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தானிேயல்

ஆச ரியர்
பாப ேலானின் இருந்த காலத்தல்

இஸ்ரேவலிலிருந்து சைறப டிக்கப்பட்ட
யூதனாகய தானிேயலின், ெபயரிேலேய
எழுதப்பட்டது. தானிேயலின் அர்த்தம்,
“ேதவேன என் நயாயாத பத ” தானிேயலில்
உள்ள 9:2, 10:2 ன்படி இதன் ஆச ரியர்
தானிேயல்தான்என்றுஉறுத ப்படுத்துகறது.
பாப ேலானின் தைலநகரில் தன்னுைடய
சைறயருப்பன் அனுபவங்கைளயும்
தீர்க்கதரிசனங்கைளயும் பதவு
ெசய்தருக்க றார். அவன் ராஜாவன்
அரண்மைனயல் ேசைவ ெசய்ததால்
உயர் அத காரிகளின் மத்தயல் நல்ல
வாய்ப்பு கைடத்தது. தன்னுைடய மத
கலாச்சாரத்துக்கு ேவறுப்பட்ட நாட்டிலும் தன்
ேதவனுக்கு உண்ைமயாய் இருந்தது எல்லா
மக்களுக்கும் மிக ெபரிய முன் மாத ரியாய்
இருக்க றான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்.
ஏறக்குைறயகமு. 605 க்கும் 530 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது.
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பாப ேலானிலிருந்த யூத சைறயருப்பு
மக்களுக்கும் ேவதத்ைத ப ற்காலத்தல்
வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகத்தல் தானிேயலின்

தீர்க்கதரிசனங்கைளயும், தரிசனங்கைளயும்,
நடவடிக்ைககள் எல்லாவற்ைறயும்
பதவு ெசய்யப்பட்டிருக்க றது. ேதவன்
தன்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களுக்கு
உண்ைமயுள்ளவராயருக்க றார் பூமிக்குறய
பணிகைள ெசய்யும்ேபாது வரும்
ேசாதைனகள், கட்டாயப்படுத்துதல்கள்,
மத்தயலும் ேதவனுைடய காரியங்களில்
உண்ைமயருக்க ேபாத க்க றது.
ைமயக்கருத்து
ேதவனின்சர்வத காரம்.
ெபாருளடக்கம்
1. ெபரிய சைலயன் ெசாப்பனத்தன்
அர்த்தத்ைத தானிேயல்
ெவளிப்படுத்தனான். — 1:1-2:49

2. சாத்ராக்ேமஷாக்,ஆேபத்ேநேகாஅக்கனி
சூைளயலிருந்து வடுவக்கப்பட்டனர். —
3:1-30

3. ேநபுகாத்ேநச்ச்சரின்ெசாப்பனம்— 4:1-37
4. அைசயும் ைகவ ரல்களும், தானிேயல்
ெசான்ன அழிவன் தீர்க்கதரிசனமும். —
5:1-31

5. சங்க குைகயல் ேபாடப்பட்ட தானிேயல்.
(6:1-28). — 6:1-28
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6. நாலு ெபரிய மிருகங்களின் தரிசனம். —
7:1-28

7. ஆட்டுக்கடா, ெவள்ளாட்டுகடா,
சன்னெகாம்புகளின்தரிசனம். — 8:1-27

8. 70 வருடத்தன் சைறயருப்புக்காக
ெசய்யப்பட்ட ெஜபம் ேகட்கப்பட்டது. —
9:1-27

9. கைடச க்கால யுத்தத்தன், தானிேயலின்
தரிசனம்— 10:1-12:13

பாப ேலானில் தானிேயலுக்குப்பயற்ச
1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்

ஆட்ச ெசய்த மூன்றாம் வருடத்த ேல
பாப ேலானின்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிற்கு வந்து, அைத
முற்றுைகய ட்டான். 2அப்ெபாழுது ஆண்டவர்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைமயும்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் பாத்த ரங்களில்
சலவற்ைறயும் அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் அந்தப்
பாத்த ரங்கைளச் ச ேனயார் ேதசத்தலுள்ள
தன் ெதய்வத்தன் ேகாவலுக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அைவகைளத் தன்
ெதய்வத்தன் கருவூலத்தற்குள்
ைவத்தான். 3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குள்ேள ராஜவம்சத்தார்களிலும்
உயர்குடிமக்களிலும்எந்தெவாருகுைறபாடும்
இல்லாதவர்களும், அழகானவர்களும்,
சகல ஞானத்தலும் ேதறனவர்களும்,
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அறவல் ச றந்தவர்களும், கல்வயல்
ந புணர்களும், ராஜாவன் அரண்மைனயேல
ேவைலெசய்யத் த றைமயுள்ளவர்களுமாகய
சல வாலிபர்கைளக் ெகாண்டுவரவும்,
4 அவர்களுக்குக் கல்ேதயரின் எழுத்ைதயும்
ெமாழிையயும் கற்றுக்ெகாடுக்கவும் ராஜா
தன் அதகாரிகளின் தைலவனாகய
அஸ்ேபனாசுக்கு கட்டைளய ட்டான். 5 ராஜா,
தான் சாப்படும் உணவேலயும் தான்
குடிக்கும் த ராட்ைசரசத்த ேலயும் தனம் ஒரு
பங்ைக அவர்களுக்கு நயமித்து, அவர்கைள
மூன்றுவருடங்கள் வளர்க்கவும், அதன்
முடிவ ேல அவர்கள் ராஜாவற்கு முன்பாக
ந ற்கும்படிெசய்யவும் கட்டைளய ட்டான்.
6 அவர்களுக்குள் யூதா மக்களாகய
தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள்.
7 அதகாரிகளின் தைலவன், தானிேயலுக்கு
ெபல்ெதஷாத்சார் என்றும், அனனியாவற்கு
சாத்ராக் என்றும், மீஷாேவலுக்கு ேமஷாக்
என்றும், அசரியாவ ற்கு ஆேபத்ேநேகா
என்றும் மறுெபயரிட்டான். 8 தானிேயல்
ராஜா குற த்தருக்க ற உணவனாலும்
அவர் குடிக்கும் த ராட்ைசரசத்தனாலும்
தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாெதன்று, தன்
இருதயத்தல் தீர்மானம்ெசய்துெகாண்டு,
தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தாதபடி
அத காரிகளின் தைலவனிடத்தல்
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 9 ேதவன்
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தானிேயலுக்கு அதகாரிகளின்
தைலவனிடத்தல் தயவும் இரக்கமும்
கைடக்கும்படி ெசய்தார். 10 அதகாரிகளின்
தைலவன் தானிேயைல ேநாக்க :
உங்களுக்கு உணைவயும் பானத்ைதயும்
குறத்தருக்க ற ராஜாவாகய என்
எஜமானுக்கு நான் பயப்படுக ேறன்;
அவர் உங்கேளாடிருக்க ற வாலிபர்களின்
முகங்கைளப்பார்க்கலும் உங்கள்
முகங்கள் வாடிப்ேபானைவகளாக ஏன்
காணப்படேவண்டும்? அதனால் ராஜா
எனக்கு மரணதண்டைன ெகாடுப்பாேர
என்றான். 11 அப்ெபாழுது அதகாரிகளின்
தைலவனாேல, தானிேயல், அனனியா,
மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்ேமல்
வ சாரிப்புக்காரனாக ைவக்கப்பட்ட
ேமல்ஷார் என்பவைன தானிேயல்
ேநாக்க : 12 பத்துநாட்கள்வைரக்கும்
உமது அடியார்கைளச் ேசாத த்துப்பாரும்;
எங்களுக்கு சாப்ப ட பருப்பு
முதலான காய்கற கைளயும், குடிக்கத்
தண்ணீைரயும் ெகாடுத்து, 13 எங்கள்
முகங்கைளயும், ராஜஉணைவச் சாப்படுக ற
வாலிபர்களுைடய முகங்கைளயும்
ஒப்ப ட்டுப்பாரும்; பன்பு நீர் காண்கறபடி
உமது அடியார்களுக்குச் ெசய்யும் என்றான்.
14அவன்இந்தக்காரியத்த ேலஅவர்களுக்குச்
ெசவெகாடுத்து, பத்துநாட்கள்வைர
அவர்கைளச் ேசாத த்துப்பார்த்தான்.
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15பத்துநாட்கள் ெசன்றபன்பு, ராஜஉணைவச்
சாப்ப ட்ட எல்லா வாலிபர்கைளப்பார்க்கலும்
அவர்கள் முகம் ெதளிவுள்ளதாகவும்,
உடல் த டமுள்ளதாகவும் காணப்பட்டது.
16 ஆைகயால் ேமல்ஷார் அவர்கள்
சாப்ப டச்ெசான்ன உணைவயும், அவர்கள்
குடிக்கச்ெசான்ன த ராட்ைசரசத்ைதயும்
நீக்கைவத்து, அவர்களுக்குப் பருப்பு
முதலானைவகைளக் ெகாடுத்தான்.
17 இந்த நான்கு வாலிபர்களுக்கும்
ேதவன் சகல எழுத்தலும் ஞானத்தலும்
அறைவயும் சாமர்த்தயத்ைதயும்
ெகாடுத்தார்; தானிேயைலச் சகல
தரிசனங்கைளயும் கனவுகைளயும்
அறயத்தக்க அறவுள்ளவனாக்கனார்.
18 அவர்கைள ராஜாவனிடத்தல்
ெகாண்டுவருகறதற்குக் குறத்த நாட்கள்
நைறேவறனேபாது, அதகாரிகளின்
தைலவன் அவர்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து வ ட்டான்.
19 ராஜா அவர்களுடன் ேபசனான்; அவர்கள்
எல்ேலாருக்குள்ளும் தானிேயல், அனனியா,
மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கைளப்ேபால
ேவெறாருவனும் காணப்படவல்ைல;
ஆைகயால் இவர்கள் ராஜசமுகத்தல்
நன்றார்கள். 20 ஞானத்தற்கும்
புத்த க்குமுரிய எந்த வஷயத்தல் ராஜா
அவர்கைளக் ேகட்டு வ சாரித்தாேனா,
அத ேல தன் ராஜ்ஜியம் எங்குமுள்ள சகல
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ஞானிகளிலும்ேசாத டர்களிலும்அவர்கைளப்
பத்துமடங்கு தறைமயுள்ளவர்களாகக்
கண்டான். 21 ேகாேரஸ் ஆட்ச ெசய்யும்
முதலாம்வருடம்வைர தானிேயல் அங்ேக
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 2

ேநபுகாத்ேநச்சாரின்கனவு
1 ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆட்ச ெசய்யும்

இரண்டாம் வருடத்த ேல, ேநபுகாத்ேநச்சார்
கனவுகைளக் கண்டான்; அதனால்,
அவனுைடய ஆவ கலங்க , அவனுைடய
தூக்கம் கைலந்தது. 2அப்ெபாழுது ராஜா தன்
கனவுகைளத் தனக்குத் ெதரிவ ப்பதற்காக
ஞானிகைளயும் ேசாத டர்கைளயும்
மாயவத்ைதக்காரர்கைளயும்
கல்ேதயர்கைளயும் அைழக்கச் ெசான்னான்;
அவர்கள் வந்து, ராஜசமுகத்தல் நன்றார்கள்.
3 ராஜா அவர்கைள ேநாக்க : ஒரு
கனவு கண்ேடன்; அந்தக் கனவன்
அர்த்தத்ைதஅறயேவண்டுெமன்றுஎன்ஆவ
கலங்கயருக்க றது என்றான். 4அப்ெபாழுது
கல்ேதயர்கள் ராஜாைவ ேநாக்க : ராஜாேவ,
நீர் என்றும் வாழ்க; கனைவ உமது
அடியார்களுக்குச் ெசால்லும், அப்ெபாழுது
அதன் அர்த்தத்ைத வடுவப்ேபாம் என்று
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சீரிய ெமாழிய ேல* ெசான்னார்கள்.
5 ராஜா கல்ேதயர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
என்னிடத்தலிருந்து பறக்க ற தீர்மானம்
என்னெவன்றால், நீங்கள் கனைவயும்அதன்
அர்த்தத்ைதயும் எனக்குச் ெசால்லாவ ட்டால்
துண்டித்துப்ேபாடப்படுவீர்கள்; உங்கள்
வீடுகள் எருக்களங்களாக்கப்படும்.
6 கனைவயும் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்வீர்கெளன்றால், என்னிடத்தல்
ெவகுமத கைளயும் பரிசுகைளயும் மிகுந்த
கனத்ைதயும் ெபறுவீர்கள்; ஆைகயால்
கனைவயும் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
எனக்குத் ெதரிவ யுங்கள் என்றான்.
7அவர்கள் மறுபடியும் மறுெமாழியாக: ராஜா
அடியார்களுக்குக் கனைவச் ெசால்வாராக;
அப்ெபாழுது அதன் அர்த்தத்ைதச்
ெசால்ேவாம் என்றார்கள். 8 அதற்கு ராஜா
மறுெமாழியாக: என்னிடத்தலிருந்து
தீர்மானம் ப றந்தபடியனாேல நீங்கள்
காலதாமதம் ெசய்யப்பார்க்க றீர்கெளன்று
ந ச்சயமாக எனக்குத் ெதரியவருகறது.
9 காலம் மாறுெமன்று நீங்கள் எனக்கு
முன்பாக ெபாய்யும் புரட்டுமான ெசய்தையச்
ெசால்லும்படி த ட்டமிட்டிருக்க றீர்கள்; நீங்கள்
கனைவ எனக்குச் ெசால்லாவ ட்டால்,
உங்கள் அைனவருக்கும் இந்த ஒேர தீர்ப்பு
ப றந்தருக்க றது; ஆைகயால் கனைவ

* அத்த யாயம் 2:4 2:4 தானிேயல். 2:4-7:28, வைர அராமிக்
ெமாழியல்எழுதப்பட்டிருக்க றது
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எனக்குச் ெசால்லுங்கள்; அப்ெபாழுது
அதன் அர்த்தத்ைதயும் உங்களால்
ெசால்லமுடியுெமன்று அறந்துெகாள்ேவன்
என்றான். 10 கல்ேதயர்கள் ராஜசமுகத்தல்
மறுெமாழியாக: ராஜா ேகட்கும் காரியத்ைத
ெசால்லத்தக்க மனிதன் பூமியல் ஒருவனும்
இல்ைல; ஆைகயால் மகத்துவமும்
வல்லைமயுமான எந்த ராஜாவும்இப்படிப்பட்ட
காரியத்ைத ஒரு ஞானியனிடத்தலாவது
ேசாத டனிடத்தலாவதுகல்ேதயனிடத்தலாவது
ேகட்டதல்ைல. 11 ராஜா ேகட்க ற
காரியம் மிகவும் அருைமயானது;
மாம்சமாயருக்க றவர்களுடன்
வாசம்ெசய்யாத ேதவர்கேளயல்லாமல்
ராஜசமுகத்தல் அைத அறவக்க முடிந்தவர்
ஒருவரும் இல்ைல என்றார்கள். 12 இதனால்
ராஜா மகா ேகாபமும் எரிச்சலுங்ெகாண்டு,
பாப ேலானில் இருக்க ற எல்லா
ஞானிகைளயும் ெகாைலெசய்யும்படி
கட்டைளய ட்டான். 13 ஞானிகைளக்
ெகாைலெசய்யேவண்டுெமன்கற கட்டைள
ெவளிப்பட்டேபாது, தானிேயைலயும்
அவன் ேதாழைரயும் ெகாைலெசய்யத்
ேதடினார்கள். 14 பாப ேலானின்
ஞானிகைளக் ெகாைலெசய்யப் புறப்பட்ட
ராஜாவன் ெமய்க்காப்பாளர்களுக்கு
அத பதயாகய ஆரிேயாேகாேட தானிேயல்
ேயாசைனயும் புத்தயுமாகப் ேபச :
15 இந்தக் கட்டைள ராஜாவனால்
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இத்தைன அவசரமாக ப றப்ப ப்பதற்குக்
காரணம் என்ன என்று ராஜாவன்
அத பதயாகய ஆரிேயாகனிடத்தல்
ேகட்டான்; அப்ெபாழுது ஆரிேயாகு
தானிேயலுக்குக் காரியத்ைத அறவத்தான்.
16 தானிேயல் ராஜாவனிடத்தல்
ேபாய், கனவன் அர்த்தத்ைத
ராஜாவற்குக் காண்பக்கும்படித் தனக்குத்
தவைணெகாடுக்க வண்ணப்பம்ெசய்தான்.
17 பன்பு தானிேயல் தன் வீட்டிற்குப்ேபாய்,
தானும் தன் ேதாழரும் பாப ேலானின் மற்ற
ஞானிகேளாேடகூட அழியாதபடிக்கு இந்த
மைறெபாருைளக்குறத்துப் பரேலாகத்தன்
ேதவைன ேநாக்க இரக்கம் ேகட்க றதற்காக,
18 அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
என்னும் தன்னுைடய ேதாழருக்கு இந்தக்
காரியத்ைத அறவத்தான். 19 பன்பு
இரவுேநரத்தல்தரிசனத்த ேலதானிேயலுக்கு
மைறெபாருள் ெவளிப்படுத்தப்பட்டது;
அப்ெபாழுது தானிேயல் பரேலாகத்தன்
ேதவைன மகைமப்படுத்தனான். 20 பன்பு
தானிேயல் ெசான்னது: ேதவனுைடய
நாமத்த ற்கு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
சதாகாலங்களிலும் மகைமயுண்டாவதாக;
ஞானமும் வல்லைமயும் அவருக்ேக
உரியது. 21 அவர் காலங்கைளயும்
ேநரங்கைளயும் மாற்றுகறவர்;
ராஜாக்கைளத் தள்ளி, ராஜாக்கைள
ஏற்படுத்துகறவர்; ஞானிகளுக்கு
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ஞானத்ைதயும், அறவாளிகளுக்கு
அறைவயும் ெகாடுக்க றவர். 22 அவேர
ஆழமும் மைறெபாருளுமானைத
ெவளிப்படுத்துகறவர்; இருளில்
இருக்க றைத அவர் அறவார்; ெவளிச்சம்
அவரிடத்தல் தங்கும். 23 என் ப தாக்களின்
ேதவேன, நீர் எனக்குஞானமும் வல்லைமயும்
ெகாடுத்து, நாங்கள் உம்மிடத்தல்
ேவண்டிக்ெகாண்டைத இப்ெபாழுது
எனக்கு அறவத்து, ராஜாவன் காரியத்ைத
எங்களுக்குத் ெதரிவ த்ததனால், உம்ைமத்
துத த்துப் புகழுக ேறன்என்றான்.

தானிேயல்கனவற்குஅர்த்தம்கூறுதல்
24 பன்பு தானிேயல் பாப ேலானின்

ஞானிகைள அழிக்க ராஜா
கட்டைளய ட்ட ஆரிேயாகனிடத்தல்
ேபாய்: பாப ேலானின் ஞானிகைள
அழிக்காேதயும், என்ைன ராஜாவன்
முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாம்;
ராஜாவற்கு அர்த்தத்ைதத் ெதரிவ ப்ேபன்
என்று ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது
ஆரிேயாகு தானிேயைல ராஜாவன்முன்
ேவகமாக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்:
சைறப்பட்டுவந்த யூேதயா ேதசத்தாரில்
ஒரு மனிதைனக் கண்டுபடித்ேதன்; அவன்
ராஜாவற்கு அர்த்தத்ைதத் ெதரிவ ப்பான்
என்றான். 26 ராஜா ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும்
ெபயருள்ள தானிேயைல ேநாக்க : நான்



தானிேயல்அத்தயாயம் 2:27 xii தானிேயல்அத்தயாயம் 2:31

கண்டகனவுகைளயும்அதன்அர்த்தத்ைதயும்
நீஎனக்குஅறவக்கமுடியுமாஎன்றுேகட்டான்.
27தானிேயல் ராஜசமுகத்தல்மறுெமாழியாக:
ராஜா ேகட்க றமைறெபாருைளராஜாவற்குத்
ெதரிவ க்க ஞானிகளாலும், ேசாத டராலும்,
வண் ஆராய்ச்ச யாளர்களாலும்,
குறெசால்லுகறவர்களாலும் முடியாது.
28 மைறெபாருட்கைள ெவளிப்படுத்துகற
பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவன்
கைடச நாட்களில் சம்பவ ப்பைத ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குத்ெதரிவ த்தருக்க றார்;
உம்முைடயகனவும்உமதுபடுக்ைகயன்ேமல்
உம்முைடய எண்ணத்தல் உண்டான
தரிசனங்களும் என்னெவன்றால்:
29 ராஜாேவ, உம்முைடய படுக்ைகயன்ேமல்
நீர் படுத்தருக்கும்ேபாது, இனிேமல்
சம்பவக்கப்ேபாக றெதன்ன என்கற
நைனவுகள் உமக்குள் எழும்பனது;
அப்ெபாழுது மைறெபாருட்கைள
ெவளிப்படுத்துகறவர்சம்பவ க்கப்ேபாக றைத
உமக்குத் ெதரிவ த்தார். 30 உய ேராடிருக்க ற
எல்ேலாைரப்பார்க்கலும் எனக்கு அதக
ஞானம் உண்ெடன்பதனாேல அல்ல;
அர்த்தம் ராஜாவற்குத் ெதரியவரவும்,
உம்முைடய இருதயத்தன் நைனவுகைள
நீர் அறயவும், இந்த மைறெபாருள் எனக்கு
ெவளியாக்கப்பட்டது. 31 ராஜாேவ, நீர் ஒரு
ெபரிய சைலையக் கண்டீர்; அந்தப் ெபரிய
சைல மிகவும் ப ரகாசமுள்ளதாயருந்தது;
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அது உமக்கு முன்ேன நன்றது; அதன்
ரூபம் பயங்கரமாயருந்தது. 32 அந்தச்
சைலயன் தைல பசும்ெபான்னும், அதன்
மார்பும், புயங்களும் ெவள்ளியும், அதன்
வயறும், ெதாைடயும் ெவண்கலமும்,
33 அதன் கால்கள் இரும்பும், பாதங்கள் பாத
இரும்பும் பாத களிமண்ணுமாக இருந்தது.
34 நீர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
ைககளால் ெபயர்க்கப்படாத ஒரு கல்
ெபயர்ந்து உருண்டுவந்தது; அது அந்தச்
சைலைய இரும்பும் களிமண்ணுமாகய
அதன் பாதங்களில் ேமாத , அைவகைள
ெநாறுக்க ப்ேபாட்டது. 35 அப்ெபாழுது அந்த
இரும்பும், களிமண்ணும், ெவண்கலமும்,
ெவள்ளியும், ெபான்னும் முழுவதும்
ெநாறுங்குண்டு, ேகாைடக்காலத்தல்
ேபாரடிக்க ற களத்தலிருந்து பறந்துேபாக ற
பதைரப்ேபாலாய ற்று; அைவகளுக்கு
ஒரு இடமும் கைடக்காமல் காற்று
அைவகைள அடித்துக்ெகாண்டுேபானது;
சைலைய ேமாதன கல்ேலாெவன்றால்,
ஒரு ெபரிய மைலயாக பூமிையெயல்லாம்
ந ரப்ப ற்று. 36 கனவு இதுதான்;
அதன் அர்த்தத்ைதயும், ராஜசமுகத்தல்
ெதரிவ ப்ேபாம். 37 ராஜாேவ, நீர் ராஜாத
ராஜாவாயருக்க றீர்; பரேலாகத்தன்
ேதவன் உமக்கு ராஜரீகத்ைதயும்,
பராக்க ரமத்ைதயும், வல்லைமையயும்,
மகைமையயும் அருளினார். 38 சகல
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இடங்களிலுமுள்ள மனிதர்கைளயும்,
ெவளியன் மிருகங்கைளயும், ஆகாயத்துப்
பறைவகைளயும் அவர் உமது
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உம்ைம
அைவகைளெயல்லாம் ஆளும்படி
ெசய்தார். ெபான்னான அந்தத் தைல நீேர.
39 உமக்குப்ப றகு உமக்குக் கீழ்த்தரமான
ேவெறாரு ராஜ்ஜியம் ேதான்றும்; பன்பு
பூமிையெயல்லாம் ஆண்டுெகாள்ளும்
ெவண்கலமான மூன்றாம் ராஜ்ஜியம்
ஒன்று எழும்பும். 40 நான்காவது ராஜ்ஜியம்
இரும்ைபப்ேபால உறுதயாயருக்கும்;
இரும்பு எல்லாவற்ைறயும் எப்படி ெநாறுக்க ச்
சன்னபன்னமாக்குகறேதா, அப்படிேய இது
ெநாறுக்க ப்ேபாடுக ற இரும்ைபப்ேபால
அைவகைளெயல்லாம் ெநாறுக்க த்
தகர்த்துப்ேபாடும். 41 பாதங்களும்,
கால்வ ரல்களும், பாத குயவனின்
களிமண்ணும், பாத இரும்புமாயருக்க நீர்
கண்டீேர, அந்த ராஜ்ஜியம் ப ரிக்கப்படும்;
ஆகலும் களிமண்ணுடன் இரும்பு
கலந்தருக்கநீர் கண்டபடிேயஇரும்பனுைடய
உறுதயல் ெகாஞ்சம் அத ேல இருக்கும்.
42 கால்வ ரல்கள் பாத இரும்பும் பாத
களிமண்ணுமாயருந்தது என்னெவன்றால்,
அந்த ராஜ்ஜியம்ஒருபங்குபலமுள்ளதாகவும்
ஒரு பங்கு ெநரிசலுமாயருக்கும். 43 நீர்
இரும்ைபக் களிமண்ணுடன் கலந்ததாகக்
கண்டீேர, அவர்கள் மற்ற மனிதர்கேளாடு
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சம்பந்தங்கலப்பார்கள்; ஆகலும் இேதா,
களிமண்ணுடன் இரும்பு கலவாததுேபால
அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர்
ஒட்டிக்ெகாள்ளாதருப்பார்கள். 44 அந்த
ராஜாக்களின் நாட்களிேல, பரேலாகத்தன்
ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும் அழியாத
ஒரு ராஜ்ஜியத்ைத எழும்பச்ெசய்வார்;
அந்த ராஜ்ஜியம் ேவறு மக்களுக்கு
வ டப்படுவதல்ைல; ஒரு கல் ைகயால்
ெபயர்க்கப்படாமல் மைலயலிருந்து
ெபயர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்ைபயும்,
ெவண்கலத்ைதயும், களிமண்ைணயும்,
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்
ெநாறுக்கனைத நீர் கண்டீேர, அப்படிேய
அது அந்த ராஜ்ஜியங்கைளெயல்லாம்
ெநாறுக்க , ந ர்மூலமாக்க , அதுேவா
என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்கும். 45 இனிேமல்
சம்பவக்கப்ேபாக றைத மகா ேதவன்
ராஜாவற்குத் ெதரிவ த்தருக்க றார்;
ெசாப்பனமானது உண்ைம, அதன் அர்த்தம்
சத்தயம் என்றான். 46 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் முகங்குப்புற
வழுந்து, தானிேயைல வணங்க ,
அவனுக்குக் காணிக்ைகெசலுத்தவும்,
தூபங்காட்டவும் கட்டைளய ட்டான்.
47 ராஜா தானிேயைல ேநாக்க : நீ இந்த
மைறெபாருைள ெவளிப்படுத்தனதனால்,
உண்ைமயாகேவ உங்கள் ேதவேன
ேதவர்களுக்கு ேதவனும், ராஜாக்களுக்கு
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ஆண்டவரும், மைறெபாருட்கைள
ெவளிப்படுத்துகறவருமாயருக்க றார்
என்றான். 48 பன்பு ராஜா தானிேயைலப்
ெபரியவனாக்க , அவனுக்கு அேநகம் ச றந்த
ெவகுமத கைளக் ெகாடுத்து, அவைனப்
பாப ேலான் மாகாணம் முழுவதற்கும்
அத பதயாகவும், பாப ேலானிலுள்ள
சகல ஞானிகளின்ேமலும் ப ரதான
அதகாரியாகவும் நயமித்தான். 49தானிேயல்
ராஜாைவ ேவண்டிெகாண்டதனால்
அவன் சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாப ேலான்
மாகாணத்துக் காரியங்கைள
வசாரிக்கும்படிைவத்தான்;தானிேயேலாெவன்றால்
ராஜாவன்அரண்மைனயல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 3
ெபாற்சைலயும்ெநருப்புச்சூைளயும்

1 ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
அறுபதுமுழ உயரமும்,ஆறுமுழ அகலமுமான
ஒருெபாற்சைலைய உண்டாக்க ,
பாப ேலான் மாகாணத்தலிருக்கற தூரா
என்னும் சமபூமிய ேல நறுத்தனான்.
2 பன்பு ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேதசாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும்,
தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
ெபாக்கஷக்காரர்கைளயும்,நீத சாஸ்த ரிகைளயும்,
வசாரிப்புக்காரர்கைளயும், நாடுகளிலுள்ள
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அதகாரிகள் யாவைரயும் ேநபுகாத்ேநச்சார்
ராஜா நறுத்தன சைலயன் ப ரதஷ்ைடக்கு
வந்து ேசரும்படி அைழப்ப தழ்
அனுப்பனான். 3 அப்ெபாழுது
ேதசாத பத களும், அதகாரிகளும்,
தைலவர்களும், நயாயாத பத களும்,
ெபாக்கஷக்காரர்களும், நீத பத களும்,
நாடுகளிலுள்ள அதகாரிகள் யாவரும்,
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் நறுத்தன
சைலயன் ப ரதஷ்ைடக்கு வந்து ேசர்ந்து,
ேநபுகாத்ேநச்சார் நறுத்தன சைலக்கு
முன்பாக நன்றார்கள். 4 அறவப்பாளன்
உரத்த சத்தமாக: சகல மக்கேள,
ேதசத்தார்கேள, பல ெமாழி ேபசுக றவர்கேள,
உங்களுக்கு அறவக்கப்படுக றது
என்னெவன்றால்: 5 எக்காளம், நாதசுரம்,
கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்,
தம்புரு முதலான கீதவாத்தயங்களின்
சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள்
கீேழவழுந்து, ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
நறுத்தன ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்ளேவண்டும். 6 எவனாகலும்
கீேழவழுந்து,அைதப்பணிந்துெகாள்ளாவ ட்டால்,
அவன்அந்ேநரேமஎரிக றெநருப்புச்சூைளயன்
நடுவ ேல ேபாடப்படுவான் என்றான்.
7 ஆதலால் சகல மக்களும், எக்காளம்,
நாதசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்
முதலான இைசக்கருவகளின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டவுடேன, சகலமக்களும்ேதசத்தார்களும்
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பல ெமாழி ேபசுக றவர்களும் கீேழவழுந்து,
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் நறுத்தன
ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாண்டார்கள்.
8 அந்ேநரத்தல் கல்ேதயரில் சலர்
ராஜசமுகத்தல் வந்து, யூதர்ேமல்
குற்றம்சுமத்த , 9 ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாைர ேநாக்க : ராஜாேவ,
நீர் என்றும் வாழ்க. 10 எக்காளம்,
நாதசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்,
தம்புரு முதலான இைசக்கருவகளின்
சத்தத்ைதயும் ேகட்க ற எந்த மனிதனும்
கீேழவழுந்து, ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்ளேவண்டுெமன்றும்,
11 எவனாகலும் கீேழவழுந்து
பணிந்துெகாள்ளாவ ட்டால், அவன்
எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல
ேபாடப்படேவண்டுெமன்றும், ராஜாவாகய
நீர் கட்டைளய ட்டீேர. 12 பாப ேலான்
மாகாணத்தன் காரியங்கைள
வசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தன சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்னும்
யூதரான மனிதர்கள் இருக்கறார்கேள;
அவர்கள் ராஜாவாகய உம்ைம
மத க்கவல்ைல; அவர்கள் உம்முைடய
ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்யாமலும்,
நீர் நறுத்தன ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கறார்கள்
என்றார்கள். 13அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு சாத்ராக்ைகயும்,
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ேமஷாக்ைகயும், ஆேபத்ேநேகாைவயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி
கட்டைளய ட்டான்; அவர்கள் அந்த
மனிதர்கைள ராஜாவன் சமுகத்தல்
ெகாண்டுவந்து வ ட்டேபாது,
14 ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்கைள ேநாக்க :
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கேள, நீங்கள் என் ெதய்வங்களுக்கு
ஆராதைனெசய்யாமலும் நான் நறுத்தன
ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாள்ளாமலும்
இருந்தது உண்ைமதானா? 15 இப்ேபாதும்
எக்காளம், நாதசுரம், கன்னரம்,
வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான
இைசக்கருவகளின் சத்தத்ைதயும்
நீங்கள் ேகட்கும்ேபாது, கீேழவழுந்து,
நான் உண்டாக்கய சைலையப்
பணிந்துெகாள்ள ஆயத்தமாயருந்தால்
நல்லது; பணிந்துெகாள்ளாமலிருந்தால்,
அந்ேநரேம எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன்
நடுவ ேல ேபாடப்படுவீர்கள்; உங்கைள
என் ைகக்குத் தப்புவக்கப்ேபாக ற ேதவன்
யார் என்றான். 16 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் ராஜாைவ
ேநாக்க : ேநபுகாத்ேநச்சாேர, இந்தக்
காரியத்ைதக் குற த்து உமக்கு பதல்ெசால்ல
எங்களுக்கு அவசயமில்ைல. 17 நாங்கள்
ஆராத க்க ற எங்கள் ேதவன் எங்கைளத்
தப்புவக்க வல்லவராயருக்க றார்; அவர்
எரிக ற ெநருப்புச்சூைளக்கும், ராஜாவாகய
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உம்முைடய ைகக்கும் நீங்கலாக்க
வடுவப்பார். 18 வடுவக்காமற்ேபானாலும்,
நாங்கள் உம்முைடய ெதய்வங்களுக்கு
ஆராதைன ெசய்வதுமில்ைல,
நீர் நறுத்தன ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்வதுமில்ைல என்பது
ராஜாவாகயஉமக்குத்ெதரிந்தருக்கக்கடவது
என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு மிகவும்
ேகாபம்ெகாண்டு: சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்கு
வேராதமாக அவனுைடய முகம்
ேவறுபட்டது; சூைளையச் சாதாரணமாகச்
சூடாக்குவைதப்பார்க்கலும் ஏழுமடங்கு
அதகமாகச்சூடாக்கும்படிகட்டைளெகாடுத்து,
20 சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கைள எரிக ற ெநருப்புச்சூைளய ேல
ேபாடுவதற்கு அவர்கைளக் கட்டும்படி,
தன் இராணுவத்தல் பலசாலிகளாகய
மனிதர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
21 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்
சால்ைவகேளாடும், கால்சட்ைடகேளாடும்,
தைலப்பாைககேளாடும்மற்றஉைடகேளாடும்
கட்டப்பட்டு, எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன்
நடுவ ேல ேபாடப்பட்டார்கள். 22 ராஜாவன்
கட்டைள கடுைமயாக இருந்ததாலும்,
சூைள மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்ததாலும்,
ெநருப்பு ஜூவாைலயானது சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளத்
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தூக்கக்ெகாண்டுேபான மனிதர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டது. 23 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்னும் அந்த மூன்று
மனிதர்களும் கட்டப்பட்டவர்களாக
எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல
வழுந்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் ப ரமித்து, உடனடியாக
எழுந்தருந்து, தன் மந்த ரிமார்கைள
ேநாக்க : மூன்று மனிதர்கைள அல்லேவா
கட்டுண்டவர்களாக ெநருப்ப ேல ேபாட்ேடாம்
என்றான்; அவர்கள் ராஜாவற்கு
மறுெமாழியாக: ஆம், ராஜாேவ என்றார்கள்.
25 அதற்கு அவன்: இேதா, நான்குேபர்
வடுதைலயாக அக்கனியன் நடுவ ேல
உலாவுகறைதக்காண்க ேறன்.அவர்களுக்கு
ஒரு ேசதமுமில்ைல; நான்காம் நபரின்
சாயல் ேதவபுத்த ரனுக்கு ஒப்பாயருக்க றது
என்றான். 26 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார்
எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன் வாசலருகல்
வந்து, உன்னதமான ேதவனுைடய
தாசராக ய சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கேள, நீங்கள் ெவளிேய வாருங்கள்
என்றான்; அப்ெபாழுது சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் அக்கனியன்
நடுவலிருந்து ெவளிேய வந்தார்கள்.
27 ேதசாத பத களும், அதகாரிகளும்,
தைலவர்களும், ராஜாவன் மந்த ரிகளும்
கூடிவந்து, அந்த மனிதர்களுைடய உடல்கள்
ெநருப்பனால் பாத க்கப்படாமலும்,
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அவர்களுைடய தைலமுடி கருகாமலும்,
அவர்களுைடய சால்ைவகள் ேசதப்படாமலும்,
ெநருப்பன் வாசைன அவர்களிடத்தல்
வீசாமலும் இருந்தைதக் கண்டார்கள்.
28 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார் வசனித்து:
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்களுைடய ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்;
அவர்கள் தங்களுைடய ேதவைனத்தவ ர
ேவெறாரு ேதவைனயும் ேசவ த்துப்
பணியாமல், அவைரேய நம்ப , ராஜாவன்
கட்டைளையத் தள்ளி, தங்கள் உடல்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்ததனால், அவர் தமது
தூதைன அனுப்ப , தம்முைடய தாசைர
வடுவத்தார். 29ஆதலால் சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுைடய ேதவனுக்கு
வேராதமாகத் தூஷணவார்த்ைதையச்
ெசால்லுகற எந்த மக்களும், எந்த
ேதசத்தானும், எந்த ெமாழி ேபசுக றவனும்
துண்டித்துப்ேபாடப்படுவான்; அவன் வீடு
எருக்களமாக்கப்படும் என்று என்னாேல
தீர்மானிக்கப்படுக றது; இவ்வதமாக
காப்பாற்றக்கூடிய ேதவன் ேவெறாருவரும்
இல்ைலெயன்றான். 30 பன்பு ராஜா சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளப்
பாப ேலான்ேதசத்த ேலஉயர்த்தனான்.

அத்த யாயம் 4
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் மரத்ைதக் குற த்த
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கனவு
1 ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்

பூமி எங்கும் குடியருக்க ற சகல
மக்களுக்கும் ேதசத்தார்களுக்கும் பல
ெமாழி ேபசுக றவர்களுக்கும் எழுதுகறது
என்னெவன்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம்
ெபருகுவதாக. 2 உன்னதமான ேதவன்
என்னிடத்தல் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ப ரச த்தப்படுத்துவது
எனக்கு நன்ைமயாகக் கண்டது. 3அவருைடய
அைடயாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவமும்,
அவருைடய அற்புதங்கள் எவ்வளவு
வல்லைமயுமாயருக்க றது; அவருைடய
ராஜ்ஜியம் ந த்தயராஜ்ஜியம்; அவருைடய
ஆளுைக தைலமுைற தைலமுைறயாக
ந ற்கும். 4 ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் என்
வீட்டிேல ெசல்வச்ெசழிப்புள்ளவனாயருந்து
என்அரண்மைனயேலவாழ்ந்துெகாண்டிருந்ேதன்.
5 நான் ஒரு கனைவக் கண்ேடன்; அது
எனக்கு மிகவும் பயத்ைத உண்டாக்கயது;
என் படுக்ைகயன்ேமல் எனக்குள் உண்டான
நைனவுகளும்,என்எண்ணத்தல்ேதான்றன
தரிசனங்களும் என்ைனக் கலங்கச்ெசய்தது.
6 ஆைகயால் கனவன் அர்த்தத்ைத
எனக்குத் ெதரிவ ப்பதற்காகப் பாப ேலான்
ஞானிகள் அைனவைரயும் என்னிடத்தல்
அைழத்துவரும்படி கட்டைளய ட்ேடன்.
7 அப்ெபாழுது ஞானிகளும், ேசாத டர்களும்,
கல்ேதயர்களும், குறெசால்லுகறவர்களும்
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என்னிடத்த ேல வந்தார்கள்; கனைவ
நான் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்;
ஆனாலும் அதன் அர்த்தத்ைத எனக்கு
ெசால்லமுடியாமற்ேபானார்கள்.
8 கைடச ய ேல என் ேதவனுைடய
நாமத்தன்படிேய ெபல்ெதஷாத்சார்
என்னும் ெபயரிடப்பட்டு, பரிசுத்த
ேதவர்களின் ஆவையயுைடய தானிேயல்
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவரப்பட்டான்;
அவனிடத்தல் நான் கனைவ வவரித்துச்
ெசான்னதாவது: 9 ஞானிகளின்
அத பதயாகய ெபல்ெதஷாத்சாேர,
பரிசுத்த ேதவர்களுைடய ஆவ உனக்குள்
இருக்கறெதன்றும்,எந்தமைறெபாருைளயும்
அறவது உனக்கு கடினமல்லெவன்றும்
நான் அற ேவன்; நான் கண்ட என் கனவன்
தரிசனங்கைளயும் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
ெசால். 10 நான் படுத்தருந்தேபாது என்
எண்ணத்தல் ேதான்றன தரிசனங்கள்
என்னெவன்றால்: இேதா, ேதசத்தன்
மத்தய ேல மிகவும் உயரமான ஒரு
மரத்ைதக் கண்ேடன். 11 அந்த மரம்
வளர்ந்து பலத்து, ேதசத்தன் எல்ைலவைர
காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம்
வானம்வைர எட்டினது. 12 அதன் இைலகள்
அழகாகவும், அதன் பழங்கள் அதகமாகவும்
இருந்தது; எல்லா உய ரினங்களுக்கும்
அதல் ஆகாரம் உண்டாயருந்தது;
அதன் கீேழ காட்டுமிருகங்கள் ந ழலுக்கு
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ஒதுங்கனது; அதன் கைளகளில்
ஆகாயத்துப் பறைவகள் வச த்துச் சகல
ப ராணிகளும் அதனால் ேபாஷக்கப்பட்டது.
13 நான் படுத்தருக்கும்ேபாது என்
எண்ணத்தல் ேதான்றன தரிசனங்கைளக்
காணும்ேபாது, காவலாளனாகய
பரிசுத்தவான் ஒருவன் வானத்தலிருந்து
இறங்கக்கண்ேடன். 14 அவன் உரத்த
சத்தமிட்டு: இந்த மரத்ைத ெவட்டி,
இதன் கைளகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்;
இதன் இைலகைள உத ர்த்து, இதன்
பழங்கைளச் ச தறடியுங்கள்; இதன் கீழுள்ள
மிருகங்களும் இதன் கைளகளிலுள்ள
பறைவகளும் ேபாய்வ டட்டும். 15 ஆனாலும்
இதன் ேவர்களுள்ள அடிமரம் பூமியல்
இருக்கட்டும்; இரும்பும் ெவண்கலமுமான
வலங்கு ேபாடப்பட்டு, ெவளியன்
பசும்புல்லிேல தங்க , ஆகாயத்துப்
பனிய ேல நைனவதாக; மிருகங்கேளாேட
பூமியன் தாவரத்த ேல அவனுக்குப்
பங்கு இருப்பதாக. 16 அவனுைடய
இருதயம் மனித இருதயமாய ராமல்
மாறும்படி, மிருக இருதயம்
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்;
இப்படியருக்க ற அவன்ேமல் ஏழு
வருடங்கள் கடந்துேபாகேவண்டும்.
17 உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களுைடய
ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைகெசய்து, தமக்குச்
ச த்தமானவனுக்கு அைதக் ெகாடுத்து,
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மனிதர்களில் தாழ்ந்தவைனயும் அதன்ேமல்
அதகாரியாக்குக றார் என்று மனுக்குலம்
அற ந்து ெகாள்வதற்காக காவலாளர்களின்
அறக்ைகயனால் இந்தக் காரியமும்,
பரிசுத்தவான்களின் வாய்ெமாழியனால்
இந்த வ சாரைணயும் தீர்மானிக்கப்பட்டது
என்றான். 18 ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும்
ராஜாவாகய நான் கண்ட கனவு இதுேவ;
இப்ேபாது ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ இதன்
அர்த்தத்ைதச் ெசால்; என் ராஜ்ஜியத்தலுள்ள
ஞானிகள் எல்ேலாராலும்இதன்அர்த்தத்ைத
எனக்குத் ெசால்லமுடியாமல்ேபானது;
நீேயா இைதத் ெதரிவ க்கத்தக்கவன்;
பரிசுத்த ேதவர்களுைடய ஆவ உனக்குள்
இருக்கறேத என்றான். 19 அப்ெபாழுது
ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ெபயருள்ள
தானிேயல் சற்றுேநரம் தைகத்துச்
ச ந்த த்துக் கலங்கனான். ராஜா
அவைன ேநாக்க : ெபல்ெதஷாத்சாேர,
கனவும் அதன் அர்த்தமும் உன்ைனக்
கலங்கச்ெசய்யேவண்டியதல்ைல
என்றான்; அப்ெபாழுது ெபல்ெதஷாத்சார்
மறுெமாழியாக: என் எஜமானேன, அந்தச்
கனவு உம்முைடய பைகவர்களிடத்தலும்,
அதன் அர்த்தம் உம்முைடய
எத ரிகளிடத்தலும் பலிக்கக்கடவது. 20 நீர்
கண்ட மரம் வளர்ந்து பலத்து, ேதசத்தன்
எல்ைலவைர காணப்படத்தக்கதாக
அதன் உயரம் வானம்வைர எட்டினது.
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21 அதன் இைலகள் அழகாகவும், அதன்
பழங்கள் அதகமாகவும் இருந்தது;
எல்லா உய ரினங்களுக்கும் அதல்
ஆகாரம் உண்டாயருந்தது; அதன் கீழ்
காட்டுமிருகங்கள் தங்கனது, அதன்
கைளகளில் ஆகாயத்துப் பறைவகள்
வச த்தது. 22 அது ெபரியவரும்
பலத்தவருமாயருக்க ற ராஜாவாகய
நீர்தாேம; உமது மகத்துவம் ெபருக
வானம்வைரக்கும், உமது ராஜரீகம் பூமியன்
எல்ைலவைரக்கும் எட்டியருக்க றது. 23இந்த
மரத்ைத ெவட்டி,இைதஅழித்துப்ேபாடுங்கள்;
ஆனாலும் இதன் ேவர்களாகய அடிமரம்
தைரயல் இருக்கட்டும் என்றும், இரும்பும்
ெவண்கலமுமான வலங்கு ேபாடப்பட்டு,
ெவளியன் பசும்புல்லிேல தங்க ,
ஆகாயத்துப் பனியல் நைனவதாக; ஏழு
வருடங்கள் அவன்ேமல் கடந்துேபாகும்வைர
மிருகங்கேளாேட அவனுைடய பங்கு
இருக்கேவண்டும் என்றும், வானத்தலிருந்து
இறங்கவந்து ெசான்ன பரிசுத்த
காவலாளைன ராஜாவாகய நீர் கண்டீேர.
24 ராஜாேவ, அதன் அர்த்தமும் ராஜாவாகய
என் ஆண்டவன்ேமல் வந்த உன்னதமான
ேதவனுைடய தீர்மானமும் என்னெவன்றால்:
மனிதர்களிலிருந்து நீர் தள்ளிவ டப்படுவீர்;
ெவளியன் மிருகங்களுடன் வச ப்பீர்;
மாடுகைளப்ேபாலப் புல்ைலேமய்ந்து,
ஆகாயத்துப் பனிய ேல நைனவீர்.
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25 உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களுைடய
ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைகெசய்து,
தமக்கு வருப்பமாயருக்க றவனுக்கு
அைதக் ெகாடுக்க றார் என்பைத
நீர் அற ந்துெகாள்ளும்வைர ஏழு
வருடங்கள் உம்முைடய வாழ்நாளில்
கடந்துேபாகேவண்டும். 26ஆனாலும்மரத்தன்
ேவர்களாகயஅடிமரம் தைரயல்இருக்கட்டும்
என்று ெசால்லப்பட்டது என்னெவன்றால்:
நீர் ேதவனின் அதகாரத்ைத அற ந்தபன்,
ராஜ்ஜியம் உமக்கு நைலநற்கும்.
27 ஆைகயால் ராஜாேவ, நான் ெசால்லும்
ஆேலாசைனைய நீர் அங்கீகரித்துக்ெகாண்டு
நீதையச் ெசய்து உமது பாவங்கைளயும்,
சறுைமயானவர்களுக்கு மனமிரங்க ,
உமது அக்க ரமங்கைளயும் அகற்றவடும்;
அப்ெபாழுது உம்முைடய வாழ்வு
நீடித்தருக்கலாம் என்றான். 28 இெதல்லாம்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின்ேமல்
வந்தது. 29 பன்னிரண்டு மாதம்
ெசன்ற பன்பு, ராஜா பாப ேலான்
ராஜ்ஜியத்தன் அரண்மைனேமல்
உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது: 30 இது
என் வல்லைமயன் பராக்க ரமத்தனால்,
என் புகழ்ச்ச யன் ப ரஸ்தாபத்த ற்ெகன்று,
ராஜ்ஜியத்த ற்கு அரண்மைனயாக நான்
கட்டின மகா பாப ேலான் அல்லவா என்று
ெசான்னான். 31 இந்த வார்த்ைத ராஜாவன்
வாயல் இருக்கும்ேபாேத, வானத்தலிருந்து
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ஒரு சத்தம் உண்டாக : ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, ஆட்ச உன்ைனவட்டு
நீங்கயது. 32 மனிதர்களிலிருந்து
தள்ளப்படுவாய்; ெவளியன் மிருகங்களுடன்
வச ப்பாய்; மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல
ேமய்வாய்; இப்படிேய உன்னதமான ேதவன்
மனிதர்களுைடய ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைக
ெசய்து, தமக்கு வருப்பமாயருக்க றவனுக்கு
அைதக் ெகாடுக்க றாெரன்பைத நீ
அற ந்துெகாள்ளும்வைர ஏழு வருடங்கள்
உன்ேமல் கடந்துேபாகும் என்று
உனக்குச் ெசால்லப்படுக றது என்று
ெசான்னது. 33 அந்ேநரேம இந்த
வார்த்ைத ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல்
நைறேவறயது; அவன் மனிதர்களிலிருந்து
தள்ளப்பட்டு, மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல
ேமய்ந்தான்; அவனுைடய தைலமுடி
கழுகுகளுைடய இறகுகைளப்ேபாலவும்,
அவனுைடய நகங்கள் பறைவகளுைடய
நகங்கைளப்ேபாலவும் வளரும்வைர
அவன் உடல் ஆகாயத்துப் பனிய ேல
நைனந்தது. 34 அந்த நாட்கள் ெசன்றபன்பு,
ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் என் கண்கைள
வானத்தற்கு ஏெறடுத்ேதன்; என் புத்த
எனக்குத் தரும்பவந்தது; அப்ெபாழுது நான்
உன்னதமான ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்து,
என்ெறன்ைறக்கும் உய ேராடிருக்க றவைரப்
புகழ்ந்து மகைமப்படுத்த ேனன்; அவருைடய
கர்த்தத்துவேம ந த்தய கர்த்தத்துவம்,
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அவருைடய ராஜ்ஜியேம தைலமுைற
தைலமுைறயாக ந ற்கும். 35 பூமியன்
குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்ைலெயன்று
எண்ணப்படுகறார்கள்; அவர் தமது
ச த்தத்தன்படிேயவானத்தன் ேசைனையயும்
பூமியன் குடிமக்கைளயும் நடத்துகறார்;
அவருைடய ைகையத்தடுத்து, அவைர
ேநாக்க : என்ன ெசய்க றீெரன்று
ெசால்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்ைல
என்ேறன். 36 அவ்ேவைளயல் என்
புத்த எனக்குத் தரும்பவந்தது; என்
அரசாட்ச யன் ேமன்ைமக்காக என்
மகைமயும் என் முகக்கைளயும் எனக்குத்
தரும்ப வந்தது; என் மந்த ரிகளும் என்
ப ரபுக்களும் என்ைனத் ேதடிவந்தார்கள்; என்
ராஜ்ஜியத்த ேல நான் பலப்படுத்தப்பட்ேடன்;
அதக மகத்துவமும் எனக்குக் கைடத்தது.
37 ஆைகயால் ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான்
பரேலாகத்தன் ராஜாைவப் புகழ்ந்து,
உயர்த்த , மகைமப்படுத்துக ேறன்;
அவருைடய ெசயல்கெளல்லாம் சத்தயமும்,
அவருைடய வழிகள் நயாயமுமானைவகள்;
ெபருைமயாக நடக்க றவர்கைளத் தாழ்த்த
அவராேலஆகும்என்றுஎழுதனான்.

அத்த யாயம் 5

சுவற்ற ேலஎழுதப்பட்ட எழுத்து
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1 அேனக ஆண்டுகளுக்கு பறகு ஒரு
நாள், ெபல்ஷாத்சார் என்னும் ராஜா தன்
ப ரபுக்களில் 1,000 ேபர்களுக்கு ஒரு ெபரிய
வருந்துெசய்து, அந்த ஆய ரம்ேபர்களுக்கு
முன்பாகத் த ராட்ைசரசம் குடித்தான்.
2 ெபல்ஷாத்சார் த ராட்ைசரசத்ைத ருச த்துக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவன் தன்
தகப்பனாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்* எருசேலம்
ேதவாலயத்தலிருந்து ெகாண்டுவந்த
ெபான் ெவள்ளி பாத்த ரங்களில்,
ராஜாவாகய தானும் தன் ப ரபுக்களும்
தன் மைனவகளும் தன் ைவப்பாட்டிகளும்
குடிக்க றதற்காக அைவகைளக்
ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளய ட்டான்.
3அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
வீடாக ய ஆலயத்தலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
ெபாற்பாத்த ரங்கைளக்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகளில் ராஜாவும் அவனுைடய
ப ரபுக்களும் அவனுைடய மைனவகளும்
அவனுைடய ைவப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள்.
4அவர்கள்த ராட்ைசரசம்குடித்து,ெபான்னும்,
ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், இரும்பும்,
மரமும், கல்லுமாகய ெதய்வங்கைளப்
புகழ்ந்தார்கள். 5 அந்த ேநரத்தல் மனித
ைகவ ரல்கள் ேதான்ற , வளக்குக்கு எத ராக
ராஜ அரண்மைனயன் சாந்து பூசப்பட்ட

* அத்த யாயம் 5:2 5:2 ெபல்ஷாத்சார், நேபாநீடசன் மூத்த
மகன், ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ேபரனாக இருக்கலாம் என்று
சரித்த ரகுற ப்புெசால்க றது.
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சுவரிேல எழுதயது; எழுதன அந்தக்
ைகைய ராஜா கண்டான். 6 அப்ெபாழுது
ராஜாவன் முகம் ேவறுபட்டது; அவனுைடய
நைனவுகள் அவைனக் கலங்கச்ெசய்தது;
அவனுைடய இடுப்பன் கட்டுகள் தளர்ந்தது,
அவனுைடயமுழங்கால்கள்ஒன்ேறாெடான்று
ேமாத க்ெகாண்டன. 7ராஜாஉரத்தசத்தமிட்டு;
ேசாத டர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும்,
குறெசால்லுகறவர்கைளயும் உள்ேள
அைழத்துவரும்படி ெசான்னான். ராஜா
பாப ேலான் ஞானிகைள ேநாக்க : இந்த
எழுத்ைத வாச த்து, இதன் அர்த்தத்ைத
எனக்கு ெவளிப்படுத்துகறவன் எவேனா,
அவன் இரத்தாம்பரமும் கழுத்த ேல
தங்கச்சங்கலியும் அணிவக்கப்பட்டு,
ராஜ்ஜியத்த ேல மூன்றாம் அத பதயாக
இருப்பான்என்றுெசான்னான். 8அப்ெபாழுது
ராஜாவன் ஞானிகள் அைனவரும்
வந்துேசர்ந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
அந்த எழுத்ைத வாச க்கவும், அதன்
அர்த்தத்ைத ராஜாவற்குத் ெதரிவ க்கவும்
முடியாமலிருந்தது. 9 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார் மிகவும்
கலங்கனான்; அவனுைடய முகம்
ேவறுபட்டது; அவனுைடய ப ரபுக்கள்
தைகத்தார்கள். 10 ராஜாவும் அவனுைடய
ப ரபுக்களும் ெசான்னைவகைள ராஜாவன்
தாய் ேகள்வப்பட்டு வருந்துசாைலக்குள்
நுைழந்தாள். அப்ெபாழுது ராஜாவன்
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தாய்: ராஜாேவ, நீர் என்றும்
வாழ்க; உமது நைனவுகள் உம்ைமக்
கலங்கச்ெசய்யவும், உமது முகம் ேவறுபடவும்
ேவண்டியதல்ைல. 11 உம்முைடய
ராஜ்ஜியத்த ேல ஒரு மனிதன் இருக்கறான்,
அவனுக்குள் பரிசுத்த ேதவர்களுைடய
ஆவ இருக்கறது; உம்முைடய
முற்ப தாவன் நாட்களில் ெதளிவும்
வ ேவகமும் ெதய்வங்களின் ஞானத்தற்கு
இைணயான ஞானமும் அவனிடத்தல்
காணப்பட்டது; ஆைகயால் உம்முைடய
தகப்பனாகய ேநபுகாத்ேநச்சாெரன்னும்
ராஜாவானவர் அவைன ஞானிகளுக்கும்
ேசாத டர்களுக்கும் கல்ேதயர்களுக்கும்
குறெசால்லுகறவர்களுக்கும் தைலவனாக
ைவத்தார். 12 ராஜாவனால்
ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ெபயரிடப்பட்ட
அந்த தானிேயலுக்குள் கனவுகைள
வளக்க ச்ெசால்க றதும், புைத
ெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துகறதும்,
கடினமானைவகைளத் ெதளிவ க்க றதுமான
அறவும், புத்தயும், வேசஷத்த ஆவயும்
உண்ெடன்று காணப்பட்டது; இப்ேபாதும்
தானிேயல் அைழக்கப்படட்டும், அவன்
அர்த்தத்ைத ெசால்வான் என்றாள்.
13 அப்ெபாழுது தானிேயல் ராஜாவன்முன்
உள்ேள அைழத்துவரப்பட்டான்; ராஜா
தானிேயைலப் பார்த்து: நீ என் தகப்பனாகய
ராஜா யூதாவலிருந்து சைறப டித்துவந்த
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யூதர்களில் ஒருவனாகய தானிேயல்
அல்லவா? 14 உனக்குள்ேள ேதவர்களின்
ஆவ உண்ெடன்றும், ெதளிவும், புத்தயும்,
வேசஷத்த ஞானமும் உன்னிடத்தல்
காணப்பட்டெதன்றும் உன்ைனக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்ேடன். 15 இப்ேபாதும் இந்த
எழுத்ைத வாச க்க றதற்கும், இதன்
அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவ க்க றதற்கும்
ஞானிகளும்ேசாத டர்களும்எனக்குமுன்பாக
அைழத்துவரப்பட்டார்கள்; ஆனாலும் இந்த
வாக்கயத்தன் அர்த்தத்ைத ெவளிப்படுத்த
அவர்களால்முடியாமற்ேபானது. 16ெபாருைள
ெவளிப்படுத்தவும், கடினமானைவகைளத்
ெதளிவ க்கவும் உன்னாேல முடியுெமன்று
உன்ைனக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்ேடன்;
இப்ேபாதும் நீ இந்த எழுத்ைத வாச க்கவும்,
இதன் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவ க்கவும்
உன்னாேலமுடியுமானால், நீஇரத்தாம்பரமும்
கழுத்த ேல தங்கச்சங்கலியும்
அணிவக்கப்பட்டு, ராஜ்ஜியத்த ேல
மூன்றாம் அத பதயாக இருப்பாய்
என்றான். 17 அப்ெபாழுது தானிேயல்
ராஜசமுகத்தல் மறுெமாழியாக: உம்முைடய
ெவகுமத கள் உம்மிடத்த ேலேய இருக்கட்டும்;
உம்முைடய பரிசுகைள ேவெறாருவனுக்குக்
ெகாடும்; இந்த எழுத்ைத நான் வாச த்து,
இதன் அர்த்தத்ைத ராஜாவற்குத்
ெதரிவ ப்ேபன். 18 ராஜாேவ, உன்னதமான
ேதவன் உம்முைடய தகப்பனாகய
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ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ராஜ்ஜியத்ைதயும்
மகத்துவத்ைதயும் கனத்ைதயும்
மகைமையயும் ெகாடுத்தார். 19 அவருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்தனாேல சகல
மக்களும் ேதசத்தார்களும் பல ெமாழிகைளப்
ேபசுக றவர்களும் அவருக்கு முன்பாக
நடுங்க ப் பயந்தருந்தார்கள்; அவர் தமக்கு
வருப்பமானவைனக் ெகான்றுேபாடுவார்,
தமக்கு வருப்பமானவைன உயேராேட
ைவப்பார்; தமக்கு வருப்பமானவைன
உயர்த்துவார், தமக்கு வருப்பமானவைனத்
தாழ்த்துவார். 20 அவருைடய இருதயம்
ெபருைமெகாண்டு, அவருைடய ஆவ
கர்வத்தனாேல கடினப்பட்டேபாது,
அவர் தமது சங்காசனத்தலிருந்து
தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய மகைம
அவைரவ ட்டு அகன்றுேபானது.
21 அவர் மனிதர்களிலிருந்து
தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய இருதயம்
மிருகங்களுைடய இருதயம் ேபாலானது;
காட்டுக்கழுைதகேளாேட வச த்தார்;
உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களின்
ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைக ெசய்து,
தமக்கு வருப்பமானவைன அதன்ேமல்
அதகாரியாக்குக றார் என்று
அவர் உணர்ந்துெகாள்ளும்வைர
மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்ந்தார்;
அவருைடய உடல் ஆகாயத்துப் பனிய ேல
நைனந்தது. 22 அவருைடய மகனாகய
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ெபல்ஷாத்சார் என்னும் நீேராெவன்றால்,
இைதெயல்லாம் அற ந்தருந்தும்,
உமது இருதயத்ைதத் தாழ்த்தாமல்,
23பரேலாகத்தன்ஆண்டவருக்குவ ேராதமாக
உம்ைம உயர்த்தனீர்; அவருைடய
ஆலயத்தன் பாத்த ரங்கைள உமக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; நீரும்,
உம்முைடய ப ரபுக்களும், உம்முைடய
மைனவகளும்,உம்முைடயைவப்பாட்டிகளும்
அைவகளில் த ராட்ைசரசம் குடித்தீர்கள்;
இதுவுமன்ற தம்முைடய ைகயல் தமது
சுவாசத்ைத ைவத்தருக்க றவரும், உமது
வழிகளுக்கு எல்லாம் அத காரியுமாக ய
ேதவைன நீர் மகைமப்படுத்தாமல்,
பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, உணரேவா
முடியாமலிருக்கற ெவள்ளியும்,
ெபான்னும், ெவண்கலமும், இரும்பும்,
மரமும், கல்லுமாகய ெதய்வங்கைளப்
புகழ்ந்தீர். 24 அப்ெபாழுது அந்தக் ைக
அவரால் அனுப்பப்பட்டு, இந்த எழுத்து
எழுதப்பட்டது. 25 எழுதப்பட்ட எழுத்து
என்னெவன்றால்: ெமேன, ெமேன,
ெதக்ேகல், உப்பார்சன் என்பேத. 26 இந்த
வசனத்தன் அர்த்தமாவது: ெமேன
என்பதற்கு, ேதவன் உன் ராஜ்ஜியத்ைதக்
கணக்க ட்டு, அதற்கு முடிவுண்டாக்கனார்
என்றும், 27 ெதக்ேகல் என்பதற்கு, நீ
தராச ேல நறுக்கப்பட்டு, குைறவுள்ளதாகக்
காணப்பட்டாய் என்றும், 28 ெபேரஸ்
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என்பதற்கு, உன் ராஜ்ஜியம் ப ரிக்கப்பட்டு,
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்பட்டது என்றும் அர்த்தம்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது ெபல்ஷாத்சார்
தானிேயலுக்கு இரத்தாம்பரத்ைதயும்,
அவனுைடயகழுத்தல்தங்கச்சங்கலிையயும்
அணிவ க்கவும், ராஜ்ஜியத்த ேல அவன்
மூன்றாம் அத காரியாயருப்பவன் என்று
அவைனக்குறத்துப் பைறசாற்றவும்
கட்டைளய ட்டான். 30 அன்று இரவ ேல
கல்ேதயரின் ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார்
ெகாைலெசய்யப்பட்டான். 31 ேமதயனாகய
தரியு தன் அறுபத்த ரண்டாம் வயதல்
ராஜ்ஜியத்ைதக்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 6
சங்கங்களின்குைகயல்தானிேயல்

1ராஜ்ஜியம்முழுவைதயும்ஆளுவதற்காகத்
தன் ராஜ்ஜியத்தன்ேமல் நூற்றருபது
ேதசாத பத கைளயும், 2 ராஜாவற்கு
நஷ்டம் வராதபடிக்கு அந்த ேதசாத பத கள்
கணக்கு ஒப்புவக்க றதற்காக
அவர்களுக்கு ேமலாக மூன்று
அதகாரிகைளயும்ஏற்படுத்துவதுதரியுவற்கு
நலெமன்று காணப்பட்டது; இவர்களில்
தானிேயலும் ஒருவனாயருந்தான்.
3 இப்படியருக்கும்ேபாது தானிேயல்
அதகாரிகளுக்கும் ேதசாத பத களுக்கும்
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ேமலானவனாயருந்தான்; தானிேயலுக்குள்
வேசஷத்த ஆவ இருந்ததால் அவைன
ராஜ்ஜியம் முழுவதற்கும் அதகாரியாக
ஏற்படுத்த ராஜா நைனத்தான். 4அப்ெபாழுது
அதகாரிகளும் ேதசாத பத களும்
ராஜ்ஜியத்தன் வசாரிப்ப ேல தானிேயைலக்
குற்றப்படுத்தும்படி காரணத்ைதத்
ேதடினார்கள்; ஆனாலும் ஒரு
காரணத்ைதயும்குற்றத்ைதயும் கண்டுபடிக்க
அவர்களால் முடியாமலிருந்தது; அவன்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததால்
அவன்ேமல் சுமத்த எந்தெவாரு
குற்றமும் குைறவும் காணப்படவல்ைல.
5 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள்: நாம் இந்த
தானிேயைலஅவனுைடய ேதவைனப்பற்றய
ேவதவஷயத்த ேல குற்றப்படுத்தும்
காரணத்ைதக் கண்டுபடித்தாெலாழிய
அவைன ேவெறான்றலும் குற்றப்படுத்தும்
காரணத்ைதக் கண்டுபடிக்கமுடியாது
என்றார்கள். 6 பன்பு அந்தப்
அத காரிகளும் ேதசாத பத களும் ஒன்றுகூடி
ராஜாவனிடத்தல் ேபாய், அவைன ேநாக்க :
தரியு ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க.
7 எவனாகலும் முப்பது நாட்கள்வைரயல்
ராஜாவாகய உம்ைமத்தவ ர எந்த
ேதவைனயானாலும் மனிதைனயானாலும்
ேநாக்க , எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து
வண்ணப்பம்ெசய்தால், அவன்
சங்கங்களின் குைகய ேல ேபாடப்பட,
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ராஜா கட்டைள பறப்ப த்து,
உறுதயான உத்த ரவ டேவண்டுெமன்று
ராஜ்ஜியத்தனுைடய எல்லா அத காரிகளும்,
ேதசாத பத களும், ப ரபுக்களும்,
மந்த ரிமார்களும், தைலவர்களும்
ஆேலாசைன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
8 ஆதலால் இப்ேபாதும் ராஜாேவ,
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும்
இருக்கற மாறாத ப ரமாணத்தன்படிேய
அந்த உத்த ரவு மாற்றப்படாதபடி நீர் அைதக்
கட்டைளய ட்டு, அதற்குக் ைகெயழுத்து
இடேவண்டும் என்றார்கள். 9 அப்படிேய
ராஜாவாகய தரியு அந்தக் கட்டைளப்
பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்து ேபாட்டான்.
10 தானிேயேலாெவன்றால், அந்தப்
பத்த ரத்தல்ைகெயழுத்துேபாடப்பட்டெதன்று
அறந்தருந்தாலும், தன் வீட்டிற்குள்ேளேபாய்,
தன் ேமலைறய ேல எருசேலமிற்கு ேநராக
ஜன்னல்கள் தறந்தருக்க, அங்ேக தான்
முன்பு ெசய்துவந்தபடிேய, தனம் மூன்று
ேவைளயும் தன் ேதவனுக்கு முன்பாக
முழங்காற்படிய ட்டு ெஜபம்ெசய்து,
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்தனான். 11அப்ெபாழுது
அந்த மனிதர்கள் ஒன்றுகூடி, தானிேயல் தன்
ேதவனுக்குமுன்பாக ெஜப த்து வண்ணப்பம்
ெசய்க றைதக் கண்டார்கள். 12 பன்பு
அவர்கள் ராஜாவற்கு முன்பாக வந்து,
ராஜாவன் உத்த ரைவக்குறத்து: எந்த
மனிதனாகலும் முப்பது நாட்கள்வைரயல்
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ராஜாவாகய உம்ைமத்தவ ர எந்த
ேதவைனேயா மனிதைனேயா ேநாக்க
எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து
வண்ணப்பம்ெசய்தால், அவன்
சங்கங்களின்குைகய ேலேபாடப்படேவண்டும்
என்று நீர் கட்டைளப் பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்த ட்டீர் அல்லவா என்றார்கள்.
அதற்கு ராஜா: அந்தக் காரியம்
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும்
இருக்கற மாறாத ப ரமாணத்தன்படி
உறுதயாக்கப்பட்டேத என்றான்.
13 அப்ெபாழுது அவர்கள் ராஜாைவ
ேநாக்க : சைறப டிக்கப்பட்ட யூேதயா
ேதசத்தன் மக்களில் தானிேயல் என்பவன்
உம்ைமயும் நீர் ைகெயழுத்த ட்டுக்ெகாடுத்த
கட்டைளையயும் மத க்காமல், தனம் மூன்று
ேவைளயும் தான்ெசய்யும் வண்ணப்பத்ைதச்
ெசய்க றான் என்றார்கள். 14 ராஜா
இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
தன்னில் மிகவும் கலக்கமைடந்து,
தானிேயைலக் காப்பாற்றுவதற்கு
அவன்ேமல் தன் மனைத ைவத்து, அவைனத்
தப்புவ ப்பதற்காக சூரியன் மைறயும்வைர
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
15 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள்
ராஜாவனிடத்தல் கூட்டமாக வந்து:
ராஜா கட்டைளய ட்ட எந்த உத்த ரவும்
கட்டைளயும் மாற்றப்படமுடியாது என்பது
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும்
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ப ரமாணமாயருக்க றெதன்று அறவீராக
என்றார்கள். 16 அப்ெபாழுது ராஜா
கட்டைளய ட, அவர்கள் தானிேயைலக்
ெகாண்டுவந்து, அவைனச் சங்கங்களின்
குைகய ேலேபாட்டார்கள்; ராஜாதானிேயைல
ேநாக்க : நீ இைடவ டாமல் ஆராத க்க ற
உன் ேதவன் உன்ைனத் தப்புவ ப்பார்
என்றான். 17 ஒரு கல் குைகயனுைடய
வாசலின்ேமல் ெகாண்டுவந்து
ைவக்கப்பட்டது; தானிேயைலப்பற்றய
தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா தன்
ேமாத ரத்தனாலும் தன் ப ரபுக்களின்
ேமாத ரத்தனாலும் அதன்ேமல்
முத்தைரேபாட்டான். 18 பன்பு
ராஜா தன் அரண்மைனக்குப் ேபாய்,
இரவுமுழுவதும்சாப்ப டாமலும்,இைசக்கருவ
முதலானைவகைளத் தனக்கு முன்பாக
வரவ டாமலும் இருந்தான்; அவனுக்கு
தூக்கமும் வராமற்ேபானது. 19 காைலயல்
சூரியன் உதக்கும்ேபாது ராஜா எழுந்தருந்து,
சங்கங்களின் குைகக்கு ேவகமாகப்
ேபானான். 20 ராஜா குைகயன்
அருகல் வந்தேபாது, துயரசத்தமாகத்
தானிேயைலக் கூப்ப ட்டு: தானிேயேல,
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய தாசேன, நீ
இைடவ டாமல் ஆராத க்க ற உன் ேதவன்
உன்ைனச் சங்கங்களுக்குத் தப்புவக்க
வல்லவராயருந்தாரா என்று தானிேயைலக்
ேகட்டான். 21 அப்ெபாழுது தானிேயல்:
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ராஜாேவ நீர் என்றும் வாழ்க. 22 சங்கங்கள்
என்ைனச் ேசதப்படுத்தாதபடிக்குத்
ேதவன் தம்முைடய தூதைன அனுப்ப ,
அைவகளின் வாையக் கட்டிப்ேபாட்டார்;
அேதெனன்றால் அவருக்கு முன்பாக
நான் குற்றமற்றவனாகக் காணப்பட்ேடன்;
ராஜாவாகயஉமக்குமுன்பாகவும்நான்அநீத
ெசய்ததல்ைல என்றான். 23 அப்ெபாழுது
ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு,
தானிேயைலக் குைகயலிருந்து தூக்கவ டச்
ெசான்னான்; அப்படிேய தானிேயல்
குைகயலிருந்து தூக்கவ டப்பட்டான்;
அவன் தன் ேதவைன நம்பயருந்ததனால்,
அவனுக்கு ஒரு ேசதமும் ஏற்படவல்ைல.
24 தானிேயலின்ேமல் குற்றம்சுமத்தன
மனிதர்கைளேயாெவன்றால், ராஜா
ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்; அவர்கைளயும்
அவர்களுைடய மகன்கைளயும் அவர்கள்
மைனவகைளயும் சங்கங்களின்
குைகய ேல ேபாட்டார்கள்; அவர்கள்
குைகயன் அடிய ேல ேசருவதற்குமுன்ேப
சங்கங்கள் அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து,
அவர்களுைடய எலும்புகைளெயல்லாம்
ெநாறுக்க ப்ேபாட்டது. 25 பன்பு ராஜாவாகய
தரியு ேதசெமங்கும் குடியருக்க ற எல்லா
மக்களுக்கும் ேதசத்தார்களுக்கும் பல
ெமாழி ேபசுபவர்களுக்கும் எழுதனது
என்னெவன்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம்
ெபருகுவதாக. 26 என் ராஜ்ஜியத்தன்
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ஆளுைகக்குள் எங்குமுள்ளவர்கள் யாவரும்
தானிேயலின் ேதவனுக்கு முன்பாக
நடுங்க ப் பயப்படேவண்டுெமன்றுஎன்னாேல
தீர்மானம்ெசய்யப்படுக றது; அவர்
ஜீவனுள்ள ேதவன், அவர் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்க றவர்; அவருைடய
ராஜ்ஜியம் அழியாதது; அவருைடய
கர்த்தத்துவம் முடிவுவைரக்கும் ந ற்கும்.
27 தானிேயைலச் சங்கங்களின் ைகக்குத்
தப்புவ த்த அவேர தப்புவ க்க றவரும்
இரட்ச க்க றவரும், வானத்தலும் பூமியலும்
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்க றவருமாயருக்க றார் என்று
எழுதனான். 28 தரியுவன்
ஆட்ச க்காலத்தலும், ெபர்ச யனாகய
ேகாேரசுைடய ஆட்ச க்காலத்தலும்
தானிேயலின்காரியம்ெஜயமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 7
நான்குமிருகங்கள்

1 பாப ேலானின் ராஜாவாகய
ெபல்ஷாத்சாரின் முதலாம் வருடத்த ேல
தானிேயல் ஒரு கனைவயும் தன்
படுக்ைகயன்ேமல் தன் எண்ணத்தல்
ேதான்றன தரிசனங்கைளயும் கண்டான்.
பன்பு அவன் அந்தக் கனைவ எழுத ,
காரியங்களின் சாராம்சத்ைத வவரித்தான்.
2 தானிேயல் ெசான்னது: இரவு ேநரத்தல்
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எனக்கு உண்டான தரிசனத்த ேல நான்
கண்டது என்னெவன்றால்: இேதா,
வானத்தன் நான்கு காற்றுகளும் ெபரிய
சமுத்த ரத்தன்ேமல் அடித்தது. 3அப்ெபாழுது
ெவவ்ேவறு ேதாற்றமுள்ள நான்கு ெபரிய
மிருகங்கள் சமுத்த ரத்தலிருந்து எழும்பன.
4 முதலாவது சங்கத்ைதப்ேபால இருந்தது;
அதற்குக் கழுகன் இறக்ைககள் இருந்தது;
நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அதன் சறகுகள் படுங்கப்பட்டது;
அது தைரயலிருந்து எடுக்கப்பட்டு,
மனிதைனப்ேபால இரண்டு காலின்ேமல்
ந மிர்ந்துந ற்கும்படி ெசய்யப்பட்டது; மனித
இருதயம் அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
5 பன்பு, கரடிையப் ேபால ேவேற
இரண்டாம் மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அது
ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து நன்று, தன்
வாயன் பற்களுக்குள்ேள மூன்று வலா
எலும்புகைளக் கவ்வக்ெகாண்டிருந்தது;
எழும்ப அத க மாம்சம் சாப்படு என்று
அதற்குச் ெசால்லப்பட்டது. 6 அதன்பன்பு,
சவங்கையப்ேபாலிருக்க ற ேவெறாரு
மிருகத்ைதக்கண்ேடன்;அதன்முதுகன்ேமல்
பறைவயன் இறக்ைககைளப்ேபால
நான்கு இறக்ைககள் இருந்தன; அந்த
மிருகத்த ற்கு நான்கு தைலகளும் இருந்தன;
அதற்கு ஆளுைக ெகாடுக்கப்பட்டது.
7 அதற்குப்பன்பு, இரவுேநரத் தரிசனங்களில்
நான்காம் மிருகத்ைதக் கண்ேடன்;
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அது ெகாடியதும் பயங்கரமும் மகா
பலத்ததுமாயருந்தது; அதற்குப் ெபரிய
இரும்புப் பற்கள் இருந்தன; அது ெநாறுக்க
அழித்து, மீதயானைதத் தன் கால்களால்
மித த்துப்ேபாட்டது; அது தனக்கு முன்பருந்த
எல்லா மிருகங்கைளப்பார்க்கலும் ேவறுபட்ட
உருவமாயருந்தது, அதற்குப் பத்துக்
ெகாம்புகள்இருந்தது. 8அந்தக் ெகாம்புகைள
நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேதா, அைவகளுக்கு இைடய ேல
ேவெறாரு ச றய ெகாம்பு எழும்பயது;
அதற்கு முன்பாக முந்தன ெகாம்புகளில்
மூன்று படுங்கப்பட்டது; இேதா, அந்தக்
ெகாம்ப ேல மனித கண்கைளப்ேபான்ற
கண்களும் ெபருைமயானைவகைளப்
ேபசும் வாயும் இருந்தது. 9 நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
சங்காசனங்கள் ைவக்கப்பட்டன; நீண்ட
ஆயுசுள்ளவர்* வீற்றருந்தார்; அவருைடய
உைட உைறந்த மைழையப்ேபாலவும்,
அவருைடய தைலமுடி ெவண்ைமயாகவும்,
பஞ்ைசப்ேபால தூய்ைமயாகவும் இருந்தது;
அவருைடய சங்காசனம் ெநருப்புத்
தழலும், அதன் சக்கரங்கள் எரிக ற
ெநருப்புமாயருந்தது. 10 அக்கனி
நத அவர் சந்ந தயலிருந்து புறப்பட்டு
ஓடினது; ஆயரமாய ரம்ேபர் அவைரச்

* அத்த யாயம் 7:9 7:9 ேதவன்
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ேசவ த்தார்கள்; ேகாடானேகாடிேபர் அவருக்கு
முன்பாக நன்றார்கள்; நயாயசங்கம்
உட்கார்ந்தது; புத்தகங்கள் தறக்கப்பட்டது.
11 அப்ெபாழுது நான் பார்த்ேதன்;
நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
அந்தக் ெகாம்பு ெபருைமயான
ேபச்சுகைளப் ேபசனதனால் அந்த மிருகம்
ெகாைலெசய்யப்பட்டது; அதன் உடல்
அழிக்கப்பட்டு, எரிக ற ெநருப்ப ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது. 12 மற்ற
மிருகங்களுைடய ஆளுைகேயாெவன்றால்,
அைவகைள வட்டு நீக்கப்பட்டது;
ஆனாலும், அைவகளுக்குக் காலமும்
ேநரமும் நைறேவறும்வைர அைவகள்
உய ேராடு இருக்கக் கட்டைளய டப்பட்டது.
13 இரவுேநரத் தரிசனங்களிேல நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
மனிதனுைடய சாயலான ஒருவர் வானத்து
ேமகங்களுடேன வந்தார்; அவர் நீண்ட ஆயுள்
உள்ளவரின் அருகல் ெகாண்டுவரப்பட்டார்.
14 சகல மக்களும் ேதசத்தார்களும், பல
ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்களும் அவைரேய
ேசவ க்கும்படி, அவருக்குக் கர்த்தத்துவமும்,
மகைமயும், அரசாட்ச யும் ெகாடுக்கப்பட்டது;
அவருைடய கர்த்தத்துவம் நீங்காத ந த்தய
கர்த்தத்துவமும், அவருைடய ஆளுைக
அழியாததுமாயருக்கும்.

கனவன்அர்த்தம்
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15 தானிேயலாகய நான் என் உடலுக்குள்
என் ஆவயேல சஞ்சலப்படமாட்ேடன்; என்
மனதல் ேதான்றன தரிசனங்கள் என்ைனக்
கலங்கச்ெசய்தது. 16 சங்காசனத்தன்
அருகல் நற்க றவர்களில் ஒருவனிடத்தல்
நான் ேபாய், இதன் அர்த்தம்
எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசால்லும்படி
அவைன ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; அவன்
அந்தக் காரியங்களின் அர்த்தத்ைத எனக்கு
அறவத்துச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
17 அந்த நான்கு ெபரிய மிருகங்களும்
பூமியலிருந்துஎழும்புக றநான்குராஜாக்கள்.
18 ஆனாலும் உன்னதமான ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கள் அரசாட்சையப்ெபற்று,
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதா
காலங்களிலும் ராஜ்ஜியத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள் என்றான்.
19 அப்ெபாழுது மற்றைவகைளப்பார்க்கலும்
ேவறுபட்ட உருவம் ெகாடியதும், இரும்புப்
பற்களும், ெவண்கல நகங்களுமுைடயதாக
ெநாறுக்க அழித்தது. மீதயானைதத் தன்
கால்களால் மித த்துப் ேபாட்டதுமாயருந்த
நான்காம் மிருகத்ைதக்குற த்தும், 20 அதன்
தைலேமலுள்ளபத்துக்ெகாம்புகைளக்குறத்தும்,
தனக்கு முன்பாக மூன்று ெகாம்புகள்
வழுந்துேபாக எழும்பனதுமாக,
கண்கைளயும் ெபருைமயானைவகைளப்
ேபசும் வாைய உைடயதுமாக,
மற்றைவகைளப்பார்க்கலும் பருமனாகத்
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ேதான்றனதுமாயருந்த அந்த ேவேற
ெகாம்ைபக்குற த்தும்,அவற்றன்அர்த்தத்ைத
அறய மனதாயருந்ேதன். 21 நீண்ட
ஆயுசுள்ளவராக ய ேதவன் வரும்வைரக்கும்,
நயாயவ சாரிப்பு,உன்னதமானேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டு,
பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்ஜியத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் காலம்
வரும்வைரக்கும், 22 இந்தக் ெகாம்பு
பரிசுத்தவான்களுடன் ேபாரிட்டு, அவர்கைள
ேமற்ெகாண்டது என்று கண்ேடன். 23 அவன்
ெசான்னது: நான்காம் மிருகம் பூமிய ேல
உண்டாகும் நான்காம் ராஜ்ஜியமாகும்;
அது எல்லா ராஜ்ஜியங்கைளப்பார்க்கலும்
ேவறுபட்டதாக இருந்து, பூமிைய
எல்லாம் அழித்து, அைத மித த்து,
அைத ெநாறுக்க ப்ேபாடும். 24 அந்தப்
பத்துக்ெகாம்புகள் என்னெவன்றால்,
அந்த ராஜ்ஜியத்த ேல எழும்பும் பத்து
ராஜாக்களாகும்; அவர்களுக்குப்பன்பு
ேவெறாருவன் எழும்புவான்; அவன்
முந்தனவர்கைளப்பார்க்கலும்ேவறுபட்டதாக
இருந்து, மூன்று ராஜாக்கைளத்
தாழ்த்த ப்ேபாட்டு, 25 உன்னதமான
ேதவனுக்கு வேராதமாக வார்த்ைதகைளப்
ேபச , உன்னதமான ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கைளஒடுக்க , காலங்கைளயும்
ப ரமாணங்கைளயும் மாற்ற நைனப்பான்;
அவர்கள் ஒரு காலமும். காலங்களும்,
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அைரக்காலமும்† ெசல்லும்வைர அவனுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.
26 ஆனாலும் நயாயசங்கம் உட்காரும்;
அப்ெபாழுது முடிவுவைர அவைன
முற்றலும் அழிக்கும்படியாக அவனுைடய
ஆளுைகைய நீக்க ப்ேபாடுவார்கள்.
27 வானத்தன் கீெழங்குமுள்ள
ராஜ்ஜியங்களின் ராஜரிகமும் ஆளுைகயும்
மகத்துவமும் உன்னதமான ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்களாகய மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; அவருைடய ராஜ்ஜியம்
ந த்தய ராஜ்ஜியம்; சகல கர்த்தத்துவங்களும்
அவைரச் ேசவ த்து, அவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்றான். 28 அவன்
ெசான்ன வார்த்ைத இத்துடன் முடிந்தது.
தானிேயலாகய நான் என் நைனவுகளால்
மிகவும்கலங்க ேனன்;என்முகம்ேவறுபட்டது;
இந்தக் காரியத்ைத என் மனத ேல
ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
ஆட்டுக்கடா மற்றும்ெவள்ளாட்டுக்கடா

1 தானிேயலாகய எனக்கு முதலில்
காண்பக்கப்பட்ட தரிசனத்த ற்குப்பன்பு,
ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார் ஆட்ச ெசய்த
மூன்றாம் வருடத்த ேல ேவெறாரு தரிசனம்
எனக்குக்காண்பக்கப்பட்டது. 2தரிசனத்த ேல
† அத்த யாயம் 7:25 7:25 3. 6வருடங்கள்
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நான் கண்டது என்னெவன்றால்: நான்
பார்க்கும்ேபாது ஏலாம் ேதசத்தலுள்ள
சூசான் அரண்மைனயல் இருந்ேதன்;
அங்ேக நான் ஊலாய் என்னும்
ஆற்றங்கைரயல் இருந்ததாகத்
தரிசனத்த ேல கண்ேடன். 3 நான் என்
கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்ேதன்; இேதா,
இரண்டு ெகாம்புகளுள்ள ஒரு ஆட்டுக்கடா
ஆற்றன் முன்பாக நன்றது; அதன் இரண்டு
ெகாம்புகளும் உயர்ந்தைவகளாக இருந்தது;
ஆனாலும் அைவகளில் ஒன்று மற்றைதவ ட
உயர்ந்தருந்தது; உயர்ந்தெகாம்பு
ப ந்த முைளத்ெதழும்பயது. 4 அந்த
ஆட்டுக்கடா ேமற்கும் வடக்கும் ெதற்கும்
பாய்க றைதக் கண்ேடன்; ஒரு மிருகமும்
அதன் முன்ேன நற்கமுடியாமலிருந்தது;
அதன் ைகக்குத் தப்புவ ப்பவருமில்ைல;
அது தன் வருப்பப்படிேய ெசய்து
வல்லைமெகாண்டது. 5 நான் அைதக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
ேமற்ேகயருந்து ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா
நலத்த ேல கால்பத க்காமல்
ேதசத்தன்மீெதங்கும் ெசன்றது; அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாவன் கண்களுக்கு
நடுேவ வ ேசஷத்த ஒரு ெகாம்பு இருந்தது.
6 நான் ஆற்றன் முன்பாக ந ற்கக்கண்ட
இரண்டு ெகாம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடா
இருக்கும் இடம்வைர அது வந்து, தன்
பலத்தன் உக்க ரத்ேதாேட அதற்கு எத ராகப்
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பாய்ந்தது. 7 அது ஆட்டுக்கடாவன் அருகல்
வரக்கண்ேடன்; அது ஆட்டுக்கடாவன்ேமல்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அைத முட்டி,
அதன் இரண்டு ெகாம்புகைளயும்
முறத்துப்ேபாட்டது; அதன் முன் நற்க
ஆட்டுக்கடாவ ற்குப் பலமில்லாததால்,
ெவள்ளாட்டுக்கடா அைதத் தைரய ேல
தள்ளி மித த்துப்ேபாட்டது; அதன்
ைகக்கு ஆட்டுக்கடாைவத் தப்புவ ப்பவர்
இல்ைல. 8 அப்ெபாழுது ெவள்ளாட்டுக்கடா
மிகவும் வல்லைமெகாண்டது; அது
பலங்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அந்தப் ெபரிய
ெகாம்பு முற ந்துேபானது; அதற்குப் பதலாக
ஆகாயத்தன் நான்கு தைசகளுக்கும்
எத ராக வ ேசஷத்த நான்குெகாம்புகள்
முைளத்ெதழும்பன. 9 அைவகளில்
ஒன்றலிருந்து ச றய ெகாம்பு ஒன்று
புறப்பட்டு, ெதற்குக்கும், க ழக்குக்கும்
எத ராகவும், அழகான ேதசத்த ற்கு*
ேநராகவும் மிகவும் ெபரிதானது. 10 அது
வானத்தன் ேசைனவைர வளர்ந்து, அதன்
ேசைனயாகய நட்சத்த ரங்களில் சலவற்ைற
பூமிய ேல வழச்ெசய்து, அைவகைள
மித த்தது. 11 அது ேசைனயனுைடய
அத பதவைரக்கும் தன்ைன உயர்த்த ,
அவரிடத்தலிருந்து அனுதன பலிைய
அகற்றவ ட்டது; அவருைடய பரிசுத்த இடம்

* அத்த யாயம் 8:9 8:9இஸ்ரேவல்ேதசம்
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தள்ளப்பட்டது. 12 பாதகத்தனிமித்தம்
அனுதன பலியுடன்கூட ேசைனயும்
அதற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது; அது
சத்தயத்ைதத் தைரய ேல தள்ளியது;
அது ெசய்தெதல்லாம் அதற்குச்
சாதகமானது. 13 பரிசுத்தவானாகய ஒருவன்
ேபசக்ேகட்ேடன்; அப்ெபாழுது ேவெறாரு
பரிசுத்தவான், ேபசனவைர ேநாக்க :
அனுதன பலிையக்குறத்தும், அழிைவ
உண்டாக்கும் பாதகத்ைதக்குற த்தும்,
பரிசுத்த இடமும் ேசைனயும் மித க்கப்பட
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவைதக்குற த்தும்,
உண்டான தரிசனம் எதுவைரக்கும் இருக்கும்
என்று ேகட்டான். 14அவன் என்ைன ேநாக்க :
இரண்டாய ரத்து முந்நூறு இரவுபகல்
ெசல்லும்வைரக்கும் இருக்கும்; பன்பு
பரிசுத்தஇடம்சுத்த கரிக்கப்படும்என்றான்.

தரிசனத்தன்அர்த்தம்
15 தானிேயலாகய நான் இந்தத்

தரிசனத்ைதக்கண்டு, அதன் அர்த்தத்ைத
அறய முயற்ச க்கும்ேபாது, இேதா,
மனிதசாயலான ஒருவன் எனக்கு முன்ேன
நன்றான். 16 அன்றயும் காப ரிேயேல,
இவனுக்குத் தரிசனத்ைத வளங்கச்ெசய்
என்று ஊலாயன் மத்தய ேல கூப்ப ட்டுச்
ெசால்லுகற ஒரு மனித சத்தத்ைதயும்
ேகட்ேடன். 17 அப்ெபாழுது அவன் நான்
நன்ற இடத்த ற்கு வந்தான்; அவன்
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வரும்ேபாது நான் அத ர்ச்ச யைடந்து
முகங்குப்புற வழுந்ேதன்; அவன் என்ைன
ேநாக்க : மனிதேன கவனி; இந்தத்
தரிசனம் முடிவுகாலத்த ற்குரியது என்றான்.
18 அவன் என்னுடன் ேபசும்ேபாது, நான்
தைரயல் முகங்குப்புறக்க டந்து, அயர்ந்து
தூங்க ேனன்; அவேனா என்ைனத்ெதாட்டு,
நான் காலூன்ற நற்கும்படி ெசய்து:
19 இேதா, ேகாபத்தன் முடிவுகாலத்த ேல
சம்பவ ப்பைத உனக்குத் ெதரிவ ப்ேபன்;
இது குறக்கப்பட்ட முடிவுகாலத்த ற்குரியது.
20 நீ கண்ட இரண்டு ெகாம்புகளுள்ள
ஆட்டுக்கடா ேமதயா ெபர்ச யா ேதசங்களின்
ராஜாக்கள்; 21 ேராமமுள்ள அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடா க ேரக்கு ேதசத்தன்
ராஜா; அதன் கண்களுக்கு நடுேவ
இருந்த ெபரிய ெகாம்பு அதன் முதலாம்
ராஜா; 22 அது முறந்துேபானபன்பு
அதற்குப் பதலாக நான்கு ெகாம்புகள்
எழும்பனது என்னெவன்றால், அந்த
ேதசத்த ேல நான்கு ராஜ்ஜியங்கள்
எழும்பும்; ஆனாலும் அவனுக்கு இருந்த
வல்லைம அைவகளுக்கு இருக்காது.
23 அவர்களுைடய ராஜ்ஜியபாரத்தன்
கைடச க்காலத்த ேலாெவன்றால்,
பாதகருைடய பாதகம் நைறேவறும்ேபாது
மூர்க்கமுகமும் தந்த ரமான ேபச்சுமுள்ள
சாமர்த்தயமான ஒரு ராஜா எழும்புவான்.
24 அவனுைடய வல்லைம அதகரிக்கும்;
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ஆனாலும் அவனுைடய சுயபலத்தனால்
அல்ல, அவன் அத சய வதமாக
தீங்குெசய்து, அநுகூலம்ெபற்றுச்
ெசயல்பட்டு, பலவான்கைளயும் பரிசுத்த
மக்கைளயும் அழிப்பான். 25 அவன்
தன் தந்த ரத்தனால் வஞ்சகத்ைதக்
ைககூடிவரச்ெசய்து, தன் இருதயத்தல்
ெபருைமெகாண்டு, அலட்சயத்துடன்
இருக்கற அேநகைர அழித்து,
அதபத களுக்குஅத பதயாயருக்க றவருக்கு
வ ேராதமாக எழும்புவான்; ஆனாலும்
அவன் ைகயனாலல்ல ேவறுவதமாக
முற த்துப்ேபாடப்படுவான். 26 ெசால்லப்பட்ட
இரவுபகல்களின்தரிசனம்சத்தயமாயருக்க றது;
ஆதலால் இந்தத் தரிசனத்ைத நீ
மைறத்துைவ; அதற்கு இன்னும்
அேநகநாட்கள் ஆகும் என்றான்.
27 தானிேயலாகய நான் ேசார்வைடந்து,
ச லநாட்கள் வயாத ப்பட்டிருந்ேதன்;
பன்பு நான் எழுந்தருந்து, ராஜாவன்
ேவைலையச்ெசய்து,அந்தத்தரிசனத்தனால்
தைகத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்; ஒருவருக்கும்
அதுெதரியாது.

அத்த யாயம் 9
தானிேயலின்ெஜபம்

1 கல்ேதயர்களுைடய ராஜ்ஜியத்தன்ேமல்
ராஜாவாக்கப்பட்ட ேமதய சந்ததையச்ேசர்ந்த
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அகாஸ்ேவருவன் மகனான தரியு
ஆட்ச ெசய்க ற முதலாம் வருடத்த ேல,
2 தானிேயலாகய நான் எருசேலமின்
அழிவுகள் நைறேவறமுடிய
எழுபதுவருடங்கள் ஆகுெமன்று ெயேகாவா
எேரமியா தீர்க்கதரிச யுடன் ெசான்ன
வருடங்களின் எண்ணிக்ைகையப்
புத்தகங்களில் படித்து அற ந்துெகாண்ேடன்.
3 நான் உபவாச த்து, சணல்உைடைய
அணிந்தும், சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து,
ேதவனாகய ஆண்டவைர ெஜபத்தனாலும்
வண்ணப்பங்களினாலும் ேதட என்முகத்ைத
அவருக்கு ேநராக்க , 4 என் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்து, பாவ
அறக்ைகெசய்து: ஆ ஆண்டவேர, உம்மில்
அன்புெசலுத்த ,உம்முைடயகற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காக்க ற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான
ேதவேன. 5 நாங்கள் பாவம்ெசய்து,
அக்க ரமக்காரர்களாக இருந்து,
துன்மார்க்கமாக நடந்து, கலகம்ெசய்து,
உம்முைடய கற்பைனகைளயும்
உம்முைடய நயாயங்கைளயும் வ ட்டு
அகன்றுேபாேனாம். 6 உமது நாமத்தனாேல
எங்கள் ராஜாக்கேளாடும் எங்கள்
ப ரபுக்கேளாடும் எங்கள் முற்ப தாக்கேளாடும்
ேதசத்தனுைடய சகலமக்கேளாடும்
ேபசன தீர்க்கதரிச களாகய
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உம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம்.
7 ஆண்டவேர, நீத உமக்ேக உரியது; உமக்கு
வ ேராதமாகச் ெசய்த துேராகத்த ற்காக
உம்மாேல சமீபமும் தூரமுமான எல்லா
ேதசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்க ற யூதா
மனிதர்களும் எருசேலமின் குடிமக்களும்
சகல இஸ்ரேவலருமாகய நாங்கள்
இந்நாளில் இருக்க றபடிேய ெவட்கம்
எங்களுக்ேக உரியது. 8 ஆண்டவேர,
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ததனால்,
நாங்களும் எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள்
ப ரபுக்களும் எங்கள் முற்ப தாக்களும்
ெவட்கத்த ற்குரியவர்களாேனாம். 9அவருக்கு
வ ேராதமாக நாங்கள் கலகம்ெசய்து,
அவருைடய தீர்க்கதரிச களாகய
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு
எங்களுக்கு முன்பாகைவத்த
அவருைடய நயாயப்ப ரமாணங்களின்படி
நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருைடய
சத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம்.
10 ஆனாலும் எங்கள் ேதவனாகய
ஆண்டவரிடத்தல் இரக்கங்களும்
மன்னிப்புகளும் உண்டு. 11 இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் உமது நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீற ,உமதுசத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்காமல்
வலக ப்ேபானார்கள். அவருக்கு
வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்;
ஆைகயால் ேதவனுைடய தாசனாகய
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ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க ற சாபமும் கட்டைளய டப்பட்ட
தண்டைனயும் எங்கள்ேமல் ஊற்றப்பட்டன.
12 எருசேலமில் சம்பவ த்ததுேபால
வானத்தன்கீழ் எங்கும் சம்பவக்காத ெபரிய
தீங்ைக எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்ததனால்,
அவர் எங்களுக்கும் எங்கைள நயாயந்தீர்த்த
நயாயாத பத களுக்கும் வ ேராதமாகச்
ெசால்லியருந்த தம்முைடய வார்த்ைதகைள
நைறேவற்றனார். 13 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய இந்தத் தண்டைனகள்
எல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்தது; ஆனாலும்
நாங்கள் எங்கள் அக்க ரமங்கைளவ ட்டுத்
தரும்புவதற்கும், உம்முைடய சத்தயத்ைதக்
கவனிக்க றதற்கும், எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் முகத்ைத ேநாக்க க்
ெகஞ்சனதல்ைல. 14 ஆதலால்
ெயேகாவா கவனமாயருந்து, அந்தத்
தண்டைனகள் எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்;
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
தாம் ெசய்துவருகற தம்முைடய
ெசயல்களில் எல்லாம் நீதயுள்ளவர்;
நாங்கேளா அவருைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம்.
15 இப்ேபாதும் உமது மக்கைளப் பலத்த
ைகயனால் எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்க றபடி, உமக்குப் புகைழ உண்டாக்கன
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எங்கள் ேதவனாகய ஆண்டவேர, நாங்கள்
பாவஞ்ெசய்து, துன்மார்க்கர்களாக
நடந்ேதாம். 16 ஆண்டவேர, உம்முைடய
எல்லா நீதயன்படிேய,உமது ேகாபமும்உமது
உக்க ரமும் உம்முைடய பரிசுத்தமைலயாகய
எருசேலம் என்னும் உம்முைடய நகரத்ைத
வ ட்டுத் தரும்பும்படி ெசய்யும்; எங்கள்
பாவங்களினாலும் எங்கள் முற்ப தாக்களின்
அக்க ரமங்களினாலும் எருசேலமும்
உம்முைடய மக்களாகய நாங்களும்
எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் அைனவருக்கும்
அவமானமாேனாம். 17 இப்ேபாதும் எங்கள்
ேதவேன, நீர் உமது அடியானுைடய
வண்ணப்பத்ைதயும் அவனுைடய
ெகஞ்சுதைலயும் ேகட்டு, பாழாய்க் க டக்க ற
உம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்ேமல்
ஆண்டவரினிமித்தம் உமது முகத்ைதப்
ப ரகாச க்கச்ெசய்யும். 18 என் ேதவேன,
உம்முைடய ெசவையச்சாய்த்துக்
ேகட்டருளும்; உம்முைடய கண்கைளத்
தறந்து, எங்கள் பாழான இடங்கைளயும்,
உமது ெபயர் இடப்பட்டிருக்க ற நகரத்ைதயும்
பார்த்தருளும்; நாங்கள் எங்கள் நீத கைள
அல்ல, உம்முைடய மிகுந்த இரக்கங்கைளேய
நம்ப , எங்கள் வண்ணப்பங்கைள உமக்கு
முன்பாகச் ெசலுத்துக ேறாம். 19 ஆண்டவேர
ேகளும், ஆண்டவேர மன்னியும், ஆண்டவேர
கவனியும், என் ேதவேன, உம்மாேல அைதத்
தாமத க்காமல் ெசய்யும்; உம்முைடய
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நகரத்த ற்கும் உம்முைடய மக்களுக்கும்
உம்முைடய ெபயர் இடப்பட்டிருக்க றேத
என்ேறன்.

எழுபதுவாரங்கள்
20 இப்படி நான் ெசால்லி, ெஜபம்ெசய்து,

என் பாவத்ைதயும் என் மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதயும்
அறக்ைகெசய்து, என் ேதவனுைடய பரிசுத்த
மைலக்காக என் வண்ணப்பத்ைத என்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகச்
ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்ேதன். 21அப்படி நான்
ெஜபம்ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,முதல்
தரிசனத்த ேல நான் கண்ட ேதவதூதனாகய
காப ரிேயல், ேவகமாகப் பறந்துவந்து,
மாைலேநரபலிெசலுத்தும்மாைலேநரத்த ேல
என்ைனத் ெதாட்டான். 22 அவன்
எனக்குத் ெதளிவுண்டாக்க , என்னுடன்
ேபச : தானிேயேல, உனக்கு அறைவ
உணர்த்தும்படி இப்ேபாது புறப்பட்டுவந்ேதன்.
23 நீ மிகவும் ப ரியமானவன், ஆதலால், நீ
ேவண்டிக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கனேபாேத
கட்டைள ெவளிப்பட்டது, நான் அைத
அறவக்கவந்ேதன்; இப்ேபாதும் ெசால்லுகற
வார்த்ைதைய நீ கவனித்துக்ேகட்டு,
தரிசனத்ைத அற ந்துெகாள். 24 மீறுதைலத்
தவ ர்க்க றதற்கும், பாவங்கைளத்
ெதாைலக்க றதற்கும், அக்க ரமத்ைத
நவ ர்த்த ெசய்க றதற்கும், ந த்தய நீதைய
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வருவக்கறதற்கும், தரிசனத்ைதயும்
தீர்க்கதரிசனத்ைதயும் முத்தைர
இடுகறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவைர*
அப ேஷகம்ெசய்க றதற்கும், உன்
மக்களின்ேமலும் உன் பரிசுத்த
நகரத்தன்ேமலும் எழுபதுவாரங்கள்
ஆகுெமன்று குறக்கப்பட்டிருக்க றது.
25இப்ேபாதும்நீஅற ந்துஉணர்ந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்றால்: எருசேலைமத் தரும்ப
எழுப்ப த்துக்கட்டுக றதற்கான கட்டைள
ெவளிப்படுவதுமுதல், ப ரபுவாகய† ேமச யா
வரும்வைரஏழுவாரங்களும்,அறுபத்த ரண்டு
வாரங்களும் ஆகும்; அைவகளில் வீத களும்
மதல்களும்மறுபடியும்கட்டப்படும்;ஆனாலும்
துன்பமான காலங்களில் இப்படியாகும்.
26 அந்த அறுபத்த ரண்டு வாரங்களுக்குப்
பன்பு ேமச யா ெகால்லப்படுவார்; ஆனாலும்
தமக்காக அல்ல; நகரத்ைதயும் பரிசுத்த
இடத்ைதயும் வரப்ேபாக ற ப ரபுவன்
மக்கள் அழித்துப்ேபாடுவார்கள்; அதன்
முடிவு ெவள்ளப்ெபருக்கத்ைதப்ேபால
இருக்கும்; முடிவுவைர ேபாரும் அழிவும்
உண்டாக நயமிக்கப்பட்டது. 27 அவர்
ஒரு வாரம்வைரக்கும் அேநகருக்கு
உடன்படிக்ைகைய உறுத ப்படுத்த , அந்த
வாரம் பாத ெசன்றேபாது பலிையயும்
காணிக்ைகையயும் ஒழியச்ெசய்வார்;
* அத்த யாயம் 9:24 9:24 ேதவாலயம் † அத்த யாயம் 9:25
9:25 நயமிக்கப்பட்ட தைலவர்
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அருவருப்பான இறக்ைககேளாேட
பாழாக்குக றவன் வந்து இறங்குவான்,
ந ர்ணயக்கப்பட்டிருக்க ற அழிவு
பாழாக்குக றவன்ேமல் தீரும்வைர ஊற்றும்
என்றான்.

அத்த யாயம் 10
மனிதைனக்குறத்ததரிசனம்

1 ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய
ேகாேரஸ் ஆட்ச ெசய்த மூன்றாம்
வருடத்த ேல ெபல்ெதஷாத்சார் என்று
ெபயரிடப்பட்ட தானிேயலுக்கு ஒரு காரியம்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அந்தக் காரியம்
சத்தயமும் மாெபரும் ேபாருக்குரியதுமாக
இருக்க றது; அந்தக் காரியத்ைத
அவன் கவனித்து, தரிசனத்தன்
அர்த்தத்ைத அற ந்துெகாண்டான்.
2 அந்த நாட்களில் தானிேயலாகய
நான் மூன்று வாரம்முழுவதும்
துக்க த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 3 அந்த
மூன்று வாரங்களாகய நாட்கள்
நைறேவறும்வைர சுைவயான உணைவ
நான் சாப்ப டவுமில்ைல, இைறச்சயும்
த ராட்ைசரசமும் என் வாய்க்குள்
ேபாகவுமில்ைல, நான் நறுமணத்ைதலம்
பூச க்ெகாள்ளவுமில்ைல. 4 முதலாம்
மாதம் இருபத்துநான்காம்ேததய ேல
நான் இெதக்ேகல் என்னும் ெபரிய
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ஆற்றங்கைரயல் இருந்து, 5 என்
கண்கைள ஏெறடுக்கும்ேபாது, சணல்உைட
அணிந்து, தமது இடுப்பல் ஊப்பாசன்
தங்கக்கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ற
ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன். 6 அவருைடய
உடல் படிகப்பச்ைசையப்ேபாலவும்,
அவருைடய முகம் மின்னலின்
ப ரகாசத்ைதப்ேபாலவும், அவருைடய
கண்கள் எரிக ற தீபங்கைளப்ேபாலவும்,
அவருைடய புயங்களும் அவருைடய
கால்களும் துலக்கப்பட்ட ெவண்கல
நறத்ைதப்ேபாலவும், அவருைடய
வார்த்ைதகளின் சத்தம் மக்கள்கூட்டத்தன்
ஆரவாரத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தது.
7 தானிேயலாகய நான் மாத்த ரம் அந்தத்
தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என்ேனாேட
இருந்த மனிதர்கேளா அந்தத் தரிசனத்ைதக்
காணவல்ைல; அவர்கள் மிகவும்
நடுநடுங்க , ஓடி ஒளிந்துெகாண்டார்கள்.
8 நான் தனித்துவ டப்பட்டு அந்தப்
ெபரிய தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என்
ெபலெனல்லாம் ேபாய ற்று; என் உருவம்
மாற வாடிப்ேபானது; த டனற்றுப்ேபாேனன்.
9 அவருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன்; அவருைடய வார்த்ைதகளின்
சத்தத்ைத நான் ேகட்கும்ேபாது, நான்
முகம்ெவளிற , தூங்குகறவைனப்ேபாலத்
தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து க டந்ேதன்.
10 இேதா, ஒரு ைக என்ைனத் ெதாட்டு, என்
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முழங்கால்களும் என் உள்ளங்ைககளும்
தைரைய ஊன்றயருக்கும்படி என்ைனத்
தூக்கைவத்தது. 11 அவன் என்ைன
ேநாக்க : ப ரியமான மனிதனாகய
தானிேயேல,நான்இப்ேபாதுஉன்னிடத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்டு வந்ேதன்; ஆதலால், நான்
உனக்குச் ெசால்லும் வார்த்ைதகளின்ேமல் நீ
கவனமாயருந்து,கால்ஊன்ற நல்என்றான்;
இந்த வார்த்ைதைய அவன் என்னிடத்தல்
ெசால்லும்ேபாது நடுக்கத்ேதாேட எழுந்து
நன்ேறன். 12 அப்ெபாழுது அவன் என்ைன
ேநாக்க : தானிேயேல, பயப்படாேத; நீ
அறைவ அைடக றதற்கும், உன்ைன
உன்னுைடய ேதவனுக்கு முன்பாகச்
சறுைமப்படுத்துகறதற்கும், உன் மனைதச்
ெசலுத்தன முதல்நாள் துவங்க உன்
வார்த்ைதகள் ேகட்கப்பட்டது; உன்
வார்த்ைதகளினிமித்தம் நான் வந்ேதன்.
13 ெபர்ச யா ராஜ்ஜியத்தன் அத பத
இருபத்ெதாரு நாட்கள்வைர என்ேனாடு
எத ர்த்து நன்றான்; ஆனாலும் ப ரதான
அத பத களில் ஒருவனாகய *மிகாேவல்
எனக்கு உதவயாக வந்தான்; ஆதலால் நான்
அங்ேக ெபர்ச யாவன் ராஜாக்களிடத்தல்
தங்கயருந்ேதன். 14 இப்ேபாதும் கைடச
நாட்களில் உன் மக்களுக்குச் சம்பவ ப்பைத
உனக்குத் ெதரிவ க்கும்படிக்கு வந்ேதன்;
* அத்த யாயம் 10:13 10:13 ேதவ தூதர்களின் ஒரு முக்கய
தைலவன்
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இந்தத் தரிசனம் நைறேவற இன்னும்
நாட்கள் ெசல்லும் என்றான். 15 அவன்
இந்த வார்த்ைதகைள என்ேனாேட
ெசால்லும்ேபாது, நான் தைலகவழ்ந்து,
தைரைய ேநாக்க , ேபச்சற்றுப்ேபாேனன்.
16 அப்ெபாழுது மனிதனின் சாயலாகய
ஒருவன் என் உதடுகைளத் ெதாட்டான்;
உடேன நான் என் வாையத் த றந்து ேபச ,
எனக்கு எத ேர நன்றவைன ேநாக்க :
ஐயா, தரிசனத்தனால் என் மூட்டுகள்
புரண்டன, ெபலனற்றுப்ேபாேனன்.
17 ஆைகயால் என் ஐயாவுைடய அடிேயன்
என் ஐயாேவாேட எப்படிப் ேபசமுடியும்?
இனி என்னில் ெபலனில்ைல, என்னில்
மூச்சுமில்ைல என்ேறன். 18 அப்ெபாழுது
மனிதசாயலான ஒருவன் தரும்ப என்ைனத்
ெதாட்டு, என்ைனப் ெபலப்படுத்த ,
19 ப ரியமானவேன, பயப்படாேத;
உனக்குச் சமாதானமுண்டாவதாக,
த டன்ெகாள், த டன்ெகாள் என்றான்;
இப்படி அவன் என்ேனாேட ேபசும்ேபாது
நான் த டன்ெகாண்டு அவைன ேநாக்க :
என் ஆண்டவன் ேபசுவாராக; என்ைனத்
த டப்படுத்தனீேர என்ேறன். 20 அப்ெபாழுது
அவன்: நான் உன்னிடத்த ற்கு வந்த
காரணம் என்னெவன்று உனக்குத்
ெதரியுமா? இப்ேபாது நான் ெபர்ச யாவன்
ப ரபுேவாேட ேபாரிடத் தரும்ப ப்ேபாக ேறன்;
நான் ேபானபன்பு, க ேரக்கு ேதசத்தன்



தானிேயல்அத்தயாயம் 10:21 lxv தானிேயல்அத்தயாயம் 11:4

அதபத வருவான். 21 சத்தய
எழுத்த ேல கண்டிருக்கறைத நான்
உனக்குத் ெதரிவ ப்ேபன்; உங்கள்
அத பதயாகய †மிகாேவைலத் தவ ர
என்ேனாேடகூட அவர்களுக்கு வேராதமாகப்
பலங்ெகாள்ளுகறேவெறாருவரும்இல்ைல.

அத்த யாயம் 11
ெதற்குமற்றும்வடக்கு ராஜாக்கள்

1ேமதயனாகயதரியுஆட்ச ெசய்தமுதலாம்
வருடத்த ேல நான்அவைனத் த டப்படுத்தவும்
பலப்படுத்தவும் அவனுக்குத் துைண
நன்ேறன். 2 இப்ேபாது நான் உண்ைமயான
ெசய்தைய உனக்கு அறவப்ேபன்; இேதா,
இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் ெபர்ச யாவல்
எழும்புவார்கள்; அதற்குப்பன்பு நான்காம்
ராஜாவாயருப்பவன் எல்ேலாரிலும்
மிக ெசல்வச்ெசழிப்புள்ளவனாக ,
அதனால் அவன் பலங்ெகாண்டு,
க ேரக்கு ராஜ்ஜியத்த ற்கு வ ேராதமாக
எல்ேலாைரயும்எழுப்பவடுவான். 3ஆனாலும்
பராக்க ரமமுள்ள ஒரு ராஜா எழும்ப ,
வல்லைமேயாடு ஆட்ச ெசய்து, தனக்கு
வருப்பமானபடி ெசய்வான். 4 அவன்
எழும்பனபன்பு, அவனுைடய ராஜ்ஜியம்
உைடந்துேபாய், வானத்தன் நான்கு
தைசகளிலும் பகுக்கப்படும்; ஆனாலும்

† அத்த யாயம் 10:21 10:21 இஸ்ரேவைல காக்கும்
ேதவதூதன்
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அது அவனுைடய சந்ததயாருக்கு அல்ல,
அவன் ெசய்த ஆளுைகயன்படியும்
அல்ல; அவனுைடய ராஜ்ஜியம்
படுங்கப்பட்டு, அவனுைடயவர்களல்லாத
மற்றவர்களிடமாகக் ெகாடுக்கப்படும்.
5 ெதற்கு தைச ராஜா* பலவானாயருப்பான்;
ஆனாலும் அவனுைடய ப ரபுக்களில்
ஒருவன் அவைனவட பலவானாக
ஆட்ச ெசய்வான்; இவனுைடய ஆளுைக
பலத்தஆளுைகயாயருக்கும். 6அவர்கள் சல
வருடங்களுக்குப் பன்பு, ஒருவேராெடாருவர்
சம்பந்தம்ெசய்யும்படிக்குத் ெதற்கு
தைச ராஜாவன் மகள் வடக்குதைச
ராஜாவனிடத்தல்† வருவாள்;
ஆனாலும் அவளுக்குப் புயபலம்
இல்லாமற்ேபாகும்; அவனும் அவனுைடய
புயமும் நைலநற்பதல்ைல; அவளும்
அவைள அைழத்துவந்தவர்களும்,
அவைளப் ெபற்றவனும், அவைள
அக்காலங்களில் பலப்படுத்தனவனும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். 7 ஆனாலும்
அவளுைடய ேவர்களின் கைளயாகய
ஒருவன் தன் இடத்தல் எழும்ப ,
இராணுவத்ேதாேட வந்து, வடக்குதைச
ராஜாவன் பாதுகாப்ப ற்குள் நுைழந்து,
அவர்கைள வேராத த்து, 8 அவர்களுைடய
அத பத கைளயும், அவர்களுைடய

* அத்த யாயம் 11:5 11:5எக ப்தன்ராஜா † அத்த யாயம்
11:6 11:6 சீரியாவன்ராஜா
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வைலேயறப்ெபற்ற ெவள்ளியும்
ெபான்னுமாகய பாத்த ரங்கைளயும்,
அவர்களுைடய ெதய்வங்கைளயுங்கூட
எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய், ச ல
வருடங்கள்வைர வடக்குதைச
ராஜாைவப்பார்க்கலும் நைலயாக
ந ற்பான். 9 ெதற்கு தைச ராஜா அவன்
ராஜ்ஜியத்த ற்கு வ ேராதமாக வந்து,
தன் ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாவான்.
10 ஆனாலும் அவனுைடய மகன்கள்
ேபாரிட முயற்ச த்து, த ரளான பைடகைளக்
கூட்டுவார்கள்; இவர்களில் ஒருவன்
ந ச்சயமாக வந்து, ெவள்ளம்ேபாலக் கடந்து,
தரும்பவும் தன்னுைடய பாதுகாப்புவைர
ேபாரிட்டு ேசருவான். 11 அப்ெபாழுது
ெதற்கு தைச ராஜா கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு
புறப்பட்டுப்ேபாய், வடக்குதைச ராஜாேவாேட
ேபாரிடுவான்; இவன் ெபரிய பைடைய
ஏகமாகநறுத்துவான்;ஆனாலும்இந்தப்பைட
அவனுைடயைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்.
12 அவன் இந்தப் பைடைய நீக்கனபன்பு,
அவனுைடய இருதயம் கர்வங்ெகாள்ளும்;
அவன் அேநகமாய ரம்ேபைர ெகால்வான்;
ஆனாலும் பலங்ெகாள்ளமாட்டான். 13 ச ல
வருடங்கள் ெசன்றபன்பு வடக்குதைச
ராஜா தரும்ப முந்தன பைடயலும்
ெபரிதான பைடையச் ேசர்த்து, மகா ெபரிய
பைடேயாடும் த ரளான ெசல்வத்ேதாடும்
ந ச்சயமாக வருவான். 14 அக்காலங்களில்
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ெதற்கு தைச ராஜாவற்கு வ ேராதமாக
அேநகர் எழும்புவார்கள்; அப்ெபாழுது
உன் மக்களிலுள்ள‡ கலகக்காரர்கள்
தரிசனத்ைத நைறேவற்றத் தங்கைள
உயர்த்துவார்கள். 15 வடக்குதைச ராஜா
வந்து, ேகாட்ைடமதல்கைளக் கட்டி,
பாதுகாப்பான நகரங்கைளப் ப டிப்பான்;
ெதற்கு தைச ராஜாவன் புயபலங்களும்
அவன் ெதரிந்துெகாண்ட மக்களும்
நைலநற்காமல்ேபாகும்; எத ர்க்க றதற்குப்
ெபலன் இருக்காது. 16 ஆைகயால்
அவனுக்கு வேராதமாக வருகறவன் தன்
வருப்பப்படிச் ெசய்வான்; அவனுக்கு
முன்பாகநைலநற்பவன்ஒருவனும்இல்ைல;
அவன் அழகான ேதசத்தல் தங்குவான்;
எல்லாம் அவன் ைகவசமாகும். 17 தன்
ராஜ்ஜியத்தன் முழுவல்லைமேயாடு தானும்
தன்ேனாேடகூட பைடவீரர்களும் வர, இவன்
தன் முகத்ைதத் தருப்புவான்; இப்படிச்
ெசய்து ெகடுதல் ஏற்படும்படி அவனுக்கு
ஒரு கன்னிப்ெபண்ைணக் ெகாடுப்பான்,
ஆனாலும் அவளாேல பலப்படமாட்டான்;
அவள் அவன் சார்பல் ந ற்கமாட்டாள்.
18 பன்பு இவன் தன் முகத்ைதத் மத்தய
தைரக் கடல் தீவுகளுக்கு ேநராகத் தருப்ப ,
அேநக தீவுகைளப் ப டிப்பான்; ஆனாலும் ஒரு
ேசனாத பத இவன் ெசய்க ற ந ந்ைதைய

‡ அத்த யாயம் 11:14 11:14தானிேயலின்ெசாந்தஜனங்கள்
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ஒழியச்ெசய்வதுமல்லாமல், இவன் ெசய்த
ந ந்ைதயனிமித்தம் இவனுக்குச் சரிக்குச்
சரிக்கட்டுவான். 19ஆைகயால்தன்முகத்ைதத்
தன் ேதசத்தன் ேகாட்ைடகளுக்கு ேநராகத்
தருப்புவான்; அங்ேக இடறவழுந்து
காணப்படாமற்ேபாவான். 20 ெசழிப்பான
ராஜ்ஜியத்தல் வரிவசூலிப்பவைனத்
த ரியச்ெசய்க ற ஒருவன் தன் இடத்தல்
எழும்புவான்; ஆகலும் சல நாட்களுக்குள்
ேகாபமில்லாமலும் சண்ைடயல்லாமலும்
நாசமைடவான். 21 அவன் இடத்தல்,
அவமத க்கப்பட்டவன் ஒருவன்
எழும்புவான்; இவனுக்கு ராஜ்ஜியபாரத்தன்
ேமன்ைமையக் ெகாடுக்காதருப்பார்கள்;
ஆனாலும் இவன் சமாதானமாக நுைழந்து,
ஆைசவார்த்ைத ேபச , ராஜ்ஜியத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாள்வான். 22 ேவகமாக
வருகற பைடகள் இவனாேல ேவகமாக
முற க்கப்படும்; உடன்படிக்ைகயன்
தைலவனும்§ முறக்கப்படுவான்.
23 ஏெனன்றால் அவேனாேட சம்பந்தம்ெசய்த
நாட்கள்முதல் அவன் தந்த ரமாக நடந்து,
ெகாஞ்சம் மக்கேளாேட புறப்பட்டுவந்து
ெபலங்ெகாள்வான். 24 ேதசம்
சுகவாழ்ேவாடும் சம்பூரணத்ேதாடும்
இருக்கும்ேபாது, அவன் உட்ப ரேவச த்து,
தன் முன்ேனார்களும் தன் முன்ேனார்களின்

§ அத்த யாயம் 11:22 11:22 யூதர்களின் ப ராதான
ஆசாரியன்.
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முன்ேனார்களும் ெசய்யாதைதச் ெசய்வான்,
ெகாள்ைளய ட்டுச் சூைறயாடி, ெபாருைள
அவர்களுக்கு இைறத்துப் பங்க ட்டு,
ேகாட்ைடகளுக்கு வேராதமாகத் தனக்குள்
சூழ்ச்ச கைள ேயாச ப்பான்; ச லகாலம்வைர
இப்படியருக்கும். 25 பன்னும் ெதற்கு
தைச ராஜாவற்கு வ ேராதமாகப்
ெபரிய பைடேயாேட ேபார்ெசய்யத் தன்
வல்லைமையயும் தன் ெபலத்ைதயும்
எழுப்புவான்; அப்ெபாழுது ெதற்கு
தைச ராஜா மிகவும் பலத்த ெபரிய
இராணுவத்ேதாேட ேபாய் ேபாரிடுவான்;
ஆனாலும்அவர்கள்அவனுக்குவேராதமாகத்
தீய ஆேலாசைன ெசய்தருந்தபடியால்,
அவன் நற்கமாட்டான். 26 அவனுைடய
உணவுகைளச் சாப்படுக றவர்கள்
அவைன நாசப்படுத்துவார்கள்; ஆைகயால்
அவனுைடய இராணுவம் ேவகமாக
வரும்; அேநகர் ெகாைலெசய்யப்பட்டு
வழுவார்கள். 27இந்தஇரண்டு ராஜாக்களின்
இருதயமும் தீைம ெசய்ய நைனக்கும்;
ஒேர பந்தயலிருந்து ெபாய்ேபசுவார்கள்;
ஆனாலும் அது வாய்ப்பதல்ைல;
குறத்தகாலத்த ற்கு முடிவு இன்னும்
நறுத்தைவக்கப்பட்டிருக்கும். 28 அவன்
த ரளான ெசல்வத்ேதாடு தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப , தன் இருதயத்ைதப் பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகக்கு வ ேராதமாக ைவத்து,
அதற்கானைதச் ெசய்து, தன் ேதசத்த ற்குத்
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தரும்ப ப்ேபாவான். 29 குறத்தகாலத்த ேல
தரும்பவும் ெதன்ேதசத்த ற்கு வருவான்;
ஆனாலும் அவனுைடய பன்நடத்ைத
முன்நடத்ைதையப்ேபால் இருக்காது.
30 அவனுக்கு வேராதமாகக் க த்தீமின்
கப்பல்கள் வரும்; அதனால் அவன்
மனேவதைனயைடந்து, தரும்ப ப்ேபாய்,
பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு வ ேராதமாகக்
ேகாபம்ெகாண்டு, அதற்கானைதச்
ெசய்து, பரிசுத்த உடன்படிக்ைகையத்
தள்ளினவர்கைளஅநுசரிப்பான். 31ஆனாலும்
அவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்ட பைடகள்
எழும்ப , பாதுகாப்பான பரிசுத்தஸ்தலத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , அனுதனபலிைய
நீக்க , பாழாக்கும் அருவருப்ைப அங்ேக
ைவப்பார்கள். 32 உடன்படிக்ைகக்குத்
துேராக களாக இருக்க றவர்கைள
முகதாட்சணியம்ெசய்து வஞ்சக
மார்க்கத்தாராக்குவான்; தங்கள் ேதவைன
அறந்தருக்க ற மக்கள் த டன்ெகாண்டு,
அதற்ேகற்றபடி ெசய்வார்கள். 33 மக்களில்
அறவாளிகள் அேநகருக்கு அறைவ
உணர்த்துவார்கள்; அேநகநாட்கள்வைர
பட்டயத்தனாலும் அக்கனியனாலும்
சைறயருப்பனாலும் ெகாள்ைளயனாலும்
வழுவார்கள். 34 இப்படி அவர்கள்
வழும்ேபாது ெகாஞ்சம் ஒத்தாைசயால்
உதவெபறுவார்கள்; அப்ெபாழுது அேநகர்
முகதாட்சணியம்ெசய்து அவர்கைள
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ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள். 35 அறவாளிகைளப்
புடமிடுக றதற்கும், சுத்த கரிக்க றதற்கும்,
ெவண்ைமயாக்குகறதற்கும் அவர்களில்
சலர் வழுவார்கள்; முடிவுகாலம்வைர
இப்படியருக்கும்; குறத்தகாலம் வர இன்னும்
நாட்கள்ெசல்லும்.

தன்ைனத்தான்உயர்த்தனராஜா
36 ராஜா தனக்கு வருப்பமானபடி

ெசய்து, தன்ைன உயர்த்த , எந்த
ேதவனிலும் தன்ைனப் ெபரியவனாக்க ,
ேதவாத ேதவனுக்கு வேராதமாக
ஆச்சரியமான காரியங்கைளப் ேபசுவான்;
ேகாபம் தீரும்வைர அவனுக்குக்
ைககூடிவரும்; தீர்மானிக்கப்பட்டது
நடந்ேதறும். 37அவன் தன் முன்ேனார்களின்
ெதய்வங்கைள மத க்காமலும், ெபண்களின்
ச ேநகத்ைதயும், எந்த ேதவைனயும்
மத க்காமலும், எல்லாவற்றற்கும் தன்ைனப்
ெபரியவனாக்க , 38 பாதுகாப்புகளின்
ேதவைனத் தன் இடத்த ேல கனப்படுத்த ,
தன் முற்ப தாக்கள் அறயாத ஒரு
ேதவைனப் ெபான்னினாலும்,
ெவள்ளியனாலும், இரத்தனங்களினாலும்,
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்களினாலும்
கனப்படுத்துவான். 39 அவன் பாதுகாப்பான
ேகாட்ைடகளுக்காகவும், அந்நய
ெதய்வங்களுக்காகவும் ெசய்வது
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என்னெவன்றால், *அைவகைள
மத க்க றவர்கைள மிகவும் கனப்படுத்த ,
அவர்கள் அேநகைர ஆளும்படிச்
ெசய்து, அவர்களுக்கு ேதசத்ைதக்
பணத்தற்காகப் பங்கடுவான். 40 முடிவு
காலத்த ேலா ெவன்றால், ெதற்குதைச
ராஜா அவனுக்கு எத ர்த்து ந ற்பான்;
வடக்குதைச ராஜாவும் இரதங்கேளாடும்
குதைரவீரர்கேளாடும் த ரளான
கப்பல்கேளாடும் சூைறக்காற்றுேபால்
அவனுக்கு வேராதமாக வருவான்; அவன்
ேதசங்களுக்குள் நுைழந்து, அைவகைள
ெநடுகக் கடந்து ேபாவான். 41 அவன்
அழகானேதசத்தலும்வருவான்;அப்ெபாழுது
அேநக ேதசங்கள் கவழ்க்கப்படும்;
ஆனாலும் ஏேதாமும், ேமாவாபும்,
அம்ேமான் மக்களில் முக்கயமானவர்களும்
அவன் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாவார்கள்.
42 அவன் ேதசங்களின்ேமல் தன் ைகைய
நீட்டுவான்; எக ப்துேதசம் தப்புவதல்ைல.
43எக ப்தனுைடயெபான்னும்ெவள்ளியுமான
ெசல்வங்கைளயும் வைலயுயர்ந்த எல்லா
ெபாருட்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுவான்;
லிபயர்களும் எத்த ேயாப்ப யர்களும்
அவனுக்குப் பன்ெசல்லுவார்கள்.
44 ஆனாலும் கழக்கலும் வடக்கலும்

* அத்த யாயம் 11:39 11:39 தன் ேகாட்ைடைய,
அரண்மைனையக் காக்க அந்நய ேதவர்கைள வணங்கும்
ஜனங்களுைடயஉதவையநாடுவான்
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இருந்துவரும் ெசய்த கள் அவைனக்
கலங்கச்ெசய்யும்; அப்ெபாழுது அவன்
அேநகைர ெகாடூரமாக அழிக்க மகா
உக்க ரத்ேதாேட புறப்பட்டுப்ேபாய்,
45 மத்தய தைரக் கடல் சமுத்த ரங்களுக்கு,
இைடயலுள்ள அழகான பரிசுத்த மைலயன்
அருகல் தன் அரண்மைனயாகய
கூடாரங்கைளப் ேபாடுவான்; ஆனாலும்
அவனுக்கு ஒத்தாைசெசய்பவர் இல்லாமல்,
அவன்முடிவைடவான்.

அத்த யாயம் 12
இறுதக்காலங்கள்

1 உன் மக்களின் பாதுகாப்ப ற்காக
ந ற்க ற ெபரிய அத பதயாகய மிகாேவல்
அக்காலத்த ேல எழும்புவான். எந்தெவாரு
ேதசத்தார்களும் ேதான்றனதுமுதல்
அக்காலம்வைர உண்டாய ராத
ஆபத்துக்காலம் வரும்; அக்காலத்த ேல
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றவர்களாகக்
காணப்படுகற உன் மக்கள் அைனவரும்
வடுவக்கப்படுவார்கள். 2 பூமியன்
தூளிேல இறந்தவர்களாகய அேநகரில்
சலர் ந த்தயஜீவனுக்கும், ச லர் ந த்தய
ந ந்ைதக்கும் இகழ்ச்ச க்கும் வழித்து
எழுந்தருப்பார்கள். 3 ஞானவான்கள்
ஆகாயமண்டலத்தன் ஒளிையப்ேபாலவும்,
அேநகைர நீத க்குட்படுத்துகறவர்கள்
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நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும்
ப ரகாச ப்பார்கள். 4 தானிேயலாகய
நீேயாெவன்றால், முடிவுகாலம்வைர
இந்த வார்த்ைதகைளப் புைதெபாருளாக
மைறத்துைவத்து, இந்தப் புத்தகத்ைத
முத்தைரேபாடு; அப்ெபாழுது அேநகர்
இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள்,
அறவும் ெபருக ப்ேபாகும் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது, தானிேயலாகய நான்
நற்க ற ஆற்றுக்கு இக்கைரயல்
ஒருவனும் ஆற்றுக்கு மறுகைரயல்
ஒருவனுமாக இரண்டுேபர் ந ற்கக்கண்ேடன்.
6 சணல்உைட அணிந்தவரும், ஆற்றன்
தண்ணீர்களின்ேமல் ந ற்க றவைர ஒருவன்
ேநாக்க : இந்த ஆச்சரியமானைவகளின்
முடிவுவர எவ்வளவுகாலம் ஆகும்
என்று ேகட்டான். 7 அப்ெபாழுது
சணல்உைட அணிந்தவரும் ஆற்றன்
தண்ணீர்களின்ேமல் ந ற்க றவருமாகய
மனிதன் தம்முைடய வலதுகரத்ைதயும்
தம்முைடய இடதுகரத்ைதயும் வானத்த ற்கு
ேநராக ஏெறடுத்து, ஒரு காலமும்,
காலங்களும், அைரக்காலமும்* ஆகும்
என்றும்; பரிசுத்த மக்களின் வல்லைமையச்
ச தறடித்தல், முடிவு ெபறும்ேபாேத
இைவகெளல்லாம் நைறேவற த்

* அத்த யாயம் 12:7 12:7மூன்றைரவருடங்கள்
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தீருெமன்றும் என்ெறன்ைறக்கும்
ஜீவத்தருக்க றவர்ேபரில்ஆைணயடக்ேகட்ேடன்.
8 நான் அைதக் ேகட்டும், அதன்
அர்த்தத்ைத அறயவல்ைல; ஆைகயால்:
என் ஆண்டவேன, இைவகளின் முடிவு
எப்படியருக்கும் என்று ேகட்ேடன். 9 அதற்கு
அவன்: தானிேயேல, ேபாகலாம்;
இந்த வார்த்ைதகள் முடிவுகாலம்வைர
புைதெபாருளாக ைவக்கப்பட்டும்
முத்த ரிக்கப்பட்டும் இருக்கும். 10 அேநகர்
சுத்தமும் ெவண்ைமயுமாக்கப்பட்டு,
புடமிடப்பட்டவர்களாக வளங்குவார்கள்;
துன்மார்க்கர்கேளா துன்மார்க்கமாக
நடப்பார்கள்; துன்மார்க்கரில் ஒருவனும்
உணரமாட்டான், ஞானவான்கேளா
உணர்ந்துெகாள்வார்கள். 11 அனுதனபலி
நீக்கப்பட்டு, பாழாக்கும் அருவருப்பு
நைலநறுத்தப்படும் காலம்முதல் ஆய ரத்து
இருநூற்றுத் ெதாண்ணூறு நாட்கள் ஆகும்.
12 ஆயரத்து முந்நூற்று முப்பத்ைதந்து
நாட்கள்வைர காத்தருந்து ேசருக றவன்
பாக்கயவான். 13 நீேயாெவன்றால்
முடிவுவரும்வைர ேபாயரு; நீ
இைளப்பாற க்ெகாண்டிருந்து, நாட்களின்
முடிவ ேல உனக்குரிய பங்ைகப்ெபற
எழுந்தருப்பாய் என்றான்.
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