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દા નયેલ

રાજાનો સલાહકાર દા નયેલ
1 યહૂદા રાજાના યહોયાક મના રા માં બા બલના રાજા

ન ૂખાદનેસ્સારે ત્રીજા વષર્માં યરૂશાલેમ ઉપર ચઢાઇ કર તેની
ફરતે ઘેરો ઘાલ્યો. 2 અને યહોવાએ યહૂદાના રાજા યહોયાક મને
તથા મં દરના થોડા વાસણો ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપી દ ધા.ં
ન ૂખાદનેસ્સાર બંધકોને શનઆર પ્રાંતમાં લઇ ગયો; અને તે
વાસણો પોતાના દેવના મં દરનાં ભંડારમાં ૂક દ ધા.

3 પછ ુ ખોજા આસ્પનાઝને તેણે આજ્ઞા કર કે, બંદ
તર કે પકડ લાવેલા ઇસ્રાએલી ુવાનોમાંથી રાજવંશી અને અમીર
કુટુબોના કેટલાક ુવાનોને પસંદ કર. 4 જે ુવાનોમાં કોઇ
પણ પ્રકારની ખોડખાંપણ ન હોય, પણ ઘણા રૂપાળા, સવર્
બાબતમાં જ્ઞાનસંપ , વદ્યાપારગત, વજ્ઞાનનાં જાણકાર હોય, વળ
રાજમહેલમાં રહેવાને લાયક હોય, એવા ઇસ્રાએલી ુવાનોને પસંદ
કર ને ું તેઓને ખાલદ ઓની ભાષા તથા લખાણ વષે શીખવ.

5 રાજા, પોતે જે ભોજન લેતો હતો અને જે દ્રાક્ષારસ પીતો
હતો તે જ તેમને પણ દરરોજ આપવામાં આવે એમ ઠરા ુ.ં
તેમને ત્રણ વરસ ુધી શક્ષણ આપવા ું હ ું અને ત્રણ વષર્ને
અંતે તેમને રાજા સમક્ષ રજૂ કરવાના હતાં. 6 એ પસંદ કરાયેલા
ુવાનોમાં યહૂદાના કુળસ ૂહનાં દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ અને

અઝાયાર્ હતા. 7 પર ુ રાજાના ુ ખોજાએ તેમનાં નામ અ ુક્રમે
દા નયેલને બેલ્ટશાસ્સાર, હનાન્યાને શાદ્રાખ, મીશાએલને મેશાખ
અને અઝાયાર્ને અબેદ-નગો પાડ્યાં.

8 દા નયેલે પોતાના મનમાં ન ક ુ કે, રાજા ું ભોજન કે, તેનો
દ્રાક્ષારસ લઇને મારે માર જાતને કરવી ન હ. આથી તેણે
આસ્પનાઝને વનંતી કર : મને થવાની ફરજ ન પાડશો.
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9 હવે ારે દેવે કૃપા કર છે અને આસ્પનાઝના હૃદયમાં
દા નયેલ પ્રત્યે માન હ ું તેથી તેણે દા નયેલ પ્રત્યે સહા ુ ૂ ત
દશાર્વી. અને તેને ક ુ,ં 10 “મને રાજાની બીક લાગે છે. તેમણે
તમારે ું ખા ું ને પી ું તે ન કર આપ્ ું છે અને જો તેઓ
જોશે કે, તમાર ઉંમરના બીજા છોકરાઓ કરતાં તમે શર રે નબળા
છો, તો તમે રાજા સમક્ષ મારુ મા ું ભયમાં ૂક દેશો.”

11 ત્યારે દા નયેલ,ે હનાન્યા, મીશાએલ અને અઝાયાર્ની દેખરેખ
માટે આસ્પનાઝે નીમેલા કારભાર ને ક ું, 12 “તમે દશ દવસ માટે
આ પ્રમાણે અખતરો કર જુઓ; અમને ફકત શાકાહાર ખોરાક
અને પીવા માટે માત્ર પાણી આપો. 13 પછ જે ુવાનોને રાજાએ
ઠરાવી આપેલો ખોરાક આપો તેમની સાથે અમાર સરખામણી
કરો અને જે પ્રમાણે તમે જુઓ તે ુજબ અમાર સાથે વતોર્.”

14 આખરે ચોક દારે તેમની અરજ સાંભળ અને દશ દવસ
તેમની કસોટ કર . 15 દશ દવસને અંતે જે ુવાનો રાજાએ ઠરાવી
આપેલો ખોરાક લેતા હતા તે બધાં કરતાં તેઓ વધારે તંદરુસ્ત અને
હૃ ૃ થવા માંડ્યા.ં 16 તેથી ચોક દારે તેઓને સ્વા દ ખોરાક
અને દ્રાક્ષારસને બદલે ફકત શાકભાજી અને પાણી આપવા ું ચા ુ
રા ુ.ં

17 આ ચારે છોકરાઓને દેવે સા હત્ય ું અને બધી કળાઓ ું
જ્ઞાન આપ્ ું અને તેણે દા નયલનેએ સંદશર્નો અને સ્વપ્નોને
સમજવાની શ કત આપી.

18 રાજાએ જણાવેલા હુકમ પ્રમાણે ત્રણ વરસ ું શક્ષણ ુરુ
થ ું એટલે આસ્પાનાઝ બધા ુવાનોને પર ક્ષા માટે રાજાની પાસે
લઇ ગયો. 19 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે તેઓની સાથે વાતચીત
કર ; તો સવર્માં દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ તથા અઝાયાર્ના
જવેા બીજા કોઇ ન મ ા. તેથી રાજા વધારે પ્રભા વત થયો
અને તેઓને રાજાના સલાહકાર મંડળમાં સામેલ કયાર્. 20 જ્ઞાન
અને કળાની બાબતમાં રાજાએ તેમને જે કઇં ૂછ ું તે બધામાં
તેઓનાં રા ના બધા મંત્ર વદો અને જાદગુરો કરતાં દસગણા વ ુ
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ચ ડયાતા મા ૂમ પડ્યા. 21 રાજા કોરેશના અમલના પહેલાં વષર્
ુધી દા નયેલ રાજદરબારમાં કાયમ ર ો.

2
ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા ું સ્વપ્ન

1 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને પોતાના રા કાળના બીજા વષર્
દરમ્યાન એક ભયાનક સ્વપ્ન આ ું; તે ભયથી ુજી ગયો,
તેની ઊંઘ હરામ થઇ ગઇ. 2 તેથી રાજાએ પોતાના સ્વપ્નનો
અથર્ સમજાવવા માટે તાત્કા લક પોતાના બધા જાદગુરો, મંત્ર વદ્યા
જાણનારાઓ, અને ભ વષ્યવે ાઓને બોલાવવા હુકમ કય . તેઓ
રાજા આગળ આવીને ઊભા ર ા.

3 એટલે રાજાએ તેમને ક ું, “મને એક સ્વપ્ન આ ું છે અને
મારો જીવ એનો અથર્ જાણવા આ ુર છે.”

4 એ લોકોએ અરામી ભાષામાં ક ું, “રાજા સદા માટે રહો.
રાજા ઘણું જીવો, આપ આ સેવકોને આપ ું સ્વપ્ન જણાવો એટલે
અમે તેનો અથર્ તમને જણાવી શક એ.”

5 રાજાએ ખાલદ ઓને ક ું, “સ્વપ્ન મારા સ્મરણમાંથી જ ું
ર ું છે, મને તે યાદ ર ું નથી, તમે મને એ સ્વપ્ન તથા તેનો
અથર્ ન હ કહો તો તમારા શર રના ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશ.ે
અને તમારાં ઘર તોડ ને ઇંટો અને કાટમાળનાં ઢગલાઓમાં ફેરવી
નાખવામાં આવશે. 6 પર ુ જો તમે મને સ્વપ્ન અને તેનો અથર્
જણાવશો, તો હુ તમને ભેટો ઇનામો અને માનપાનથી આમંત્રીશ.
માટે તમે મને સ્વપ્ન અને તેનો અથર્ જણાવો.”

7 ત્યારે તેમણે બીજી વાર ક ું, “આપ અમને સ્વપ્ન જણાવો
અને અમે આપને તેનો અથર્ જણાવી ુ.ં”

8 રાજાએ ક ું, “હુ સ્પ જોઇ શકુ છુ કે, તમે વખત મેળવવા
ઇચ્છો છો, કારણ, તમે જાણો છો કે, મારો નણર્ય પાકો છે.
9 પણ જો તમે મને સ્વપ્ન ન હ જણાવશો તો તમને બધાને એક
જ સજા થશ.ે તમે અંદરોઅંદર ન ક ુ છે કે, માર આગળ
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તરકટ કર ું, એવી આશાએ કે, જતે દહાડે પ ર ત પલટાઇ
જાય. આથી તમે મને સ્વપ્ન કહો એટલે હુ સમજીશ કે, તમે
એનો પણ અથર્ કહ શકશો.”

10 ભ વષ્યવે ાઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો, “આ ૃથ્વી ઉપર
એવો કોઇ નથી, જે આપ જાણવા માંગો છો તે કહ શકે. કોઇ
રાજાએ, મહારાજાએ, આજ ુધી કોઇ જાદગુર, કે, મંત્ર વદને
આવો સવાલ ૂછયો નથી. 11 આપ અમાર પાસે જે જાણવા
માંગો છો તે એ ું ુશ્કેલ છે કે, દેવો સવાય કોઇપણ કહ ન
શકે. અને દેવો માણસોની વચ્ચે રહેતા નથી.”

12 આ સાંભળ ને રાજા ઘણો ુસ્સે થઇ ગયો. તેનો રોષ
ભ ૂક ઉઠયો અને તેણે બા બલના બધા સલાહકારોનો વધ
કરવાની આજ્ઞા કર . 13 આથી એવો હુકમ બહાર પાડવામાં
આ ો કે, બધાં રાજક ય સલાહકારોની હત્યા કરવાની છે. અને
તે ુજબ દા નયેલને અને તેના સાથીઓને હત્યા કરવા માટે લઇ
આવવા માણસો મોકલવામાં આ ા.

14 રાજાના અંગરક્ષકોનો વડો આય ખ બા બલના વદ્વાનોની
હત્યા કરવા જતો હતો, ત્યારે દા નયેલે ડહાપણ અને વવેક
વાપર ને તેની પાસે જઇને ક ું, 15 “સાહેબ, રાજાસાહેબે આવી
કઠોર આજ્ઞા શા માટે કર છે?”
ત્યારે આય ખે તેને બધી વાત જણાવી. 16 તેથી દા નયેલે

રાજાની હાજર માં જઇને અરજ કર કે, આપ મને થોડો સમય
આપો, તો હુ તમને સ્વપ્ન અને તેનો અથર્ જણાવીશ.

17 પછ દા નયેલે ઘરે જઇને તેના સાથીદારો હનાન્યા, મીશાએલ,
અને અઝાયાર્ને સવર્ વાત સમજાવી. 18 અને તેણે તેઓને ક ું,
આપણે સ્વગાર્ ધપ ત દેવને પ્રાથર્ના કર એ, જથેી તે દયા લાવીને
આપણને આ રહસ્યનો ભેદ જણાવે, અને આપણે બા બલના
રાજક ય સલાહકારો ભેગા મર ું પડે ન હ.

19 ત્યારબાદ રાત્રીના સમયે સંદશર્નમાં દેવે દા નયેલને રાજા ું
સ્વપ્ન તથા તેના રહસ્યનો ભેદ જણા ો અને તેણે સ્વગાર્ ધપ ત
દેવની આ પ્રમાણે પ્રશંશા કર .
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20 “આવનારા ુગો ુધી દેવની સ્ ુ ત થાઓ!
એ જ જ્ઞાન અને શ કતનો ભંડાર છે.

21 કાળનો અને ઋ ુચક્રનો એ જ નયામક છે.
એ જ રાજાઓને પદ કરે છે
અને ગાદ એ બેસાડે છે.

જ્ઞાનીને જ્ઞાન
અને વદ્વાનને વદ્યા આપનાર છે.”

22 તે માણસના ઊંડા રહસ્યોને ુલ્લા કરે છે.
તે જાણે છે કે, અંધારામાં ું છે.
પ્રકાશ તેની સાથે રહે છે.

23 હે મારા પ ૃઓના દેવ,
હુ તમારો આભાર મા ું છુ અને તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ,
કારણ,

તમે જ મને જ્ઞાન અને શ કત આપી છે,
તમે મને રાજા ું સ્વપ્ન અને તેનો અથર્ જણા ો છે.
દા નયેલ સ્વપ્નનો અથર્ કહે છે

24 પછ બા બલના ુ દ્ધમાન માણસોને માર નાખવાનો હુકમ
જનેે મ ો હતો, તે આય ખ પાસે દા નયેલ ગયો અને ક ું,
“તેઓને માર નાખીશ ન હ, મને રાજા પાસે લઇ જા અને હુ
તેમને સ્વપ્નનો અથર્ કહ સંભળાવીશ.”

25 આય ખ તે જ સમયે દા નયેલને રાજા સમક્ષ લઇ ગયો અને
બોલ્યો, “મને યહૂદાના બંદ ઓમાંથી એક માણસ મળ આ ો
છે, જે આપને આપના સ્વપ્નનો અથર્ બતાવી શકશ.ે”

26 આથી રાજાએ દા નયેલને ક ું, “મેં સ્વપ્નમાં ું જો ું હ ું
અને તેનો અથર્ શો, એ ું મને કહ શકશ?ે”

27 દા નયેલે રાજાને પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “આપ નામદાર જે રહસ્ય
જાણવા માંગો છો, તે આપને કોઇ વદ્વાન, મંત્ર વદ, જાદગુર, કે,
ભ વષ્યવે ા કહ શકે તેમ નથી. 28 પર ુ આકાશમાં એક દેવ છે,
જે રહસ્યો ુલ્લા કરે છે અને તેણે આપ નામદાર ન ૂખાદનેસ્સારને
ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તે દશાર્ ું છે. આપે આપની ઊંઘમાં
જે સ્વપ્ન જો ું હ ું, જે સંદશર્ન તમે નહા ું હ ું તે આ છે:
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29 આપને ભ વષ્યના વચારો આ ા હતા: અને તે જે રહસ્યો
જણાવે છે, તેણે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે, તે આપને જણા ું
હ ુ.ં 30 દેવે માર મારફતે રહસ્ય પ્રગટ કરા ુ,ં તે ું કારણ એ
નથી કે, હુ બીજા માણસો કરતાં વધારે જ્ઞાની છુ, પણ એટલા
માટે જણાવવામાં આ ું છે કે, જથેી આપ નામદારને એની જાણ
થાય અને આપ આપને આવેલા વચારો સમજી શકો.

31 “આપ નામદારને જે સ્વપ્ન આ ું; તેમાં આપે એક મોટ
ૂ ત જોઇ હતી. એ પ્રચંડ અને ઝગારા મારતી ૂ ત આપની

સમક્ષ ઉભી હતી અને તેનો દેખાવ ભયંકર હતો. 32 તે ૂ ત ું
મા ું ુદ્ધ સોના ું બને ું હ ુ;ં તેની છાતી અને હાથ ચાંદ ના હતા.ં
તેના પેટ અને જાંધો કાંસાના હતા.ં 33 તેના પગ લોખંડના હતા.ં
તેના પગની પાટલીઓનો કેટલોક ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક
ભાગ માટ નો હતો. 34 આપ એ ૂ ત ઉપર મીટ માંડ ર ાં હતાં
ત્યાં કોઇના અડ્યા વગર જ પવર્તમાંથી એક પથ્થર છૂટો પડ્યો
અને ૂ તની લોખંડ અને માટ ની બનેલી પાનીઓ ઉપર પછડાયો
અને પાનીઓનાં તેણે ૂરે ૂરો કર ના ા, 35 એ પછ લોખંડ,
માટ , કાંસા, ચાંદ અને સો ું બધાંના ટુકડટુેકડા થઇ ગયા અને
ઉનાળામાં અનાજ ઝૂડવાના ખળામાંના ૂસાની જમે પવન તેમને
એવો તો ઉડાડ ને લઇ ગયો કે, ાંય તેમ ું નામો નશાન ન ર ું.
પણ જે પથ્થર ૂ ત સાથે પછડાયો હતો તે વધીને મોટો પવર્ત
બની ગયો અને તેનાથી આખી ૃથ્વી ભરાઇ ગઇ.

36 “આ હ ું તમારુ સ્વપ્ન; હવે અમે તમને તેનો અથર્ જણાવી ું:
37 હે નામદાર, આપને સ્વગાર્ ધપ ત દેવે રા , સ ા,ં ગૌરવ અને

ા ત આપ્યાં છે. 38 અને તેમણે આપના હાથમાં આ ૃથ્વી
ઉપર વસતાં બધાં માણસો, પ ુઓ અને પંખીઓને સોંપ્યા છે,
અને આપને એ સૌના રાજા બના ા છે. એ સોના ું મા ું આપ
છો.

39 “આપના રા કાળનો અંત આવશે. ત્યારે બીજી મહાસ ા
તમારુ ાન લેવા આવશ.ે તે આપના કરતાં ઊતરતી કક્ષાની
હશ.ે તે સામ્રા ના પતન પછ એક ત્રીજુ કાંસા ું સામ્રા
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ઉદય પામશે, જે આખી ૃથ્વી ઉપર રા ચલાવશ.ે 40 ત્યાર
પછ , ચોથો રાજા લોખંડ જવેો મજ ૂત હશ.ે તે ભાંગીને ૂકો
કરનાર, કચડ નાખનાર અને વજય મેળવનાર હશ.ે

41 “તમે જો ું હ ું કે, પગ અને અં ુઠાનો થોડો ભાગ લોખંડનો
અને થોડો ભાગ માટ નો હતો. એનો અથર્ એ કે, એ રા ના
ભાગલા પડ ગયા હશ.ે આપે માટ સાથે લોખંડ ભળે ું જો ું
હ ું એમાં અ ુક અંશે લોખંડ ું બળ હશ.ે 42 આ અં ુઠા થોડાં
લોખંડના અને થોડા માટ ના હતા,ં તેથી લોખંડ જવેા મજ ૂત
હશે અને માટ જવેા નબળાં હશે. 43 વળ આપે જો ું હ ું
કે, માટ સાથે લોખંડ ભળે ું હ ું તેમ તેઓ એકબીજા સાથે
લ સંબંધ બાંધી મજ ૂત બનવા પ્રયત્ન કરશે, પર ુ લોખંડ અને
માટ એકબીજા સાથે મળ શકતાં નથી, તેમ તેઓ પણ ભેગાં
રહ શકશે ન હ.

44 “એ રાજાઓના શાસન દરમ્યાન સ્વગર્ના રાજા દેવ કદ નાશ
ન પામે તે ું રા ાપશ.ે જે રા બીજી કોઇ પ્રજાના હાથમાં
કદ જશે ન હ; તે બધા રા ોનો ભાંગીને ૂકો કર નાખશે, પણ
પોતે હમેશને માટે અ વનાશી રહેશે.

45 “તમે જો ું હ ું કે, કોઇનો હાથ અડ્યા વગર જ પવર્તમાંથી
પથ્થર કપાઇ ને બહાર પડતો હતો અને તેણે લોખંડ, કાં ,ુ માટ ,
ચાંદ અને સોનાના ટુકડે ટુકડા કર ના ા હતા, તેનો આ અથર્
છે. આમ મહાન દેવે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તે તમને જણા ું
છે. આ જ તમારુ સ્વપ્ન છે અને આ જ તેનો સાચો અથર્ છે.”

46 એ પછ રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે દા નયેલને સા ાંગ દડવત
પ્રણામ કયાર્ અને તેને અપર્ણ અને ુગંધીઓનો ૂપ ચઢાવવાની
આજ્ઞા કર . 47 રાજાએ ક ું, “હે દા નયેલ, સાચે જ તારા દેવ
સવર્ દેવોનાં દેવ છે, તે રાજાઓ ઉપર રાજ કરે છે અને રહસ્યોને
ુલ્લા કરનાર, જણાવનાર છે. તેમણે જ તાર સામે આ રહસ્ય

પ્રગટ ક ુ છે.”
48 પછ રાજાએ દા નયેલને ઊંચો હોદ્દો આપ્યો, કમતી

ભેટો આપી અને સમગ્ર બા બલના પ્રાંતના વહ વટકતાર્ તર કે



દા નયેલ 2:49 viii દા નયેલ 3:10

નીમ્યો. તેમજ સવર્ જ્ઞાની માણસોના ઉપર તર કે નમણુંક કર .
49 દા નયેલે રાજાને વનંતી કર એટલે તેણે શાદ્રાખ, મેશાખ
અને અબેદનગોને બા બલના પ્રાંતના રાજકારભાર ઓ નીમ્યા; પણ
દા નયેલ પોતે રાજાના દરબારમાં ન્યાયાધીશ તર કે સેવા આપતો
હતો.

3
અ ની ભઠ્ઠ માં ચાર કત- ુવણર્ ૂ તની ૂજા

1 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે સોના ું એક ૂત ું ઘડાવીને બા બલના
પ્રાંતમાં આવેલા દૂરાના મેદાનમાં તેની ાપના કરાવી. એ સાઠ
હાથ ઊંચો અને છ હાથ પહો ુ હ .ુ 2 ત્યારબાદ તેણે સવર્
સરદારોન,ે રાજયપાલોને, કપ્તાનોન,ે ન્યાયાધીશોને, ખજાનચીઓન,ે
સલાહકારોને, ભંડાર ઓને અને અન્ય અ ધકાર ઓને આ ૂતળાની

ાપન વ ધમાં હાજર રહેવા માટે સંદેશા મોકલ્યા.ઁ
3 તેઓ બધા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ જે પ્ર તમાની ાપના

કર હતી તેની પ્રાણપ્ર ત ા કરવા માટે ભેગા થયા. અને તેઓ
પ્ર તમા સમક્ષ ઊભા ર ા. 4 ચોક દારે મોટે અવાજે ક ું, “હે
સવર્ દેશના જા તના અને ભાષાઓના લોકો, આ હુકમ રાજાનો છે
5 કે, જવેો તમે રણ શ ુ, શરણાઇ, વીણા, સતાર, સારગી વગેરે
સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભળો કે, તમારે નીચે નમીને
ૂજા કરવી. 6 જે કોઇ નીચે નમીને ૂજા ન હ કરે તેને તરત જ

બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશ.ે”
7 આથી રણ શ ુ, શરણાઇ, વીણા, સતાર, સારગી વગેરે

વા જત્રોનો નાદ સાંભળતા જ જુદ જુદ પ્રજાઓના અને જુદ
જુદ ભાષા બોલનારા બધા લોકોએ રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે ાપન
કરેલી સોનાના ૂતળાની સા ાંગ નમસ્કાર કર ને ૂજા કર .

8 તે વખતે કેટલાક અ ધકાર ઓએ રાજાની પાસે આવીને
યહૂદ ઓ ઉપર આરોપ ૂ ુ.ં 9 તેઓએ રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને
ક ું, “હે રાજા, સદા જીવતા રહો. 10 નામદાર, આપે એવી
આજ્ઞા કર છે કે, જો કોઇ માણસ રણ શ ,ુ શરણાઇ, વીણા,
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સતાર, સારગી, વગેરે વા જત્રોનો નાદ સાંભળે, તેણે સોનાની
પ્ર તમાને સા ાંગ નમસ્કાર કર ૂજા કરવી, 11 અને તમારા ક ાં
ુજબ જે કોઇ માણસ સોનાના ૂતળાની નીચે નમીને ૂજા ન કરે,

તો તેને બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવો. 12 આપે શાદ્રાખ,
મેશાખ અને અબેદનગો નામના યહૂદ ઓને બા બલ પ્રાંતનો વહ વટ
સોંપ્યો છે. નામદાર, એ માણસોએ આપની ુચનાઓનો ભંગ
કય છે. તેઓ તમારા દેવની સેવા કરતા નથી કે, તમે બનાવેલા
સોનાના ૂતળાની નીચે વળ ને ૂજા કરતા નથી.”

13 ત્યારે રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર ૂબ રોષે ભરાયો અને તેણે
શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગોને પોતાની આગળ લાવવાનો
હુકમ કય . તેમને રાજા સમક્ષ હાજર કરવામાં આ ા.
14 ન ૂખાદનેસ્સારે તેમને ક ું, “હે શાદ્રાખ, મેશાખ અને
અબેદનગો, એ વાત સાચી છે કે, તમે મારા દેવોની ૂજા કરતાં
નથી કે, મેં ાપન કરેલી સોનાની પ્ર તમાની ૂજા કરતા નથી?
15 પર ુ હુ એક વ ુ તક તમને આપીશ. ારે વા જત્રોમાં
રણ શ ુ, શરણાઇ, વીણા, સતાર, સારગી વગેરે વાગે ત્યારે
સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને તમે ૂજા કરવા તૈયાર થશો તો
સાર વાત છે. પણ જો તમે ૂજા ન હ કરો તો તમને તત્કાળ
બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશે. મારા હાથમાંથી
કયા દેવ તમને બચાવશે?”

16 શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગોએ જવાબ આપ્યો, “હે
ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા, અમારુ ું થશે એની અમે ચતા કરતા
નથી. 17 જે દેવની અમે સેવા કર એ છ એ તે અમને બળતા
અ ની ભઠ્ઠ માંથી અને આપના હાથમાંથી ઉગારવાને શ કતમાન
છે. તે અમને બચાવવા માટે શ કતમાન છે. 18 અને જો ન હ
ઉગારે તો પણ, આપ નામદાર જાણી લેજો કે, અમે નથી તો
આપના દેવોની સેવા કરવાના કે, નથી આપે ા પત કરેલી સોનાની
ૂ તની ૂજા કરવાના.”
19 આ સાંભળ ને રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે શાદ્રાખ, મેશાખ અને

અબેદનગો ઉપર ક્રોધે ભરાયો અને તેનો ચહેરો લાલચોળ થઇ
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ગયો. તેણે હુકમ કય , “ભઠ્ઠ ને હમેશા ગરમ કરવામાં આવે
તે કરતાં સાતગણી વધારે ગરમ કરો.” 20 અને તેણે પોતાના
લશ્કરના કેટલાક બળવાનમાં બળવાન માણસોને શાદ્રાખ, મેશાખ
અને અબેદનગોને બાંધીને બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવાનો
હુકમ કય .

21 તેથી તેઓએ પહેરણ, પાઘડ અને બીજા વ ો સાથે
તેઓને દોરડાં વડે સખત બાંધ્યાં અને અ ની ભઠ્ઠ માં નાખી
દ ધા. 22 રાજાએ ુસ્સામાં ભઠ્ઠ ને ૂબજ તપાવવાનો હુકમ કય
હતો. અ ની જવાળાઓ ભઠ્ઠ ની બહાર નીકળતી હતી. તેથી
તેઓને ભઠ્ઠ માં નાખનાર સૈ નકો પોતે ભસ્મ થઇ ગયા. 23 પછ
શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગો બંધાયેલી હાલતમાં જ ભ ૂકતી
જવાળામાં પડ્યા.ં

24 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા આ જોઇ આ યર્ પામીને એકદમ
ઊભો થઇ ગયો અને પોતાના દરબાર ઓને ૂછ ું, “ ું તમે ત્રણ
જણને બાંધીને અ ની ભઠ્ઠ માં ના ાં નહોતાં?”
દરબાર ઓએ ક ું “હા, એમજ ક ુર્ હ ું, નામદાર.”
25 ન ૂખાદનેસ્સારે ૂમ પાડ . “અરે જુઓ, પણ હુ તો ચાર

માણસોને છૂટા થઇને આગમાં સાજાસમા ફરતાં જોઉં છુ, અને
પેલો ચોથો માણસ દેવ ુત્ર જવેો દેખાય છે.”

26 પછ ન ૂખાદનેસ્સારે સળગતી ભઠ્ઠ ની પાસે જઇને પેલા
માણસોને ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગો, સૌથી મહાન
પરાત્પર દેવના સેવકો, બહાર આવો, અહ આવો!”
આ સાંભળ ને તેઓ તરત જ અ માંથી બહાર આ ા.

27 અને પ્રશાસકો, ૂબાઓ, નાયબ ૂબાઓ અને રાજાના
દરબાર ઓ તેમની આસપાસ ભેગા થઇ ગયા. અને તેમણે જો ું
કે, તેમના શર ર ઉપર અ ની કોઇ અસર થઇ નહોતી. તેમના
માથાના વાળ પણ બ ા નહોતા, તેમના વ ોને અ અડ્યો જ
નહોતો અને તેમના શર રમાંથી બ ાની ગંધ પણ આવતી નહોતી.

28 ત્યારબાદ ન ૂખાદનેસ્સારે ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ અને
અબેદનગોના દેવનો જય હો! તેણે પોતાના દૂતને મોકલીને પોતાના
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ભકતોને ઉગાર લીધા છે, જમેણે એને ભરોસે રાજાની આજ્ઞાનો
ભંગ કય હતો અને પોતાના દેવ સવાય બીજા કોઇપણ દેવની
સેવા કે, ૂજા કરવાને બદલે મરવા ું પસંદ ક ુ હ ુ.ં પર ુ દેવે
તેઓનો ઉદ્ધાર કય છે. 29 તેથી હુ એવી આજ્ઞા કરુ છુ, કે,
કોઇપણ પ્રજાનો કે, કોઇપણ ભાષા બોલનારો કોઇપણ માણસ
મારા કાયદા નયમ ું ઉલ્લંધન કરનારને અને શાદ્રાખ, મેશાખ
અને અબેદનગોના દેવની નદા કરનારના ટુકડે ટુકડા કર દેવામાં
આવશ.ે અને તે ું ઘર તોડ ને ઢગલો કર નાખવામાં આવશ,ે
કારણ, માણસોને આ ર તે ઉગાર શકે એવો બીજો કોઇ દેવ
નથી.” 30 ત્યારબાદ રાજાએ શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગોને
વધારે ઊં ું ાન આપ્ ું, તેથી તેઓ બા બલ પ્રાંતમાં ુષ્કળ
સ ૃદ્ધ થયાં.

4
ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા ું બીજુ સ્વપ્ન

1 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે આ આજ્ઞા દુ નયાના દરેક દેશમા,ં દરેક
જા તના અને ભાષાના લોકોને મોકલી:

2 સદા સૌ ુખ શાં તમાં રહો. પરાત્પર દેવે મને જે ચ ો
અને આ યર્કારક કૃત્યોનો અ ુભવ કરા ો છે, તેના વષે તમે
બધા જાણો એવી માર ઇચ્છા છે.

3 તે તો માનવામાં ન આવે તે ું હ ુ,ં
તેમના પરાક્રમો અ ત મહાન છે,

તેમ ું રા શા તકાળ ટકે એ ું છે.
તેમનો અ ધકાર પેઢ દર પેઢ ટક રહે છે.
4 હુ ન ૂખાદનેસ્સાર મારા મહેલમાં ુખ શાં તમાં રહેતો

હતો. અને વૈભવ માણતો હતો. 5 એક રાત્રે હુ મારા પલંગમાં
ૂતો હતો, એવામાં મને ભયંકર સ્વપ્ન આ ું. ત્યારે મારા

મગજમાં પસાર થતાં આકારો અને સંદશર્નોએ મને ગભરાવી
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દ ધો. 6 તેથી મેં હુકમ કય કે, બા બલના બધા હો શયાર
ુરુષોને માર સમક્ષ હાજર કરવા, જથેી તેઓ મને મારા

સ્વપ્નનો અથર્ સમજાવ.ે 7 તેથી બધા જાદગુરો, મંત્ર વદો
ઇલમીઓ અને ો તષીઓ માર સમક્ષ આ ા અને મેં તેમને
મારુ સ્વપ્ન કહ સંભળા ુ,ં પણ તેઓ મને તેનો અથર્ જણાવી
શ ા ન હ. 8 આખરે દા નયેલ માર આગળ આ ો, મારા
દેવના નામ પરથી તે ું નામ મેં બેલ્ટશાસ્સાર રા ું હ ું. એ
માણસોમાં પ વત્ર દેવોનો આત્મા છે. મેં તેને મારા સ્વપ્નની વાત
કર . 9 મેં ક ું, “હે બેલ્ટશાસ્સાર, ું જાદગુરોમાં અગ્રગણ્ય
છે, કારણ, હુ જાણું છુ કે, તારામાં પ વત્ર દેવોની શ કતનો
વાસ છે, કોઇ પણ રહસ્ય એ ું નથી જનેે ું ઉકેલી ન શકે.
મારા સ્વપ્નનો અથર્ શો છે તે ું મને કહે. 10 હુ ઊંઘતો હતો
ત્યારે મને સંદશર્ન થ ું, ૃથ્વીની મધ્યમાં એક ૃક્ષ મેં જો ું,
તેની ઊંચાઇ ઘણી વધારે હતી. 11 તે ૃક્ષ વધ ું જ ગ ું અને
મજ ૂત બન્ ું અને તેની ટોચ આકાશે પહોંચી અને ૃથ્વીને
છેડથેી પણ તે નજરે પડ ું હ ુ.ં 12 તેના પાંદડાં ુંદર હતા,ં
ફળથી તે લચી પ ું હ ુ,ં તેને એટલાં ફળ લાગ્યાં હતાં કે,
બધાં ધરાઇને ખાઇ શકે, વગડાનાં પ ુઓ તેની છાયા નીચે
આશ્રય પામતા અને આકાશના પંખીઓ તેની ડાળ ઓમાં વાસો
કરતા અને બધા જીવો તેના ઉપર વસતા.

13 “હુ આ સંદશર્ન જોતો હતો, ત્યારે મેં દેવના પ વત્ર
દૂતોમાંના એકને સ્વગર્માંથી નીચે ઊતરતો જોયો. 14 તેણે મોટે
સાદે મને ક ું, ‘આ ૃક્ષને કાપી નાખો; તેની ડાળ ઓને પણ
કાપી નાખો; તેના પાંદડાં ખંખેર નાખો અને તેના ફળ વખેર
નાખો. તેની છાયામાંથી પ્રાણીઓને અને તેની ડાળ ઓ ઉપરથી
પક્ષીઓને નસાડ ૂકો. 15 પણ એના થડ અને તેના ૂળને
જમીનમાં રહેવા દો. અને તેના શર રને લોઢાની સાંકળોથી બાંધી
દો, અને તેને તે ખેતરના ઘાસ ઉપર જ રહેવા દો. 16 એ ું
મન માણસ ું મટ ને પ ુ ું થઇ જાઓ અને આમ સાત વષર્
વીતી જવા દો!’
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17 “જાગ્રત ચોક દાર સમા પ વત્ર દૂતોએ આ સજા કરેલી
છે, તેમણે આ ુકાદો આપેલો છે, જથેી સવર્ જીવો સમજે કે,
માનવ-રા માં પરાત્પર દેવ સવોપર્ર છે, તે જનેે રા આપ ું
હોય તેને આપે છે; અને તેના ઉપર નાનામાં નાના માણસને

ાપે છે.
18 “મેં, રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે, આ સ્વપ્ન જો ું હ ું અને હે

બેલ્ટશાસ્સાર, હવે ું મને તેનો અથર્ જણાવ, કારણકે બીજુ
કોઇ જ મને એનો અથર્ સમજાવી શકે એમ નથી. મારા
રાજયના ડા ાં માણસો નષ્ફળ ગયા છે. તારામાં પ વત્ર દેવનો
આત્મા વસે છે, તેથી ું સમજાવી શકે એમ છે.”

19 પછ દા નયેલ ઉફેર્ બેલ્ટશાસ્સાર ક્ષણભર સ્તબ્ધ થઇ ગયો.
તેના મનમાં જે વચારો આ ા તેનાથી તે ભયભીત બની ગયો.
પણ રાજાએ તેને ક ું, “બેલ્ટશાસ્સાર, સ્વપ્નથી કે, તેના અથર્થી
ું ગભરાઇશ ન હ.”

બેલ્ટશાસ્સારે ક ુ,ં “મારા ધણી, એ સ્વપ્ન અને એનો અથર્
આપના વેર ને લા ુ પડો. 20 ૃથ્વીના છેડાથી જોઇ શકાય તે ું
તે ૃક્ષ ઊં ું હ ું અને તેની ટોચ આકાશ ુધી પહોંચતી હતી.
21 જનેે ુંદર તાજાં લીલાં પાંદડાં હતા,ં વળ જે ફળોથી લચી પ ું
હ ુ.ં જમેાંથી બધાનો નભાવ થતો હતો. જનેી છાયામાં વગડાના
પ ુઓ આશ્રય પામતા હતા અને જનેી ડાળ ઓમાં પંખીઓનો
વાસ હતો. 22 હે રાજા, એ તો આપ પોતે જ છો. આપ મહાન
અને બળવાન છો. તમાર મહાનતા વધીને છેક આકાશ ુધી
પહોંચી છે. તમારુ સામ્રા ૃથ્વીના છેડા ુધી પહોંચ્ ું છે.

23 “અને આપ નામદારે જાગ્રત ચોક દાર સમા એક પ વત્ર
દૂતને આકાશમાંથી ઊતરતો જોયો હતો જે કહેતો હતો કે, ‘આ
ૃક્ષને કાપી નાખો, એનો નાશ કરો, પણ એનાં ઠૂઠાને લોઢાના ને

કાંસાના બંધથી બાંધીને એને જમીનમાં ૂળ સાથે ખેતરના ઘાસ
વચ્ચે રહેવા દો. એને આકાશમાંથી પડતી ઝાકળથી ભીંજાવા દો.
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અને એને પ ુઓ સાથે રહેવા દો આમને આમ સાત વષર્ વીતી
જવા દો.’

24 “હે નામદાર, પરાત્પર દેવે ક ું છે અને તે આપને માથે
આ ું છે. 25 એટલે આપને માણસોમાંથી હાંક કાઢવામાં આવશ,ે
અને વગડાના પ ુઓ ભેગા આપે રહે ું પડશે, અને આપે બળદની
જમે ઘાસ ખા ું પડશે અને આપે આકાશમાંથી વરસતી ઝાકળથી
ભીંજા ું પડશે. સાત વરસ ુધી આપ આ પ્રમાણે જીવશો.
આખરે તમે જાણશો કે, પરાત્પર દેવ મ ુષ્યોના સવર્ રા ો ઉપર
અ ધકાર ચલાવે છે અને રા જનેે સોંપ ું હોય તેને સોંપે છે.

26 “ ૃક્ષના ઠૂઠાને અને ૂળને જમીનમાં રહેવા દેવા ું જણાવવામાં
આ ું હ ુ.ં આ દશાર્વે છે કે, સ્વગર્ના દેવ અ ધકાર ચલાવે છે. તે
તમે ક ૂલ કરશો ત્યારે તમને તમારુ રા પાછુ મળશે. 27 માટે
આપ મહેરબાની કર ને માર સલાહ માનો: ુણ્યકાય કર અને
ગર બો ઉપર દયા કર , આપે કરેલા પાપોમાંથી ુકત થાઓ અને
એમ કર ને આપ ુખ શાં તભ ુ દ ધાર્ ુષ્ય ભોગવો.”

28 આ બ ું જ ન ૂખાદનેસ્સારના જીવનમાં બન્ ુ.ં 29 આ
સ્વપ્નને બાર મ હના વીતી ગયા પછ એક દવસ તે બા બલના
વૈભવી મહેલમાં અગાસીમાં ફરતો હતો. 30 ત્યારે તેણે ક ું, “આ
મહાનગર બા બલ તો જુઓ! મારુ ગૌરવ તથા મ હમા વધારવા
માટે માર પોતાની શ કત વડે એ પાટનગર બાંધ્ ું છે!”

31 હજી તો આ શ ો તે બોલતો હતો, ત્યાં તો તેણે
આકાશવાણી સાંભળ , “હે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા, તારા માટે
આ સંદેશો છે: ું હવેથી આ રા નો રાજા ર ો નથી. 32 અને
તને માણસોમાંથી હાંક ૂકવામાં આવશે. અને તારે વગડાના
પ ુઓ ભેગા રહે ું પડશે અને તારે બળદની જમે ઘાસ ખા ું
પડશે. આમને આમ સાત વષર્ વીતી જશે. આખરે તને સમજાશે
કે, સૌથી ઉંચો દેવ તે છે જે લોકોના રા ો ઉપર શાસન કરે છે
અને જનેે પસંદ કરે, તેને જે આપ ું હોય તે તેને આપે છે.”
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33 તે જ સમયે આ ભ વષ્યવાણી ૂર થઇ. ન ૂખાદનેસ્સારને
તેના મહેલમાંથી હાંક કાઢવામાં આ ો અને બળદની જમે તે
ઘાસ ખાવા લાગ્યો. તે ું શર ર ઝાકળથી પલળ ગ ુ.ં તેના વાળ
ગરૂડના પીછા જવેા લાંબા વધી ગયા અને તેના નખ પક્ષીઓના
પંજા જવેા થઇ ગયા.

34 ુદૃત ૂર થતાં સાત વષર્ને અંતે મેં ન ૂખાદનેસ્સારે ઊંચે
આકાશ તરફ નજર કર . એટલે માર સમજશ કત મારામાં પાછ
આવી; અને મેં પરાત્પર દેવની સ્ ુ ત કર . અને તેમ ું ભજન
ક ુ. જે શા ત છે.

તે ું અ ધપત્ય અનંત છે,
તે ું રા ુગોના ુગો ુધી ચાલે છે.

35 ૃથ્વી પરના સવર્ માણસો
તેની સામે કોઇ વસાતમાં નથી.

તેમને જે ઠ ક લાગે તેમ કરે છે,
તેજ તે સ્વગર્માં તેમજ અહ
ૃથ્વી પરના નવાસીઓમાં કરે છે.

તેમના હાથને કોઇ રોક શક ું નથી.
તેમને કોઇ પ્ર ન કર શક ું નથી કે,
તમે આ ું ક ુ?

36 ારે માર ુ દ્ધ ઠેકાણે આવી, અને મારુ ગૌરવ, મારો
પ્રતાપ અને મારો વૈભવ મને પાછા મ ાં. મારા સલાહકારો
અને અ ધકાર ઓ મને શોધતા આ ા અને મને મારા રા ના
વડા તર કે ુન: ા પત કરવામાં આ ો. અને મારા ગૌરવમાં
અગાઉ કરતાં ઘણી ૃ દ્ધ થઇ. 37 હવે હુ, ન ૂખાદનેસ્સાર,
સ્વગાર્ ધપ તની સ્ ુ ત કરુ છુ, પ્રશંશા કરુ છુ, મ હમા ગાઉં છુ
અને ુણગાન કરુ છુ, કારણ, તેના બધાં કાય સાચાં છે, તેનો
વહાર ન્યાયી છે, અને જઓે ઘમંડ છે તેઓને તે નીચા પાડે

છે.
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5
દા નયેલ અને બેલ્શાસ્સાર

1 રાજા બેલ્શાસ્સારે પોતાના એક હજાર ઉમરાવોને મોટ
ઉજાણી આપી અને એ હજાર ઉમરાવોની સમક્ષ તે છૂટથી
દ્રાક્ષારસ પીવા લાગ્યો. 2 દ્રાક્ષારસ પીતાં પીતાં બેલ્શાસ્સારને
યાદ આ ું કે, ઘણા સમય પહેલાં તેના પતા ન ૂખાદનેસ્સાર
યરૂશાલેમના મં દરમાંથી સોના ચાંદ ના પાત્રો ૂંટ લા ા હતા.
તેણે એ પાત્રોને ઉજાણીમાં લઇ આવવાની આજ્ઞા કર , જથેી
તે અને તેના ઉમરાવો તથા તેની પત્નીઓ અને ઉપપ ત્નઓ તે
પાત્રોથી દ્રાક્ષારસ પી શકે. 3 યરૂશાલેમના મં દરમાંથી લાવવામાં
આવેલાં સોનાના પાત્રો હાજર કરવામાં આ ાં અને રાજાએ તથા
તેના ઉમરાવોએ તે પાત્રોમાં દ્રાક્ષારસ પીધો. 4 દ્રાક્ષારસ પીને
તેઓ સોનાચાંદ , કાંસાની અને લોઢાની તથા લાકડામાંથી બનાવેલ
ૂ તઓની ૂજા કરવા લાગ્યા.
5 તે સમયે અચાનક કોઇ માણસના હાથની આંગળ ઓ દ વીની

સામે આવેલી રાજમહેલની ભીંત ઉપર કાંઇ લખતી દેખાઇ, અને
રાજા હાથને લખતો જોઇ ર ો.

6 તે ભયથી તેનો ચહેરો ફ ો પડ ગયો અને તેનાં ગાત્રો
શ થલ થઇ ગયા,ં અને તેના ઢ ચણ એકબીજા સાથે અથડાવા
લાગ્યા.ં 7 રાજાએ મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું, “મંત્ર વદો, અને
જાદગુરોને બોલાવી લાવો.” રાજાએ બા બલના ુ દ્ધમાન ુરુષોને
ક ું, “જે કોઇ આ લખાણ વાંચી શકશે અને એનો અથર્ મને
કહ શકશે, તેને હુ જાં ુ ડયા રગનો ઝભ્ભો અને ગળામાં સોનાનો
હાર પહેરાવીશ અને તે રા માં ત્રીજુ ાન પામશે.”

8 પછ રાજાના સવર્ ુ દ્ધમાનો ત્યાં હાજર થઇ ગયા,ં પણ
તેઓમાંનો એક પણ ુ દ્ધમાન ુરુષ તે લખાણ વાંચી શ ો
ન હ. તથા સમજી શ ો ન હ તેથી રાજાને તેઓ ક ું સમજાવી
ન શ ા. 9 તેથી રાજા બેલ્શાસ્સાર ૂબ ભયભીત થઇ ગયો
અને તેનો ચહેરો ફ ો પડ ગયો. તેના અ ધકાર ઓ પણ બહુ
ગભરાઇ ગયા.
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10 ારે રાજમાતાએ જે થઇ ર ું હ ું તે સાંભ ું ત્યારે તે
તરત જ ઉજાણીના ખંડમાં દોડ આવી; તેણે બેલ્શાસ્સારને ક ું,
“હે રાજા તમે ઘણું જીવો! તમે ગભરાઇ જશો ન હ. તમારે
ફ ા પડ જવાની જરૂર નથી. 11 તમારા રા માં એક માણસ
એવો છે, જનેામાં પ વત્ર દેવનો આત્મા વસે છે. તમારા પતાના
સમયમાં એ માણસ દ જ્ઞાન, ુ દ્ધમતા, અને હો શયાર માટે
જાણીતો હતો અને તમારા પતા ન ૂખાદનેસ્સારે એને જાદગુરો,
મંત્ર વદોનો અધ્યક્ષ બના ો હતો. 12 તે માણસ ું નામ દા નયેલ
છે પર ુ રાજાએ તે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર પા ું હ ુ.ં તે ું મન દૈવી
જ્ઞાન અને સમજશ કતથી ભરે ું છે. તે સ્વપ્ન ું અથર્ઘટન કર
શકે છે. સમસ્યાઓને ઉકેલી શકે છે. અને કઠ ન કોયડાઓને હલ
કર શકે છે. તે આ લખાણનો અથર્ શો છે તે તમને સમજાવશે.”

13 તેથી તાત્કાલીક દા નયેલને રાજા પાસે લાવવામાં આ ો.
રાજાએ તેને ૂછ ું, “મારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા
ઇસ્રાએલમાંથી યહૂદ બંદ વાનોને લા ા હતા,ં તેઓમાંનો દા નયેલ
તે ું છે? 14 મેં એમ સાંભ ું છે કે, તારામાં પ વત્ર દૈવી
આત્મા છે, અને ું દ જ્ઞાન, ુ દ્ધમતા, અને હો શયાર ધરાવે
છે. 15 દ વાલ પર ું લખાણ વાંચી તેનો અથર્ મને સમજાવવા માટે
માર પાસે ુ દ્ધમાન માણસોને અને મંત્ર વદોને લાવવામાં આ ાં
હતાં પર ુ તેઓ તેનો અથર્ સમજાવી શ ા ન હતા. 16 પર ુ
મેં તારા વષે સાંભ ું છે કે, ું દરેક પ્રકારના રહસ્યોને ઉકેલે
છે, જો ું મને તે શ નો અથર્ કહેશે તો, હુ તને જાંબલી રગનો
ઝભ્ભો પહેરાવીશ અને તારા ગળામાં સોનાની સાંકળ પહેરાવીશ
અને રા માં તને ત્રીજો અ ધકાર બનાવીશ.”

17 ત્યારે દા નયલે રાજાને જવાબ આપ્યો, “આપ ું ઇનામ ભલે
આપની પાસે જ રહે ું અને આપનાં ઇનામો આપ ભલે બીજા
કોઇને આપો. તેમ છતાં હુ આપને આ લખાણ વાંચી સંભળાવીશ
અને એનો અથર્ આપને કહ બતાવીશ.

18 “હે રાજા, પરાત્પર દેવે તમારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાને
રા ો, સ ા, મ હમા, માન અને ગૌરવ આપ્યા હતા.ં 19 દેવે તેને
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એવો મોટો બના ો હતો કે, બધી પ્રજાઓ અને બધી ભાષાઓ
બોલનારા લોકો તેનાથી ભય પામી થરથર ુજતા હતા. તે ઇચ્છે
તેને માર નાખતો, અને ઇચ્છે તેને જીવાડતો હતો, ઇચ્છે તેને ઊંચે
ચઢાવતો હતો, અને ઇચ્છે તેને પાડતો હતો.

20 “પણ ારે અ ભમાનને લીધે તેમનાં હૃદય અને મન કઠણ
થયાં, ત્યારે તેમને રા ાસન પરથી દૂર કરવામાં આ ાં અને
તેમનો મ હમા લઇ લેવામાં આ ો. 21 તેને માણસોમાંથી હાંક
કાઢવામાં આ ો, તે ું મન પ ુ સમાન થઇ ગ ુ.ં તે બળદની જમે
ઘાસ ખાતો હતો, તેને જગલી ગધેડા ભે ું રહે ું પ ું અને ુલ્લા
આકાશ નીચે ૂવાને લીધે ઝાકળથી પલળ ું પ ુ.ં આખરે તેને
સમજા ું કે, પરાત્પર દેવ માનવોના રા માં સવોપર્ર છે, અને
ઇચ્છે તેને રા સોંપે છે.

22 “હે બેલ્શાસ્સાર તમે તેમના જ ુત્ર છો અને તમે આ
બ ું જાણ્યાં છતાં, આપે નમ્રતા ધારણ કર નથી. 23 ઊલ્ટુ તમે
સ્વગાર્ ધપ ત યહોવાની સામે મા ું ઊંચ ું છે. તેમના મં દરનાઁ આ
પાત્રો અહ લાવીને તમ,ે તમારા અ ધકાર ઓને, આપની પત્નીઓ
અને ઉપપત્નીઓને તે પાત્રોમાં દ્રાક્ષારસ પીવડા ો છે. વળ તમે
સોના, ચાંદ , લોખંડ, લાકડા અને પથ્થરની ૂ તઓની ૂજા કર
છે, જે કઇપણ જોઇ કે, સાંભળ શકતી નથી. જણેે તમારામાં
જીવનનો ાસ ૂ ો છે અને જનેા હાથમાં તમારુ ભ વષ્ય છે,
તે દેવને તમે માન આપ્ ું નથી. 24 તેથી તેણે આ હાથને મોકલીને
આ લખાણ લખા ું છે. 25 તે લખાણ આ છે:

મેને, મેને, તકેલ, ઉફાસીનર્.

26 “એનો અથર્ છે:

મેને:
એનો અથર્ એ છે કે, દેવે આપના રા ના દવસો ગણ્યા
છે અને તેનો અંત આણ્યો છે.

27 તકેલ:
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અથાર્ત્ વજન કરે ું, જોખે ુ,ં તમને દેવના ત્રાજવામાં
તોળવામાં આ ા છે, અને તમે ઓછા મા ૂમ પડ્યા
છો.

28 પેરસ:
અથાર્ત્ ભાગલા પાડે ુ;ં તમારા સામ્રા ના ભાગલા પાડવામાં
આ ા છે

અને મ દયા અને પ શયાર્ના લોકોને વહેંચી આપવામાં આ ા
છે.”

29 ત્યારપછ બેલ્શાસ્સારની આજ્ઞા અ ુસાર દા નયેલને જાંબલી
ઝભ્ભો પહેરાવવામાં આ ો, તેના ગળામાં સોનાની સાંકળ
પહેરાવવામાં આવી અને તેને રા માં ત્રીજો અ ધકાર જાહેર
કરવામાં આ ો. 30 તે જ રાત્રે બા બલના રાજા બેલ્શાસ્સારનો
વધ થયો. 31 માદ ના દાયાર્વેશે રા ની રાજસ ા સંભાળ . તેની
ઉંમર આશરે બાસઠ વષર્ની હતી.

6
દા નયેલ સહોની ુફામાં

1 દાયાર્વેશને આખા રા માં 120 ૂબાઓ નીમવાની ઇચ્છા
થઇ. 2 એ બધા ઉપર તેણે ત્રણ અ ધક્ષકો નીમ્યા, જમેાંનો
એક દા નયેલ હતો; જથેી પેલા અ ધક્ષકો તેમને જવાબદાર રહે,
ને રાજાને કઇં ુકશાન થાય ન હ. 3 પોતાનામાં રહેલી ઉ મ
શ કતને કારણે દા નયેલ બીજા અ ધક્ષકો અને ૂબાઓ કરતાં
વધારે નામાં કત થયો અને રાજાએ તેને આખા રા ોનો ઉપર
બનાવવાનો વચાર કય . 4 આને કારણે એ અ ધક્ષકો અને
ૂબાઓ દા નયેલના રા વહ વટમાં ખોટ શોધવા લાગ્યા, પર ુ

તેમને કોઇ ખોટ કે, દોષ જડ્યા ન હ, કારણ દા નયેલ પોતાની
ફરજ વફાદાર ૂવર્ક બજાવતો હતો.

5 “ ારે તેઓને ૂલ કે, ખોડખાંપણ જડ ન હ, ત્યારે તેઓને
પ્ર તતી થઇ કે, તેઓ તેની કામગીર બાબત કોઇ દોષ શોધી ન હ
શકે, અને તેથી તેમણે તેના નયમ બાબતે કોઇ દોષ શોધીને, તેની
સામે તેનો ઉપયોગ કરવા ું ન ક ુર્.”
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6 ત્યારબાદ એ અ ધક્ષકો અને ૂબાઓએ ભેગા મળ ને રાજા
પાસે જઇને ક ું, “મહારાજ દાયાર્વેશ, અમર રહો! 7 અમે આપના
રા ના બધા અ ધક્ષકો, ૂબાઓ, સર ૂબાઓ, નાયબ ૂબાઓ
અને દરબાર ઓ ચચાર્- વચારણા પછ એવા નણર્ય ઉપર આ ા
છ એ કે, આપે એવી આજ્ઞા કરતો વટહુકમ બહાર પાડવો જોઇએ
કે, જે કોઇ આવતા ત્રીસ દવસ દરમ્યાન આપના સવાય બીજા
કોઇ પણ દેવ કે, માણસની આગળ અરજ કરશે, તેને સહોની
ુફામાં નાખવામાં આવશે. 8 નામદાર, આપ એવો હુકમ બહાર

પાડ તેના ઉપર સહ સ ા કરો, જથેી તેમાં ફેરફાર ન થઇ શકે.
કારણ મ દયા અને પ શયાર્ના લોકોના કાયદાઓમાં ફેરફાર થઇ
શકતો નથી કે, તેને રદ કર શકાતો નથી.” 9 આથી રાજા
દાયાર્વેશે હુકમ ઉપર સહ કર .

10 હુકમ ઉપર સહ થઇ છે એવી જાણ થતાં દા નયેલ ઘેર
આ ો. એના ઉપલા માળના ઓરડાની બાર ઓ યરૂશાલેમની
દશામાં પડતી હતી. તેણે હમેશની માફક રોજ ત્રણ વાર ૂંટ ણયે
પડ ને દેવની સ્ ુ ત કર અને પ્રાથર્ના કરવા ું ચા ું રા ું.

11 ત્યારે પેલા માણસો એક સાથે દા નયેલના ઘર તરફ ઘસી
ગયા અને ત્યાં તેને પોતાના દેવને પ્રાથર્ના કરતાં અને તેમની સહાય
માટે યાચના કરતો જોયો. 12 તેથી તેમણે રાજા પાસે જઇને તેને
પેલા હુકમની યાદ આપીને ક ું, “હે મહારાજ, આપે એવા હુકમ
ઉપર સહ નહોતી કર કે, જે કોઇ 30 દવસ દરમ્યાન આપના
સવાય બીજા કોઇપણ દેવ કે, માણસને અરજ કરશે તેને સહોની
ુફામાં નાખવામાં આવશ?ે”
રાજાએ જવાબ આપ્યો, “હા, એ તો માદ ઓ અને ઇરાનીઓનો

કાયદો છે, જે કદ બદલાતો નથી અથવા રતબાતલ થતો નથી.”
13 ત્યારે તેમણે રાજાને ક ું, “યહૂદાના કેદ ઓમાંનો એક

દા નયેલ આપની અને આપે સહ કરેલા હુકમની અવજ્ઞા કરે
છે. તે રોજ ત્રણ વખત પોતાના દેવને પ્રાથર્ના કરે છે.”

14 આ સાંભ ું ત્યારે રાજાને આવા કાયદા ઉપર સહ કરવા
બદલ ૂબ દ:ુખ થ ું. તેણે દા નયેલને બચાવવાનો કોઇ રસ્તો
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શોધવાનો પ્રયત્ન કય અને ૂયાર્સ્ત ુધી એ પ્રયત્ન ચા ુ રા ો.
15 સાંજે ફર થી લોકો રાજા પાસે આ ા અને ૂછ ું, “નામદાર,
આપે જાણ ું જોઇએ કે, મ દયા અને પ શયાર્ના કાયદા ુજબ
રાજાએ કરેલો કોઇ હુકમ કે, કોઇ આજ્ઞા બદલી ન શકાય.”

16 છેવટે રાજાએ દા નયેલની ધરપકડ માટે આદેશ આપ્યો
અને તેને સહોની ુફામાં નાખવા લઇ જવામાં આ ો. તેણે
દા નયેલને ક ું, “જે દેવની ું સતત સેવા ઉપાસના કરે છે તે તને
બચાવો.” 17 પછ એક મોટો પથ્થર લાવીને ુફાના મોઢા ઉપર
ૂકવામાં આ ો અને રાજાએ તેના ઉપર પોતાની તથા પોતાના

દરબાર ઓની ુદ્રા વડે સી ો માય , જથેી કોઇ દા નયેલને બચાવી
ન શકે. 18 પછ રાજા પોતાના મહેલમાં પાછો ગયો. આખી રાત
તેણે ક ું ખા ું ન હ; તેમ વા જત્રો પણ તેની આગળ આણવામાં
આ ાં ન હ; અને તેને ઊંઘ ન આવી.

19 બીજા દવસે વહેલી પરોઢે રાજા ઉતાવળો સહોની ુફા
આગળ ગયો. 20 ુફા આગળ તે પહોંચ્યો ત્યારે વેદનાભયાર્
અવાજે તેણે દા નયેલને હાંક માર ને ક ું, “હે દા નયેલ, હે જીવંત
દેવના સેવક! જનેી ું સતત સેવા કરે છે, તે તારો દેવ તને
સહોથી બચાવી શ ો?”
21 એટલે દા નયેલે રાજાને જવાબ આપ્યો, “હે રાજા, તમે અમર

રહો. 22 મારા દેવે પોતાના દૂતને મોકલ્યો અને તેણે સહોના મોં
બંધ કર દ ધા એટલે તેઓ મને કશી ઇજા નથી કર શ ા.
કારણ, દેવની નજરમાં હુ નદોષર્ ઠય છુ. અને હે મહારાજ,
આપનો પણ મેં કોઇ ુનો કય નથી.”

23 રાજાને ઘણો આનંદ થયો; તેણે હુકમ કય કે, દા નયેલને
ુફામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ.ે તેના શર ર ઉપર એક ઊઝરડો

પણ જોવા મ ો ન હ. કારણકે તેને પોતાના દેવમાં વ ાસ
હતો.

24 પછ રાજાના હુકમથી દા નયેલ ઉપર આક્ષેપ કરનારાઓન;ે
તેમના બાળકોને અને ીઓને પકડ લાવીને સહોની ુફામાં
નાખવામાં આ ા, અને તેઓ ુફાને તળ યે પહોંચે તે પહેલાં જ



દા નયેલ 6:25 xxii દા નયેલ 7:4

સહો તેમના ઉપર ૂટ પડ્યા અને તેમના હાડકાં ુદ્ધાં ૂરે ૂરા
કર ના ા.

25 ત્યારપછ રાજા દાયાર્વેશે આખી ૃથ્વીના, જુદ જુદ પ્રજાના
તથા જુદ જુદ ભાષા બોલનારા લોકોને પત્ર લ ો કે,

26 સાદર પ્રણામ સાથે લખવા ું કે, આથી હુ એવો હુકમ
કરુ છુ કે, મારા આખા સામ્રા માં સવર્ લોકોએ દા નયેલના
દેવનો ભય રાખવો અને તેને માન આપ ુ.ં

કારણકે તે જીવંત દેવ
અને અ ધકાર છે.

તેમ ું રા અ વનાશી છે
અને તેમની સ ાનો અંત આવતો નથી.

27 તે બચાવે છે અને છોડાવે છે.
આકાશમાં અને ૃથ્વી પર ચમત્કા રક નશાનીઓ અને
ચમત્કારો કરે છે.

તે એક જ છે જણેે દા નયેલને સહોના પંજામાંથી ઉગાય છે.
28 આમ, દાયાર્વેશના રા કાળ દરમ્યાન અને ઇરાની કોરેશના

રા કાળ દરમ્યાન દા નયેલે આબાદાની ભોગવી.

7
દા નયેલને થયેલ સંદશર્ન

1 બા બલના રાજા બેલ્શાસ્સારના રા શાસનના પ્રથમ વષર્
દરમ્યાન દા નયેલ ૂતો હતો ત્યારે, એક રાત્રે તેને સ્વપ્ન આ ું
અને તેણે મનચ ુથી અનેક સંદશર્નો જોયાં. પછ તેણે તે સ્વપ્ન
લખી ના ુ.ં તેણે જે જો ું તે આ પ્રમાણે છે: 2 “રાત્રે મને
થયેલાં સંદશર્નમાં મેં જો ું તો, સ્વગર્ના ચાર પવનો મોટા સ ુદ્રને
( ૂમધ્ય સ ુદ્રન)ે હલાવી ર ાં હતા.ં 3 ત્યારબાદ એકબીજાથી
જુદાં ચાર મોટાં મોટાં પ્રાણીઓ સ ુદ્રમાંથી બહાર નીક ા.ં

4 “પહે ું પ્રાણી સહ જે ું હ ુ,ં પણ તેને ગરૂડ જવેી પાંખો
હતી, અને હુ જોતો હતો કે, તેની પાંખો ખેંચી લેવામાં આવી
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જથેી તે ઊડ શકે ન હ. તેને બે પગ ઉપર માણસની જમે જમીન
પર ઊ ું રાખવામાં આ ું. અને તેને મ ુષ્ય ું હૃદય આપવામાં
આ ું હ ુ.ં

5 “બીજુ પ્રાણી ર છ જે ું દેખા ું હ ુ.ં તે પંજો ઉપાડ ને
ત્રાટકવાની તૈયાર સાથે ઊ ુ હ ુ.ં તેના દાંતોની વચ્ચે પણ ત્રણ
પાંસળ ઓ હતી. તેને કહેવામાં આ ું, ‘ઊભો થા! ઘણાં માંસનો
ભક્ષ કર!’

6 “આ વ ચત્ર પ્રાણીઓમાં ું ત્રીજુ ચ ા જે ું પ્રાણી નજરે
પ ુ.ં તેની પીઠ પર પંખીના જવેી ચાર પાંખો હતી, તેને ચાર
માથાઁ હતાં અને તેને શાસનની સ ા સોંપવામાં આવી.

7 “પછ રાત્રે મેં મારા સંદશર્નમાં એક ચો ું પ્રાણી જો ુ.ં તે ું
વણર્ન થઇ ન શકે તે ું ભયાનક અને મજ ૂત તે હ ું. તે
તેના શકારને લોખંડના મોટા દાંત વડે ચીર ને ખા ું હ ું. અને
બીજાઓને પોતાના પગ નીચે કચડ નાખ ું હ ુ.ં બીજા બધા
પ્રાણીઓ કરતાં તે ઘણું જ વધારે કુ્રર અને ઘાતક હ ું અને તેને
દશ શગડાં હતા.ં

8 “હુ તેના શગડાં જોતો હતો તેવામા,ં મેં એક નાના શગડાને
એ શગડા વચ્ચે ટ નીકળ ું જો ું અને તેને માટે જગ્યા કરવાને
પહેલાના ત્રણને ૂળમાંથી ઉખાડ નાખવામાં આ ાં એ શગડામાં
માણસની આંખો જવેી આંખો હતી અને મોટ મોટ બડાઇ હાંક ું
ુખ હ ુ.ં
ચોથા પ્રાણીને ન્યાય

9 “હુ જોઇ ર ો હતો ત્યારે, ત્યાં સહાસનો ગોઠવાઇ ગયાં
અને એક ૂબ ૃદ્ધ માણસ તેના પર બેઠો હતો,

તેના વ ો હમ જવેા સફેદ
અને વાળ ુદ્ધ ેત ઊન જવેા હતા.ં

તે ું સહાસન અ ની જવાળાઓ જે ું હ ું.
અને તેના પૈડાં સળગતાં અ ના હતા.ં

10 તેની આગળથી ધગધગતા
અ નો ધોધ નીકળ ને વહેતો હતો.
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હજારો તેની સેવા કરતા હતા
અને કરોડો તેની સેવામાં ઉભા હતા.

ન્યાયસભા ભરાઇ
અને ુસ્તકો ખોલવામાં આ ાઁ.

11 “પે ું શગડુ બડાઇની વાતો કર ું હ ુ.ં હુ જોઇ ર ો હતો,
એટલામાં એ પ્રાણીને માર નાખવામા આ ુ.ં તેના શર રનો નાશ
કર સળગતા અ માઁ નાખી દેવામાં આ ું. 12 બીજા પ્રાણીઓ
પાસેથી શાસનની સ ા લઇ લેવામાં આવી, પણ એમને અ ુક
સમય ુધી જીવતા રહેવા દેવામાં આ ાં.

13 “હજી રાતના હુ સંદશર્નમાં જોતો હતો. મ ુષ્ય ુત્ર જવેા
એક ુરુષને આકાશના વાદળો સાથે ત્યાં આવતા મેં જોયા. તે
વયો ૃદ્ધ ુરુષની નજીક ગયા અને તેમની સમક્ષ હાજર થયા.ં

14 “તેને શાસનની સ ા, ગૌરવ અને રા ા ધકાર સોંપવામાં
આ ાં, જથેી બધી ભાષાના અને દેશોના લોકો તે ું આ ધપત્ય
સ્વીકારે. તેની શાસનની સ ા શા ત છે, તે કદ લોપ ન પામ;ે
તેમ તેનો રા ા ધકાર એવો છે જે કદ નાશ ન પામ.ે

ચોથા પ્રાણીના સ્વપ્ન ું ફળ
15 “હુ દા નયેલ, મેં જે જો ું તેનાથી ૂંઝવણમાં પડ ગયો

અને ૂબ ાકુળ બની ગયો, તેનાથી હુ ભયભીત થઇ ગયો.
16 એટલે મેં ત્યાં જઓે ઊભા ર ાં હતા, તેઓમાંના એકની પાસે
જઇને તેને ૂછ ું કે, ‘આ બધાનો અથર્ ુ?ં’ 17 તેણે મને એ
બધી બાબતોનો અથર્ સમજાવતા ક ું: ‘આ ચાર વશાળકાય
પ્રાણીઓ ચાર રાજાઓ છે. તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશે. 18 પણ
તેઓ અંતે પરાત્પર દેવના સંતો સમગ્ર ૃથ્વી પર રા મેળવશે
અને સદા સવર્કાળ ુધી રાજ કરશે.’

19 “ત્યારપછ મેં ચોથા પ્રાણી ું રહસ્ય જાણવાની ઇચ્છા પ્રગટ
કર , જે બીજા બધા કરતાં જુદુ હ ુ,ં જનેે લોઢાના દાંત અને
કાંસાના નહોર હતા, તેના હાથમાં જે આવે તેને તે ચીર નાખ ું
અને ખાઇ જ ું અને બાક રહે તેને પગ તળે કચડ નાખ ું હ ું.



દા નયેલ 7:20 xxv દા નયેલ 7:28

20 વળ મેં તેના માથા ઉપરના દશ શગડાં વષે તેમજ જે બીજુ
શગડુ ઊગી નીક ું હ ું, જનેા આવવાથી ત્રણ શગડા પડ ગયા,
જે શગડાને આંખો અને બડાશ માર ું મોઢુ હ ું અને જે બીજા
શગડા કરતાં મોટુ દેખા ું હ ુ,ં તેને વષે પણ જાણવાની ઇચ્છા
દશાર્વી. 21 હજી હુ જોતો હતો, ત્યાં તો એ શગડુ દેવના લોકોની
વરૂદ્ધ ુદ્ધ કરવા લાગ્ ુ.ં અને તેઓના ઉપર તેનો વજય થતો
જતો હતો. 22 અંતે પેલા ૂબ ૃદ્ધ કત આ ા અને પરાત્પર
દેવના લોકોની તરફેણમાં ુકાદો આપ્યો, અને સમય આ ો અને
સંતોને રા પ્રાપ્ત થ ુ.ં

23 “મને આ પ્રમાણે કહેવામાં આ ુ,ં એ ચો ું પ્રાણી ૃથ્વી
ઉપર ઉત્પન થનારુ ચો ું રા છે. એ બીજાં બધાં રા ો
કરતાં જુદુ હશ.ે અને આખી ૃથ્વીને કોળ યો કર જશે, તેને પગ
તળે કચડશે અને છૂદ નાખશે. 24 તેનાં દશ શગડાં દશ રાજાઓ
છે, જે તેના રા માંથી ઉત્પ થશે. પછ પેલા દશ કરતાં વધારે
ઘાતક એવો એક રાજા ઊભો થશે અને તેઓમાંના ત્રણને પોતાને
તાબે કરશે. 25 પછ તે પરાત્પર દેવની વરૂદ્ધ બોલશે, અને
પરાત્પરના પ વત્રોને હેરાન કરશે, અને ધા મક ઉત્સવો દવસોને
અને નયમોમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે સંતોને એક વષર્
માટે, બે વષર્ માટે અને અડધા વષર્ માટે તેના હાથમાં સોંપી દેવામાં
આવશ.ે

26 “પર ુ પછ ૂબ ૃદ્ધ માણસ આવશે અને ન્યાય સભા
મળશે અને આ અધમ રાજાની સવર્ સ ાઓ તેની પાસેથી
છ નવી લેવામાં આવશ.ે અને અંતે તેનો સં ૂણર્ નાશ થશ.ે
27 આકાશ નીચેના બધાં રા ોનો રા ા ધકાર, શાસનની સ ા,
અને વૈભવ, પરાત્પરના પ વત્રોની પ્રજાને સોંપવામાં આવશે અને
તેમનો રા ા ધકાર કાયમી રા ા ધકાર હશે અને બધાં જ રા ો
તેમ ું આ ધપત્ય સ્વીકારશે અને તેમની આજ્ઞામાં રહેશે.”

28 “અહ એ સંદશર્નના વણર્નનો અંત આવે છે. હુ, દા નયેલ,
આ બધા વચારોથી ૂબ ફ ો અને ભયભીત થઇ ગયો. પણ
મેં જે જો ું હ ુ,ં તે મેં કોઇને પણ ક ું ન હ, હૃદયમાં જ સંઘર
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રા ુ.ં”

8
દા નયેલને થયે ુ બીજુ સંદશર્ન

1 રાજા બેલ્શાસ્સારના રા કાળના ત્રીજા વષેર્ મને દા નયેલને
અગાઉ જે સંદશર્ન થ ું હ ુ,ં તેના જે ું બીજુ સંદશર્ન થ ુ.ં
2 સંદશર્નમાં મે જો ું તો, હુ એલામ પ્રાંતમાં આવેલા ુશાન
ગઢમાં હતો. હુ ઉલાય નદ ને કાંઠે ઊભો હતો. 3 મેં જો ું તો
ઉલાય નદ ને કનારે એક મેંઢો ઊભેલો હતો. તેને બે શગડાં
હતા.ં એક શગડુ મોટુ હ ુ.ં અને મોટુ શગડુ થોડ વાર પછ
બીજા કરતા ઊં ુ થ ુ.ં 4 મેં એ મેંઢાને પ મમા,ં ઉ રમાં અને
દ ક્ષણમાં શગડા મારતો જોયો. તેની આગળ કોઇ પ્રાણી ટક
શકે એમ નહો ું, અને એના પંજામાંથી કોઇ છોડાવી શકે એમ
નહો ું. તે મરજીમાં આવે તેમ કરતો હતો અને અ ભમાની બની
ગયો હતો.

5 આનો અથર્ શો હશે તે હુ વચારતો હતો, એવામાં અચાનક
પ મમાંથી એક બકરો અ તશય વેગથી ૃથ્વી પર આક્રમણ
કરતો ઘસી આ ો. તેના પગ જમીનને અડકતા પણ નહોતા એ
બકરાની આંખો વચ્ચે એક ભારે મોટુ શગડુ હ ુ.ં 6 પહેલા જે
શગડાવાળા મેંઢાને મેં નદ કાંઠે ઊભેલો જોયો હતો, તેની પાસે
આવીન,ે તે તેના ઉપર ૂરા જોસથી ઘસી ગયો. 7 મેં તેને મેંઢાની
પાસે આવતો જોયો. તે મેંઢા પર ક્રોધે ભરાયો હતો. તેણે ૂરા
બળથી મેંઢા ઉપર હુમલો કય અને તેના બંને શગડાં ભાંગી
ના ાં. મેંઢો બલકુલ લાચાર બની ગયો. બકરાએ તેને નીચે
પછાડ દ ધો અને તેને પગ તળે કચડ ના ો, કેમકે તેને બકરાથી
બચાવનાર કોઇ જ ન હ ું.

8 પછ એ બકરો ૂબ જ અ ભમાની બની ગયો, પણ તે ું
બળ વધ્ ું ત્યાં તે ું મોટુ શગડુ ભાંગી ગ ું અને તેને ઠેકાણે ચાર
દશમાં ચાર મોટા શગડા ટ નીક ા.ં
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9 અને તે બધાંમાંથી એક ના ું શગડુ આ ું અને દ ક્ષણ તરફ,
ૂવર્ તરફ અને ર ળયામણા દેશ તરફ તે ૂબ વધી ગ ુ.ં 10 વધ ું

વધ ું તે નક્ષત્રમંડળ ુધી પહોંચી ગ ુ.ં કેટલાક નક્ષત્રોને અને
તારાઓને તેણે ૃથ્વી પર પટ ાં અને પગ તળે કચડ્યા.ં 11 તેણે
પોતાને આકાશના સૈન્યના સરદાર જટેલો મહાન કય અને તેની
પાસેથી દરરોજ ું અપર્ણ લઇ લી ું અને તેના મં દરને અપ વત્ર
ક ુ. 12 બળવાને કારણે દૈં નક અપર્ણોની સાથે સૈન્ય પણ આપી
દેવામાં આ ું; પ રણામે સત્યને જમીન પર ફેક દેવામાં આ ું
અને પોતાની મરજી ુજબ વર્ત્ ુ,ં ને નઠારૂ- ૂંડાઇ વજયી બની
અને આબાદ થઇ.

13 પછ મેં એક પ વત્ર દેવદૂતને બોલતો સાંભ ો, બીજા પ વત્રે
જે પહેલો બોલતો હતો તેને ક ું, “ ારે રોજંીદા અપર્ણો શરૂ
થશે, બળવો મં દરની શરણાગ ત અને સૈન્યને કચડ નાખવા ું એ
દ્રશ્યમાન થવાને કેટલો સમય લાગશ?ે”

14 પહેલાએ જવાબ આપ્યો, “2,300 સવારસાંજ ુધી, ત્યાર
પછ મં દરને પોતાના હ ું ાન પાછુ મળશે.”

દા નયેલને સંદશર્ન સમજાવ ું
15 હુ દા નયેલ આ સંદશર્ન જોતો હતો અને તેનો અથર્ સમજવા

પ્રયત્ન કરતો હતો ત્યારે એકાએક જોઉં છુ તો એક ુરુષ જવેી
આકૃ ત માર સામે ઊભી હતી. 16 મેં ઉલાય નદ ને પેલે પારથી
આ મ ુષ્યનો અવાજ સાંભ ો, તેણે ક ું, “ગા બ્રયેલ, દા નયેલને
આ સંદશર્નનો અથર્ સમજાવ.”

17 પછ ગા બ્રયેલ માર તરફ આવવા લાગ્યો, તે પાસે આ ો;
ત્યારે હુ એટલો ડર ગયો કે, હુ ઊભો રહ શ ો ન હ અને ઊંધે
મોઢે જમીન પર પડ ગયો. પર ુ તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
સમજી લે કે, આ સંદશર્ન અંત કાળ ું છે.”

18 એ ારે બોલતો હતો ત્યારે હુ જમીન પર ૂ છતર્ થઇને
પડ્યો હતો, પણ તેણે મને પકડ ને હુ ાં પડ્યો હતો ત્યાં ઊભો
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કય . 19 અને ક ુ,ં “જો, હુ તને જણા ું છુ કે, દેવના ક્રોધને
અંતે ું થવા ું છે; કારણ આ સંદશર્ન અંતકાળ વષે છે.

20 “તેં જોયેલાં બે શગડાવાળો મેંઢો, માદ અને ઇરાનના
રાજાઓ છે. 21 અને પેલો બકરો જે લાંબા જાડા બરછટ વાળ
વાળો છે, તે ગ્રીસ ું રા છે, અને તેની આંખો વચ્ચે ું મોટુ શગડુ
ગ્રીસનો પહેલો રાજા છે. 22 તેં જો ું કે, એ શગડુ ભાંગી ગ ું
અને તેની જગ્યાએ ચાર શગડાં ટ નીક ાં તેનો અથર્ એ છે
કે, તેના વંશમાંથી ચાર રા ો ઉદય પામશે, પણ તેમનામાં એના
જે ું બળ ન હ હોય.

23 “તેઓના રા ના અંતકાળે તેઓ નૈ તક ર તે અધ:પતન
પામ્યા હશે ત્યારે ુત્સદ્દગીર માં કુશળ અને બાહોશ રાજા ઊભો
થશે. 24 તે મહા બળવાન હશે અને ભારે વનાશ નોતરશે. તે જે
પણ કરશે, તેમાં તે સફળ થશે. તેની સામે થનારા શ કતશાળ
સૈન્યોનો પણ તે નાશ કરશે અને દેવના લોકોને હસા દ્વારા નાશ
કરશે.

25 “તે પોતાની કુશળતાને લીધે છેતરામણા કાય દ્વારા વજયી
નીવડશે. તે પોતાના મનમાં બહુ મહાન બની જશે અને ઘણા
લોકોનો ચેતવણી વગર નાશ કરશે. તે પોતાને એટલો મહાન
સમજશે કે, તે સરદારોના સરદારને પણ ુદ્ધમાં ઘસડ જશે.
પણ આમ કરવામાં તે પોતાનો જ સવર્નાશ નોતરશે. પર ુ
કોઇનાય હાથ વગર તેનો નાશ થશ.ે

26 “સવાર અને સાંજના અપર્ણો ું સંદશર્ન જે વણર્ ું છે તે
સા ું છે; પર ુ ું એ સંદશર્નને ુપ્ત રાખજ,ે કારણકે તે સા ું
પડે તે પહેલાં ઘણાં દવસો પસાર થઇ જશે. અને તેની પહેલા
જે થશે તે સા ું હશ.ે”

27 પછ હુ દા નયેલ, આ સાંભળ ને ૂ છતર્ થઇ ગયો અને
ઘણા દવસો બીમાર ર ો. ત્યારબાદ હુ સાજો થયો અને રાજા
પ્રત્યેની માર ફરજો બજાવવા લાગ્યો; પર ુ એ સંદશર્નથી હુ
અચંબો પામ્યો, અને હુ તે સંદશર્ન સમજી શકતો ન હતો.
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9
પ્રજા માટે દા નયેલની પ્રાથર્ના

1 અહા ેરોશનો ુત્ર માદ નો દાયાર્વેશ જે બા બલ રા નો
રાજા હતો, તેના પહેલા વષર્માં આ બનાવ બન્યો. 2 તેની
કાર કદ નાર્ પ્રથમ વષર્માં; હુ દા નયેલ, યહોવાની વાણી ય મયાર્
પ્રબોધકની પાસે આવી હતી, તે પ્રમાણે યરૂશાલેમ 70 વષર્ ુધી
ખંઢેર રહેશે. તે ઉપરથી તે 70 વષર્નો વચાર પ વત્રશા પરથી
સમ ો.

3 પછ હુ ગંભીરતાથી દેવ તરફ પ્રાથર્ના સાથે જાણવા માટે
વ ો, અને ઉપવાસ કર ને, ટાટ પહેર ને અને રાખના ઢગલા પર
બેસીને, મેં સાચા હૃદયથી દેવ મારા મા લકની પ્રાથર્ના કર . 4 મેં
દેવ યહોવાને પ્રાથર્ના કર ને આપણા પાપોની ક ૂલાત કરતા ક ું,

“હે યહોવા, હે મહાન અને ભયાવહ દેવ, ું તારા કરારને
વળગી રહે છે, અને તારા ઉપર જઓે પ્રેમ રાખે છે અને તાર
આજ્ઞાઓ ું જઓે પાલન કરે છે તેમના ઉપર ું સદા કરૂણા
રાખે છે.

5 “પર ુ યહોવા અમે પાપ કયાર્ છે, દુ કૃત્યો કયાર્ છે,
તમાર સામે બળવો કય છે, તમાર આજ્ઞાઓ અને તમારા
હુકમોની ઉપેક્ષા કર છે. 6 અમારા રાજાઓને, આગેવાનોને
તથા અમારા વડવાઓને અને દેશના બધા લોકોને તારા નામે
ઉપદેશ આપનાર તારા સેવકો પ્રબોધકોની વાત અમે કાને ધર
નથી.

7 “હે યહોવા, તમે તો વ ાસી છો, પણ આજે શરમાવા ું
તો અમારે છે-યહૂદાના માણસોને, યરૂશાલેમના બાક ના લોકોને
અને દૂરના તથા નજીકના સવર્ ઇસ્રાએલીઓને અમે તમારા પ્રત્યે
વ ાસઘાતી નીવડ્યા તેથી અનેક દેશોમાં તમે અમને વખેર
ના ાં.

8 “હે યહોવા, આ સવર્ દેશોમાં અમારે શરમાવા ું છે, અમારા
રાજાઓને, આગેવાનોને અને અમારા વડવાઓને. કારણ, અમે
બધાએ તમાર વરૂદ્ધ પાપ કયાર્ છે, અમે તમારા અપરાધી
બન્યા છ એ.
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9 “અમારા યહોવા દેવ, તમે તો દયા ુ છો અને ક્ષમા કરો
છો, પણ અમે તમાર સામે બળવો પોકાય છે. 10 હે યહોવા,
અમારા દેવ, અમે તમાર વાણી માની નથી. તમારા સેવક
પ્રબોધકો દ્વારા તમે અમને આપેલા સવર્ નયમોનો અમે ભંગ
કય છે. 11 હા, સવર્ ઇસ્રાએલે તમાર વાણી પ્રત્યે ધ્યાન
આપ્ ું નથી. તેથી દેવના સેવક ૂસાના નયમશા માં લ ા
પ્રમાણે ભયાનક શાપ અમારા પર રેડ દેવામાં આ ો છે, કેમકે
અમે તેની વરૂદ્ધ પાપ ક ુર્ છે.

12 “તમે અમને અને અમારા રા કતાર્ઓને ચેતવણી આપ્યા
પ્રમાણે જ ક ુ છે, અને યરૂશાલેમ પર અ ત ભારે આપ
આવવા દ ધી છે, ૃથ્વી પર બીજા કોઇ નગરમાં કદ એવી
આપ આવી નથી. 13 ૂસાના નયમશા માં લખેલી બધી
આફતો અમારા ઉપર ઊતર છે, તેમ છતાં તમન,ે અમારા
દેવ યહોવાને ર ઝવવા અમે પ્રયત્ન કય નથી; અમે પાપકૃત્યો
છોડ્યાં નથી કે, અમે તમારા સત્યને માગેર્ ચાલ્યાં નથી. 14 હે
અમારા દેવ યહોવા, તમે અમારા પર આફત ઉતારવાને રાહ
જોઇને બેઠા હતા અને તમે તે ઉતાર પણ ખર . તમે જે
કઇં ક ુ છે તે બ ું ન્યાય ૂવર્ક ક ુ છે. કારણ, અમે તમાર
આજ્ઞાનો અનાદર કય છે.

15 “હે યહોવા, અમારા દેવ, તમે તમારા લોકોને મસરમાંથી
બહાર લાવીને તમારુ સામર્થ્ય પ્રગટ ક ુ છે. તમારા નામનો
મ હમા કય છે. યહોવા ફર થી એ ું થવા દો! જો કે, અમે
ુષ્કળ પાપ કયાર્ છે અને અમે અધમતાથી ભરેલા છ એ. 16 હે

યહોવા, તમે અનેક વખત અમને ઉગાયાર્ છે; તમારા ન્યાયને માટે
તે ર તે હવે તમે યરૂશાલેમ ઉપરથી તમારો રોષ ઉતાર નાખો.
એ તો તમાર નગર છે, તમારો પ વત્ર પવર્ત છે. અમારા પાપોને
કારણે અને અમારા પ ૃઓના અપરાધોને કારણે યરૂશાલેમ અને
તમાર પ્રજા આસપાસના લોકોમાં હાંસીપાત્ર બની ગયાઁ છે.

17 “માટે હવે હે અમારા યહોવા, તમારા સેવકની આજીજી
સાંભળો, તેમની વનવણી ઉપર ધ્યાન આપો અને તમારા પોતાને
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માટે વલંબ ન કરો. હે યહોવા, તમારા ખંઢેર બનેલા મં દર ઉપર
તમાર કૃપાદ્ર કરો. 18 હે મારા દેવ, માર અરજ તમારા કાને
ધરો, ને સાંભળો અને આંખ ઉઘાડ ને અમાર તારાજી ઉપર
નજર કરો. અને તમારા નામે ઓળખાતી નગર તરફ જુઓ,
કારણ, અમે અમારા ુણ્યને બળે ન હ પણ તમાર અપાર
કરુણાને બળે તમને વનવણી કર એ છ એ. 19 હે યહોવા,
સાંભળો, હે યહોવા, ક્ષમા કરો, હે યહોવા, મારુ સાંભળો અને
કઇંક કરો. તમારા પોતાને માટે હે મારા દેવ, કારણકે તમારા
લોકો અને તમારુ નગર તમારા નામે ઓળખાય છે.”

70 સપ્તાહો વષે સંદશર્ન
20 હુ આ પ્રમાણે પ્રાથર્ના કરતો હતો, મારા અને મારા લોકો

ઇસ્રાએલીઓના પાપની ક ૂલાતો કરતો હતો અને મારા દેવ યહોવા
સમક્ષ પ વત્ર પવર્ત વતી વનવણી કરતો હતો. 21 તે જ સમયે
ગા બ્રયેલ જનેે મેં અગાઉના સંદશર્નમાં જોયો હતો, તે સાંજના
અપર્ણના સમયે ઝડપથી માર તરફ ઊડ આ ો. 22 તેણે મને
ક ું, “દા નયેલ, દેવના ભ વષ્યવચનો સમજવામાં તને મદદ કરવા
હુ અહ આ ો છુ. 23 તેં પ્રાથર્ના કરવા ું શરૂ ક ુ એ જ ક્ષણે
યહોવાએ તેનો ઉ ર આપ્યો અને તે ઉ ર તને કહેવા માટે હુ
અહ આ ો છુ. કારણકે દેવ તને ુષ્કળ ચાહે છે. હવે ું
સાંભળ, અને તેં જોયેલા સંદશર્નનો અથર્ સમજવાનો પ્રયત્ન કર!

24 “તમારા લોકો માટે અને તમાર નગર માટે સ ેર અઠવા ડયાં
ન થયાં છે, જમેાં દષુ્કૃત્યો બંધ કરવાના છે, પાપનો અંત
લાવવાનો છે, અપરાધોની સજા ભોગવવાની છે. અને સૌથી
પ વત્રને સમ પતર્ થવા ું છે.

25 “માટે હવે ું સાંભળ! યરૂશાલેમ ફર બાંધવાની આજ્ઞા
અપાઇ એ સમયથી ન ુકત કરેલો રાજકુમાર આવે ત્યાં ુધીનો
સમય સાત અઠવા ડયાઁનો હશ.ે છતાં યરૂશાલેમની શેર ઓ તથા
ભીતો બાસઠ અઠવા ડયાઁમાં ફર થી બંધાશે. આ આપ નો સમય
હશ.ે 26 બાસઠ અઠવા ડયાઁ પછ એ અ ભ ષકતનો વધ કરવામાં
આવશે અને કોઇ તેનો પક્ષ ન હ લે. એક સેનાપ ત સૈના સાથે
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આવીને નગર નો અને મં દરનો નાશ કરશે; એનો અંત અચાનક
રેલની જમે આવશે અને અંતીમ ુધી નમાર્યેલાં ુદ્ધ અને વનાશ
ચાલ્યા કરશે.

27 “એ સેનાપ ત અન્ય લોકો સાથે સાત દવસ ું ક ૂલાતના ું
બનાવશે, તે બ લદાન તથા અપર્ણ બંધ કરાવશ;ે અને તે સમય
દરમ્યાન વનાશ નોતરશે, અને ૃણાસ્પદ વસ્ ુઓ કરશે. ત્યાં
ુધી, ારે અંતમાં યહોવાનો ુકાદો તેની પર લા ુ કરવામાં

આવશ.ે”

10
સંદેશાવાહક દા નયેલને થયેલ સંદશર્ન

1 ઇરાનના રાજા કોરેશના રા કાળના ત્રીજા વષર્ દરમ્યાન
દા નયલ ઉફેર્ બેલ્ટશાસ્સારને બીજુ સંદશર્ન થ ુ.ં તેનો સંદેશો સત્ય
હતો અને તે એક મહાન સૈન્ય બાબત હતો. તેણે સંદશર્નમાંનો
સંદેશો સમજી લીધો.

2 તે વખત,ે “હુ દા નયેલ ત્રણ અઠવા ડયાઁનો શોક પાળતો હતો.
3 તે ૂરાં ત્રણ અઠવા ડયાઁ ુધી મેં કોઇ સ્વા દ ભોજન ખા ું
નહો ું, માંસ કે, દ્રાક્ષારસ મારા મોંમાં ુદ્ધાં ૂ ા નહોતા, તેમજ
શર રે કોઇ તેલ કે, મલાઇ લગાવી નહોતી.

4 “પહેલા મ હનાના ચોવીસમા દવસ,ે હુ મહાનદ એટલે કે,
તી ગ્રસ નદ ને કનારે ઊભો હતો, 5 એવામાં માર નજર ઊંચે
ગઇ તો, માર આગળ એક કતને જોયો. જણેે શણનો ઝભ્ભો
પહેય હતો, અને કમરે ચોખ્ખા સોનાનો પટ્ટો હતો. 6 તે ું શર ર
પોખરાજના જે ું અને તેનો ચહેરો વીજળ ના જવેો હતો. તેની
આંખો બળતી મશાલ જવેી હતી. અને તેના હાથ અને પગ
પ ળની જમે ચળકતા હતા,ં અને તેનો અવાજ માનવ મેદનીના
અવાજ જવેો હતો.

7 “હુ દા નયેલ એકલો આ મહાન સંદશર્ન જોઇ શકતો હતો.
માર સાથેના માણસો તે જોઇ શકતા નહોતા, તેમ છતાં તેઓ
ભયભીત થઇને નાસી ગયા અને સંતાઇ ગયા.ં 8 હુ ત્યાં એકલો
સંદશર્ન જોતો ઊભો ર ો. મેં આ અદ્ભત સંદશર્ન જો ું ત્યારે
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માર શ કત જતી રહ અને હુ ભયને કારણે નબળો અને ફ ો
પડ ગયો. 9 ત્યારબાદ મેં તેમના બોલવાનો અવાજ સાંભ ો,
અને તે સાંભળતાઁ જ હુ ૂછાર્ ખાઇને ઊંધે મોઢે ભોંય ઉપર
પડ્યો.

10 “પછ અચાનક એક હાથે મને સ્પશર્ કય . હુ હજી પણ
◌ુજતો હતો. અને ૂંટણ તથા હથેળ ઉપર બેઠો હતો. 11 તેણે
મને ક ું, ‘હે દા નયેલ, હે અ ત વહાલા માણસ, હુ તને કહુ તે
ધ્યાનથી સાંભળ, ટટ્ટાર ઊભો રહે. કારણ, હવે મને તાર પાસે
મોકલવામાં આ ો છે.’ તેણે મને આ પ્રમાણે ક ું, એટલે હુ
ૂજતો ુજતો ઊભો થયો. 12 પછ તેણે મને ક ું, ‘ડર શ ન હ,

દા નયેલ, કારણ, જે દવસથી તેં સમજવાનો પ્રયત્ન કય અને તારા
દેવ આગળ દ ન થયો તે દવસથી તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી
છે અને તેના જવાબ રૂપે હુ આ ો છુ. 13 ઇરાનના રા ના
રાજકુમારે એકવીસ દવસ ુધી મારો રસ્તો રોક રા ો. પછ
ુ દેવદૂતોમાંનો એક મખાયેલ, માર મદદે આ ો. કારણકે

ઇરાન પ શયાર્ના રાજાએ મને રોક રા ો હતો. 14 હુ તને તારા
લોકો પર ભ વષ્યમાં ું વીતવા ું છે તે સમજાવવા આ ો છુ;
કારણ, આ સંદશર્ન ભ વષ્યને લગ ું છે.’

15 “તે સમય દરમ્યાન હુ મા ું નમાવીને જમીન તરફ જોઇ ર ો
હતો, અને ૂંગો જ ઊભો હતો. 16 પછ અચાનક કોઇક જે
માણસ જવેો લાગતો હતો, તેણે મારા હોઠને સ્પશર્ કય એટલે
મેં બોલવા માટે મોઢુ ખોલ્ ું અને જે માર સામે ઊભો હતો તેને
ઉદે્દશીને ક ું, ‘હે મારા મા લક, આ સંદશર્નને કારણે મને ૂબ
વેદના થાય છે. મારામાં કશી શ કત રહ નથી. 17 હુ તો મા લક
આગળ ઊભા રહેલા ુલામ જવેો છુ. મારા જવેો માણસ તમાર
સાથે કેવી ર તે વાત કર શકે? કારણકે માર શ કત ચાલી ગઇ
છે અને હુ ુશ્કેલીથી ાસ લઇ શકુ છુ.’

18 “પછ તેણે મને ફર થી સ્પશર્ કય અને મને બળ આપ્ ુ.ં
19 અને ક ું, ‘હે અત્યંત વહાલા માણસ, ડર શ ન હ, શાંત થા.
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હમત રાખ. બળવાન બન.’
“એના શ ો સાંભળ ને મારામાં બળ આ ું અને હુ બોલ્યો,

‘આપ બોલો, આપે મને બળ આપ્ ું છે.’
20 “તેણે ક ું, ‘તને ખબર છે હુ શા માટે તાર પાસે આ ો છુ?

પહેલા મારે ઇરાનના રક્ષકદૂત સાથે ુદ્ધ કરવા ું છે. હુ જઇશ
ત્યારે, તરત ગ્રીસનો રક્ષકદૂત નજરે પડશ.ે 21 સત્યના ગ્રંથમાં ું
લખે ું છે એ હુ તને કહ શ. તે શાશકો સામે મદદ કરવા માટે
હજી ુધી કોઇ નથી સવાય કે, તમારો દેવદૂત મખાયેલ.

11
1 “ ‘માદ દાયાર્વેશના શાસનકાળના પ્રથમ વષેર્ તેને મદદ કરવા

અને તેને શ કતશાળ બનાવવા માટે મને મોકલવામાં આ ો હતો.
2 “ ‘અને હવે હુ તને જે કહેવાનો છુ તે સત્ય છે. બીજા ત્રણ

રાજાઓ ઇરાન પર રાજ કરશે. પછ જે ચોથો રાજા થશે, તે
બીજા રાજાઓ કરતાં ઘણો વધારે ધનવાન થશ.ે રાજક ય ફાયદા
માટે પોતાના ધનનો ઉપયોગ કર ને તે ગ્રીસ સામે ુદ્ધ કરવા બધાને
ઉશ્કેરશ.ે 3 ત્યારપછ ગ્રીસમાં એક શ કતશાળ રાજા ઊભો થશ.ે
તે વશાળ રા ઉપર સ ા ભોગવશે અને પોતાની ઇચ્છામાં
આવે તેમ કરશ.ે 4 પણ તેનો ૂયર્ મધ્યાહને તપતો હશે ત્યાં જ
તે ું રા છ ભ થઇ જશે અને ચારે દશામાં વહેંચાઇ જશે.
પણ તે એના વંશજોને ન હ મળે, તે એના વંશજો કરતા બીજાના
જ હાથમાં જઇ પડશે, પણ તેઓ એના જવેી સ ા ભોગવવા
ન હ પામ.ે

5 “ ‘દ ક્ષણનો રાજા બળવાન થશે; પણ તેના સરદારોમાંનો એક
તેના કરતાં બળવાન થશે, ને સ ા ભોગવશ.ે તેની સ ા મહાન
થશે. અને તે ું રા પણ મોટુ હશે.

6 “ ‘થોડાં વષોર્ પછ અરામ અને મસરના રાજાની વચ્ચે
કરાર થશ.ે મસરના રાજાની ુત્રીના લ શાં તના પ્રતીક તર કે
અરામના રાજા સાથે કરવામાં આવશ.ે પણ આ કરાર લાંબો
સમય ટકશે ન હ અને ત,ે તે ું સંતાન તેમજ સાથે ગયેલા તેના
સવર્ ચાકરોને શ ુના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવશ.ે
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7 “ ‘પર ુ તેના કુટુબીજનોમાંથી જ એક જણ મસરનો રાજા
બનશ.ે તે અરામના રાજાની વરૂદ્ધ એક સૈન્ય ઊ ું કરશે અને
તેની સામે જશ,ે ને તેને હરાવશ.ે 8 વળ , તે મસર પાછો ફરશે
ત્યારે તેઓની ધા ુની ૂ તઓ અને ૂ તઓને અપેલા સોનાના
તથા ચાંદ ના અસં પાત્રો પોતાની સાથે લઇ જશે. અને થોડાં
વષર્ ુધી તે ઉ રના રાજા ઉપર હુમલો કરવા ું બંધ રાખશ.ે
9 ત્યારબાદ રનો રાજા દ ક્ષણના રા ઉપર ચઢ આવશે, પણ
તેને પોતાના દેશમાં પાછા જ ું પડશ.ે

10 “ ‘તેના ુત્રો ુદ્ધની તૈયાર કરશે અને મોટ સેના ભેગી
કરશે. તેઓમાંનો એક તો ઘસમસતા ૂરની જમે ઘસી જઇને
દશુ્મનના ગઢ ુધી પહોંચી જશે. 11 પછ મસરનો રાજા ભારે
ક્રોધમાં અરામના મોટા સૈન્યની સામે ુદ્ધ કરશે અને તેઓને
હરાવશે. 12 આ મહાન વજયને કારણે અ ભમાનમાં આવી
જઇને તે પોતાના હજારો દશુ્મનોને માર નાખશે, પણ તેનો વજય
થોડા સમયનો હશ.ે આખરે તેમનો પરાજય થશ;ે 13 કારણ,
ઉ રનો અરામનો રાજા ફર પહેલા કરતા પણ મોટ સેના ઊભી
કરશે અને થોડાં વષોર્ બાદ તે મોટુ સૈન્ય અને ુષ્કળ સામગ્રી
લઇને ચઢ આવશ.ે

14 “ ‘તે દવસોમાં ઘણા, દ ક્ષણના રાજાની વરૂદ્ધ બળવો
કરશે અને તારા લોકોમાંના કેટલાક તોફાની માણસો પણ એમને
સાંપડલેા કોઇ સંદશર્નને સા ું પાડવા માટે બળવો પોકારશે, પણ
નષ્ફળ જશે. 15 ત્યારબાદ ઉ રનો અરામનો રાજા અને તેની
સાથે કરારથી જોડાયેલ રા ો આવશ,ે અને મસરના કલ્લાવાળા
નગરને ઘેરો ઘાલશે અને કબજો મેળવશે. દ ક્ષણ ું સૈન્ય અથવા
તેના ુનંદા લડવૈયાઓ પણ ટક શકશે ન હ, કારણ, તેમનામાં
એટ ું બળ જ ન હ હોય.

16 “ ‘પણ એની સામે ચઢ આવેલો અરામનો રાજા કોઇ પણ
જાતના અવરોધ વગર આગળ વધશે, કોઇ તેને રોક શકશે ન હ;
અને તે ઇસ્રાએલની મ હમાવાન ૂ મમાં દાખલ થશે અને તેનો
કબજો મેળવશે. 17 પછ સમગ્ર મસરને સર કરવા માટે તે
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યોજનાઓ ઘડશે અને તેની સાથે સં ધ કરશે, તે તેના રા નો
નાશ કરવા માટે તેને એક કુવર પરણાવશે, પણ એ યોજના કામ
ન હ આવે અને તેથી એને કશો લાભ ન હ થાય.

18 “ ‘તે પછ તે સ ુદ્ર તટના નગરો ઉપર હુમલો કરશે અને
ઘણા પ્રદેશો કબજે કરશે. પણ એક સેનાપ ત તેના અત્યાચારનો
અંત લાવશે, જો કે, તે એ ું કરશે કે, અત્યાચારના બદલામાં
અત્યાચાર ન કર શકે.

19 “ ‘એ પછ તે પોતાના દેશના ગઢ તરફ જવા પાછો ફરશે,
પણ ઠોકર ખાઇને પડશે અને ફર કદ નજરે ન હ પડ.ે

20 “ ‘તેના પછ એક બીજો એવો રાજા ઊભો થશ,ે જે રાજવી
સંપ વધારવા માટે એક માણસને જબરદસ્તીથી કર ઉઘરાવવા
મોકલશ.ે પણ થોડાં વષોમા તેનો પણ અંત આવશે, પણ ક્રોધ
કે, ુદ્ધના કારણને લીધે ન હ.

21 “ ‘તેના પછ એની જગ્યા પર એક તરસ્કારપાત્ર ુરુષ
આવશ.ે જનેે રા સ ા પામવાનો અ ધકાર ન હ હોય, તે
અચાનક આવશે અને તરત શાસન મેળવશ.ે 22 ૂરના પાણીની
જમે, તે તેની આગળ આવતાં સૈન્યોને પાછા તાણી જશે, અને
તેમનો સંહાર કરશે, કરારના લોકોનો નેતા પણ નાશ પામશે. 23 તે
સં ધ કયાર્ પછ છળકપટ કરશે અને તે થોડા માણસોની મદદથી
બળવાન બની જશે.

24 “ ‘તે શાં તના સમયમાં તે પ્રદેશના સ ૃદ્ધ ભાગમાં ચેતવણી
આપ્યા વગર ચઢાઇ કરશે અને તેના પ ૃઓએ કદ ક ુ નહો ું
એ ું તે કરશે; તે ધનવાનો ું ધન અને સંપ ત લઇ જશે અને તેના
પોતાના સાથીઓમાં વહેંચી દેશે. તે કલ્લેબંદ વાળા નગરો ઉપર
ચઢાઇ કરવાની યોજના કરશે પણ તે થોડા સમય માટે જ.

25 “ ‘પછ તે પોતાની બધી શ કત અને હમત ભેગી કર ને
મસરના રાજાની સામે એક મોટુ સૈન્ય ઊ ું કરશે. પણ મસરનો
રાજા પણ એક મોટુ અને બળવાન સૈન્ય ઊ ું કરશે. પણ તે
ટક ન હ શકે, કારણકે તેની વરૂદ્ધ કરેલાં કાવતરાં સફળ થશ.ે
26 જે તેની સાથે પોતાના મેજ ઉપર જમશે તે તેનો નાશ કરશે,
તે ું સૈન્ય વખેરાઇ જશે અને તેના ઘણા સૈ નકો રણ ૂ મમાં સાફ
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થઇ જશે. 27 એ બે રાજાઓ એક જ મેજ પર જમવા બેસશે.
પણ તેઓ મનમાં એકબીજાને થાપ આપવાની ઇચ્છા સેવતા ભેગા
જમવા બેસશે અને એકબીજા આગળ જૂઠુ બોલશે, પણ તેમની
ઇચ્છા ૂણર્ થશે ન હ, કારણ, તેમના અંતનો સમય ન થઇ
ગયો છે.

28 “ ‘પછ તે ુષ્કળ દ્ર લઇને પોતાને દેશ પાછો જશે; પણ
અંત:કરણમાં પ વત્ર કરાર પ્રત્યે દ્વષે હશ,ે તે મરજીમાં આવે તેમ
વતર્શે અને પોતાને દેશ પાછો ચાલ્યો જશે.

29 “ ‘પછ તે ફર થી અગાઉથી ન કરેલા સમયે ચેતવણી
આપ્યા પ્રમાણે પોતાના સૈન્યોને દ ક્ષણ તરફ લઇ જશે, પણ આ
વખતે પહેલાના બે પ્રસંગો કરતાં કાઇંક જૂદુ જ બનશે. 30 કારણકે
પ મમાંથી આવતાં રોમન ુદ્ધના વહાણો તેની વરૂદ્ધ આવશ;ે
તેથી તે ગભરાઇને પાછો જશે, ને પ વત્ર કરાર વરૂદ્ધ તેને ક્રોધ
ચઢશે, અને રોષે ભરાઇ પ વત્ર કરાર ઉપર દાઝ ઉતારશ.ે પાછા
ફયાર્ પછ તે પ વત્ર કરારને છોડ ને જનાર પ્રત્યે દયા રાખશ.ે
31 તેના લશ્કરના માણસો યરૂશાલેમમાં આવીને મં દરને અને તેના
ગઢને કરશ.ે અને નત્ય ું દહનાપર્ણ બંધ કરાવશે અને ત્યાં
વેરાનકારક ૂ તની ાપના કરાવશ.ે

32 “ ‘વળ જમેણે પ વત્રકરારનો ભંગ કય છે તેને ધમર્ કરશે;
પર ુ દેવને ઓળખનારા લોકો તો મ મ રહ ને પગલાં ભરશ.ે

33 “ ‘લોકોમાં જે જ્ઞાની હશે તેઓ ઘણા લોકોને સમજાવશે,
જો કે, થોડા દવસ ુધી તો તેમણે આગ, તરવાર, કેદ અને
ૂંટફાટનો ભોગ થ ું પડશ.ે 34 હવે ારે તેઓને શક્ષા થશે,

ત્યારે તેઓને થોડ ઘણી સહાય કરવામાં આવશે; પણ ઘણાઓ
આજીજી દ્વારા તેઓની સાથે જોડાશે. 35 કેટલાક ડા ાં લોકો
અંતનો સમય આવે ત્યાં ુધી લોકોને પ વત્ર કરવા, અને ઊજળા
બનાવવા ખપી જશ,ે કારણ, તે સમય આવવાને હજી વાર છે.

આત્મપ્રશંસક રાજા
36 “ ‘તે રાજા પોતાને મન ફાવે તે ર તે વતર્શે અને સવર્ દેવો

કરતાં પણ પોતાને મોટો માનશે, અને દેવા ધદેવને વષે પણ આભા
થઇ જઇએ એવા નદાવચનો બોલશે. તેની સજાનો સમય આવે
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ત્યાં ુધી તો તે ુખસ ૃ દ્ધ ભોગવશ.ે પણ જે નમાર્ ું છે તે
સા ું પડશે જ.

37 “ ‘તે પોતાના પ ૃઓના દેવ અને સવર્ દેવોની તે અવગણના
કરશે. કારણ, તે કહેશે કે, તેઓ સવર્ના કરતાઁ તે પોતે મહાન
છે. 38 તે દેવોને બદલે તે કલ્લાના દેવની ૂજા કરશે, જનેે તેના
પ ૃઓ કદ જાણતા નહોતા, તે કલ્લાના દેવ ું તે ભજન કરશે
અને તેને સો ું, ચાંદ તેમજ કમતી ભેટસોગાદો અપર્ણ કરશ.ે

39 “ ‘આ વદેશી દેવની મદદ વડે તે મજ ૂત કલ્લાઓ ઉપર
હુમલો કર તેમને જીતી લેશે. તેને આધીન થનારાઓને તે મોટુ
માન આપશ.ે તેઓને મોટ સ ાઓ આપશે અને પૈસાના બદલે
જમીન વહેંચી આપશ.ે

40 “ ‘પછ તેના અંતના સમયે દ ક્ષણનો મસરનો રાજા ફર થી
તેની ઉપર હુમલો કરશે. અને ઉ રનો અરામનો રાજા રથો,
ઘોડસેવારો અને અનેક વહાણો લઇને તેના ઉપર પ્રચંડ વંટોળની
જમે ઘસી આવશે અને તેના પ્રદેશમાં દાખલ થઇ, ૂરના પાણીની
જમે બધે ફર વળ પાર નીકળ જશ.ે 41 તે રસ્તામાં ર ળયામણા
દેશમાં પણ પ્રવેશ કરશે; હજારો માણસો માયાર્ જશે, પણ અદોમ,
મોઆબ, અને આમ્મોનનો ુ ભાગ તેના કબજામાંથી બચી જશે.
42 તે વારાફરતી એક પછ એક દેશ તરફ પોતાનો હાથ લંબાવશે
અને મસર પણ બચવા ન હ પામ.ે 43 મસરના સોનાચાંદ ના
ભંડારો અને બધી કમતી વસ્ ુઓ તેના કબજામાં આવશે અને
લ બયાના તથા કૂશના લોકો તેના ચાકરો બની તેની પાછળ પાછળ
ચાલશ.ે 44 પર ુ ૂવર્ અને ઉ ર તરફથી આવતા સમાચારોથી તે
ભયભીત થઇ જશે અને ઘણા બધાનો નાશ કરવા, તેમ ું નકદન
કાઢ નાખવા ભારે રોષમાં ઘસી જશે. 45 તે યરૂશાલેમ અને
સ ુદ્રની વચ્ચે પોતાના બાદશાહ તં ૂઓ નાખશે. પર ુ તે ત્યાં
હશે તેવામાં જ તેનો સમય એકાએક ૂરો થશે અને તેને મદદ
કરનાર કોઇ જ ન હ હોય.’ ”

12
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અંત સમયની ભ વષ્યવાણી
1 “ ‘તે સમયે તારા દેશબં ુઓની રક્ષા કરનાર મહાન દેવદૂત

મખાયેલ ઊભો થશે. પ્રજાઓ ઉત્પ થઇ ત્યારથી અત્યાર
ુધીમાં કદ ન આ ો હોય એવો ભારે સંકટનો સમય યહૂદ ઓ

માટે આવશે, તેમ છતાં જે ું નામ જીવનનાઁ ુસ્તકમાં લખાયે ું છે
એવા તારા લોકમાંના દરેક જણનો બચાવ થશે. 2 જઓે ધરતીની
ૂળમાં પોઢ ગયા છે તેઓમાંના ઘણા બેઠા થશે, કેટલાકને શા ત

જીવન મળશે અને કેટલાકને અનંતકાળ ુધી શરમ અને તરસ્કારના
ભોગ બન ું પડશ.ે 3 જઓે દેવના લોકો છે તેઓ અંત રક્ષના
અજવાળાની જમે પ્રકાશશે અને જમેણે ઘણાને ન્યાયીપણા તરફ
વા ા છે તેઓ તારાઓની જમે સદાકાળ ચમકશે.

4 “ ‘પણ હે દા નયેલ, ું આ વચનોને ુપ્ત રાખજ,ે અને
અંતકાળ આવે ત્યાં ુધી આ ુસ્તકને મહોર માર રાખજ,ે આ
સમય દરમ્યાન ઘણાં લોકો ા-ંત્યાં દોડશે અને જાણકાર માં
વધારો થશે.’

5 “ત્યારબાદ મેં દા નયેલે જો ું તો, બીજા બે માણસોને ઊભેલાં
જોયાં, એક જણને નદ ને આ કનારે અને બીજાને સામે કનારે.
6 હવે શણના વ પહેરેલો માણસ નદ ઉપર ઊભો હતો. પેલા
બેમાંથી એક જણે તેને ૂછ ું, ‘આ ભયંકર ઘટનાઓનો અંત
આવતાં કેટલો સમય લાગશ?ે’

7 “ત્યારે શણના વ પહેર ઉપરવાસ ઊભેલા માણસે પોતાનો
જમણો અને ડાબો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કર ને દેવના સમ
ખાઇને ક ું, ‘કાળ, કાળો ને અડધા કાળ ુધીની તે ુદત છે.

ારે પ વત્રપ્રજાની સતામણીનો અંત આવશે, ત્યારે આ બધી
ઘટનાઓનો અંત આવશ.ે’

8 “તેણે ક ું તે મેં સાંભ ું ખરુ પણ મને સમજા ું ન હ એટલે
મેં ૂછ ું, ‘હે યહોવા, આ સવર્ બાબતો ું ું પ રણામ આવશ?ે’

9 “તેણે જવાબ આપ્યો, ‘દા નયેલ, હવે ું અહ થી ચાલ્યો જા,
કારણ, આ વચનો અંતકાળ ુધી ુપ્ત અને સીલ કરેલાં રહેવાના
છે. 10 ઘણા લોકો પ વત્ર, ડાઘ વનાના અને ફર થી ુદ્ધ થશે,
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પણ દુ ો તેઓની દુ તામાં જ ચા ુ રાખશ.ે અને તેઓમાંનો કોઇ
સમજશે ન હ. ફકત જઓે જ્ઞાની છે તેઓ જ સમજવા પામશ.ે

11 “ ‘પ્ર ત દન અપાતાં અપર્ણો બંધ કરવામાં આવશે અને વેરાન
કરનાર ધ ારપાત્ર વસ્ ુ ાપન કરવામાં આવશ,ે તે સમયથી તે
1,290 દવસો હશ.ે 12 અને જે માણસ 1,335 દવસ ુધી
ટક રહે અને રાહ જુએ તેને પરમ ુખી જાણવો! ને ધન્ય છે
તેઓને.

13 “ ‘પર ુ અંત સમય આવે ત્યાં ુધી ું તારે રસ્તે પડ. ું
ચર નદ્રામાં પોઢ જશે અને જાગ્યા પછ ુદતને અંતે ું તારો
ભાગ મેળવીશ.’ ”
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