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ಾನಿಯೇಲನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ

ಹೆಸರಿಡ ಾಗಿದೆ, ಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸೆರೆ ಾಸಿ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ
ಸಮಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಾಗಿದೆ. “ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ”
ಎಂಬುದು “ ಾನಿಯೇಲನ” ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕವು
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು 9:2; 10:2 ರಂತಹ
ಹಲ ಾರು ಾಕ್ಯ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ, ಾಜನಿಗೆ ಅವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸೇವೆಯು
ಸ ಾಜದ ಅತು್ಯನ್ನತ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಾಗ ್ಯವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿತು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಮತು್ತ ಸಂಸ ್ಕ ೃತಿ
ಅಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗಿನಅವನನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಸೇವೆಯು
ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
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ಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ
ಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಲೋಭನೆ
ಮತು್ತ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ೌತಿಕ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಾವರ್ ೌಮತ್ವ
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚರನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಬಿ್ರಯಯುವಕರು
1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 2 ಆಗ ಕತರ್ನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯದ
ಅನೇಕ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಶಿ ಾರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತಂದು ಆ ದೇವರ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

3 ಅನಂತರ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ
ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಜವಂಶೀಯರಲಿ್ಲ
4 ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ, ಸುಂದರರೂ,
ಸಮಸ್ತ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರೂ, ಪಂಡಿತರೂ, ವಿ ಾ್ಯನಿಪುಣರೂ,
ಾಜಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ರೂ ಆದ
ಕೆಲವು ಯುವಕರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ
ಪಂಡಿತರ ಾಷೆಯನೂ್ನ, ಾಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರು
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕ ಾಗಲೆಂದು ತನ್ನ ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಡಿಸುವ
ಏ ಾರ್ಡು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ೕಷಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ,
ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 7 ಕಂಚುಕಿಯರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಇವರಿಗೆ ಾಮಕರಣ ಾಡಿ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್,
ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೀ ಾಯೇಲನಿಗೆ ಮೇಶಕ್, ಅಜಯರ್ನಿಗೆ
ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

8ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನಭೋಜನಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ,

“ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು.
9ದೇವರು ಕಂಚುಕಿಯರಅಧ್ಯಕ್ಷನಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಮೇಲೆ
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ಕನಿಕರವನೂ್ನ, ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಆ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ
ಮತು್ತ ಾನಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನು
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು
ಾಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, ಾಜನು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿಸಲು
ನೀವು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಭಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು.

11 ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನನೂ್ನ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್,
ಇವರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು
12 ನೇಮಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಕನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸು; ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಾಯಿಪಲ್ಯ ಮತು್ತ
ಾನಕೆ್ಕ ನೀರು ನಮಗೆ ಒದಗಲಿ. 13ಆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳನೂ್ನ
ಾಜನ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವ ಯುವಕರ ಮುಖಗಳನೂ್ನ,
ಹೋಲಿಸಿನೋಡು; ನೋಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ನಡೆಸು”
ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು.

14 ಅವನು ಅವರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಹತು್ತ ದಿನ ಪರೀ ಸಿದನು.
15 ಅವರು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾಜನ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದ
ಸಕಲ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ, ಪುಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ
ಾಣಿಸಿದರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಚಾರಕನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು ಕುಡಿಯಬೇ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದನು.
17 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ

ಸಕಲ ಾಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ವಿದೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳನೂ್ನ,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಾದನು. 18 ಾಜನು
ನೇಮಿಸಿದ ಾಲವು ಕಳೆದು ಯುವಕರನು್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರತಕ್ಕ
ಸಮಯವು ಬಂ ಾಗ, ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅವರನು್ನ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು.
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19 ಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆ ಸಮಸ್ತ
ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರ ಾಗೆ ಾರೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕ ಾದರು. 20 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಾಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿದೆ್ಯಯ
ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರ ಾಡಲು ಅವನ ಪೂಣರ್
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲನಎ ಾ್ಲ ೕಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂ,ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹತ್ತರಷು್ಟ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರು. 21 ಾನಿಯೇಲನು
ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದ ತನಕ
ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.

2
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕನಸು

1ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕನಸು
ಕಂಡು ತತ್ತರಗೊಂಡನು, ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ತಪಿ್ಪತು. 2 ಆಗ ಾಜನು
ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ೕಯಿಸರನೂ್ನ,
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಾಟ ಾರರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಲು
ಅವರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಾಜನಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕನಸುಕಂಡೆನು, ಅದರ
ಅಥರ್ವೇನೋ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 4 *ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು; ಆ ಕನಸನು್ನ ನಿನ್ನ
ಾಸರಿಗೆ ಹೇಳು; ಅದರ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆವು” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.

5 ಆಗ ಾಜನು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಾತು
ಖಂಡಿತ; ನೀವೇ ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮ

* 2:4 2:4 2:4 ವಚನದಿಂದ 7:28 ವಚನಗಳುಅರ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
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ಮನೆಗಳನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು. 6ನೀವು ಆ ಕನಸನೂ್ನ,
ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೆ ಾನ ಮತು್ತ
ಬಹು ಾನಗಳೂ, ವಿಶೇಷ ಸ ಾ್ಮನಗಳೂ ಲಭಿಸುವವು. ಆದ ಾರಣ
ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಪಂಡಿತರು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಕನಸನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿ, ಾವು ಅದರ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವೆವು” ಎಂಬ
ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನು, “ನೀವು ಆ
ಕನಸನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ನಿಯಮವೇ
ನಿಮಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು ಎಂಬ ನನ್ನ ಾತು ಖಂಡಿತವೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಾಲಹರಣ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಗೊತು್ತ. 9 ಾ ಾಂತರವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟ
ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಆಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಅಂತು ಆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ವಿವರಿಸಬಲಿ್ಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಮುಂದೆ, “ ಾಜನು
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಇಲ್ಲ; ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠನು, ಎಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಬಲನು ಆದ ಾವ ಅರಸನೂ
ೕಯಿಸರ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಟ ಾರನ ಾ್ನಗಲಿ, ಪಂಡಿತನ ಾ್ನಗಲಿ,

ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದಿ್ದಲ್ಲ. 11 ಾಜನು ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿಯು ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ. ನರಜನ್ಮದವರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವ
ದೇವರುಗಳೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯರೂ ಾಜನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸ ಾರರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾಜನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನ
ಸಕಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 13 ಕೂಡಲೆ
ಆ ಆ ಯು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಾ್ರಣಾ ಾಯಕೆ್ಕ



ಾನಿಯೇಲನು 2:14 vii ಾನಿಯೇಲನು 2:22

ಗುರಿ ಾದರು; ಾನಿಯೇಲನನೂ್ನ, ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕಿದರು.

14 ಾಜನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳ ಾಯಿ ಾದ ಅ ೕರ್ಕನು
ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ, ಾನಿಯೇಲನು
ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 15 “ಈ
ಾಜಾ ಯು ಏಕೆ ಇಷು್ಟ ಉಗ್ರ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅ ೕರ್ಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
16 ಆ ಮೇಲೆ ಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು, “ನನಗೆ
ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾನು ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ವಿವರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯ,
ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ,
18 “ ಾನಿಯೇಲನು ಆ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಾವು ಾಬೆಲಿನ
ಇತರ ವಿ ಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಈ
ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೃಪೆತೋರಿಸಲು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊ ್ಳೕಣ”
ಎಂದನು.

19 ಆಗ ಆ ರಹಸ್ಯವು ಾತಿ್ರಯ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಾನಿಯೇಲನು ಪರಲೋಕ ದೇವರನು್ನ
ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು,
20 “ದೇವರ ಾಮಕೆ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ

ಉಂಟಾಗಲಿ!
ಾನ ಾ್ರಣಗಳು ಆತನವುಗಳೇ.

21 ಾಲ ಸಮಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಾಜರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸು ಾ್ತನೆ, ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಾನಿಗಳ ಾನವು,
ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು ಆತನ ವರವೇ.
22 ಆತನು ಅ ಾಧ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಯಲಿಗೆ

ತರು ಾ್ತನೆ;
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ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದೂ ಆತನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು;
ತೇಜಸು್ಸ ಆತನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
23 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,

ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಾನ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾವು ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ

ನನಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ;
ೌದು, ಾಜನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ” ಎಂದನು.

ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
24 ನಂತರ ಾನಿಯೇಲನು ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾಜನು ನೇಮಿಸಿದ ಅ ೕರ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, “ ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ನನ್ನನು್ನ ಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಿಡು; ಾನು ಕನಸಿನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಕೂಡಲೆ ಅ ೕರ್ಕನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ ಾಜನೇ, ಕನಸಿನ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬನು ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
26 ಾಜನು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ,
“ ಾನು ಕಂಡ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ಅದಕೆ್ಕ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು, “ ಾಜನು
ಕೇಳುವ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ವಿ ಾ್ವಂಸ ಾಗಲಿ, ಾಟ ಾರ ಾಗಲಿ,
ೕಯಿಸ ಾಗಲಿ, ಶಕುನದವ ಾಗಲಿ ಾರೂ ಾಜನಿಗೆ

ತಿಳಿಸ ಾರರು. 28 ಆದರೆ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ
ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು ದೇವರು, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
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ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು, ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆನಿನ್ನಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಇವೇ.

29 “ ಾಜನೇ, ನೀನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಮುಂದೆ
ಏ ಾಗುವುದೋ? ಎಂಬ ೕಚನೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ;
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸು ಾತನು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಗೋಚರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಾನೇ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವು ಾಜನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿ
ನಿನ್ನಮನಸಿ್ಸನ ೕಚನೆಯವಿಷಯವುನಿನಗೆತಿಳಿದುಬರಲಿಎಂದು
ಈ ರಹಸ್ಯವು ನನಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.

31 “ ಾಜನೇ, ನೀನು ಕಂಡದು್ದ ಆ ಾ, ಅದು್ಭತಪ್ರತಿಮೆ; ಥಳಥಳನೆ
ಹೊಳೆಯುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತಿತು್ತ;
ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 32ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ತಲೆಯು ಅಪರಂಜಿ,
ಎದೆತೋಳುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟಸೊಂಟಗಳು ಾಮ್ರ, 33 ಾಲುಗಳು
ಕಬಿ್ಬಣ, ಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣಮತು್ತ ಮಣು್ಣ.

34 “ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು
ಬಂಡೆಯು ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಸಿಡಿದು ಬಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಕಬಿ್ಬಣ ಮಣಿ್ಣನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿತು.
35 ಆಗ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮಣು್ಣ, ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಗಿ ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಣಗಳ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾದವು; ಾಳಿಯು
ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು;
ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಬಡಿದ ಆ ಬಂಡೆಯು ಮ ಾ ಪವರ್ತ ಾಗಿ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

36 “ಕನಸು ಇದೇ; ಇದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
37 ಅರಸನೇ, ನೀನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ, ಪರಲೋಕ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಾಜ್ಯಬಲ, ಪ ಾಕ್ರಮ, ವೈಭವಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

38 ನರಜಾತಿಯವರು ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಾಶಪ ಗಳನೂ್ನ, ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ನೀನು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನೀನೇ ಆ ಬಂ ಾರದ ತಲೆ.
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39 “ನಿನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿಂತ ಬಿಳು ಾದ (ಬೆಳಿ್ಳ)
ಮತೊ್ತಂದು ಾಜ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನಂತರ ಬೇರೊಂದು
ಮೂರನೆಯ ಾಜ್ಯವು ಾಮ್ರ ಾ್ದಗಿ ತಲೆದೋರಿ ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಳುವುದು.

40 “ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವು ಕಬಿ್ಬಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ; ಕಬಿ್ಬಣವು ಎ ಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಾಕುತ್ತದಷೆ್ಟ; ಸಕಲವನೂ್ನ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೇ ಅದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು.

41 “ ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆರಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು ಕುಂ ಾರನ
ಮಣೂ್ಣ, ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣವೂ ಆಗಿದು್ದದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಆ ಾಜ್ಯವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುವುದು; ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದಂತೆ ಆ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಲವು ಸೇರಿರುವುದು. 42 ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ ಒಂದಂಶವು
ಕಬಿ್ಬಣ, ಒಂದಂಶವು ಮಣು್ಣ ಆಗಿದ್ದ ಾಗೆ ಆ ಾಜ್ಯದ ಒಂದಂಶವು
ಗಟಿ್ಟ, ಒಂದಂಶವು ಂ ಾಗಿರುವುದು. 43 ಕಬಿ್ಬಣವು
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ ಮೇರೆಗೆ,
ಆ ಾಜಾ್ಯಗಳ ಸಂತತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೆರೆತುಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆ
ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ ಾಗೆ
ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

44 “ಆ ಾಜರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದೇವರು ಒಂದು ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವನು; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು, ಅದರ ಾ್ರಬಲ್ಯವು
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಕದಲಿಹೋಗದು. ಆ ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಭಂಗಪಡಿಸಿ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 45 ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ
ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರ,
ಮಣು್ಣ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬಿತ್ತ ಾ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಲೋಕದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ



ಾನಿಯೇಲನು 2:46 xi ಾನಿಯೇಲನು 3:2

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕನಸು ನಿಜ, ಅದರ
ಅಥರ್ವು ನಂಬತಕ್ಕದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದು್ದ
46 ಆಗ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

“ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿ ಧೂಪ
ಾಕಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 47ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀನು ಈ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು
ಸಮಥರ್ ಾದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇ ಾಧಿದೇವನೂ, ಾಜರ
ಒಡೆಯನೂ, ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಅನೇಕ ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ, ಾಬೆಲಿನ
ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಸಕಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 49 ಾನಿಯೇಲನು ಬಿನ್ನಹ ಾಡಲು ಾಜನು
ಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಾಬೆಲ್ಸಂ ಾ್ಥನದ
ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದನು.

3
ಬಂ ಾರದ ಪತಿ್ರಮೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಆ

1 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅರುವತು್ತ ಳ ಎತ್ತರದ, ಆರು
ಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ,
ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ದೂ ಾ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

2 ಆಗ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಪ್ರತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಜ, ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ,
ಕೋ ಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ ಮುಂ ಾದವರನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ
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ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 ಆ ಉಪ ಾಜ, ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಕೋ ಾಧ್ಯಕ್ಷ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ ಇವರೂ ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ
ನೆರೆದು, ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಾರುವವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, “ವಿವಿಧ
ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರೇ, ನಿಮಗೆ ಾಜಾ ಾಗಿದೆ.
5 ನೀವು ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ
ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 6 ಾವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು
ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವನು”
ಎಂದು ಾರಿದನು. 7ಆದ ಾರಣ ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗ,
ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರು ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ
ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನಪೂಜಿಸಿದರು.

8 ಹೀಗಿರಲು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು
9 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು!
10 ಪ್ರಭುವೇ, ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ
ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನಪೂಜಿಸಲಿ.

11 “ ಾರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು
ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು
ಆ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ. 12 ನೀನು ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ



ಾನಿಯೇಲನು 3:13 xiii ಾನಿಯೇಲನು 3:18

ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಾಜನೇ, ಇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 14 ಾಗೆಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರಲುನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಅವರಿಗೆ, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರೇ, ನೀವು
ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸದೆ, ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸದೆ ಇರುವುದು ಬೇಕೆಂದೇ ಾಡಿದೊ್ದೕ?

15 “ಈಗ ಾದರೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ,
ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಳಗಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರು
ಾಜನಿಗೆ, “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 ‘ಅರಸನೇ, ಾವು ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ
ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು; ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವನು. 18 ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾಜನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

ದೇವಭಕ್ತರನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು ಸುಡದೆ ಇದ್ದದು್ದ
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19ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದಮುಖ ಾವವನು್ನ
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಉರಿಸಬೇಕುಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು. 20ಇದಲ್ಲದೆತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಶೂರರಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಎತಿ್ತ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 21 ಅದರಂತೆ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು, ಮುಂ ಾಸ
ದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಅವರನು್ನ

ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುವಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. 22ಹೀ ಾಗಿ
ಾಜಾ ಯು ಖಂಡಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಾವು ಅತಿ
ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಕಿದವರನೆ್ನೕ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
23 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಈ ಮೂವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

24 ಆಗ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ, ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ
ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ, “ಕಟಿ್ಟದ ಮೂವರನು್ನ ಾವು ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ
ಾಕಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ,
ೌದು, ಾಕಿರುವುದು ಸತ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ಇಗೋ, ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾಲ್ವರನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,ಅವರಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂಇಲ್ಲ; ಾಲ್ಕನೆಯವನ
ರೂಪವು ದೇವಕು ಾರನ ರೂಪದಂತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಪ ಾತ್ಪರದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ
ಎಂದು ಕೂಗಲು, ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರು
ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದರು. 27ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದ ಉಪ ಾಜ,
ಾಯಕ,ದೇ ಾಧಿಪತಿ,ಮಂತಿ್ರಗಳುಅವರನು್ನ ನೋಡಿಅವರಮೇಲೆ
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ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿ ಾರವು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಲೆಕೂದಲೂ ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ,
ಅವರ ಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿ ಾರವಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ ಾಸನೆಯೇ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ”
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ಆತನು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಾಜಾ ಯನು್ನ
ಜಯಿಸಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನವ ದೇವರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿ
ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದು ಸ್ವದೇಹಗಳನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ತನ್ನ
ಸೇವಕರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ. 29 ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ,
ಾಷೆಗಳವರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರ ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ
ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಹೀಗೆ
ಉದ್ಧರಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾದ ಇ ಾ್ಯವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರನು್ನ ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ನೀಡಿ
ೌರವಿಸಿದನು.

4
ಕಡಿದಮರದ ಕನಸು

1ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲಜ ಾಂಗ, ಕುಲ ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಪ್ರಕಟನೆ, “ನಿಮಗೆ ಸುಖವು
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ! 2ಪ ಾತ್ಪರ ಾದದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿರುವ
ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು
ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿದೆ.
3ಆತನಮಹತು್ತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ!
ಆತನ ಅದು್ಭತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ!
ಆತನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಜ್ಯ,
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ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.”
4 “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ೌದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿದೆ್ದನು. 5 ಹೀಗಿರಲು
ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು; ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ನನಗುಂಟಾದ ೕಚನೆಗಳೂ, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಗಳೂ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದವು. 6 ಆದುದರಿಂದ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆದುತರುವ ಾಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

7 “ ೕಯಿಸರು, ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಾಕುನಿಕರು,
ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾನು ಆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು
ಅದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 8ನನ್ನ ದೇವರ
ಹೆಸರು ಸೇರಿರುವಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬಅಡ್ಡಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ,
ಪರಿಶುದ್ಧದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಾನಿಯೇಲನು
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾನು ಆ ಕನಸನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು, 9 ‘ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ೕಯಿಸರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನನೇ,ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ನಿನಗೆ ಅಶೋಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ;

ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಕಂಡ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸು. 10 ಾನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳುಇವೇ. ಇಗೋ,ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ
ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 11ಆ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿತು್ತ,
ಅದರ ತುದಿಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ, ಅದು ಭೂಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ, ಹಣು್ಣಗಳು
ಬಹಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಆ ಾರ, ನೆರಳೂ, ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ರಯ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ, ಅದು ಸಕಲ
ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನ. 13 ಾನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನೋಡ ಾಗಿ ದೇವದೂತನು
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ಆ ಾಶದಿಂದಿಳಿದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, 14 ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿಯಿರಿ,
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ, ಎಲೆಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿರಿ, ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಚೆಲಿ್ಲರಿ; ಮೃಗಗಳು ನೆರಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ, ಪ ಗಳು ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ
ತೊರೆದು ಹೋಗಲಿ! 15ಆದರೆ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ
ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ; ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ
ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ,ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಹುಲು್ಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಾದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗತಿ ಾಗಲಿ.
16ಅದಕೆ್ಕಮನುಷ ್ಯನಹೃದಯವುಹೋಗಿಮೃಗದಹೃದಯವುಬರಲಿ;
ಹೀಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯಲಿ. 17 ಇದು ಾ ಗಳ ತೀ ಾರ್ನ,
ದೇವರ ತೀಪುರ್; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾಗಿ ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕನಿಷ್ಠರನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಜೀವಂತರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರಬೇಕೆಂದೇ ಈ ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ಾರಿದನು.
18 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು;
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾರರು; ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು; ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತನು.”

ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
19 ಆಗ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ

ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು.
ಾಜನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ಕನ ಾಗಲಿ,
ಅದರ ಅಥರ್ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಆ ಕನಸು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಫಲಿಸಲಿ,ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ!

20 “ ಾವ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಆ ಾಶದ ತುದಿಯನು್ನ
ಮುಟು್ಟ ಾ್ತ, 21 ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸು ಾ್ತ, ಅಂದ ಾದ
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ಎಲೆಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬಿಡು ಾ್ತ, ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಆ ಾರವನು್ನ
ಒದಗಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ನೆರಳನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾಗಿಯೂ
ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಾಗಿಯೂ ಾಡು ಾ್ತ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿತೋ, 22 ಆ ವೃಕ್ಷವು ನೀನೇ; ಾಜಾ, ನೀನು
ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ
ಮುಟಿ್ಟದೆ, ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.

23 “ ಾವಲು ಾರ ಾದ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದಿಳಿದು,
‘ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಳು ಾಡಿರಿ; ಆದರೆ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರಗಳ ಪಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ,
ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು
ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಾಡು
ಮೃಗಗಳ ಸಹ ಾಸದ ಗತಿಯು ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಾರುವುದನು್ನ
ಾಜ ಾದ ನೀನು ನೋಡಿದಿಯ ಾ್ಲ.
24 “ ಾಜನೇ ಇದರ ಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಎನೊ್ನಡೆಯ ಾದ

ಅರಸನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ತೀಪುರ್ ಹೀಗಿದೆ.
25 ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಾಡು ಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ
ಗತಿ ಾಗುವುದು, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಯಿಸುವುದು;
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು
ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಷರ್ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು. 26 ವೃಕ್ಷದ
ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತ ಾ್ಲ;
ಇದರ ಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರ
ಉಂಟೆಂಬುವುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು
ನಿನಗೆ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು ಎಂಬುವುದೇ. 27 ಆದ ಾರಣ, ಅರಸನೇ,
ಈ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಲಿ, ನೀನು ಧಮರ್ವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸು, ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
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ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡು; ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾಲವುಹೆಚಾ್ಚದೀತು” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
ಕನಸಿನ ನೆರವೇರುವಿಕೆ

28 ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು.
29ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅವನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಮನೆಯ
ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ, 30 “ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಬಲದಿಂದ ಾಜನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಗೋ, ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಈ ಾಬೆಲ್”
ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

31 ಈ ಾತು ಾಜನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
“ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೇಳು;
32 ಾಜ್ಯವು ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿದೆ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ
ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಾಡು ಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು
ವಷರ್ ನಿನಗೆಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು”ಎಂದು ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಯಿತು.

33 ಈ ನುಡಿಯು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವೇರಿತು;
ಅವನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ಮೇಯು ಾ್ತ, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು; ಅವನ
ಕೂದಲು ಹದು್ದಗಳ ಗರಿಯಂತೆಯೂ, ಅವನ ಉಗುರು ಹಕಿ್ಕಗಳ
ಉಗುರಿನ ಾಗೂ ಬೆಳೆದವು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದು್ದ

34 ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ
ಾನು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತಲು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು.

“ಆಗ ಾನು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ,
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ಸ ಾ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ,
ಆತನ ಾಜ್ಯವು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
35ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಾಗಿ
ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯದವರಲಿ್ಲಯೂ,
ಭೂಲೋಕದವರಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಕೈಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ‘ನೀನು ಏನು

ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ” ಎಂದು ಾರೂ ಕೇಳ ಾರರು.
36 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು; ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ವೈಭವಗಳು ನನಗೆ ಮತೆ್ತ
ಲಭಿಸಿ ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಕೀತಿರ್ಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು; ನನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ
ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿದರು; ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಯಿತು.

37 ಈಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಪರಲೋಕ ಾಜನನು್ನ
ಹೊಗಳಿ, ಕೊಂ ಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ,
ಆತನ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ; ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನಡೆಯುವವರನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲನು.

5
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

1 ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲಿ್ಲ ಾವಿರ
ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಆ ಾವಿರ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಾನೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು. 2 ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಅದನು್ನ
ಸವಿಯು ಾ್ತ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂ ಾರಗಳ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂ, ತನ್ನ ಮುಖಂಡರೂ, ಪತಿ್ನಯರೂ
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ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಕುಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತರುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಸೂರೆ ಾದ ಬಂ ಾರದ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದೊಡನೆ ಾಜನೂ, ಅವನ ಮುಖಂಡರೂ,
ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು.
4 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮರಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಎದುರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು
ತೊಡಗಿದವು; ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಹಸ್ತವನು್ನ ಾಜನು ನೋಡಿದನು.
6 ಆಗ ಅವನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತು, ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಂಡಿತು,
ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಸಡಿಲ ಾಯಿತು, ಣ ಾಲುಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಬಡಿದುಕೊಂಡವು.

7 ಹೀಗಿರಲು ಾಜನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಾದಿ,
ಪಂಡಿತ, ಾಕುನಿಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾಬೆಲಿನ ಆ ವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೆ,
“ ಾರು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಧೂಮ್ರವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಾಜ್ಯದ
ಮೂವರುಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಆ ಾ್ಥನದ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ
ಆ ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದಕೂ್ಕ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಂದಲೂಆಗಲಿಲ್ಲ. 9ಆಗ ಾಜ ಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಕಳೆಗುಂದಿದನು, ಅವನ
ಮುಖಂಡರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.

10 ಾಜನು ಮತು್ತ ಮುಖಂಡರು ಆಡಿದ ಾತುಗಳು ಾಣಿಗೆ
ಮುಟ್ಟಲು ಆಕೆಯು ಔತಣದ ಾಲೆಗೆ ಬಂದು, “ ಾಜನೇ,
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ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ
ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ!

11 “ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ; ದೇವರುಗಳ ಾನಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ
ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧ ಪ್ರ ಾಶವೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನೊಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ
ಾಜನು ಅವನನು್ನ ೕಯಿಸರು, ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು,
ಾಕುನಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ೌದು,
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನು್ನ ಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಈ
ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧಯೂ, ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ,
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಣತನವೂ, ಒಗಟುಬಿಡಿಸುವ
ಚಮ ಾ್ಕರವೂ, ಕಠಿಣ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವಚಾತುಯರ್ವೂ
ತೋರಿಬಂದವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನನು್ನ ಾಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಈಗಆ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರೆಅವನುಬರಹದಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದಳು.

ಾನಿಯೇಲನು ಲೇಖನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
13 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಾಜನ ಬಳಿ ಬರ ಾಡಲು ಾಜನು

ಅವನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಯೆಹೂದದಿಂದ ಕೈದಿಗ ಾಗಿ
ತಂದು ಸೆರೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾನಿಯೇಲ್ ಎಂಬುವನು
ನೀನೋ? 14 ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿ ಪರಮ ಾನವೂ,
ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧಪ್ರ ಾಶವೂ ನಿನಗುಂಟೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

15 “ಈಗ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಲು ಅವರು ಇದರಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾರದೆ
ಹೋದರು. 16 ನೀನು, ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಕಠಿಣ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವು
ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ; ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ
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ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದರೆ ಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಧೂಮ್ರವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜ್ಯದ
ಮೂವರುಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನ ಬಳಿ, “ನಿನ್ನ ಾನಗಳು
ನಿನಗೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಹು ಾನಗಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿ ಾಗಲಿ. ಆದರೆ
ಾನು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು. 18 ಅರಸನೇ, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಾಜ್ಯಮಹತ್ವ, ಾನಸ ಾ್ಮನಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 19 ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ,
ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬೆಚಿ್ಚಬೆದರಿದರು; ತನಗೆ
ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು, ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು,
ಮನಸು್ಸ ಬಂದವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಡಿದನು,ಮನಸು್ಸ ಬಂದವರನು್ನ
ಇಳಿಸಿದನು.

20 “ಹೀಗೆ ಅವನ ಹೃದಯವು ಉಬಿ್ಬ, ಅವನ ಸ್ವ ಾವವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊಕೆ್ಕೕರಲು ಅವನನು್ನ ಾಜಾಸನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ,
ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. 21 ಅವನು ನರಜಾತಿಯವರೊಳಗಿಂದ

ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನ ಬುದಿ್ಧಯು ಮೃಗದ ಬುದಿ್ಧಯಂ ಾಯಿತು,
ಾಡು ಕತೆ್ತಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಿದನು. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿಅದರಮೇಲೆತನಗೆಬೇ ಾದವರನು್ನ
ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ತನಕ ದನಗಳಂತೆ
ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ಅವನ ಗತಿ ಾಯಿತು, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು
ಅವನಮೈಯನು್ನ ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

22 “ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ನೀನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂನಿನ್ನಮನಸ್ಸನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23ಪರಲೋಕದ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ; ಆತನ
ಆಲಯದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನಮುಂದೆತಂದರ ಾ್ಲ;ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ
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ಮುಖಂಡರ, ಪತಿ್ನ ಾಗೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಬುದಿ್ಧ, ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ,
ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ, ಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಿ್ದೕ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾರ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ ೕ, ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು ಾರ
ಅಧೀನ ೕ ಆ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 24 ಹೀಗಿರಲು ಆ
ಹಸ್ತವು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಬರೆಯಿತು.

25 “ಬರೆದ ಬರಹವು ಇದೇ, ‘ಮೆನೇ, ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್,
ಉಫಸಿರ್ನ್.’ 26 ಇದರ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ, ಮೆನೇ ಎಂದರೆ,
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
27 ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ, ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ೕಗ ್ಯತೆ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 28 ಪೆರೇಸ್ ಎಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು
ವಿ ಾಗ ಾಗಿ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ, ಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ”
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

29 ಆಗ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಧೂಮ್ರವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ,ಈತನು ಾಜ್ಯದಮೂವರುಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನು
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 30 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ ಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 31 ಮೇದ್ಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ವಯಸು್ಸ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಅರುವತೆ್ತರಡು.

6
ಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲೂ್ಲ ರ ತ ಾದದು್ದ

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಆ ಾ ಾಜ್ಯದ ಆ ಾ ಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಾಜರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ ಆ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂವರು
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು;
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ಆ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು ಒಬ್ಬನು. 3 ಈ
ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಉಳಿದ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
ಸಮಥರ್ನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಾಜನು ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲುಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು.

4 ಹೀಗಿರಲು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾರದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವ ಾವ ಸಂದಭರ್ವನೂ್ನ, ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಣ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು, ಅವನಲಿ್ಲ
ಆಲಸ್ಯ ಾಗಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು,
“ಈ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲು ಇವನ ದೇವಧಮರ್ದ
ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ
ದೊರೆಯದು” ಎಂದುಕೊಂಡರು.

6 ಹೀಗೆ ಆ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಾಜನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು! 7 ಾವ ಾದರೂ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಾಜ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ
ದೇವರಿ ಾಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಖಂಡಿತ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಜಾ ಯ ರೂಪ ಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ, ಾಯಕ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾಜನೇ, ಈಗ ನೀನು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ

ವಿಧಿಸಿ, ಇದು ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ
ಎಂದಿಗೂ ರ ಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆ ಾಗದಂತೆ
ಾಸನಕೆ್ಕ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರ ಾಡು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 9ಆದುದರಿಂದ
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ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನ ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು
ಾಕಿದನು.
10 ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಾದದು್ದ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ

ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದೆ
ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೆಯಪ್ರ ಾರ ದಿನಕೆ್ಕ
ಮೂ ಾವತಿರ್ ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು 11 ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಾನಿಯೇಲನು
ತನ್ನ ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ವಿ ಾಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು.

12 ಅವರು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಜಾ ಯ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ,
“ ಾಜನೇ, ಾ ಾದರೂ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರಿ ಾಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ಾ್ರಥರ್ನೆವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ

ನಿಬಂಧನೆಗೆ ರುಜು ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಾಜನು,
“ ೌದು,ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ರ ಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ
ಇದು ಸಿ್ಥರ ಾದ ನಿಬಂಧನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13ಆಗ ಅವರು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ ಾಜನೇ,ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಆ ಾನಿಯೇಲನು ನಿನ್ನ ಾ್ನಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರದ ನಿಬಂಧನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ ದಿನಕೆ್ಕ
ಮೂ ಾವತಿರ್ ಅವನ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 14 ಆದರೆ ಾಜನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಇದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ ಇವನನು್ನ ಹೇಗೆ ರ ಸಲಿಎಂದು ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ
ತನಕ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜನರು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜನು ವಿಧಿಸಿದ ಾವ ನಿಬಂಧನೆ ಾಗಲಿ,
ನಿಯಮ ಾಗಲಿ ರ ಾ್ದಗ ಾರದು ಎಂಬ ಧಮರ್ಸೂತ್ರವು
ಮೇದ್ಯಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಾರಸಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
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ಗೊತಿ್ತರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನಿ ಾಯರ್ ಾಗಿ
ಾಜನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇ ಾಯಿತು.
16 ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ತಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಜನ

ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಾಜನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ನಿತ್ಯವೂಆ ಾಧಿಸುವದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ”ಎಂದುಹರಸಿದನು.

17 ಕೂಡಲೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು ಗವಿಯ ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು.
ಾನಿಯೇಲನ ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಾರು ಬದ ಾಯಿಸದಂತೆ
ಾಜನ ಮುದೆ್ರಯಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಮುದೆ್ರಯಿಂದಲೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ ಭದ್ರ ಾಡ ಾಯಿತು. 18 ಾಜನು
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನೋದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಿಸದೆ,
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆದನು;ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ.

19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾಜನು ಉದಯದಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ಸಿಂಹಗಳ
ಗವಿಯ ಬಳಿಗೆ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು. 20 ಾನಿಯೇಲನಿದ್ದ ಗವಿಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವನು ದುಃಖ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ಕೂಗಿ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕನೇ,
ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ
ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ,
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು! 22 ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಾವ
ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಾನು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದೆನು. ಾಜ ಾದ ನಿನಗೂ ಾವ ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಜನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಗವಿ ಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಲು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದರು. ಅವನು
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ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

24ಅನಂತರ ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಾನಿಯೇಲನಮೇಲೆ ದೂರು
ಹೊರಿಸಿದವರನು್ನ ತಂದು ಅವರನೂ್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಗವಿಯ ತಳವನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾರಿ, ಅವರ ಎ ಾ್ಲ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದವು.

25 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಿ,ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಆ ಾಡಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖವುಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ!
26 “ ಾನು ಆಳುವ ಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರಿಗೆ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆತನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಸ ಾತನ ದೇವರು,
ಆತನ ಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು,
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು;
27ಆತನುಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ, ರ ಸುವವನೂ,
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಮಹತ್ವಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವನೂ

ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನೇ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.”

28 ಈ ಾನಿಯೇಲನು ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಾರಸಿಯ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ್ಮನ,
ೌರವಗಳಿಂದ ಾಳಿದನು.

7
ಾನಿಯೇಲನ ಾಲು ್ಕ ಮೃಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು
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1 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಾಯಿತು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಮು ಾ್ಯಂಶಗಳನೂ್ನ ಬರೆದು
ಇಟ್ಟನು. 2 ಾನಿಯೇಲನು ಆ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
“ ಾನು ಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾ, ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ ಾಳಿಗಳೂ
ಮ ಾ ಾಗರದ ಮೇಲೆ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು.
3 ಒಂದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಾದ ಾಲು ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು
ಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಬಂದವು. 4 ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು
ಸಿಂಹದ ಾಗಿತು್ತ, ಅದಕೆ್ಕ ಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಅದು ನೆಲದಿಂದ
ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಗೆ ಎರಡು ಾಲುಗಳಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಅದಕೆ್ಕಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 5ಆ ಾ, ಇನೊ್ನಂದು
ಮೃಗ ಎರಡನೆಯದು; ಅದು ಕರಡಿಯ ಾಗಿತು್ತ, ಒಂದು ಹೆಗಲನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು
ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ; ನೀನೆದು್ದ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇ ೕಣ ಾಯಿತು. 6 ಅನಂತರ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಇಗೋ,ಚಿರತೆಯ ಾಗಿರುವಮತೊ್ತಂದುಮೃಗವು
ಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಪ ಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ ಾಲು ್ಕ
ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ತಲೆಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 7 ಾನು ಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ
ಆ ಾ, ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಾಣಿಸಿತು; ಅದು ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ,
ಹೆದರಿಸುವಂಥ ಾಗಿತು್ತ, ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ
ದೊಡ್ಡ ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ನುಂಗು ಾ್ತ, ಚೂರುಚೂರು ಾಡು ಾ್ತ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯು ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅದು ಹಿಂದಿನಎ ಾ್ಲ
ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು.
8 ಾನು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ ಇಗೋ, ಅವುಗಳ
ನಡುವೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆಯಿತು; ಅದಕೆ್ಕ ಎಡೆ ಾಡಿ



ಾನಿಯೇಲನು 7:9 xxx ಾನಿಯೇಲನು 7:14

ಕೊಡಲು ದಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬೇರು ಸಹಿತ
ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಾ, ಈ ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಂತಿರುವ
ಕಣು್ಣಗಳೂ, ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಾಯಿಯೂ ಇದ್ದವು.

9 “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆ ಾ್ಯ ಾಸನಗಳು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು,
ಮ ಾವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು*ಆಸೀನ ಾದನು;ಆತನಉಡುಪುಹಿಮದಂತೆ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಬಿಳಿಯ
ಉಣೆ್ಣಯಂತಿತು್ತ, ಆತನ ಾ್ಯ ಾಸನವು ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳು, ಅದರ
ಚಕ್ರಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯೇ. 10 ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಉರಿಯ ಪ್ರ ಾಹವು ಉಕಿ್ಕ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ
ದೂತರು ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ
ಕಿಂಕರರು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 11 ಆಗ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರಲು ಇಗೋ, ಕೊಂಬು ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ
ಆ ಕೊಂಬಿನ ಮೃಗವನು್ನ ಕೊಂದು, ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡಿದರು. 12ಉಳಿದಮೃಗಗಳದೊರೆತನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಲದಮಟಿ್ಟಗೆ, ತಕ್ಕ ಸಮಯಬರುವ
ತನಕ, ಅವುಗಳ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿದರು. 13 ಾನು ಕಂಡ ಾತಿ್ರಯ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಇಗೋ, ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಂತಿರುವವನು ಆ ಾಶದ
ಮೇಘಗ ಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮ ಾವೃದ್ಧನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು.
ಅವನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 14 ಸಕಲ, ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ,
ಾಷೆಗಳವರು ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತನವೂ,
ಘನತೆಯೂ, ಾಜ್ಯವೂ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದು್ದ. ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ, ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯದು.

ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಆದ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್

* 7:9 7:9ಮ ಾವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು ದೇವರು.
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15 “ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ
ವ್ಯಥೆಗೊಂಡಿತು, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ಾನು ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ ಸ ಾ್ಯಥರ್ವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನನಗೆ,
17 ‘ಆ ಾಲು ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಲೋಕ ಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಏರತಕ್ಕ
ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು. 18ಆದರೆ ಾಜ್ಯವುಪ ಾತ್ಪರ ಾದದೇವರಭಕ್ತರಿಗೆ
ಲಭಿಸುವುದು, ಅವರೇ ಅದನು್ನ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವರು’ ಎಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲ, ಾಮ್ರದ
ಉಗುರುಳ್ಳ ಮೃಗವು ಕೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿ ಕೆಲವನು್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿದು, ಇತರ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ

ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ. 20ಈ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ 21 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆ ಾವ ಕೊಂಬು
ಳೆತು ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, 22 ದೇವಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಮ ಾವೃದ್ಧನು ಬಂದು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ
ಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ
ತನಕ ಅವರನು್ನ ಗೆಲು್ಲ ಾ್ತ ಬಂದಿತು್ತ.” 23 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ,
“ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಜ್ಯ; ಅದು ಉಳಿದ ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನುಂಗಿ ತುಳಿದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವುದು. 24 ಆ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಅರಸರು ಉಂಟಾಗುವರು, ಅವರ ತರು ಾಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ತಲೆದೋರುವನು. ಅವನು ದಲಿನ ಅರಸರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ
ಮೂವರು ಅರಸರನು್ನ ಸದೆಬಡೆಯುವನು. 25 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ
ಭಕ್ತರನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾಲಗಳನೂ್ನ, ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ
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ಾಪರ್ಡಿಸಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡುವನು; ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಾಲ,
ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ† ಅವನ ಕೈವಶ ಾಗಿರುವರು. 26 ಆ
ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯಸಭೆಯು ಕುಳಿತು ಅವನ ದೊರೆತನವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೀ ಾ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. 27 ಆಗ ಅವನ ಾಜ್ಯ,
ಪ್ರಭುತ್ವಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲನ ಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಆತನ
ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಜ್ಯ; ಸಕಲದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳುಆತನಿಗೆಅಧೀನ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28ಈ ಕನಸಿನ ಪ್ರ ಾ್ತಪವು
ಇಲಿ್ಲಗೆಮುಗಿಯಿತು. ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ೕಚನೆಗಳಿಂದ
ಬಹು ಕಳವಳಗೊಂಡೆ. ನನ್ನಮುಖವುಕಳೆಗುಂದಿತು. ಆದರೂನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆ.

8
ಟಗರಿನಮತು್ತ ಹೋತದ ವಿಷಯ ಾದ ಕನಸು

1 ದಲು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ಕನಸಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸು
ಾನಿಯೇಲ ಾದ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 2 ಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾಮ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಊ ಾ ಾಲುವೆಯದಡದಮೇಲೆನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಗೆ ತೋರಿತು.
3 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಒಂದು
ಟಗರು ಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು
ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ದೊಡ್ಡದು
ಳೆತದು್ದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆತ ಮೇಲೆ. 4 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾಗೆ ಆ ಟಗರು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ,ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ದ ಣಕೂ್ಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಾವ ಜಂತುವೂ ಅದರೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋಯಿತು.

ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಾವ ಾ್ರಣಿಗೂ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು
† 7:25 7:25 ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ,ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆಮೂರುವರೆ ವಷರ್.
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ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದು ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿತು. 5 ಾನು
ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಗೋ, ಒಂದು ಹೋತವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ
ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಓಡಿ
ಬಂತು. ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬಿತು್ತ.
6 ಾನು ಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಂಡ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರಿನ ಬಳಿಗೆ
ಆ ಹೋತವು ಬಂದು, ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ ರೋಷಗೊಂಡು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿತು. 7 ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ
ಸಮೀಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಕೊ್ರೕಧದಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಾಯು್ದ ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರು ಬೀಳಲು ಟಗರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಟಗರನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು ಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವ ಾ್ರಣಿ ಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಹೋತವು ತನ್ನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಲೇ
ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಅದು್ಭತ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳು ಳೆತು ಚತುದಿರ್ಕು ್ಕಗಳಿಗೆ
ಚಾಚಿಕೊಂಡವು. 9 ಅವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ಳೆತು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದ ಣದಲಿ್ಲಯೂ,
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂಅಂದಚಂದದದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ*ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು.
10ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣದಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ,ಆಗಣದ ಕೆಲವು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಗಣದ
ಅಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸುವಷು್ಟ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿತು. 12 ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೆಡವಿ
ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ ಅಡಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀಚತನದಿಂದ ಒಂದು
ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಳಿಸಿ ಸತ್ಯಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವೃದಿ್ಧಗೆ ಬಂತು. 13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಾತ ಾಡುವವನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ

* 8:9 8:9ಅಂದಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶ.
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ದೇವದೂತನು, “ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು, ಭಯಂಕರ ಾದ
ದೇವದೊ್ರೕಹ ಾಡುವುದು, ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ, ದೇವಭಕ್ತ
ಗಣವನು್ನ ತುಳಿಯುವುದು ಎಂಬ ಕನಸಿನ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ
ಾಲ ನಡೆಯುವುದು?” ಎಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದನು. 14 ಅವನು
ಇವನಿಗೆ, “ಉದ ಾಸ್ತ ಾನಗಳ ಎರಡು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ
ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವವು. ಅನಂತರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
15 ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನುಈಕನಸನು್ನ ಕಂಡುಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಗೋ, ಮನುಷ ್ಯ ಸದೃಶನೊಬ್ಬನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ
ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ, “ಗಬಿ್ರಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು” ಎಂದು ಮನುಷ ್ಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಹ ಒಂದು
ಾಣಿಯು ಊ ಾ ಾಲುವೆಯ ದಡಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

17ಅದರಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬರಲು, ಾನು
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ನನಗೆ ಅವನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇದು ಮನದಟಾ್ಟಗಿರಲಿ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಕನಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
ಾನುಮೈಮರೆತುಬೋರಲುಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ಆಗಅವನು ನನ್ನನು್ನಮುಟಿ್ಟ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನಗೆ, 19 “ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸುವ
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅದು
ಕು್ಲಪ್ತ ಾದ ಅಂತ್ಯ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ. 20 ನೀನು ನೋಡಿದ
ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರು ಮೇದ್ಯ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯ ಾಜರು. 21ಆ
ಹೋತವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯ, ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವಣ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು
ಆ ಾಜ್ಯದ ದಲನೆಯ ಾಜ. 22 ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ
ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಎದ್ದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ
ಆ ಜ ಾಂಗದೊಳಗಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು ಏಳುವವು; ಆದರೆ
ದಲನೆಯ ಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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23 ಆ ಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಅಧಮರ್ವು
ಪೂತಿರ್ ಾ ಾಗ ಕಠಿಣಮುಖನೂ, ತಂತ್ರವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ
ಾಜನು ತಲೆದೋರುವನು. 24 ಅವನು ಪ್ರಬಲ ಾಗುವನು, ಆದರೆ
ಸ್ವಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಿ ವೃದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು,
ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ, ದೇವಜನರನೂ್ನ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವನು. 25 ಯುಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ೕಸವನು್ನ
ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದು, ಮನದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವ
ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಏಳುವನು. ಆ ಾ, ಾರ ಕೈಯೂ ಸೋಕದೆ ಾ ಾಗುವನು.
26 ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ ಾಸ್ತ ಾನಗಳ ವಿಷಯವು ನಿಜವೇ
ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ಗುಟಾ್ಟಗಿರಲಿ. ಅದು ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ನಡೆಯುವಂಥದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ಾನಿಯೇಲ ಾದ
ಾನು ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು.
ಆ ಮೇಲೆ ಎದು್ದ ಾಜ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಆ ಕನಸಿಗೆ
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದೆನು. ಅದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

9
ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದಉತ್ತರ

1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಮಗನೂ, ಮೇದ್ಯ ವಂಶದವನೂ ಕಸಿ್ದೕಯ
ಾಜ್ಯದ ದೊರೆತನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, 2 ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾ ಾ್ಯನು ಾರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಾಳು ಬಿದಿ್ದರಬೇ ಾದ ಪೂಣರ್ ಾಲದ ವಷರ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಪ್ಪತೆ್ತಂದು
ತಿಳಿದೆನು. 3 ಾನು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬೂದಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತಿ್ತ
ಾ್ರಥರ್ನೆ, ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾದೆನು. 4 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು,
“ಓ ಕತರ್ನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆದ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೃ ಾ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ, 5 ಾವು ಾ ಾಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ

ತೊರೆದು 6 ನಮ್ಮ ಅರಸರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಹಿರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯ
ಜನರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನುಡಿದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು
ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಾ ೕ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾದವರು; ೌದು,
ಈಗಲೇ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಿ್ನಂದ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ
ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ,
ಪ್ರ ಾನರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಕತರ್ ಾದ
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವವನೂ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾವು ಆತನಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ. 10 ಕತರ್ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ

ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
11 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದರು. ಆದ ಾರಣ

ನಿನ್ನ ಾಪದ ಕೇಡುಗಳೂ, ದೇವಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳೂ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಾವು ದೇವ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ ಸರಿ.
12 ಆ ಾ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳುವ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಗದರಿಸಿ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆದಂತಹ ಕೇಡು
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ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಎಂದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 13 ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಂತೆಯೇ ಈ ವಿಪತೆ್ತ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿದೆ; ಆದರೂ ಾವು ನಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 14ಆದ ಾರಣ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾಡುವ
ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೇ; ಾ ೕ ಆತನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ,
ಈಗ ಚಿತೆಸು. ಾವು ಾಪ ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ್ದೕವೆ.
16 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಪಟ್ಟಣವೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೂ ಆದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ, ನಿನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ದಯ ಾಡಿ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು; ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾ ಾಪ ಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮೂ, ನಿನ್ನ ಜನವೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿವೆಯ ಾ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಈಗ ಾಲಿಸು; ಾ ಾಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು. 18 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು,
ಕಣು್ಣತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನೋಡು; ಾವು ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮ ಾ
ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 19 ಾ್ವಮೀ, ಕೇಳು! ಾ್ವಮೀ, ಕ್ಷಮಿಸು! ಾ್ವಮೀ,
ಾಲಿಸು, ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು! ತಡ ಾಡಬೇಡ! ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಜನವೂ, ಪಟ್ಟಣವೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವುಗ ಾದ ಾರಣ ನಿನ್ನ
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ಹೆಸರನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ!”
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾದನೆ

20 ಾನು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು. 21 ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ದಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಕಂಡ ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ಅವಸರ ಾಗಿ ಾರಿಬಂದು,
ಸಂ ಾ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿದನು. 22 ಆತನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ,
ನಿನಗೆ ಾನಬೋಧೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ಬಂದೆನು. 23 ನಿನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು; ಅದನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿಪಿ್ರಯನು.
ಈ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ೕಚಿಸು, ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ.
24ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು, ಾಪಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವುದು,
ಅಪ ಾಧವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು, ಸ ಾತನ ಧಮರ್ವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ಕನಸನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ ನುಡಿಯನೂ್ನ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಯ ಾಥರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ*
ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು, ಇವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು
ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರಕೂ್ಕ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳು
ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಷ ್ಕಷೆರ್ ಾಗಿದೆ. 25 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು
ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೋ; ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹರಡುವ ದಿನದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಪ್ರಭುವು† ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು!
ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅರವತೆ್ತರಡು ಾರ ಇರುವುದು; ಅದಕೆ್ಕ
ಚೌಕವೂ ಕಂದಕವೂ ಇರುವವು; ಆ ಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಾಲ.
* 9:24 9:24 ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ. † 9:25 9:25
ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ.
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26 ಅರುವತೆ್ತರಡು ಾರಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೊಬ್ಬನು
ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇರದು; ನುಗು್ಗವ ಪ್ರಭುವಿನ
ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುವರು;
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪ್ರಳಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು;
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಗುವುದು, ನಿಶಿ್ಚತ ಾಶನಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು. 27 ಆ ಪ್ರಭುವು ಒಂದು ಾರದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಹು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃಢ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಅಧರ್ ಾಗ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು; ಅಸಹ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಹನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಘಾತಕನು ಾರಿಬಂದು ನಿಶಿ್ಚತ
ಪ್ರಳಯವುಅವನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವ ತನಕ ಾಳು ಾಡುವನು.”

10
ದೇವದೂತನ ದಶರ್ನ

1 ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು
ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು; ಅದು ಮ ಾಹೊ ಾಟದ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದ
ಸಂಗತಿ; ಅವನು ಕಂಡ ಕನಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ ಾದ
ಾನುಮೂರು ಾರ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 3ಮೂರು ಾರಮುಗಿಯುವ
ತನಕ ಾನು ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಾಂಸವನೂ್ನ,
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಹಿದೆ್ದಕೆಲೆಂಬ 5ಟೈಗಿ್ರಸ್ಮ ಾನದಿಯದಡದಮೇಲೆ
ಇದು್ದ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಊಫಜಿನಅಪರಂಜಿಯಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಒಬ್ಬ
ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದನು; 6ಅವನ ಶರೀರವುಪೀತರತ್ನದ ಾಗೆ
ಕಂಗೊಳಿಸಿತು, ಅವನ ಮುಖವುಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಿತು, ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಗಿನಿಗಿಸಿದವು,
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ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳು ಬೆಳಗಿದ ಾಮ್ರದ ಾಗೆ ಥಳಥಳಿಸಿದವು,
ಅವನ ಾತಿನ ಶಬ್ದವು ಜನಸಂದಣಿಯ ಕೋ ಾಹಲದಂತೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಕಂಡೆನು; ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರು ಅದನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ; ದೊಡ್ಡ ನಡುಕವು
ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 8 ಾನು
ಏ ಾಂಗಿ ಾಗಿ ಉಳಿದು ಆ ಅದು್ಭತ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡು
ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಾ ಾಯಿತು,
ಾನು ನಿ ಾ್ರಣ ಾದೆನು. 9 ಆದರೂ ಅವನು ಾತ ಾಡುವ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು; ಅವನ ಾತಿನ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ
ಾನು ಮೈಮರೆತು ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 10 ಆ ಾ, ನನಗೆ
ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ ಾಯಿತು; ಾನು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು ಾ್ತ ಣ ಾಲೂರಿ
ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಾಡಿತು. 11 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ,
“ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಅತಿಪಿ್ರಯನೇ, ಾನು ನುಡಿಯುವ ಾತುಗಳನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸು; ನಿಂತುಕೋ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾನು ನಡುಗು ಾ್ತ
ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು. 12 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ,
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟ
ದಲನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೇನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯುದೇವರಿಗೆಮುಟಿ್ಟತು;

ಆ ವಿ ಾಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು ಬಂದೆನು. 13 ಾರಸಿಯ
ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಇಗೋ, ಪ್ರ ಾನ ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ* ಮೀ ಾಯೇಲನು
ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜರ ಸಂಗಡ
ಹೋ ಾಡಿ, 14 ಉಳಿದು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿ ಾಗುವ
ಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬಂದೆನು; ಆ ಾಲದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವುಂಟು” ಎಂದು
* 10:13 10:13 ಪ್ರ ಾನ ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ.
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ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಕೂಡಲೆ ಾನು ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಾಯಿಬಿಡ ಾರದೆ
ಹೋದೆನು. 16 ಇಗೋ, ನರರೂಪ ಸದೃಶನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಾನು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿರುವವನಿಗೆ, “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಈ ದಶರ್ನದಿಂದ ವೇದನೆಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿವೆ, ನಿ ಾ್ರಣ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಎನೊ್ನಡೆಯನ
ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನಂಥವನು ಎನೊ್ನಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನಂಥವನ
ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಬಹುದು? ಈಗಿನಿಂದ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕಳಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
18ಮನುಷ ್ಯ ಸದೃಶನು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 19ಆ
ಮೇಲೆಆಪುರುಷನು ನನಗೆ, “ಅತಿಪಿ್ರಯನೇ,ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಿನಗೆ
ಸ ಾ ಾನವಿರಲಿ, ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾನು ಬಲಗೊಂಡು,
“ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಾತ ಾಡು; ನನ್ನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ” 20ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ಅವನು ನನಗೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಏಕೆ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೆ; ಈಗ ಾನು ಾರಸಿಯ
ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು;
ಾನು ಆ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ತೀರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಾ, ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯದ
ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಎದುರು ಬೀಳುವನು. 21 ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಇವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಲಕ ಾದ ಮೀ ಾಯೇಲನ† ಹೊರತು
ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಾಗತಕ್ಕವರು ಇ ಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದನು.”

11
1 ಮೇದ್ಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನೇ ಮೀ ಾಯೇಲನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಕೊಟು್ಟ ಆಶ್ರಯ ಾಗಿ
† 10:21 10:21 ಾಲಕ ಾದ ಮೀ ಾಯೇಲನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಯುವ
ದೇವದೂತನು.
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ನಿಂತೆನು.
ದ ಣಮತು್ತ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಅರಸರು

2 ಾನು ಈಗ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು, “ಇಗೋ,
ಾರಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೂವರು ಾಜರು ಏಳುವರು;
ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಧನವಂತ ಾಗಿರುವನು;
ಅವನು ತನ್ನ ಧನದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಬಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 3ಅನಂತರ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಾಜನು ಎದು್ದ ಮ ಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 4ಅವನು ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು
ಒಡೆದು ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೂ ಾಲು ್ಕ ಾ ಾಗುವುದು. ಅದು
ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ಾಗ ಾಗದು. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯವು
ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇನು್ನ ಪ್ರಬಲ ಾಗದು. ಆ ಾಜ್ಯವು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ
ಾಲ್ವರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೂ ಾ ಾಗುವುದು. 5 ದ ಣ
ಾಜ್ಯದ ಾಜನೂ,* ಅವನ ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು.
ಸರ ಾರನು ಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡು ಪ್ರಭುತ್ವಕೆ ್ಕ ಬರುವನು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. 6 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ
ಮೇಲೆಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಕು ಾರಿಯು
ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ† ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ
ಬರುವಳು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು;
ಅವನೂ, ಅವನ ತೋಳೂ ನಿಲ್ಲವು; ಅವಳೂ, ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು
ತಂದವರೂ, ಪಡೆದವನೂ, ತಕೊ್ಕಂಡವನೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಈ ಾಗುವರು. 7 ಅನಂತರ ಅವಳು ಹುಟಿ್ಟದ ವಂಶವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನ ದುಗರ್ದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಅವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಗೆಲು್ಲವರು. 8 ಅವರ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ,

* 11:5 11:5 ದ ಣ ಾಜ್ಯದ ಾಜನೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಾಜನು. † 11:6 11:6
ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿ ಾ ದೇಶದ ಾಜನು.
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ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಒ ್ಳಳೆ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವನು.
ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳುಯುದ್ಧ ಸ ಾ್ನಹ ಾಡಿಮ ಾವೂ್ಯಹ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಬಿತುಳುಕಿ
ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ದುಗರ್ದವರೆಗೆ ನುಗು್ಗವರು. 11 ಆಗ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನು ಕೊ್ರೕಧದಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನು ಮ ಾವೂ್ಯಹವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೂ, ಅದೆ ಾ್ಲ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಅವನ
ಮನಸು್ಸ ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬುವುದು. ಅವನು ಲ ಾಂತರ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಬೀಳಿಸಿದರೂ ಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ತರು ಾಯಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನು ಹಿಂದಿನ ದಂಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೂಡಿಸಿ ಬಹಳ
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಮ ಾ ಸೈನ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಧಿಕ ಆಯುಧಗಳ
ಸಮೇತ ಾಗಿಯೂ ಬರುವನು. 14 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲು್ಲವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ‡
ಹಿಂಸಕರು ಕನಸನು್ನ ನಿಜ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಆದರೆ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. 15ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಬಂದು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ,
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವನು;ದ ಣದಭುಜಬಲವು
ನಿಲ್ಲದು, ಅಲಿ್ಲನ ಮ ಾವೀರರು ತಡೆಯ ಾರರು, ಎದುರಿಸುವ
ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ ಇರದು. 16 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಬರುವವನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛನು ಾರ ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ
ಎದುರಿಸುವವರು ಾರು ಇಲ್ಲ, ಾಶವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
‡ 11:14 11:14 ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು.
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ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವನು. 17 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಲ
ಸಮೇತ ಾಗಿಹೊರಟು,ಅವನಸಂಗಡಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನ ಾಜ್ಯದ ಾನಿ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆದರೆ ಆ ಉ ಾಯವೂ ನಿಲ್ಲದು, ತನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕ ಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. ಆದರೆಅವನು ಾಡುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಸರ ಾರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ
ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ವದೇಶದ ದುಗರ್ಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು. 20 ಅವನ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎದು್ದ, ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿ ಾದ
ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು. ಅವನು
ಕೆಲವು ದಿನಗ ಳಗೆ ಾಶ ಾಗುವನು. ಅವನ ಾಶ ಕೋಪದ
ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದಲ್ಲ,ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

21 “ಅವನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯಪದವಿಗೆ ಹಕು ್ಕ ಾರನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ನೀಚನು ಎದು್ದ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಯ ಾದ
ನುಡಿಗಳಿಂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 22 ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ
ವೂ್ಯಹಗಳೂ, ದೇವರ ನಿಬಂಧ ಾಧಿಪತಿಯೂ§ ಅವನ ರಭಸಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ
ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಂಗ ಾಗುವರು. 23 ಅವನ ಸಂಗಡ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ೕಸ ಾಡುವನು; ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರ ಸ ಾಯದಿಂದಏಳಿಗೆ ಾಗಿ ಬಲಗೊಳು್ಳವನು. 24ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಫಲವ ಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು.
ತಂದೆ, ಾತಂದಿರು ಾಡದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು, ಸೂರೆ,
ಸುಲಿಗೆ, ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದವುಗಳನು್ನ ತನ್ನವರಿಗೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡುವನು.
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರೆಸುವನು. 25 ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಂಡೆತಿ್ತ ದ ಣ
§ 11:22 11:22 ನಿಬಂಧ ಾಧಿಪತಿಯೂಯೆಹೂದ್ಯರ ಮ ಾ ಾಜಕನು.
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ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಬಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಡುವನು. ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಅತ್ಯಧಿಕ
ಬಲವುಳ್ಳ ಮ ಾ ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವನು.
ಆದರೆ ನಿಲ್ಲ ಾರನು, ಅವನು ಸೋಲುವ ಾಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವನು. 26 ಅವನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿನು್ನವವರೇ ಅವನನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸುವರು; ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವುದು. ಬಹಳ ಜನರು ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು. 27ಆ ಇಬ್ಬರು
ಾಜರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡಿನ ಮನಸುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸಹ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳಸುಳು್ಳ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಏನೂ ಾಗದು,
ಪರಿಣಾಮವು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ತಲೆದೋರುವುದು. 28 ಅನಂತರ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಅವನ ಮನಸು್ಸ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವನು. 29 ನಿಶಿ್ಚತ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು. ಆದರೆ
ದಲು ಆದಂತೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಆಗದು. 30 ಅವನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ ಹಡಗುಗಳು ಬರಲು, ಅವನು ಎದೆಗುಂದಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸರಗೊಂಡು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಾಡುವನು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದವರನು್ನ ಕಟಾ ಸುವನು. 31 ಅವನು
ಕೂಡಿಸುವ ಸೈನ್ಯವು ಆಶ್ರಯ ದುಗರ್ ಾದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ, ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ, ಾಳು ಾಡುವ
ಅಸಹ್ಯವಸು್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು. 32 ನಿಬಂಧನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು
ಅವನ ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವರು. ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಅರಿತವರೋ ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿ ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗುವರು. 33 ಜನರಲಿ್ಲನ
ಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳ ಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನ ಕತಿ್ತ,
ಬೆಂಕಿ, ಸೆರೆಸೂರೆಗಳಿಗೆಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವರು. 34ಬೀಳು ಾಗಅವರಿಗೆಸ್ವಲ್ಪ
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ಸ ಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಯ ಾದ
ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. 35 ಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತರುವರು. ಆದುದರಿಂದ
ಜನರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶುದಿ್ಧಹೊಂದಿ ಶುಭ್ರ ಾಗುವರು. ಅಂತ್ಯವು
ನಿಶಿ್ಚತ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ಆಗುವುದು.
ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನು

36 “ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛನು ಾರ ನಡೆದು ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು
ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ, ದೇ ಾಧಿ ದೇವನನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ದೂಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೈವ ಕೋಪವು ತೀರುವ ತನಕ ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ದೈವಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರಲೇ ಬೇಕು. 37 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ೕಹಿಸುವ ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾವ ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ

ತನ್ನನೆ್ನೕ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 38 ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ದು ಾರ್ಭಿ ಾನಿ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವನು; ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಯದ ದೇವರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ, ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ,
ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುವನು. 39 ಅನ್ಯದೇವರ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು;*
ಾರನು್ನ ಕಟಾ ಸುವನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚು್ಚವುದು; ಬಹಳ

ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವನು; ದೇಶವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಹಂಚುವನು.
ಅಂತ್ಯ ಾಲ

40 “ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು, ಅವನು ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದಲೂ,

* 11:39 11:39ಅನ್ಯದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅನ್ಯದೇವರ ಆ ಾಧಕರನು್ನ ಆತುಕೊಳು್ಳವನು.
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ಬಹು ಾವೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ
ರಭಸ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 41 ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶಕೂ್ಕ ನುಗು್ಗವನು.
ಅನೇಕ ಸೀಮೆಗಳುಅವನಿಂದ ಾ ಾಗುವವು. ಆದರೆಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗದವರು, ಅವನ ಕೈಯಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42ಅವನು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಲು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವೂ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳದು. 43 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳ
ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತದ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರೂ, ಕೂಷ ್ಯರೂ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವರು. 44 ಹೀಗಿರಲು ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ,
ಉತ್ತರದಿಂದಲೂ ಬರುವ ಸುದಿ್ದಯು ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದು
ಅವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ,
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು. 45 ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ, ಅಂದ
ಚಂದದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಅರಮನೆಯಂಥ ತನ್ನ
ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಸುವನು. ಆ ಾ, ಅವನು ಕೊನೆ ಾಣುವನು,
ಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡರು.”

12
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತ

1 “ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮ ಾ ಾಲಕ ಾದ
ದೇವದೂತ ಮೀ ಾಯೇಲನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳುವನು.
ಟ್ಟ ದಲು ಜ ಾಂಗವುಉಂಟಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ

ಸಂಭವಿಸದಂಥ ಸಂಕಟವುಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ
ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವ ೕ

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು. 2 ಸತು್ತ ಧೂಳಿನ ನೆಲದೊಳಗೆ ದೀಘರ್
ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ,
ಕೆಲವರು ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯತಿರ ಾ ್ಕರಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
3 ಾನಿಗಳು ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ
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ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವರು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವರು.
4 ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕು. ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ವರೆಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿರಲಿ. ಬಹಳ ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುವರು, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು
ಹೆಚು್ಚವುದು.”

5 ಕೂಡಲೆ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಮತಿ್ತಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯ ಈ ದಡದಲಿ್ಲ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಆ
ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ಇವರಲಿ್ಲ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಾರಿನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು, “ಈ ಅಪೂವರ್
ಾಯರ್ಗಳು ಕೊನೆ ಾಣುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7ನದಿಯ ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾರಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಪುರುಷನನು್ನ ಕೇಳಲು, ಆ ಪುರುಷನು
ಎಡ ಮತು್ತ ಬಲಗೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು,
“ ಾಶ್ವತ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಣೆ, ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ,
ಅಧರ್ ಾಲ* ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವಜನರ ಬಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುವವು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 8 ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿದರೂ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು, “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ,
ಈ ಾಯರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಲು,
9 ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಈ ಾತುಗಳು ಅಂತ್ಯ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿವೆ, ಹೋಗು. 10 ಅನೇಕರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ, ಶುಭ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿತ ಾಗುವರು;
ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು, ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ವಿವೇಕವಿರದು; ಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವಿರುವುದು. 11 ನಿತ್ಯಹೋಮವು
ನೀಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಾಳು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ
* 12:7 12:7 ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ,ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆಮೂರುವರೆ ವಷರ್.
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ಮೇಲೆ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರತೊ್ತಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು.
12 ಾದುಕೊಂಡು, ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆದು ದಿನಗಳ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳುವವನು ಧನ್ಯನು. 13 ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯದ
ವರೆಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದಿಂದ ಇರು. ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ, ನಿನ ಾಗುವ ಸ್ವತಿ್ತನೊಳಗೆ ನಿಲು್ಲವಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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