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દા નયેલ
લેખક
આ ુસ્તક ું નામ તેના લેખક પરથી અપા ું છે. દા નયેલ ું ુસ્તક

ઇઝરાયલથી દેશ નકાલ થયેલા યહૂદ તર કે દા નયેલના બા બલમાંના
સમયની રચના છે. “દા નયેલ” નામનો અથર્ “ઈ ર મારા ન્યાયાધીશ
છે” એવો થાય છે. ઘણા શા ભાગોમાં ુસ્તક ૂ ચત કરે છે કે તેનો
લેખક દા નયેલ હતો, જમે કે 9:2; 10:2. દા નયેલે પોતાના અ ુભવો
તથા પ્રબોધવાણીઓ દેશ નકાલ થયેલા યહૂદ ઓ માટે તેના બા બલની
રાજધાનીમાંના સમય દરમ્યાન નોંધી હતી, કે ાં તેની રાજા માટેની
સેવાએ તેને સમાજના સૌથી ઉચ્ચ સ્તરના લોકો ુધી પહોંચવાનો
વશેષા ધકારઆપ્યો હતો. પરાયા દેશઅને સંસ્કૃ તમાં તેની પ્ર ુ માટેની
વ ા ુ સેવા તેને બાઇબલના બધા જ પાત્રોમાં અજોડ પાત્ર બનાવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 605 થી 530 વચ્ચેનો છે.
વાંચકવગર્
બા બલમાંના દેશ નકાલ થયેલા યહૂદ ઓ તથા ત્યાર બાદના

બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
દા નયેલ ું ુસ્તક દા નયેલના કાય , પ્રબોધવાણીઓઅને દશર્નો નોંધે

છે. આ ુસ્તક શીખવે છે કે ઈ ર પોતાના અ ુયાયીઓ પ્રત્યે વ ા ુ
છે. ૃથ્વી પરની પોતાની ફરજો બજાવતી વખત,ે પર ક્ષણ તથા લોકો ું
દબાણ હોવાં છતાં વ ાસીઓએ ઈ રને વ ા ુ રહેવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ું સાવર્ભૌમત્વ.

રૂપરેખા
1. મહાન ૂ ત વશેના સ્વપ્ન ું દા નયેલ ું અથર્ઘટન— 1:1-2:49
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2. શાદ્રાખ, મેશાખઅને અબેદનગોનો બળતી ભઠ્ઠ માંથી બચાવ—
3:1-30

3. ન ૂખાદનેસ્સાર ું સ્વપ્ન— 4:1-37
4. હાલતી આંગળ ું લખાણ અને દા નયેલ વનાશની પ્રબોધવાણી
— 5:1-31

5. સહોની ુફામાં દા નયેલ— 6:1-28
6. ચાર હસક પ ુઓ ું દશર્ન— 7:1-28
7. મેંઢો, બકરો અને ના ું શગડા ું દશર્ન— 8:1-27
8. દા નયેલની 70 વષર્ વષેની પ્રાથર્નાનો જવાબ— 9:1-27
9. દા નયેલ ું અં તમ મહાન ુદ્ધ વષે ું દશર્ન— 10:1-12:13

જુવાનો ન ૂખાદનેસ્સારના દરબારમાં
1 યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના શાસનના ત્રીજા વષ બા બલના

રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે યરુશાલેમ આવીને તેની ચારેબાજુ ઘેરો ઘાલ્યો.
2 પ્ર ુએ યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મને, ઈ રના સભા ાનનાં
કેટલાંક પાત્રો સ હત ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપ્યો. તે તેને
શનઆર દેશમાં, તેના દેવના મં દરમાં લા ો. તેણે તે પાત્રો પોતાના
દેવના મં દરના ભંડારમાં ૂક દ ધા.ં

3 રાજાએ પોતાના ુ અ ધકાર આસ્પનાઝને ક ું, “તારે કેટલાક
રાજવંશી તથા અમીર કુટુબોના ઇઝરાયલી જુવાનોને લાવવા. 4 એ
જુવાનોમાં કશી ખોડખાંપણ ન હોય, તેઓ ઉણપ વગરના,ં દેખાવમાં
મનોહર, સવર્ બાબતમાં ડહાપણ, વદ્યાપારગત, વજ્ઞાનમાં પ્રવીણ,
રાજાના મહેલમાં રહેવાને લાયક હોય. તેઓને તારે ખાલદ ઓની ભાષા
તથા વદ્યા શીખવવી.

5 રાજાએ તેઓને માટે પોતાની વાનગીઓમાંથી તથા પીવાના
દ્રાક્ષારસમાંથી તેઓને માટે રોજનો હસ્સો ઠરાવી આપ્યો. ત્રણ વષર્
ુધી તેઓ ું પોષણ કરાયઅને તે પછ , તેઓ રાજાસમક્ષહાજર થાય,

એવો નણર્ય કરાયો.
6આજુવાનોમાં યહૂદાના કુળના દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ તથા

અઝાયાર્ હતા. 7 ુ ખોજાએ તેઓને નામ આપ્યા:ં તેણે દા નયેલ ું
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નામ બેલ્ટશાસ્સાર, હનાન્યા ું નામ શાદ્રાખ, મીશાએલ ું નામ મેશાખ
તથા અઝાયાર્ ું નામ અબેદ-નગો પાડ્યા.ં

8 દા નયેલે પોતાના મનમાં ન ક ુ કે, તે રાજાના ભોજનથી તથા જે
દ્રાક્ષારસ તે પીએ છે તેનાથી પોતાને ભ્ર કરશે ન હ. તેથી તેણે ુ
ખોજા પાસે પોતાને ભ્ર ન કરવાની પરવાનગી માગી. 9 હવે ઈ રની
કૃપાથી દા નયેલ ઉપર ુ ખોજાની કૃપાદ્ર થઈ. તેણે તેના પર કૃપા
કર . 10 ુ ખોજાએ દા નયેલને ક ું, “મને મારા મા લક રાજાની બીક
લાગે છે. તેમણે તમારે ું ખા ું તથા ું પી ું તે ન કર આપ્ ું છે. શા
માટે તે તને તાર ઉંમરના બીજા જુવાનોના કરતાં કદરૂપો જુએ? જો
એ ું થાય તો રાજા સમક્ષ મારુ શર જોખમમાં ુકાય.”

11 ત્યારે જે કારભાર ને ુ ખોજાએ દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ
તથા અઝાયાર્ની ઉપર નીમ્યો હતો તેને દા નયેલે ક ું, 12 “કૃપા કર ને,
તારા દાસોની દસ દવસ પર ક્ષા કર. અમને ખાવાને માટે ફક્ત
શાકભાજી તથા પીવાને માટે પાણી આપજો. 13 પછ જે ુવાનો
રાજાની ઠરાવેલી વાનગીઓખાય છે તેમના દેખાવઅનેઅમારો દેખાવની
સરખામણી કરજો, પછ તમે જે પ્રમાણે જુઓ તે પ્રમાણે તારા દાસો
સાથે વતર્જો.”

14 તેથી ચોક દાર તેઓની સાથે આ પ્રમાણે કરવાને સંમત થયો,
તેણે દસ દવસ ુધી તેઓની પર ક્ષા કર . 15 દસમા દવસને અંતે
જે જુવાનો રાજાની વાનગીઓ ખાતા હતા તેઓના કરતાં આ જુવાનો
વધારે ુંદર તથા વધારે હૃ ૃ દેખાયા. 16 તેથી કારભાર એ રાજાએ
ઠરાવેલી વાનગીઓ તથા દ્રાક્ષારસને બદલે તેઓને ફક્ત શાકભાજી
આપવા માં ુ.ં

17આ ચાર જુવાનોને ઈ રે સવર્ વદ્યામાં તથા ડહાપણમાં કૌશલ્ય
આપ્ ુ.ં દા નયેલ સવર્ સંદશર્નો તથા સ્વપ્નોનો મમર્ સમજતો હતો.
18 તેઓને પોતાની હજૂરમાં લાવવાને માટે રાજાએ જે સમય ઠરા ો
હતો તે સમય ૂરો થયો ત્યારે ુ ખોજો તેઓને ન ૂખાદનેસ્સારની
આગળ લા ો.

19 રાજાએતેઓની સાથે વાતચીત કર તો સવર્માં દા નયેલ, હનાન્યા,
મીશાએલ તથા અઝાયાર્ના જવેા બીજા કોઈ મા ૂમ પડ્યા ન હ. તેઓ
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રાજાની હજૂરમાં તેની સેવા કરવા માટે ઊભા ર ા. 20 ડહાપણ તથા
સમજની દરેક બાબતો વષે રાજાએ તેઓને જે ૂ ું તે બધામાં તેઓ
રા ના બધા જાદગુરો તથા મેલી વદ્યા કરતા દસગણા શ્રે મા ૂમ
પડ્યા. 21 કોરેશ રાજાના શાસનના પહેલા વષર્ ુધી દા નયેલ ત્યાં ર ો.

2
ન ૂખાદનેસ્સાર ું સ્વપ્ન

1 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાના શાસનના બીજા વષ તેને સ્વપ્નો આ ાં.
તે ું મન ગભરા ુ,ં તે ઊંઘી શ ો ન હ. 2 ત્યારે રાજાએ જાદગુરો
તથા મેલી વદ્યા કરનારને બોલા ા. તેણે મંત્ર વદ્યાજાણનારાઓને તથા
ખાલદ ઓને પણ તેડા ા. તે ઇચ્છતો હતો કે તેઓ તેના સ્વપ્ન વષે
તેને કહ જણાવે. તેઓ અંદર આવીને રાજાઆગળ ઊભા ર ા.

3 રાજાએ તેઓને ક ું, “મને એક સ્વપ્ન આ ું છે અથર્ જાણવાને
મારુ મન આ ુર છે.” 4 ત્યારે ખાલદ ઓએ રાજાને અરામી ભાષામાં
ક ું, “રાજા, સદા જીવતા રહો! આપના સેવકોને તે સ્વપ્ન કહ
સંભળાવો અને અમે તેનો અથર્ બતાવી ુ.ં”

5 રાજાએ ખાલદ ઓને જવાબ આપ્યો કે, “એ સ્વપ્નની વાત મારા
સ્મરણમાંથી જતી રહ છે. જો તમે મને તે સ્વપ્ન તથા તેનો અથર્ ન હ
જણાવો તો તમારા શર રના ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશે અને તમારા
ઘરોના ભંગારના ઢગલા કરવામાં આવશ.ે 6 પણ જો તમે મને સ્વપ્ન
અને તેનો અથર્ જણાવશો, તો તમને માર પાસેથી ભેટો, ઇનામ અને
મોટુ માન મળશ.ે માટે મને સ્વપ્ન અને તેનો અથર્ જણાવો.”

7 તેઓએ ફર થી તેને જણા ું કે, “હે રાજા આપ પોતાના દાસોને
સ્વપ્ન કહ સંભળાવો તો અમે તેનો અથર્ જણાવીએ.” 8 રાજાએ
જવાબ આપ્યો, “હુ ન જાણું છુ કે તમે સમય મેળવવા ઇચ્છો છો,
કેમ કે તમે જુઓ છો કે આ વષે મારો નણર્ય શો છે. 9 પણ જો તમે
મને સ્વપ્ન ન હ જણાવશો તો તમારે માટે ફક્ત એક જ કાયદો છે. મારુ
મન બદલાય ત્યાં ુધી મને કહેવા માટે તમે જૂઠ તથા કપટ વાતો ન
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કર રાખી છે. માટે તમે મને સ્વપ્ન કહો એટલે હુ જાણી શકુ કે તમે પણ
અથર્ કહ શકશો.”

10 ખાલદ ઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો, “ ૃથ્વી ઉપર એવો કોઈ
માણસ નથી કે જે રાજાના સ્વપ્નની વાત કહ શકે. કોઈ રાજાએ
કે મહારાજાએ આજ ુધી કોઈ જાદગુરને, મંત્ર વદ્યા જાણનારને કે
ખાલદ ને આવી કોઈ વાત ૂછ નથી. 11 જે માગણી રાજા કરે છે તે
ુશ્કેલ છે, દેવો કે જઓે માણસોની મધ્યે રહેતા નથી તેઓના સવાય

બીજો કોઈ રાજાને આ વાત કહ શકે ન હ.
12 આ સાંભળ ને રાજાને ઘણો ુસ્સો ચઢ્યો અને તે કોપાયમાન

થયો. તેણે બા બલના બધા જ્ઞાનીઓનો નાશ કરવાનો હુકમ આપ્યો.
13એ હુકમ બહાર પાડવામાં આ ો. બધા જ્ઞાનીઓને માર નાખવાના
હતા; તેથી તેઓએ દા નયેલ તથા તેના સાથીઓને પણ માર નાખવા
માટે શોધ્યા.

સ્વપ્નનો અથર્ શો છે તે પ્ર ુ દા નયેલને બતાવે છે
14 આ સમયે બા બલના જ્ઞાનીઓને માર નાખવા રાજાના

અંગરક્ષકોના નાયક આય ખને દા નયેલે ડહાપણ અને વવેક ુ દ્ધથી
જવાબ આપ્યો. 15 દા નયેલે રાજાના નાયકને ૂ ું, “રાજાનો હુકમ
તાક દનો કેમ છે?” તેથીઆય ખે બધી વાત જણાવી. 16તેથી દા નયેલે
રાજાની સમક્ષજઈને અરજ કર કે,આપમને થોડો સમયઆપોએટલે
હુ આપના સ્વપ્નનો અથર્ જણાવીશ.

17 પછ દા નયેલે પોતાના ઘરે જઈને હનાન્યા, મીશાએલ તથા
અઝાયાર્ને આ વાત જણાવી. 18 તેણે તેઓને વનંતી કર કે તેઓ આ
રહસ્યમાટેઆકાશના ઈ રની દયા માગે કે જથેી તેઓબા બલના બધા
જ્ઞાની માણસો સાથે માયાર્ જાય ન હ.

19તે રાત્રે સંદશર્નમાં દા નયેલને આ વષે મમર્ પ્રગટ કરવામાં આ ો.
તેથી દા નયેલે આકાશના ઈ રની સ્ ુ ત કર . 20અને ક ું,
“ઈ ર ું નામ સદાસવર્કાળ સ્ ુત્ય હો;
કેમ કે ડહાપણ તથા પરાક્રમ તેમના છે.
21 તે સમયોને તથા
ઋ ુઓને બદલે છે;
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તે રાજાઓને પદભ્ર કરે છે
વળ રાજાઓને રાજગાદ એ બેસાડે છે.
તે જ્ઞાનીને ડહાપણ
તથા ુ દ્ધમાનને સમજઆપે છે.
22 તે ઊંડ તથા ુપ્ત વાતો પ્રગટ કરે છે.
કેમ કે તે જાણે છે કે અંધારામાં ું છે,
પ્રકાશ તેમની સાથે રહે છે.
23 હે મારા ૂવર્જોના ઈ ર, હુ તમારો આભાર મા ું છુ અને તમાર

સ્ ુ ત કરુ છુ,
કેમ કે, તમે મને ડહાપણ અને સામથ્યર્ આપ્યાં છે.
અમે જે તમાર પાસેથી માગ્ ું હ ું તે હવે તમે અમને જણા ું છે;
તમે અમને રાજાની વાત જણાવી છે.”

દા નયેલ રાજાને સ્વપ્ન અને સ્વપ્નનો અથર્ જણાવે છે
24 પછ દા નયેલ આય ખ કે જનેે રાજાએ બા બલના બધા

જ્ઞાનીઓને માર નાખવાનો હુકમ આપ્યો હતો તેની પાસે ગયો. તેણે
જઈને તેને ક ું, “બા બલના જ્ઞાનીઓને માર નાખીશ ન હ. મને રાજાની
સમક્ષ લઈ જાઅને હુ રાજાને તેના સ્વપ્નનો અથર્ કહ સંભળાવીશ.”

25 ત્યારે આય ખ દા નયેલને ઉતાવળથી રાજાની હજૂરમાં લઈ ગયો
અને ક ું, “મને યહૂ દયામાંથી પકડ લાવેલા માણસોમાંથી એક માણસ
મળ આ ો છે જે રાજાના સ્વપ્નનો અથર્ પ્રગટ કરશે.” 26 રાજાએ
દા નયેલને જે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર હ ું તેને ક ું, “મેં જે સ્વપ્ન જો ું છે
તે તથા તેનો અથર્ કહ બતાવવાને ું ું સમથર્ છે?”

27 દા નયેલે રાજાને જવાબ આપતાં ક ું, “જે રહસ્ય વષે આપ
જાણવા માગો છો તે જ્ઞાનીઓ, મંત્ર વદ્યા જાણનારા, જાદગુર કે

ો તષીઓ પ્રગટ કર શકતા નથી. 28 પણ આકાશમાં એક ઈ ર
છે,જે રહસ્યો પ્રગટ કરે છે, તેમણે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાને હવે પછ ના
સમયમાં ું થવા ું છે તે જણા ું છે. તમારુ સ્વપ્ન તથા તમારા પલંગ
પર થયેલાં તમારા મગજનાં સંદશર્નો આ છે.

29 હે રાજા, હવે પછ ું થવા ું છે તેના વષે તમને તમારા પલંગ
પર વચારો આ ા, રહસ્યો પ્રગટ કરનારે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તે
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તમને જણા ું છે. 30બીજી ક્તઓ કરતાં મારામાં વધારે ડહાપણ
છેએટલેઆ રહસ્ય મને પ્રગટ થ ું છે એ ું તો નથી. પણએટલા માટે કે,
રાજાને તેનો અથર્ સમજવામાં આવે અને તમે પોતાના વચારો જાણો.

31 હે રાજા તમે સ્વપ્નમાં એક મોટ ૂ ત જોઈ. આ ૂ ત શ ક્તશાળ
અને તેજસ્વી હતી. તેઆપનીઆગળઊભી હતી. તેનો દેખાવ ભયંકર
હતો. 32 તે ૂ ત ું મા ું ુદ્ધ સોના ું બને ું હ ુ.ં તેની છાતી તથા હાથ
ચાંદ નાં હતા.ં તે ું પેટ અને જાંઘો કાંસાનાં હતા.ં 33 તેના પગ લોખંડના
બનેલા હતાં. તેના પગના પંજાનો કેટલોક ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક
ભાગ માટ નો હતો.

34 આપ જોઈ ર ા હતા એટલામાં કોઈ માણસનાં હાથ અડ્યા
વગર એક પથ્થર કાપી કાઢવામાં આ ો. તેણે ૂ તની પગનો પંજો જે
લોખંડનો તથા માટ ની બનેલો હતો તેના પર ત્રાટક ને તેના ટુકડે ટુકડા કર
ના ા. 35પછ લોખંડ, માટ , કાં ુ,ં ચાંદ અને સો ું બધાના ટુકડટુેકડા
થઈ ગયા. અને તે ઉનાળાંમાં ખળામાંના ૂસાની માફક થઈ ગયા.ં પવન
તેમને એવી ર તે ઉડાડ ને લઈ ગયો કે ાંય તેમ ું નામો નશાન ર ું ન હ.
પણ જે પથ્થર ૂ ત સાથે પછડાયો હતો તે મોટો પવર્ત બની ગયો અને
તેનાથી આખી ૃથ્વી ભરાઈ ગઈ.

36 આ તમારુ સ્વપ્ન હ ુ.ં હવે અમે તમને તેનો અથર્ જણાવી ું.
37 હે રાજા, તમે રાજા ધરાજ છો. આપને આકાશના ઈ રે રા ,
સ ા, ગૌરવ તથા પ્રતાપ આપ્યાં છે. 38 ાં ાં માણસો વસે છે
તે જગ્યા તેમણે આપના હાથમાં સોંપી છે. તેમણે વનચર પ ુઓ તથા
આકાશના પક્ષીઓઆપના હાથમાં સોંપ્યાં છે, તેમણે આપને તે સવર્ની
ઉપર અ ધકાર આપ્યો છે. તે સોના ું મા ું તો તમે છો.

39તમારા પછ તમારા કરતાં ઊતર ું એ ું એક બીજુ રા આવશે.
અને તે પછ કાંસા ું ત્રીજુ રા થશે તે આખી ૃથ્વી ઉપર શાસન
ચલાવશ.ે

40 ચો ું રા લોખંડ જે ું મજ ૂત હશે, કેમ કે લોખંડ બીજી
વસ્ ુઓને ભાંગીને ૂકો કરે છે અને બ ું કચડ નાખે છે. તેમ તે બધી
વસ્ ુઓને ભાંગી નાખશે અને કચડ નાખશે.
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41જમે તમે જો ું કે, પગના પંજાનો અને આંગળાંનો કેટલોક ભાગ
લોખંડનો અને કેટલોક ભાગ માટ નો બનેલો હતો, તે પ્રમાણે તે રા ના
ભાગલા પડ જશ;ેજમે તમે લોખંડ સાથે નરમ માટ ભળેલી જોઈ, તેમ
તેમાં કેટલેક અંશે લોખંડ ું બળ હશે. 42જમે પગનાઆંગળાંનો કેટલોક
ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક ભાગ માટ નો બનેલો હતો, તેમ તે રા નો
કેટલોક ભાગ બળવાન અને કેટલોક ભાગ તકલાદ થશે. 43 વળ
જમેઆપે લોખંડ સાથે માટ ભળેલી જોઈ, તેમ લોકો એકબીજા સાથે
ભેળસેળ થશે; જમે લોખંડ સાથે માટ ભળ શકતી નથી, તેમ તેઓ
ભેગા રહ શકશે ન હ.

44તે રાજાઓના શાસન દરમ્યાન,આકાશના ઈ ર એકએ ું રા
ાપશે જનેો કદ નાશ થશે ન હ. તે રા કદ બીજી કોઈ પ્રજાના

હાથમાં જશે ન હ. તે બીજા રા ને ભાંગીને ૂકો કર નાખશે. અને
સવર્કાળ ટકશે. 45તમે જો ું કે, પેલો પથ્થર કોઈ માણસના હાથઅડ્યા
વગર પવર્તમાંથી કાપી કાઢવામાંઆ ો. તેણે લોખંડ, કાં ,ુ માટ , ચાંદ
અને સોનાના ટુકડે ટુકડા કર ના ા. તે પરથી હવે પછ ું થવા ું છે
તે મહાન ઈ રે તમને જણા ું છે. તે સ્વપ્ન સા ું છે અને તેનો અથર્
વ સનીય છે.”

રાજા દા નયેલને બ ક્ષસઆપે છે
46 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ દા નયેલને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.

અને ૂજા કર ; તેણે આજ્ઞા કર કે દા નયેલને અપર્ણ તથા ુગંધીઓનો
ૂપ ચઢાવો. 47 રાજાએ દા નયેલને ક ું, “સાચે જ તમારા ઈ ર દેવોના

પણ ઈ ર છે, રાજાઓના પ્ર ુ અને રહસ્યો પ્રગટ કરનાર છે. કેમ કે
તેમનાથી ું આ રહસ્ય પ્રગટ કરવાને સમથર્ થયો છે.

48 પછ રાજાએ દા નયેલને ઊંચી પદવી આપી, તેને ઘણી કમતી
ભેટો આપી. તેણે તેને સમગ્ર બા બલના પ્રાંતનો અ ધકાર બના ો.
દા નયેલ બા બલના સવર્ જ્ઞાની માણસો ઉપર ુ અ ધકાર બન્યો.
49 દા નયેલે રાજાને વનંતી કર , તેથી રાજાએ શાદ્રાખ, મેશાખ અને
અબેદ-નગોને બા બલના વ વધ પ્રાંતના રાજકારભાર ઓ નીમ્યા. પણ
દા નયેલ તો રાજાના દરબારમાં ર ો.



દા નયેલ 3:1 ix દા નયેલ 3:10

3
ન ૂખાદનેસ્સાર સવર્ને સોનાની ૂ તને નમન કરવા ફરમાવે છે

1 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ છ હાથ ઊંચી અને છ હાથ પહોળ
સોનાની ૂ ત બનાવી હતી. તેણે બા બલના પ્રાંતમાંના દૂરાના મેદાનમાં
તેની ાપના કરાવી. 2 પછ ન ૂખાદનેસ્સારે પ્રાંતના રાજકતાર્ઓન,ે
રાજયપાલોન,ે ૂબાઓન,ે ન્યાયાધીશોન,ે ભંડાર ઓને, સલાહકારોને,
અમલદારોને તથા પ્રાંતોના સવર્ અ ધકાર ઓને એકત્ર કરવા માટે સંદેશા
મોકલ્યા કે,જથેી તેણે જે ૂ ત ાપી હતી તેની પ્ર ત ા વ ધમાં તેઓ
હાજર રહેવા માટે આવ.ે

3 ત્યારે પ્રાંતના રાજકતાર્ઓ, ૂબાઓ, નાયબ ૂબાઓ, સલાહકારો,
ભંડાર ઓ, ન્યાયાધીશો, અમલદારો તથા પ્રાંતના સવર્ ુ
અ ધકાર ઓ ન ૂખાદનેસ્સારે જે ૂ તની ાપના કર હતી તેની
પ્ર ત ા કરવા માટે એકત્ર થયા. તેઓ તેનીઆગળઊભા ર ા. 4 ત્યારે
ચોક દારે મોટે અવાજે પોકાર કય , “હે લોકો, પ્રજાઓ તથા જુદ જુદ
ભાષાઓ બોલનારા માણસો તમને હુકમ કરવામાં આવે છે કે, 5 જે
સમયે તમે રણ શગડાંઓ, વાંસળ ઓ, વીણાઓ, સતારો, સારગીઓ
તથા સવર્ પ્રકારનાં વા જત્રોનો અવાજ તમે સાંભળો તે સમયે તમારે
ન ૂખાદનેસ્સારે ાપેલી સોનાની ૂ તને નમન કર ને સા ાંગ દડવત
પ્રણામ કરવા.

6 જે કોઈ માણસ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ૂજા ન હ કરે,
તેને તેજ ક્ષણે બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશે.”
7 તેથી ારે સવર્ લોકોએ રણ શગડાંઓ, શરણાઈઓ, વીણાઓ,
સતારો, સારગીઓ તથા સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભ ા
ત્યારે લોકોએ, પ્રજાઓએ તથા ભાષાઓએ ન ૂખાદનેસ્સારે ાપેલી
સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.

દા નયેલના સાથીઓએ કરેલો હુકમનો અનાદર
8હવે તે સમયે કેટલાકખાલદ ઓરાજાની પાસેઆ ાઅને તેઓએ

યહૂદ ઓ સામે આરોપ ૂ ો. 9 તેઓએ ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાને ક ું,
“હે રાજા, સદા જીવતા રહો.” 10 તમે એવો હુકમ ફરમા ો કે, દરેક
માણસ કે જે રણ શગડા,ં શરણાઈઓ, વીણાઓ, સતારો, સારગીઓ
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તથા સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભળે તેણે સોનાની ૂ તને
સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરવા.

11જે કોઈ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને સોનાની ૂ તની ૂજા ન હ
કરે, તેને બળબળતાઅ નીભઠ્ઠ માં નાખવામાંઆવશ.ે 12હવે કેટલાક
યહૂદ ઓને જનેે આપે બા બલ પ્રાંતનો વહ વટ સોંપ્યો છે; તેમનાં નામ
શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો છે. હે રાજા,આમાણસોએઆપની
વાતો પર ધ્યાન આપ્ ું નથી. તેઓ તમારા દેવોની સેવા કરતા નથી કે,
તમે ાપેલી સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ૂજા કરતા
નથી.”

13 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર કોપાયમાન થયો. તેણે શાદ્રાખ, મેશાખ
અનેઅબેદ-નગોને પોતાનીઆગળલાવવાનો હુકમ કય . માટે તેઓઆ
માણસોને રાજાનીઆગળલા ા. 14ન ૂખાદનેસ્સારે તેઓને ક ું, “હે
શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો, ું તમે મનમાં ન ક ુ છે કે, તમે
મારા દેવોની ઉપાસના અને મેં ાપન કરેલી સોનાની ૂ તને સા ાંગ
દડવત પ્રણામ ન હ કરો?

15 હવે જો તમે રણ શગડા,ં શરણાઈ, વીણા, સતાર, સારગી તથા
સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભળો ત્યારે સા ાંગ દડવત પ્રણામ
કર ને માર ાપેલી ૂ તની ૂજા કરવા તૈયાર થશો, તો સાર વાત છે.
પણ જો તમે ૂજા ન હ કરો તો તમને તેજ ક્ષણે બળબળતા અ ની
ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશ.ે મારા હાથમાંથી તમને છોડાવવાને સમથર્
એવો દેવ કોણ છે?”

16શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોએ રાજાને જવાબઆપ્યો, “હે
ન ૂખાદનેસ્સાર, આ બાબતમાં તમને જવાબ આપવાની અમને કોઈ
જરૂર નથી. 17જો કોઈ જવાબ હોય તો, તે અમારા ઈ ર કે જમેની
અમે સેવા કર એ છ એ તે આપશે. તે અમને બળતા અ ની ભઠ્ઠ થી
સલામત રાખવાને શ ક્તમાન છે, હે રાજા, તે અમને તમારા હાથમાંથી
છોડાવશે. 18 પણ જો ન હ છોડાવ,ે તોપણ, હે રાજા તમે જાણી લો કે,
અમે તમારા દેવોની સેવા ન હ કર એ કે, તમે ાપેલી સોનાની ૂ તને
સા ાંગ દડવત પ્રણામ ન હ કર એ.”

દા નયેલના ત્રણ સાથીઓને ફરમાવેલી દેહાંતદડની શક્ષા
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19 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર વધારે રોષે ભરાયો; શાદ્રાખ, મેશાખ અને
અબેદ-નગો સામે તેનો ચહેરો બદલાઈ ગયો. તેણે હુકમ કય કે,
ભઠ્ઠ ને હમેશાં ગરમ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં સાતગણી વધારે
ગરમ કરવામાં આવે. 20 પછ તેણે પોતાના સૈન્યના કેટલાક બળવાન
માણસોને હુકમ કય કે, શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોને બાંધીને
તેઓને બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખી દો.

21 તેઓએ તેઓને ઝભ્ભા, પાઘડ તથા બીજાં વ ો સ હત
બાંધીને અ ની ભઠ્ઠ માં નાખી દ ધા. 22 રાજાના હુકમને સખત ર તે
અ ુસરવામાંઆ ો હતો. ભઠ્ઠ ઘણી ગરમ હતી. જે માણસો શાદ્રાખ,
મેશાખ તથા અબેદ-નગોને લા ા હતા તેઓને અ ની જ્વાળાઓની
ઝાળ લાગી. તેઓ બળ ને મર ગયા. 23 આ ત્રણ માણસો એટલે
શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો, તેઓ જવેા બંધાયેલા હતા તેવા જ
બળબળતી અ ની ભઠ્ઠ માં પડ્યા.

24 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા આ યર્ પામીને તરત જ ઊભો થઈ
ગયો. તેણે પોતાના સલાહકારોને ૂ ું, “ ું આપણે ત્રણ માણસોને
બાંધીને અ માં ના ા નહોતા?” તેઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો,
“હા રાજા, ચો સ એ ું જ છે.” 25 પછ તેણે ક ું, “પણ હુ તો ચાર
માણસોને અ માં ચારેબાજુ છૂટા ફરતા જોઉં છુઅને તેઓને કઈ ઈજા
થયેલી નથી. ચોથા ું સ્વરૂપ તો દેવ ુત્ર જે ું દેખાય છે.”

ત્રણેનો છુટકારો અને બઢતી
26 પછ ન ૂખાદનેસ્સાર સળગતી ભઠ્ઠ ના દરવાજા પાસે આ ો

અને ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ તથાઅબેદ-નગો, પરાત્પર ઈ રના સેવકો,
બહાર આવો, અહ આવો! “ત્યારે શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો
અ માંથી નીકળ ને બહારઆ ા. 27પ્રાંતોના રાજકતાર્ઓ, ૂબાઓ,
નાયબ ૂબાઓ તથા રાજાના દરબાર ઓએએકત્ર થઈનેઆ માણસોને
જોયા. અ થી તેઓના શર ર ઉપર ઈજાથઈનહતી. તેઓના માથાના
વાળ બ ા નહોતા, તેઓના ઝભ્ભાઓને ઈજા થઈ ન હતી; તેઓના
પરથી અ ની ગંધ પણઆવતી નહોતી.
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28 ન ૂખાદનેસ્સારે ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોના
ઈ રની સ્ ુ ત હો! જમેણે પોતાના દૂતને મોકલીને પોતાના સેવકોને
છોડા ા છે. જયારે તેઓએ માર આજ્ઞા નષ્ફળ કર ત્યારે તેઓએ
તેમના પર ભરોસો રા ો, પોતાના ઈ ર સવાય બીજા કોઈપણ દેવની
સેવા કરવા કે તેઓને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરવાને બદલે તેઓએ
પોતાનાં શર રો અ ને આપ્યાં.

29 માટે હુ એવો હુકમ ફરમા ું છુ કે, કોઈપણ લોક, પ્રજા કે વ વધ
ભાષા બોલનારાઓ જો શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોના ઈ રની
વરુદ્ધ કઈપણ બોલશે, તો તેઓને કાપી નાખવામાં આવશ.ે તેઓનાં
ઘરોને તોડ ને ઢગલો કર નાખવામાં આવશ,ે કેમ કે,આ ર તે માણસોને
છોડાવી શકે એવા બીજા કોઈ ઈ ર નથી.” 30 પછ રાજાએ શાદ્રાખ,
મેશાખ તથા અબેદ-નગોને બા બલ પ્રાંતમાં વધારે ઊં ું ાન આપ્ ુ.ં

4
1 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે આ હુકમ ૃથ્વી પર રહેતા સવર્ લોકોમાં,

પ્રજાઓમાં તથા વ વધ ભાષાઓ બોલનારાઓમાં મોકલ્યો: “તમને
અ ધકા ધક શાં ત હો. 2 પરાત્પર ઈ રે જે ચ ો તથા ચમત્કારો માર
સાથે કયા તે વષે તમને કહે ું એ મને સારુ લાગ્ ું છે.
3 તેમનાં ચ ો કેવાં મહાન છે,
તેમના ચમત્કારો કેવા મહાન છે!
તેમ ું રા અનંતકાળ ું રા છે,
તેમનો અ ધકાર પેઢ દરપેઢ નો છે.”

4 હુ, ન ૂખાદનેસ્સાર મારા ઘરમાં ુખશાં તમાં રહેતો હતો. હુ
મારા મહેલમાં વૈભવ માણતો હતો. 5 પણ મને સ્વપ્ન આ ું તેથી
હુ ગભરાયો. હુ ૂતો હતો ત્યારે જે પ્ર તમાઓ તથા સંદશર્નો મારા
મગજમાં હુ જોતો હતો તેણે મને ગભરાવી દ ધો. 6 તેથી મેં હુકમ કય
કે, બા બલના બધા જ્ઞાની ુરુષોને માર આગળ લાવો કે, જથેી તેઓ
મારા સ્વપ્નનો અથર્ જણાવે.

7 ત્યારે જાદગુરો, મંત્ર વદ્યા જાણનારા, ખાલદ ઓ તથા
ો તષીઓ માર આગળઆ ા. મેં તેઓને સ્વપ્ન કહ સંભળા ું,

પણ તેઓ મને તેનો અથર્ જણાવી શ ા ન હ. 8 પણઆખરે દા નયેલ
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જે ું નામ મારા દેવના નામ પરથી બેલ્ટશાસ્સાર પા ું હ ું, જનેામાં
પ વત્ર દેવોનો આત્મા છે તે માર આગળઆ ો. મેં તેને સ્વપ્નની વાત
કહ . 9 “હે બેલ્ટશાસ્સાર, ુ જાદગુર, હુ જાણું છુ કે, તારામાં પ વત્ર
દેવોનો આત્મા છે, કોઈપણ રહસ્ય સમજાવ ું તારા માટે ુશ્કેલ નથી.
મારા સ્વપ્નમાં મેં ું જો ું છે અને તેનો અથર્ શો છે તે ું મને કહે.

10 હુ માર પથાર પર ૂતો હતો ત્યારે મારા મગજમાં મેં આ સંદશર્ન
જોયાં: મેં જો ું, તો જુઓ ૃથ્વીની મધ્યમાં એક ૃક્ષ હ ુ,ં તેની ઊંચાઈ
ઘણી મોટ હતી. 11 તે ૃક્ષ વધીને મજ ૂત થ ું. તેની ટોચ આકાશે
પહોંચી અને તે ૃથ્વીને છેડથેી નજરે પડ ું હ ુ.ં 12 તેનાં પાંદડાં ુંદર
હતા,ં તેને ઘણાં ફળ હતા, તેથી બધાંને ખોરાક મળતો હતો, જગલી
પ ુઓ તેની છાયા નીચે આશ્રય પામતાં, આકાશના પક્ષીઓ તેની
ડાળ ઓમાં વાસો કરતા હતા. બધા જીવોને તેનાથી પોષણ મળ ું હ ું.

13 મારા પલંગ પર હુ મારા મગજમાં આ સંદશર્ન જોતો હતો, ત્યારે
એક પ વત્ર દૂત સ્વગર્માંથી નીચે ઊતર આ ો. 14 તેણે મોટે અવાજે
ક ું, ‘આ ૃક્ષને કાપી નાખો; તેની ડાળ ઓપણકાપી નાખો, તેનાં પાંદડાં
ખંખેર નાખો અને તેનાં ફળ તોડ નાખો. તેની છાયામાંથી પ ુઓ નાસી
જાઓઅને તેની ડાળ ઓ ઉપરથી પક્ષીઓઊડ જાઓ.

15 તેના ૂળની જડને ૃથ્વીમા,ં લોખંડ તથા સાંકળોથી બાંધીને તેને
ખેતરના કુમળા ઘાસ મધ્યે રહેવા દો. તેને આકાશના ઝાકળથી પલળવા
દો. તેને ૂ મ પરના ઘાસમાં પ ુઓ મધ્યે રહેવા દો અને પ ુઓ
સાથે ૃથ્વી પરના ઘાસમાંથી તેને હસ્સો મળે. 16 તે ું માણસ ું હૃદય
બદલાઈન,ે તેને પ ુ ું હૃદય આપવામાં આવે આમ સાત વષર્ વીતે.

17આ નણર્યજા ૃત રહેનારાના હુકમથી છે. તેઆજ્ઞા પ વત્ર દૂતોના
વચનથી છે. જથેી જીવતા માણસો જાણે કે પરાત્પર ઈ ર લોકોના
રા પર અ ધકાર ચલાવે છે, પોતાની મરજી હોય તેને તે આપે છે, નમ્ર
માણસોને તેના પર અ ધકાર ઠરાવે છે.’ 18 મેં, રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે,
આ સ્વપ્ન જો ું હ ુ.ં હવે હે બેલ્ટશાસ્સાર, ું મને તેનો અથર્ જણાવ,
કેમ કે મારા રા ના જ્ઞાની માણસો મને તેનો અથર્ સમજાવી શકે તેમ
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નથી. પણ ું તે કરવાને સમથર્ છે, કેમ કે તારામાં પ વત્ર દેવનો આત્મા
રહે છે.”

દા નયેલે કરેલો અથર્
19 ત્યારે દા નયેલ, જે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર પણ હ ુ,ં તે કેટલીક વાર
ુધી ઘણો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેના મનમાં જે વચારો આ ા તેનાથી તે

ભયભીત થઈ ગયો. પણ રાજાએ તેને ક ું, “બેલ્ટશાસ્સાર, સ્વપ્નથી કે
તેના અથર્થી ું ગભરાઈશ ન હ.” બેલ્ટશાસ્સારે જવાબઆપ્યો, “મારા
સ્વામી, તે સ્વપ્ન તમારા દ્વષેીઓને તથા તેનો અથર્ તમારા દશુ્મનોને લા ુ
પડો.

20 જે ૃક્ષ તમે જો ુ,ં જે વધીને મજ ૂત થ ુ,ં જનેી ટોચ આકાશ
ુધી પહોંચતી હતી,જે ૃથ્વીના છેડે દેખા ું નહ ું. 21જનેાં પાંદડાં ુંદર

હતા,ં જનેે ઘણાં ફળ લાગ્યાં હતાં, જનેાથી બધાને ખોરાક ૂરો પડતો
હતો,જનેી નીચે ખેતરનાં પ ુઓઆશ્રયપામતાં હતા,ંજનેી ડાળ ઓમાં
આકાશના પક્ષીઓ વાસ કરતાં હતા,ં 22 હે રાજા, તે ૃક્ષ તમે છો, તમે
વધીને ઘણા બળવાન થયા છો. તમાર મહાનતા વધીને આકાશ ુધી
પહોંચી છે, તમાર સ ા ૃથ્વીના છેડા ુધી પહોંચી છે.

23 હે રાજા, તમે પ વત્ર દૂતને આકાશમાંથી નીચે ઊતરતો જોયો અને
કહેતો હતો કે, ‘આ ૃક્ષને કાપીને તેનો નાશ કરો, પણ તેના ૂળની જડને
લોખંડ તથા પ ળથી બાંધીને ખેતરના કુમળા ઘાસમાં રહેવા દો. સાત
વષર્ પસાર થાય ત્યાં ુધી તેને આકાશમાંથી પડતા ઝાકળથી પલળવા
દો. તેને ખેતરના જગલી પ ુઓ સાથે રહેવા દો.’ ”

24 હે રાજા, તેનો અથર્ આ છે: મારા સ્વામી રાજાની પાસે જે
આ ું છે તે તો પરાત્પર ઈ રનો હુકમ છે. 25 તમને માણસોમાંથી
નસાડ ૂકવામાં આવશ,ે તમે ખેતરનાં જગલી પ ુઓ સાથે રહેશો.
તમને બળદની જમે ઘાસ ખવડાવવામાં આવશ,ેઆકાશમાંથી વરસતા
ઝાકળથી તમે પલળશો. પરાત્પર ઈ ર મ ુષ્યોના સવર્ રા ો ઉપર
અ ધકાર ચલાવે છે અને જનેે ચાહે તેને તે સોંપે છે તે જાણ થતાં ુધી
સાત વષર્ પસાર થશે.
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26 જમે ૃક્ષના ૂળની જડને જમીનમાં રહેવા દેવાની આજ્ઞા કર
તેમ, તે પરથી આકાશનો અ ધકાર ચાલે છે તે આપ જાણશો પછ
તમને તમારુ રા પાછુ મળશ.ે 27 માટે, રાજા, માર સલાહ તમાર
આગળ માન્ય થાઓ. પાપ છોડો અને જે સત્ય છે તે કરો. ગર બો પર
દયા દશાર્વીને તમારા અન્યાયથી પાછા ફરો,જથેી તમાર જાહોજલાલી
લાંબા કાળ ુધી ટકે.”

28આબ ું ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા સાથે બન્ ુ.ં 29બાર મ હના પછ
તે બા બલના રાજમહેલની અગાશીમાં ફરતો હતો. 30 રાજા બોલ્યો કે,
“આમહાન બા બલ જે મેં મારા રા ૃહને માટે તથા મારા ગૌરવ તથા
મ હમા વધારવા માટે બાંધ્ ું નથી?”

31 હજી તો રાજા આ કહેતો હતો, ત્યાં તો આકાશમાંથી અવાજ
આ ો “હે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા, તારા માટે આ હુકમ છે કે આ
રા હવે તાર પાસે ર ું નથી. 32 તને માણસોમાંથી નસાડ ૂકવામાં
આવશ,ે તારે ખેતરનાં પ ુઓ સાથે રહે ું પડશે. તને બળદની જમે ઘાસ
ખવડાવવામાંઆવશ.ે સાત વષર્ પસાર થતાં ુધી ું સમજશે કે પરાત્પર
ઈ ર લોકોના રા ઉપર રાજ કરે છે અને જનેે ચાહે તેને તે આપે છે.”

33તે જસમયેઆવચન ન ૂખાદનેસ્સારના બાબતમાં ફળ ૂત થ ું.
તેને લોકોમાંથી હાંક કાઢવામાં આ ો. તેણે બળદની જમે ઘાસ ખા ું,
તે ું શર ર આકાશના ઝાકળથી પલળ ગ ુ.ં તેના વાળ ગરુડના પીંછા
જવેા લાંબા થઈ ગયા, તેના નખ પક્ષીઓના પંજા જવેા થઈ ગયા.

ન ૂખાદનેસ્સાર ઈ રસ્ ુ ત કરે છે
34 તે દવસોને અંતે મેં ન ૂખાદનેસ્સારે, માર આંખો આકાશ તરફ

ઊંચી કર , માર સમજશ કત મને પાછ આપવામાં આવી.
મેં પરાત્પર ઈ રની સ્ ુ ત કર .
જે સદાકાળ જીવે છે તેમની સ્ ુ ત કર અને તેમને માન આપ્ ુ.ં
કેમ કે તેમ ું રાજ અનંતકાળ ું છે,
તેમ ું રા પેઢ દરપેઢ ું છે.
35 ૃથ્વીના સવર્ રહેવાસીઓ તેમની આગળ કશી વસાતમાં નથી.
આકાશના સૈન્યમાં તથા ૃથ્વી પરના રહેવાસીઓમાં,
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તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે.
તેમને કોઈ રોક શક ું નથી કે કોઈ પડકારઆપી શક ું નથી. તેમને કોઈ

ક ું કહ શક ું નથી કે, ‘તમે આ શા માટે ક ુ?”
36 તેજ સમયે માર ુ દ્ધ માર પાસે પાછ આવી, મારા રા ના

પ્રતાપને કારણે મારુ ગૌરવ તથા મારો વૈભવ માર પાસે પાછાં આ ાં.
મારા સલાહકારો અને મારા અમીર ઉમરાવોએ મારા પક્ષમાં પોકાર
કય . મને મારા સહાસન પર પાછો બેસાડવામાં આ ો અને મને ઘણું
માહાત્મ્ય મ ું. 37 હવે હુ, ન ૂખાદનેસ્સાર,આકાશના રાજાની સ્ ુ ત
કરુ છુ, તેમની પ્રશંસા કરુ છુ, તેમ ું સન્માન કરુ છુ, કેમ કે, તેમના બધાં
કાય સાચાં છે, તેમના માગ ન્યાયી છે. જઓે પોતાના ઘમંડમાં ચાલે છે
તેઓને તે નીચા પાડે છે.

5
બેલ્શાસ્સારની મજબાની

1 રાજા બેલ્શાસ્સારે પોતાના એક હજાર અમીર ઉમરાવોને
મોટ ઉજાણી આપી. અને તે હજારોની આગળ તેણે દ્રાક્ષારસ
પીધો. 2 બેલ્શાસ્સાર દ્રાક્ષારસ ચાખતો હતો ત્યારે, તેણે તેના પતા
ન ૂખાદનેસ્સારે યરુશાલેમના સભા ાનમાંથી સોના ચાંદ ના જે પાત્રો
ૂંટ લા ા હતા તે લાવવાની આજ્ઞા કર , જથેી તે, તેના અમીર

ઉમરાવો, તેની પત્નીઓ તથા ઉપપત્નીઓ તે પાત્રોથી દ્રાક્ષારસ પીવે.
3 યરુશાલેમના ભ ક્ત ાનમાંથી લાવવામાં આવેલાં સોનાના પાત્રો

ચાકરો લા ા. રાજાએ, તેના અમીર ઉમરાવોએ, તેની પત્નીઓએતથા
ઉપપત્નીઓએતેઓમાંથી પી ું. 4તેઓએદ્રાક્ષારસપીને સોનાચાંદ ની,
કાંસાની, લોખંડની, લાકડાની તથા પથ્થરની બનાવેલી ૂ તઓની ૂજા
કર .

5 તે જ ક્ષણે માણસના હાથની આંગળ ઓ દેખાઈ અને દ પ ૃક્ષની
સામે આવેલી રાજમહેલની દ વાલ પર એક લેખ લખવામાં આ ો,
હાથનો જે ભાગ લેખ લખતો હતો તે રાજાએ જોયો. 6 ત્યારે રાજાનો
ચહેરો બદલાઈ ગયો અને તેના વચારોથી તે ગભરાઈ ગયો; તેની
જાંઘોના સાંધા શ થલ થઈ ગયા તેનાં ૂંટણો એકબીજાસાથે અથડાવા
લાગ્યા.ં
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7 રાજાએ મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું, મંત્ર વદ્યા જાણનારાંઓને,
ખાલદ ઓને તથા જોષીઓને બોલાવી લાવો. રાજાએ બા બલના
જ્ઞાનીઓને ક ું, “જે કોઈઆલખાણ વાંચીને તેનો અથર્ મને જણાવશે,
તેને જાં ુ ડયા રગનો ઝભ્ભો તથા ગળામાં સોનાનો હાર પહેરાવવામાં
આવશ.ે તે રા માં ત્રીજો અ ધકાર થશ.ે”

8 ત્યારે રાજાના સવર્ જ્ઞાનીઓ અંદર આ ા, પણ તેઓ તે લખાણ
વાંચી શ ા ન હ કે તેનો અથર્ પણ રાજાને સમજાવી શ ા ન હ. 9તેથી
રાજા બેલ્શાસ્સાર ૂબ ભયભીત થયો અને તેનો ચહેરો ઊતર ગયો.
તેના અમીર ઉમરાવો પણ ૂંચવણમાં પડ્યા.

10 ત્યારે રાજા તથા તેના અમીર ઉમરાવોએ જે ક ું તે રાજમાતાએ
સાંભ ું અને તે ભોજન ૃહમાં આવી. રાજમાતાએ ક ું, “હે રાજા,
સદા જીવતો રહે! તારા વચારોથી ગભરાઈશ ન હ. તારો ચહેરો
બદલાઈ ન જાઓ.

11 તારા રા માં એક માણસ છે, જનેામાં પ વત્ર ઈ રનો આત્મા
છે. તારા પતાના સમયમાં તેનામાં ઈ ર યજ્ઞાન, ુ દ્ધ તથા સમજણ
મા ૂમ પડ્યાં હતા.ં તારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ, હા તારા
પતાએ તેને જાદગુરોનો, મંત્ર વદ્યા જાણનારાઓનો, ખાલદ ઓનો તથા
જોષીઓનો અ ધપ ત ઠરા ો હતો. 12 તે જ દા નયેલ જે ું નામ
રાજાએ બેલ્ટશાસ્સાર પા ું હ ુ.ં તેનામાં ઉ મ આત્મા, ડહાપણ,
સમજશ ક્ત તેમ જ સ્વપ્નોનો અથર્ કરવાના, ૂઢ વાતો ું રહસ્ય
બતાવવાના તથા સંદેહ દૂર કરવાના ુણો મા ૂમ પડ્યા. હવે દા નયેલને
બોલાવ,એટલે તે તને જે લખે ું છે તેનો અથર્ કહ બતાવશ.ે”

દા નયેલ સ્વપ્નનો ુલાસો કરે છે
13 ત્યારે દા નયેલને રાજા પાસે લાવવામાં આ ો. રાજાએ

તેને ૂ ું, “યહૂ દયામાંથી મારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા યહૂદ
બંદ વાનોને લા ા હતા, તેઓમાંનો દા નયેલ તે ું છે? 14 મેં તારા
વષે સાંભ ું છે કે, તારામાં ઈ રનોઆત્મા છે, તારામાં ઈ ર યજ્ઞાન,
સમજણ તથા ઉ મ ડહાપણ મા ૂમ પડ્યાં છે.
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15 આ લખાણ વાંચવા તથા તેનો અથર્ સમજાવવા માટે ુ દ્ધમાન
માણસોને તથા મંત્ર વદ્યા જાણનારાઓને માર પાસે લાવવામાં આ ા,
પણ તેઓ મને તેનો અથર્ સમજાવી શ ા ન હ. 16 મેં સાંભ ું છે કે,
ું અથર્ કહ શકે છે તથા સમસ્યા દૂર કર શકે છે. હવે જો ું લખે ું

વાંચી શકે અને મને તેનો અથર્ બતાવી શકે, તો હુ તને જાં ુ ડયા રગનો
ઝભ્ભો તથા તારા ગળામાં સોનાનો હાર પહેરાવીશ, ું રા માં ત્રીજો
અ ધકાર થશ.ે”

17 ત્યારે દા નયેલે રાજાને જવાબઆપ્યો, “આપની બ ક્ષસોઆપની
પાસે જ રહેવા દો, આપના ઈનામ બીજા કોઈને આપો. તેમ છતાં, હે
રાજા, હુ આપને આ લખાણ વાંચી સંભળાવીશ તથા તેનો અથર્ કહ
બતાવીશ. 18 હે રાજા, પરાત્પર ઈ રે આપના પતા ન ૂખાદનેસ્સાર
રાજાને રા ો, મહ ા, પ્રતાપ તથા ગૌરવ આપ્યાં હતા.ં 19 ઈ રે
તેમને જે મહ ા આપી હતી તેનાથી, બધા લોકો, પ્રજાઓ તથા વ વધ
ભાષાઓ બોલનારા તેનાથી બીતા તથા ૂજતા હતા. તે ચાહતા તેને
માર નાખતા, ચાહતા તેને જીવતા રહેવા દેતા. તે ચાહતા તેને ઊંચે
ઉઠાવતા અને તે ચાહતા તેને નીચે પાડતા.

20 પણ ારે તેમ ું હૃદય અ ભમાની થ ું અને તેમનો આત્મા કઠોર
થયો, તે અહકાર ર તે વત્યાર્, ત્યારે તેમને રા ાસન પરથી દૂર કરવામાં
આ ા અને તેમનો મ હમા લઈ લેવામાં આ ો. 21 પરાત્પર ઈ રનો
અ ધકાર લોકોના રા ઉપર છે, જનેે ચાહે તેની તે નમ ૂક કરે છે,
એ ું ારે તેમણેજાણ્ ું કે તેમને માણસોમાંથી હાંક કાઢવામાંઆ ા,
ત્યારે તેમ ું મન પ ુ સમાન થઈ ગ ુ.ં તે બળદની જમે ઘાસ ખાતા હતા,
તેમને જગલી ગધેડા ભેગા રહે ું પ ું અને તેમ ું શર ર ુલ્લા આકાશ
નીચે ઝાકળથી પલળ ું હ ુ.ં

22 હે બેલ્શાસ્સાર તેમના ુત્ર આ બ ું જાણ્યા છતાં આપ નમ્ર થયા
નથી. 23 પણ તમે આકાશના ઈ રની સામે ગવર્ કય છે. તેમના
ભ ક્ત ાનમાંથી પાત્રો લાવીને તમ,ે તમારા અમીર ઉમરાવોએ, તમાર
પત્નીઓએઅને ઉપપત્નીઓએ તેમાંથી દ્રાક્ષારસ પીધો છે. તમે સોના,
ચાંદ , લોખંડ, લાકડા તથા પથ્થરની ૂ તઓ કે જે ૂ તઓ જોતી નથી,
સાંભળતી નથી કે જાણતી નથી તેઓની ૂજા કર છે. જે ઈ રના
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હાથમાં આપનો ાસોચ્છવાસ છે જે તમારા સઘળા માગ જાણે છે,
તે ઈ રને તમે માન આપ્ ું નથી. 24 તેથી તેમની પાસેથી આ હાથને
મોકલવામાં આ ો અને આ લખાણ લખાવામાં આ ું.

25 તે લખાણ આ છે: ‘મેને, મેને, તકેલ, ઉફાસ ન.’ 26 તેનો અથર્
આ છે: ‘મેને’ એટલે ઈ રે આપના રા ની ગણના કર છે અને તેનો
અંત લા ા છે. 27 ‘તકેલ’ એટલે તમને ત્રાજવામાં તોળવામાં આ ા
છે, તમે ઓછા ૂલ્યના મા ૂમ પડ્યા છો. 28 ‘ઉફાસ ન’ એટલે તમારા
રા ના વભાગ પાડવામાં આ ા છે અને માદ ઓને તથા ઇરાનીઓને
આપવામાં આ ા છે.”

29 ત્યારે બેલ્શાસ્સારે આજ્ઞા અ ુસાર દા નયેલને જાં ુ ડયા રગના
વ ો અને ગળામાં સોનાનો હાર પહેરાવવામાં આ ો. રાજાએ તેના
વષે ઢઢેરો પટા ો કે, દા નયેલને રા માં ત્રીજો ુ અ ધકાર
ગણવો. 30તે જ રાત્રે બા બલનો રાજા બેલ્શાસ્સાર માય ગયો. 31તે ું
રા માદ રાજા દાયાર્વેશ કે જનેી ઉંમર આશરે બાસઠ વષર્ હતી તેના
હાથમાં આ ું.

6
દા નયેલ સહોના બલમાં

1 રાજા દાયાર્વેશને રા પર એકસો વીસ ૂબાઓ નીમવા ું ઠ ક
લાગ્ ું કે જઓે જુદે જુદે ળે રહે અને આખા રા પર રાજ
કરે. 2 તેઓના પર દાયાર્વેશે ત્રણ વહ વટદાર નીમ્યા. તેઓમાંનો એક
દા નયેલ હતો. કે જથેી પેલા અ ધક્ષકો તેને જવાબદાર રહે અને રાજાને
કઈ ુકસાન થાય ન હ. 3 દા નયેલ બીજા વહ વટદારો તથા પ્રાંતના
ૂબાઓ કરતાં વધારે નામાં કત થયો કેમ કે તેનામાં અદ્ભતઆત્મા હતો.

રાજા તેને આખા રા પર નીમવાનો વચાર કરતો હતો.
4 ત્યારે ુ વહ વટદારો તથા ૂબાઓ રા માટે કરેલા કામમાં

દા નયેલની ૂલ શોધવા લાગ્યા, પણ તેઓને તેના કાયર્માં કોઈ
ભ્ર ાચાર કે નષ્ફળતા મળ આવી ન હ, કેમ કે તે વ ા ુ હતો. કોઈ
ૂલ કે બેદરકાર તેનામાં મા ૂમ પડ ન હ. 5 ત્યારે આ માણસોએ ક ું,

“ ાં ુધી આપણે તેના ઈ રના નયમની બાબતમાં તેની વરુદ્ધ કઈ
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ન મ શોધીએ, ત્યાં ુધી આ દા નયેલ વરુદ્ધ આપણને કઈ ન મ
મળવા ું નથી.”

6 પછ આ વહ વટદારો તથા ૂબાઓ રાજા પાસે યોજના લઈને
આ ા. તેઓએ રાજાને ક ું, “હે રાજા દાયાર્વેશ, સદા જીવતા રહો!
7 રા ના બધા વહ વટદારો, ૂબાઓ, રાજકતાર્ઓ,અમલદારો તથા
સલાહકારોએ ભેગા મળ ને ચચાર્ કર ને નણર્ય કય છે કે, આપે એવો
હુકમ બહાર પાડવો જોઈએ કે, જે કોઈ આવતા ત્રીસ દવસ ુધી
આપના સવાય બીજા કોઈ પણ દેવ કે, માણસની આગળ અરજ કરે,
તેને સહોના બલમાં નાખવામાં આવશે.

8 હવે, હે રાજા, એવો મનાઈ હુકમ કરો અને તેના સહ સ ા કરો
જથેી તે બદલાય ન હ, માદ ઓના તથા ઇરાનીઓના લોકોના કાયદાઓ
રદ કર શકાતા નથી.” 9 તેથી રાજા દાયાર્વેશે મનાઈ હુકમ ઉપર સહ
કર .

10 ારે દા નયેલને જાણ થઈ કે હુકમ ઉપર સહ કરવામાં આવી
છે, ત્યારે તે ઘરે આ ો તેના ઉપલા માળના ઓરડાની બાર ઓ
યરુશાલેમની તરફ ુલ્લી રહેતી હતી. તે અગાઉ કરતો હતો તે પ્રમાણે
દવસમાં ત્રણ વાર ૂંટ ણયે પડ ને પ્રાથર્ના કર ને અને પોતાના ઈ રનો
આભાર માન્યો. 11 ત્યારે આ માણસો જઓેએ ષડ્યંત્ર રચ્ ું હ ું
તેઓએ દા નયેલને પોતાના ઈ રની પ્રાથર્ના કરતો અને તેમની સહાય
માટે યાચના કરતો જોયો.

12તેથી તેઓએ રાજાપાસે જઈને તેના હુકમ વષે ક ું, “હે રાજા, ું
તમે એવો હુકમ ફરમા ો ન હતો કે જે કોઈ ત્રીસ દવસ ુધી આપના
સવાય બીજા કોઈપણ દેવ કે, માણસને અરજ કરશે તેને સહોના
બલમાં નાખવામાં આવશ?ે” રાજાએજવાબઆપ્યો, “આવાત સાચી
છે, માદ ઓ તથા ઇરાનીઓનો કાયદા પ્રમાણે તે છે; જે કદ રદ થતા
નથી.”

13 તેઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો, “યહૂ દયાના કેદ ઓમાંનો એક
દા નયેલ, હે રાજા તમાર વાતો પર કે તમે સહ કરેલા હુકમ પર ધ્યાન
આપતો નથી. તે દવસમાં ત્રણ વખત પોતાના ઈ રને પ્રાથર્ના કરે છે.”
14 ારે રાજાએઆસાંભ ુ,ં ત્યારે તેને ૂબ જ દ:ુખથ ુ,ં દા નયેલને
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બચાવવાનો રસ્તો શોધવાનો મનમાં વચાર કરવા લાગ્યો. ૂયાર્સ્ત થતાં
ુધી દા નયેલને બચાવવાનો પ્રયત્ન ચા ુ રા ો.
15આ માણસો જઓેએ એકત્ર થઈને રાજા સાથે ષડ્યંત્ર રચ્ ું હ ું

તેઓએઆવીને તેને ક ું, “હે રાજા,આપેજાણ ું જોઈએ કે, માદ ઓ
અને ઇરાનીઓના કાયદાએવા છે કે, રાજાએકરેલો કોઈ હુકમ કે, કાયદો
બદલી શકાતો નથી.”

16 ત્યારે રાજાએ હુકમ કય , તેઓએ દા નયેલને લાવીને તેને સહોના
બલમાં ના ો. રાજાએ દા નયેલને ક ું, “જે ઈ રની ું સતત
ઉપાસના કરે છે તે તને બચાવો.”

17એક મોટો પથ્થર લાવીને બલના પ્રવેશદ્વાર પર ૂકવામાં આ ો,
રાજાએ તેના ઉપર પોતાની તથા પોતાના અમીરોની ુદ્રા વડે સ ો
માય , જથેી દા નયેલની બાબતમાં કઈ પણ ફેરફાર થાય ન હ. 18 પછ
રાજા પોતાના મહેલમાં ગયો અને આખી રાત તેણે કઈ ખા ું ન હ. તેમ
વા જત્રો પણ તેની આગળ લાવવામાં કે વગાડવામાં આ ાં ન હ, તેની
ઊંઘ ઊડ ગઈ.

19 પછ રાજા બીજા દવસે વહેલી સવારે ઊઠ ને સહોના બલ
આગળ ગયો. 20 ારે તે બલ આગળ પહોંચ્યો ત્યારે વેદનાભયાર્
અવાજે તેણે દા નયેલને હાંક માર . તેણે દા નયેલને ક ું, “હે દા નયેલ,
જીવતા ઈ રના સેવક,જમેની ું સતત સેવા કરે છે, તે તારા ઈ ર તને
સહોથી બચાવી શ ા છે?”
21 ત્યારે દા નયેલે રાજાને જવાબ આપ્યો, “હે રાજા, સદા જીવતા

રહો. 22 મારા ઈ રે પોતાના દૂતને મોકલીને સહોનાં મોં બંધ કર દ ધાં
એટલે તેઓ મને કશી ઈજા નથી કર શ ા. કેમ કે, હુ તેઓની નજરમાં
તથા તમાર આગળ પણ નદ ષ મા ૂમ પડ્યો છુ. અને હે રાજા, મેં
આપનો પણ કોઈ ુનો કય નથી.”

23 ત્યારે રાજાને ઘણો આનંદ થયો. તેણે હુકમ કય કે, દા નયેલને
બલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે. તેથી દા નયેલને બહાર કાઢવામાં
આ ો. તેના શર ર ઉપર કોઈપણ ઈજા જોવા મળ ન હ, કેમ કે તેણે
પોતાના ઈ રમાં વ ાસ રા ો હતો.
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24 પછ જે માણસોએ દા નયેલ પર તહોમત ૂ ાં હતા તેઓને
રાજાના હુકમથી પકડ લાવીને તેઓને, તેઓનાં સંતાનોને અને તેઓની
પત્નીઓને સહોના બલમાં નાખવામાં આ ા. તેઓ બલમાં નીચે
પહોંચે તે પહેલાં જ સહોએ તેમના પર તરાપ માર ને તેઓનાં હાડકાંના
ૂરે ૂરા કર ના ા. 25 પછ રાજા દાયાર્વેશે આખી ૃથ્વી પર રહેતા

લોકોને, પ્રજાઓને તથા વ વધ ભાષા બોલનારાઓને પત્ર લ ો કે,
“તમને અ ધકા ધક શાં ત થાઓ.

26 હુ હુકમ કરુ છુ કે, મારા આખા રા ના લોકોએ દા નયેલના
ઈ રની આગળ કાંપ ું તથા બી ુ.ં
કેમ કે તે જીવતા તથા સદાકાળ જીવંત ઈ ર છે.
તેમના રા નો નાશ થશે ન હ;
તેમની સ ાનો અંત આવતો નથી.
27 તે આપણને સંભાળે છે અને ુક્ત કરે છે,
તે આકાશમાં અને ૃથ્વી પર,
ચ ો તથા ચમત્કારો કરે છે;
તેમણે દા નયેલને સહોના પંજામાંથી ઉગાય છે.”

28 આમ, દાયાર્વેશના રા કાળ દરમ્યાન તથા ઇરાનની કોરેશના
રા કાળ દરમ્યાન દા નયેલે આબાદાની ભોગવી.

7
ચાર જાનવરો વષે ું દા નયેલ ું સંદશર્ન

1બા બલના રાજા બેલ્શાસ્સારના પ્રથમ વષ દા નયેલ પોતાના પલંગ
પર ૂતેલો હતો ત્યારે તેને સ્વપ્ન આ ું અને તેના મગજમાં સંદશર્નો
થયાં. પછ સ્વપ્નમાં તેણે જે જો ું હ ું તે લ ું. તેણે ઘણી અગત્યની
ઘટનાઓ લખી: 2 દા નયેલે ક ું કે, “રાત્રે મને થયેલાં સંદશર્નોમાં મેં
જો ું તો, જુઓ, આકાશના ચાર પવનો મોટા સ ુદ્રને હલાવી ર ા
હતા. 3એકબીજાથી જુદાં એવા ચાર મોટાં પ્રાણીઓસ ુદ્રમાંથી બહાર
નીક ા.ં

4 પહે ું સહના જે ું હ ું પણ તેને ગરુડના જવેી પાંખો હતી.
હુ જોતો હતો એટલામાં, તેની પાંખો ખેંચી લેવામાં આવી અને તેને
જમીન પરથી ઊંચકવામાં આ ું. તેને બે પગ પર માણસની જમે ઊ ું
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રાખવામાં આ ું. તેને મ ુષ્ય ું હૃદય આપવામાં આ ું. 5 વળ જુઓ
બીજુ એક પ ુ ર છ જે ું હ ું, તે પંજો ઉપાડ ને ઊ ું હ ું. તેના ુખમાં
તેના દાંતોની વચ્ચે ત્રણ પાંસળ ઓ હતી. તેને કહેવામાં આ ું, ‘ઊ ું
થા અને ઘણા લોકોનો ભક્ષ કર.’ ”

6 આ પછ મેં ફર થી જો ું. ત્યાં બીજુ એક પ ુ હ ું, તે દ પડાના
જે ું દેખા ુ.ં તેની પીઠ પર પક્ષીના જવેી ચાર પાંખો હતી, તેને ચાર માથાં
હતા.ં તેને રા ા ધકાર આપવામાં આ ો હતો. 7 આ પછ રાત્રે મેં
મારા સ્વપ્નમાં ચો ું પ ુ જો ુ.ં તે ભયાનક, ડરામણું અને ઘણું બળવાન
હ ુ.ં તેને મોટા લોખંડના દાંત હતા; તે ભક્ષ કર ું, ભાંગીને ટુકડટુેકડા
કર ું હ ું અને બાક રહેલાઓને પોતાના પગ નીચે કચડ નાખ ું હ ું.
તે બીજા પ ુઓ કરતાં અલગ હ ું અને તેને દસ શગડાં હતા.ં

8 ારે હુ એ શગડાં વષે વચાર કરતો હતો તેવામા,ં મેં જો ું તો,
જુઓ તેઓની મધ્યે બીજુ ના ું શગડુ ટ નીક ુ.ં અગાઉના ત્રણ
શગડાં ૂળમાંથીઊખડ ગયા.ં આ શગડામાં મેં માણસનીઆંખોજવેી
આંખો અને મોટ બાબતો વષે બડાઈ કર ું ુખ જો ુ.ં

સનાતન ઈ ર વષે સંદશર્ન
9 હુ જોતો હતો ત્યારે,

સહાસનો ગોઠવવામાં આ ાં,
એક ુરાતન કાલીન માણસ તેના પર બેઠો હતો,
તેનાં વ ો હમ જવેાં સફેદ હતા,ં
તેના માથાના વાળ ુદ્ધ ઊન જવેા હતાં.
તે ું સહાસન અ ની જ્વાળારૂપ હ ુ,ં
તેનાં પૈડાં સળગતા અ નાં હતા.ં

10 તેમની આગળથી ધગધગતા અ નો ધોધ નીકળ ને વહેતો હતો.
હજારોહજાર લોકો તેમની સેવા કરતા હતા
લાખો લોકો તેમની આગળ ઊભા હતા.
ન્યાયસભા ભરાઈ હતી, ુસ્તકો ખોલવામાં આ ાં હતા.ં

11 પે ું શગડુ બડાઈની વાતો કર ું હ ું તે હુ જોતો હતો,એટલામાં
તે પ ુને માર નાખવામાં આ ું. તે ું શર ર નાશ પામ્ ુ,ં તેને બાળ
નાખવામાં આ ું ત્યાં ુધી મેં જો ું. 12 બાક નાં ચાર પ ુઓનો
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રા ા ધકાર છ નવી લેવામાં આ ો, પણ તેઓને લાંબા સમય ુધી
જીવતાં રહેવા દેવામાં આ ાં.

13 તે રાત્રે મારા સંદશર્નમાં,
મ ુષ્ય ુત્રજવેાએક ુરુષનેઆકાશના વાદળો સાથે ઊતરતો મેં જોયો.
તે ુરાતનકાલીન ુરુષની પાસે આ ો,
તેમની સમક્ષ હાજર થયો.
14 તેને સ ા, મ હમા તથા રા ા ધકાર આપવામાં આ ો,
જથેી બધા લોકો, પ્રજાઓ તથા વ વધ ભાષા બોલનારાઓ તેને તાબે

થાય.
તેની સ ા સનાતન છે તે કદ લોપ થશે ન હ,
તે ું રા જે કદ નાશ ન હ પામ.ે

સંદશર્નોના ુલાસા
15 હુ દા નયેલ, મારાઆત્મામાં દઃુખી થયો, મારા મગજમાં મેં સંદશર્નો

જોયાં તેનાથી હુ ભયભીત થયો. 16 ત્યાં ઊભા ર ા હતા તેઓમાંના
એકની પાસે જઈને મેં તેને ક ું કે, આ બાબતનો અથર્ શો છે તે મને
બતાવ.

17 ‘આ ચાર મોટા પ ુઓ ચાર રાજાઓ છે, તેઓ ૃથ્વી પર ઊભા
થશે. 18 પણ પરાત્પરના સંતો રા મેળવશે અને તેઓ સદા સવર્કાળ
ુધી રાજ કરશે.’ ”
19પછ મેં ચોથા પ ુ ું રહસ્યજાણવાની ઇચ્છા પ્રગટ કર , તે બીજા

બધા કરતાં જુદુ હ ું, તેના લોખંડના દાંત અને પ ળના નખ ઘણા
ભયંકર હતા; તે લોકોને ભક્ષ કર ુ,ં ભાંગીને ટુકડા કર ુ,ં બાક રહેલાને
તેના પગ તળે કચડ નાખ ું હ ુ.ં 20 વળ તેના માથા પરનાં દસ શગડાં
તથા બીજા શગડાં આગળ પેલા ત્રણ શગડાં પડ ગયાં તેના વષે
જાણવાની મને ઇચ્છા હતી. જે શગડાનેઆંખો તથા બડાશ માર ું ુખ
હ ુ,ંજે બીજા શગડાં કરતાં મોટુ દેખા ું હ ુ,ં તેને વષે પણજાણવાની
ઇચ્છા દશાર્વી.

21 હુ જોતો હતો, ત્યાં તો તે શગડુ પ વત્ર લોકોની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા
લાગ્ ુ,ં તેઓને પરા જત કર ું હ ુ.ં 22 પેલો ુરાતનકાલીન આ ો,
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પરાત્પરના સંતોને ન્યાય આપવામાં આપ્યો. પછ સમય આ ો કે
સંતોને રા પ્રાપ્ત થ ું.

23 તે ક્તએ ચોથા પ ુ માટે આ પ્રમાણે ક ું, ‘કે,
તે ૃથ્વી પર ચો ું રા છે
તે બીજાં બધાં રા ો કરતાં જુદુ હશ.ે
તે આખી ૃથ્વીને ભક્ષ કર જશે,
તેને કચડ નાખશે
ભાંગીને ટુકડે ટુકડા કર નાખશે.
24 તે દસ શગડાં એટલે
આ રા માંથી દસ રાજાઓઊભા થશે,
તેમના પછ બીજો રાજા ઊભો થશ.ે તે અગાઉનાં કરતાં અલગ હશે,

તે ત્રણ રાજાઓને જીતશે.
25 તે પરાત્પરની વરુદ્ધ બોલશે.

પરાત્પર ઈ રના પ વત્રો પર જુલમ કરશે,
ધા મક ઉત્સવોમાં તથા નયમોમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે
એક વષર્ માટે, બે વષર્ માટે તથા અડધા વષર્ માટે
આ બાબત તેના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવશે.
26 પણ ન્યાયસભા ભરાશે,
તેઓ તે ું રા છ નવી લેશે
અને અંતે તેનો સં ૂણર્ નાશ થશે.
27 રા તથા સ ા,
આખાઆકાશ નીચેના રા ો ું માહાત્મ્ય,
લોકોને સોંપવામાં આવશે
જે પરાત્પરના પ વત્રો ું થશે.
તેમ ું રા સદાકાળ ું રા છે,
બીજા બધાં રા ો તેમને તાબે થશે અને તેમની આજ્ઞામાં રહેશે.’ ”

28અહ આબાબતનો અંત છે. હુ, દા નયેલ, મારા વચારોથી ઘણો
ભયભીત થયો અને મારા ચહેરાનો દેખાવ બદલાઈ ગયો. પણઆ વાત
મેં મારા હૃદયમાં રાખી.”
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8
મેંઢા તથા બકરા વષે દા નયેલ ું સંદશર્ન

1બેલ્શાસ્સાર રાજાના રા ના ત્રીજા વષ મેં, દા નયેલે અગાઉ જે
સંદશર્ન જો ું હ ું તેના જે ું બીજુ સંદશર્ન જો ુ.ં 2સંદશર્નમાં મેં જો ું,
કે હુ એલામ પ્રાંતના કલ્લા ૂસાના નગરમાં હતો. સંદશર્નમાં મારા
જોવામાં આ ું કે હુ ઉલાઈ નદ ને કનારે ઊભો હતો.

3 મેં માર નજર ઉપર કર ને જો ું તો માર આગળ બે શગડાંવાળો
બકરો નદ આગળ ઊભેલો હતો. તે ું એક શગડુ બીજા કરતાં લાં ું
હ ુ,ં પણ લાં ું શગડુ ધીમેથી ૃ દ્ધ પામ ું હ ું અને તે પાછળથી લાં ું
થ ું. 4મેં તે બકરાને પ મ તરફ, ઉ ર તરફ અને દ ક્ષણ તરફ શગડાં
મારતો જોયો; તેની આગળ બીજુ કોઈ પ ુ ઊ ું રહ શક ું નહો ું.
તેની પાસેથી કોઈ પોતાને છોડાવી શકે એમ નહો ું. તે પોતાની મરજી
પ્રમાણે કરતો હતો અને ઘમંડ કરતો હતો.

5 આ વષે હુ વચારતો હતો, તો મેં જો ું કે પ મ તરફથી એક
બકરો અ તશય વેગથી ૃથ્વી પર આક્રમણ કરતો ઘસી આ ો, તેના
પગ જમીનને અડકતા પણ નહોતા. તે બકરાની આંખો વચ્ચે એક મોટુ
શગડુ હ ુ.ં 6જે શગડાવાળા બકરાને મેં નદ કાંઠે ઊભેલો જોયો હતો,
તેની પાસે તે આ ો-તે બકરો પેલા બકરા તરફ ૂરા સામથ્યર્થી ઘસી
ગયો.

7 મેં બકરાને તેની નજીક આવતો જોયો. તે બકરા પર ક્રોધે ભરાયો
હતો, તેણે પેલા બકરા ઉપર હુમલો કય અને તેના બ ે શગડાં ભાંગી
ના ાં. એ બકરો તેની આગળ ઊભો રહેવાને અશક્ત હતો. આવેલા
બકરાએ તેને નીચે પછાડ દ ધો અને તેને કચડ ના ો. કેમ કે તેના
બળથી તેને બચાવનાર કોઈ જ ન હ ુ.ં 8 ત્યારે તે બકરાએ ઘણું મહત્વ
ધારણ ક .ુ પણ ારે તે બળવાન થયો ત્યારે તે ું મોટુ શગડુ ભાંગી
ગ ુ,ં તેની જગ્યાએ આકાશના ચાર પવન તરફ ચાર મોટા શગડાં ટ
નીક ા.ં

9 તેઓમાંથી એક ના ું શગડુ ટ આ ું, પણ દ ક્ષણ તરફ, ૂવર્
તરફ તથા ર ળયામણા દેશ ઇઝરાયલ તરફ તે લંબાઈને ઘણું મોટુ
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થ ું. 10 તે વધીને આકાશના સૈન્ય ુધી પહોંચ્ ુ.ં સૈન્યોમાંના અને
તારાઓમાંના કેટલાકને તેણે ૃથ્વી પર ફેં ા અને તેમને પગ નીચે કચડ
ના ા.

11 તે વધીને ઈ ર ય સૈન્યના સરદાર જટે ું મોટુ થ ુ.ં તેણે તેની
પાસેથી દરરોજ ું દહનાપર્ણ લઈ લી ું અને તેના પ વત્ર ાનને ભ્ર
ક ુ. 12 બંડને કારણે સૈન્ય તથા દહનાપર્ણ તેને આપી દેવામાં આ ું.
સત્યને જમીન પર ફેંક દ ુ,ં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્ ુ અને સફળ
થ ું.

13 ત્યારે મેં એક પ વત્રને બોલતો સાંભ ો અને બીજા પ વત્રે તેને
જવાબ આપ્યો, “દહનાપર્ણનો અને વનાશ કરનાર પાપ પ વત્ર ાનને
તેમજઆકાશના સૈન્યને તેના પગ નીચે કચડ નાખવા વષેના સંદશર્નનો
કેટલો સમય છે?” 14તેણે મને ક ું, “બે હજારત્રણસો રા ત્ર દવસ ુધી,
ત્યાર પછ પ વત્ર ાનને ુદ્ધ કરાશે.”

ગા બ્રયેલ દૂત સંદશર્ન સમજાવે છે
15 ારે, મેં દા નયેલે આ સંદશર્ન જો ું, ત્યારે મેં તેને સમજવાનો

પ્રયત્ન કય . એક માણસ જવેી આકૃ ત માર સામે ઊભી હતી. 16 મેં
ઉલાઈ નદ ના કનારા વચ્ચેથી મ ુષ્યનો અવાજ સાંભ ો. તેણે ક ું,
“ગા બ્રયેલ, આ માણસને સંદશર્ન સમજવામાં મદદ કર.” 17 તેથી તે

ાં હુ ઊભો હતો ત્યાં માર પાસે આ ો. તે પાસે આ ો; ત્યારે હુ
ડર ને નીચે જમીન પર પડ ગયો. તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, સમજ,
આસંદશર્ન અંતના સમય ું છે.”

18તે ારે બોલતો હતો ત્યારે હુ જમીન પરઊંધો પડ ને ભર નદ્રામાં
પડ્યો. ત્યારે તેણે મને સ્પશર્ કર ને ઊભો કય . 19 તેણે ક ું, “જો, હુ
તને જણા ું છુ કે, કોપને અંતે ું થવા ું છે, કેમ કે આ સંદશર્ન ઠરાવેલા
અંતના સમય વષે છે.

20 જે બે શગડાવાળો બકરો તે જોયો, તેઓ માદ દેશના અને
ઇરાનના રાજાઓ છે. 21 પેલો નર બકરો ગ્રીસનો રાજા છે. તેની આંખો
વચ્ચે ું મોટુ શગડુ તે તો પહેલો રાજા છે.

22 જે શગડુ ભાંગી ગ ું તેની જગ્યાએ બીજાં ચાર શગડાં ઊગ્યાં
તે એ છે કે તે પ્રજામાંથી ચાર રા ો ઊભાં થશે, પણ પોતાના બળથી
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ન હ. 23 તેઓના રા ના અંતે, ારે તેઓનાં ઉલ્લંઘનો તેની મયાર્દા
ુધી પહોંચશે ત્યારે એક વકરાળ ચહેરાવાળો તથા ુ દ્ધશાળ રાજા

ઊભો થશે.
24 તે મહા બળવાન થશે પણ પોતાના બળથી ન હ. તે ાપક ર તે

વનાશ કરશે, તે જે પણ કરશે, તેમાં તે સફળ થશે. તે શ ક્તશાળ તથા
પ વત્ર લોકોનો નાશ કરશે. 25તે છેતર પડ થી પોતાના પ્રપંચમાં વજયી
થશે. તે રાજાઓના રાજા વરુદ્ધ ઊભો થશ,ે તે તેઓને તોડ નાખશે
પણ માનવ બળથી ન હ.

26સવાર અને સાંજ વષે જે સંદશર્ન કહેવામાં આ ું છે તે સા ું છે.
પણ તે સંદશર્નને ુપ્ત રાખ, કેમ કે તે ભ વષ્યના ઘણા દવસો વષે છે.”

27 પછ હુ દા નયેલ,આ સાંભળ ને ૂ છત થયો અને ઘણા દવસો
ુધી બીમાર ર ો. ત્યારબાદ હુ સાજો થયોઅને રાજા ું કામકાજ કરવા

લાગ્યો. પણ તે સંદશર્નથી હુ ાકુળ હતો પર ુ કોઈને તેની સમજ પડ
ન હ.

9
દા નયેલની પોતાના લોકો માટેની પ્રાથર્ના

1 માદ ઓના વંશનો અહા ેરોશનો દ કરો દાયાર્વેશ હતો. એ
અહા ેરોશ બા બલીઓના વસ્તારનો રાજા હતો. 2 તેની કાર કદ ના
પ્રથમ વષર્માં હુ દા નયેલ, ‘યહોવાહ ું વચન જે ય મયા પ્રબોધકની પાસે
આવી હતી’ તે ુસ્તકોનો અભ્યાસ કરતો હતો. તેમાંથી હુ યરુશાલેમની
પાયમાલીના અંતનાં સતેર વષ વષેની ગણતર પ વત્રશા પરથી
સમ ો.

3 પછ મેં ઉપવાસ કર ને, ટાટ પહેર ને, રાખના ઢગલા પર બેસીને,
પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ કર ને તેમને શોધવાને મારુ ુખ પ્ર ુ ઈ ર તરફ
ફેર ુ.ં 4 મેં યહોવાહ મારા ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને તથા પાપોને ક ૂલ
કર ને ક ું, “હે પ્ર ,ુ જઓે તમારા કરારને વળગી રહે છે, તમારા ઉપર
પ્રેમ રાખે છે અને તમાર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે તેઓના પર દયા
રાખનાર મહાન તથા ભયાવહ ઈ ર છો.

5અમે પાપ ક ુ છે અને જે ખોટુ છે તે ક ુ છે. તમાર આજ્ઞાઓ તથા
તમારા હુકમોથી ફર ને દુ તા કર છે અને બળવો કય છે. 6અમારા
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રાજાઓને, અમારા આગેવાનોને, અમારા ૂવર્જોને તથા દેશના બધા
લોકોને તમારા નામે ઉપદેશ આપનાર તમારા સેવકો પ્રબોધકોની વાત
અમે સાંભળ નથી.

7 હે પ્ર ,ુ ન્યાયીપણું તમારુ છે. પણ આજની ુખ પરની શરમ
તો અમાર છે. યહૂ દયાના માણસોની, યરુશાલેમના રહેવાસીઓની,
સવર્ ઇઝરાયલીઓની તથા તમાર વરુદ્ધકરેલાઅપરાધને કારણેએટલે
પાસેના દૂરના દેશોમાં રહેતા સવર્ દેશોમાં ાં તમે તેઓને નસાડ ૂ ા
છે તેઓની છે. 8 હે યહોવાહ, અમારા ુખની શરમ અમાર , અમારા
રાજાઓની, આગેવાનોની અને અમારા ૂવર્જોની છે. કેમ કે, અમે
તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.

9 દયા તથા ક્ષમા પ્ર ુ અમારા ઈ રની છે, કેમ કે અમે તમાર સામે
બળવો કય છે. 10 યહોવાહ અમારા ઈ રની વાણી અમે માની નથી
તેમના જે નયમો તેમણે પોતાના સેવક પ્રબોધકો દ્વારા અમને આપ્યા
હતા તે પ્રમાણે અમે ચાલ્યા નથી. 11સવર્ ઇઝરાયલે ફર જઈને તમાર
વાણી માની નથી અને તમારા નયમ ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે. તેથી ઈ રના
સેવક ૂસાના નયમશા માં લખેલી પ્ર તજ્ઞા પ્રમાણે અમારા પર શાપ
રેડ દેવામાં આ ો છે, કેમ કે અમે તેમની વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ છે.

12 અમારા પર મોટ આપ લાવીને અમાર તથા અમારા
રાજકતાર્ઓ વરુદ્ધ તેમણે જે વચનો કહેલા હતાં તે યહોવાહે પ ર ૂણર્
કયા છે. કેમ કે યરુશાલેમને જે કરવામાં આ ું છે તે ું આખા આકાશ
નીચે ાંય કરવામાં આ ું નથી. 13 ૂસાના નયમશા માં લખેલી
બધી આફતો અમારા પર આવી છે, તોપણ તમારા અન્યાયોથી પાછા
ફરવા માટે, તમારુ સત્ય સમજવા માટે,અમે યહોવાહ તમારા ઈ રની
દયા માટે વનંતી કર નથી. 14 માટે યહોવાહ અમારા પર આપ
લાવવાને તૈયાર હતા અને અમારા પરઆપ લા ા પણ ખરા. કેમ કે
યહોવાહઅમારા ઈ ર પોતે કરેલા બધા કામોમાં ન્યાયી છે,અમે તેમની
વાણી માની નથી.

15હવે, હે પ્ર ુ અમારા ઈ ર, પરાક્રમી હાથ વડે તમે તમારા લોકોને
મસરમાંથી બહાર લાવીનેઆજની જમે તમારા નામનો મ હમા મેળ ો
છે. પણ હજીય અમે તો પાપ ક ુ અને દુ તા કર છે. 16 હે પ્ર ુ,
તમારાં સવર્ ન્યાયીકૃત્યોને કારણ,ે તમારો ક્રોધ તથા ુસ્સો તમારા નગર
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યરુશાલેમ પરથી તમારા પ વત્ર પવર્ત પરથી પાછો ફેરવો. અમારાં
પાપોને કારણે તથા અમારા પ ૃઓના અપરાધોને કારણે યરુશાલેમ
તથા તમારા લોકો અમાર આસપાસના લોકોની નજરમાં નદાપાત્ર
બન્યા છે.

17 હવ,ે હે અમારા પ્ર ુ ઈ ર, તમારા સેવકની પ્રાથર્ના સાંભળો
અને દયા માટેની અમાર વનંતી પર કાન ધરો; તમારા ઉજ્જડ થયેલા
પ વત્ર ાન પર, આપના નામની ખાતર, તમારુ ુખ પ્રકા શત કરો.,
18 હે મારા ઈ ર, કાન દઈને અમાર વનંતી સાંભળો, તમાર આંખ
ઉઘાડ ને અમારા ઉપર નજર કરો. અમારો વનાશ થયો છે; તમારા નામે
ઓળખાતાં નગર તરફ જુઓ. અમે તમાર સહાયઅમારા ન્યાયીપણાને
લીધે ન હ, પણ તમાર મોટ દયાને કારણે માગીએ છ એ. 19 હે પ્ર ુ,
સાંભળો, હે પ્ર ુ, ક્ષમા કરો, હે પ્ર ,ુ સાંભળો અને અમાર અરજ
ફળ ૂત કરો! હે મારા ઈ ર તમાર પોતાની ખાતર વલંબ ન કરો, કેમ
કે તમારા લોકો અને તમારુ નગર તમારા નામથી ઓળખાય છે.”

ગા બ્રયેલ ભ વષ્યવાણી સમજાવે છે
20 હુ બોલતો હતો અને પ્રાથર્ના કરતો હતો, મારા અને મારા

ઇઝરાયલ લોકોનાં પાપ ક ૂલ કરતો હતો, મારા ઈ રના પ વત્ર પવર્તને
સારુ યહોવાહ મારા ઈ રની આગળ માર અરજો રજૂ કરતો હતો.
21 હુ પ્રાથર્ના કરતો હતો ત્યારે, ગા બ્રયેલ જનેે મેં પ્રથમ સંદશર્નમાં જોયો
હતો, તે સાંજના અપર્ણના સમયે ઝડપથી માર તરફ ઊડ આ ો.

22તેણે મને સમજણ પાડ અને મને ક ું, “હે દા નયેલ, હુ તને ુ દ્ધ
તથા સમજ આપવા આ ો છુ. 23 તે દયા માટે વનંતી કરવા માંડ ,
ત્યારે આજ્ઞા થઈ તેથી હુ જવાબ આપવા આ ો છુ, કેમ કે ું અ ત
પ્રય છે. માટે ું આ વાતનો વચાર કર અને પ્રગટ કરણ સમજ.
24 અપરાધનો અંત લાવવાને, પાપનો અંત લાવવાનો, દુ તા ું
ુ દ્ધકરણ કરવાને, અનંતકાળ ું ન્યાયીપણું લાવવાને, સંદશર્ન તથા

ભ વષ્યવાણી અમલમાં ૂકવા ુ,ં પરમપ વત્રનો અ ભષેક કરવા ું તારા
લોકોઅને તારા નગરને માટે નમાર્ણ કરેલાં છે. 25માટેજાણતથાસમજ
કે યરુશાલેમની મરામત કરવાનો તથા તેને બાંધવાનો હુકમ થયાના
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સમયથી તે અ ભ ષક્તના સમય ુધી સાતઅઠવા ડયાં લાગશ.ે બાસઠ
અઠવા ડયામાં યરુશાલેમની શેર ઓ તથા ખાઈ આપ ના સમયમાં
પણ ફર બંધાશ.ે

26 બાસઠ અઠવા ડયાં પછ અ ભ ષક્તનો નાશ કરવામાં આવશે
અને તેની પાસે કઈ રહેશે ન હ. એક સેનાપ ત સૈન્ય સાથે આવશ.ે અને
નગરનો તથા પ વત્ર ાનનો નાશ કરશ.ે તેનો અંત રેલની જમે આવશે
અને અંત ુધી ુદ્ધ ચાલશ.ે વનાશ નમાર્ણ થયેલો છે.

27 તે એક અઠવા ડયાં ુધી કરારને પાકો કરશે. તે અઠવા ડયાની
વચ્ચેના દવસોમાં બ લદાન તથા અપર્ણ બંધ કરાવશ.ે ધ ારપાત્રની
પાંખ પર વેરાન કરનાર આવશે. જે નમાર્ણ થયે ું છે તે ૂરુ થતા ુધી
વેરાન કરનાર પર કોપ રેડવામાં આવશે.”

10
તી ગ્રસ નદ કાંઠે દા નયેલને થયે ું સંદશર્ન

1ઇરાનના રાજા કોરેશના શાસનકાળના ત્રીજાવષ દા નયેલજે ું નામ
બેલ્ટશાસ્સાર હ ું તેને સંદેશ પ્રગટ કરવામાં આ ો, આ સંદેશો સત્ય
હતો. તે એક મહાન ુદ્ધ વષેનો હતો. દા નયેલ ારે સંદશર્નમાં હતો
ત્યારે તેણે તે સંદેશો સમજી લીધો.

2 તે દવસોમા,ં હુ દા નયેલ ત્રણ અઠવા ડયાંનો શોક પાળતો હતો.
3 ત્રણ અઠવા ડયાં ૂરાં થતાં ુધી મેં ભોજન ક ુ ન હ, મેં માંસ ખા ું
ન હ, મેં દ્રાક્ષારસ પીધો ન હઅને મેં તેલથી પોતાનો અ ભષેક કય ન હ.

4 પહેલા મ હનાના ચોવીસમા દવસ,ે હુ મહાનદ એટલે કે, હદેકેલ
તી ગ્રસ નદ ને કનારે હતો, 5 મેં નજર ઊંચી કર ને જો ું, તો જુઓ
એક માણસ શણનાં વ પહેર ને ઊભો હતો, તેની કમરે ઉફાઝનો ુદ્ધ
સોનાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો. 6 તે ું શર ર પોખરાજના જે ું હ ુ,ં તેનો
ચહેરો વીજળ ના જવેો હતો. તેની આંખો બળતી મશાલ જવેી હતી.
તેના હાથ અને પગ પ ળના જવેા હતા. તેના શ ોનો અવાજ મોટા
ટોળાંના અવાજ જવેો હતો.

7મેં દા નયેલે એકલાએજ તે સંદશર્ન જો ુ,ં માર સાથેના માણસોએ
તે સંદશર્ન જો ું ન હ. પણ, તેમના પર મોટો ત્રાસઆ ો, તેઓ નાસીને
સંતાઈ ગયા. 8 હુ એકલો રહ ગયો અને આ મહાન સંદશર્ન જો ું.
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મારામાં સામથ્યર્ રહ ન હ; ભયથી મારો દેખાવ ફ ો પડ ગયો, હુ
શ ક્તહ નથઈગયો. 9 ત્યારે મેં તેમના શ ો સાંભ ા, તેમને સાંભળતાં
જ હુ ભર નદ્રામાં જમીન પર ઊંધો પડ ગયો.

10 ત્યારે એક હાથે મને સ્પશર્ કય , તેણે મને મારાં ૂંટણો તથા મારા
હાથની હથેળ ઓ પર ટેક ો. 11 દૂતે મને ક ું, “હે દા નયેલ, અ ત
વહાલા માણસ, જે વાત હુ તને કહુ તે સમજ. ટટ્ટાર ઊભો રહે, કેમ કે
મને તાર પાસે મોકલવામાં આ ો છે.” તેણે મને આ ક ું, એટલે હુ
ૂજતો ૂજતો ઊભો થયો.
12 પછ તેણે મને ક ું, “હે દા નયેલ, બીશ ન હ, કેમ કે, તેં તારુ મન

સમજવામાં તથા તારા ઈ રનીઆગળનમ્રથવામાં લગા ું તે દવસથી
જ તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી છે. તાર વનંતીને કારણે હુ અહ
આ ો છુ. 13 ઇરાનના રા ના રાજકુમારે માર સામે ટ ર લીધી,
ઇરાનના રાજા સાથે મને એકવીસ દવસ ુધી રાખવામાં આ ો. પણ
ુ રાજકુમારોમાંનો એક એટલે મખાએલ, માર મદદે આ ો.
14 હુ તને તારા લોકો પર ભ વષ્યમાં ું વીતવા ું છે તે સમજાવવા

આ ો છુ. કેમ કે, સંદશર્ન આવનાર દવસોને લગ ું છે.” 15 ારે
તે મને આ શ ોનો ઉપયોગ કર ને વાતો કરવા લાગ્યો, ત્યારે હુ ની ું
જોઈને ૂંગો ર ો.

16જે ું સ્વરૂપ માણસજે ું લાગ ું હ ુ.ં તેણે મારા હોઠને સ્પશર્ કય ,
મેં મારુ ુખ ખોલ્ ું અને જે માર સામે ઊભો હતો તેને ક ું, “હે મારા
પ્ર ,ુ સંદશર્નને કારણે મને ૂબ વેદના થઈ છે. મારામાં સામથ્યર્ રહ
નથી. 17 હુ તો તારો દાસ છુ. હુ શી ર તે મારા પ્ર ુ સાથે વાત કરુ? કેમ
કે મારામાં સામથ્યર્ નથી અને મારામાં દમ પણ ર ો નથી.”

18 માણસના સ્વરૂપના જવેો દેખાવે મને ફર થી સ્પશર્ કય અને મને
શ ક્ત આપી. 19 તેણે ક ું, “હે અ ત વહાલા માણસ, બીશ ન હ, તને
શાં ત થાઓ. બળવાન થા; બળવાન થા!” ારે તેણે માર સાથે વાત
કર , ત્યારે હુ બળવાન થયો. અને મેં ક ું, “મારા પ્ર ુ બોલો, કેમ કે તમે
મને બળઆપ્ ું છે.”



દા નયેલ 10:20 xxxiii દા નયેલ 11:8

20 તેણે ક ું, “ ું જાણે છે હુ શા માટે તાર પાસે આ ો છુ? હવે
હુ ઇરાનના રાજકુમાર સાથે ુદ્ધ કરવા પાછો જઈશ. ારે હુ જઈશ,
ત્યારે ગ્રીસનો રાજકુમાર આવશ.ે 21 પણ સત્યના ુસ્તકમાં ું લખે ું
છે એ હુ તને કહ શ. અને તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવામાં તારા સરદાર
મખાએલ સવાય કોઈ મને મદદ કરતો નથી.

11
1 માદ દાયાર્વેશના શાસનકાળના પ્રથમ વષ, હુ મખાયેલને મદદ

કરવા તથા મજ ૂત કરવા આ ો.
મસર અને સ રયાનાં રા ો

2 હવે હુ તને સત્ય પ્રગટ કર શ. ત્રણ રાજાઓ ઇરાનમાં ઊભા થશે,
ચોથો રાજા તે બીજા રાજાઓ કરતાં ઘણો વધારે ધનવાન થશે. તે
પોતાના ધનનો ઉપયોગ કર ને ગ્રીસના રા વરુદ્ધ બધાને ઉશ્કેરશે.

3એક શ ક્તશાળ રાજા ઊભો થશે તે મહા પ્રતાપથી રા ઉપર
સ ા ભોગવશે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશે. 4 ારે તે ઊભો
થશે, ત્યારે તે ું રા ભાંગી પડશે અને આકાશના ચાર પવનો તરફ
તેના વભાગ પડશ,ે પણ તે તેના વંશજોને આપવામાં આવશે ન હ. તેમ
જ જે પદ્ધ તથી તે રાજ કરતો હતો, તે રાજપદ્ધ ત પ્રમાણે ચાલશ,ે કેમ
કે તે ું રા ઉખેડ નાખવામાં આવશે અને જઓે તેના વંશજો નથી
તેઓને તે આપવામાં આવશ.ે

5 દ ક્ષણનો રાજા બળવાન થશે; પણ તેના સરદારોમાંનો એક તેના
કરતાં વધારે બળવાન થશે, સ ા ભોગવશે અને તે ું રા પણ મોટુ
હશ.ે 6 થોડાં વષ પછ સાચા સમયે તેઓ ુલેહ કરશે. દ ક્ષણના
રાજાની દ કર ઉ રના રાજા પાસે કોલકરાર કરવાને આવશ.ે પણ તે
પોતા ું બળ ખોશે, તેને તજી દેવામાં આવશ.ે તે તથા જઓે તેને લા ા
હતા તેઓને તથા તેના પતાને તથા તે દવસોમાં તેને બળ આપનારને
પણ તજી દેવામાં આવશે.

7 પણ તેની જડમાંથી નીકળેલી ડાળ માંથી એક જણ ઊભો થશે.
તે સૈન્ય પર હુમલો કરશે અને ઉ રના રાજાના કલ્લામાં પ્રવેશ કરશે.
તે તેઓની સાથે લડશે તેઓને પરા જત કરશે. 8 તે તેઓના દેવોન,ે
તેઓની ઢાળેલી ૂ તઓને તથા સોનાચાંદ ના કમતી પાત્રોને કબજે



દા નયેલ 11:9 xxxiv દા નયેલ 11:19

કર ને પોતાની સાથે મસરમાં લઈ જશ.ે થોડાં વષર્ ુધી તે ઉ રના
રાજા ઉપર હુમલો કરવા ું બંધ રાખશ.ે 9ઉ રનો રાજા દ ક્ષણના રાજા
ઉપર ચઢ આવશ,ે પણ તે પોતાના દેશમાં પાછો જશે.

10 તેના દ કરાઓ ુદ્ધ કરશે અને મોટાં સૈન્યો ભેગાં કરશે, તેમાંનો
એક તો ધસમસતા ૂરની જમે ફર વળ ને આ છેડાથી પેલા છેડા ુધી
જશે, તે પાછો આવીને તેના કલ્લા ુધી હુમલો કરશ.ે

11 મસરનો રાજા ભારે ક્રોધમાં ચઢ આવશે અને ઉ રના રાજા
સામે ુદ્ધ કરશ.ે ઉ રનો રાજા મોટુ સૈન્ય ઊ ું કરશે અને તે લશ્કર
દ ક્ષણના રાજાના હાથમાં સોંપવામાં આવશ.ે 12 સૈન્યને લઈ જવામાં
આવશ,ે ત્યારે દ ક્ષણના રાજા ું મન ગવર્થીભરાઈજશે, પોતાના હજારો
દશુ્મનોને માર નાખશે, પણ તે સફળ થશે ન હ.

13ઉ રનો રાજાઅગાઉના કરતાં બીજુ મોટુ સૈન્ય ઊ ું કરશ.ે થોડાં
વષ પછ , ઉ રનો રાજા મોટુ સૈન્ય તથા ુષ્કળ સામગ્રી લઈને ચઢ
આવશ.ે

14 તે સમયમાં દ ક્ષણના રાજાની વરુદ્ધ ઘણા ઊભા થશે. તારા
લોકોમાંના કેટલાક તોફાની માણસો પણ તે સંદશર્નને સા ું પાડવા માટે
ઊભા થશે, પણ તેઓ ઠોકર ખાશે.

15 તેથી ઉ રનો અરામનો રાજા આવશે અને ઊંચી પાળ બાંધીને
કલ્લાબંધ નગરોને જીતી લેશ.ે દ ક્ષણનાં લશ્કરો ટક શકશે ન હ, તેમ
જ તેના ઉ મ સૈ નકોમાં પણ ટક રહેવાની બળ રહેશે ન હ. 16 પણ
ઉ રનો રાજા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે દ ક્ષણના રાજા વરુદ્ધ ુદ્ધ કરશે,
તેને કોઈ રોક શકશે ન હ; એ ર ળયામણા દેશમાં તેની સ ા પાશે.
અને તે તેનો કબજો મેળવશે.

17 ઉ રનો રાજા પોતાના આખા રા ના બળ સ હત આવશે, તે
દ ક્ષણના રાજા સાથે કરાર કરશે. તે દ ક્ષણના રા નો નાશ કરવા
માટે દ ક્ષણના રાજાને પોતાની દ કર લ કરવા માટે આપશે, પણ તે
યોજના સફળ થશે ન હ કે તેને મદદ મળશે ન હ. 18 તે પછ , દ ક્ષણનો
રાજા ટા ુઓ પર ધ્યાન આપશે અને તેઓમાંના ઘણાનો કબજો કરશે.
પણ સેનાપ ત તેની ઉદ્ધતાઈનો અંત લાવશે અને તેણે કરેલી ઉદ્ધતાઈ
પાછ વાળ ને તેના પર લાવશે. 19 પછ તે પોતા ું ધ્યાન પોતાના દેશના
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કલ્લાઓ તરફ આપશે, પણ તે ઠોકર ખાઈને પડશે અને તે ફર કદ
મળશે ન હ.

સ રયાનો ૂંડો રાજા
20 પછ તેની જગ્યાએ એક એવો ઊભો થશે, જે જુલમથી કર

લેનારને પ્રતાપી રા માં સવર્ત્ર ફેરવશે. પણ થોડા જ દવસોમાં તેનો
અંત આવશે, પણ ક્રોધમાં કે ુદ્ધમાં ન હ. 21 તેની જગ્યાએ એક
તરસ્કારપાત્ર ુરુષ ઊભો થશે કે જનેે લોકોએ રા સ ાનો અ ધકાર
આપ્યો નહોતો, તે શાં તથી આવશે અને ુશામતથી રા મેળવશે.
22તેનીઆગળથી મોટુ સૈન્ય ૂરના પાણીની જમે તણાઈજશે. કરારમાં
દાખલ થયેલા સૈન્ય તથા આગેવાન પણ નાશ પામશે.

23 તેની સાથે ુલેહ કયાર્ પછ તે કપટ કરશે; તે લોકો નાના છતાં
તે બળવાન થશ.ે 24 તે પ્રાંતના સ ૃદ્ધ ભાગમાં ચેતવણી આપ્યા વગર
ચઢાઈ કરશે, તેના પ ૃઓએ કે તેના પ ૃઓના પ ૃઓએ કદ ક ુ
નહો ું તે ું તે કરશે; તે તેઓ મધ્યે ૂંટફાટનો માલ તથા દ્ર વેરશે. તે
થોડા સમય માટે જ કલ્લેબંદ વાળા નગરો પર ચઢાઈ કરવાની યોજના
કરશે.

25તે પોતાની શ ક્ત તથા હમત ભેગી કર ને દ ક્ષણના રાજાની સામે
મોટા સૈન્ય સાથેઆવશ.ે દ ક્ષણનો રાજા પણબળવાન સૈન્ય સાથે તેની
સામે ુદ્ધ કરશ,ે પણ તે ટકશે ન હ, કેમ કે તેઓ તેની વરુદ્ધ કાવતરાં
કરશે. 26જે રાજાના મેજ ઉપરથી ખાશે તે તેનો નાશ કરશે. તે ું સૈન્ય
ૂરની માફક તણાઈ જશે, તેઓમાંના ઘણા માયાર્ જશે. 27 આ બે

રાજાઓ, પોતાના હૃદયમાં એકબીજા વરુદ્ધ દુ તા કરવાનો વચાર
કરશે. તેઓ એક જ મેજ પર બેસશે અને એકબીજા આગળ જૂઠુ
બોલશે, પણ તેઓની ઇચ્છા ૂણર્ થશે ન હ. કેમ કે, તેઓનો અંત ન
સમયે જ થશ.ે

28 પછ ઉ રનો રાજા ુષ્કળ દ્ર લઈને પોતાને દેશ પાછો જશે;
પણ તેઓ ું હૃદય પ વત્ર કરાર વરુદ્ધ રહેશે. તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે
કરશે અને પોતાના દેશમાં પાછો જશે.

29 પછ તે ન કરેલા સમયે ફર થી દ ક્ષણ પર ચઢાઈ કરશે. પણ
અગાઉ જમે થ ું તેમ તે સમયે થશે ન હ. 30 કેમ કે ક ીમનાં વહાણો
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તેની વરુદ્ધ આવશ;ે તેથી તે નરાશ થઈને પાછો જશે, પ વત્ર કરારને
તજી દેનાર પર તે કૃપા રાખશે.

31 તેનાં લશ્કરો ઊભાં થશે અને પ વત્ર ાનને તથા કલ્લાઓને
અપ વત્ર કરશે; તેઓ નત્ય ું દહનાપર્ણ લઈ લેશ,ે તેઓ વેરાનકારક
ધ ારપાત્ર વસ્ ુ ત્યાં ાપશે. 32 કરારની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન કરનારને તે
ુશામતથી ધમર્ભ્ર કરશે, પણ પોતાના ઈ રને ઓળખનારા લોકો તો

મજ ૂત થશે અને પરાક્રમી કામો કરશે.
33 લોકોમાં જે જ્ઞાની હશે તેઓ ઘણાઓને સમજાવશ.ે જો કે, તો

પણ તેઓઘણા દવસો ુધી તલવાર તથા અ જ્વાળાથી માયાર્ જશે.
તેઓમાંના ઘણાને બંદ વાન તર કે લઈ જવામાં આવશે અને તેઓની
સંપ ને ૂંટ લેવામાંઆવશ.ે 34 ારે તેઓ ઠોકર ખાશ,ે ત્યારે તેઓને
થોડ મદદ કરવામાંઆવશ;ે પણઘણાઓ ુશામત કર ને તેઓની સાથે
જોડાશે. 35 કેટલાક જ્ઞાની તેઓને પ વત્ર કરવા સારુ, ેત કરવા સારુ,
તથા ુદ્ધ કરવા સારુ અંતના સમય ુધી પ્રયત્ન કરશે પણ ઠોકર ખાશે.
કેમ કે ઠરાવેલો સમય હજીઆવનાર છે.

36 તે રાજા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશે. સવર્ દેવો કરતાં તે પોતાનાં
વખાણ કરશે અને પોતાને મોટો માનશ,ે સવ મ ઈ રની વરુદ્ધ
આ યર્કારક વાતો બોલશે. તેનો ક્રોધ ૂરો થતાં તે સફળ થશે. કેમ કે
જે નમાર્ણ થયે ું છે તે જ ૂરુ કરવામાંઆવશ.ે 37તે પોતાના ૂવર્જોના
દેવો કે દેવીને કે બીજા કોઈ દેવને ગણકારશે ન હ. તે ગવર્થી વતર્શે અને
બધાના કરતાં પોતાને મોટો ગણશ.ે

38 તેઓને બદલે તે કલ્લાઓના દેવનો આદર કરશે. જનેે તેના
ૂવર્જો જાણતા નહોતા તેનો તે સોનાંચાંદ , ૂલ્યવાન પથ્થરથી તથા
કમતી ભેટસોગાદોથી આદર કરશે. 39 પરદેશી દેવની મદદ વડે તે
સૌથી મજ ૂત કલ્લાઓને જીતી લેશે. તેને સ્વીકારનારાઓને તે આદર
આપશે. તે તેઓને ઘણા લોકો પર અ ધકાર બનાવશે અને ૂલ્ય લઈને
જમીન વહેંચી આપશે.

40અંતના સમયે દ ક્ષણનો મસરનો રાજા તેના ઉપર હુમલો કરશે.
ઉ રનો રાજા રથો, ઘોડસેવારો તથા ઘણાં વહાણો લઈને તેના ઉપર
વાવાઝોડાની જમે ઘસી આવશ.ે તે ઘણા દેશો પર ચઢ આવશે ૂરની
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જમે બધે ફર વળ ને પાર નીકળ જશે. 41 તે ર ળયામણા દેશમાં
આવશ;ે ઘણા ઠોકર ખાશે, પણ અદોમ, મોઆબ તથા આમ્મોનીઓના
આગેવાનો તેના હાથમાંથી બચી જશે.

42 તે પોતા ું સામથ્યર્ ઘણા પ્રદેશો પર લંબાવશે; મસર દેશ પણ
બચશે ન હ. 43 સોનાચાંદ ના ભંડારો તથા મસરની બધી કમતી
વસ્ ુઓ તેના અ ધકારમાં હશ;ે ૂબીઓ તથા કૂશીઓ તેની સેવા કરશે.

44 પણ ૂવર્ તથા ઉ ર તરફથી આવતી અફવાઓથી તે ભયભીત
થઈ જશે, ઘણાઓનો નાશ કરવાને, ઘણાઓનો વનાશ કરવાને ભારે
ક્રોધમાં ચાલી આવશે. 45સ ુદ્ર તથા ર ળયામણા પ વત્ર પવર્તની વચ્ચે
પોતાના બાદશાહ તં ૂઓ બાંધશે. તેનો અંત આવશે અને તેને કોઈ
મદદ કરશે ન હ.”

12
સમયનો અંત

1 “તે સમયે તારા લોકોની રક્ષા કરનાર મહાન રાજસરદાર મખાએલ
ઊભો થશે. અને સંકટનો એવો સમય આવશે કે પ્રજાઓ ઉત્પ થઈ
ત્યારથી અત્યાર ુધીમાં એવો સમય કદ આ ો નથી. તે સમયે તારા
લોકો જઓેનાં નામ જીવનના ુસ્તકમાં લખાયેલાં મા ૂમ પડશે છે તેઓ
બચી જશે. 2જઓે ૃથ્વીની ૂળમાં ૂઈ ગયા છે તેઓમાંના ઘણા બેઠા
થશે, કેટલાકને અનંતજીવન મળશે, કેટલાક અનંતકાળ ુધી શર મદા
તથા તરસ્કારપાત્ર થશે.

3 જઓે જ્ઞાની છે તેઓ અંત રક્ષના અજવાળાની જમે પ્રકાશશ.ે
જઓેએ ઘણાને ન્યાયીપણા તરફ વા ા છે તેઓ તારાઓની જમે
સદાકાળચમકશ.ે 4પણ હે દા નયેલ,અંતના સમય ુધી ુંઆવચનોને
ુપ્ત રાખીને આ ુસ્તકને મહોર માર જે ઘણા લોકો અહ તહ દોડશે

અને ડહાપણની ૃ દ્ધ થશે.
5 ત્યારે મેં દા નયેલે જો ું તો, ત્યાં બીજાબે માણસો હતા. એક નદ ને

આ કનારે અને બીજો નદ ને સામે કનારે. 6જે શણનાં વ પહેર ને
નદ પર ઊભો હતો, તેને તેઓમાંના એકે ૂ ું, “આ આ યર્જનક
ઘટનાઓનો અંત આવતાં કેટલો સમય લાગશે?”
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7 ત્યારે જે માણસ શણનાં વ પહેર ને નદ પર ઊભો હતો તેણે
પોતાનો જમણો અને ડાબો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કર ને જીવતા
ઈ રના સમ ખાધા કે, સમય, સમયો અને અડધો સમય ુધીની તે
ુદત છે. ારે તેઓ પ વત્રપ્રજાના સામથ્યર્નો અંત લાવશે, ત્યારે આ

બધી બાબતો સમાપ્ત થશ.ે
8 મેં સાંભ ું, પણ હુ સમજી શ ો ન હ. એટલે મેં ૂ ું, “હે

મારા મા લક,આસવર્ બાબતો ું પ રણામ ું આવશ?ે 9 તેણે ક ું, “હે
દા નયેલ, ું તારે માગ ચાલ્યો જા, કેમ કે,અંતના સમય ુધી આ વાતો
બંધ તથા ુ દ્રત કરવામાં આવેલી છે.

10 ઘણા લોકો પોતાને ુદ્ધ અને ેત કરશે. અને તેઓને નમર્ળ
કરાશે, પણ દુ ો પોતાની દુ તા ચા ુ રાખશ.ે તેઓમાંનો કોઈ પણ દુ
સમજશે ન હ, પણ જઓે જ્ઞાની છે તેઓ સમજશે. 11 પ્ર ત દન ચઢતાં
દહનાપણ બંધ કરવામાં આવશ,ે વેરાન કરનાર ધ ારપાત્ર વસ્ ુ ત્યાં

ા પત કરવામાં આવશ.ે તે સમયથી એક હજાર બસો ને ું દવસો
હશ.ે

12 જે માણસ એક હજાર ત્રણસો પાંત્રીસ દવસ ુધી રાહ જોશે
અને ટક રહેશે તેને ધન્ય છે. 13 પર ુ અંત આવે ત્યાં ુધી ું તારે
માગ ચાલ્યો જા. કેમ કે ું આરામ પામશે. નયત દવસોને અંતે તને
સોંપવામાં આવેલા ાનમાં ું ઊભો રહેશ.ે”
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