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دانیال
دانیال اور اُس دوستکے شاہِ بابل کے دربار میں

1 ِ شاہ یہوداہ یقیم یہو سلطنتکی تیسرےکے میںسال بابلشاہِ نبوکدنضر
نے یروشلم آ کر اُس کا محاصرہ کیا۔ ربوقتاُس2 نے یقیم یہو اور الله کے
گھر کا کافی سامان نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر نے یہ چیزیں
ملـِک بابل میں لے جا کر اپنے دیوتا کے مندر کے خزانے میں محفوظ دیں۔کر

3 پھر اُس نے اپنے دربار کے اعلٰی افسر اشپناز کو حکم دیا، یہوداہ”
کے شاہی خاندان اور اونچے طبقے کے خاندانوں تفتیشکی کرو۔ اُن میں
سے کچھ ایسے نوجوانوں کو چن کر لے آؤ 4 جو خوببےعیب، صورت،
حکمت کے ہر لحاظ سے سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز ہوں۔
غرض یہ آدمی شاہی محل خدمتمیں کرنے قابلکے ہوں۔ اُنہیں بابل کی
زبان لـکھنے اور لنے بو کی تعلیم “دو۔ 5 بادشاہ نے مقرر کیا کہ روزانہ اُنہیں
شاہی باورچی خانے سے کتنا کھانا اور َمے ملنی ہے۔ تین سال تربیتکی
کے بعد اُنہیں بادشاہ خدمتکی کے لئے حاضر ہونا تھا۔

نوجوانوںاِنجب6 کو چنا گیا تو چار آدمی اُن نامکےجنتھےشاملمیں
دانیال، میسائیلحننیاہ، اور یاہ عزر تھے۔ دربار7 کے اعلٰی افسر نے اُن کے
نامنئے بیلدانیالرکھے۔ بدلمیںَطشَضَر گیا، میسائیلمیں،سدرکحننیاہ
میسک میں اور یاہ عزر عبدنجو میں۔

لیکن8 دانیال نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مَیں اپنے آپ کو شاہی کھانا
کھانے اور شاہی َمے پینے ناپاکسے نہیں کروں گا۔ اُس نے دربار کے
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اعلٰی افسر سے اِن چیزوں سے پرہیز کرنے اجازتکی مانگی۔ 9 الله نے پہلے
سے اِس افسر کا دل نرم کر دیا تھا، اِس لئے وہ دانیال لحاظخاصکا کرتا
اور اُس پر مہربانی کرتا تھا۔ لیکن10 دانیال درخواستکی سن کر اُس نے
جواب دیا، مجھے” اپنے آقا بادشاہ سے ڈر ہے۔ اُن ہی نے متعین کیا کہ
تمہیں کیا کیا کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں پتا چلے کہ دوسرےتم نوجوانوں
کی نسبت دُبلے پتلے اور کمزور لـگے تو وہ میرا سر قلم کریں “گے۔ تب11
دانیال نے اُس نگران سے بات کی جسے دربار کے اعلٰی افسر نے دانیال،
حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر پر مقرر کیا تھا۔ وہ بولا، دسذرا”12 تکدن
خادموںاپنے آزمائیں۔کو اِتنے ہمیںمیں لئےکےکھانے پاتساگصرف
اور پینے کے لئے پانی دیجئے۔ اِس13 صورتہماریبعدکے کا مقابلہ اُن دیگر
نوجوانوں کے ساتھ کریں جو شاہی کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ہی فیصلہ کریں
کہ آئندہ اپنے خادموں ساتھکے سلوککیسا کریں “گے۔

نگران14 مان گیا۔ دس تکدن وہ اُنہیں ساگ پات کھلا کر اور پانی
پلا کر آزماتا رہا۔ دس15 دن کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دانیال اور اُس
کے تین دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر نوجوانوں کی نسبت کہیں
یادہ صحتز مند اور لـگتازےموٹے رہے ہیں۔ تب16 نگران اُن کے لئے
مقررہ شاہی کھانے اور َمے کا انتظام بند کر کے اُنہیں پاتساگصرف
کھلانے لگا۔ 17 الله نے اِن چار آدمیوں ادبکو اور حکمت کے ہر شعبے
میں علم اور سمجھ عطا کی۔ نیز، دانیال ہر قسم کی یا رو خواباور کی تعبیر
کر سکتا تھا۔

18 مقررہ تین سال کے بعد دربار کے اعلٰی افسر نے تمام نوجوانوں کو
نبوکدنضر کے منے سا پیش کیا۔ جب19 بادشاہ نے اُن سے گفتگو کی تو
معلوم ہوا کہ دانیال، حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر دوسروں سبقتپر رکھتے
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ہیں۔ چنانچہ چاروں بادشاہ کے ملازم بن گئے۔ بھیجب20 کسی معاملے
میں خاص حکمت اور سمجھ درکار ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چار
نوجوان مشورہ سلطنتپوریمیںدینے قسمتتمامکے حالکا بتانے والوں
اور جادوگروں دسسے گُنا یادہ ز قابل ہیں۔

21 دانیال خورس کی حکومت کے پہلے سال تک شاہی دربار میں
خدمت کرتا رہا۔

2
نبوکدنضر خوابکا

1 اپنی حکومت کے دوسرے سال میں نبوکدنضر نے خواب دیکھا۔
خواب اِتنا ناکہول تھا کہ وہ گھبرا جاگکر اُٹھا۔ 2 اُس نے حکم دیا
کہ تمام قسمت کا حال بتانے والے، جادوگر، افسوں گر اور میرےنجومی
پاس آ کر خواب کا مطلب بتائیں۔ جب وہ حاضر ہوئے 3 تو بادشاہ مَیں”بولا، ایکنے خواب دیکھا ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ابہے۔
مَیں اُس مطلبکا جاننا چاہتا “ہوں۔

نجومیوں4 اَرامینے سلامتبادشاہ”دیا،جوابمیںزبان خادموںاپنے
کے منے سا خوابیہ بیان کریں تو ہم اُس کی تعبیر کریں “گے۔

لیکن5 بادشاہ بولا، نہیں،” تم ہی مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اُس کی تعبیر کرو
جو مَیں نے خواب میں دیکھا۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو مَیں حکم دوں گا
ٹکڑےٹکڑےتمہیںکہ کر دیا جائے تمہارےاور کچرےگھر کے ڈھیر ہو
جائیں۔ یہ میرا مصمم ارادہ ہے۔ لیکن6 اگر تم مجھے وہ کچھ بتا کر اُس کی
تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں دیکھا تو مَیں تمہیں اچھے تحفے اور انعام
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دوں گا، نیز عزتخاصتمہاری کروں ابگا۔ شروع !کرو مجھے وہ کچھ
بتاؤ اور اُس کی تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں “دیکھا۔

ایک7 بار پھر اُنہوں منتنے کی، بادشاہ” اپنے خادموں کے منے سا اپنا
خواب بتائیں تو ہم ضرور اُس کی تعبیر یں کر “گے۔

8 بادشاہ جوابنے دیا، صافمجھے” پتا ہے کہ تم کیا کر رہے !ہو تم
مٹولٹالصرف کر ہو،رہے کیونکہ سمجھتم گئے ہو کہ میرا ارادہ پکا ہے۔
9 اگر تم مجھے خواب نہ بتاؤ تو تم سب کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔
کیونکہ غلطاورجھوٹسبتم پیشباتیں کرنے پر متفق ہو گئے ہو، یہ اُمید
رکھتے ہوئے کہ حالات کسی وقت بدل جائیں گے۔ مجھے خواب بتاؤ تو
مجھے پتا چل جائے گا کہ تم مجھے اُس کی صحیح پیشتعبیر کر سکتے “ہو۔

نجومیوں10 اعتراضنے کیا، دنیا” میں کوئی بھی انسان وہ کچھ نہیں کر
پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا بھی نہیں کسیکہ بادشاہ ایسینے
قسمتکسیبات بتانےحالکا والے، جادوگر یا خواہکی،طلبسےنجومی
بادشاہ کتنا عظیم کیوں نہ تھا۔ چیزجس11 کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ
حد سے یادہ ز مشکل صرفہے۔ دیوتا ہی باتیہ بادشاہ پر ظاہر کر سکتے
ہیں، لیکن وہ تو انسان درمیانکے ہتے ر “نہیں۔

یہ12 سن کر آگبادشاہ بگولا ہو بڑےگیا۔ غصے میں اُس نے حکم دیا
بابلکہ مندوںدانشتمامکے کو جائے۔دیموتسزائے فرمان13 صادر
ہوا دانشکہ مندوں کو مار ڈالنا ہے۔ چنانچہ دانیال اور اُس کے دوستوں
کو تلاشبھی کیا گیا تاکہ اُنہیں موتسزائے دیں۔

شاہی14 محافظوں کا افسر یوکبنام ار ابھی دانش مندوں کو مار لنے ڈا
کے لئے روانہ ہوا کہ دانیال بڑی حکمت اور موقع شناسی سے اُس سے
مخاطب ہوا۔ 15 اُس نے افسر سے پوچھا، بادشاہ” نے اِتنا سخت فرمان
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کیوں جاری اریوک“کیا؟ نے دانیال کو سارا معاملہ بیان کیا۔ دانیال16
ً فورا بادشاہ پاسکے گیا اور اُس درخواستسے کی، ذرا” مجھے مہلتکچھ
دیجئے تاکہ مَیں بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر “سکوں۔ 17 پھر وہ اپنے گھر
واپس گیا اور اپنے دوستوں حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر کو تمام صورِت
حال سنائی۔ 18 وہ بولا، آسمان” کے خدا سے التجا یں کر کہ وہ مجھ پر رحم
کرے۔ منت کریں کہ وہ میرے لئے بھید کھولے تاکہ ہم دیگر دانش
مندوں کے ہلاکساتھ نہ ہو “جائیں۔

رات19 وقتکے دانیال نے یا رو جسدیکھی میں اُس کے لئے بھید
کھولا گیا۔ تب اُس آسماننے کے خدا کی حمد و ثنا کی،

الله”20 کے نام کی تمجید ازل سے تکابد ہو۔ حکمتوہی قوتاور کا
مالـک ہے۔ اوقاتوہی21 اور زمانے لنے بد دیتا وہیہے۔ بادشاہوں کو
تخت پر بٹھا دیتا اور اُنہیں تخت پر سے اُتار دیتا ہے۔ دانشوہی مندوں کو
دانائی اور داروںسمجھ سمجھکو عطا کرتا ہے۔ گہریوہی22 اور پوشیدہ
باتیں ظاہر کرتا ہے۔ جو اندھیرےکچھ میں چھپا رہتا ہے اُس کا علم وہ
رکھتا ہے، کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ باپمیرےاے23 دادا
کے خدا، مَیں تیری حمد و ثنا کرتا !ہوں تُو نے حکمتمجھے طاقتاور عطا
کی ہے۔ باتجو ہم نے تجھ سے مانگی وہ تُو نے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ
تُو نے ہم پر بادشاہ خوابکا ظاہر کیا “ہے۔

یوکدانیالپھر24 ار پاسکے بادشاہجسےگیا بابلنے مندوںدانشکے
موتسزائےکو اُستھی۔دیداریذمہکیدینے درخواستسےاُسنے
کی، بابل” کے دانش مندوں کو موت کے گھاٹ نہ اُتاریں، کیونکہ مَیں
بادشاہ کیخوابکے تعبیر کر سکتا مجھےہوں۔ بادشاہ کے حضور پہنچا دیں
تو مَیں اُنہیں سب کچھ بتا دوں “گا۔
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25 یہ سن یوککر ار بھاگ کر دانیال کو بادشاہ کے حضور لے گیا۔

وہ بولا، مجھے” یہوداہ جلاوطنوںکے میں ایکسے آدمی مل گیا جو بادشاہ
خوابکو مطلبکا بتا سکتا “ہے۔ نبوکدنضرتب26 دانیالنے سے بیلجو
َطشَضَر کہلاتا تھا کیا”پوچھا، مجھےتم کچھوہ بتا ہوسکتے مَیںجو خوابنے
میں دیکھا؟ کیا تم اُس کی تعبیر کر سکتے “ہو؟

دانیال27 بھیدجو”دیا،جوابنے بادشاہ جاننا ہتے اُسےہیںچا لنے کھو
کی کنجی کسی بھی دانش مند، جادوگر، قسمت کا حال بتانے والے یا
غیب دان پاسکے نہیں ہوتی۔ لیکن28 آسمان ایکپر خدا ہے جو بھیدوں
انسانمطلبکا پر ظاہر کر اُسیہے۔دیتا نبوکدنضرنے بادشاہ کو دکھایا کہ
آنے میںدنوںوالے کیا پیشکچھ گا۔آئے آپوقتسوتے میںخوابنے
یا رو دیکھی۔ اے29 بادشاہ، پلنگآپجب پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے
ذہن میں آنے والے دنوں بارےکے میں خیالات اُبھر آئے۔ تب بھیدوں
کو لنے کھو والے خدا آپنے پر ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ
پیش آئے گا۔ 30 اِس بھید کا مطلب مجھ پر ظاہر ہوا ہے، لیکن اِس لئے
نہیں مجھےکہ دیگر دانشتمام مندوں سے یادہ حاصلحکمتز بلـکہہے اِس
لئے آپکہ بھیدکو مطلبکا معلوم ہو جائے آپاور سکیںسمجھ آپکہ
ذہنکے میں کیا کچھ اُبھر آیا ہے۔

بادشاہ،اے31 یا رو آپمیں اپنےنے منے ایکسا بڑا اور لمبا تڑنگا مجسمہ
دیکھا تیزیجو چمکسے رہا تھا۔ شکل ایسیصورتو تھی کہ انسان کے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے تھے۔ خالصسر32 سونے کا تھا جبکہ سینہ اور
بازو چاندی پیٹکے، اور ران پیتل کی 33 اور پنڈلیاں لوہے کی تھیں۔ اُس
کے پاؤں کا آدھا حصہ لوہا اور آدھا حصہ پکی ہوئی مٹی تھا۔ آپ34 اِس
منظر پر غور ہی کر تھےرہے پہاڑیکسیاچانککہ ڈھلان سے پتھر کا بڑا
الـگٹکڑا ہوا۔ یہ انسانیکسیبغیر ہاتھ ہوا۔کے پتھر دھڑامنے مجسمےسے
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کے لوہے اور مٹی کے پاؤں پر گر کر دونوں کو ُچور ُچور کر دیا۔ نتیجے35
میں پورا پاشپاشمجسمہ ہو گیا۔ بھیجتنا لوہا، مٹی، چاندیپیتل، اور سونا
تھا وہ اُس بھوسے کی مانند بن گیا جو ہتے وقتگا باقی رہ جاتا ہے۔ ہَوا نے
سب کچھ یوں اُڑا دیا کہ اِن چیزوں کا نام و تکنشان نہ رہا۔ لیکن جس
پتھر نے مجسمے کو گرا دیا زبردستوہ پہاڑ بن کر اِتنا بڑھ گیا پوریکہ دنیا
اُس سے بھر گئی۔

یہی36 بادشاہ خوابکا ابتھا۔ ہم بادشاہ خوابکو مطلبکا بتاتے
آپبادشاہ،اے37ہیں۔ آسمانہیں۔شہنشاہ کے سلطنت،کوآپنےخدا
نوازاسےعزتاورطاقتقوت، اُس38ہے۔ انساننے جانوروںجنگلیکو
اور پرندوں سمیت آپ ہی کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں
اُس آپنے کو ہی اُن پرمقرر کیا آپہے۔ ہی مذکورہ سونے کا سر ہیں۔
ایکبعدکےآپ39 سلطنتاَور قائم ہو لیکنگی،جائے اُس آپطاقتکی
سےسلطنتکی پیتلپھرگی۔ہوکم میںوجودسلطنتتیسریایککی آئے
گی پوریجو دنیا پر کرےحکومت گی۔ 40 آخر ایکمیں سلطنتچوتھی
آئے گی جو لوہے جیسی طاقت ور ہو جسگی۔ طرح لوہا سب کچھ توڑ
پاشپاشکر کر دیتا اُسیہے طرح وہ سبدیگر کو توڑ کرےپاشپاشکر
دیکھانےآپ41گی۔ مجسمےکہ پاؤںکے اُنگلیوںاور کچھمیں لوہا اور کچھ
پکی ہوئی مٹی تھی۔ اِس کا مطلب ہے، اِس سلطنت کے الـگدو حصے
ہوں گے۔ خوابطرحجسلیکن میں مٹی کے ساتھ لوہا ملایا گیا تھا اُسی
میںسلطنتچوتھیطرح لوہے نہکچھکی طاقتکچھ گی۔ہو میںخواب42
پاؤں کی اُنگلیوں میں کچھ لوہا بھی تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اِس مطلبکا ہے،
سلطنتچوتھی ایککا طاقتحصہ ور اور نازکدوسرا ہو گا۔ 43 لوہے
اور مٹی ملاوٹکی مطلبکا ہے کہ آپسلوگگو میں شادی کرنے سے
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دوسرےایک ساتھکے متحد ہونے کریںکوششکی توبھیگے ایکوہ
دوسرے پیوستسے نہیں رہیں گے، بالکل اُسی طرحجسطرح لوہا مٹی
کے پیوستساتھ نہیں رہ سکتا۔

جب44 یہ بادشاہ حکومت کریں گے، اُن ہی دنوں میں آسمان کا خدا
ایک بادشاہی کرےقائم گا جو نہ کبھی تباہ ہو گی، نہ دوسریکسی قوم
کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ بادشاہی اِن دیگر تمام سلطنتوں پاشپاشکو کر
کے کرےختم گی، لیکن خود تکابد قائم رہے گی۔ 45 خوابیہی میں
اُس پتھر کا مطلب جسہے نے بغیر کسی انسانی ہاتھ پہاڑیکے ڈھلان
الـگسے ہو کر مجسمے کے لوہے، پیتل، مٹی، چاندی اور سونے پاشکو
پاش کر دیا۔ اِس یقے طر سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ
مستقبل میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ خوابیہ قابِل اعتماد اور اُس کی تعبیر
صحیح “ہے۔

46 یہ سن کر نبوکدنضر بادشاہ نے اوندھے منہ ہو کر دانیال کو سجدہ کیا
اور حکم دیا دانیالکہ غلہکو اور دانیال47جائیں۔کیپیشقربانیاںکیبخور
اُسسے یقیناً،”کہا،نے تمہارا خداؤںخدا کا بادشاہوںاورخدا مالـککا
ہے۔ وہ واقعی بھیدوں کو کھولتا ہے، ورنہ تم یہ میرےبھید لئے کھول نہ
“پاتے۔ نبوکدنضر48 نے دانیال کو بڑا عُہدہ اور بیشمتعدد قیمت تحفے
دیئے۔ اُس نے پورےاُسے صوبہ بابل کا گورنر بنا دیا۔ ساتھ ساتھ دانیال
بابل کے تمام دانش مندوں پر مقرر ہوا۔ 49 اُس کی گزارش پر بادشاہ نے
میسکسدرک، اور عبدنجو کو صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا۔ دانیال
خود شاہی دربار میں حاضر رہتا تھا۔

3
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سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا حکم
نبوکدنضردنایک1 نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔ اُس کی فٹ90اونچائی

اور چوڑائی فٹ9 تھی۔ اُس نے حکم دیا کہ بُت کو صوبہ بابل کے میدان
بنام دُورا میں کھڑا کیا جائے۔ 2 پھر اُس تمامنے صوبے داروں، گورنروں،
منتظموں، مشیروں، خزانچیوں، ججوں، مجسٹریٹوں، اور صوبوں کے دیگر تمام
ملازموںسرکاریبڑےبڑے پیغامکو بھیجا مجسمےکہ مخصوصیتکی کے
لئے آ کر جمع ہو جاؤ۔ 3 چنانچہ سب بُت کی مخصوصیت کے لئے جمع ہو
سبجبگئے۔ اُس کے منے کھڑےسا تھے 4 تو نقیبشاہی نے بلند سےآواز اعلان مختلفاے”کیا، اُمّتوںقوموں، اور زبانوں لوگو،کے !سنو بادشاہ فرماتا ہے،
5 ہیجوں’ نرسنگا، شہنائی، سنطور، سرود، بینعود، اور دیگر تمام بجـیںساز
گے تو لازم ہے کہ سب اوندھے منہ ہو کر بادشاہ کھڑےکے کئے گئے
سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔ 6 جو بھی سجدہ کرےنہ ًاُسے فورا بھڑکتی
بھٹی میں پھینکا جائے “۔‘گا

7 چنانچہ جوں ہی ساز بجنے لـگے مختلفتو قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے
تمام لوگ منہ کے بل ہو کر نبوکدنضر کے کھڑے کئے گئے بُت کو سجدہ
کرنے لـگے۔

نجومیکچھوقتاُس8 بادشاہ پاسکے آ یہودیوںکر پر الزام لگانے لـگے۔
9 وہ بولے، بادشاہ” سلامت تکابد جیتے !رہیں اے10 بادشاہ، آپ نے
فرمایا، نرسنگا،ہیجوں’ شہنائی، سنطور، سرود، بینعود، اور دیگر تمام ساز
بجـیں لازمتوگے اوندھےسبکہہے منہ ہو بادشاہکر گئےکئےکھڑےکے
اِس سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔ 11 جو بھی سجدہ کرےنہ اُسے بھڑکتی
بھٹی میں پھینکا جائے ‘گا۔ لیکن12 کچھ یہودی آدمی ہیں آپجو کی پروا
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ہی نہیں کرتے، حالانکہ آپ نے اُنہیں صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا
تھا۔ یہ آدمی بنام میسکسدرک، اور عبدنجو نہ آپ کے دیوتاؤں کی پوجا
کرتے، نہ سونے کے اُس بُت پرستشکی کرتے ہیں آپجو نے کھڑا “ہے۔کیا

13 یہ سن کر نبوکدنضر آپے سے باہر ہو گیا۔ اُس نے سیدھا سدرک،
اورمیسک عبدنجو تو14پہنچےجببُلایا۔کو میسکسدرک،اے”بولا،
اور عبدنجو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہ تم میرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے، نہ
کھڑےمیرے کئے گئے مجسمے پرستشکی کرتے ہو؟ مَیں15 ایکتمہیں
آخری موقع دیتا ہوں۔ ساز بجـیںدوبارہ تمہیںتوگے منہ بلکے ہو میرےکر
بنوائے ہوئے مجسمے کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہیں سیدھا
بھڑکتی بھٹی میں پھینکا جائے گا۔ تب کون سا خدا میرےتمہیں ہاتھ سے
بچا سکے “گا؟

16 میسکسدرک، اور عبدنجو جوابنے دیا، اے” نبوکدنضر، اِس
معاملے میں ہمیں اپنا دفاع کرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ جس17 خدا کی
خدمت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا ہے، خواہ ہمیں بھڑکتی بھٹی میں
کیوں نہ پھینکا اےجائے۔ بادشاہ، وہ ہمیں آپضرور ہاتھکے بچائےسے
گا۔ لیکن18 اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے توبھی آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہم
آپ دیوتاؤںکے کی پوجا کریں آپنہگے، کھڑےکے کئے گئے سونے کے
مجسمے پرستشکی کریں “گے۔

19 یہ سن کر آگنبوکدنضر بگولا ہو گیا۔ میسکسدرک، اور عبدنجو
کے منے سا اُس کا چہرہ بگڑ گیا اور اُس نے حکم دیا کہ بھٹی کو معمول کی
ساتنسبت گُنا یادہ ز گرم کیا جائے۔ پھر20 اُس نے کہا بہترینکہ فوجیوں
میں سے ایکچند میسکسدرک، اور عبدنجو کو باندھ کر بھڑکتی بھٹی
پھینکمیں دیں۔ تینوں21 کو باندھ کر بھڑکتی بھٹی میں پھینکا گیا۔ اُن کے
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چوغے، پاجامے اور ٹوپیاں اُتاری نہ گئیں۔ 22 چونکہ بادشاہ نے بھٹی کو
گرم کرنے پر خاص زور دیا تھا اِس لئے آگ اِتنی تیز ہوئی کہ جو فوجی
میسکسدرک، اور عبدنجو کو لے کر بھٹی کے تکمنہ چڑھ گئے ًوہ فورا
آتشنذرِ ہو گئے۔ 23 اُن قیدیکے بندھی میںحالتہوئی میںآگزنشعلہ
گر گئے۔

نبوکدنضراچانک24 اُٹھا۔چونکبادشاہ اُس اُچھلنے کر مشیروںاپنے
آدمیوںتینتونےہم”پوچھا،سے باندھکو میںبھٹیکر پھینکوایا “نہیں؟کہ
اُنہوں جوابنے دیا، اےجی،” “بادشاہ۔ 25 وہ بولا، تو” پھر یہ کیا ہے؟
مجھے چار آدمی آگ میں اِدھر اُدھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ وہ
بندھے ہوئے ہیں، نہ اُنہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ آدمیچوتھا دیوتاؤں کا بیٹا
لـگسا رہا “ہے۔

26 نبوکدنضر جلتی ہوئی بھٹی کے منہ کے قریب گیا اور پکارا، اے”
میسکسدرک، اور اےعبدنجو، الله تعالیٰ کے بندو، نکل !آؤ اِدھر “آؤ۔
تب سدرک، میسک اور عبدنجو آگ سے نکل آئے۔ 27 صوبے دار،
گورنر، منتظم اور شاہی مشیر اُن کے گرد جمع ہوئے تو دیکھا آگکہ نے
اُن نقصانکوجسموںکے نہیں پہنچایا۔ بالوں میں نہیںُجھلسبھیایکسے
گیا تھا، نہ اُن متاثرسےآگلباسکے کیدھوئیںاورآگتھے۔ہوئے نہیںتکبُو تھی۔

تب28 نبوکدنضر بولا، میسکسدرک،” اور عبدنجو کے خدا کی تمجید
جسہو نے اپنے فرشتے بھیجکو کر اپنے بندوں کو بچایا۔ اُنہوں نے اُس پر
بھروسا رکھ کر بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اپنے خدا کے سوا کسی
اَور خدمتکی پرستشیا کرنے پہلےسے وہ اپنی جان کو دینے کے لئے تیار
تھے۔ 29 چنانچہ میرا حکم !سنو میسکسدرک، اور عبدنجو کے خدا کے



دانیال 3:30 xii دانیال 4:9

خلاف کفر بکنا تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے افراد کے لئے سخت منع
ہے۔ جو بھی ایسا کرے ٹکڑےٹکڑےاُسے کر دیا جائے گا اور اُس کے
گھر کچرےکو کا ڈھیر بنایا جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی دیوتا اِس طرح
نہیں بچا “سکتا۔ 30 پھر بادشاہ نے تینوں آدمیوں کو صوبہ بابل میں سرفراز
کیا۔

4
نبوکدنضر خوابدوسرےکے کی تعبیر

1 نبوکدنضر دنیا کی تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے افراد کو ذیل کا
پیغام بھیجتا ہے،

سب کی سلامتی !ہو مَیں2 سبنے کو اُن الٰہی نشانات اور معجزات
سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو الله تعالیٰ نے میرے لئے کئے ہیں۔
اُس3 کے نشان کتنے عظیم، اُس معجزاتکے زبردستکتنے !ہیں اُس کی
بادشاہی ابدی اُسہے، سلطنتکی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔

4 مَیں، نبوکدنضر خوشی اور سکون سے اپنے محل میں رہتا تھا۔ لیکن5
ایک دن خوابایکمَیں دیکھ بہتکر گھبرا گیا۔ پلنگمَیں پر لیٹا ہوا تھا
کہ اِتنی ناکہول باتیں اور یائیں رو میرے منے سا سے گزریں کہ مَیں ڈر
گیا۔ مَیںتب6 نے حکم دیا بابلکہ دانشتمامکے پاسمیرےمند آئیں تاکہ
میرے لئے خواب کی تعبیر کریں۔ قسمت7 کا حال بتانے والے، جادوگر،
نجومی پہنچےدانغیباور تو مَیں اُنہیںنے بیانخواباپنا کیا، لیکن وہ اُس
کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔

8 آخرکار میرےدانیال حضور آیا جس کا نام بیل َطشَضَر رکھا گیا ہے
میرے) دیوتا کا نام بیل ۔(ہے دانیال میں مُقّدس دیوتاؤں کی روح
ہے۔ اُسے بھی مَیں نے اپنا خواب سنایا۔ مَیں9 بولا، بیلاے” َطشَضَر، تم
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جادوگروں کے سردار ہو، اور مَیں جانتا ہوں مُقّدسکہ دیوتاؤں روحکی تم
میں بھیکوئیہے۔ تمہارےبھید لئے اِتنا نہیںمشکل کہہے تم اُسے کھول
نہ ابسکو۔ سنخوابمیرا کر اُس کی تعبیر !کرو

پلنگ10 پر لیٹے ہوئے مَیں نے یا رو میں دیکھا کہ دنیا بیچکے نہایتمیں
لمبا درختسا لگا ہے۔ 11 یہ درخت اِتنا اونچا اور تناور ہوتا گیا کہ آخرکار
اُس کی چوٹی تکآسمان پہنچ گئی اور وہ دنیا کی تکانتہا نظر آیا۔ اُس12
کے صورتخوبپتے تھے، اور وہ بہت پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں
جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر
انسان و حیوان کو اُس خوراکسے ملتی تھی۔

مَیں13 ابھی درخت کو دیکھ رہا تھا مُقّدسایککہ فرشتہ آسمان سے
اُتر آیا۔ 14 اُس بڑےنے زور سے آواز دی، درخت’ کاٹکو !ڈالو اُس
کی شاخیں توڑ دو، اُس کے پتے جھاڑ دو، اُس پھلکا بکھیر !دو جانور اُس
کے سائے میں سے نکل بھاگکر پرندےجائیں، اُس کی شاخوں سے اُڑ
جائیں۔ لیکن15 اُس کا مُڈھ جڑوں سمیت زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے
اور پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان گھاسکی میں چھوڑ دو۔
وہاں آسماناُسے اوسکی تر جانوروںاورکرے، زمینساتھکے گھاسکی
ہی اُس نصیبکو ہو۔ تکسالسات16 اُس کا انسانی دل جانور دلکے
بدلمیں جائے۔ 17 فرشتوںمُقّدسکیونکہ فتوٰینے دیا کہہے ایسا ہی ہو
تاکہ انسان جان لے کہ الله تعالیٰ کا اختیار انسانی سلطنتوں پر ہے۔ وہ اپنی
ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے، خواہ وہ کتنے ذلیل کیوں ‘ہوں۔نہ

18 مَیں، نبوکدنضر خوابنے میں یہ کچھ اےدیکھا۔ بیل ابَطشَضَر،
مجھے اِس کی تعبیر پیش کرو۔ میری سلطنت کے تمام دانش مند اِس میں
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ناکام رہے ہیں۔ لیکن تم یہ کر پاؤ گے، کیونکہ تم مُقّدسمیں دیوتاؤں کی
روح “ہے۔

19 تب بیل یعنی َطشَضَر دانیال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جو
خیالات اُبھر آئے اُن سے اُس پر کافی تکدیر سخت دہشت طاری رہی۔
آخرکار بادشاہ بولا، اے” بیل َطشَضَر، خواب اور اُس کا مطلب تجھے
اِتنا دہشت زدہ نہ “کرے۔ بیلطَشَضَر جوابنے دیا، میرے” آقا، کاش
آپباتیںکیخواب دشمنوںکے اور مخالفوں !آئیںپیشکو ایکنےآپ20
درخت دیکھا جو اِتنا اونچا اور تناور ہو گیا کہ اُس کی چوٹی آسمان تک
پہنچی اور وہ پوری دنیا کو نظر آیا۔ 21 اُس کے پتے خوب صورت تھے،
اور بہتوہ سا پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس
کی شاخوں میں پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو اُس سے
خوراک ملتی تھی۔

اے22 آپبادشاہ، ہی درختیہ آپ!ہیں بڑےہی اور طاقت ور ہو
گئے ہیں بلـکہ آپ عظمتکی ھتے بڑ ھتے بڑ آسمان سے باتیں کرنے لـگی، آپ
سلطنتکی دنیا کی تکانتہا پھیل گئی ہے۔ اے23 بادشاہ، اِس کے بعد
آپ ایکنے مُقّدس فرشتے کو دیکھا جو آسمان سے اُتر کر بولا، درخت’
کاٹکو !ڈالو اُسے تباہ لیکنکرو، اُس میںزمینسمیتجڑوںمُڈھکا ہنے ر
دو۔ اُسے لوہے اور پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان گھاسکی
میں چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسمان اوسکی تر کرے، اور جانوروں کے ساتھ
زمین گھاسکی ہی اُس نصیبکو ساتہو۔ سال یوں ہی گزر ۔‘جائیں

بادشاہ،اے24 اِس مطلبکا یہ اللهہے، تعالیٰ میرےنے آقا بادشاہ کے
بارے میں فیصلہ کیا ہے 25 آپکہ کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا
جائے آپتبگا۔ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بَیلوں کی گھاسطرح
آسماناورگےچریں ترسےاوسکی یوںسالساتگے۔جائیںہو گزریںہی
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پھرگے۔ آپآخرکار اقرار کریں اللهکہگے تعالیٰ انسانیکا سلطنتوں پر اختیار
وہہے، اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔ خوابلیکن26
میں یہ بھی کہا گیا درختکہ کے مُڈھ کو سمیتجڑوں زمین میں چھوڑا
اِسجائے۔ مطلبکا تاہمسلطنتکیآپکہہے قائم آپجبگی۔رہے
اعتراف کریں گے کہ تمام اختیار آسمان ہاتھکے میں ہے آپتو سلطنتکو
واپس ملے گی۔ اے27 بادشاہ، اب مہربانی سے میرا مشورہ قبول فرمائیں۔
انصاف کر مظلوموںاورکے پر کرم فرما کر گناہوںاپنے شایدکریں۔دُورکو
ایسا کرنے آپسے خوشکی حالی قائم “رہے۔

دانیال28 کی باتہر نبوکدنضر پیشکو آئی۔ بارہ29 مہینے بعدکے بادشاہ
بابل میں اپنے محلشاہی چھتکی پر ٹہل رہا تھا۔ تب30 وہ کہنے لگا، لو،”
یہ عظیم شہر دیکھو جو مَیں نے اپنی رہائش کے لئے تعمیر کیا !ہے یہ سب
مَیںکچھ اپنینے قوتزبردستہی سے بنا لیا ہے میریتاکہ شان شوکتو
مزید بڑھتی “جائے۔

31 بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز سنائی دی، اے”
نبوکدنضر بادشاہ، سلطنت!سن تجھ چھینسے لی گئی ہے۔ تجھے32 انسانی
سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا، اور تُو جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ
کر بَیل کی چَرےگھاسطرح ساتگا۔ سال یوں ہی گزر جائیں گے۔ پھر
آخرکار تُو کرےاقرار گا کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ
اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا “ہے۔

آوازہیجوں33 بند ہوئی تو ایسا نبوکدنضرہوا۔ہی سےسنگتانسانیکو
نکال کر بھگایا گیا، اور وہ بَیلوں کی گھاسطرح چرنے لگا۔ اُس کا جسم
آسمان اوسکی سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے اُس عقاببالکے کے پَروں
جتنے لمبے اور اُس کے ناخن پرندے کے چنگل کی مانند ہوئے۔ لیکن34
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سالسات گزرنے کے بعد مَیں، نبوکدنضر اپنی آنکھوں کو آسمان طرفکی
اُٹھا کر دوبارہ ہوش میں آیا۔ تب مَیں نے الله تعالیٰ کی تمجید کی، مَیں نے
اُس کی حمد و ثنا کی جو تکہمیشہ زندہ اُسہے۔ ابدیحکومتکی ہے،
اُس نسلسلطنتکی در نسل قائم رہتی ہے۔ اُس35 نسبتکی دنیا کے تمام
باشندے صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں کے ساتھ
جو جی چاہے کرتا اُسےہے۔ کچھ کرنے روکنہیںکوئیسے سکتا، کوئی
اُس طلبجوابسے کر پوچھکے نہیں سکتا، تُو” نے کیا “کِیا؟

جوں36 ہی مَیں ہوشدوبارہ میں آیا تو مجھے پہلی عزتشاہی اور شان
و شوکت بھی از سرِ نو حاصل میرےہوئی۔ مشیر اور شرفا میرےدوبارہ
منے حاضرسا ہوئے، اور مجھے تختدوبارہ پر بٹھایا گیا۔ پہلے میرینسبتکی
عظمت میں اضافہ ہوا۔

اب37 مَیں، نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اُسیمَیں
کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی کرےوہ وہ صحیح ہے۔ اُس کی
تمام راہیں منصفانہ ہیں۔ جو مغرور ہو کر زندگی گزارتے ہیں اُنہیں پستوہ
کرنے قابلکے ہے۔

5
بیل َشضَر ضیافتکی

ایک1 دن بیل َشضَر بادشاہ اپنے بڑوں کے ہزار افراد کے لئے زبردست
ضیافت کر کے اُن کے ساتھ َمے پینے لگا۔ 2 نشے میں اُس نے حکم سونے”دیا، چاندی کے جو پیالے میرے باپ نبوکدنضر نے یروشلم میں واقع
الله کے گھر سے چھین لئے تھے پاسمیرےوہ لے آؤ تاکہ مَیں اپنے بڑوں،
یوں بیو اور داشتاؤں ساتھکے اُن سے پیَمے “لوں۔ چنانچہ3 یروشلم میں واقع
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الله کے گھر سے لُوٹے ہوئے پیالے اُس پاسکے لائے گئے، اور سب اُن
سے َمے پی کر 4 سونے، چاندی، پیتل، لـکڑیلوہے، اور پتھر کے اپنے بُتوں
کی تمجید کرنے لـگے۔

اُسی5 لمحے شاہی محل کے ہال میں انسانی ہاتھ کی اُنگلیاں نظر آئیں جو
شمع دان کے مقابل دیوار کے پلستر پر کچھ لـکھنے لـگیں۔ جب بادشاہ نے
ہاتھ کو لـکھتے ہوئے دیکھا 6 تو اُس کا چہرہ ڈر مارےکے فق ہو گیا۔
اُس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اور اُس کے دوسرےایکگھٹنے سے
ٹکرانے لـگے۔

7 وہ زور سے چیخا، جادوگروں،” نجومیوں اور غیب دانوں کو “!بُلاؤ
بابل دانشکے مند پہنچے تو وہ بولا، جو” بھی لـکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر
مجھے اُن مطلبکا بتا اُسےسکے رنگارغوانی لباسکا پہنایا اُسگا۔جائے
میںگلےکے کیسونے زنجـیر پہنائی جائے گی، دوصرفمیںحکومتاور
لوگ اُس بڑےسے ہوں “گے۔

8 بادشاہ دانشکے مند قریب آئے، لیکن نہ وہ لـکھے ہوئے الفاظ پڑھ
سکے، نہ اُن کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ تب9 بیل َشضَر بادشاہ نہایت
پریشان ہوا، اُساور ماندمزیدچہرہکا پڑ اُسگیا۔ پریشانسختبھیشرفاکے
ہو گئے۔

10 بادشاہ اور شرفا کی باتیں تکملـکہ پہنچ گئیں تو ضیافتوہ کے ہال
میں داخل ہوئی۔ کہنے لـگی، بادشاہ” ابد تک جیتے !رہیں گھبرانے یا
ماند پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ11 کی بادشاہی میں ایک آدمی ہے
جس میں مُقّدس دیوتاؤں کی روح آپہے۔ کے باپ کے دورِ حکومت
میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کی سی بصیرت، فہم اور حکمت کا مالـک
آپہے۔ باپکے نبوکدنضر بادشاہ نے اُسے قسمت کا حال بتانے والوں،
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جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا تھا، 12 کیونکہ اُس میں
غیرمعمولی ذہانت، علم اور سمجھ پائی جاتی ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرنے
اور پہیلیاں اور پیچیدہ مسئلے حل کرنے میں ماہر ثابت ہوا آدمیہے۔ کا نام
دانیال ہے، گو بادشاہ نے اُس کا نام بیل َطشَضَر رکھا تھا۔ میرا مشورہ ہے
آپکہ اُسے بُلائیں، کیونکہ آپوہ کو لـکھےضرور الفاظہوئے مطلبکا
بتائے “گا۔

13 یہ سن کر بادشاہ دانیالنے ًکو فورا بُلا لیا۔ جب پہنچا تو بادشاہ اُس
سے مخاطب ہوا، کیا” تم وہ دانیال ہو جسے میرے باپ نبوکدنضر بادشاہ
یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ یہوداہ سے یہاں لائے تھے؟ 14 سنا ہے کہ
دیوتاؤں روحکی تم میں کہہے، تم بصیرت، فہم اور حکمتغیرمعمولی کے
مالـک ہو۔ دانش15 مندوں اور نجومیوں میرےکو منے سا لایا گیا ہے تاکہ
دیوار پر لـکھے الفاظہوئے پڑھ کر مجھے اُن مطلبکا بتائیں، لیکن وہ ناکام
ہیں۔رہے مجھےاب16 بتایا گیا کہ تم خوابوں کی تعبیر اور پیچیدہ مسئلوں کو
میںکرنےحل ماہر ہو۔ اگر تم الفاظیہ پڑھ مجھےکر اِن مطلبکا بتا سکو تو
تمہیں رنگارغوانی لباسکا پہنایا جائے تمہارےگا۔ گلے میں سونے کی
زنجـیر پہنائی جائے گی، حکومتاور صرفمیں لوگدو تم بڑےسے ہوں
“گے۔

دانیال17 جوابنے دیا، مجھے” اجر نہ دیں، اپنے تحفے کسی اَور کو
دیجئے۔ مَیں بادشاہ کو یہ الفاظ اور اِن کا مطلب ویسے ہی بتا دوں گا۔
18 اے بادشاہ، جو سلطنت، عظمت اور شان و شوکت آپ کے باپ
نبوکدنضر کو حاصل تھی وہ الله تعالیٰ سے ملی تھی۔ اُسی19 نے اُنہیں وہ
عظمت عطا باعثکےجستھیکی تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں افرادکے
اُن سے ڈرتے اور اُن کے منے سا کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا ہتے چا تھے
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اُسے مارا زندہوہجسےگیا، ہتےچھوڑنا تھےچا وہ سرفرازوہجسےرہا۔زندہ
کرنا ہتے چا تھے وہ سرفراز ہوا اور پستجسے کرنا ہتے چا تھے پستوہ ہوا۔
لیکن20 وہ پھول کر حد سے یادہ ز مغرور ہو گئے، اِس لئے اُنہیں تخت سے
اُتارا گیا، اور وہ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے۔ 21 اُنہیں انسانی سنگت سے
نکال کر بھگایا گیا، اور اُن کا دل جانور کے دل کی مانند بن گیا۔ اُن کا
سہنرہن ساتھکےگدھوںجنگلی تھا، اور بَیلوںوہ چرنےگھاسطرحکی
لـگے۔ اُن کا جسم آسمان اوسکی سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت تکوقتاُس
تکجبرہی کہ اُنہوں نے اقرار نہ کیا کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر
اختیار ہے، وہ اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔

اے22 بیل َشضَر بادشاہ، گو آپ اُن کے بیٹے ہیں اور اِس بات کا علم
رکھتے ہیں توبھی آپ فروتن نہ رہے 23 بلـکہ آسمان مالـککے خلافکے
کھڑےاُٹھ ہو گئے آپہیں۔ نے حکم دیا کہ اُس کے گھر کے آپپیالے
کے حضور لائے جائیں، اور آپ نے اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں کے
ساتھ اُنہیں َمے پینے کے لئے استعمال کیا۔ ساتھ آپساتھ نے اپنے دیوتاؤں
کی تمجید کی گو وہ چاندی، سونے، پیتل، لـکڑیلوہے، اور پتھر کے بُت ہی
ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن یا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جس خدا کے
ہاتھ آپمیں جانکی آپاور کی تمام راہیں ہیں اُس کا آپاحترام نہیںنے
کیا۔

اِسی24 لئے اُس نے ہاتھ بھیج کر دیوار پر یہ الفاظ لـکھوا دیئے۔ 25 اور
لـکھا یہ ہے، منے’ منے تقیل و ‘فرسین۔

26 منے’ ‘ کا مطلب گنا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی آپ کی سلطنت کے دن گنے
ہوئے ہیں، الله نے اُنہیں تکاختتام پہنچایا ہے۔
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27 ‘تقیل’ کا مطلب تولا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی الله آپنے کو تول کر معلوم

کیا ہے آپکہ کا وزن کم ہے۔
28 ‘فرسین’ مطلبکا تقسیم’ آپیعنیہے۔‘ہوا بادشاہیکی مادیوںکو

اور فارسیوں میں تقسیم کیا جائے “گا۔
دانیال29 خاموش ہوا تو بیل َشضَر نے حکم دیا کہ اُسے ارغوانی رنگ

لباسکا پہنایا جائے اور اُس کے گلے میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے۔
اعلانساتھساتھ کیا گیا ابکہ دانیالآدمیدوصرفمیںحکومتسے بڑےسے ہیں۔

راتاُسی30 بابلشاہِ بیل َشضَر قتلکو کیا گیا، اور31 تختمادیدارا پر
بیٹھ گیا۔ اُس کی عمر سال62 تھی۔

6
دانیال ببر شیر کی ماند میں

1 دارا سلطنتنے کے تمام صوبوں پر 120 صوبے دار متعین کرنے کا
فیصلہ کیا۔ 2 اُن پر تین وزیر مقرر تھے جن میں ایکسے دانیال تھا۔ گورنر
اُن کے منے سا جواب دہ تھے تاکہ بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ 3 جلد ہی
پتا چلا کہ دوسرےدانیال وزیروں اور صوبے داروں پر سبقت رکھتا تھا،
کیونکہ وہ غیرمعمولی ذہانت کا مالـک ًتھا۔ نتیجتا بادشاہ نے اُسے پوری
سلطنت پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب4 دیگر وزیروں اور صوبے داروں
کو باتیہ معلوم ہوئی تو وہ دانیال پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈنے لـگے۔
لیکن وہ اپنی ذمہ یوں دار کو نبھانے میں اِتنا قابِل اعتماد تھا کہ وہ ناکام
رہے۔ کیونکہ نہ رشوتوہ خور تھا، نہ کسی کام میں ُسست۔

5 آخرکار وہ آدمی آپس میں کہنے لـگے، اِس” یقے طر سے ہمیں دانیال پر
الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بات ہے جو الزام کا باعث
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بن سکتی ہے یعنی اُس کے خدا کی “شریعت۔ تب6 وہ گروہ صورتکی
میں بادشاہ کے منے سا حاضر ہوئے اور کہنے لـگے، دارا” بادشاہ ابد تک
جیتے !رہیں سلطنت7 کے تمام وزیر، گورنر، صوبے دار، مشیر اور منتظم
آپس میں مشورہ کر متفقکے ہوئے ہیں کہ اگلے 30 دن سبدورانکے
صرفکو بادشاہ سے دعا کرنی ہئے۔ چا ایکبادشاہ فرمان صادر کریں کہ
جو بھی کسی اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا اُسے شیروں کی ماند میں
پھینکا جائے گا۔ دھیان دینا ہئے چا سبکہ ہی اِس پر عمل کریں۔ اے8
بادشاہ، گزارش ہے آپکہ یہ فرمان ضرور صادر کریں بلـکہ لـکھ کر اُس
کی تصدیق بھی کریں تاکہ اُسے تبدیل نہ کیا جا سکے۔ تب وہ مادیوں اور
فارسیوں کے قوانین کا بنحصہ کر منسوخ نہیں کیا جا سکے “گا۔

9 دارا بادشاہ مان گیا۔ اُس فرماننے لـکھوا کر اُس کی تصدیق کی۔
دانیالجب10 کو معلوم ہوا کہ فرمان صادر ہوا ہے تو وہ سیدھا اپنے

گھر میں چلا گیا۔ چھت ایکپر کمرا جستھا کی کھلی کھڑکیوں کا رُخ
یروشلم تھا۔طرفکی کمرےاِس میں دانیال روزانہ تین بار اپنے ٹیکگھٹنے
کر دعا اور اپنے خدا ستائشکی کرتا ابتھا۔ بھی اُس نے یہ جاریسلسلہ
رکھا۔ جوں11 ہی دانیال اپنے خدا سے دعا اور التجا کر رہا تھا تو اُس کے
دشمنوں نے گروہ صورتکی میں گھر گھسمیں کر اُسے یہ کرتے ہوئے
پایا۔

تب12 وہ بادشاہ پاسکے گئے اور اُسے شاہی فرمان کی یاد دلائی، کیا”
آپ فرماننے نہیںصادر کیا تھا دن30اگلےکہ صرفکوسبدورانکے
بادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور کسیجو اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا
اُسے ماندکیشیروں میں پھینکا “گا؟جائے بادشاہ یہجی،”دیا،جوابنے
فرمان قائم ہے بلـکہ مادیوں اور فارسیوں قوانینکے کا حصہ منسوخجوہے
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نہیں کیا جا “سکتا۔ اُنہوں13 نے کہا، اے” بادشاہ، دانیال جو یہوداہ کے
جلاوطنوں میں سے آپنہہے کی پروا کرتا، نہ اُس فرمان آپکیجسکی
نے لـکھ کر تصدیق کی۔ تکابھی وہ روزانہ تین بار اپنے خدا سے دعا کرتا
“ہے۔

14 یہ سن کر بادشاہ محسوسدقتبڑیکو ہوئی۔ پورا دن وہ سوچتا رہا
دانیالمَیںکہ وہتکہونےغروبکےسورجبچاؤں۔طرحکسکو اُسے
چھڑانے کے لئے کوشاں رہا۔ لیکن15 آخرکار وہ آدمی گروہ صورتکی
میں دوبارہ بادشاہ آئےحضورکے اور کہنے بادشاہ”لـگے، کو یاد رہے کہ
مادیوں فارسیوںاور قوانینکے مطابقکے فرمانبھیجو بادشاہ کرےصادر
اُسے تبدیل نہیں کیا جا “سکتا۔ 16 چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ دانیال کو
پکڑ کر شیروں کی ماند میں پھینکا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ بولا، اے”
جسدانیال، خدا عبادتکی تم بلاناغہ کرتے آئے ہو وہ تمہیں “بچائے۔
17 پھر ماند کے منہ پر پتھر رکھا گیا، اور بادشاہ اپنینے مُہر اور اپنے بڑوں کی
مُہریں اُس پر لگائیں تاکہ بھیکوئی اُسے کھول دانیالکر کی مدد نہ کرے۔

اِس18 بعدکے بادشاہ محلشاہی واپسمیں چلا گیا راتپوریاور روزہ
رکھے ہوئے گزاری۔ نہ کچھ اُس کا دل بہلانے کے لئے اُس پاسکے لایا
گیا، نہ اُسے نیند آئی۔

جب19 پَو پھٹنے لـگی تو وہ اُٹھ کر شیروں کی ماند پاسکے گیا۔ 20 اُس
کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے غمگین آواز سے پکارا، اے” زندہ خدا کے
بندے دانیال، تمہارےکیا کیجسخدا تم عبادتبلاناغہ کرتے رہے ہو
تمہیں شیروں سے بچا “سکا؟ دانیال21 جوابنے بادشاہ”دیا، تکابد جیتے
!رہیں میرے22 خدا نے اپنے فرشتے بھیجکو شیروںنےجسدیا کے منہ
کو بند کئے رکھا۔ اُنہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ الله
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منےکے مَیںسا جرمسےمجھبھیخلافکےسلامتبادشاہہوں۔بےقصور
نہیں “ہوا۔

سنیہ23 کر بادشاہ میںآپے نہ سمایا۔ اُس دانیالنے ماندکو سے لنے نکا
کا حکم دیا۔ جب اُسے کھینچ کر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اُسے کوئی بھی
نقصان نہیں پہنچا۔ یوں اُسے الله پر بھروسا رکھنے کا اجر ملا۔ لیکن24 جن
آدمیوں دانیالنے پر الزام لگایا تھا اُن کا بُرا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر اُنہیں
اُن میںماندکیشیروںسمیتبچوںبالکے پھینکا گیا۔ ماند فرشکے پر گرنے
سے پہلے ہی شیر اُن پر پڑےجھپٹ اور اُنہیں پھاڑ کر اُن کی ہڈیوں کو چبا
لیا۔

25 پھر دارا بادشاہ سلطنتنے کی تمام قوموں، اُمّتوں اور اہِل زبان کو
ذیل کا پیغام بھیجا،
!ہوسلامتیکیسب” 26 فرمانمیرا !سنو لازم کیسلطنتمیریکہہے

ہر دانیاللوگجگہ کے خدا کے منے سا تھرتھرائیں اور اُس مانیں۔خوفکا
کیونکہ وہ زندہ خدا اور تکابد قائم نہہے۔ اُسکبھی کی بادشاہی تباہ، نہ
اُس حکومتکی ختم ہو گی۔ وہی27 بچاتا نجاتاور دیتا آسمانوہیہے، و
زمین پر الٰہی نشان معجزےاور دکھاتا اُسیہے۔ دانیالنے کو شیروں کے
قبضے سے “بچایا۔

28 چنانچہ دانیال کو دارا بادشاہ فارساور کے خورسبادشاہ کے دورِ
حکومت بہتمیں کامیابی حاصل ہوئی۔

7

دانیال کی پہلی یا :رو چار جانور
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1 ِ شاہ بابل بیل َشضَر کی حکومت کے پہلے سال میں دانیال خوابنے

میں یا رو جاگدیکھی۔ اُٹھنے پر اُس نے وہ کچھ قلم بند کر لیا میںخوابجو
دیکھا تھا۔ ذیل میں اِس کا بیان ہے،

رات2 وقتکے مَیں، دانیال نے یا رو میں دیکھا کہ آسمان کی چاروں
ہَوائیں زور بڑےسے سمندر متلاطمکو کر رہی ہیں۔ 3 پھر بڑےچار جانور
سمندر نکلسے آئے دوسرےایکجو مختلفسے تھے۔

4 پہلا جانور ببر شیر جیسا تھا، لیکن اُس عقابکے کے پَر میرےتھے۔
دیکھتے اُسہی پَروںکے نوچکو لیا گیا اور اُسے اُٹھا انسانکر پچھلےطرحکی
دو پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اُسے انسان کا دل بھی مل گیا۔

5 دوسرا جانور ریچھ جیسا تھا۔ اُس ایککا پہلو کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ
اپنے دانتوں میں تین پکڑےپسلیاں ہوئے تھا۔ اُسے بتایا گیا، اُٹھ،” جی بھر کر
گوشت “!کھالے

6 پھر مَیں تیسرےنے جانور دیکھا۔کو وہ چیتے جیسا تھا، لیکن اُس کے
چار سر تھے۔ حکومتاُسے کرنے کا اختیار دیا گیا۔

اِس7 کیراتبعدکے یا ایکمیںرو جانورچوتھا نظر آیا جو ہولڈراؤنا،
ناک نہایتاور طاقتہی ور تھا۔ اپنے لوہے بڑےبڑےکے دانتوں سے وہ
کچھسب کھاتا اور ُچور ُچور کرتا تھا۔ کچھجو بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند
دیتا تھا۔ یہ جانور دیگر جانوروں مختلفسے تھا۔ اُس سینگدسکے تھے۔
مَیں8 سینگوں پر غور ہی کر رہا تھا ایککہ اَور چھوٹا سینگسا اُن کے
درمیان نکلسے آیا۔ سینگوںدسپہلے میں تینسے نوچکو لیا گیا تاکہ اُسے
ملجگہ جائے۔ سینگچھوٹے پر انسانی آنکھیں تھیں، اور اُس کا بڑیمنہ
بڑی باتیں کرتا تھا۔
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مَیں9 دیکھ ہی رہا تھا تختکہ لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اُس

برفلباسکا جیسا سفید اور اُس خالصبالکے اُون کی مانند جستھے۔
تخت پر وہ بیٹھا تھا آگوہ کی بھڑکطرح رہا تھا، اور اُس پر شعلہ زن پہئے
لـگے اُس10تھے۔ منےکے نہرکیآگسےسا بہہ تھی۔رہینکلکر بےشمار
ہستیاں اُس کی خدمت کے لئے کھڑی تھیں۔ لوگ عدالت کے لئے بیٹھ
گئے، اور کتابیں کھولی گئیں۔

11 مَیں نے غور کیا کہ چھوٹا سینگ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ مَیں
دیکھتا رہا تو چوتھے جانور قتلکو کیا گیا۔ اُس کا جسم تباہ ہوا اور بھڑکتی
میںآگ پھینکا گیا۔ 12 تیندیگر حکومتکیجانوروں اُن لیچھینسے گئی،
لیکن اُنہیں کچھ دیر کے لئے زندہ ہنے ر اجازتکی دی گئی۔

کیرات13 یا مَیںمیںرو بھییہنے دیکھا آسمانکہ بادلوںکے ساتھکے
کوئیساتھ آ رہا ابِنجوہے آدم لـگسا الایامقدیمجبہے۔رہا قریبکے
پہنچا تو اُس کے حضور لایا گیا۔ 14 اُسے عزتسلطنت، اور بادشاہی دی
گئی، اور ہر قوم، اُمّت اور زبان افرادکے اُسنے پرستشکی اُسکی۔ کی
ابدیحکومت ہے اور کبھی ختم نہیں ہو گی۔ اُس کی بادشاہی کبھی تباہ
نہیں ہو گی۔

15 مَیں، دانیال سخت پریشان ہوا، کیونکہ یا رو سے مجھ پر دہشت چھا
تھی۔گئی اِس16 لئے مَیں پاسکےکسیکھڑےوہاںنے جا اُسکر سے
گزارش کی کہ وہ مجھے اِن تمام باتوں مطلبکا بتائے۔ اُس مجھےنے اِن کا
مطلب بتایا، بڑےچار”17 جانور ہیںسلطنتیںچار زمینجو نکلسے کر قائم
ہو جائیں گی۔ لیکن18 الله تعالیٰ کے مُقّدسین کو حقیقی بادشاہی ملے گی،
وہ بادشاہی جو تکابد حاصل رہے “گی۔

مَیں19 چوتھے جانور بارےکے میں مزید جاننا چاہتا تھا، اُس جانور کے
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بارے میں جو دیگر جانوروں سے اِتنا مختلف اور اِتنا ناکہول تھا۔ کیونکہ
اُس دانتکے لوہے اور پنجے پیتل کے تھے، اور کچھسبوہ کھاتا اور ُچور
ُچور کرتا تھا۔ جو بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند دیتا تھا۔ مَیں20 اُس سرکے
اورسینگوںدسکے نکلےسےمیںاُن میںبارےکےسینگچھوٹےہوئے
بھی مزید جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ سینگچھوٹے کے نکلنے سینگوںدسپر
میں سے تین نکل کر گر گئے، اور سینگیہ بڑھ کر ساتھ والے سینگوں سے
کہیں بڑا نظر آیا۔ اُس کی آنکھیں تھیں، اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا
تھا۔ 21 یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ سینگچھوٹے مُقّدسیننے جنگسے
کر اُنہیںکے شکست دی۔ لیکن22 پھر قدیم الایام آ پہنچا اور الله تعالیٰ کے
مُقّدسین کے لئے انصاف قائم کیا۔ پھر وقتوہ مُقّدسینجبآیا بادشاہیکو
حاصل ہوئی۔

جس23 سے مَیں نے یا رو کا مطلب پوچھا تھا اُس نے کہا، چوتھے”
جانور سے مراد زمین پر ایک چوتھی بادشاہی ہے جو دیگر تمام بادشاہیوں
مختلفسے ہو گی۔ وہ تمام دنیا کو کھا جائے گی، اُسے روند کر ُچور ُچور
دےکر گی۔ سینگوںدس24 سے دسمراد بادشاہ ہیں جو اِس بادشاہی
آئیںنکلسے اُنگے۔ ایکبعدکے اَور بادشاہ آئے گا بادشاہوںگزرےجو
مختلفسے ہو گا اور تین بادشاہوں خاککو میں دےملا گا۔ 25 وہ الله
تعالیٰ خلافکے کفر بکے گا، اور مُقّدسین اُس تحتکے پِستے رہیں گے،
تکیہاں کہ وہ عیدوں کے اوقاتمقررہ شریعتاور کو تبدیل کرنے کی
مُقّدسینگا۔کرےکوشش ایککو اورعرصوںدوعرصے، آدھے عرصے
کے لئے اُس کے حوالے کیا جائے گا۔

26 لیکن پھر لوگ اُس کی عدالت کے لئے بیٹھ جائیں گے۔ اُس کی
حکومت اُس سے چھین لی جائے گی، اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے
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گی۔ تب27 آسمان تلے کی تمام سلطنتوں کی بادشاہت، سلطنت اور عظمت
الله تعالیٰ کی مُقّدس قوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ الله تعالیٰ کی
بادشاہی ابدی ہو گی، اور تمام حکمران اُس کی خدمت کر کے اُس کے
تابع رہیں “گے۔

28 مجھے مزید کچھ نہیں بتایا گیا۔ مَیں، دانیال اِن باتوں سے بہت پریشان
ہوا، اور میرا چہرہ ماند پڑ گیا، لیکن مَیں نے معاملہ اپنے دل میں محفوظ
رکھا۔

8
دانیال دوسریکی یا :رو مینڈھا اور بکرا

بیل1 َشضَر بادشاہ کے حکومتدورِ تیسرےکے سال میں مَیں، دانیال
نے ایک اَور یا رو دیکھی۔ 2 یا رو میں مَیں صوبہ عیلام کے قلعہ بند شہر
سوسن کی نہر اُولائی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ جب3 مَیں نے اپنی نگاہ
اُٹھائی کنارےتو میرےپر منے ایکہیسا مینڈھا تھا۔کھڑا اُس بڑےدوکے
سینگ تھے جن میں ایکسے یادہ ز بڑا تھا۔ لیکن دوسرےوہ کے بعد ہی
بڑا ہو گیا تھا۔ میری4 نظروں کے منے سا مینڈھا مغرب، شمال جنوباور کی
سینگطرف مارنے لگا۔ نہ کوئی جانور اُس کا مقابلہ کر سکا، نہ کوئی
اُس کے قابو سے بچا سکا۔ جو جی چاہے کرتا تھا اور ہوتے بہتہوتے بڑا
ہو گیا۔

مَیں5 اُس پر غور ہی کر رہا تھا مغرباچانککہ سے آتے ایکہوئے
بکرا دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں کے درمیان سینگزبردست تھا، اور وہ
زمین کو چھوئے بغیر چل رہا تھا۔ پوری دنیا کو عبور کر کے 6 وہ دو
سینگوں والے اُس مینڈھے پاسکے پہنچ گیا جو مَیں نے نہر کنارےکے
کھڑا دیکھا طیشبڑےتھا۔ میں آ کر وہ اُس پر ٹوٹ پڑا۔ مَیں7 نے دیکھا



دانیال 8:8 xxviii دانیال 8:14

کہ وہ مینڈھے کے پہلو سے ٹکرا بڑےگیا۔ غصے میں اُس نے اُسے یوں مارا
کہ مینڈھے کے ٹکڑےسینگدونوں ٹکڑے ہو گئے۔ اِس بےبس حالت
میں مینڈھا اُس کا مقابلہ نہ کر بکرےسکا۔ نے اُسے زمین پر پٹخ کر پاؤں
تلے کچل دیا۔ کوئی نہیں تھا جو مینڈھے بکرےکو کے قابو سے بچائے۔

8 بکرا نہایت طاقت ور ہو گیا۔ لیکن طاقت کے عروج پر ہی اُس کا بڑا
ٹوٹسینگ گیا، اور اُس کی جگہ مزید نکلسینگزبردستچار آئے جن
کا رُخ آسمان کی چار سمتوں طرفکی تھا۔ 9 اُن سینگایککے میں سے
ایک نکلسینگاَور آیا جو ابتدا میں تھا۔چھوٹا لیکن وہ مشرقجنوب، اور
ملـکصورتخوب اسرائیل طرفکی ھتے بڑ ھتے بڑ طاقتبہت ور ہو گیا۔
10 پھر وہ آسمانی تکفوج بڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کچھ فوجیوں اور ستاروں
کو زمین پھینکپر کر پاؤں تلے کچل دیا۔ 11 وہ ھتے بڑ ھتے بڑ آسمانی فوج کے
پہنچبھیتککمانڈر گیا اور اُسے اُن قربانیوں محرومسے کر دیا اُسےجو روزانہ
پیش کی جاتی تھیں۔ ساتھ سینگساتھ نے اُس کے مقدِس کے مقام کو
تباہ کر دیا۔ اُس12 فوجکی روزانہسے قربانیوںکی کی ہوئی،بےحرمتی اور
سینگ نے سچائی کو زمین پر پٹخ دیا۔ جو کچھ بھی اُس نے کیا اُس میں وہ
کامیاب رہا۔

13 پھر مَیں نے مُقّدسدو ہستیوں آپسکو باتمیں کرتے ہوئے سنا۔
ایک نے پوچھا، اِس” یا رو پیشمیں کئے تککبحالاتگئے قائم رہیں
گے، یعنی جو کچھ روزانہ کی قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تباہ کن
بےحرمتی اور یہ بات کہ مقدِس کو پامال کیا جا رہا “ہے؟ دوسرے14
جوابنے میں مجھے بتایا، حالات” 2,300 شاموں اور تکصبحوں یوں
ہی رہیں گے۔ اِس کے بعد مقدِس کو سرےنئے مخصوصسے مُقّدسو
کیا جائے “گا۔
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میرےکوئی منے سا کھڑا ہوا جو مرد لـگجیسا رہا تھا۔ ساتھ16 ساتھ مَیں
اُولائینہرنے آوازکیشخصکسیسےطرفکی اے”کہا،نےجسسنی
جبرائیل، اِس آدمی کو یا رو مطلبکا بتا “دے۔ قریبمیرےفرشتہ17 آیا
تو سختمَیں گھبرا کر منہ بلکے گر گیا۔ لیکن وہ آدماے”بولا، زاد، جان
لے کہ اِس یا رو کا تعلق آخری زمانے سے “ہے۔

جب18 وہ مجھ باتسے کر رہا تھا تو مَیں مدہوش حالت میں منہ کے
بل پڑا ابرہا۔ فرشتے مجھےنے چھو کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ 19 وہ بولا، مَیں”
تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ اُس آخری زمانے میں کیا پیشکچھ آئے جبگا
الله کا غضب نازل ہو گا۔ کیونکہ یا رو کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔
20 دو سینگوں جسکے مینڈھے کو تُو نے دیکھا مادیوہ فارساور کے
بادشاہوں نمائندگیکی لمبے21ہے۔کرتا بالوں کا یونانبکرا کا بادشاہ اُسہے۔
کی آنکھوں کے درمیان لگا بڑا سینگ یونانی شہنشاہی کا پہلا بادشاہ ہے۔
22 تُو نے دیکھا کہ یہ سینگ ٹوٹ گیا اور اُس کی جگہ سینگچار نکل
آئے۔ اِس مطلبکا ہے کہ پہلی بادشاہی سے چار اَور نکل آئیں گی۔ لیکن
چاروں طاقتکی پہلی نسبتکی کم ہو گی۔ 23 اُن حکومتکی آخریکے
ایام میں بےوفاؤں بدکرداریکی پہنچتکعروج گئی ہو گی۔

اُس وقت ایک گستاخ اور سازش کا ماہر بادشاہ تخت پر بیٹھے گا۔
24 وہ بہت طاقت ور ہو جائے گا، لیکن یہ اُس کی اپنی طاقت نہیں ہو
گی۔ وہ حیرت انگیز بربادی کا باعث بنے گا، اور جو کچھ کرےبھی گا
اُس میں کامیاب ہو گا۔ وہ زورآوروں اور مُقّدس قوم کو کرےتباہ گا۔
25 اپنی سمجھ اور فریب کے یعے ذر کامیابوہ رہے گا۔ تب وہ متکبر ہو
لوگجبگا۔جائے آپاپنے سمجھیںمحفوظکو گے تو وہ موتاُنہیں کے
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اُتارےگھاٹ گا۔ آخرکار وہ حکمرانوں کے حکمران خلافکے بھی اُٹھے
گا۔ لیکن پاشپاشوہ ہو جائے گا، البتہ انسانی ہاتھ سے نہیں۔

اے26 دانیال، شاموں اور صبحوں بارےکے میں جو یا رو تجھ پر ظاہر
ہوئی وہ سچی لیکنہے۔ فی الحال اُسے پوشیدہ رکھ، کیونکہ واقعاتیہ ابھی
پیش نہیں آئیں گے بلـکہ بہت دنوں کے گزر جانے کے بعد “ہی۔

اِس27 بعدکے نڈھالدانیالمَیں، ہو بیمارتکدنوںکئیکر رہا۔ پھر مَیں
اُٹھا اور بادشاہ خدمتکی میں دوبارہ فرائضاپنے ادا کرنے لگا۔ مَیں یا رو
سختسے پریشان تھا، اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اُس مطلبکا بتا سکے۔

9
دانیال اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے

1 دارا بن اخسویرس بابل کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ اِس مادی بادشاہ
2 کی حکومت کے پہلے سال میں مَیں، دانیال پاکنے نوشتوں کی تحقیق
کی۔ مَیں خاصنے کر اُس پر غور کیا جو رب نے یرمیاہ نبی کی معرفت
فرمایا تھا۔ اُس مطابقکے یروشلم کی تباہ تکسال70حالتشدہ قائم رہے
گی۔ 3 چنانچہ مَیں ربنے اپنے خدا طرفکی رجوع کیا تاکہ اپنی دعا اور
التجاؤں اُسسے یافتمرضیکی در ساتھکروں۔ ساتھ مَیں نے روزہ رکھا،
ٹاٹ لباسکا اوڑھ لیا اور اپنے سر پر ڈالراکھ لی۔ مَیں4 ربنے اپنے خدا
سے دعا کر کے اقرار اے”کیا، رب، تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے جو بھی تجھے پیار کرتا اور
تیرے احکام تابعکے رہتا اُسہے ساتھکے تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُس پر
مہربانی کرتا ہے۔ لیکن5 ہم گناہنے بدیاور اوربےدینہمہے۔کی باغی
ہو تیرےکر احکام اور ہدایات بھٹکسے گئے ہیں۔ 6 ہم نے نبیوں کی
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نہیں سنی، تیرےحالانکہ خادم تیرا نام لے ہمارےکر بادشاہوں، بزرگوں،
باپ دادا ملـکبلـکہ کے تمام باشندوں مخاطبسے ہوئے۔ اے7 رب، تُو
حق بجانب ہے جبکہ اِس دن سبہم شرم سار ہیں، خواہ یہوداہ، یروشلم
یا اسرائیل کے ہوں، خواہ قریب یا اُن تمام ممالـکدُوردراز میں ہتے ر ہوں
جہاں تُو ہماریہمیںنے بےوفائی سببکے منتشرسے کر دیا کیونکہہے۔
ہم تیرے ہی ساتھ بےوفا رہے ہیں۔ اے8 رب، ہم اپنے بادشاہوں،
بزرگوں باپاور بہتسمیتدادا شرم سار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی گناہ
کیا ہے۔

ربلیکن9 ہمارا خدا رحیم ہے اور خوشی معافسے کرتا ہے، گو ہم
اُس سرکشسے ہوئے ہیں۔ نہ10 ربہم اپنے خدا تابعکے رہے، نہ اُس
کے اُن احکام مطابقکے گزاریزندگی جو اُس ہمیںنے اپنے خادموں یعنی
نبیوں معرفتکی تھے۔دیئے شریعتتیریاسرائیلتمام11 ورزیخلافکی
کر صحیحکے راہ بھٹکسے گیا تیریکوئیہے، سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔

الله کے خادم موسٰی نے شریعت میں قَسم کھا کر لعنتیں بھیجی تھیں،
اور اب یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اِس لئے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔
12 جو کچھ تُو ہمارےنے ہمارےاور حکمرانوں خلافکے فرمایا تھا وہ
پورا ہوا، اور ہم پر آفتبڑی آئی۔ آسمان تلے مصیبتایسیبھیکہیں نہیں آئی
جس طرح یروشلم پیشکو آئی ہے۔ 13 موسٰی کی شریعت میں مذکور ہر
لعنتوہ ہم پر نازل ہوئی جو نافرمانوں پر بھیجی گئی توبھیہے۔ نہ ہم نے
گناہوںاپنے تیرینہچھوڑا،کو سچائی پر دھیان دیا، اِسحالانکہ ربہمسے
اپنے خدا غضبکا ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ اِسی14 لئے رب ہم پر آفت لانے
نہسے جھجکا۔ کیونکہ رببھیکچھجو ہمارا خدا کرتا میںاُسہے حقوہ
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بجانب ہوتا لیکنہے۔ ہم نے اُس کی نہ سنی۔
ہمارےرباے15 خدا، تُو بڑی قدرت کا اظہار کر کے اپنی قوم کو

مصر نکالسے لایا۔ تیرےیوں نام کو عزتوہ جلالو ملا تکآججو قائم
رہا ہے۔ اِس کے باوجود ہم نے گناہ کیا، ہم سے بےدین حرکتیں سرزد
ہوئی ہیں۔ اے16 رب، تُو اپنے منصفانہ کاموں میں وفادار رہا !ہے اب
بھی اِس کا لحاظ کر اور اپنے سخت غضب کو اپنے شہر اور مُقّدس پہاڑ
یروشلم دُورسے !کر یروشلم تیریاور قوم گرد نواحو قوموںکی کے لئے مذاق
کا نشانہ بن گئی ہے، گو ہم مانتے ہیں کہ ہمارےیہ گناہوں ہمارےاور
باپ دادا کی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

ہمارےاے17 خدا، اب اپنے خادم کی دعاؤں اور التجاؤں کو !سن
اے رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ شدہ مقدِس پر چہرےاپنے کا مہربان
نور چمکا۔ میرےاے18 خدا، کان لگا کر میری !سن اپنی آنکھیں !کھول
اُس شہر کھنڈراتکے پر نظر جسکر تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہمہے۔
اِس لئے تجھ سے التجائیں نہیں کر رہے کہ راستہم باز ہیں بلـکہ اِس لئے
کہ تُو نہایت مہربان ہے۔ اے19 ہماریرب، اے!سن رب، معافہمیں
!کر میرےاے خدا، اپنی خاطر دیر نہ کر، تیرےکیونکہ شہر اور قوم پر
تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا “ہے۔

ہفتوں70 کا بھید
یوں20 مَیں دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار

کرتا گیا۔ خاصمَیں کر اپنے خدا مُقّدسکے پہاڑ یروشلم کے لئے رب اپنے
خدا کے حضور یاد فر کر رہا تھا۔
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مَیں21 دعا کر ہی رہا تھا کہ جبرائیل جسے مَیں نے دوسری یا رو میں

دیکھا پاسمیرےتھا آ ربپہنچا۔ کے میںگھر شام کی پیشقربانی کرنے
کا وقت تھا۔ مَیں بہت تھکہی گیا تھا۔ 22 اُس نے مجھے سمجھا کر اے”کہا، دانیال، اب مَیں تجھے سمجھ اور بصیرت دینے کے لئے آیا ہوں۔
جوں23 ہی تُو دعا کرنے لگا تو الله جوابنے دیا، کیونکہ تُو اُس کی نظر
گراںمیں قدر تجھےمَیںہے۔ جوابیہ سنانے آیا دھیانابہوں۔ سے یا رو
کو سمجھ !لے تیری24 قوم تیرےاور مُقّدس شہر کے لئے 70 ہفتے مقرر
کئے ہیںگئے تاکہ اُتنے میں جرائم اور گناہوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، قصور
کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستی قائم کی جائے، یا رو پیشاور گوئی کی
تصدیق کی جائے مُقّدساور ترین جگہ مسحکو کر مخصوصکے مُقّدسو
کیا جائے۔

جاناب25 اورلے سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم
دیا جائے گا، لیکن ساتمزید ہفتے گزریں گے، پھر ہی ایکالله حکمران
کو اِس کام کے لئے چن کر کرےمسح گا۔ تب شہر کو 62 ہفتوں کے
اندر چوکوں اور سمیتخندقوں سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا، گو اِس
دوران وہ مصیبتکافی دوچارسے ہو گا۔ 26 ہفتوں62اِن بعدکے الله کے
بندےگئےکئےمسح قتلکو کیا اُساورگا،جائے نہیںبھیکچھپاسکے ہو
گا۔ ایکوقتاُس اَور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدِس کو کرےتباہ
گی۔ اختتام سیلاب کی صورت میں آئے گا، اور آخر جنگتک جاری
رہے ایسیگی، تباہی ہو جسگی کا فیصلہ ہو ہے۔چکا ایک27 تکہفتے
یہ حکمران متعدد لوگوں ایککو عہد تحتکے ہنے ر پر کرےمجبور گا۔
اِس ہفتے بیچکے میں وہ ذبح اور غلہ کی قربانیوں کا انتظام کرےبند گا اور
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مقدِس طرفایککے وہ کچھ کرےکھڑا گا جو بےحرمتی اور تباہی کا
باعث لیکنہے۔ تباہ کرنے والے کا بھیخاتمہ مقرر کیا گیا اورہے، آخرکار
وہ بھی تباہ ہو جائے “گا۔

10
دانیال آخریکی یا رو

فارس1 کے بادشاہ خورس کی حکومت کے تیسرے سال میں بیل
َطشَضَر یعنی دانیال ایکپر بات ظاہر ہوئی جو یقینی ہے جساور کا تعلق
اُسےہے۔سےمصیبتبڑیایک یا اِسمیںرو پیغام ہوئی۔حاصلسمجھکی

2 اُن دنوں میں مَیں، دانیال پورےتین ہفتے ماتم کر رہا تھا۔ 3 نہ مَیں نے
عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا میرےَمے تکہونٹوں پہنچی۔ پورےتین
ہفتے مَیں نے ہر خوشبودار تیل سے پرہیز کیا۔ 4 پہلے مہینے کے ویں24
*دن بڑےمَیں یا در دِجلہ کنارےکے پر کھڑا تھا۔ مَیں5 نے نگاہ اُٹھائی تو
کیا دیکھتا ہوں میرےکہ منے سا کتان سے ملبّس آدمی کھڑا جسہے کی
کمر خالصمیں سونے کا پٹکا بندھا ہوا ہے۔ اُس6 کا †پکھراججسم جیسا
تھا، اُس کا چہرہ آسمانی بجلی کی چمکطرح رہا تھا، اور اُس کی آنکھیں
بھڑکتی مشعلوں کی مانند تھیں۔ اُس کے بازو اور پالشپاؤں کئے پیتلہوئے
دمکطرحکی رہے تھے۔ لتے وقتبو لـگیوں رہا تھا کہ بڑا ہجوم شور مچا
رہا ہے۔

صرف7 مَیں، دانیال نے یہ یا رو میرےدیکھی۔ ساتھیوں نے اُسے نہ
اچانکتوبھیدیکھا۔ اُن پر ہوئیطاریدہشتاِتنی کہ بھاگوہ چھپکر
گئے۔ مَیںچنانچہ8 اکیلا ہی لیکنگیا۔رہ یہ عظیم یا دیکھرو ساریمیریکر
طاقت جاتی چہرےمیرےرہی۔ رنگکا ماند پڑ گیا اور ہوا۔بےبسمَیں
* 10:4 پہلے مہینے کے :دنویں24 23 یل۔ اپر † 10:6 :پکھراج topas
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9 پھر وہ لنے بو لگا۔ اُسے سنتے ہی مَیں منہ بلکے گر حالتمدہوشکر میں
زمین پر پڑا رہا۔ ایکتب10 ہاتھ مجھےنے چھو کر ہلایا۔ اُس کی مدد سے
مَیں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں بلکے ہو سکا۔

11 وہ آدمی بولا، اے” دانیال، تُو الله نزدیککے بہت گراں قدر !ہے
باتیںجو مَیں تجھ کروںسے گا اُن پر غور کر۔ کھڑا ہو جا، کیونکہ وقتاِس
مجھے تیرے ہی پاس بھیجا گیا “ہے۔ تب مَیں تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہو
گیا۔ اُس12 نے باتاپنی جاری رکھی، اے” متدانیال، سےجب!ڈرنا
تُو حاصلسمجھنے کرنے اور اپنے خدا کے منے سا جھکنے کا پورا ارادہ کر
رکھا ہے، اُسی دن سے تیری سنی گئی ہے۔ مَیں تیری دعاؤں جوابکے
میں آ گیا ہوں۔ فارسیلیکن13 بادشاہی کا میرےتکدن21سردار راستے
میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل جو الله کے سردار فرشتوں میں ایکسے ہے
میری مدد کرنے آیا، اور میری جان فارسی بادشاہی کے اُس سردار کے
ساتھ لڑنے چھوٹسے گئی۔ مَیں14 تجھے وہ کچھ سنانے کو آیا ہوں جو
تیریمیںدنوںآخری قوم پیشکو گا۔آئے کیونکہ یا رو تعلقکا آنے والے
وقت سے “ہے۔

میرےوہجب15 ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو مَیں خاموشی نیچےسے زمین
کی طرف دیکھتا رہا۔ 16 پھر جو آدمی سا لـگ رہا تھا اُس نے میرے
ہونٹوں کو چھو دیا، اور مَیں منہ کھول کر لنے بو لگا۔ مَیں نے اپنے منے سا
کھڑے فرشتے سے میرےاے”کہا، آقا، یہ یا رو دیکھ کر مَیں دردِ زہ میں
عورتمبتلا کی طرح پیچ تابو کھانے لگا طاقتمیریہوں۔ جاتی رہی
میرےاے17ہے۔ آپآقا، باتسےآپطرحکسخادمکا کر ہے؟سکتا
طاقتمیری دےجوابتو گئی سانسہے، لینا بھی مشکل ہو گیا “ہے۔

18 جو آدمی لـگسا رہا تھا اُس نے ایکمجھے بار پھر چھو کر تقویت
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دی اور19 اے”بولا، تُو جو الله کی نظر میں گراں قدر متہے، تیری!ڈرنا
سلامتی ہو۔ حوصلہ مضبوطرکھ، ہو اُسہیجوں“!جا مجھنے باتسے
کی تقویتمجھے ملی، اور مَیں بولا، میرےاب” باتآقا کریں، آپکیونکہ
تقویتمجھےنے دی “ہے۔

20 اُس نے کہا، کیا” میرےتُو آنے کا مقصد جانتا ہے؟ جلد ہی مَیں
دوبارہ فارس کے سردار سے لڑنے چلا جاؤں گا۔ اور اُس سے نپٹنے کے
بعد یونان کا سردار آئے گا۔ لیکن21 پہلے مَیں تیرے منے سا وہ کچھ بیان
ہوںکرتا جو سچائی’ میں‘کتابکی لـکھا ہے۔ سرداروںاِن) سے لڑنے میں
میری مدد کوئی نہیں کرتا تمہارےسوائے سردار فرشتے میکائیل کے۔

11
مادی1 بادشاہ دارا حکومتکی پہلےکے سال سے مَیںہی میکائیل کے

ساتھ کھڑا رہا ہوں تاکہ اُس کو سہارا دوں اور اُس حفاظتکی (کروں۔
شمالی اور جنوبی سلطنتوں کی جنگیں

مَیںاب2 تجھے وہ کچھ بتاتا ہوں ًجو پیشیقینا آئے فارسگا۔ میں مزید
تین بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے۔ اِس کے ایکبعد چوتھا آدمی بادشاہ بنے گا
جو تمام دوسروں سے کہیں یادہ ز دولت مند ہو گا۔ جب وہ دولت کے
باعث طاقت ور ہو جائے گا تو وہ یونانی مملـکت سے لڑنے کے لئے سب
کچھ کرےجمع گا۔

3 پھر ایک زورآور بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو بڑی قوت سے حکومت
کرے گا اور جو جی کرےچاہے گا۔ لیکن4 جوں ہی وہ برپا ہو جائے
اُس ٹکڑےٹکڑےسلطنتکی ہو ایککر ایکشمالی، ایکجنوبی، مغربی
میںحصےمشرقیایکاور تقسیم نہگی۔جائےہو یہ سلطنتپہلیحصےچار
طاقتجتنے ور ہوں گے، نہ بادشاہ کی تختاولاد پر بیٹھے گی، کیونکہ اُس
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سلطنتکی جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں دیکو جائے گی۔ ملـکجنوبی5
کا بادشاہ تقویت پائے گا، لیکن اُس ایککا افسر کہیں یادہ ز طاقت ور
ہو جائے گا، اُس حکومتکی کہیں یادہ ز مضبوط ہو گی۔

سالچند6 بعدکے سلطنتیںدونوں متحد عہدگی۔جائیںہو مضبوطکو
کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ کی بیٹی کی شادی شمالی بادشاہ سے کرائی
جائے گی۔ لیکن نہ بیٹی کامیاب ہو گی، نہ اُس کا شوہر اور نہ اُس کی
طاقت قائم رہے گی۔ اُن دنوں میں اُسے اُس کے ساتھیوں، باپ اور شوہر
سمیت دشمن کے حوالے کیا جائے گا۔ 7 بیٹی کی جگہ اُس ایککا رشتے
دار کھڑا ہو جائے گا جو شمالی بادشاہ فوجکی پر حملہ کر اُسکے قلعےکے
گھسمیں آئے گا۔ وہ اُن نپٹسے کر فتح پائے گا 8 اور اُن کے ڈھالے
ہوئے بُتوں کو سونے چاندی کی قیمتی چیزوں سمیت چھین کر مصر لے
جائے گا۔ وہ کچھ تکسال شمالی بادشاہ کو چھیڑےنہیں گا۔ 9 پھر شمالی
بادشاہ جنوبی بادشاہ ملـککے گھسمیں آئے گا، لیکن اُسے ملـکاپنے
میں واپس جانا پڑے گا۔ 10 اِس کے بعد اُس کے بیٹے جنگ کی یاں تیار
کر بڑیکے بڑی فوجیں جمع کریں گے۔ اُن میں ایکسے جنوبی بادشاہ کی
بڑھطرف سیلابکر طرحکی ملـکجنوبی پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اُس
تکقلعےکے پہنچے گی۔

11 پھر جنوبی میںطیشبادشاہ آ کر شمالی بادشاہ سے لڑنے کے لئے نکلے
گا۔ شمالی بادشاہ جواب میں بڑی فوج کرےکھڑی گا، لیکن شکستوہ
کھا کر تباہ12 ہو جنوبیتبگی۔جائے بادشاہ دلکا غرور سے بھر جائے
گا، اور وہ بےشمار افراد موتکو اُتارےگھاٹکے گا۔ توبھی طاقتوہ
ور نہیں رہے گا۔ 13 کیونکہ شمالی ایکبادشاہ اَور فوج کرےجمع گا جو
پہلی نسبتکی کہیں یادہ ز بڑی ہو گی۔ چند سال کے بعد وہ اِس بڑی اور
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ہتھیاروں لیسسے فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے آئے گا۔
بہتوقتاُس14 لوگسے جنوبی بادشاہ خلافکے کھڑےاُٹھ ہوں

تیریگے۔ قوم بھیلوگبےدینکے اُس کھڑےخلافکے جائیںہو گے
اور یوں یا رو کو پورا یں کر لیکنگے۔ وہ ٹھوکر کھا کر جائیںگر گے۔ 15 پھر
شمالی بادشاہ آ ایککر قلعہ بند شہر کا کرےمحاصرہ گا۔ وہ پُشتہ بنا کر شہر
پر قبضہ کر لے جنوبگا۔ کی فوجیں روکاُسے نہیں سکیں گی، اُن کے
بہترین بےبسبھیدستے ہو اُسکر کا نہیںسامنا گے۔سکیںکر حملہ16 آور
بادشاہ جو جی کرےچاہے گا، اور کوئی اُس کا سامنا نہیں کر سکے گا۔

اُس وقت وہ ملـکصورتخوب اسرائیل ٹکمیں جائے گا اور اُسے
تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تب17 وہ اپنی سلطنتپوری پر قابو پانے کا
منصوبہ باندھے گا۔ اِس ضمن میں وہ جنوبی بادشاہ کے ساتھ عہد باندھ کر
اُس سے اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا تاکہ ملـکجنوبی کو تباہ کرے،
لیکن بےفائدہ۔ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔

اِس18 بعدکے گا۔کرےرُخطرفکیعلاقوںساحلیوہ میںاُن وہسے
بہتوں پر قبضہ کرےبھی لیکنگا، ایکآخرکار اُسحکمران کے گستاخانہ
رویے اورگا،کرےخاتمہکا اُسے شرمندہ ہو پیچھےکر پھر19گا۔پڑےہٹنا
شمالی بادشاہ ملـکاپنے کے قلعوں واپسپاسکے آئے گا، لیکن اِتنے میں
ٹھوکر کھا کر گر جائے تبگا۔ اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

20 اُس کی ایکجگہ بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو اپنے افسر کو شاندار
اسرائیلملـک بھیجےمیں گا تاکہ وہاں گزرسے لوگوںکر لے۔ٹیکسسے
تھوڑےلیکن دنوں کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ نہ وہ جھگڑےکسی کے
سبب ہلاکسے ہو گا، نہ جنگکسی میں۔

اسرائیلی قوم کا بڑا دشمن
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اُس21 کی ایکجگہ مذمتقابِل آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ تختوہ کے

لئے مقرر نہیں ہوا ہو گا بلـکہ غیرمتوقع طور پر آ کر سازشوں کے وسیلے سے
بادشاہ بنے گا۔ مخالف22 فوجیں اُس ٹوٹپر پڑیں گی، لیکن سیلابوہ کی
طرح اُن پر آ کر اُنہیں بہا لے جائے گا۔ وہ اور عہد رئیسایککا تباہ ہو
جائیں گے۔ 23 کیونکہ اُس کے ساتھ عہد ھنے باند کے بعد وہ اُسے فریب
دے گا تھوڑےصرفاور ہی افراد یعےکے ذر اقتدار حاصل کر لے گا۔
24 وہ غیرمتوقع طور پر دولت مند صوبوں گھسمیں کر وہ کرےکچھ گا
جو نہ اُس باپکے اور نہ اُس باپکے دادا کبھیسے سرزد ہوا ہو گا۔ لُوٹا
ہوا مال ملـکیتاور وہ اپنے لوگوں میں کرےتقسیم گا۔ وہ قلعہ بند شہروں
پر قبضہ کرنے بھیمنصوبےکے باندھے محدودصرفلیکنگا، عرصے کے
لئے۔

25 پھر وہ ہمت باندھ کر اور پورا زور لگا کر بڑی فوج کے ساتھ جنوبی
بادشاہ سے لڑنے جائے جوابگا۔ میں جنوبی ایکبادشاہ بڑی اور نہایت
طاقتہی ور فوج کو لڑنے کے لئے کرےتیار گا۔ توبھی وہ شمالی بادشاہ
کا سامنا نہیں کر پائے گا، اِس لئے کہ اُس کامیابسازشیںخلافکے ہو
جائیں گی۔ اُس26 کی روٹی کھانے والے ہی اُسے تباہ یں کر تبگے۔ اُس
کی فوج منتشر ہو جائے گی، اور بہت سے افراد جنگمیداِن میں کھیت
آئیں گے۔

27 دونوں بادشاہ مذاکرات کے لئے ایک ہی میز پر بیٹھ جائیں گے۔
وہاں دونوں جھوٹ لتے بو دوسرےایکہوئے کو نقصان پہنچانے کے
لئے رہیںکوشاں کسیلیکنگے۔ نہیںحاصلکامیابیکو ہو گی، کیونکہ
مقررہ آخری وقت ابھی نہیں آنا ہے۔ 28 شمالی بادشاہ بڑی دولت کے ساتھ
اپنے ملـک میں واپس چلا جائے گا۔ راستے میں وہ مُقّدس عہد کی قوم
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اسرائیل پر دھیان دے کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے وطن واپس
جائے گا۔

29 وقتمقررہ پر وہ دوبارہ ملـکجنوبی گھسمیں آئے لیکنگا، پہلے
نسبتکی اِس بار فرقنتیجہ ہو گا۔ 30 کیونکہ ِکتّیم بحریکے اُسجہاز کی
مخالفت کریں گے، اور وہ ہارےحوصلہ گا۔

تب وہ مُڑ مُقّدسکر عہد کی قوم پر اپنا پورا اُتارےغصہ گا۔ مُقّدسجو
عہد ترککو کریں گے اُن پر وہ کرےمہربانی گا۔ اُس31 کے فوجی آ کر
قلعہ بند مقدِس کی بےحرمتی کریں گے۔ وہ روزانہ کی قربانیوں کا انتظام
بند کر تباہیکے کا مکروہ بُت کریںکھڑا گے۔ 32 یہودیجو پہلے سے عہد
خلافکی ورزی کر رہے ہوں گے اُنہیں وہ ِچکنی چپڑی باتوں سے مرتد
ہو جانے پر آمادہ کرے گا۔ لیکن لوگجو اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ
مضبوط رہ کر اُس مخالفتکی کریں گے۔ 33 قوم کے سمجھ دار بہتوں کو
صحیح راہ کی تعلیم دیں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے لئے وہ تلوار، آگ، قید
اور لُوٹ مار کے باعث ڈانواں ڈول رہیں گے۔ 34 اُس وقت اُنہیں تھوڑی
بہت حاصلمدد تو ہو بہتلیکنگی، لوگایسےسے اُن جائیںملساتھکے
گے مخلصجو نہیں ہوں گے۔ سمجھ35 داروں میں سے کچھ ڈانواں ڈول ہو
جائیں گے تاکہ لوگوں کو آزما کر خالصتکوقتآخری صافپاکاور
کیا جائے۔ کیونکہ وقتمقررہ کچھ دیر کے بعد آئے گا۔

36 بادشاہ جو جی کرےچاہے گا۔ وہ سرفراز ہو کر اپنے آپ کو تمام
معبودوں سے عظیم قرار دے گا۔ خداؤں کے خدا کے خلاف وہ ناقابِل
بیان کفر بکے گا۔ اُسے کامیابی بھی حاصل ہو گی، صرفلیکن وقتاُس
غضبالٰہیتکجبتک ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ کیونکہ کچھجو مقرر ہوا ہے
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اُسے پورا ہونا ہے۔ 37 بادشاہ نہ اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کی کرےپروا
گا، نہ عورتوں کے عزیز دیوتا کی، نہ کسی اَور کی۔ کیونکہ وہ اپنے آپ
سبکو پر کرےسرفراز گا۔ 38 اِن دیوتاؤں کے بجائے وہ قلعوں کے دیوتا
کی پوجا کرے گا جس سے اُس کے باپ دادا واقف ہی نہیں تھے۔ وہ
سونے جواہراتچاندی، اور قیمتی تحفوں سے دیوتا کا کرےاحترام گا۔
چنانچہ39 وہ اجنبی معبود کی مدد قلعوںمضبوطسے پر گا۔کرےحملہ جو
اُس حکومتکی مانیں اُن کی وہ بڑی کرےعزت گا، اُنہیں بہتوں پر مقرر
کرے گا اور اُن میں اجر کے طور پر زمین کرےتقسیم گا۔

40 لیکن پھر آخری وقت آئے گا۔ جنوبی بادشاہ جنگ میں اُس سے
ٹکرائے گا، شمالیمیںجوابتو بادشاہ رتھ، اورگھڑسوار بحریمتعدد جہاز
لے کر اُس پر پڑےٹوٹ گا۔ تب وہ بہت سے ملـکوں گھسمیں آئے گا
سیلاباور کی سبطرح کچھ غرق کر کے آگے بڑھے گا۔ اِس41 دوران
ملـکصورتخوبوہ اسرائیل میں گھسبھی آئے بہتگا۔ ممالـکسے
شکست کھائیں گے، لیکن ادوم اور موآب عمون کے مرکزی سمیتحصے
بچ جائیں گے۔ 42 اُس وقت اُس کا اقتدار بہت ممالـکسے پر چھا جائے
گا، مصر بھی نہیں بچے گا۔ شمالی43 بادشاہ مصر کی چاندیسونے اور باقی
دولت پر کرےقبضہ گا، اور لبیا اور ایتھوپیا بھی اُس کے نقِش قدم پر چلیں
لیکن44گے۔ افواہیںسےطرفکیشمالاورمشرقپھر اُسے پہنچائیںصدمہ
گی، اور طیشبڑےوہ میں آ کر بہتوں کو تباہ ہلاکاور کرنے کے لئے
نکلے گا۔ 45 راستے میں وہ سمندر مُقّدسصورتخوباور پہاڑ درمیانکے
اپنے خیمےشاہی لگا لیکنگا۔لے پھر اُس کا انجام آئے گا، اور کوئی اُس
کی مدد کرےنہیں گا۔
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12
مُردے جی اُٹھتے ہیں

وقتاُس1 فرشتوں کا عظیم میکائیلسردار اُٹھ کھڑا ہو گا، وہ تیریجو
قوم کی شفاعت کرتا مصیبتہے۔ کا ایسا وقت ہو گا کہ قوموں کے پیدا
ہونے سے لے کر تکوقتاُس نہیں ہوا ہو گا۔ لیکن ساتھ تیریساتھ قوم
کو نجات ملے جسگی۔ کا بھی نام الله کی کتاب میں درج ہے وہ نجات
پائے گا۔ میںخاکتب2 سوئے ہوئے اُٹھیںجاگلوگمتعدد کچھگے،
ابدی زندگی پانے کے لئے اور ابدیکچھ رُسوائی اور گھن کا نشانہ بننے کے
لئے۔ 3 جو سمجھ دار ہیں وہ آسمان کی آب و تاب کی مانند چمکیں گے،
اور جو بہتوں کو راست راہ پر لائے ہیں وہ تکہمیشہ ستاروں کی طرح
جگمگائیں گے۔

لیکن4 اےتُو، دانیال، اِن باتوں کو چھپائے !رکھ اِس کتاب پر آخری
تکوقت مُہر لگا !دے لوگبہت اِدھر اُدھر متے گھو پھریں گے، اور علم
میں اضافہ ہوتا جائے “گا۔

وقتآخری
5 پھر مَیں، دانیال نے یا در کے پاس دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک اِس

کنارے پر کھڑا تھا جبکہ کنارےدوسرےدوسرا پر۔ کتان6 ملبّسسے آدمی
بہتے پانیہوئے کے اوپر تھا۔ کناروں آدمیوںکھڑےپر میں ایکسے اُسنے
حیرتاِن”پوچھا،سے انگیز باتوں مزیدتکتکمیلکی کتنی لـگےدیر “گی؟

کتان7 سے ملبّس آدمی نے دونوں ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے اور ابد
تک زندہ خدا کی قَسم کھا کر بولا، ایکپہلے” عرصہ، پھر دو عرصے، پھر
آدھا گزرےعرصہ مُقّدسپہلےگا۔ قوم طاقتکی پاشپاشکو کرنے کا
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سلسلہ اختتام پر پہنچنا ہے۔ اِس کے بعد ہی یہ تمام باتیں تکتکمیل پہنچیں
“گی۔

8 گو مَیں نے اُس کی یہ بات سنی، لیکن وہ میری سمجھ میں نہ آئی۔
چنانچہ مَیں نے پوچھا، میرے” آقا، اِن تمام باتوں کا کیا انجام ہو “گا؟

9 وہ بولا، اے” دانیال، اب چلا !جا کیونکہ اِن باتوں کو آخری وقت
تک چھپائے رکھنا ہے۔ اُس تکوقت اِن پر مُہر لـگی رہے گی۔ بہتوں10
کو آزما صافپاککر خالصاور کیا جائے لیکنگا۔ بےدینبےدین ہی
رہیں گے۔ کوئی بھی بےدین یہ نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھ داروں کو
سمجھ آئے گی۔ وقتجس11 روزانہسے کی قربانی کا انتظام بند کیا جائے
گا اور تباہی کے مکروہ بُت مقدِسکو میں کھڑا کیا جائے گا وقتاُس سے
1,290 دن گزریں گے۔ 12 جو صبر کر کے 1,335 دنوں کے تکاختتام
قائم رہے مبارکوہ !ہے

تکجہاں13 تیرا تعلق وقتآخریہے، طرفکی بڑھتا چلا !جا تُو آرام
کرے گا اور پھر دنوں کے اختتام پر جی اُٹھ کر میراثاپنی پائے “گا۔
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