல் ேநர்ைமயாளனாகவும்,
நம்ப க்ைகக்குரியவனாகவும் இருந்தான்.
அவன் அரசைன ஏமாற்றாமல் மிகக்
கடுைமயாக ேவைலெசய்துவந்தான்.
௫ இறுதயாக அந்த ஆட்கள், “நாம்

தானிேயைல குற்றம் கண்டுபடிக்கும்படி
தவறான எைதயும் அவன் ெசய்யமாட்டான்.
எனேவ நாம் அவனது ேதவனுைடய சட்ட
வஷயத்தல்குற்றம் காண ேவண்டும்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௬ எனேவ, அந்த ேமற்பார்ைவயாளர்களும்,

ேதசாத பத களும் ஒரு குழுவாக
அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள் அரசைர
ேநாக்க , “தரியு அரசேர, என்ெறன்றும்
வாழ்வீராக. ௭ ேமற்பார்ைவயாளர்களும்,
ேதசாத பத களும், ப ரபுக்களும்,
மந்த ரிமார்களும், தைலவர்களும் ஒரு
வஷயத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டார்கள்.
அதாவது நாங்கள் அரசர் ஒரு சட்டத்ைதச்
இயற்றேவண்டும் என்று எண்ணுகேறாம்.
எல்ேலாரும் அதற்கு அடி பணியேவண்டும்.
இதுதான் அந்தச் சட்டம், எவராவது இன்னும்
30 நாட்களுக்கு அரசராக ய உம்ைமத் தவ ர
ேவெறந்த ேதவைனேயா, மனிதைரேயா
ேநாக்க எந்த ஒரு காரியத்த ற்கும் ெஜபம்
ெசய்தால் அவன் சங்கக்கூண்டிேல
ேபாடப்படுவான். ௮ இப்ெபாழுது இதைனச்
சட்டமாக்க இந்தத் தாளிேல ைகெயழுத்துப்
ேபாடும். இவ்வாறு இந்தச் சட்டம் மாற்ற
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முடியாதபடி இருக்கும். ஏெனன்றால்
ேமதயர்கள் மற்றும் ெபர்ச யர்களின்
சட்டங்கள் வலக்கேவா மாற்றேவா
முடியாதைவ” என்றனர். ௯ அவர்கள்
ெசான்னபடி அரசரான தரியு இச்சட்டத்ைத
இயற்ற ைகெயழுத்துப் ேபாட்டான்.
௧௦ தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும்

ேதவனிடம் மூன்றுமுைற ெஜபம் ெசய்வான்.
தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும் மூன்றுமுைற
முழங்காலில் நன்று ேதவனிடம் ெஜப த்து
அவைரப் ேபாற்றுவான். தானிேயல்
இப்புதய சட்டத்ைதக் ேகள்வப்பட்டதும்
தனது வீட்டிற்குப் ேபாய் தனது அைறயல்
உள்ள மாடியன்மீது ஏறனான். தானிேயல்
எருசேலைம ேநாக்கயருக்க ற ஜன்னல்
அருகல் ேபாய் முழங்காலிட்டு எப்ெபாழுதும்
ெசய்வதுேபான்றுெஜப த்தான்.
௧௧ அந்த ஆட்கள் குழுவாகச் ெசன்று

தானிேயைலக் கண்டுபடித்தனர். அவர்கள்
தானிேயல் ேதவனிடம் உதவ ேகட்டு
ெஜப ப்பைதக் கண்டனர். ௧௨ எனேவ அந்த
ஆட்கள் அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
அவனிடம்அவன்இயற்றய சட்டத்ைதப் பற்ற
ேபசனர். அவர்கள், “தரியு அரேச, எந்த
மனிதனும் 30 நாள்வைரயலும் அரசராக ய
உம்ைமத் தவ ர ேவறு எந்தத் ேதவைனயும்,
ஆைளயும் ேநாக்க யாெதாரு காரியத்ைதக்
குற த்தும் ெஜபம் ெசய்தால் அவைனச்
சங்கக்கூண்டிேல ேபாடேவண்டும் என்று நீர்
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கட்டைளப் பத்த ரத்த ேல ைகெயழுத்த ட்டீர்
அல்லவா?” என்றனர்.
அதற்கு அரசன், “ஆமாம். நான் அந்தச்

சட்டத்தல் ைகெயழுத்த ட்ேடன். அேதாடு
ேமதயர்கள் மற்றும் ெபர்ச யர்களுக்கு
இருக்கும் மாறாத சட்டத்தன்படி அது ரத்து
ெசய்யப்படேவா அல்லது மாற்றப்படேவா
கூடாது” என்றான்.
௧௩ அந்த ஆட்கள் அரசனிடம், “தானிேயல்

என்ற ெபயருைடய அந்த மனிதன் உமக்கு
மரியாைத ெசலுத்துவதல்ைல. தானிேயல்
யூதாவலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட
ைகத களில் ஒருவன். தானிேயல்
நீர் ைகெயழுத்த ட்ட சட்டத்ைதப்பற்ற
கவைலப்படவல்ைல. தானிேயல்
ஒவ்ெவாரு நாளும் மூன்று முைற தன்
ேதவனிடத்தல் ெஜபம் பண்ணி உதவக்காக
மன்றாடுக றான்” என்றனர்.
௧௪அரசன் இதைனக் ேகள்வப்பட்டதும் மிக

வருத்தப்பட்டு கலக்கமைடந்தான். அரசன்
தானிேயைலக் காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்தான். அவன் மாைலவைர
இதற்கான ஒரு த ட்டத்ைதப்பற்ற ேய
எண்ணினான். ௧௫ ப றகு அந்த ஆட்கள் ஒரு
குழுவாக அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
அவனிடம், “அரேச, நைனத்துப்பாரும்.
ேமதயர் மற்றும் ெபர்ச யரின் சட்டமானது,
அரசனால் ைகெயழுத்த டப்பட்ட கட்டைளேயா
அல்லது சட்டேமா வலக்கப்படேவா
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மாற்றப்படேவா முடியாது என்று கூறுகறது”
என்றார்கள்.
௧௬ எனேவ, தரியு அரசன் கட்டைளய ட்டான்.

அவர்கள் தானிேயைல அைழத்து வந்து
சங்கங்களின் கூண்டில் ேபாட்டனர். அரசன்
தானிேயலிடம், “நீ ெதாழுதுெகாள்ளும்
ேதவன் உன்ைனக் காப்பாற்றுவார் என்று
நான் நம்புக ேறன்” என்று ெசான்னான்.
௧௭ ஒரு ெபரிய பாறங்கல்ைலக் ெகாண்டு
வந்து சங்கக்குைகயன் வாசைல
மூடினார்கள். ப றகு அரசன் தனது
ேமாத ரத்ைதப் பயன்படுத்த பாைறயன்ேமல்
முத்தைரய ட்டான். ப றகு அவன் தன்
அதகாரிகளின் ேமாத ரங்களாலும்
பாைறயன்ேமல் முத்தைரய ட்டான். இது,
எவராலும் பாறாங்கல்ைலத் த றந்து
தானிேயைல கூண்டிலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவர முடியாது என்று காட்டியது.
௧௮ ப றகு அரசனான தரியு தன் வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப் ேபானான். அரசன் அன்ற ரவு
உணவு உண்ணவல்ைல, அவன் யாரும்
வந்து ேவடிக்ைக ெசய்து மக ழ்வூட்டுவைத
வரும்பவல்ைல. அரசனால் இரவு முழுவதும்
தூங்கமுடியவல்ைல.
௧௯ மறுநாள் காைலயல் கழக்கு

ெவளுக்கும்ேபாது அரசனான தரியு
எழுந்து சங்கங்களின் குைகக்கு ஓடினான்.
௨௦ அரசன் மிகத்துயரமாக இருந்தான்.
அவன் சங்கங்களின் குைகக்கருகல் ேபாய்,
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தானிேயைலக் கூப்ப ட்டான். அரசன்,
“தானிேயேல ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ஊழியேன,நீஎப்ெபாழுதும்உன்ேதவனுக்குச்
ேசைவெசய்க றாேய, உனது ேதவனால்
உன்ைனச் சங்கங்களிடமிருந்து காப்பாற்ற
முடிந்ததா?” என்றான்.
௨௧ தானிேயல் அதற்குப் பதலாக, “அரேச,

நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. ௨௨ ேதவன்
என்ைனக் காக்கத் தூதைன அனுப்பனார்.
தூதன் சங்கங்களின் வாைய அைடத்தான்.
சங்கங்கள் என்ைனக் காயப்படுத்தவல்ைல.
ஏெனன்றால், நான் குற்றமறயாதவன் என்று
ேதவன்அறவார். அரேசநான்உமக்குஎத ராக
எந்தக் ேகடும்ெசய்யவல்ைல” என்றான்.
௨௩ அரசனான தரியு மிகுந்த

மக ழ்ச்ச யைடந்தான். அவன் தனது
ேவைலக்காரர்களிடம் சங்ககுைகயலிருந்து
தானிேயைல ெவளிேயற்றும்படிச்
ெசான்னான். தானிேயைலச்
சங்கக்குைகயலிருந்து ெவளிேய
அைழத்தேபாது அவர்கள் அவன்
உடலில் எவ்வத காயத்ைதயும்
காணவல்ைல. தானிேயல் சங்கங்களால்
காயப்படுத்தப்படவல்ைல, ஏெனன்றால்
அவன்ேதவனிடம்வசுவாசம்ைவத்தான்.
௨௪ ப றகு அரசன், தானிேயல்மீது குற்றம்

சாட்டி அவைனச் சங்கக்குைகக்குள்
அனுப்பயவர்கைளக் ெகாண்டுவரும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். அம்மனிதர்களும்



தானிேயல்௬:௨௫ xlix தானிேயல்௬:௨௭

அவர்களது மைனவகளும் குழந்ைதகளும்
சங்கக்குைகக்குள் தள்ளப்பட்டனர். அவர்கள்
குைகயன் தைரக்குள் வழுவதற்குமுன்ேப
சங்கங்கள் அவர்கள் ேமல் பாய்ந்து,
அவர்களது உடல்கைளக் க ழித்து
எலும்புகைளெமன்றுஉண்டன.
௨௫ ப றகு அரசனான தரியு பன்வரும்

கடிதத்ைத உலகம் முழுவதலும் உள்ள
பல்ேவறு ெமாழி ேபசுக ற அைனத்து
ஜனங்களுக்கும்எழுதனான்:

௨௬வாழ்த்துக்கள்:
நான் ஒரு புதய சட்டத்ைத

இயற்றயருக்க ேறன். இச்சட்டம் என்
இராஜ்யத்தல் உள்ள எல்லாப் பகுத
ஜனங்களுக்கும் உரியது. நீங்கள்
எல்ேலாரும் தானிேயலின் ேதவனுக்கு
அஞ்ச மரியாைதெசய்ய ேவண்டும்.

தானிேயலின்ேதவன்ஜீவனுள்ளேதவன்,
ேதவன்என்ெறன்றும்இருக்கறார்.

அவரதுஇராஜ்யம்என்ெறன்றும்அழியாதது.
அவரதுஆட்ச முடிவல்லாதது.

௨௭ ேதவன் ஜனங்களுக்கு உதவெசய்து
காப்பாற்றுகறார்.

ேதவன் பரேலாகத்தலும் பூமியலும்
அற்புதங்கைளச்ெசய்க றார்.

ஆண்டவர்தானிேயைலச்சங்கங்களிடமிருந்து
காப்பாற்றனார்.
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௨௮ எனேவ தானிேயல், தரியு அரசனாக
இருந்த காலத்தலும், ெபர்ச யனாகய
ேகாேரசுைடய ஆட்சயலும் ெவற்ற கரமாக
வாழ்ந்தான்.

௭
நான்கு மிருங்கைளப் பற்றய

தானிேயலின்கனவு
௧ பாப ேலானின் அரசனாகய

ெபல்ஷாத்சாரின் ஆட்சயன் முதல்
ஆண்டில் தானிேயல் ஒரு கனவு
கண்டான். தானிேயல் தனது படுக்ைகயல்
படுத்தருந்தேபாது இந்தச் தரிசனங்கைளக்
கண்டான். தானிேயல் தான் கண்ட
கனைவப்பற்ற எழுதனான். ௨ தானிேயல்
ெசான்னான், “நான் தரிசனத்ைத
இரவல் கண்ேடன். அந்தத் தரிசனத்தல்
நான்கு தைசகளிலிருந்தும் காற்றடித்துக்
ெகாண்டிருந்தது. அக்காற்றுகள் கடைலக்
ெகாந்தளிக்கச் ெசய்தது. ௩ நான் நான்கு
ெபரிய மிருகங்கைளப் பார்த்ேதன். அைவ
ஒவ்ெவான்றும் இன்ெனான்றலிருந்து
ேவறுபட்டதாக இருந்தது. அந்த நான்கு
மிருகங்களும் கடலிலிருந்து ெவளிேய
வந்தன.
௪ “முதல் மிருகம் ஒரு சங்கத்ைதப்

ேபான்றருந்தது. அதற்குக் கழுைகப்ேபான்று
சறகுகளும் இருந்தன. நான் இந்த
மிருகத்ைத கவனித்ேதன். ப றகு
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அதன் சறகுகள் படுங்கப்பட்டன.
அது தைரயலிருந்து எடுக்கப்பட்டு
மனிதைனப்ேபான்று இரண்டு காலில்
நன்றது. மனித இருதயம் அதற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது.
௫ “ப றகு நான் எனக்கு முன்னால்

இரண்டவாது மிருகத்ைதப் பார்த்ேதன். இந்த
மிருகம் கரடிையப் ேபான்றருந்தது. அது
ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து நன்றது. அது தனது
வாயன் பற்களுக்குள்ேள மூன்று வலா
எலும்புகைளக் கவ்வக்ெகாண்டிருந்தது.
‘எழுந்தரு, நீ வரும்புக ற எல்லா
இைறச்சையயும் சாப்படு’ என்று அதற்குச்
ெசால்லப்பட்டது.
௬ “அதன் பறகு நான் இன்ெனாரு

மிருகத்ைதக் கண்ேடன். இந்த மிருகம்
ஒரு சவங்கையப் ேபான்றருந்தது. அதன்
முதுகன்ேமல் நான்கு ச றகுகள் இருந்தன.
அச்ச றகுகள் பறைவகளின் ச றகுகைளப்
ேபான்றருந்தன. இந்த மிருகத்த ற்கு நான்கு
தைலகள் இருந்தன. இதற்கு ஆட்ச ெசய்யும்
உரிைமெகாடுக்கப்பட்டது.
௭ “அதன் பறகு இரவல் தரிசனத்தல் என்

முன்பு நான்காவது மிருகத்ைதக் கண்ேடன்.
இந்த மிருகம் மிக பயங்கரமும், பலமும்
உைடயதாக இருந்தது. இது மிகப் பல
முைடயதாகத் ேதான்றயது. இதற்கு ெபரிய
இரும்புப்பற்கள்இருந்தன. இந்தமிருகம்தன்
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இைரையப்ப டித்துெநாறுக்க தன்றது. இந்த
மிருகம்மிச்சமுள்ளவற்ைறக்காலால்மித த்து
துைவத்தது. இந்த நாலாவது மிருகம் நான்
பார்த்தமற்றமிருகங்கைளவ டேவறுபட்டதாக
இருந்தது. இந்த மிருகத்த ற்குப் பத்துக்
ெகாம்புகள்இருந்தன.
௮ “நான் அந்தக் ெகாம்புகைளப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ப றகு
அக்ெகாம்புகளுக்கைடயல் இன்ெனாரு
ெகாம்பு முைளத்தது. இது சறய ெகாம்பாக
இருந்தது. இச்ச றய ெகாம்பல் மனித
கண்கைளப்ேபான்று கண்கள் இருந்தன.
இச்ச றய ெகாம்பல் வாயும் இருந்தது. அந்த
வாய் ேபச யது. சறு ெகாம்பானது மற்ற
ெகாம்புகளில்மூன்ைறப்படுங்கயது.

நான்காவதுவலங்கன்தீர்ப்பு
௯ “நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,

சங்காசனங்கள் அவற்றன் இடத்தல்
ைவக்கப்பட்டன.

நீண்ட ஆயுசுள்ள அரசர் ஒருவர் அவரது
சங்காசனத்தல்அமர்ந்தருந்தார்.

அவரது ஆைடகள் மிகவும் ெவண்ைமயாக
இருந்தன.

அைவ பனிையப் ேபான்று
ெவண்ைமயாகஇருந்தன.

அவரது தைல முடியும் ெவண்ைமயாக
இருந்தது.



தானிேயல்௭:௧௦ liii தானிேயல்௭:௧௩

அது கம்பளிையப் ேபான்று
ெவண்ைமயாகஇருந்தது.

அவரது சங்காசனம் ெநருப்பனால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

அச்சங்காசனத்தன் சக்கரங்கள்
ஜுவாைலகளால்ெசய்யப்பட்டிருந்தன.

௧௦நீண்டஆயுசுள்ளஅரசருக்குமுன்னால்
ஒருெநருப்புஆறுஓடிக்ெகாண்டிருந்தது.

பல லட்சம் ேபர் அரசருக்குப் பணிவைடச்
ெசய்தனர்.

அவருக்கு முன்னால் ேகாடா ேகாடிேபர்
நன்றார்கள்.

இதுெசயல்படத்துவங்கும்நீத மன்றம் ேபால்,
புத்தகங்கெளல்லாம்த றந்துைவக்கப்பட்டிருந்தன.

௧௧ “நான் பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்ேதன்.
ஏெனன்றால் ச றய ெகாம்பு வீண்ெபருைம
ேபச க்ெகாண்டிருந்தது. நான்காவது
மிருகம் ெகால்லப்படும்வைர நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அதன் உடல்
அழிக்கப்பட்டு, அது எரிகன்ற ெநருப்பல்
வீச எறயப்பட்டது. ௧௨ மற்ற மிருகங்களின்
அதகாரமும் ஆட்சயும் அவற்ற டமிருந்து
படுங்கப்பட்டன. ஆனால் அைவ குறப்ப ட்ட
காலம்வைரவாழஅனுமதக்கப்பட்டன.
௧௩ “இரவல் என் தரிசனத்தல் நான் பார்த்த

ேபாது எனக்கு முன்னால் மனிதைனப்ேபால்
காணப்பட்ட ஒருவைரப் பார்த்ேதன்.
அவர் வானத்து ேமகங்களின்ேமல்
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வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் ந த்தய
ஆயுசுள்ள அரசரிடம் வந்தார். அவர்கள்
அவைரஅரசருக்கருகல்ெகாண்டுவந்தனர்.
௧௪ “மனிதைனப்ேபான்று ேதாற்றமளித்த

அவரிடம் அத காரம், மகைம, ஆட்ச உரிைம
ெகாடுக்கப்பட்டன. எல்லா ஜனங்களும்
எல்லா ெமாழிக்காரர்களும் அவைரத்
ெதாழேவண்டும். அவரதுஆட்ச என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும். அவரது இராஜ்யம்
என்ெறன்றும் ெதாடரும். இது என்ைறக்கும்
அழிக்கப்படாமல்இருக்கும்.

நான்காவதுமிருகத்ைதப்பற்றயகனவன்
வளக்கம்
௧௫ “தானிேயலாகய நான் குழம்ப

கவைலப்பட்ேடன். அத்தரிசனங்கள்
என் மனதற்குள் ேபாய் என்ைனத்
துன்புறுத்தயது. ௧௬ நான் அங்ேக
நன்றுெகாண்டிருந்த ஒருவன் அருகல்
ெசன்ேறன். இதன்ெபாருள் என்னெவன்று
நான் அவனிடம் ேகட்ேடன். அவன்
இதன் ெபாருள் என்னெவன்று
எனக்கு வளக்கனான். ௧௭ அவன்
ெசான்னான், ‘நான்கு மிருகங்களும்
நான்கு இராஜ்யங்களாகும். இந்த
நான்கு இராஜ்யங்களும் பூமியலிருந்து
வந்தருக்கன்றன. ௧௮ஆனால் ேதவனுைடய
வ ேசஷ ஜனங்கள் இராஜ்யத்ைதப்
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ெபறுவார்கள். அவர்கள் இந்த இராஜ்யத்ைத
என்ெறன்றும்ைவத்தருப்பார்கள்’ என்றான்.
௧௯ “ப றகு, நான் நான்காவது மிருகம்

எைதக் குற க்கும்? அதன் ெபாருள் என்ன?
என்பைத அற ந்துெகாள்ள வரும்ப ேனன்.
அந்த நான்காவது மிருகமானது மற்ற
மிருகங்களிடமிருந்துவத்தயாசமானது. இது
மிகப் பயங்கரமானது. இதற்கு இரும்புப்
பல்லும் ெவண்கல நகங்களும் இருந்தன.
அது தன் இைரையப் ப டித்து ெநாறுக்க
முழுைமயாகத் தன்றது. மற்றவர்கைள அது
காலால் மித த்துத் துைவத்தது. ௨௦ நான்,
நான்காவது மிருகத்தன் தைலமீது முைளத்த
பத்துக்ெகாம்புகைளப்பற்ற அற ந்துெகாள்ள
வரும்ப ேனன். அதல் முைளத்த ச றய
ெகாம்ைபப்பற்றயும் அற ந்துெகாள்ள
வரும்ப ேனன். அச்ச றய ெகாம்பு மற்ற
பத்துக் ெகாம்புகளில்மூன்ைறப் படுங்கயது.
அச்சறு ெகாம்ப ற்கு மனிதக் கண்கள்
இருந்தன. அது ெதாடர்ந்து இறுமாப்பாய்ப்
ேபச யது. மற்றக் ெகாம்புகைள வ டவும்
இது குரூரமானதாகக் காணப்பட்டது.
௨௧ நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
இச்சறு ெகாம்பு ேதவனுைடய
ச றப்பான ஜனங்களுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய டத் துவங்கயது. அக்ெகாம்பு
அவர்கைளக் ெகான்றது. ௨௨ சறு
ெகாம்பானது, ேதவனுைடய வ ேசஷமான
ஜனங்கைளத் ந த்தய ஆயுசுள்ள
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அரசர் வந்து நயாயம்தீர்க்கும்வைர
ெகாைலெசய்துெகாண்டிருந்தது. ந த்தய
ஆயுசுள்ள அரசர் ச றய ெகாம்பைன
நயாயந்தீர்த்தார். இத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய
வ ேசஷஜனங்களுக்குஉதவயாக இருந்தது.
அவர்கள்இராஜ்யத்ைதப்ெபற்றனர்.
௨௩ “அவன் இதைன என்னிடம்

வளக்கனான்: ‘நான்காவது மிருகம்
என்பது பூமியல் வரவருக்கும் நான்காவது
இராஜ்யம். இது மற்ற இராஜ்யங்கைளவ ட
ேவறுபட்டது. நான்காவது இராஜ்யமானது
உலகல் தன்ைனச் சுற்றயுள்ள ஜனங்கள்
அைனவைரயும் அழிக்கும். அது நடந்து
உலகல் தன்ைனச் சுற்றயுள்ள நாடுகைள
மித த்து நசுக்கும். ௨௪ இதல் பத்துக்
ெகாம்புகள் என்பது இந்த நான்காவது
இராஜ்யத்தல் வரப்ேபாகும் பத்து
அரசர்கைளக் குறக்கும். இந்தப் பத்து
அரசர்களும் ேபானபன்பு அடுத்த அரசன்
வருவான். அவன் அவனுக்கு முன்பு
ஆண்ட அரசர்கைளவ ட ேவறுபட்டவனாக
இருப்பான். அவன் மற்ற அரசர்களில் மூன்று
ேபைரத் ேதாற்கடிப்பான். ௨௫ இந்த வ ேசஷ
அரசன் மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு
எத ராகப் ேபசுவான். அந்த அரசன்
ேதவனுைடய வ ேசஷ ஜனங்கைளக்
காயப்படுத்தவும் ெகால்லவும் ெசய்வான்.
அந்த அரசன் ஏற்ெகனேவ அைமக்கப்பட்ட
காலங்கைளயும் ப ரமாணங்கைளயும் மாற்ற
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முயல்வான். ேதவனுைடயவ ேசஷஜனங்கள்
மூன்றைர வருடங்களுக்கு அவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.
௨௬ “ ‘ஆனாலும் என்ன நகழும் என்பைத

நயாய சைப முடிவுெசய்யும். அந்த அரசனின்
வல்லைம எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். அவனது
இராஜ்யம் முழுைமயாக முடிவைடயும்.
௨௭ ப றகு ேதவனுைடய வ ேசஷ ஜனங்கள்
இராஜ்யத்ைத ஆளுவார்கள். அவர்கள்
பூமியலுள்ள அைனத்து இராஜ்யங்கைளயும்
ஆள்வார்கள். இந்த இராஜ்யம் என்ெறன்றும்
இருக்கும். அவர்களுக்கு எல்லா
இராஜ்யங்களில் உள்ள ஜனங்களும்
மத ப்பளித்து, ேசைவெசய்வார்கள்.’
௨௮ “அதுதான் கனவன் முடிவாகும்,

தானிேயலாகய நான் மிகவும் பயந்ேதன்.
எனது முகம் பயத்தால் ெவளுத்துப்ேபானது.
நான் கண்டவற்ைறயும், ேகட்டவற்ைறயும்
பற்ற மற்ற ஜனங்களிடம் ெசால்லவல்ைல”
என்றான்.

௮
ெசம்மறயாட்டுக்கடா மற்றும் ெவள்ளாடு

பற்றயதானிேயலின்கனவு
௧ ெபல்ஷாத்சாரின் மூன்றாம்

ஆட்சயாண்டில் நான் இந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்த்ேதன். இது முதலில் காண்பக்கப்பட்ட
தரிசனத்த ற்குப் ப றகு உள்ளது. ௨ இந்த
தரிசனத்தல் நான் சூசான் என்ற நகரத்தல்
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இருந்ேதன். சூசான் என்பது ஏலாம் என்னும்
மாநலத்தன் தைலநகரம். நான் ஊலாய்
ஆற்றன் கைரயல் நன்றுெகாண்டிருந்ேதன்.
௩ நான் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்ேதன்.
ஒரு ெசம்மறயாட்டுக்கடா ஊலாய்
ஆற்றன் கைரயல் ந ற்பைத நான்
பார்த்ேதன். அந்தஆட்டுக்கடாவ ற்குஇரண்டு
நீண்ட ெகாம்புகள் இருந்தன. ஒன்று
இன்ெனான்ைறவ ட நீளமானது. ஒருெகாம்பு
இன்ெனான்ைறவ ட பன்னாலிருந்தது.
௪ அந்த ெசம்மறயாட்டுக்கடா தனது
ெகாம்புகேளாடு பாய்ந்தைதப் பார்த்ேதன்.
அந்த ஆட்டுக் கடா ேமற்கலும் வடக்கலும்
ெதற்கலுமாக ஓடியைத நான் கவனித்ேதன்.
எந்த மிருகத்தனாலும் இதைனத் தடுக்க
முடியவல்ைல. மற்ற மிருகங்கைள
எவராலும் காப்பாற்ற முடியவல்ைல. அந்த
ஆட்டுக்கடாவால் தன் வருப்பம்ேபால் ெசய்ய
முடிந்தது. எனேவ ஆட்டுக்கடா வல்லைம
ெபற்றது.

௫ நான் ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவப்பற்ற
நைனத்ேதன். நான்நைனத்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ேமற்கலிருந்து ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா
வருவைதப்பார்த்ேதன். ெவள்ளாட்டுக்கடாவற்கு
எளித ல் பார்க்கும் வைகயல் ஒரு
ெபரிய ெகாம்பு இருந்தது. அந்த
ெவள்ளாடு பூமி முழுவதும் ஓடியது.
இந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாவன் கால்கள்
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தைரயல்படேவயல்ைல.
௬ அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா 2

ெகாம்புகைளயுைடயெசம்மறயாட்டுக்கடாவ டம்
வந்தது. இந்த ஆட்டுகடாதான் நான்
ஊலாய் ஆற்றன் கைரயல் பார்த்தது.
ெவள்ளாட்டுக் கடா ேகாபமாக இருந்தது.
இது ெசம்மற ஆட்டுக்கடாைவ ேநாக்க
ஓடியது. ௭ ெவள்ளாட்டுக்கடா ேகாபமாக
இருந்தது. இது ெசம்மறயாட்டுக்கடாவன்
இரண்டு ெகாம்புகைளயும் ஒடித்தது.
ெசம்மறயாட்டுக்கடாவால் ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவத் தடுக்கமுடியவல்ைல.
ெவள்ளாட்டுக்கடா,ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவத்
தைரயல் வீழ்த்தயது. ப றகு
ெவள்ளாட்டுக்கடாெசம்மறயாட்டுக்கடாவன்ேமல்
மித த்தது. ெவள்ளாட்டுக் கடாவ டமிருந்து
ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவக்காப்பாற்றஅங்ேக
யாருமில்ைல.
௮ எனேவ ெவள்ளாட்டுக்கடா மிகவும்

வல்லைம ெபற்றது. ஆனால் அது வல்லைம
உைடயதாக இருக்கும்ேபாேத அதன் ஒரு
ெபரிய ெகாம்பு உைடந்தது. அந்த ஒரு
ெகாம்பருந்த இடத்தல் நான்கு ெகாம்புகள்
வளர்ந்தன. அந்த நான்கு ெகாம்புகளும்
எளித ல் பார்க்கும்படியாக இருந்தன. அந்த
நான்கு ெகாம்புகளும் நான்கு ெவவ்ேவறு
தைசகைளயும்பார்ப்பதாகஇருந்தன.
௯ ப றகு நான்கு ெகாம்புகளில்

ஒன்றலிருந்து ஒரு ச றயக் ெகாம்பு
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முைளத்தது. அந்தச்ச றயக்ெகாம்புவளர்ந்து
ெபரிய ெகாம்பாக மாறயது. இது ெதன்
கழக்ைக ேநாக்க வளர்ந்தது. இது அழகான
ேதசத்ைத ேநாக்க வளர்ந்தது. ௧௦ அந்தச்
ச றயக் ெகாம்பு மிகப் ெபரியதாய ற்று. அது
வானத்ைத ெதாடும்வைர வளர்ந்தது. இந்த
ச றயக் ெகாம்பு வானத்தன் நட்சத்த ரங்கள்
சலவற்ைறயும் தைரய ேல வீழ்த்தயது.
இது அந்த நட்சத்த ரங்கள் மீது மித த்து
நடந்தது. ௧௧அந்தச் ச றயக் ெகாம்பு மிகவும்
வல்லைம உைடயதாகயது. ப றகு இது
நட்சத்த ரங்கைள ஆள்பவருக்கு (ேதவன்)
எத ராகத் தரும்பயது. இந்த ச றயக் ெகாம்பு
ஆளுபவருக்கு (ேதவன்) அளிக்கப்படும்
தனப்பலிையத் தடுத்தது. ஆளுபவைர
ெதாழுவதற்கு ஜனங்கள் கூடும் இடம்
இடித்துத் தள்ளப்பட்டது. ௧௨ ச றயக் ெகாம்பு
பாவம் ெசய்து தனப்பலிைய நறுத்தயது.
இதுசத்தயத்ைததைரய ேலவீசயது. ச றயக்
ெகாம்பு இவற்ைறச் ெசய்து ெவற்ற கரமாக
வளங்கயது.
௧௩ ப றகு நான் பரிசுத்தமான ஒருவர்

ேபசுவைதக் ேகட்ேடன். ப றகு இன்ெனாரு
பரிசுத்தமானவர் முதலாமவருக்குப் பதல்
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். முதலாம்
பரிசுத்தமானவர்: “இந்தத் தரிசனமானது
தனபலி எவ்வாறு ஆகும் என்பைதக்
காட்டுக றது. இது அழிவுக்குண்டான
பயங்கரமான பாவத்ைதப் பற்றயது. இது,
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ஆளுபவைர ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்ைத
அழித்தால் என்ன ஏற்படும் என்பைதயும்
காட்டுக றது. அந்த ஜனங்கள் அந்த இடம்
முழுவைதயும், அந்த நட்சத்த ரங்கைளயும்
மித க்கும்ேபாது என்ன நகழும் என்பைதயும்
இது காட்டுக றது. ஆனால் இைவெயல்லாம்
இன்னும்எவ்வளவுகாலம்நடக்கும்?” என்றார்.
௧௪இன்ெனாருபரிசுத்தமானவர்: “இது 2,300

நாட்களுக்கு நடக்கும் ப றகு பரிசுத்தமான
இடமானதுசுத்த கரிக்கப்படும்” என்றார்.

தானிேயலிடம்தரிசனம்வளக்கப்படுக றது
௧௫ தானிேயலாகய நான், இந்தத்

தரிசனத்ைதப் பார்த்ேதன். இதன்
ெபாருள் என்னெவன்று புரிந்துெகாள்ள
முயன்ேறன். நான் தரிசனத்ைதப்
பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றயவர்
த டீெரன்று என் முன் எழுந்து நன்றார்.
௧௬ ப றகு நான் மனிதனின் குரைலக்
ேகட்ேடன். இந்தக் குரல் ஊலாய்
ஆற்றுக்கு ேமலிருந்து வந்தது. இந்தக்
குரல், “காப ரிேயேல, இந்த மனிதனிடம்
தரிசனத்ைதவளக்கு” என்றது.
௧௭ எனேவ மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றய

காப ரிேயல் ேதவதூதன், என்னிடம் வந்தான்.
நான் மிகவும் பயந்து தைரயல் வழுந்ேதன்.
ஆனால் காப ரிேயல் என்னிடம், “மனிதேன,
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இந்த தரிசனமானது முடிவு காலத்ைதக்
குற த்தது” என்றான்.
௧௮காப ரிேயல்ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

நான் தைரயல் வழுந்து தூங்கவ ட்ேடன்.
அது ஆழ்ந்த உறக்கம். ப றகு காப ரிேயல்
என்ைனத் ெதாட்டு ந ற்கும்படியாகத்
தூக்கவ ட்டான். ௧௯ காப ரிேயல்,
“இப்ெபாழுது, நான் தரிசனம் பற்ற
வளக்குேவன். வருங்காலத்தல் என்ன
நடக்கும் என்பைத நான் ெசால்ேவன். உனது
தரிசனம்காலத்தன்முடிைவப்பற்றயது.
௨௦ “நீ இரண்டு ெகாம்புள்ள

ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவப் பார்த்தாய்.
அக்ெகாம்புகள் ேமதயா, ெபர்ச யா எனும்
ேதசங்களாகும். ௨௧ ெவள்ளாட்டுக்கடா
க ேரக்க ேதசத்தன் அரசன். இரண்டு
கண்களுக்கு மத்தயல் முைளத்த
ெகாம்பானது முதல் அரசனாகும். ௨௨அந்தக்
ெகாம்பு உைடந்தது. அந்த இடத்தல் நான்கு
ெகாம்புகள் முைளத்தன. அந்த நான்கு
ெகாம்புகளும் நான்கு இராஜ்யங்களாகும்.
அந்த நான்கு இராஜ்யங்களும் முதல்
அரசனின் ேதசத்தலிருந்து வரும். ஆனால்
அந்த நான்கு ேதசங்களும் முதல் அரசைனப்
ேபான்றுஅவ்வளவுபலமுைடயதாகஇல்ைல.
௨௩ “அந்த இராஜ்யங்களுக்கு முடிவு

ெநருங்கும்ேபாது, அங்கு ைதரியமும்
ெகாடுைமயும் வாய்ந்த ஒரு அரசன்
ேதான்றுவான். இந்த அரசன் மிகவும்
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தந்த ரசாலியாக இருப்பான். ஏராளமாக
ேமலும் ேமலும் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்யும்ேபாதுஇதுந கழும். ௨௪இந்தஅரசன்
மிகவும் வல்லைமயுைடயவனாக இருப்பான்.
ஆனால்இந்தவல்லைமஇவனிடத்தலிருந்து
வருவதாக இருக்காது. இந்த அரசன்
பயங்கரமான அழிவுக்குக் காரணமாக
இருப்பான். அவன்ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
ெவற்ற கரமாக வளங்குவான். அவன்
வல்லைமமிக்கஜனங்கைளயும்ேதவனுைடய
வ ேசஷஜனங்கைளயும்அழிப்பான்.
௨௫ “இந்த அரசன் மிகவும் உபாயமும்

தந்த ரமும் உைடயவனாக இருப்பான்.
அவன் ெவற்ற ெபறுவதற்காகத்
தனது ஞானத்ைதயும், ெபாய்கைளயும்
பயன்படுத்துவான். அவன் தன்ைன
மிகவும் முக்கய மானவன் என்று
நைனப்பான். அவன் பல ஜனங்கைள
அவர்கள் எத ர்பார்த ராத ேநரத்தல்
அழிப்பான். அவன் அதபத களுக்ெகல்லாம்
அத பதயானவேராடு (ேதவன்) ேபாரிட
முயற்ச ெசய்வான். ஆனால் ெகாடுைமயான
அரசனின்வல்லைமஅழிக்கப்படும். அவைன
அழிக்கப்ேபாவது மனிதக் ைககளாக
இருக்காது.
௨௬ “அந்தக் காலங்கைளப்பற்றய

தரிசனமும் நான் ெசான்னைவயும்
உண்ைமயானைவ. ஆனால் தரிசனத்ைத நீ
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முத்தைரய ட்டுைவ. அதற்குஇன்னும்அேநக
காலம்ஆகும்.” என்றான்.
௨௭ தானிேயலாகய நான் மிகவும்

பலவீனனாகவ ட்ேடன். அந்தத்
தரிசனத்த ற்குப் ப றகு பல நாட்கள் நான்
ேநாயுற்ேறன். ப றகு நான் எழுந்து
அரசனுக்காக ேவைல ெசய்யப்ேபாேனன்.
ஆனால் நான் அந்தத் தரிசனத்தால்
கலங்க க்ெகாண்டிருந்ேதன். தரிசனத்தன்
ெபாருள் என்னெவன்று நான் புரியாமல்
இருந்ேதன்.

௯
தானிேயலின்ெஜபம்
௧தரியுஅரசனானமுதலாம்ஆண்டில்இைவ

நகழ்ந்தன. தரியு அகாஸ்ேவரு என்னும்
ெபயருைடயவனின் மகன். தரியு ேமதய
குலத்ைத ேசர்ந்தவன். அவன் பாப ேலானின்
அரசனானான். ௨ தரியு அரசனாக இருந்த
முதலாம் ஆண்டில் தானிேயலான நான், ச ல
புத்தகங்கைள வாச த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.
அப்புத்தகங்களில், கர்த்தர் எேரமியா
தீரிக்கதரிச ய டம் எருசேலம் மீண்டும்
கட்டப்படுவதற்கு முன் எத்தைன வருடங்கள்
கடந்து ெசல்லும் என்று ெசால்லியருந்தைத
நான் பார்த்ேதன். கர்த்தர் 70 ஆண்டுகள்
கடந்துெசல்லும்என்றுகூறனார்.
௩ ப றகு நான் என் ேதவனாகய

ஆண்டவரிடம் தரும்ப , ெஜபம் ெசய்து
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உதவ ெசய்யுமாறு அவரிடம் ேவண்டிேனன்.
நான் எந்த உணைவயும் உண்ணவல்ைல.
நான் துக்கத்ைதக் காட்டும் ஆைடைய
அணிந்ேதன். நான் என் தைலயல்
புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேடன்.
௪ நான் என் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்

ெஜப த்ேதன். நான் எனது எல்லாப்
பாவங்கைளயும்அவரிடம் ெசான்ேனன்.

நான், “கர்த்தாேவ, நீர் மகத்துவமும்
பயங்கரமும் வாய்ந்த ேதவன்.
நீர் உம்மிடம் அன்பு ெசய்க ற
ஜனங்களிடம் உமது அன்பும்
கருைணயும் உள்ள உடன்படிக்ைகையக்
கைடப்ப டிக்க றீர். உமது கற்பைனகளுக்கு
அடிபணிக றவர்களுக்கு உமது
உடன்படிக்ைகையக்காப்பாற்றுகறீர்.
௫ “ஆனால் கர்த்தாேவ, நாங்கள்

பாவம் ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள்
தவறு ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள்
உமக்கு எத ராகத் தரும்ப ேனாம்.
நாங்கள் உமது கற்பைனகைளயும்
சரியான நயாயங்கைளயும் வ ட்டு
வலக ப்ேபாேனாம். ௬ நாங்கள்
தீர்க்கதரிச களுக்குக் காது ெகாடுத்து
கவனிக்கவல்ைல. அவர்கள் உமது
ஊழியர்கள். தீர்க்கதரிச கள் உமக்காகப்
ேபசனார்கள். அவர்கள் எங்கள்
அரசர்களிடமும், எங்கள் தைலவர்களிடமும்,
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எங்கள் தந்ைதகளிடமும் ேபசனார்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலிலுள்ள எல்லா
ஜனங்களிடமும் ேபசனார்கள்.
ஆனால் நாங்கள் அத்தீர்க்கதரிச கள்
ெசான்னவற்ைறக்கவனிக்கவல்ைல.
௭ “கர்த்தேவ, நீர் நல்லவர். நீத உமக்ேக

உரியது. ஆனால் இன்று ெவட்கக்ேகடு
எங்களுக்கு உரியதாய ற்று. யூதா
மற்றும் எருசேலமிலுள்ள ஜனங்களுக்கு
அவமானம் உரியதாய ற்று. அவமானம்
இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் உமக்கு அருக ேல உள்ள
ஜனங்களுக்கும் உமக்குத் ெதாைலவ ேல
உள்ள ஜனங்களுக்கும் உரியதாய ற்று.
கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கைள
நீர் பலேதசங்களில் ச தறடித்தீர்.
அத்ேதசங்களிலுள்ள இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அவமானப்படுவார்களாக.
கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமக்கு எத ராகச்
ெசய்த அைனத்து ேகடுகளுக்கும்
அவமானப்படுவார்களாக.
௮ “கர்த்தாேவ, நாங்கள் எல்ேலாரும்

அவமானப்படேவண்டும். எங்களது
எல்லா அரசர்களும் தைலவர்களும்
அவமானப்படேவண்டும். எங்கள்
முற்ப தாக்களும் அவமானப்படேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நாங்கள் உமக்கு எத ராகப்
பாவங்கள்ெசய்ேதாம்.
௯ “ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர்
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தயவுைடயவர் நீர் ஜனங்கள் ெசய்த
தீைமகைள மன்னித்துவடுகறீர்.
நாங்கள் உண்ைமயல் உமக்கு
எத ராகத் தரும்ப ேனாம். ௧௦ நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அடிபணியவல்ைல. கர்த்தர் தமது
ஊழியர்களாகய தீர்க்கதரிச கைள
அனுப்ப எங்களுக்குச் சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்தார். ஆனால் நாங்கள்
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
௧௧ இஸ்ரேவலில் உள்ள எந்த
ஜனங்களும் உமது ேபாதைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் அைனவரும்
தரும்பவ ட்டனர். அவர்கள் உமக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ேமாேசயன் சட்டத்தல்
சாபங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும்
எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. (ேமாேச
ேதவனுைடய ஊழியன்). அச்சாபங்களும்
வாக்குத்தத்தங்களும் சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய
தண்டைனையப் பற்ற க் கூறுகறது.
அைவெயல்லாம் எங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கன்றன. ஏெனன்றால் நாங்கள்
கர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்.
௧௨ “ேதவன், எங்களுக்கும் எங்கள்

தைலவர்களுக்கும் இைவ ஏற்படும்
என்று ெசான்னார். அவர் அைவ
எங்களுக்கு ஏற்படும்படிச் ெசய்தார்.
அவர், எங்களுக்குப் பயங்கரமானைவ
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ஏற்படும்படிச் ெசய்தார். எருசேலம்
துன்பப்பட்டது ேபான்று ேவெறந்த
நகரமும் துன்பப்பட்டதல்ைல. ௧௩ அந்தப்
பயங்கரமானைவ எல்லாம் எங்களுக்கு
ஏற்பட்டன. ேமாேசயன் சட்டத்தல்
எழுதப்பட்டிருந்தபடிேய இைவ நகழ்ந்தன.
ஆனால் நாங்கள் இன்னும் கர்த்தரிடம்
உதவ ேகட்கவல்ைல. நாங்கள் இன்னும்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல.
கர்த்தாேவ நாங்கள் உமது சத்தயத்தல்
கவனம் ெசலுத்தவல்ைல. ௧௪ கர்த்தர்
எங்களுக்காகப் பயங்கரமானவற்ைறத்
தயார் ெசய்து ைவத்தருந்தார். அைவ
எங்களுக்கு ஏற்படும்படி அவர் ெசய்தார்.
கர்த்தர் இதைனச் ெசய்தார். ஏெனன்றால்
அவர் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
நயாயமாக இருந்தார். ஆனால் நாங்கள்
இன்னும் அவருக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
இருந்தருக்க ேறாம்.
௧௫ “கர்த்தாேவ, எங்கள் ேதவேன,

உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த
எங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தீர். நாங்கள்உமதுஜனங்கள்.
இதன் மூலம் இன்றும் நீர் புகழ்ெபற்று
வளங்குகறீர். கர்த்தாேவ நாங்கள்
பாவம் ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள்
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தருக்க ேறாம்.
௧௬ கர்த்தாேவ, எருசேலம் மீது ெகாண்ட
ேகாபத்ைத நறுத்தும். எருசேலம் உமது



தானிேயல்௯:௧௭ lxix தானிேயல்௯:௧௯

பரிசுத்தமான மைலயன் மீது இருக்கறது.
நீர் சரியானவற்ைறேய ெசய்க றீர்.
எனேவ எருசேலம் மீதுள்ள ேகாபத்ைத
நறுத்தும். எங்கைளச் சுற்றயுள்ள
ஜனங்கள் எங்கைள அவமத க்க றார்கள்.
அவர்கள் உமது ஜனங்கைளக் ேகலி
ெசய்க றார்கள். ஏெனன்றால் நாங்களும்
எங்கள் முற்ப தாக்களும் உமக்கு எத ராகப்
பாவம்ெசய்ேதாம்.
௧௭ “இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ, எனது

ெஜபத்ைதக்ேகளும். நான்உமதுஊழியன்.
உதவக்கான என்னுைடய ெஜபத்ைதக்
ேகளும். உமது பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு
நன்ைமையச் ெசய்யும். அந்தக் கட்டிடம்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் ஆண்டவேர,
உமது பரிசுத்தமான இடத்தனிமித்தம்
இந்நன்ைமையச் ெசய்யும். ௧௮ என்
ேதவேன, என்ைனக் கவனித்துக்
ேகளும்! உமது கண்கைளத் தறந்து,
எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ெகாடூரங்கைளப்
பாரும். உமது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட
நகரத்த ற்கு என்ன ேநரிட்டது என்று பாரும்!
நாங்கள் நல்ல ஜனங்கள் என்று நான்
ெசால்லவல்ைல. அதற்காகத்தான் நான்
இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்கவல்ைல. நான்
இவற்ைறக் ேகட்க ேறன். ஏெனன்றால்
நான் உமது இரக்கத்ைத அற ேவன்.
௧௯ கர்த்தாேவ, என்ைனக் கவனித்துக்
ேகளும். கர்த்தாேவ எங்கைள
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மன்னியும். கர்த்தாேவ கவனித்து,
ஏதாவது ெசய்யும். காத்தருக்கேவண்டாம்.
இப்ெபாழுது ஏதாவது ெசய்யும். இதைன
உமது மகைமக்காகச் ெசய்யும். என்
ேதவேன, இப்ெபாழுது உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுக றஉமது நகரத்துக்காகவும்,
உமது ஜனங்களுக்காகவும் ஏதாவது
ெசய்யும்” என்ேறன்.

70வாரங்கள்பற்றயதரிசனம்
௨௦ நான் எனது ெஜபத்தல் ேதவனிடம்

இவற்ைறச் ெசான்ேனன். நான் எனது
பாவங்கைளப் பற்றயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் பாவங்கைளப் பற்றயும்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். நான்
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மைலக்காக
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ௨௧ நான்
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
காப ரிேயல் என்றதூதன்என்னிடம்வந்தான்.
காப ரிேயல் நான் தரிசனத்தல் பார்த்த
மனிதன். காப ரிேயல் வைரவாக என்னிடம்
பறந்துவந்தான். அவன் மாைலப் பலி
ேநரத்தல் வந்தான். ௨௨ காப ரிேயல்,
நான் அறய வரும்பயவற்ைற நான்
புரிந்துெகாள்ள உதவனான். காப ரிேயல்
என்னிடம், “தானிேயேல, நான் உனக்கு
ஞானத்ைதயும், அறைவயும் ெகாடுக்க
வந்தருக்க ேறன். ௨௩ நீ முதலில் ெஜப க்க
ஆரம்ப த்தேபாேத எனக்குக் கட்டைள
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ெகாடுக்கப்பட்டது. நான் உன்னிடம் ெசால்ல
வந்ேதன். ேதவன் உன்ைன மிகவும்
ேநச க்க றார். இந்தக் கட்டைளைய நீ
புரிந்துெகாள்வாய். நீ இந்தத் தரிசனத்ைதப்
புரிந்துெகாள்வாய்.
௨௪ “ேதவன் 70 வாரங்கைள

உனது ஜனங்களுக்கும் உனது
பரிசுத்தமான நகரத்த ற்கும் அனுமதத்தார்.
தீைமகள் ெசய்வைத நறுத்துவதற்கும்,
பாவங்கள் ெசய்வைத நறுத்துவதற்கும்,
ஜனங்கைளச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும்,
என்ெறன்றும் நைலத்தருக்க ற
நன்ைமையக் ெகாண்டு வருவதற்கும்,
தரிசனங்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்
முத்தைரயடுவதற்கும், மிகப்பரிசுத்தமான
இடத்ைத அர்ப்பணிப்பதற்கும் இந்த 70
வாரங்கள்நயமிக்கப்பட்டன.
௨௫ “தானிேயேல, இவற்ைறக்

கற்றுக்ெகாள். இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்,
எருசேலைமத் தரும்ப எடுப்ப த்துக்
கட்டுவதற்கான கட்டைள தரப்பட்டதுமுதல்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன் வரும்வைர
ஏழு வாரங்களாகும். எருசேலம் மீண்டும்
கட்டப்பட்டு கூட்டம் கூடுவதற்கான இடங்கள்
ஏற்படுத்தப்படும். பாதுகாப்ப ற்காக
நகரத்ைதச்சுற்ற ஒருபள்ளம்ேதாண்டப்படும்.
எருசேலமானது 62 வாரங்களில் கட்டப்படும்.
ஆனால் அந்ேநரத்தல் அேநக துன்பங்கள்
ேநரிடும். ௨௬ 62 வாரங்கள் ெசன்றப றகு
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நபர் ெகால்லப்படுவான்.
அவன் ேபாய்வடுவான். ப றகு வருங்காலத்
தைலவனின் ஜனங்கள் நகரத்ைதயும்
பரிசுத்தமான இடத்ைதயும் அழிப்பார்கள்.
அம்முடிவானது ெவள்ளத்ைதப்ேபான்று
வரும். ேபாரானது முடிவுவைர
ெதாடரும். அந்த இடம் முழுைமயாக
அழிக்கப்படேவண்டும்என்றுேதவன்கட்டைள
ெகாடுத்தருக்க றார்.
௨௭ “ப றகு, வருங்கால அரசன்

பல ஜனங்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்வான். அந்த ஒப்பந்தம்
ஒரு வாரத்த ற்கு நீடிக்கும். அைர
வாரத்த ற்குப் பலிகளும் காணிக்ைககளும்
நறுத்தப்படும். பாழாக்குக றவன்
வருவான். அவன் பயங்கரங்கைளயும்,
அழிவுக்குரியக்காரியங்கைளயும்ெசய்வான்.
ஆனால் ேதவன், அந்த பாழாக்குக றவன்
முழுைமயாக அழிக்கப்படேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்” என்றான்.

௧௦
இெதக்ேகல் நத க்கைரயல் தானிேயலின்

தரிசனம்
௧ ேகாேரசு ெபர்ச யாவன் அரசன்.

ேகாேரசன் மூன்றாவது ஆட்சயாண்டில்,
தானிேயல் இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாண்டான்.
(தானிேயலின் இன்ெனாரு ெபயர்
ெபல்ெதஷாத்சார்). இைவ
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உண்ைமயானைவ, ஆனால் இைவ
புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமானது. ஆனால்
தானிேயல் இவற்ைறப் புரிந்துெகாண்டான்.
இைவெயல்லாம் அவனுக்கு ஒரு
தரிசனத்தல்வளக்கப்பட்டது.
௨ அந்தக் காலத்தல், தானிேயலாகய

நான் மூன்று வாரங்களுக்குத் துக்கமாக
இருந்ேதன். ௩ அந்த மூன்று வாரங்களில்
நான் எவ்வத ருச கரமான உணைவயும்
உண்ணவல்ைல. நான் எவ்வத
இைறச்சையயும் உண்ணவல்ைல.
நான் எவ்வத த ராட்ைசரசத்ைதயும்
குடிக்கவல்ைல. நான்என்தைலயல்எவ்வத
எண்ெணையயும் தடவவல்ைல. நான்
இவ்வதச் ெசயல்கள் எவற்ைறயும் மூன்று
வாரங்களுக்குச்ெசய்யவல்ைல.
௪ அந்த ஆண்டின் முதல் மாதத்தன் 28வது

நாளில் நான் இெதக்ேகல் நத க்கைரயல்
நன்று ெகாண்டிருந்ேதன். ௫ நான்
அங்ேக நன்று ெகாண்டிருந்தேபாது,
ஏற ட்டுப் பார்த்ேதன். எனக்கு முன்னால்
ஒருவர் நன்று ெகாண்டிருந்தார். அவர்
ெமல்லிய சணல் ஆைட அணிந்தருந்தார்.
அவரது இடுப்பல் சுத்தமான தங்கக்
கச்ைசையக் கட்டியருந்தார். ௬ அவரது
உடலானது ஒளிவீசும் மிருதுவான
கல்ைலப் ேபான்றருந்தது. அவரது முகம்
மின்னைலப்ேபான்று ஒளி வீசயது. அவரது
கண்கள் தீயன் நாவுகள் ேபான்றருந்தன.
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அவரது ைககளும் கால்களும் துலக்கப்பட்ட
ெவண்கலம் ேபான்று இருந்தது. அவரது
குரலானது ஜனங்கள் கூட்டத்தன்
ஆரவாரம்ேபால்இருந்தது.
௭ தானிேயலாகய நான் ஒருவன்

மட்டும்தான் அந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்த்ேதன். என்ேனாடு இருந்த மனிதர்கள்
அந்தத் தரிசனத்ைதப் பார்க்கவல்ைல.
ஆனாலும் அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள்
அவ்வளவாகப் பயந்ததால் ஓடி ஒளிந்து
ெகாண்டனர். ௮ எனேவ நான் தனியாக
வ டப்பட்ேடன். நான் இந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். இது எனக்கு
அச்சமூட்டியது. நான் என் பலத்ைத
இழந்ேதன். எனது முகம் ெசத்தவனின்
முகத்ைதப் ேபான்று ெவளுத்தது. நான்
உதவயற்றவன் ஆேனன். ௯ ப றகு நான்
தரிசனத்தல் அம்மனிதன் ேபசுவைதக்
ேகட்ேடன். அவரது குரைலக் ேகட்டதும் நான்
ஆழ்ந்தஉறக்கத்தல்வழுந்ேதன். நான்முகம்
குப்புறதைரயல்வழுந்துக டந்ேதன்.
௧௦ ப றகு ஒரு ைக என்ைனத் ெதாட்டது.

அது நடந்ததும் என் முழங்கால்களும், என்
உள்ளங்ைககளும் தைரைய ஊன்றயருக்க
என்ைனத் தூக்கயது. நான் மிகவும் பயந்து
நடுங்க ேனன். ௧௧ தரிசனத்தல் அம்மனிதன்
என்னிடம்ெசான்னான், “தானிேயேல,ேதவன்
உன்ைன மிகவும் ேநச க்க றார். நான்
உன்னிடம் ேபசும் வார்த்ைதகைள மிகவும்
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கவனமாகச் ச ந்தைன ெசய் எழுந்து நல்,
நான் உன்னிடம் அனுப்பப்பட்டிருக்க ேறன்.”
அவன் இைதச் ெசான்னதும் நான் எழுந்து
நன்ேறன். நான் இன்னும் நடுங்க க்
ெகாண்டிருந்ேதன். ஏெனன்றால் நான்
பயந்ேதன். ௧௨ ப றகு அந்த மனிதன்
தரிசனத்தல் மீண்டும் ேபசத்ெதாடங்கனான்.
அவன், “தானிேயேல, பயப்படாேத. முதல்
நாளிேலேய நீ ஞானம்ெபற முடிவுச்
ெசய்தாய். ேதவனுக்கு முன்னால் பணிவாக
இருக்க முடிவுெசய்தாய். அவர் உனது
ெஜபங்கைளக் ேகட்டிருக்க றார். நான்
உன்னிடம் வந்ேதன். ஏெனன்றால் நீ
ெஜபம் ெசய்தருக்க றாய். ௧௩ ஆனால்
ெபர்ச யாவன் அத பத (சாத்தானின்
தூதன்) இருபத்ெதாரு நாள் எனக்கு
எத ராக ேபாரிட்டு எனக்குத் ெதாந்தரவு
ெகாடுத்தான். ப றகு முக்கயமான ேதவ
தூதர்களில் ஒருவனான மிகாேவல் உதவ
ெசய்ய என்னிடம் வந்தான். ஏெனன்றால்
நான் ஒருவன்தான் அங்கு ெபர்ச யா
அரசனிடமிருந்து வரமுடியாமல் இருந்ேதன்.
௧௪ இப்ெபாழுதும் தானிேயேல, உன்னிடம்
வருங்காலத்தல் உன் ஜனங்களுக்கு என்ன
ஏற்படும் என்று ெசால்ல நான் உன்னிடம்
வந்தருக்க ேறன். தரிசனமானது நைறேவற
இன்னும்நாளாகும்” என்றான்.

௧௫ அவன் என்ேனாடு இதைனப்
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ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது என் முகம்
தைரையத் ெதாடும்படி நான் தைல
கவழ்ந்து குனிந்ேதன். என்னால்
ேபச முடியவல்ைல. ௧௬ ப றகு
மனிதைனப்ேபான்றுேதாற்றமளித்தஒருவன்
என் உதடுகைளத் ெதாட்டான். நான்
வாையத்த றந்து ேபசஆரம்ப த்ேதன். எனக்கு
முன்னால் நன்று ெகாண்டிருந்தவனிடம்
நான், “ஐயா, நான் கலக்கமைடந்ேதன்,
பயப்படுக ேறன். ஏெனன்றால், நான்
பார்த்த தரிசனம் இத்தைகயது. நான்
உதவயற்றவனாக உணருக ேறன். ௧௭ ஐயா,
நான் உமது ஊழியனான தானிேயல். நான்
உம்ேமாடு எப்படிப் ேபசமுடியும்? எனது
பலம் ேபாய்வ ட்டது. எனக்கு மூச்சுவ டேவ
கடினமாகஇருக்க றது” என்ேறன்.
௧௮ மனிதைனப் ேபான்று

ேதாற்றமளித்தவன் என்ைன மீண்டும்
ெதாட்டான். அவன் என்ைனத் ெதாட்ட பன்
நான் த டமாக உணர்ந்ேதன். ௧௯ப றகுஅவன்
என்னிடம், “தானிேயேல, பயப்படாேத ேதவன்
உன்ைன மிகவும் ேநச க்க றார். சமாதானம்
உன்னுடன் இருப்பதாக. இப்ேபாதும்
த டங்ெகாள்” என்றான்.
அவன் என்ேனாடு ேபச யேபாது நான்

பலமைடந்ேதன். ப றகு நான் “ஐயா, நீர்
எனக்குப் பலத்ைதக்ெகாடுத்தீர். இப்ெபாழுது
நீர் ேபசலாம்” என்ேறன்.
௨௦ அவன், என்னிடம், தானிேயேல,
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நான் உன்னிடம் எதற்காக வந்ேதன்
என்று உனக்குத் ெதரியுமா? நான்
ெபர்ச யா அத பத க்கு எத ராகச் சண்ைடய ட
வைரவல் தரும்ப ப் ேபாகேவண்டும்.
நான் ேபாகும்ேபாது, க ேரக்க அத பத
வருவான். ௨௧ ஆனால் தானிேயேல, நான்
ேபாகும்முன், சத்தயமாகய புத்தகத்த ேல
என்ன எழுதப்பட்டிருக்க றது என்பைத
முதலில் உனக்குச் ெசால்லேவண்டும்.
மிகாேவைலத் தவ ர ேவறுயாரும்
அத்தீய தூதர்களுக்ெகத ராக என்னுடன்
நற்பதல்ைல. மிகாேவல் உன் ஜனங்களின்
அத பதயாகஆளுைகெசய்க றான்.

௧௧
௧ ேமதயனாகய தரியுவன் முதலாம்

ஆட்சயாண்டில், மிகாேவல், ெபர்ச யா
அத பத க்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்தேபாது
நான்அவனுக்குஉதவயாக நன்ேறன்.
௨ “இப்ெபாழுதும், தானிேயேல, நான்

உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். ெபர்ச யாவல்
ேமலும் மூன்று அரசர்கள் ஆளூைகச்
ெசய்வார்கள். ப றகு நாலாவது அரசன்
ஒருவன் வருவான். அந்த நாலாவது
அரசன் ெபர்ச யாைவ இதற்கு முன் ஆண்ட
எல்லா அரசர்கைளவ ட ெசல்வந்தனாக
இருப்பான். அந்த நாலாவது அரசன்
வல்லைமையப் ெபறுவதற்கு தனது
ெசல்வத்ைதப் பயன்படுத்துவான். அவன்,
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எல்ேலாரும் க ேரக்க இராஜ்யத்த ற்கு எத ராக
இருக்கக் காரணமாவான். ௩ ப றகு மிகவும்
பலமும், வல்லைமயும் ெகாண்ட அரசன்
வருவான். அவன் ெபரும் வல்லைமயுடன்
ஆள்வான். அவன் வரும்புக ற எைதயும்
ெசய்வான். ௪ அதற்குப் ப றகு அவனது
இராஜ்யம்உைடந்துேபாகும். உலகன்நான்கு
பாகங்களாக அவனது இராஜ்யம் பங்கு
ைவக்கப்படும். அவனது இராஜ்யம் அவனது
பள்ைளகளுக்ேகா, ேபரப்பள்ைளகளுக்ேகா
பங்கு ைவக்கப்படமாட்டாது. அவன்
ெபற்ற வல்லைமைய அவனது இராஜ்யம்
ெபறாது. ஏெனன்றால் அவனது
இராஜ்யம் படுங்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.
௫ “ெதற்கலுள்ளஅரசன்பலமுள்ளவனாவான்.

ஆனால் அவனது தளபத களில் ஒருவன்
ெதற்கலுள்ள அரசைனத் ேதாற்கடிப்பான்.
அந்தத் தளபத ஆளத்ெதாடங்குவான். அவன்
மிகவும்வல்லைமயுைடயவனாகஇருப்பான்.
௬ “ப றகு சல ஆண்டுகள் கழிந்ததும்

ெதன் பகுத அரசனும் அந்தத் தளபதயும்
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வார்கள்.
ெதன் பகுத அரசனின் மகள், வடபகுத
அரசைன மணந்துெகாள்வாள். அவள்
சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவருவதற்காக
இதைனச் ெசய்வாள். ஆனால் அவளும்,
ெதன் பகுத அரசனும் ேபாதுமான
வல்லைமயுைடவர்களாகஇருக்கமாட்டார்கள்.
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ஜனங்கள் அவளுக்கு எத ராகவும், அவைள
அந்நாட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்தவனுக்கு
எத ராகவும் தரும்புவார்கள். அந்த ஜனங்கள்
அவளதுகுழந்ைதக்குஎத ராகவும்,அவளுக்கு
உதவயவனுக்குஎத ராகவும்தரும்புவார்கள்.
௭ “ஆனால் அவளது குடும்பத்தலிருந்து

ஒருவன் வந்து ெதன்பகுத அரசனின்
இடத்ைதப்ப டிக்கவருவான். அவன்வடபகுத
அரசனின் பைடையத் தாக்க , அவனது
பலம்வாய்ந்த ேகாட்ைடக்குள் நுைழவான்.
அவன் ேபார் ெசய்து ெவல்வான். ௮ அவன்
அவர்கள் ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைள
எடுப்பான். அவன் அவர்களின்
உேலாக வக்க ரகங்கைள எடுப்பான்.
ெவள்ளியாலும், ெபான்னாலுமான
வைலமத ப்புள்ளவற்ைறயும் எடுப்பான்.
அவன் அவற்ைற எக ப்துக்கு
எடுத்துச்ெசல்வான். அவன் சல ஆண்டுகள்
வடபகுத அரசனுக்குத் ெதால்ைல
ெகாடுக்கமாட்டான். ௯ வடபகுத அரசன்,
ெதற்கு இராஜ்யத்ைதத் தாக்குவான்.
ஆனால் அவன் ேதால்வயைடந்து தனது
ெசாந்தநாட்டிற்குப் ேபாவான்.
௧௦ “வடபகுத அரசனின் மகன்கள்

ேபாருக்குத் தயார் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
ஒரு ெபரும் பைடையச் ேசர்ப்பார்கள்.
அந்தப் பைட நாட்ைட ெவள்ளம்ேபால்
ேவகமாகக் கடக்கும். அந்தப் பைட ெதற்கத்த
அரசனின் பலமான ேகாட்ைட வைர
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தாக்கும். ௧௧ ப றகு ெதன்பகுத அரசன்
மிகவும் ேகாபங்ெகாள்வான். அவன்
வடபகுத அரசேனாடு ேபாரிட பைடைய
நடத்த ச் ெசல்வான். வடபகுத அரசனுக்குப்
ெபரும்பைட இருக்கும். ஆனால் அவன்
ேபாரில் ேதால்வயைடவான். ௧௨ வடபகுத
பைட ேதாற்கடிக்கப்படும். அவ்வீரர்கள்
சைற ப டிக்கப்படுவார்கள். ெதன்பகுத
அரசன் மிகவும் ெபருைமெகாள்வான்.
அவன் வடபகுத ப் பைடயல்
ஆய ரக்கணக்கானவர்கைளக் ெகால்வான்.
ஆனால் அவன் ெதாடர்ந்து ெவற்ற
ெபறமாட்டான். ௧௩ வடபகுத அரசன்
இன்ெனாரு பைடையப் ெபறுவான். அப்பைட
முந்தய பைடையவ ட மிகப் ெபரியதாக
இருக்கும். பல ஆண்டுகளுக்குப்ப றகு
அவன் தாக்குவான். அப்பைடக்கு ஏராளமான
ஆயுதங்கள் இருக்கும். அப்பைட ேபாரிடத்
தயாராகஇருக்கும்.
௧௪ “அந்தக் காலங்களில், பல ஜனங்கள்

ெதன்பகுத அரசனுக்குஎத ராகமாறுவார்கள்.
உனது ெசாந்த ஜனங்களில் சலர் ேபாைர
ேநச ப்பவர்கள் ெதன் பகுத அரசனுக்கு
எத ராகக் கலகம் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
ெவல்லமாட்டார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இைதச் ெசய்யும்ேபாது இந்தத் தரிசனத்ைத
உண்ைமயாக்குவார்கள். ௧௫ ப றகு
வடபகுத அரசன் வந்து நகரத்தன்
மதல்களுக்ெகத ராகக் ெகாத்தளங்கைளக்
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கட்டுவான். ப றகு பலமான நகரத்ைதப்
ப டிப்பான். ெதன்பகுத பைடக்குத்தரும்பவும்
ேபாரிட வல்லைம இராது. ெதன்பகுத ப்
பைடயலுள்ள சறந்த வீரர்களும் வடபகுத ப்
பைடையத் தடுக்க ற வல்லைம இல்லாமல்
இருப்பார்கள்.
௧௬ “வடபகுத அரசன் தான்

வரும்பயைதெயல்லாம் ெசய்வான். எவரும்
அவைனத் தடுத்து நறுத்த முடியாது. அவன்
வல்ைலம ெபற்று அழகான நாட்ைட தன்
அதகாரத்த ற்குள் ெகாண்டுவருவான்.
அவன் அைத அழிக்க ற வல்லைமையயும்
ெபற்றருப்பான். ௧௭ வடபகுத அரசன் தனது
வல்லைம அைனத்ைதயும் பயன்படுத்த
ெதன்பகுத அரசேனாடு ேபாரிட முடிவு
ெசய்வான். அவன் ெதன்பகுத அரசேனாடு
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வான். வடபகுத
அரசன் தனது மகள்களுள் ஒருத்தையத்
ெதன்பகுத அரசைன மணந்துெகாள்ளச்
ெசய்வான். வடபகுத அரசன் ெதன்பகுத
அரசைனத் ேதாற்கடித்து வ டலாம் என்ற
எண்ணத்தல் இவ்வாறு ெசய்வான். ஆனால்
அத்த ட்டங்கள் ெவற்றயைடயாது, அவன்
த ட்டங்கள்அவனுக்குஉதவாது.
௧௮ “ப றகுவடபகுத அரசன்தன்கவனத்ைத

மத்தயத்தைரக்கடல்கைரேயாரநாடுகளுக்கு
ேநராகத் தருப்புவான். அங்குள்ள பல
நகரங்கைள அவன் ேதாற்கடிப்பான்.
ஆனால் பறகு ஒரு தளபத அவனது
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ெபருைமக்கும், கலகச் ெசயல்களுக்கும் ஒரு
முடிவு காண்பான். அந்த தளபத , வடபகுத
அரசன்ெவட்கமைடயும்படிச்ெசய்வான்.
௧௯ “அது நடந்தப றகு, வடபகுத அரசன்

பலமான அரண்களுைடய தனது ெசாந்த
நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாவான். ஆனால்
அவன் பலவீனமுைடயவனாக இருப்பான்.
அவன்வழுவான். அவன்முடிவைடவான்.
௨௦ “அந்த வடபகுத அரசனுக்குப்ப றகு ஒரு

புதய அரசன் வருவான். அந்த அரசன் ஒரு
வரிவசூலிப்பவைன அனுப்புவான். அந்த
அரசன்தான்வளமானவழியல்வாழேபாத ய
ெசல்வம் உைடயவனாக இருக்க இதைனச்
ெசய்வான். ஆனால் சலஆண்டுகளில் அந்த
அரசன் அழிக்கப்படுவான். ஆனால் அவன்
ேபாரில் மரிக்கமாட்டான்.
௨௧ “அந்த அரசைனப் பன்ெதாடர்ந்து

ஒரு ெகாடுைமயான ெவறுக்கத்தக்க
மனிதன் வருவான். அவனுக்கு அரச
குடும்பத்தவன் என்ற ெபருைம இருக்காது.
அவன் தந்த ரமான வழியல் அரசன்ஆவான்.
ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக
உணரும்ேபாது அவன் இராஜ்யத்ைதத்
தாக்குவான். ௨௨ அவன் ெபரிய வல்லைம
மிக்கப் பைடகைளத் ேதாற்கடிப்பான்.
அவன் ஒப்பந்தம் உைடய தைலவைனயும்
ேதாற்கடிப்பான். ௨௩ பல நாடுகள் இந்தக்
ெகாடூரமான ெவறுக்கதக்க அரசேனாடு
ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துெகாள்வார்கள்.
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ஆனால் அவன் அவர்களிடம் ெபாய் ேபச
ஏமாற்றவடுவான். அவன் ெபரும் பலத்ைதப்
ெபறுவான். ஆனால் ெவகு சலர் மட்டுேம
அவனுக்குஆதரவாகஇருப்பார்கள்.
௨௪ “வளமான நாடுகள் பாதுகாப்ைப

உணரும்ேபாதுெகாடூரமும்ெவறுக்கத்தக்கக்
குணமும் ெகாண்ட அந்த அரசன் ேபாய்
தாக்குவான். அவன் சரியான காலத்தல்
தாக்க அவனது பதாக்கள் ெவற்றெபறாத
இடங்களில் தான் ெவற்றெபறுவான்.
அவன் ேதாற்கடித்த நாடுகளிலிருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வான்.
அவன் அப்ெபாருட்கைளத் தன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்குக் ெகாடுப்பான்.
அவன் பலமான நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்து
அழிக்கத் த ட்டம் ேபாடுவான். அவன்
ெவற்றெபறுவான். ஆனால் அது குறுகய
காலத்த ற்குத்தான்.
௨௫ “அந்த ெகாடூரமான ெவறுக்கத்தக்க

அரசனுக்கு மிகப்ெபரிய பைட இருக்கும்.
அவன் அப்பைடையப் பயன்படுத்த தனது
வல்லைமையயும் ைதரியத்ைதயும் காட்டி
ெதன் பகுத அரசைனத் தாக்குவான்.
ெதன் பகுத அரசன் மிகப்ெபரியதும்,
வல்லைம உைடயதுமான பைடையப் ெபற்று
ேபாருக்குப் ேபாவான். ஆனால் அவனுக்கு
எத ரான ஜனங்கள் இரகச ய த ட்டங்கைள
இடுவார்கள். ெதன்பகுத அரசன்
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ேதாற்கடிக்கப்படுவான். ௨௬ ெதன்பகுத
அரசனுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்கள்
அவைன அழிக்க முயற்ச ெசய்வார்கள்.
அவனது பைட ேதற்கடிக்கப்படும்.
ேபாரில் அவனது பைடவீர்களில் பலர்
ெகால்லப்படுவார்கள். ௨௭ அந்த இரண்டு
அரசர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தீைமச்
ெசய்ய நைனப்பார்கள். அவர்கள்
ஒேர பந்தயல் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டு
ஒருவருக்கு ஒருவர் ெபாய் ெசால்வார்கள்.
அதனால் இருவருக்கும் எந்த நன்ைமயும்
வைளவதல்ைல. ஏெனன்றால்
ேதவன் அவர்களது முடிவுகாலத்ைதக்
குற த்தருக்க றார்.
௨௮ “வடபகுத அரசன்ெபருஞ்ெசல்வத்ேதாடு

தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்
ேபாவான். ப றகு அவன் பரிசுத்தமான
உடன்படிக்ைகக்கு எத ராக தீைமகைளச்
ெசய்ய முடிவுச் ெசய்வான். அவன் தனது
த ட்டப்படி ெசய்தப றகு, தனது ெசாந்த
நாட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபாவான்.
௨௯ “ஏற்றகாலத்தல்வடபகுத அரசன்ெதன்

பகுத அரசைன மறுபடியும் தாக்குவான்.
ஆனால் இந்த முைற அவன் முன்புேபால
ெவற்றெபறமாட்டான். ௩௦ க த்தீமிலிருந்து
கப்பல்கள் வந்து வட பகுத அரசனுக்கு
எத ராகப் ேபாரிடும். அக்கப்பல்கள்
வந்து அவைன அச்சுறுத்துவைத அவன்
காண்பான். ப றகு அவன் தரும்ப ப் ேபாய்
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பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு வ ேராதமாகக்
ேகாபங்ெகாள்வான். அவன்தரும்ப , பரிசுத்த
உடன்படிக்ைககைளக் ைகவ ட்டவர்கைள
ஆதரிப்பான். ௩௧ வடபகுத அரசன்
தனது பைடைய எருசேலம் ஆலயத்தல்
பயங்கரமான ெசயல்கைளச் ெசய்ய
அனுப்புவான். அவர்கள் ஜனங்கைளத்
தனபலி ெகாடுக்காதபடிக்குத் தடுப்பார்கள்.
ப றகு அவர்கள் உண்ைமய ேலேய
பயங்கரமான ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள்.
அழிவுக்குக் காரணமாகும் அந்தப்
பயங்கரமானகாரியத்ைதஏற்படுத்துவார்கள்.
௩௨ “வடபகுத அரசன் ெபாய்கைளயும்

இச்சகப் ேபச்ைசயும் பயன்படுத்த பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகையப்பன்பற்றுவைதயூதர்கள்
ைகவடும்படி ெசய்வான். அந்த யூதர்கள்
மீண்டும் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்வார்கள். ஆனால் ேதவைன அறந்த,
அவருக்குக் கீழ்ப்படிக ற யூதர்கள் பலம்
ெபறுவார்கள். அவர்கள் தரும்ப எத ர்த்து
ேபாரிடுவார்கள்.
௩௩ “அந்த யூதர்களில் ஞானமுள்ளவர்கள்

பலருக்கு அறைவ உணர்த்துவார்கள்.
ஆனாலும்ஞானிகள்கூடெகாடுைமப்படுத்தப்படுவார்கள்.
ச ல ஞானமுள்ள யூதர்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களில்
சலர் எரிக்கப்படுவார்கள், அல்லது
சைறபடுத்தப்படுவார்கள். ச ல
யூதர்களின் ெசாத்துக்களும் வீடுகளும்
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ெகாள்ைளயடிக்கப்படும். ௩௪ அறவுமிக்க
யூதர்கள் தண்டிக்கப்படும்ேபாது, அவர்கள்
ெகாஞ்சம் உதவயும் ெபறுவார்கள். ஆனால்
அவர்கேளாடு ேசரும் அேநக யூதர்கள்
ேபாலிகளாக இருப்பார்கள். ௩௫ அறவுமிக்க
யூதர்களில் சலர் தவறுகள் ெசய்து
வழுவார்கள். ஆனாலும் ெகாடுைமக் காலம்
வர ேவண்டும். ஏெனன்றால் அப்ெபாழுது
அவர்கள் பலமுள்ளவர்களாகவும்,
தூய்ைமயானவர்களாகவும்,குற்றமற்றவர்களாகவும்
ஆகமுடியும். இது முடிவுகாலம் வரும்வைர
இருக்கும். ப றகு, சரியான ேநரத்தல் முடிவு
காலம்வரும்.

தன்ைனேயபுகழும்அரசன்
௩௬ “வடபகுத அரசன் தான்

வரும்புக றைதெயல்லாம் ெசய்வான். அவன்
தன்ைனப் பற்ற ேய ேபசுவான். அவன்
தன்ைனேய புகழுவான். தன்ைனத் ேதவைன
வட ெபரியவனாக நைனப்பான். அவன்
இதுவைர எவரும் ேகட்காதவற்ைறெயல்லாம்
ேபசுவான். அவன் ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம்
ேதவனாயருப்பவருக்ெகத ராக அவ்வாறு
ேபசுவான். அைனத்து தீைமகளும்
ஏற்படும்வைர அவன் ெவற்றெபறுவான்.
ேதவன் என்ன த ட்டமிட்டிருக்க றாேரா அது
நைடெபறும்.
௩௭ “அந்த வடபகுத அரசன் தனது

பதாக்கள் ெதாழுத ெதய்வங்கைளப்பற்ற
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கவைலப்படமாட்டான். அவன் ெபண்களால்
ெதாழுைகக்ெசய்யப்படும்வக்க ரகங்கைளப்
பற்றயும் கவைலப்படமாட்டான். அவன் எந்த
ேதவைனப்பற்றயும் கவைலப்படமாட்டான்.
அதற்குப் பதல் அவன் தன்ைனத்
தாேன புகழுவான். அவன் மற்ற
ெதய்வங்கைளவ டத் தன்ைனேய
முக்கயமானவனாக ஆக்க க்ெகாள்வான்.
௩௮ வடபகுத அரசன் எந்தத்
ேதவைனயும் ெதாழுதுெகாள்ளமாட்டான்.
ஆனால் அவன் அதகாரத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வான். அதகாரமும்
வல்லைமயுேம அவனது ெதய்வங்கள்.
அவன் பதாக்கள் தன்ைனப் ேபால்
வல்லைமைய ேநச க்கவல்ைல. அவன்
அதகாரமாக ய ேதவைன ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் வைலமத ப்புள்ள
நைககளாலும், அன்பளிப்புகளாலும்,
ெபருைமப்படுத்துவான்.
௩௯ “அந்த வடபகுத அரசன் பலம் வாய்ந்த

ேகாட்ைடகைள அந்நய ெதய்வங்களின்
உதவயுடன் தாக்குவான். அவன் தன்ேனாடு
ேசர்ந்த அயல்நாட்டு அரசர்களுக்கு மிகுந்த
மரியாைதையக் ெகாடுப்பான். அந்த
அரசர்களுக்குக் கீேழ அவன் பல ஜனங்கைள
ைவப்பான். அவர்கள்ஆளும் நாடுகளுக்காக
வரி வசூலிப்பான்.
௪௦ “முடிவன் காலத்தல் ெதன்பகுத

அரசன் வடபகுத அரசேனாடு ேபார்
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ெசய்வான். வட பகுத அரசன் அவைனத்
தாக்குவான். இரதங்கேளாடும்,குதைரப்பைட
வீரர்கேளாடும், பல ெபரிய கப்பல்கேளாடும்
வந்து தாக்குவான். வடபகுத அரசன் நாட்ைட
வ ட்டு ெவள்ளத்ைதப் ேபான்று ேவகமாக
ஓடுவான். ௪௧ வடபகுத அரசன் அழகான
ேதசத்ைதத் தாக்குவான். வடபகுத அரசனால்
பல நாடுகள் ேதாற்கடிக்கப்படும். ஆனால்
ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான் தைலவர்கள்
அவனிடமிருந்து காப்பாற்றப்படுவர்.
௪௨ வடபகுத அரசன் பல நாடுகளில் தன்
வல்லைமையக் காட்டுவான். எக ப்தும்
தான் எவ்வளவு வல்லைமயானவன்
என்பைத ெதரிந்துெகாள்ளும். ௪௩ அவன்
எக ப்தலுள்ள ெபான்னும் ெவள்ளியுமான
எல்லாச் ெசல்வங்கைளயும் ெபறுவான்.
லீபயரும், எத்த ேயாப்ப யரும் அவனுக்கு
அடிபணிவார்கள். ௪௪ ஆனால் வடக்கத்த
அரசன் கழக்கலிருந்தும் வடக்கலிருந்தும்
அவைனஅச்சமும் ேகாபமும்ெகாள்ளத்தக்கச்
ெசய்த கைளக் ேகட்பான். அவன் பல
ேதசங்கைள முழுைமயாக அழிக்கப்
ேபாவான். ௪௫ கடல்களுக்கு இைடயலுள்ள
அழகான பரிசுத்த மைலயல் தனது இராஜ
கூடாரத்ைதஅைமத்துக்ெகாள்வான். ஆனால்
இறுதயல்,அத்தீயஅரசன்சாவான். அவனது
முடிவுகாலம் வரும்ேபாது அவனுக்கு உதவ ச்
ெசய்யயாரும்இருக்கமாட்டார்கள்.”
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௧௨
௧ “தரிசனத்தல் அந்த ஆள், தானிேயேல,

அந்த ேநரத்தல், ெபரிய அத பதயாகய
மிகாேவல் தூதன் எழுந்து நற்பான்.
மிகாேவல் உனது யூத ஜனங்களுக்கு
ெபாறுப்பானவன். மிகத் துன்பமான
ஒரு காலம் வரும். பூமியல் ேதசங்கள்
ேதான்றய நாள் முதலாக இதுேபான்ற
துன்பகாலம் ஏற்பட்டிருக்காது. ஆனால்
தானிேயேல, அந்த ேநரத்தல், உன்
ஜனங்களில் எவருைடய ெபயர் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றேதா அவர்கள்
பாதுகாக்கப்படுவார்கள். ௨ பூமியல் உள்ள
ஜனங்களில் ெசத்துப் புைதக்கப்பட்டவர்கள்
எல்லாரும் எழும்புவார்கள். அவர்களில்
சலர் என்ெறன்றும் வாழ்வதற்காக
எழுந்தருப்பார்கள். ஆனால் சலர்
என்ெறன்றும் ெவட்கமும் ெவறுப்பும்
அைடவதற்காக எழும்புவார்கள்.
௩ஞானமுள்ளஜனங்கள்வானத்துஒளிையப்
ேபான்று ப ரகாச ப்பார்கள். ஜனங்கைள
நல்ல வழியல் வாழக் கற்றுத்தந்த
ஞானிகள் என்ெறன்ைறக்கும் வானத்து
நட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்றுஒளிவீசுவார்கள்.
௪ “ஆனால் தானிேயலாகய

நீ, இச்ெசய்தைய இரகச யமாக
ைவத்துக்ெகாள். நீ இந்தப் புத்தகத்ைத
மூடிைவ. நீ முடிவு காலம்வைர இந்த
இரகச யத்ைதக் காக்க ேவண்டும். அேநக
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ஜனங்கள் உண்ைமயான அறைவத்
ேதடி அங்கும் இங்கும் அைலவார்கள்.
அவர்களுக்குஉண்ைமயானஅறவுவளரும்.”
௫ ப றகு தானிேயலாகய நான்

ேவறு இரண்டு ேபைரப் பார்த்ேதன்.
ஒருவன் ஆற்றங்கைரயல் எனது பக்கம்
நன்றுெகாண்டிருந்தான். இன்ெனாருவன்
ஆற்றன் இன்ெனாரு கைரயல் நன்று
ெகாண்டிருந்தான். ௬ சணல் துணி
அணிந்தருந்த ஒருவன், ஆற்றன்
தண்ணீரின் ேமல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
இருவரில் ஒருவன் அவனிடம்
ெசான்னான், “இந்த அத சயங்கெளல்லாம்
உண்ைமயாவதற்குஎவ்வளவுகாலமாகும்?”
௭ சணல் ஆைட அணிந்து ஆற்றுத்

தண்ணீரின் ேமல் நன்றவன் தனது வலது
ைகையயும், இடது ைகையயும் வானத்ைத
ேநாக்க நீட்டினான். அவன் என்ெறன்றும்
ஜீவத்தருக்க ற ேதவனுைடய நாமத்தால்
ஆைணயட்டைத நான் ேகட்ேடன். அவன்
ெசான்னான்: “இது மூன்றும், அைர ஆண்டு
காலமும் இருக்கும். பரிசுத்த ஜனங்களின்
வல்லைம உைடயும். இைவ அைனத்தும்
இறுதயல்உண்ைமயாகும்.”
௮ நான் பதைலக் ேகட்ேடன். ஆனால்

உண்ைமயல் என்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைல. எனேவநான்ேகட்ேடன், “ஐயா,
இைவ எல்லாம் உண்ைமயானதும் என்ன
நகழும்?” என்றுேகட்ேடன்.
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௯ அவன், என்னிடம், “தானிேயேல,
உன் வாழ்க்ைகைய நீ ெதாடர்ந்து
நடத்து. இந்த வார்த்ைதகள்
முடிவுகாலம் வைர இரகச யமாகவும்
மைறக்கப்பட்டும் இருக்கும். ௧௦ பலர்
சுத்தமாக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தம்ைமத்
தாேம சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள்.
ஆனால் தீயவர்கள் தீைமயல்
ெதாடருவார்கள். அக்ெகட்டவர்கள்
இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவர்கள் இவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ “தனபலிகள் நறுத்தப்படும். அக்காலம்

முதல் அழிைவ உண்டாக்கும் பயங்கரம்
ஏற்படுத்தப்பட்ட நாள்வைர 1,290 நாள்
ெசல்லும். ௧௨ 1,335 நாள்வைர காத்தருந்து
ேசருக றவன்பாக்கயவான்.
௧௩ “தானிேயேல நீேயாெவன்றால் முடிவு

வருமட்டும் ெசன்று வாழ்ந்தரு. உனது
இைளப்பாறுதைல முடிவல் நீ ெபறுவாய்.
மரணத்தலிருந்து எழும்ப , உனது பங்ைகப்
ெபறுவாய்” என்றான்.



xcii

புனிதைபப ள்படிக்கஎளிதாக
Easy Reading Version of the Holy Bible in the Tamil

language of India
copyright © 1994-2008 World Bible Translation Center

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. •May be
quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations from WBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:
info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/tam


xciii

site: http://www.wbtc.org

2018-05-14

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
a0896b78-2532-5f7b-b28a-cb666e9209ae


	தானியேல்

