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ಾನಿಯೇಲ

ಾನಿಯೇಲನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ್ಯದ್ದದು್ದ
1 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ* ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವನು ಆಲಯದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಅವನು ತನ್ನ ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

3 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ
ಆದೇಶಕೊಟ್ಟನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಕಂಚುಕಿಯರಿಗೆ ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು
ಕೆಲವು ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜವಂಶೀಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನದವರನು್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಯಸಿದನು. 4 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಆರೋಗ ್ಯವಂತರೂ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಸುಂದರರೂ
ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ ವಿ ಾ್ಯನಿಪುಣರೂ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕರನು್ನ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಷೆಯನೂ್ನ
ಬರವಣಿಗೆಯನೂ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ವಿಧಿಸಿದನು.

* 1:1: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ… ವಷರ್ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605.
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5 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದಿ ಾಲು ಆ ತರುಣರಿಗೆ ಾನು
ಸೇವಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಆ ತರುಣರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ ಾನಿಯೇಲ,
ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬವರಿದ್ದರು. 7 ಅಶೆ್ಪನಜನು
ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ತರುಣರಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಹೆಸರುಗಳನಿ್ನಟ್ಟನು.
ಾನಿಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್, ಹನನ್ಯನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಶದ್ರಕ್,ಮೀ ಾಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮೇಶಕ್ಮತು್ತ ಅಜಯರ್ನ
ಹೊಸ ಹೆಸರು ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ.

8 ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನ ಪುಷಿ್ಟ ಾಯಕ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನೀಯವನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆ ಾರ ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳಿಂದ
ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಶೆ್ಪನಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

9 ದೇವರು ಅಶೆ್ಪನಜನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರವನೂ್ನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಅಶೆ್ಪನಜನು
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಅರಸನಿಗೆಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಆ ಾರಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಅಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿಯೂ ಾಣಿಸುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ವಯಸಿ್ಸನಬೇರೆ ತರುಣರಿಗಿಂತಸೊರಗಿದವ ಾಗಿ ಾಣುವೆ. ಅರಸನು
ಇದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯನೆ್ನೕ
ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಹೊಣೆ ಾಗುವೆ” ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ತಮ್ಮ ಾವಲು ಾರನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ ಾನಿಯೇಲ,

ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ
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ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 12 ಾನಿಯೇಲನು
ಾವಲು ಾರನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸಿರಿ. ತಿನು್ನವದಕೆ್ಕ ಾಯಿಪಲ್ಯ, ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ನೀರು,
ಇವುಗಳ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. 13 ಹತು್ತ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಸನ ಆ ಾರ ಾನೀಯಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವ ತರುಣರ ತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಾರು
ಹೆಚು್ಚ ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾಣು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿ
ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
14 ಾವಲು ಾರನು ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ,

ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರೀ ಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. 15 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಾನಿಯೇಲ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅರಸನ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದ
ಇತರ ಎಲ್ಲ ತರುಣರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿದರು.
16ಆದ್ದರಿಂದ ಾವಲು ಾರನು ಅರಸನ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲ,
ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

17 ದೇವರು ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ವಿ ಾನವನೂ್ನ ಕಲಿಯುವ
ಬುದಿ್ಧ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ
ಸ್ವಪ್ನಗಳನೂ್ನ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಮೂರು ವಷರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಅವಧಿಮುಗಿದಮೇಲೆಅಶೆ್ಪನಜನು ಆಎಲ್ಲ
ತರುಣರನು್ನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.
19 ಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದನು. ಅರಸನಿಗೆ ಾನಿಯೇಲ,
ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರಷು್ಟ ಗ ್ಯ ಾದವರು ಆ
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ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ತರೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಾಲು ್ಕ ಜನ ಯುವಕರು ಾಜನ ಸೇವಕ ಾದರು. 20 ಅರಸನು
ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ
ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಯನು್ನ, ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಅವರು
ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ೕಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹತ್ತರಷು್ಟ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅರಸನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
21 ಾನಿಯೇಲನು ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆ
ವಷರ್ದ† ತನಕ ಅರಸನ ಸೇವಕ ಾಗಿಮುಂದುವರಿದನು.

2
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸ್ವಪ್ನ

1 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕೆಲವು
ಕನಸುಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಆ ಕನಸುಗಳು ಅವನನು್ನ ತತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟವು
ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರದಂತೆ ಾಡಿದವು. 2 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಪಂಡಿತರನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರು ಾಟಮಂತ್ರಗಳಿಂದ,
್ಯೕತಿ ಾ್ಶಸ್ತ ್ರದ ಸ ಾಯದಿಂದ ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನೂ್ನ

ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಿದರು. ಾಜನು ಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ

ತಿಳಿಯಬಯಸಿದ್ದರಿಂದಅವರು ಒಳಗೆಬಂದುಅರಸನಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ. ಅದು
ನನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದನು್ನ ಾನು
ತಿಳಿಯಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

4 ಆಗ ಆ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, “ಅರಸನೇ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ
ನಿನ್ನ ಕನಸನು್ನ ಹೇಳು. ಾವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
† 1:21: ಕೋರೆಷನ… ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 539-538.
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5 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ ಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ
ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಮಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಬೂದಿ ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
6 ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ಹೇಳಿದರೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಮ ಾಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಕನಸನೂ್ನ
ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

7 ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರಸನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಾವು ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿರಿ. ಾವು ಅದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

8 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾ ಾವ ಾಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

9 ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ಶಿ ಾಗುವದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಮಯವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು
ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗ ನನ್ನ
ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಿಜ ಾದ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಕಸಿ್ದೕಯರು, “ಮ ಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಹೇಳುವವರು ಈ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಾವ
ಅರಸನೂ ತನ್ನ ಆ ಾ್ಥನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಅರಸನೂ
ತನ್ನ ಪಂಡಿತರಿ ಾಗಲಿ ೕಯಿಸರಿ ಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
11 ಮ ಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುವ ವಿಷಯ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಾದದು್ದ.



ಾನಿಯೇಲ 2:12 vi ಾನಿಯೇಲ 2:18

ದೇವತೆಗಳು ಾತ್ರ ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಾನವರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದರು.

12ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು. 13ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆ ಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ ಾಯಿತು. ಎ ಾ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಭಟರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.

14 ಅ ೕರ್ಕನು ಅರಸನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ
ದಳ ಾಯಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಅವನ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕ

ಮತು್ತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು. 15 ಾನಿಯೇಲನು
ಅ ೕರ್ಕನಿಗೆ, “ಅರಸನು ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿ ಯನು್ನ ಏಕೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅ ೕರ್ಕನು ಅರಸನ ಕನಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ
ಕೊಡುವು ಾದರೆ ಾನು ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

17 ಾನಿಯೇಲನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಹನನ್ಯ,
ಮೀ ಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ತನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೃಪೆ ತೋರುವಂತೆಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಾನಿಯೇಲನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಾ ಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತು್ತ.
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19 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಾನಿಯೇಲನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು:

20 “ದೇವರ ಾಮವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಾನವೂ ಾಮಥ್ಯರ್ವೂಆತನವೇ.

21ಆತನು ಾಲಸಮಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅರಸರಿಗೆ
ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆತನು ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು!
ಜನರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.

ಜನರಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಿವೇಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವನು
ಆತನೇ.

22ಆಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆತನೇ.
ಬೆಳಕು ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ
ಗೋಚರ ಾಗುವುದು.

23ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಾನವನೂ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.

ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.”

ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು
24 ಆಮೇಲೆ ಾನಿಯೇಲನು ಅ ೕರ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವದಕೆ್ಕ ಅ ೕರ್ಕನನು್ನ ಆರಿಸಿದ್ದನು. ಾನಿಯೇಲನು
ಅ ೕರ್ಕನಿಗೆ, “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ.
ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಕನಸನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.



ಾನಿಯೇಲ 2:25 viii ಾನಿಯೇಲ 2:31

25 ಕೂಡಲೇ ಅ ೕರ್ಕನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನ
ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅ ರ್ಕನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಕನಸನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾನು
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

26 ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನಿಗೆ), “ನೀನು ನನ್ನ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ,
ಾವ ವಿ ಾ್ವಂಸ ಾಗಲಿ ಾಟ ಾರ ಾಗಲಿ ೕಯಿಸ ಾಗಲಿ

ಶಕುನದವ ಾಗಲಿ ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಹೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
28 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಂ ಾತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ
ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದೇ
ನೀನು ಕಂಡ ಕನಸು, ನೀನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ
ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು: 29 ಅರಸನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆ್ದ. ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
30 ದೇವರು ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ! ದೇವರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆ ಇದರ ಅಥರ್ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದನಿನ್ನಮನಸಿ್ಸನ
ೕಚನೆಗಳ ವಿಷಯನಿನಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

31 “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
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ನೋಡಿದವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತಿತು್ತ. 32 ಆ
ಪ್ರತಿಮೆಯತಲೆಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರಎದೆ
ಮತು್ತ ತೋಳುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಹೊಟೆ್ಟ, ಸೊಂಟ ಮತು್ತ ತೊಡೆಗಳು ಕಂಚಿನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
33 ಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು.

34ನೀನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿನಗೊಂದು ಬಂಡೆಯು
ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು;
ಾರೂ ಅದನು್ನ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಡೆಯು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾರಿಬಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿತು. 35 ಆಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮಣು್ಣ, ಕಂಚು,
ಬೆಳಿ್ಳ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕ ಾಲಕೆ್ಕ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂ ಾದವು.
ಆ ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಕಣದಲಿ್ಲನ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾದವು.
ಾಳಿಯು ಆ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಲೊ್ಲಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇತೆ್ತಂದು
ಾರೂ ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ

ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ತ ಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ
ಾ್ಯಪಿಸಿತು.
36 “ಇದೇ ನಿನ್ನ ಕನಸು. ಈಗ ಾನು ನಿನಿಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಅರಸನೇ, ನೀನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ. ಪರಲೋಕದ
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಪ ಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ವೈಭವಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲರುವಜನರಮೇಲೆ, ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ
ಮೇಲೆ, ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನೀನೇ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಬಂ ಾರದ ತಲೆ.

39 “ನಿನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಜ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು.
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ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗ. ಆದರೆ ಆ ಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರು ಾಯ ಬೇರೊಂದು ಮೂರನೇ
ಾಜ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದು. ಅದು ಕಂಚಿನ
ಾಗ. 40 ಆಮೇಲೆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ. ಆ ಾಜ್ಯವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಎಲ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಪುಡಿ ಾಡುತ್ತದೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವುಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
41 “ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾದಗಳುಮತು್ತ ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣಮತು್ತ

ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ. ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಜ್ಯವು ವಿಭಜಿತ ಾಜ್ಯ ಾಗುವದೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್. ನೀನು
ನೋಡಿದಂತೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬೆರೆತದ್ದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಗಟಿ್ಟತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. 42 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ
ಒಂದಂಶ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಶ ಜೇಡಿಮಣಾ್ಣಗಿದ್ದಂತೆ ಆ
ಾಜ್ಯದ ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ, ಇನೊ್ನಂದು ಅಂಶವು
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 43 ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ
ಜನರಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಏಕತೆ ಅವರಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.

44 “ ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ
ದೇವರು ಇನೊ್ನಂದು ಹೊಸ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನು. ಈ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯವುಎಂದೆಂದಿಗೂಉಳಿಯುವದು. ಎಂದಿಗೂಅಳಿಯದು;
ಬೇರೊಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗದಂಥ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಾಗಿರುವುದು.
ಈ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಾತ್ರ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವದು.

45 “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ,◌ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ
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ಾಜರ ಾರದಿಲ್ಲ.ಕೂಡಿದೇ ರೀತಿ ಾಲ್ರಣ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಶ
ಜೇಡಿಮಣಾ್ಣಗಿದ್ದಂತೇದೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್.ಡಿಪುಡಿ ಾಡಿತು. ◌್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿತು. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು ನಿಜ.
ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

46 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನಿಯೇಲನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳಿದನು; ಅವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಧೂಪ ಾಕಿ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ
ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, 47 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸವರ್ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನು ಎನು್ನವದು ನನಗೆ ಖಚಿತ ಾಯಿತು. ಆತನು
ಎಲ್ಲ ಅರಸರ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿಗೂಢ ಾಗಿದ್ದ
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಸಮಥರ್ ಾದುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಹುಮುಖ್ಯ ಾದ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

49 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್
ಸಂ ಾ್ಥನದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಾನಿಯೇಲನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರಸನು ಾಡಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಮುಖರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನು.

3
ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಮತು್ತ ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆ



ಾನಿಯೇಲ 3:1 xii ಾನಿಯೇಲ 3:10

1 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಒಂದು ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ ವಿಗ್ರಹವು ಅರವತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆರು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ

ದೂ ಾ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 2 ಅರಸನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ
ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪನೆಯ ಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಜರನು್ನ, ಾಯಕರನು್ನ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, ಕೋ ಾಧ್ಯಕ್ಷರನು್ನ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.
3 ಅವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ

ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಾರುವವನು
ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳ ಜನರೇ,
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5 ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕು. ಇದು ಾಜಾ . ತುತೂ್ತರಿ,
ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ
ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಬಂ ಾರದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಾ ಾದರೂ ಈ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ
ಕೊಂಡಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಾರಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ
ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಎಲ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ, ಾಷೆಗಳ
ಜನರುಪೂಜಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕಲಿ್ದೕಯರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 9 ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಅವರು, “ಮ ಾ ಾಜನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು!
10ಅರಸನೇ, ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ
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ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದವಿಗ್ರಹವನು್ನಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಾವುಆ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 11 ಾ ಾದರೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನು್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯ ಾಗುವುದೆಂದು ಕೂಡ ಾವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಅರಸನೇ,
ಕೆಲವು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾವು ಾಬಿಲೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಎಂದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಚಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರನು್ನ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತರ ಾಯಿತು. 14ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರಿಗೆ,
“ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ ನೆಗೋ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ? ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ?
15 ಈಗ ಾದರೋ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ,
ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ
ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಾನು
ಾಡಿಸಿದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ

ಸರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ
ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದು ಾವ ದೇವರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದ್ ನೆಗೋಎಂಬುವವರು
ಅರಸನಿಗೆ, “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ,ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ
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ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದರೆ ಾವು ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು.
18 ಅರಸನೇ, ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸದಿದ್ದರೂ ಾವು
ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

19 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದ್ ನೆಗೋಅವರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಅವನಮುಖ ಾವವು
ಕೆರಳಿತು. ಕುಲುಮೆಯನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಉರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅತಿ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

21 ಅವರು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಎಂಬವರನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು, ಟೊಪಿ್ಪಗೆ ದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅರಸನು
ತುಂಬ ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಅತಿ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸ ಾಯಿತು. ಆ ಜಾ್ವಲೆ ಎಷು್ಟ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ
ಇವರುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲು ಹೋದ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ
ಸೈನಿಕರೇ ಅದರ ಾಪಕೆ್ಕ ಸತು್ತಹೋದರು. 23 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಧಗಧಗನೆ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

24 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚ ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದನಿಂತನು.
ಅವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, “ ಾವು ಕೇವಲ
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ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆವು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆದೆವು. ೌದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳು, “ ೌದು, ಮ ಾ ಾಜನೇ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಅರಸನು, “ನೋಡಿರಿ, ಾಲು ್ಕ ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ

ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಾಲ್ಕನೆಯವನು ದೇವಕು ಾರನಂತೆ
ಾಣು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದ ಾಯಿಯ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ ನೆಗೋ ಎಂಬವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು

ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 27 ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಉಪ ಾಜರು, ಾಯಕರು, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಂತಿ್ರಗಳು
ಮತು್ತ ಇತರರು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಯು ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂದಲಿಗೂ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಯು
ಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದ ಾಸನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ
ಇವರುಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಅವರ ದೇವರು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಈ ಮೂರು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಾವ
ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಸೇವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಾಯಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 29 ಾನು ಈಗ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ,
ಕುಲ, ಾಷೆಗಳ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
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ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ
ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇರೆ ಾವ
ದೇವರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಈ ರೀತಿ ರ ಸ ಾರನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್ ಮತು್ತ ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ
ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹತ್ವದ
ಪದವಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆಮರದ ಕನಸು

1 ಲೋಕದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳ
ಜನರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಶು ಾಶಯಗಳು,
2 ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

3ದೇವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಎ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.

4 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ;
ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆ್ದ. 5 ಆಗ ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ.
ಅದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು. ಾನು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ್ದ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೃಶ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ.
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ಅವುಗಳುನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದವು. 6ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿನಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದುಆ ಯನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು, ೕಯಿಸರು ಮತು್ತ
ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೊನೆಗೆ
ಾನಿಯೇಲನು ಬಂದನು. ( ಾನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ
ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ಅವನಲಿ್ಲದೆ.) ಾನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. 9 ಾನು, “ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಎ ಾ್ಲ
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಬಹಳ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು. ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳಆತ್ಮವುನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆಎಂದುನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಾದ ಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ಇಂತಿದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ನನಗೆ ಹೇಳು. 10 ಾನು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ
ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು: ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಮರವು ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆ.
11 ಆ ಮರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಬಲಯುತ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಮರದ ತುದಿಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದನು್ನ
ಭೂಲೋಕದ ಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾದರೂ ನೋಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
12 ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ತುಂಬ
ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿತು್ತ. ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಆ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ ಗಳು
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಗೂಆಮರದಿಂದ
ಆ ಾರ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತು್ತ.

13“ ಾನು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲಮಲಗಿಕೊಂಡುನನ್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
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ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆಗ ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. 14ಅವನು ಮ ಾ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, ‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ಅದರ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ; ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಉದುರಿಸಿಬಿಡಿ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಾ್ರಣಿಗಳು
ಓಡಿಹೋಗುವವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ ಗಳು
ಾರಿಹೋಗುವವು. 15 ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮತು್ತ ಬುಡದ
ೕಟು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ

ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆ ೕಟು
ಮತು್ತ ಬೇರುಗಳು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಹುಲು್ಲ
ಬೆಳೆದಿರಲಿ. ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಸಸಿಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿ; ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯಲಿ. 16 ಅದು

ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ವಿಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ್ರಣಿಯಂತೆ
ವಿಚಾರ ಾಡತೊಡಗಲಿ. ಅದು ಈ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ವಿರಲಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಾರಿದನು. ಾನವ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಆಳುವನು.
ಅವನು ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು,
ಕನಿಷ್ಠರನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂಬುದು ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದುಬರಲಿ ಎಂದೇ ಅವನು ಾರಿದನು.

18 “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಈಗ ನೀನು, ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ ( ಾನಿಯೇಲನೇ), ಇದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ
ಾರೂಇದರಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆಹೇಳ ಾರರು. ಆದರೆನೀನುಈ

ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ
ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ” ಎಂದೆನು.

19 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು) ಸು ಾರು ಒಂದು
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ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ
ವಿಷಯಗಳು ಅವನನು್ನ ಾಬರಿಪಡಿಸಿದವು. ಆಗ ಾಜನು,
“ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಕನಸು ಅಥ ಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಭಯಗೊಳಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಧೈಯರ್ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಈ ಕನಸು

ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸಲಿ. ಇದರ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. 20-21 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ಮರವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಬಲಯುತ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.
ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದಲೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರ
ಎಲೆಗಳುಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದವು: ಅದು ಾಕಷು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ.
ಆ ಹಣು್ಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.
ಅದು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಕಟು್ಟವ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮರವನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದೆ. 22ಅರಸನೇ, ನೀನೇ ಆಮರ. ನೀನು ಪ್ರ ಾ್ಯತನೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರಬಲನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನೀನು ಗಗನಚುಂಬಿ ಾದ ಆ ಮರದಂತೆ
ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಬಲ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೂರದೂರದವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದೆ.

23 “ಅರಸನೇ, ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು, ‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು
ಾಶ ಾಡಿರಿ. ಅದರ ಬುಡದ ೕಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ
ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಾಡಿನ
ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯು್ದ ಹೋಗಲಿ. ಅದು
ಾಡು ಾ್ರಣಿಯಂತೆ ಇರುವುದು. ಅದು ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಅರಸನೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
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ದೇವರು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಡುವರು. ನೀನು
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡುವೆ; ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ತಿನು್ನವೆ; ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಏಳು ವಷರ್ಗಳು
ಕಳೆಯುವವು. ಆಗ ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಾನವರ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಯುವೆ.
26 “ಮರದ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಬೇರುಗಳನು್ನ

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ ಾಗುವುದು. ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಬಳಿಕಹೀ ಾಗುವುದು. 27ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನೇ,
ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ನೀನು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಡ. ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಡ.

ಬಡಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಾಲವು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಇದೇ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿದನು.
28 ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು.

29-30 ಕನಸು ಕಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿ ಾ್ದಗ ಅರಸನು, “ಈ
ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿ, ಾನು ಈ ಮ ಾನಗರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅರಮನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಈ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ಾನು ಎಂ ಾದೊಡ್ಡವನುಎಂದುಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೋರಿಸಲು ಾನು ಈ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
31 ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇನೂ್ನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದಗ,
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ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಯಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ಾಜಪದವಿಯನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. 32 ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆ.
ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವೆ; ನೀನು ಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೆ್ಕ
ಏಳು ವಷರ್ ಬೇ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು
ಾನವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ

ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.

33 ಆ ಾತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆರವೇರಿದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಅವನು ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. ಅವನು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆದನು. ಅವನ
ಕೂದಲುಗಳು ಹದಿ್ದನ ಗರಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು. ಅವನ ಉಗುರುಗಳು
ಪ ಗಳಉಗುರುಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು.

34ಆ ಾಲವು ಕಳೆದಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಆ ಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. ಬಳಿಕ
ಾನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಾದ ಆ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದೆ. ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದೆ.

ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
ಆತನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಎ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.

35ಭೂಮಿಯಜನರು ಬಹು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ.
ದೇವರು ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ಭೂಲೋಕದ
ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು!
ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸ ಾರರು!
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36 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ನನಗೆ ಾಜನ ೌರವ, ಪ್ರ ಾವ, ವೈಭವಗಳು ಮತೆ್ತ ಲಭಿಸಿದವು.
ನನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದರು.
ಾನು ಮತೆ್ತ ಅರಸ ಾದೆನು. ಾನು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾದ ಅರಸ ಾದೆನು.
37 ಅರಸ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಈಗ ಪರಲೋಕದ
ಾಜನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ಾಡುವದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಲ್ಲನು.

5
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

1 ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜನು ಅವರ
ತೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು
ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡು ಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಲೋಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮುಖಂಡರು, ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ಾಜನು, ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು, ಅವನ
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು. 4 ಅವರು
ಕುಡಿಯು ಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ ಮತು್ತ
ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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5ಆಗ ಫಕ್ಕನೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈ ಂದು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಬೆರಳುಗಳು ಗೋಡೆಯ
ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ ಕೊರೆದವು. ಆ ಕೈಯು ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಹತಿ್ತರ ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಬರೆಯಿತು.

6 ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದನು. ಭಯದಿಂದ
ಅವನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿತು; ಮತು್ತ ಅವನ ಣ ಾಲುಗಳು
ನಡುಗಿ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಾಲುಗಳು
ತುಂಬ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 7 ಆಗ ಾಜನು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಾದಿ, ಪಂಡಿತ, ಾಕುನಿಕರನು್ನ
ತನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅವನುಆವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೆ, “ಈಬರವಣಿಗೆಯನು್ನ
ಓದಿ ನನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು
ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಕಂದುಬಣ್ಣದ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಕೊರಳಿಗೆಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆ ಾ್ಥನದ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಅರಸ ಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚದಂ ಾಯಿತು. ಅರಸನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಂಜಿದನು ಮತು್ತ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು. ಅವನ ಮುಖವು
ಭಯದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿತು.

10 ಆಗ ಾಜನ ಾಯಿಯು ಆ ಔತಣ ಾಲೆಗೆ ಬಂದಳು.
ಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆಡುತಿ್ತದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವಳು, “ ಾಜನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಷೊ್ಟಂದು ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
11 ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಾನವೂ
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ಬುದಿ್ಧಯೂ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಶಕಿ್ತಯೂ ತನಗಿರುವು ಾಗಿ
ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎಲ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ೕಯಿಸರಿಗೆ,
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, ಾಕುನಿಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇವನು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು
ಾನಿಯೇಲ. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲವನು, ಅವನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲನು,
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನು; ಕಠಿಣ ಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು. ಅವನು
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ತರ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಾಜನು, “ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯುಯೆಹೂದದಿಂದಸೆರೆಹಿಡಿದು
ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಾನಿಯೇಲನು ನೀನೋ? 14 ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು, ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷನು ಮತು್ತ
ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ
ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಲು ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ
ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದುನನ್ನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಗೋಡೆಯಮೇಲಿನ
ಈ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
16 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಮತು್ತ ಕಠಿಣ ಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿ ಾರ
ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗೋಡೆಯಮೇಲಿನ ಈ
ಬರಹವನು್ನ ಓದಿಅದರಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆವಿವರಿಸಿದರೆ, ಾನುನಿನಗೆ
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ಕಂದುಬಣ್ಣದಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ
ಾಕುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲಿ ಅಥ ಾ ಆ ಬಹು ಾನಗಳನು್ನ
ಬೇರೆ ಾರಿ ಾದರೂ ಕೊಡು. ಆದರೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ
ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 “ ಾಜನೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಮ ಾ ದೊಡ್ಡ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದ್ದನು.

19 ಹಲ ಾರು ಜ ಾಂಗದ ಮತು್ತ ಾಷೆಯ ಜನರು ಅವನಿಗೆ
ತುಂಬ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ

ಕೊಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು; ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಉಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಏರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ
ಇಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

20 “ಆದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಅಹಂ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾಜಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಅವನ
ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ೌರವಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 21 ಅನಂತರ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಸ ಾಯಿತು. ಅವನ
ಬುದಿ್ಧಯು ಮೃಗಬುದಿ್ಧಯಂ ಾಯಿತು. ಅವನು ಾಡುಕತೆ್ತಗಳ ತೆ
ಾಸಿಸಿದನು; ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿಂದನು; ಮಂಜಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆದನು.
ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಬುದಿ್ಧ ಬರುವತನಕ ಅವನು ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಆಗ ಅವನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ಾನವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ
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ಆಳು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತನಗೆಬೇ ಾದವರನು್ನ ಅರಸರ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

22 “ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ನೀನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮಗ. ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ
ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. 23 ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ನೀನು ಪರಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದಿರಿ. ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ,ಮರಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋಡುವ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಥ ಾ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ನೀನು ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. 24ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಆ ಕೈಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 25ಆ
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಬರೆದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಮೆನೇ,ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್,ಉಪಸಿರ್ನ್.

26 “ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ:

ಮೆನೇ ಎಂದರೆ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

27ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ
ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಿರುವೆ.

28ಉಪಸಿರ್ನ್ ಎಂದರೆ
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಭಜಿಸ ಾಗಿದೆ.
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ಅದನು್ನ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ ಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

29 ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆ ಯಂತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಾಕ ಾಯಿತು; ಅವನು ಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದನು. 30 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಾಜ ಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಕೊಲೆ ಾಯಿತು. 31 ಮೇದ್ಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು
ಹೊಸ ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಅರವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

6
ಾನಿಯೇಲನು ಮತು್ತ ಸಿಂಹಗಳು

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಜ್ಯದ ಆ ಾ ಾಗಗಳಮೇಲೆನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಈ
ಮೂರು ಜನ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರೊಬ್ಬರೂ
ತನಗೆ ೕಸ ಾಡದಂತೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಜನು ಈ ಮೂವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು.
3 ಾನಿಯೇಲನು ಬೇರೆ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಥರ್ನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗುಣ ಮತು್ತ
ಮ ಾ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಾನಿಯೇಲನಿಂದ ಅರಸನು ತುಂಬ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಇಡೀ
ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು.

4 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಅವರು
ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲು ಾರಣಗಳನು್ನ
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ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಾನಿಯೇಲನು ಾಡುವ ಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಣಿ್ಣಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ
ಾವ ತಪೂ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಾವ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನೂ್ನ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನಿಯೇಲನು
ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ವಿ ಾ್ವಸ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ಅರಸನಿಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲೂ್ಲ
ವಂಚನೆ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

5 ಕೊನೆಗೆ ಅವರು, “ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡುವದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಾರಣ ಸಿಕು ್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ದೇವರ

ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಹುಡುಕಬೇಕು” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಇಬ್ಬರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು, “ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. 7 ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಯಕರು, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಂತಿ್ರಗಳು
ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅರಸನು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಹೀಗಿದೆ:
ಬರಲಿರುವ ಮೂವತು್ತ ದಿನ ಾರೂ ಅರಸ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಕೂಡದು.
ಾ ಾದರೂ ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ

ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 8 ಅರಸನೇ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದ
ಾಗದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾಸನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾಸನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನಗಳು ಎಂದಿಗೂ
ರ ಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
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9 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಸನವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ರುಜು ಾಕಿದನು.
10 ಾನಿಯೇಲನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಸಲ

ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾನಿಯೇಲನು
ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಹೊಸ ಾಸನದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಣ ಾಲೂರಿ
ಎಂದಿನಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.

11 ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಾನಿಯೇಲನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಸ ಾಯ
ಕೋರುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. 12 ಅವರು ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಾಸನದಬಗೆ್ಗ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರು.
ಅವರು, “ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ. ಮುಂಬರುವ ಮೂವತು್ತ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರಿ ಾಗಲಿ
ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹದ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದೆಂಬ ಾಸನಕೆ್ಕ ನೀನು ರುಜು
ಾಕಿರುವಿಯಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಾಜನು, “ ೌದು, ಾನು ಆ ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.

ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನಗಳು ರ ಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಆಗ ಅವರು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಆ ಮನುಷ ್ಯ
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ನೀನು ರುಜು ಾಕಿದ ಾಸನಕೆ್ಕ ಅವನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಬೆಲೆಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನಿಯೇಲನು ಈಗಲೂ ದಿನಕೆ್ಕ
ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ವ್ಯಸನವೂ ಆಯಿತು.
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ರ ಸಲು ಉ ಾಯ ಂದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
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ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ೕಚಿಸಿದನು. 15 ಆಗ ಅವರು ಗುಂ ಾಗಿ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅರಸನೇ, ನೆನಪಿಡು, ಮೇದ್ಯಯರ
ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನದ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಡಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ರದು್ದಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅದರಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.

16 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವರು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು.
ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೇವೆ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
17 ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು ಆ
ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು
ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರದಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದನು.
ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಗಳ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಆ
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕ ಾಯಿತು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಾರೂ ಆ
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಸರಿಸಿ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಆ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದಂ ಾಯಿತು. 18 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು
ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆ ಾತಿ್ರ ಅರಸನು ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮನೋರಂಜನೆ ಾಗಿ ಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ಾತಿ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ.
19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾಜ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಎದ್ದನು. ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ
ಹೋದನು. 20 ಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜನು
ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವೆ ಾಡುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದನೇ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಕೇಳಿದನು.

21 ಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. 22 ನನ್ನ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಆ ದೇವದೂತನು ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಸಿಂಹಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಾಜನೇ, ಾನೆಂದೂ ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ
ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
23 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನೋಡ ಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಾಯಗಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಾವ ನೋವೂ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಗ ಾಜನು ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನು್ನ
ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಜನರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಗುಹೆಯ ನೆಲಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವ ದಲೇ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡವು. ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಗಿದು ಾಕಿದವು.

25 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ ಕುಲ ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು:

ಶು ಾಶಯಗಳು.
26 ಾನೊಂದು ಹೊಸ ಾಸನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಈ ಾಸನವು ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು.
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ಆತನು ನಿರಂತರವೂಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಆಧಿಪತ್ಯವು ಎಂದಿಗೂಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ.
27ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

28 ಾನಿಯೇಲನು ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾರಸಿಯ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಘನತೆಯನು್ನ
ಪಡೆದನು.

7
ಾಲು ್ಕ ಮೃಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲನ ಕನಸು

1 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆಒಂದುದಶರ್ನ ಾಯಿತು.

ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಾನಿಯೇಲನು ಈ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 2 ಾನಿಯೇಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ ಾದ ಾತಿ್ರಯ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ಾಲು ್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿತು. 3 ಾನು ಾಲು ್ಕ ದೊಡ್ಡ
ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೃಗವು ಉಳಿದ
ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಾಲು ್ಕ ಮೃಗಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಹೊರಬಂದವು.

4 “ ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು ಸಿಂಹದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ
ಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಾನು ಈಮೃಗವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರಲು
ಅದರರೆಕೆ್ಕಗಳುಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದುನೆಲದಿಂದಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟಮನುಷ ್ಯನ
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ಾಗೆ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

5 “ಆಮೇಲೆ ಾನು ಎರಡನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ
ಮೃಗವು ಕರಡಿಯ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಮೇಲೆತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು
ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ. ‘ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ’ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳ ಾಯಿತು.
6 “ಆಮೇಲೆ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈ ಮೃಗವು

ಚಿರತೆಯ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಚಿರತೆಗೆ ಅದರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ
ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪ ಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳಂತಿದ್ದವು. ಈ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಾಲು ್ಕ ತಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
7 “ನನ ಾದ ಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ.

ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಅತಿ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಾ್ರಣಿಯು ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ ತಂಡುತುಂಡು
ಾಡು ಾ್ತ ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ; ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಅದು ತುಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಈ
ಾಲ್ಕನೆಯ ಾ್ರಣಿಯು ಾನು ಅದಕೂ್ಕ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ
ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಈಮೃಗಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು.

8 “ ಾನು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ
ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆಯಿತು. ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮುಂಚಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಬೇರುಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಣು್ಣಗಳು ಮನುಷ ್ಯನ
ಕಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದವು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಾಯಿ ಇತು್ತ; ಆ
ಾಯಿಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

9 “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ, ಆಸನಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕ ಾಯಿತು.



ಾನಿಯೇಲ 7:10 xxxiv ಾನಿಯೇಲ 7:14

ಪು ಾತನ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆತನ ಉಡುಪು ಬಹಳ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಹಿಮದಂತೆ

ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ಆತನತಲೆಕೂದಲುಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದುಬಿಳಿಯಉಣೆ್ಣಯಂತೆ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

ಆತನ ಆಸನವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು.

10ಆಪು ಾತನ ಾಜನಮುಂದೆ
ಬೆಂಕಿಯನದಿ ಂದು ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ದೂತರು ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರು ಆತನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಾ್ಯ ಾಲಯವು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

11 “ ಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದು್ದಬಿಟೆ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ ಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡ ಾಯಿತು.
12ಮಿಕ್ಕ ಮೃಗಗಳ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರಲು ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾಯಿತು.

13 “ನನ ಾದ ಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಪು ಾತನ ಾಜನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅವನನು್ನ ಆ ಮ ಾವೃದ್ಧನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತರ ಾಯಿತು.

14 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೊರೆತನ, ಮಹಿಮೆ
ಮತು್ತ ಆಳುವ ಸಂಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಸಕಲ
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ಜನರು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಾಷೆಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವರು. ಆತನಅಧಿ ಾರವು ಾಶ್ವತ,ಆತನ ಾಜ್ಯವುಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯದು.

ಾಲ್ಕನೆಯಮೃಗದ ಬಗೆ್ಗ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಅಥರ್
15 “ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾದೆ ಮತು್ತ

ತೊಂದರೆಪಟೆ್ಟ, ಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು
ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 17 ಅವನು, ‘ಆ ಾಲು ್ಕ
ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಅಂದರೆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು. ಆ ಾಜ್ಯಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟು್ಟವವು. 18 ಆದರೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ
ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವವು. ಅವರು ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 “ಆಮೇಲೆ ಾನು, ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗ ಾವುದು? ಅದು

ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?’ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ಬಹಳ ಭ ಾನಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ
ಕಂಚಿನ ಉಗುರುಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಂದು ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ
ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಾಕುತಿ್ತತು್ತ. 20 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾ್ರಣಿಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಳೆತ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ. ಆ
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬುಅಲಿ್ಲದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲಮೂರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಉಳಿದ ಕೊಂಬುಗಳಿಗಿಂತ ಕೀ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. 21 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ
ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ
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ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಕೊಂಬು ಅವರ ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
22 ಪು ಾತನ ಾಜನು ಬಂದು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಆ
ಚಿಕ್ಕಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಪು ಾತನ ಾಜನು ಈ
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ತೀಪುರ್ ದೇವಭಕ್ತರ
ಪರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದರು.

23 “ಅವನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದನು: ‘ ಾಲ್ಕನೆಯಮೃಗವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ. ಇದು ಬೇರೆಲ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವು ಜಗತಿ್ತನ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಜಗತಿ್ತನ ಎಲ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ
ತುಳಿದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು. 24 ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಈ
ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯದ ಹತು್ತ ಜನ ಅರಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆ
ಹತು್ತ ಜನ ಅರಸರ ತರು ಾಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅರಸನು ಬರುವನು.
ಅವನು ತನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದ ಅರಸರಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಬೇರೆ ಅರಸರುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವನು. 25 ಈ ಪು ಾತನ ಾಜನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುವನು. ಆ ಾಜನು ದೇವರ ಪರಮ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡುವನು. ಆ
ಾಜನು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡುವನು. ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ*

ಅವನ ಕೈವಶ ಾಗಿರುವರು.
26 “ ‘ಆಮೇಲೆ ಏ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾ್ಯಯಸಭೆಯು

ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದು. ಆ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. ಅವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 27 ಆಗ ದೇವಭಕ್ತರು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ

* 7:25: ಒಂದು ಾಲ…ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ, “ಮೂರೂವರೆ ವಷರ್.”
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ಾಡುವರು. ಈ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವುದು.
ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಅವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು ಮತು್ತ
ಸೇವಿಸುವರು.’

28 “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕನಸು ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು. ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಾನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದೆ್ದ. ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿ
ಹೋಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ನೋಡಿದ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.”

8
ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತ

1 ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಇದು
ದಲಿನ ದಶರ್ನದ ತರು ಾಯ ಕಂಡದು್ದ. 2 ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಶೂಷನ್ ನಗರವು ಏ ಾಮ್
ಸಂ ಾ್ಥನದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು ಊ ಾ ನದಿಯ ದಡದ
ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 3 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ ಊ ಾ
ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಗರೊಂದು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಉದ್ದ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಎರಡು
ಕೊಂಬುಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು
ಕೊಂಬಿಗಿಂತ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಉದ್ದ ಾದ ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು
ಕೊಂಬಿಗಿಂತ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇತು್ತ. 4ಆ ಟಗರು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ
ಕಡೆಗೂ ಾಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಟಗರು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ದ ಣಕೂ್ಕ
ಜಿಗಿ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಾವ ಾ್ರಣಿಗೂ ಆ ಟಗರನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗರು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆ ಟಗರು
ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು.

5 ಾನು ಈ ಟಗರಿನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿದೆ. ಾನು ೕಚನೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಹೋತವು
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ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈಹೋತವು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಓ ಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಾಲುಗಳುನೆಲಕೆ್ಕ ಸೋಕದಂತೆಓಡುತಿ್ತತು್ತ. ಈ
ಹೋತಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ಾಣುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇತು್ತ. ಆ ಕೊಂಬು
ಸರಿ ಾಗಿ ಆ ಹೋತದ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.

6 ಆ ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಾನು ಊ ಾ
ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಟಗರೇ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹೋತಕೆ್ಕ
ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತು್ತ; ಅದು ವೇಗದಿಂದ ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿತು.
7ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಅದು
ಅತಿಕೋಪದಿಂದಟಗರಿನಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು.
ಟಗರಿಗೆ ಆ ಹೋತವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೋತವು
ಟಗರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು ಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ
ರ ಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

8 ಹೋತವು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗಲೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ಳೆತವು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಾಲು ್ಕ

ಕೊಂಬುಗಳು ಾಲು ್ಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಚಾಚಿಕೊಂಡವು.
9 ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆಯಿತು. ಆ

ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅದು ಆಗೆ್ನೕಯಕೆ್ಕ
ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದು ದ ಣಕೆ್ಕ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಸುಂದರ ಾದ ಾಡಿಗೆ
ಬೆಳೆಯಿತು. 10 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅದು
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಆ ಾಶದ
ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತತು್ತ. 11 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು ಮತು್ತ
ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ವಿರೋಧಿಸತೊಡಗಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳು ಸಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿತು.
ಜನರು ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟತು.
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12 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿತು. ಅದು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ (ಸತ್ಯ, ಧಮರ್ವನು್ನ) ನೆಲಕೆ್ಕ

ತಳಿ್ಳತು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ
ಾಧಿಸುವದರಲಿ್ಲ ಜಯಪಡೆಯಿತು.
13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು* ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ

ಪವಿತ್ರನು ದಲನೆಯ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ದಲನೆಯ ಪವಿತ್ರನು, “ಈ ದಶರ್ನ ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳಿಗೆ

ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವದು. ಇದು ಆ ಭ ಾನಕ ಾಪದ
ಕುರಿ ಾಗಿದೆ. ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಜನರು ಾಳು ಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತುಳಿ ಾಡಿದರೆ, ಆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಮೇಲೆ ಜನರು ನಡೆ ಾಡಿದರೆ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಡೆಯುವದು?”
ಎಂದನು.

14 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು, “ಇದೆ ಾ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಾ್ಯಯ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾಯಿತು

15 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆ ಮತು್ತ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಈ
ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಊ ಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿತು. ಆ
ಧ ್ವನಿಯು, “ಗಬಿ್ರಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟಿ್ಟತು.

17 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದ್ದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ಾನು ನಿಂತಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅವನು ತೀರ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ
* 8:13: ಪವಿತ್ರನು ದೇವದೂತ.
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ಭಯ ಾಯಿತು. ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಈ ದಶರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು
ನಿ ಾ್ರವಶ ಾದೆನು. ಅದು ಬಹಳ ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ನನ್ನ
ಮುಖವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಆಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, 19“ ಾನು ನಿನಗೆಈಗದಶರ್ನದಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ದಶರ್ನವುಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಕುರಿ ಾದದು್ದ.

20 “ನೀನು ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ನೋಡಿದೆ.
ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೇದ್ಯಯ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯಗಳು. 21 ಆ
ಹೋತವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯ. ಅದರ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಬು
ದಲನೆಯಅರಸ. 22ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಿತು; ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಳೆತವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಲು ್ಕ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುವವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು ದಲನೆಯ
ಅರಸನ ಾಷ್ಟ ್ರದಿಂದ ಹುಟು್ಟವವು. ಆದರೆ ಆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು
ದಲನೆಯಅರಸನಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
23 “ಆ ಾಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಒಬ್ಬ

ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಾದ ಅರಸನು ತಲೆದೋರುವನು.
ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಕುತಂತಿ್ರ ಾಗಿರುವನು. ಅಧಮಿರ್ಗಳ
ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು.
24 ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಆ ಾ್ರಬಲ್ಯ
ಸ್ವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಈ ಅರಸನು ಅ ಾರ ವಿ ಾಶವನು್ನಂಟು
ಾಡುವನು. ಅವನು ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ

ಜಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ ದೇವಭಕ್ತರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.
25 “ಅರಸನು ಚತುರನೂ ಕುತಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿರುವನು.

ಅವನು ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಹುಸಿನುಡಿಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು
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ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವನು. ಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೆಂದು
ಅವನು ಾವಿಸುವನು. ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಅವನು ಾಜರುಗಳ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ (ದೇವರೊಂದಿಗೆ) ಸಹ ಹೋ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕೂ್ರರ ಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ಾಶ ಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಅದುಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
26 “ಆಗಿನ ಾಲದ ಮತು್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು

ನಿಜ ಾಗುವವು. ಈದಶರ್ನಗುಟಾ್ಟಗಿರಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾದರೆ
ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಾಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಬಹಳ ಅಶಕ್ತ ಾದೆನು. ಆ
ದಶರ್ನದ ತರು ಾಯ ಹಲ ಾರು ದಿವಸ ಾನು ಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು.
ಆಮೇಲೆ ಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಾಜ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಆ ದಶರ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಲಕಿತು. ಆ ದಶರ್ನದ
ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

9
ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಂದು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು: ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನೆಂಬವನ
ಮಗನು. ಾಯರ್ವೆಷನು ಮೇದ್ಯಯ ವಂಶದವನು. ಅವನು
ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಾದನು. 2 ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಕೆಲವು
ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದುತಿ್ತದೆ್ದ. ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ ಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಈ ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
ತಿಳಿಯಿತು.

3ಆಗ ಾನು ದೇವ ಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆಮತು್ತ
ಆತನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೋರಿದೆ. ಾನು ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದುಃಖಸೂಚಕ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡೆ. 4 ಾನು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ. ಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ
ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಾನು,

“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ, ಾಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮತು್ತ
ಕರುಣೆಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವೆ.

5 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ
ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದಿದೆ್ದೕವೆ. 6ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಾಜರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ
ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಒಳೆ್ಳಯತನ ನಿನ್ನ
ಾ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಾಚಿಕೆಪಡುವ ಸಿ್ಥತಿ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ.
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಾಗೂ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದವರು, ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಆ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ಆ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ.

8 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಾಜರು, ಾಯಕರು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
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ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
9 “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕರುಣಾಳು,

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ. ಾವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವು. 10 ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾವು ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ದೂ ಾದರು. ಅವರು
ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಾಪಗಳ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ( ೕಶೆಯು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು) ಆ ಾಪಗಳು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾಲಿಸದಿದ್ದವರಿಗೆಆಗುವ ಶಿ ಾಗಿದೆ. ಆಎ ಾ್ಲ ಶಿ ಗಳುನಮಗೆ
ಆಗಿವೆ. ಾವುಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಮಗೆ ಹೀ ಾಯಿತು.

12“ನಮಗೂನಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಿಗೂನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮಮೇಲೆದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿರುವೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದಷು್ಟ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ
ಾವ ನಗರಕೂ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ. 13 ಆ ಕೇಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ

ಉಂಟಾದವು. ಇದೆ ಾ್ಲ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ
ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಾವು ಾಪ
ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೂ್ನ ಾವು ನಿನ್ನ

ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. 14ಯೆಹೋವ ಾದ
ನೀನು ನಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಆ ಆಪತು್ತಗಳು
ನಮ್ಮಮೇಲೆಬರುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನು
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ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಗಿ ಾಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ಆದರೆಇಂದಿಗೂ ಾವುನಿನ್ನಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.
15 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ

ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಾವು
ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದರಲಿ್ಲ ಇಂದಿಗೂ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಬಹಳ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 16ಯೆಹೋವನೇ,
ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುತಿ್ತದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಡುವದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀನು ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

17 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು. ಸ ಾಯಕೋರಿ ಾಡುವ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು. ಆ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಾಡು. 18 ನನ್ನ ದೇವರೆ, ನನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಮ ಾದ ಎಲ್ಲ
ಕೇಡನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆ
ನೋಡು. ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು
ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ
ಸ ಾಯ ಾಡು. ತಡ ಾಡಬೇಡ. ಈಗಲೇ ಸ ಾಯ ಾಡು.
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ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ ಸ ಾಯ ಾಡು. ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿನ್ನ ನಗರ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ನಿನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ಈಗಲೇ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ
20 ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 21 ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಗಬಿ್ರಯೇಲನನೆ್ನೕ ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡಿದೆ್ದನು. ಗಬಿ್ರಯೇಲನು
ವೇಗ ಾಗಿ ಾರು ಾ್ತ ಾಯಂ ಾಲದ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 22 ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಗಬಿ್ರಯೇಲನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
23 ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗಲೇ ನನಗೆ ದೇವರ
ಆ ಾಯಿತು. ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆನು.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ದೈ ಾ ಯನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆಮತು್ತ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

24 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪವಿತ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ದೇವರು ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಅವಧಿಯನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವದು,
ಾಪಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವುದು, ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು,
ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವ
ಧಮರ್ವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ದಶರ್ನಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರುವುದು, ಪವಿತ್ರ
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ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ
ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

25 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ. ಇದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ‘ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ’
ಎಂಬ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜನು ಬರುವದರೊಳಗೆ ಏಳು ಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ
ಜೆರುಸಲೇಮು ಮತೆ್ತ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದು. ಜನರು ಒಂ ಾಗಿ
ಸೇರುವದಕೆ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸ್ಥ ಾವ ಾಶ ಾಗುವುದು.
ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅದನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಕಂದಕವನು್ನ
ಕೊರೆಯ ಾಗುವುದು. ಅರವತೆ್ತರಡು ಾರಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹಲ ಾರು ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. 26 ಅರವತೆ್ತರಡು
ಾರಗಳ ತರು ಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಲೆ ಾಗುವುದು. ಅವನು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು. ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಾಯಕನ ಜನರು ನಗರವನೂ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುವರು. ಆ ಅಂತ್ಯವು ಒಂದು
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಬರುವುದು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು.
ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

27 “ಆಗ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಾಯಕನು ಬಹುಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು ಾರದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುವದು. ಅಧರ್ ಾರದವರೆಗೆ ಯಜ್ಞ ಮತು್ತ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ಘಾತುಕನು ಬರುವನು.
ಅವನು ಬಹುವಿ ಾಶ ಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆ
ಘಾತುಕನನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10
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ಟೈಗಿ್ರಸ್ ನದಿಯದಡದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ದಶರ್ನ
1 ಕೋರೆಷನು ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೋರೆಷನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ( ಾನಿಯೇಲನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ.) ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದುದು; ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾನಿಯೇಲನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಒಂದು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನಿಗೆ
ವಿವರಿಸ ಾಯಿತು.

2 ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಮೂರು ಾರ ಶೋಕದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 3 ಆ
ಮೂರು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ;
ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ;

ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಾರಗಳವರೆಗೆ
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

4 ವಷರ್ದ ದಲನೆ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಟೈಗಿ್ರಸ್ ಮ ಾನದಿಯ, ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದ.

5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಾನು ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಊಫಜಿನ
ಅಪರಂಜಿಯ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6ಅವನ
ಶರೀರವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ವಜ್ರದಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವು
ಕೋಲಿ್ಮಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ
ಪಂಜುಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳು ಉಜಿ್ಜದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತೆ
ಝಗಝಗಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಧ ್ವನಿಯು ಜನಜಂಗುಳಿಯ
ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.

7 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನನಗೆ ಾತ್ರ ಆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಅವರು

ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
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8 ಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಾನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇದೆ್ದ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಾನು ದುಬರ್ಲ ಾದೆ.
ನನ್ನ ಮುಖವು ಸತ್ತವರ ಮುಖದಂತೆ ಬಿಳುಪೇರಿತು; ಾನು
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದೆ. 9 ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ

ಕೂಡಲೇ ಾನು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ.
10ಆಗ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. ಾನು ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಅಂಗೈಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಊರಿ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ಾನು
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ. 11 ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ
ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರ ಾಡು. ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ನನ್ನನು್ನ

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಾನು ಎದು್ದನಿಂತೆ. ಾನು ಭಯದಿಂದ ಇನೂ್ನ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

12 ಆಮೇಲೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲನ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಪುನಃ ಾತ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನೀನು ಾನಸಂ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದೂ ದೇವರೆದುರಿಗೆ
ಭಕಿ್ತವಿನಯಗಳಿಂದ ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ದಲ
ದಿನದಿಂದಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೆ
ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನು ನನ್ನ
ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 14 ಾನಿಯೇಲನೇ, ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಾನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದೆನು. ಈ ಕನಸು ಭವಿಷ ್ಯದ ಒಂದು ಾಲದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆ ಪುರುಷನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು

ನೆಲವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಾತ ಾಡಲು ನನಿ್ನಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನು
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ಾನು ಾಯಿ
ತೆರೆದು ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮಿ, ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಾನು ಚಿಂ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನಿಯೇಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಲಿ. ನನಗೆ
ಶಕಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿದೆ. ಉಸಿ ಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಾಗಿದೆ” ಎಂದೆ.

18 ಆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ
ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿ ಾಗ ನನಗೆ
ಉಪಶಮನ ಾಯಿತು. 19 ಆಗ ಆತನು “ ಾನಿಯೇಲನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸ ಾ ಾನ
ತಂದುಕೊ. ಈಗ ನೀನು ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲಬಂದಿತು.

ಆಗ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ,ನೀವುನನಗೆಬಲವನು್ನ ನೀಡಿದಿರಿ. ಈಗನೀವು
ಾತ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
20 ಆಗ ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ಏಕೆ

ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ತಕ್ಷಣ ಾನು ಾರಸಿಯ
ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು.
ಾನು ಹೋದಮೇಲೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಬರುವನು.

21 ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ‘ಸತ್ಯ ಾಸನ’ದಲಿ್ಲ
ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆ
ದುಷ್ಟದೂತರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡುವಲಿ್ಲ ಮಿ ಾಯೇಲನ ಹೊರತು
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ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಾಗತಕ್ಕವರು ಇ ಾ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿ ಾಯೇಲನು ನಿಮ್ಮ
ಜನರ ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11
1 “ಮೇದ್ಯಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧದ
ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಮಿ ಾಯೇಲನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟೆ್ಟನು.

2 “ ಾನಿಯೇಲನೇ,ಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಕೇಳು. ಾರಸಿಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನಮೂರುಜನ ಾಜರುಆಳುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ಬರುವನು. ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು
ತನಗಿಂತಮುಂಚೆಆಗಿಹೋದ ಾರಸಿಯದೇಶದಎಲ್ಲ ಾಜರಿಗಿಂತ
ಅಧಿಕ ಧನವಂತ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ತನ್ನ
ಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಧನವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಎಲ್ಲರೂ ಗಿ್ರೕಸ್ ಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 3ಆಮೇಲೆ
ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾದ
ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಆಳುವನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡುವನು. 4ಆ ಾಜನು ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಒಡೆಯುವದು. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಾಲು ್ಕ
ಹೋ ಾಗಿ ಜಗತಿ್ತನ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಹೋಗುವುದು. ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ಅವನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವನು ದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರವು
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದಕಸಿದುಕೊಂಡು
ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

5 “ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಪ್ರಬಲ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನ
ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು; ಅವನು ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗುವನು.
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6 “ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಮತು್ತ
ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ದ ಣದ ಾಜನಮಗಳುಉತ್ತರದ ಾಜನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವಳು.
ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಾಡುವಳು. ಆದರೆ
ಅವಳುಮತು್ತ ದ ಣದ ಾಜನು ಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಅವಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿರೋಧ ಾಡುವರು. ಆಜನರುಅವಳಮಗು
ಮತು್ತ ಅವಳ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು.

7 “ಆದರೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದ ಣದ ಾಜನ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವನು. ಅವನು ಉತ್ತರದ ಾಜನ
ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಅವನು ಆ ಅರಸನ ಭದ್ರ ಾದ
ಕೋಟೆಗೆ ನುಗು್ಗವನು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲವನು. 8ಅವನು
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಅವರ ಲೋಹದ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಅವನು ಉತ್ತರದ ಾಜನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 9 ಉತ್ತರದ
ಾಜನು ದ ಣದ ಾಜ್ಯದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆದರೆಅವನು
ಸೋತು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವನು.

10 “ಉತ್ತರದ ಾಜನ ಮಗನು ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯನು್ನ ಲೆ ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ಒಂ ಾಜನು ಬಂದ ಾದ ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಆಳುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮ ಾಡುವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ
ಸೈನ್ಯವು ರಭಸದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ದ ಣ ಾಜನದುಗರ್ದವರೆಗೆನುಗು್ಗವದು. 11ಆಗ
ದ ಣದ ಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಡ ಾಗುವನು. ಅವನುಉತ್ತರದ
ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಬರುವನು. ಉತ್ತರದ
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ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಅ ಾರ ಾದ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸೋಲುವನು. 12 ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವು ಸೋತು ಸೆರೆ ಾಗುವುದು.
ದ ಣ ಾಜನು ತುಂಬ ಜಂಬಪಡುವನು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ ಾಜನ
ಾವಿ ಾರು ಜನ ಸೈನಿಕರ ವಧೆ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಜಯಶೀಲ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 13 ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಇನೊ್ನಂದು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಈ ಸೈನ್ಯವು
ದಲಿನ ಸೈನ್ಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವದು. ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ

ತರು ಾಯ ಅವನು ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದ ಹಲ ಾರು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿರುವದು.
ಆ ಸೈನ್ಯವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವದು.

14 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಲ ಾರು ಜನರು ದ ಣ ಾಜನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. ಹೋ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದ ಣ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು.
ಅವರು ಗೆಲು್ಲವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ದಶರ್ನ ನಿಜ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವರು. 15 ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಬಂದು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ

ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಒಂದು ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ದ ಣದವರಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದ ಣ ಸೈನ್ಯದ
ಉತ್ತಮ ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

16 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡುವನು.
ಾರಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು

ಸುಂದರ ಾದ ಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನೂ್ನ
ಸಂ ಾದಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು. 17 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಸವರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದ ಣದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸುವನು. ಅವನು
ದ ಣದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದ ಣದ ಾಜನಿಗೆ ಮದುವೆ
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ಾಡಿಕೊಡುವನು. ದ ಣದ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಹೀಗೆ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂತ್ರಗಳು
ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.

18 “ಆಮೇಲೆಉತ್ತರದ ಾಜನು ಭೂಮಧ್ಯ ಾಗರದ ಕ ಾವಳಿಯ
ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವನು. ಅವನು ಅನೇಕ ನಗರಗಳನು್ನ
ಗೆಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಉತ್ತರದ ಾಜನ
ಅಹಂ ಾರವನೂ್ನ ಸೊಕ್ಕನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು; ಅವನಿಗೆ
ಅವ ಾನ ಾಡುವನು.

19 “ಅ ಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರ ಾದ
ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು; ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.

20“ಉತ್ತರದ ಾಜನತರು ಾಯಒಬ್ಬಹೊಸ ಾಜನುಬರುವನು.
ಅವನು ಬಹು ವೈಭವಯುಕ್ತ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲಿಚಿ್ಛಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾಗುವ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಜನು
ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.
21 “ಆ ಾಜನ ತರು ಾಯ ಅತಿ ಕೂ್ರರನೂ ದೆ್ವೕಷಮಯಿಯೂ

ಆದ ಒಬ್ಬನು ಾಜ ಾಗುವನು. ಅವನು ಾಜ
ಮನೆತನದವ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಂಚನೆಯಿಂದ
ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರು ಾಗ
ಅವನು ಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 22ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಾದ
ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಯಕನಿಗೂ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
23 ಅನೇಕ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಕೂ್ರರಿ ಾದ ಮತು್ತ ವಂಚಕ ಾದ ಆ
ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ವಂಚಿಸುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡುವರು.
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24 “ಶಿ್ರೕಮಂತ ದೇಶಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರು ಾಗ ಈ ಕೂ್ರರಿಯು
ಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು.
ಅವನು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾಳಿ ಾಡುವನು; ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಫಲ ಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ಸಂ ಾದಿಸುವನು.
ಅವನು ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ದೊರೆತ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಅನು ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚುವನು. ಅವನು
ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಲು
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಅವನಿಗೆ ಜಯಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ

ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
25 “ಕೂ್ರರ ಾದಮತು್ತ ವಂಚಕ ಾದ ಆ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ

ಸೈನ್ಯವಿರುವದು. ಅವನು ಆ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು
ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ದ ಣದ ಾಜನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು.
ದ ಣದ ಾಜನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಾದ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ
ಅವನ ವೈರಿಗಳು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಂದು ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಡುವರು.
ದ ಣದ ಾಜನು ಸೋಲುವನು. 26 ದ ಣದ ಾಜನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಾವಿಸ ಾದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವರು. ಅವನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೋಲುಂಟಾಗುವದು.
ಅವನ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿಯುವರು. 27ಆ ಇಬ್ಬರು
ಅರಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವರು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ

ಅಂತ್ಯ ಾಲವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
28 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅ ಾರ ಸಂಪತಿ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ

ಮರಳುವನು. ಆಗ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ* ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

* 11:28: ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆ ಇದರ ಅಥರ್ ಬಹುಶಃ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಕುಲದವರು
ಎಂದಿರಬಹುದು.
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ಆಚರಿಸುವ ತೀ ಾರ್ನ ಾಡುವನು. ಅವನು ೕಚಿಸಿದಂತೆ
ಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.
29 “ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ದ ಣದ
ಾಜನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅವನು
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಜಯಶೀಲ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 30 ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ ಹಡಗುಗಳು
ಬಂದು ಉತ್ತರದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವು. ಆ
ಹಡಗುಗಳು ಬರುವದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಿಂತಿರುಗುವನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 31ಉತ್ತರದ
ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಲು ತನ್ನ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ದೈನಂದಿನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸದಂತೆ
ಅವರು ತಡೆಯುವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿ ಾಶ ಾರಿ ಾದ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸುವರು.

32 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದ
ಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನಯ ಾದ

ನುಡಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುವನು. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ದೇವರನು್ನ ಅರಿತು
ಆತನ ಆ ಾಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿರುವರು;
ಅವರು ಅವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು.

33 “ ಾನಿಗ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. ಾನಿಗ ಾದವರು
ಸಹ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು. ಕೆಲವು ಜನ
ಾನಿಗಳು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕ ಾಗುವದು ಅಥ ಾ ಬಂಧಿಸ ಾಗುವುದು. ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮನೆಯನು್ನ, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗುವದು. 34 ಆ
ಾನಿಗ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರು ಶಿ ಗೊಳ ಾ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ ಾಯ
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ಸಿಕು ್ಕವದು. ಆದರೆ ಾನಿಗ ಾದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ
ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಪಟಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 35 ಾನಿಗ ಾದ
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
ಆದರೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ
ಅವರು ದೃಢಚಿತ್ತರೂ ಶುದ್ಧರೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ ಾದ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬರುವದು.

ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಸನು
36 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಾಡುವನು;

ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು
ಾವಿಸುವನು. ಅವನು ಾರೂ ಎಂದೂ ಕೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವನು. ಅವನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜರಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಜಯ ಪಡೆಯುವನು. ಏನು
ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿರುವನೋ ಅದು
ನಡೆಯುವದು.

37 “ಆ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪೂಜಿಸಿದ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಲ ಸನು.
ಅವನು ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಲ ಸನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು; ತನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲ
ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
38 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸನು, ಅವನು
ಅಧಿ ಾರವನು್ನಪೂಜಿಸುವನು. ಅಧಿ ಾರಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಇವುಗಳುಅವನ
ದೇವರು,ಅವನಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನಷು್ಟ ಅಧಿ ಾರ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಧಿ ಾರ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ,
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರ ಾ್ನಭರಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ
ಸೇವಿಸುವನು.
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39 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅನ್ಯದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ
ಅನ್ಯ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಬಹಳಷು್ಟ ೌರವಿಸುವನು. ಅಂಥ ಾಜರು
ಬಹುಜನರನು್ನ ಆಳುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಆ ಾಜನು ಅವರು
ಆಳುವ ಭೂಮಿಯು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡುವನು.

40 “ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದ ಣದ ಾಜನು ಉತ್ತರದ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಅವನ ರಥ, ಕುದುರೆ
ಸ ಾರರು, ಹಡಗುಪಡೆ ಂದಿಗೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆ
ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ
ಮುನು್ನಗು್ಗವನು. 41 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಸುಂದರ ಾದ
ಾಡಿನ† ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಹಲ ಾರು ದೇಶಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿನ ಾಯಕರು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಹಲ ಾರು ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ ಮೆರೆಸುವನು. ಅವನು ಎಂಥ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ
ಎಂಬುದುಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 43ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಕೂಷ ್ಯರು ಅವನ
ಾ್ವಮ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಹೀಗಿರಲು ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಮತು್ತಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದಬರುವಸ ಾಚಾರಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವನು ಮತು್ತ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳುವನು. ಹಲ ಾರು
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲು ಅವನು ಹೋಗುವನು.
45 ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಸುಂದರ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ‡ ನಡುವೆ,
ಅರಮನೆಯಂತಹ ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಸುವನು. ಕೊನೆಗೆ ಆ

† 11:41: ಸುಂದರ ಾದ ಾಡುಜೆರುಸಲೇಮ್ಅಥ ಾಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ. ‡ 11:45:
ಸುಂದರ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಪವರ್ತ.
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ಕೆಟ್ಟ ಅರಸನು ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

12
1 “ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯನು, ಾನಿಯೇಲನೇ,

ಆಗ ದೇವದೂತ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನು ಏಳುವನು. ಮಿ ಾಯೇಲನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಿ ಾಸಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಮ ಾಸಂಕಟದ ಾಲ ಬರುವದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸದಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು.
ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು
‘ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ’ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ರ ಸ ಾಗುವುದು. 2 ಮರಣಹೊಂದಿದ, ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕೆಲವರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯನಿಂದನೆಗಳನೂ್ನ ತಿರ ಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
3 ಾನಿಗಳು ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾಗೆ
ಹೊಳೆಯುವರು.

4 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡು.
ಇದನು್ನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕು. ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು
ಇದನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿಜ ಾದ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಜನರು
ಅತಿ್ತತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವರು. ನಿಜ ಾದ ಾನ ಬೆಳೆಯುವದು.”

5 ಆಗ, ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು, ಮತಿ್ತಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯಈಚೆ ದಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಆಚೆ
ದಡದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು
ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಆ
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ಅದು್ಭತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

7 ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದನು.
ಅವನು ಾಶ್ವತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಾಡಿ, “ಮೂರುವರೆ
ವಷರ್ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಬಲವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಮುರಿದುಹೋಗುವದು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗುವವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನುಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ,ಆದರೆನನಗೆಅದುಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ,ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗಿದಮೇಲೆ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುವದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ
ಾಗಲಿ. ಈ ಸಂದೇಶವು ರಹಸ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ
ಬರುವವರೆಗೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು. 10 ಅನೇಕ
ಜನರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವರು; ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು
ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುವರು. ಆ ದುಷ್ಟರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಾನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
11“ನಿತ್ಯಹೋಮವುನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಳು ಾಡುವಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವು

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ತೊಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು
ಕಳೆಯಬೇಕು. 12 ಾದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ
ಮೂವತೆದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳಿರುವವನು ಧನ್ಯನು.

13 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಜೀವನವನು್ನ ಾಗಿಸು. ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ.
ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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