
ดาเนียลเขียนบันทึกเลมนี้ขึ้นในศตวรรษที่ ๖  กอน ค.ศ . 
เนื้อหาเลาถึงดาเนียลเด็กหนุมชาวยิวผูถูกกวาดตอนไปเปนเชลยใ
นกรุงบาบิโลน 
เขามีความรูดีแมเปนเชลยก็ยังไดกาวขึ้นสูตําแหนงสูงในจักรวรรดิ
บาบิโลนและเปอรเซีย 
เนื่องจากไววางใจในพระเจาดาเนียลถูกกลั่นแกลงรังแกและถึงกับ
ถูกโยนลงในถ้ําสิงโตเพื่อนของดาเนียลสามคนถูกโยนลงในเตาไฟ
มหึมาแตไมเปนอะไรเลยก็โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
พระธรรมเลมนี้เลาถึงเหตุการณหลายอยางในสมัยของดาเนียลซึ่งเ
ปนประวัติศาสตร 
แตก็มีคําพยากรณเก่ียวกับอนาคตดาเนียลหยั่งเห็นจักรวรรดิเกรียง
ไกรของโลกอนาคต 
และยิ่งกวานั้นยังเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจาและพระเมสสิยาห 
คือพระเยซูพระผูชวยใหรอดซ่ึงพระเจาทรงเจิมไวซ่ึงจะเสด็จมาทํา
ลายลางความชั่วของโลกนี้ 
แลวสถาปนาอาณาจักรแหงความชอบธรรมซึ่งจะไมมีวันสูญสิ้น 
สาระสําคัญของพระธรรมดาเนียลคือ 
พระเจาทรงอํานาจสิทธ์ิขาดสูงสุดทรงบงการอยูเหนือมนุษยชาติ 
ทรงควบคุมประวัติศาสตรไปสูจุดหมายปลายทางที่ทรงดําริไวทรงก
ระทําการผานการกระทําของมนุษย 
อาณาจักรของมนุษยรุงโรจนขึ้นแลวก็ลมสลายแตพระเจาทรงดําร
งตลอดนิรันดรพระประสงคของพระเจาคงอยูตลอดกาล 
และพระองคตั้งพระทัยท่ีจะนําความรอดพนมาสูมวล 
มนุษยโดยทางพระผูชวยใหรอดซึ่งพระองคจะสงมา 
ในท่ีสุดความชั่วจะพายแพและความดีจะมีชัยเพราะพระเจาทรงดํา
ริไวเชนนั้น 
 
โครงเรื่อง 



๑ . ชีวิตของดาเนียลในบาบิโลน(๑ :๑ -๖ :๒ ๘ ) 
๒ . นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกับสัตวประหลาด(๗ :๑ -๘ :๒ ๗ ) 
๓ . คําอธิษฐานของดาเนียลและนิมิตเก่ียวกับปตางๆ  (๙ :๑ -๒ ๗ ) 
๔ . นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกับพระเจาและอนาคต(๑ ๐ :๑ -
๑ ๒ :๑ ๓ ) 
 
ดาเนียล 
 
ดาเนียลในบาบิโลน 
1ในปท่ี 3 
ของรัชกาลกษัตริยเยโฮยาคิมแหงยูดาหกษัตริยเนบูคัดเนสซารแห
ง 
บาบิโลนกรีธาทัพมาลอมกรุงเยรูซาเล็ม2พระเจาทรงมอบกษัตริยเย
โฮยาคิมแหงยูดาหไวในมือเนบูคัดเนสซาร พรอมท้ังภาชนะตางๆ  
บางอยางจากพระวิหารของพระเจาซ่ึงเนบูคัดเนสซารนําไปเก็บไว
ที่คลังแหงวิหารเทพเจาของตนในบาบิโลน1 
3แลวเนบูคัดเนสซารตรัสบัญชาใหอัชเปนัส 
หัวหนากรมวังคัดเลือกชายหนุมอิสราเอล 
บางคนซึ่งเปนเชื้อพระวงศและอยูในตระกูล 
ขุนนาง4ผูท่ีมีรูปรางหนาตาดีปราศจากตําหนิ 
เฉลียวฉลาดพรอมท่ีจะเรียนรู 
ไดรับการศึกษาอบรมมาดีมีไหวพริบปฏิภาณ 
และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ในพระราชวัง 
ใหอัชเปนัสสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลน2แกชายหนุมเ
หลานี้ 

                                      
1 1:2  หรือ ชินาร 
2 1:4  หรือ เคลเดีย 



5กษัตริยทรงกําหนดอาหารและเหลาองุนจากโตะเสวยประทานให
คนเหลานี้ทุกวันและใหพวกเขารับการฝกฝนตลอด 3 ป 
หลังจากนั้นจึงเขารับราชการ 
6ในกลุมชายหนุมเหลานี้ 
มีบางคนจากยูดาหไดแกดาเนียลฮานันยาหมิชาเอลและอาซาริยา
ห 7หัวหนากรมวังตั้งชื่อใหม 
ใหพวกเขาดังนี้ดาเนียลชื่อเบลเทชัสซารฮานันยาหชื่อชัดรัคมิชาเ
อลชื่อเมชาค อาซาริยาหช่ืออาเบดเนโก 
8แตดาเนียลตั้งปณิธานไววาจะไมยอมใหตนเองเปนมลทิน 
โดยอาหารและเหลาองุน เครื่องเสวย 
จึงขออนุญาตจากหัวหนากรม วังท่ีจะไมยอมเปนมลทินอยางนั้น 
9พระเจา ทรงบันดาลใหหัวหนากรมวังชอบพอ และเห็นใจดาเนียล 
10แตเขาบอกดาเนียลวา "เรา 
กลัวเจาเหนือหัวซ่ึงทรงเปนผูกําหนดเครื่อง 
เ ส ว ย แ ล ะ เ ค รื่องดื่มใหพวกเจาหากเราปลอยใหพระองคเ
ห็นพวกเจาซูบซีดกวาชายหนุมอื่นๆ  
รุนราวคราวเดียวกันมีหวังเราตองหัวขาดเพราะเจา" 
11ดาเนียลจึงบอกผูดูแลซ่ึงหัวหนากรม 
วังแตงตั้งใหรับผิดชอบดาเนียลฮานันยาห 
มิชาเอลและอาซาริยาหวา 12"โปรดใหผูรับใช 
ลองดูสักสิบวันเราจะกินแตผักและดื่มแตน้ํา 
13แลวลองเปรียบเทียบหนาตาพวกเรากับชายหนุมซ่ึงรับประทานเ
ครื่องเสวย จากนั้นเชิญทานปฏิบัติตอผูรับใชตามแตทาน 
เห็นเปนอยางไรเถิด" 
14ผูดูแลก็ยอมตกลงตามนี้และใหพวกเขาทดลองดู 10 วัน  
15เม่ือครบ 10 วันแลวปรากฏวาพวกเขาดูแข็งแรง 
และมีพลานามัยดีกวาชายหนุมอื่นๆ  



ที่รับประทานเครื่องเสวย16ฉะนั้นผูดูแล 
จึงงดใหเครื่องเสวยและเหลาองุน แตใหเขาทั้งสี่นี้รับประทานผัก 
17พระเจาทรงโปรดใหชายหนุมท้ังสี่นี้มีความรูความเขาใจ 
ในทางวรรณกรรมและวิทยาการตางๆ 
ตัวดาเนียลนั้นสามารถเขาใจ นิมิตและความฝนทุกประเภท 
18เม่ือครบกําหนดที่กษัตริยทรงบัญชา 
หัวหนากรมวังนําชายหนุมท้ังปวงท่ีคัดเลือก 
ไวเขาเฝากษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
19กษัตริยทรงสนทนากับพวกเขาและทรงพบวาไมมี 
ชายหนุมคนใดเทียบเคียงดาเนียล 
ฮานันยาหมิชาเอลและอาซาริยาหได 
ทั้งสี่คนนี้จึงเขารับราชการอยูในราชสํานกั 20กษัตริยทรง 
ซักถามเขาทั้งหลายในทุกเรื่องวาดวยสติ 
ปญญาและความเขาใจทรงพบวาพวกเขาดีเดนกวาบรรดาผูวิเศษแ
ละนักเวทมนต ท่ัวราชอาณาจักรถึงสิบเทา 
21ดาเนียลรับราชการเรื่อยมาจวบจนปที่ 
หนึ่งแหงรัชกาลกษัตริยไซรัส 
 
 
เนบูคัดเนสซารทรงพระสุบิน 
2ในปท่ี 2 แหงรัชกาล 
เนบูคัดเนสซารทรงพระสุบินแลวทุกขพระทัยมากจน บรรทม 
ไมหลับ 2จงึรับสั่งใหผูวิเศษนักเวทยมนต 
นักอาคมโหราจารย3ท้ังหลายมาทูลพระสุบินใหทรงทราบเมื่อเขาทั้
งหลายมาเขาเฝา3กษัตริยตรัสกับเขาวา "เราฝนไป 
ทําใหเราทุกขใจมาก เราอยากรูวาฝนนั้นหมายถึงอะไร" 

                                      
3 2:2  หรือ คนเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 4, 5 แ ล ะ  10 



4บรรดาโหราจารยจงึกราบทูลเปนภาษาอารเมค4วา 
"ขอฝาพระบาททรงพระเจริญโปรดเลาพระสุบินมาเถิดพวกขาพระ
บาทจะทูลทํานายถวาย" 
5กษัตริยตรัสตอบเหลาโหราจารยวา "เราตั้งใจแนวแนแลววา 
หากพวกเจาบอกเราไมไดวาเราฝนอะไรและหมายความวากระไรเ
ราจะสับพวกเจาเปนชิ้นๆ และทลายบาน 
เรือนของเจาใหกลายเปนกองขยะ6แตหากเจาเลาความฝนและทํา
นายไดเจาจะไดรับของประทาน รางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ 
ฉะนั้นจงเลาความฝนและแกฝนใหเรามาเถิด"7เขาเหลานั้นทูลอีกว
า  "ขอฝาพระบาท 
ทรงเลาพระสุบินใหผูทาสฟงเถิดแลวขาพระบาททั้งหลายจะทูลทํา
นายพระสุบิน" 8กษัตริยจึงตรัสวา "เรารูแนวา 
พวกเจาพยายามถวงเวลา 
ในเมื่อพวกเจารูอยูวาเราตั้งใจแนวแนแลว 
9หากพวกเจาไมบอกวาเราฝนอะไรก็มีโทษทัณฑสถานเดียว 
พวกเจาคบคิดกันท่ีจะพูดลอหลอกจนกวาเราจะเปลี่ยนใจจงเลาคว
ามฝนมาสิ เราจะไดรูวาเจาแกฝนใหเราได" 
10โหราจารยท้ังหลายทูลวา 
"ไมมีใครในโลกนี้สามารถทําอยางที่ฝาพระบาทประสงค 
ไดหรอกไมมีกษัตริยองคใดตอใหยิ่งใหญเกรียงไกรเพียงไรจะถาม
เชนนี้จากผูวิเศษ นักเวทยมนต หรือโหราจารย11สิ่งท่ีฝาพระ 
บ า ท ใ หทํานี้ยากเหลือวิสัยมนุษยจะกระทําไดมีแตเทพเจาเทานั้
นจะบอกไดแลวเทพเจาก็ไมไดอยูในหมูมนุษย" 
12เม่ือไดยินเชนนี้กษัตริยทรงพระพิโรธ ยิ่งนัก 
และตรัสสั่งใหประหารชีวิตปราชญท้ังหมดในกรุงบาบิโลนเสีย 

                                      
4 2:4  เนื้อความของตนฉบับตั้งแตตอนนี้จนถึงบทท่ี 7 
เปนภาษาอารเมค 



13จึงมีพระราชกฤษฎีกา 
ออกมาใหประหารชีวิตบรรดาปราชญแลวก็มีคนไปตามตัวดาเนียล
กับเพื่อนเพื่อนําตัวไปประหาร 
14เม่ืออารีโอค ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค 
ออกไปเพื่อประหารปราชญแหง 
บาบิโลนดาเนียลจึงไปเจรจากับเขาดวยสติ ปญญาและปฏิภาณ 
15ดาเนียลถามเขาวา 
"เหตุใดกษัตริยทรงออกพระราชกฤษฎีการุนแรงถึงเพียงนี้?" 
อารีโอคก็เลาเรื่องใหฟง16ดาเนียลจึงเขาเฝากษัตริยเพื่อทูลขอเวล
า แลวจะทูลความหมายแหงพระสุบินใหทรงทราบ 
17จากนั้นดาเนียลกลับไปบาน 
และเลาเรื่องใหฮานันยาหมิชาเอลกับอาซาริยาหผูเปนเพื่อนฟง 
18แลวเรงเราใหเขาทั้งหลาย อธิษฐานขอตอพระเจาแหงฟาสวรรค 
ที่จะทรงกรุณาในเรื่องล้ําลึกนี้ดวย เพื่อดาเนียลกับเพื่อนๆ  
จะไมถูกประหารไปพรอมกับปราชญอื่นๆ ในบาบิโลน 
19คืนนั้นพระเจาทรงสําแดงความล้ําลึกนี้แกดาเนียลในนิมิต 
ดาเนียลจึงสรรเสริญพระเจาแหงฟาสวรรค 
20และกลาววา"สรรเสริญพระนามของพระเจาตลอดนิรันดรสติปญ
ญ า แ ล ะฤทธิ์อํานาจเปนของพระองค 
21ทรงพลิกผันวาระและฤดูกาลทรงแตงต้ังและถอดถอนกษัตริยพร
ะองคประทานสติปญญาแกผูเฉลียวฉลาด 
และประทานความรูแกผูมีวิจารณญาณ22พระองคทรงเผยสิ่งท่ีลึก
ซ้ึง และซอนเรนอยูทรงทราบสิ่งท่ีแฝงอยูในความมืด และความ 
สวางอยูกับพระองค 
23ขาแตพระเจาแหงบรรพบุรุษของขาพระองค 
ขาพระองคขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค 
ทรงโปรดประทานสติปญญาและฤทธิ์อํานาจแกขาพระองคทรงกระ



ทําใหขาพระองคทราบสิ่งท่ีทูลขอจากพระองค 
ทรงทําใหขาพระองค ท้ังหลายทราบพระสุบินของกษัตริย" 
 
ดาเนียลทูลทํานายพระสุบิน 
24แลวดาเนียลไปพบอารีโอคซึ่งกษัตริยทรงใชใหไปประหารชีวิต
บรรดาปราชญแหง บาบิโลนดาเนียลกลาวกับเขาวา 
"อยาประหารบรรดาปราชญแหงบาบิโลนเลยโปรดนําขาพเจาไปเฝ
ากษัตริยเพื่อทูลทํานายพระสุบินถวาย" 
25อารีโอคจึงพาดาเนียลเขาเฝาทันทีและทูลวา 
"ในหมูเชลยที่มาจากยูดาหขาพระ 
บาทพบชายผูหนึ่งซ่ึงสามารถกราบทูลวาพระสุบินนั้นหมายความว
า ก ร ะ ไ ร " 
26กษัตริยตรัสถามดาเนียล(หรือท่ีเรียกกัน วาเบลเทชัสซาร)วา 
"เจาสามารถเลาสิ่งท่ีเราเห็นในฝนและแกฝนใหไดหรือ" 
27ดาเนียลทูลวา "ไมมีปราชญนักเวทยมนต ผูวิเศษ 
และหมอดูฤกษยามคนใดสามารถทูลความล้ําลึกท่ีฝาพระบาทตรัส
ถามนั้นได28แตมีพระเจาแหงสรวงสวรรคผูทรงเปดเผยสิ่งล้ําลึก 
และทรงสําแดงใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 
สุบินและนิมิตซ่ึงผานเขามาในพระดําริขณะฝาพระบาทบรรทมอยู
บนพระแทน มีดังนี้ 
29ขณะฝาพระบาทบรรทมอยูและทรงดําริ ถึงสิ่งตางๆ 
ที่จะเกิดขึ้นพระเจาผูทรงเปด 
เผยความล้ําลึกก็ทรงแสดงใหฝาพระบาททราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
30ท่ีพระเจาทรงโปรด ใหความล้ําลึกนี้ประจักษแจงแกขาพระบาท 
มิใชเพราะขาพระบาทมีสติปญญายิ่งใหญกวาคนอื่นๆ 
แตเพื่อฝาพระบาททรงทราบความหมายและเขาใจส่ิงท่ีเขามาในพ
ระดําริ 



31ขาแตกษัตริย ฝาพระบาทไดทอดพระ 
เนตรเห็นรูปปนมหึมาตั้งอยูตอเบื้องพระพักตร เปลงประกายเจิดจา 
มีลักษณะนาครั่นคราม 32ศีรษะของรูปปนนั้นทําดวยทอง 
คําบริสุทธิ์หนาอกและแขนทําดวยเงินเอว 
และสะโพกทําดวยทองสัมฤทธิ์ 33ขาทําดวย เหล็ก 
เทาเปนเหล็กปนดินเหนียว34ขณะฝาพระบาททอดพระเนตรอยูนั้น 
ก็มีหินกอน หนึ่งถูกสกัดออกมาแตมิใชดวยมือ มนุษย 
หินนั้นกระแทกเทาของรูปปนซ่ึงทํา ดวยเหล็กปนดินเหนียว 
ทําใหแตกกระจาย 35แลว 
เหล็กดินเหนียวทองสัมฤทธิ์เงินและทองคํา ก็แหลกเปนชิ้นๆ  
และกลายเปนดัง แกลบ ที่ลานนวดขาวในฤดูรอน 
ซ่ึงลมพัดปลิวหายไปไมเหลือรองรอยไวเลยแตหินท่ี 
กระแทกรูปปนกลับกลายเปนภูเขามหึมาปกคลุมท่ัวโลก 
36นั่นคือพระสุบินบัดนี้ขาพระบาทขอทูล 
ความหมายใหทรงทราบ37ฝาพระบาททรง 
เปนจอมกษัตริยพระเจาแหงสรวงสวรรค ได 
ประทานบารมีอํานาจความเกรียงไกร และ เกียรติแกฝาพระบาท 
38พระองคทรงมอบมนุษยชาติสัตวปาในทองทุงและนกในอากาศ 
ไวในพระหัตถฝาพระบาทพระเจาทรงใหฝาพระบาทครอบครองสิ่ง
เหลานั้นไมวาจะอยูท่ีไหน 
ฝาพระบาทคือศีรษะอันทําดวยทองคํานั้น 
39หลังจากฝาพระบาทแลวจะมีอีกอาณาจักรหนึ่งรุงเรืองขึ้นมา 
ซ่ึงดอยกวาของฝา 
พระบาทจากนั้นเปนอาณาจักรท่ีสามคือทองสัมฤทธิ์ซ่ึงจะปกครอง
ทั่วโลก 
40ทายสุดคืออาณาจักรที่สี่ซ่ึงแข็งแกรงเหมือนเหล็กเหล็กฟาดฟน
ทุกสิ่งใหยอยยับอาณาจักรนั้น จะบดขยี้อาณาจักรอื่นๆ 
ทั้งปวงใหยับเยิน ดังเหล็กทําใหสิ่งอื่นๆ แหลกลาญ 



41ตามท่ีฝาพระบาทเห็นวา เทาและนิ้วเทาเปนดินเหนียวปนเหล็ก 
แสดงวาอาณาจักรนี้แยกออกเปนสวนๆ  
แตก็จะมีกําลังแข็งแกรงเหมือนเหล็กอยูบาง 
ดังท่ีฝาพระบาทเห็นเปน เหล็กปนดินเหนียว 
42ดังท่ีนิ้วเทาเปนดินเหนียวปนเหล็กอาณาจักรนี้ก็จะมีสวนท่ีแข็งแ
กรงและสวนท่ีเปราะบาง 
43และตามที่ฝาพระบาททรงเห็นเหล็กปนกับดินเหนียวประชาชนก็
จะผสมผสานแตไมรวมเปนหนึ่งเดียวกันซ่ึงก็ไมตางจากเหล็กผสมดิ
นเหนียว 
44ในยุคของกษัตริยเหลานั้นพระเจาแหงฟาสวรรค 
จะทรงตั้งอาณาจักรหนึ่ง ซ่ึงไมมีใครทําลายลางได 
ห รือไมตกเปนของชนชาติ อื่นอาณาจักรนี้จะปราบอาณาจักรอื่นๆ  
ทั้งปวงราบคาบแลวยั่งยืนมั่นคงตลอดกาล 
45นี่คือความหมายของนิมิต วาดวยหินที่ถูก 
สกัดจากภูเขาแตมิใชดวยมือมนุษยหินซ่ึง 
กระแทกเหล็กทองสัมฤทธิ์ดินเหนียว เงิน 
และทองคําใหแตกกระจาย 
 "พระเจาผูใหญยิ่งทรงสําแดงใหฝาพระ 
บาททราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต พระ สุบินนี้เปนความจริง 
และการตีความนี้ก็เชื่อ ถือได" 
46แลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรุดองคลงกราบดาเนียลและรับสั่ง
ใหนําเครื่องบูชา กับเครื่องหอมมาถวายดาเนียล 
47กษัตริยตรัสกับดาเนียลวา 
"พระเจาของทานทรงเปนพระเจาเหนือพระทั้งหลาย ทรงเปนจอม 
ราชันและทรงเปนผูเปดเผยความล้ําลึกท้ัง มวล 
เพราะทานสามารถเปดเผยความล้ําลึกนี้ได" 
48แลวกษัตริยทรงแตงตั้งดาเนียลใหดํารง ตําแหนงสูง 
และประทานบําเหน็จรางวัลมากมายตั้งใหปกครองบาบิโลนทั้งมณ



ฑลและใหดูแลปราชญท้ังปวงของบาบิโลน 49ทั้ง 
ทรงแตงตั้งชัดรัคเมชาคและอาเบดเนโกใหเปนผูบริหารมณฑลบาบิ
โลนตามที่ดาเนียลทูลขอสวนดาเนียลเองอยูท่ีราชสํานัก 
 
 
เทวรูปทองคําและเตาไฟรอนแรง 
3กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทรงสราง เทวรูปทองคําสูงถึง 60 ศ อ ก 5 
กวาง 6 ศ อ ก 6เมตรต้ังไว ณ ที่ราบดูราในมณฑลบาบิโลน 
2แลวทรงใหชุมนุมเสนาบดีผูวาการท่ีปรึกษา พระคลัง 
ตุลาการและเจา หนาท่ีของทุกมณฑล 
มารวมงานฉลองเทวรูปซ่ึงสถาปนาขึ้นนั้น 
3คนทั้งหลายก็มารวมฉลองยืนอยูเบื้องหนาเทวรูปท่ีกษัตริยเนบูคัดเ
นสซารทรงสรางขึ้น 
4แลวมีเสียงปาวประกาศวา "บรรดาพล เมืองทุกชาติทุกภาษา 
มีพระราชโองการวา 5ทันทีที่เจาท้ังหลายไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย 
พิณ พิณเขาคู พิณใหญ ป และเสียงดนตรีทุกชนิด 
จงหมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคําท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารสร
างขึ้น 
6ผูใดก็ตามที่ไมยอมหมอบกราบลงนมัสการจะถูกโยนลงในเตาไฟ
ลุกโชนทันที" 
7ฉะนั้น ทันทีท่ีคนทั้งหลายไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณ พิณเขาคู 
พิณใหญ ป และเสียงดนตรีทุกชนิด 
พลเมืองท้ังปวงจากทุกชาติทุกภาษาก็หมอบกราบลงนมัสการเทวรู
ปทองคําท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงสรางขึ้น 
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8ในครั้งนั้นมีโหราจารย7บางคนมาทูลฟอง กษัตริยเรื่องชาวยิว 
9พวกเขามาทูลเนบูคัดเนสซารวา 
"ขอจงทรงพระเจริญ10ฝาพระบาททรงประกาศพระกฤษฎีกาวาทุก
คนที่ได ยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณพิณเขาคู พิณใหญ ป 
และเสียงดนตรีทุกชนิด 
ใหหมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคํา11และผูใดท่ีไมยอมหมอบ
กราบลงนมัสการ จะถูกโยนลงในเตาไฟลุกโชนทันทีนั้น 
12แตมีชาวยิวบางคนคือ 
ชัดรัคเมชาคและอาเบดเนโกที่ฝาพระบาททรงแตงตั้งใหดูแลมณฑ
ลบาบิโลนนั้น ไมยอมทําตามพระบัญชา 
เขาเหลานั้นไมกราบไหวเทพเจาตางๆ ของฝาพระ บาท 
และไมยอมนมัสการ เทวรูปทองคําท่ีฝาพระบาททรงสรางขึ้น" 
13เนบูคัดเนสซารจึงทรงโกรธกริ้ว 
และตรัสสั่งใหนําตัวชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกมาเขาเฝา14แลวตรัส
กับเขาทั้งหลายวา "ชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกจริงหรือท่ีพวก 
เจาไมยอมปรนนิบัติเทพเจาของเรา 
หรือนมัสการเทวรูปทองคําท่ีเราสรางขึ้น 
15บัดนี้หากเจาไดยินเสียงเขาสัตว ขลุย พิณ พิณเขาคู พิณใหญ ป 
แ ล ะ เสียงดนตรีทุกชนิดประโคมแลว 
เจาพรอมที่จะหมอบกราบนมัสการเทวรูปท่ีเราสรางขึ้นก็ดี 
แตหากเจาไมนมัสการจะถูกโยนลงในเตาไฟลุกโชนทันที 
แลวเทพเจาองคใดเลาจะสามารถชวยเจาใหพนมือเราไปได" 
16ชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกทูลกษัตริยวา "ขาแตเนบูคัดเนสซาร 
ขาพระบาททั้ง 
หมดไมจําเปนตองทูลแกตางตอฝาพระบาทในเรื่องนี้ 
17หากขาพระบาทถูกโยนลงในเตา ไฟลุกโชน ขาแตกษัตริย 
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พระเจาท่ีเหลาขาพระบาทปรนนิบัตินั้นสามารถกอบกู และทรง 
ชวยเหลาขาพระบาทใหพนจากเง้ือมพระหัตถของฝาพระบาทได 
18แตถึงแมพระองคไมทรงชวย 
ขาแตกษัตริยก็ขอฝาพระบาททรงทราบเถิดวา 
ขาพระบาทจะไมยอมปรน-นิบัติเทพเจาของฝาพระบาท 
หรือนมัสการเทวรูปทองคําท่ีทรงตั้งขึ้นเปนอันขาด" 19เน 
บูคัดเนสซารจึงกริ้วชัดรัคเมชาค อาเบดเน โกยิ่งนัก 
พระทัยท่ีเคยปรานีตอพวกเขาก็เปลี่ยนไป 
และตรัสสั่งใหโหมไฟรอนแรงในเตาขึ้นอีก 7 เทา 
20แลวสั่งใหทหารที่กํายําท่ีสุดในกองทัพ จับชัดรัค เมชาค 
และอาเบด เนโก มัดและโยนลงในเตาไฟลุกโชน 21พวก 
ทหารจึงจับคนทั้งสามมัดและโยนลงในเตา ไฟรอนแรง ทั้งๆ 
ที่คนทั้งสามยังสวมเสื้อกางเกงโพกผาและเครื่องแตงกายอื่นๆ 
อยู22คําสั่งของกษัตริยเรงรีบมาก 
และเตาไฟก็รอนแรงจนเปลวไฟแลบออกมาแผดเผาเหลา 
ทหารที่จับชัดรัค เมชาค อาเบดเนโก โยนลง ในเตานั้นเสีย 
23คนทั้งสามที่ถูกมัดไวอยางแนนหนาก็ถูกโยนลงใน เตาไฟ 
24และแลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรงลุก 
ขึ้นทันทีดวยความประหลาดพระทัย 
และตรัสถามบรรดาที่ปรึกษาวา 
"เ ร ามัดสามคนโยนลงในเตาไฟไมใชหรือ?" ที่ปรึกษาทูลวา 
"ใชแลว พระเจาขา" 
25กษัตริยตรัสวา "แตดูซิ เราเห็นสี่คนเดิน อยูในเตาไฟ 
ไมไดถูกมัด หรือเปนอันตรายแตอยางใด 
และคนที่สี่นั้นก็แลดูเหมือนเทพบุตร" 
26เนบูคัดเนสซารจึงเสด็จไปท่ีประตูเตาไฟ อันรอนแรงนั้น 
ทรงรองเรียกวา "ชัดรัค เมชาค อาเบดเนโก 
ผูรับใชแหงพระเจาสูงสุดเอยจงออกมาเถิด"  



 ดังนั้น ชัดรัค เมชาค 
อาเบดเนโกจึงออกมาจากไฟ27บรรดาอุปราช แมทัพ 
ผูวาการและองคมนตรีตางก็มาหอมลอมคนทั้งสาม 
เห็นวาไฟไมไดทําอันตรายรางกายของเขาเลยผมก็มิไดไหมไปแม
สักเสน เสื้อผาก็ไมไดถูกเผาไหม ไมมีแมแตกลิ่นไหม 
28เนบูคัดเนสซารจึงตรัสวา 
"ขอถวายสรรเสริญแดพระเจาของชัดรัค เมชาคและอาเบดเนโก 
ผูสงทูตสวรรคของพระองคมาชวยผูรับใชของพระองค 
เขาทั้งหลายไววางใจในพระเจา 
ละเมิดคําสั่งของกษัตริยยอมตายเสียดีกวายอมกราบไหวนมัสการพ
ระอื่นใดเวนแตพระเจาของตน 
29ฉะนั้นเราขอประกาศกฤษฎีกาวาพลเมืองไมวาชาติใดภาษาใดก
ลาววาจาลวงเกินพระเจาของชัดรัคเมชาคอาเบดเนโกจะถูกฟนเปน
ทอนๆ  และบานเรือนของเขาจะถูกพังทลาย 
เพราะไมมีเทพเจาอื่นใดสามารถชวยไดถึงเพียงนี้" 
30แลวกษัตริยทรงเลื่อนตําแหนงใหชัดรัคเมชาค 
อาเบดเนโกใหสูงขึ้นในมณฑลบาบิโลน 
 
 
นิมิตเรื่องตนไมใหญ 
4เรากษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
ถึงทานท้ังหลายผูเปนพลเมืองทุกชาติทุกภาษาท่ัวโลกขอใหทานเจ
ริญรุงเรือง 
2เราเห็นควรท่ีจะแจงใหทราบถึงหมายสําคัญและการอัศจรรยท่ีพร
ะเจาสูงสุดทรงกระทําเพื่อเรา  
3หมายสําคัญของพระองคยิ่งใหญเหลือล้ําการอัศจรรยของพระอง
คเกรียงไกรยิ่งนักราชอาณาจักรของพระองคดํารงนิรันดร 
ทรงครอบครองอยูตลอดทุกช่ัวอายุ 



 
4เราเนบูคัดเนสซาร อยูท่ีวังอยางผาสุกและรุงเรือง 
5ขณะนอนอยูบนเตียงเราไดฝนทําใหตกใจกลัว 
ภ า พและนิมิตตางๆ  ท่ี ผานเขามาในความคิด 
ทําใหตระหนกตกใจ 
6เราจึงสั่งใหนําปราชญแหงบาบิโลนทั้งหมดมาทํานายฝนให 
7เม่ือบรรดาผูวิเศษ นักเวทมนต 
โหราจารย8และหมอดูฤกษยามมาแลวเราก็แจงความฝนใหฟง 
แตเขาทั้งหลายไมสามารถแกฝนใหได 
8แลวดาเนียลก็มาเฝาเราจึงเลาความฝนใหฟง (เขามีอีกชื่อหนึ่งวา 
เบลเทชัสซารตามชื่อเทพเจาองคหนึ่ง 
วิญญาณแหงเทพเจาศักด์ิสิทธิ์อยูในเขา) 
9เรากลาววา "เบลเทชัสซาร หัวหนาผูวิเศษเอย 
เรารูวาวิญญาณแหงเทพเจาศักด์ิ สิทธ์ิอยูในเจา 
และไมมีความล้ําลึกใดๆ ยากเกินความเขาใจของเจา เราฝนเชนนี้ 
จงแก ฝนใหเราเถิด 
10ขณะนอนอยูบนเตียงเราเห็นนิมิตคือเรามองไปเห็นตนไมตนหนึ่
ง ณ ใจกลางแผนดิน มันสูงใหญอยางยิ่ง 11ตนไม 
นั้นแข็งแกรงเติบโตขึ้นจนยอดสูงจรดฟา จน สุดโลกยังมองเห็น 
12ใบของมันสวยนาดูผล ก็ดกเต็มตน 
มันใหอาหารแกมวลสิ่งมีชีวิตบรรดาสัตวแหงทองทุงมาพักพิงใตรม
ของมันเหลานกในอากาศมาอาศัยอยูตามก่ิงกานของมัน 
บรรดาสิ่งมีชีวิต เลี้ยงชีพดวยผลของมัน  
13ขณะนอนอยูบนเตียงเราเห็นนิมิต คือ 
เรามองไปก็เห็นทูตสวรรค9องคบริสุทธ์ิลงมาจากสวรรค 

                                      
8 4:7 หรือ คนเคลเดีย 
9 4:13  หรือ ผูพิทักษ เชนเดียวกับขอ 17, แ ล ะ  23 



14ประกาศกองวา "โคนตนไมลงลิดก่ิงออก ตัดใบท้ิงใหหมด 
และสลัดผลเกลื่อนกระจาย ไลสัตวท้ังหลายออกจากใตรม 
และไลนกออกจากกิ่งตางๆ เสีย15แตจงท้ิงตอกับรากไว 
เอาโซเหล็กและทองสัมฤทธิ์ ลามท้ิงอยูอยางนั้นกลางดงหญาในทุง 
ใหกายเขาเปยกชุมน้ําคางจากสวรรค 
ใหเขาอาศัยอยูกับสัตวทามกลางพืชพันธุตางๆ 
16ใหความคิดจิตใจของเขาเปลี่ยนจากมนุษย 
กลายเปนแบบสัตวจนครบเจ็ดวาระ1017เหลา 
ทูตสวรรคองคบริสุทธ์ิเปนผูแจงประกาศิตนี้เพื่อผูมีชีวิตอยูจะรูวา 
พระเจาสูงสุดทรงครอบ ครองเหนือมวลอาณาจักรแหงมนุษย 
ทรงมอบอาณาจักรแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระ 
ทัยทรงตั้งผูต่ําตอยที่สุดใหปกครองเขาทั้ง หลาย" 
18นี่เปนความฝนของเรา กษัตริยเนบูคัด 
เนสซารบัดนี้เบลเทชัสซารเอย 
บอกเรามาเถิดวาฝนนี้หมายความวาอะไร เพราะไมมีปราชญ 
คนใดในราชอาณาจักรแกฝนใหเราได แตเจาแกฝนได 
เพราะวิญญาณจิตแหงเทพเจาศักด์ิสิทธ์ิอยูในเจา" 
 
ดาเนียลทํานายพระสุบิน 
19แลวดาเนียล (หรือเบลเทชัสซาร) 
ก็ตกตะลึงและวาวุนใจอยูชั่วครูหนึ่งและเกิดความ หวาดวิตก 
กษัตริยจึงตรัสวา "เบลเทชัสซารเอย อยาใหความฝน 
หรือความหมายของมัน 
ทําใหเจาตกใจกลัวไปเลย"เบลเทชัสซารทูลวา "ขาแตกษัตริย 
ขอใหความฝนและความหมายของมัน ตกแกศัตรูของฝาพระ 
บาทเถิด 20ตนไมท่ีฝาพระบาทเห็น ซึ่งแข็ง 

                                      
10 4:16  หรือ ป เชนเดียวกับขอ 23, 25 แ ล ะ  32 



แกรงและเติบโตขึ้นยอดสูงจรดฟาจนสุดโลก ยังมองเห็น 
21ซ่ึงมีใบสวยนาชม ใหผลดกเปน อาหารแกสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 
ใหรมเงาบรรดาสัตวในทองทุงและกิ่งกานเปนท่ีเหลานกอาศัยทํารัง 
22ขาแตกษัตริย ตนไมนั้นคือฝาพระบาท ทรงยิ่งใหญเกรียงไกร 
รุงโรจนเทียมฟา และแผอํานาจไปถึงสุดโลก 
23ขาแตกษัตริย 
ที่ฝาพระบาทเห็นทูตสวรรคองคบริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค 
ปาวประกาศวา 'จงโคนตนไมลง 
ทําลายมันเสียเหลือไวแตตอลามดวยเหล็ก 
และทองสัมฤทธิ์ท้ิงไวกลางทุงหญา ขณะท่ีรากยังหยั่งลึกอยูในดิน 
ใหมันตากน้ําคางและอาศัยอยูเยี่ยงสัตวปาจนครบเจ็ดวาระ' 
24ขาแตกษัตริย 
นิมิตนั้นหมายความดังนี้ประกาศิตของพระผูสูงสุดเก่ียวกับฝาพระบ
าทคือ 25ฝาพระบาทจะถูกขับไลจากแวด วง 
มนุษยใหไปใชชีวิตอยูกับสัตวปา จะกินหญาเหมือนโค 
และตากน้ําคางจนครบเจ็ดวาระตราบจนฝาพระบาทเรียนรูวาพระผู
สูงสุด 
ทรงครอบครองเหนืออาณาจักรมนุษยพระองคจะประทานอาณาจัก
รแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระทัย 
26ประกาศิตท่ีใหเหลือตอและรากคงไวหมายความวา 
ฝาพระบาทจะไดรับ อาณาจักรกลับคืนมาอีก 
เม่ือทรงเรียนรูแลววาพระเจาแหงฟาสวรรคนั้นครอบครองอยู 
27ฉะนั้น ขาแตกษัตริยขอโปรดรับคําแนะ นําของขาพระบาท 
ขอทรงละทิ้งความผิดความบาปกระทําสิ่งท่ีถูกตองและทรงเมตตา 
กรุณาแกผูถูกกดขี่ขมเหง แลวจะไดทรงเจริญรุงเรืองสืบตอไป" 
 
พระสุบินเปนจริง 



28เ หตุการณท้ังหมดนี้ เกิดแกกษัตริยเนบูคัดเนสซารคือ 
29สิบสองเดือนตอมา 
ขณะกษัตริยทรงดําเนินอยูบนดาดฟาพระราชวังแหงบาบิโลน 
30พระองคตรัสวา "บาบิโลนอัน 
ยิ่งใหญไพศาลนี้เราไดสรางขึ้นเปนราชวังโดยฤทธ์ิอํานาจอันเกรีย
งไกรของเรา และเพื่อเกียรติบารมีของเรามิใชหรือ" 
31กษัตริยตรัสยังไมทันขาดคํา ก็มีเสียงดังจากสวรรควา 
"เนบูคัดเนสซารเอย นี่คือประกาศิตสําหรับเจา ราชอํานาจถูกพราก 
ไปจากเจาแลว 32เจาจะถูกขับไลจากแวดวง 
มนุษยใหไปอาศัยอยูกับสัตวปา 
ใหกินหญาเหมือนโคจนครบเจ็ดวาระ ตราบจนเจาเรียน รูวา 
พระผูสูงสุดทรงครอบครองเหนืออาณา จักรมนุษย 
พระองคจะประทานอาณาจักรแกผูใดก็ไดตามแตชอบพระทัย" 
33ทันใดนั้นเนบูคัดเนสซารก็เปนไปตาม ประกาศิตของพระเจา 
พระองคถูกขับไลจาก แวดวงมนุษย ตองกินหญาเหมือนโค 
กายนั้นเปยกชุมดวยน้ําคาง 
จนกระทั่งผมยาวเหมือนขนนกอินทรีและมีเล็บยาวเหมือน นก 
34เม่ือครบกําหนดแลวเราเนบูคัดเนสซาร 
แหงนหนาขึ้นมองดูทองฟาสติสัมปชัญญะก็กลับคืนมา 
เราจึงถวายสรรเสริญพระเจาสูง สุด 
เทิดพระเกียรติและถวายพระสิริพระองค ผูทรงดํารงอยูเปนนิตย 
ราชอํานาจของพระองคดํารงนิรันดร  
ราชอาณาจักรของพระองคยั่งยืนตลอดทุกชั่วอายุ 
35มวลประชาชาติในโลกนี้ลวนไรคา 
พระองคทรงกระทําตามชอบพระทัยดวยฤทธิ์อํานาจแหงสวรรค 
และมวลประชา ชาติในโลก 
ไมมีผูใดสามารถยับยั้งพระหัตถพระองคหรือกลาวกับพระองควา 
"พระองคทําอะไรนี่" 



36ขณะนั้นสติสัมปชัญญะของเรากลับคืนมา 
เกียรติและบารมีกลับคืนมาสูเรา 
เพื่อเกียรติสิริแหงอาณาจักรของเราองคมนตรีและขุนนางท้ังหลาย
มาตามหาเรา ใหกลับไป ครองราชบัลลังกดังเดิม 
และรุงเรืองยิ่งกวาแตกอน 
37บัดนี้ เราเนบูคัดเนสซารขอถวายสรร 
เสริญเทิดทูนยกยององคราชันแหงฟาสวรรคเพราะทุกสิ่งที่ทรงกระ
ทํานั้นถูกตองและวิถีท้ังปวงของพระองคยุติธรรม บรรดาผูดําเนิน 
อยางหยิ่งยโส พระองคสามารถกระทําใหเขาถอมลง 
 
 
ขอความบนผนัง 
5กษัตริยเบลชัสซาร11ทรงจัดงานเลี้ยง 
ใหญประทานแกขุนนางผูใหญ 1,000 คน 
และทรงเสวยน้ําจัณฑรวมกับเขา 2ขณะเสวย 
อยูก็รับสั่งใหนําภาชนะเงินและทองคําซ่ึงเนบูคัดเนสซารพระราชบิ
ด า 12ไดยึดมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นมาใหกษัตริยขุนนาง
มเหสีและนางสนมกํานัลท้ังหลายใสน้ําจัณฑด่ืม 
3เขาทั้งหลายจึงนําภาชนะทองคํา 
ซ่ึงริบมาจากพระวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มมาใหกษัตริยขุนน
างมเหสี และเหลาสนมใสน้ําจัณฑด่ืม 
4เขาทั้งหลายด่ืมพลางสรรเสริญเทพเจาอันทําดวยทองคํา 
เงินทองบรอนซเหล็กไมและหิน 

                                      
11 5:1 เบลชัสซารปกครองรวมกับนาโบนิตัสพระราชบิดาในป 555 
ถึง 539 กอนคริสตศักราช 
12 5:2 บิดาในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษ เชนเดียวกับขอ 11,13,18 



5ทันใดนั้น ปรากฏนิ้วมือเขียนบนผนังใกล 
คันประทีปในพระราชวัง กษัตริยทอดพระเนตรดูมือนั้นเขียนไป 
6พระพักตรของพระ องคก็ซีดเผือดทรงตกพระทัยจนพระชาน1ุ3 
กระทบกัน พระเพลา**14ห ม ด แ ร ง  
7พระองคตรัสเรียกใหนําตัวนักเวทยมนต โหราจารย15 
หมอดูฤกษยามทั้งหลายมา 
และตรัสแกปราชญแหงบาบิโลนเหลานี้วา 
"ผูใดก็ตามอานขอความนี้ 
แลวบอกเราไดวาหมายความวากระไรเราจะใหผูนั้นสวมชุดสีมวงกั
บสรอยคอทองคํา 
และใหครองอํานาจเปนท่ีสาม**16ในราชอาณาจักร" 
8แลวปราชญท้ังปวงของกษัตริยก็มาเขาเฝา 
แตไมมีใครสามารถอานขอความที่เขียนไว 
หรือทูลใหกษัตริยทรงทราบวาหมายความวาอะไร 
9กษัตริยเบลชัสซาร จึงยิ่งตกพระทัย และพระพักตรยิ่งขาวซีดขุน 
นางท้ังปวงก็วาวุนใจ 
10พระราชิน1ี7ทรงไดยินพระสุรเสียงของกษัตริยและเสียงเหลาขุน
นาง ก็เสด็จเขามาในทองพระโรงซึ่งมีงานเลี้ยงนั้น พระนางตรัสวา 
"ขอทรงพระเจริญ อยาตกพระทัยจนพระพักตรขาวซีดเลย 
11มีชายผูหนึ่ง ในราชอาณาจักร ซึ่งมีวิญญาณแหงเทพเจา 
ศักด์ิสิทธิ์สถิตดวย ในรัชสมัยของพระราชบิดา 
เราพบวาชายคนนี้มีสติปญญาไหวพริบและความหยั่งรู 

                                      
13 5:6  เขา 
14 5:6 ข า  
15 5:7 * หรือ คนเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 11 
16 5:7 รองจากกษัตริยนาโบนิตัสและเบลชัสซาร 
17 5:10 หรือ พระอัยยิกา 



เสมอเหมือนเทพเจากษัตริยเนบูคัดเนสซารพระราชบิดาของพระอง
คจึงทรงแตงต้ังเขา เปนหัวหนานักวิทยากล นักเวทยมนต 
โหราจารย และหมอดูฤกษยามท้ังปวง 
12ดาเนียลผูนี้ซ่ึงกษัตริยตรัสเรียกวาเบลเทชัสซาร 
เปนผูมีสมองเฉียบแหลม 
มีความรูความเขาใจและยังสามารถทํานายฝนแกปริศนา 
และปญหายุงยากทั้งหลาย ขอใหตามตัวดาเนียลมาเถิด 
เขาจะสามารถกราบทูลวาขอความนี้หมายความวาอะไร" 
13ดาเนียลจึงถูกนํามาเขาเฝากษัตริยตรัสกับเขาวา 
"เจาคือดาเนียลเชลยที่พระราชบิดาของเรานําตัวมาจากยูดาหหรือ 
14เราได ยินมาวาวิญญาณแหงทวยเทพอยูในตัวเจา 
และเจามีสติปญญาไหวพริบ และความหยั่งรู 
15เราไดเรียกบรรดาปราชญและผูวิเศษใหมาอานขอความนี้ 
และแจงความหมายแกเราแตพวกเขาอธิบายความไมได 
16เราไดยินมาวาเจาสามารถอธิบายความและแกปริศนา 
อันยอกยอนซอนเงื่อนได หากเจาสามารถอานขอความนี้ 
และบอกความหมายแกเราได 
เราจะใหเจาสวมชุดสีมวงและสวมสรอยคอทองคํา 
แลวแตงตั้งใหเจาครองอํานาจเปนท่ีสามในราชอาณาจักร" 
17ดาเนียลจึงทูลวา 
"ขอทรงเก็บของประทานไวและปูนบําเหน็จแกผูอื่นเถิด 
อยางไรก็ดีขาพระบาทจะอานขอความถวาย 
กษัตริยและทูลความหมายใหทรงท ร า บ  18ขาแตกษัตริย 
พระเจาสูงสุดไดประทานราชอํานาจความยิ่งใหญและเกียรติบารมี 
แกเนบูคัดเนสซาร ราชบิดาของฝาพระบาท 
19เนื่องจากฐานะสูงสงท่ีพระเจาประทานใหพระองค 
มวลประชาชาติและคนทุกภาษาจึงยําเกรงครั่นครามพระองค 
ผูท่ีกษัตริยประสงคใหประหารก็จะถูกประหาร 



ผูท่ีทรงประสงคใหไวชีวิตก็จะรอดชีวิต 
ทรงใหยศฐาบรรดาศักด์ิหรือถอดถอนผูใดตามแตชอบพระทัย 
20แตเม่ือพระทัยของพระองคเยอหยิ่งและกําเริบโอหัง 
พระเจาจึงทรงปลดพระองคออกจากราชบัลลังกและริบเอาเกียรติบ
ารมีของพระองคไป 
21พระองคถูกขับไลจากแวดวงมนุษยและไดรับความคิดจิตใจแบบ
สัตว ทรงใชชีวิตอยูกับลาปากินหญาเหมือนโค กายตากน้ําคาง 
จวบจนทรง เรียนรูวา พระเจาสูงสุดทรงครอบครองเหนือ 
อาณาจักรมนุษยท้ังปวง และทรงตั้งผูใดก็ 
ไดตามแตชอบพระทัยใหครองอาณาจักร 
22ขาแตเบลชัสซาร 
ฝาพระบาทผูเปนโอรส18ทรงทราบเรื่องท้ังหมดนี้ 
แตก็มิไดถอมพระทัยลง 23กลับยกองคลบหลูองคพระ 
ผูเปนเจาแหงฟาสวรรค 
ทรงใหนําภาชนะจากพระวิหารของพระเจามาใหฝาพระบาท 
ขุนนาง มเหสี และสนมทั้งหลายใสน้ําจัณฑด่ืม 
ทรงสรรเสริญยกยองเทพเจาท่ีทําดวยเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก 
ไมและหิน ซึ่งมองอะไรไมเห็น 
ฟงอะไรไมไดยินและเขาใจไมไดฝาพระบาทมิไดเทิดพระเกียรติพร
ะเจา ผูกุมชีวิตและวิถีท้ังปวง ของฝาพระบาทไวในพระหัตถ 
24ฉะนั้นพระเจาจึงสงมือมาเขียนขอความนั้น 25ขอความ 
นั้นเขียนไววา เมเน เมเน เทเคล ปารซิน19 

                                      
18 5:22  หรือ ลูกหลาน หรือผูสืบเชื้อสาย 
19 5:25  ภาษาอาราเมคใช ยูปารซิน ซึ่งหมายถึง "และ ปารซิน" 



26ความหมายนั้นก็คือเมเน20 ห ม า ย ค ว ามวา 
พระเจาทรงคํานวณกําหนดเวลาแหงรัชกาลฝาพระบาทไวและนําม
าถึงจุดจบ 
27เ ท เ ค ล 21หมายความวา 
ฝาพระบาทถูกช่ังบนตราชั่งและเบากวาท่ีกําหนด 
28เ ป เ ร ส 22หมายความวา 
ราชอาณาจักรของฝาพระบาทถูกแบงแยก 
และยกใหแกชาวมีเดียและเปอรเซีย" 
29แลวเบลชัสซารรับสั่งใหดาเนียลไดสวมชุดสีมวง 
สวมสรอยคอทองคํา 
และแตงต้ังเปนผูครอบครองอันดับท่ีสามของราชอาณาจักร 
30ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซารกษัตริยแหง 
บาบิโลน23ก็ถูกปลงพระชนม 31และดาริอัส 
แหงมีเดียทรงยึดอาณาจักรบาบิโลนได 
ขณะนั้นดาริอัสมีพระชนมายุ 62 พ ร ร ษ า  
 
ดาเนียลในถ้ําสิงโต 
6ดาริอัสทรงเห็นชอบใหแตงตั้งอุปราช 120 
คนดูแลทั่วราชอาณาจักร 2โดยมีผูบริหารการปกครอง 3 นาย 
ดูแลบรรดาอุปราช หนึ่งในสามของผูบริหารการปกครอง 
คือดาเนียล อุปราชจะรายงานตอผูบริหารการ 
ปกครองเพื่อรักษาผลประโยชน ของกษัตริย 

                                      
20 5:26  หมายถึงคํานวน หรือ มินา เปนหนวยของเงิน ต ร า  
21 5:27  หมายถึง ชั่ง หรือ เชเขล เปนหนวยของเงินตรา 
22 5:28  เปนรูปเอกพจนของปารซิน 
หมายความวาแบงแยกหรือครึ่งหนึ่งของมินา 
23 5:30  หรือ คนเคลเดีย 



3ดาเนียลมีคุณสมบัติดีเดน 
เหนือกวาผูบริหารการปกครองคนอื่นและอุปราชทั้ง 
หลายกษัตริยจึงดําริจะแตงตั้งใหทานดูแลทั่วราชอาณาจักร 
4ดวยเหตุนี้ผูบริหารการปกครองคนอื่นและอุปราชทั้งหลายจึงพยา
ยามจับผิด ดาเนียลในงานราชการแผนดินแตไมสําเร็จ 
พวกเขาไมพบขอบกพรองของดาเนียลเลยเพราะทานซ่ือสัตย 
ไมเคยฉอราษฎรบังหลวง หรือละเลยหนาที่ 
5ในที่สุดคนเหลานี้ก็พูดกันวา 
"เราไมมีทางหาเรื่องจับผิดดาเนียลคน นี้ไดเลย 
นอกจากเรื่องเก่ียวกับพระบัญญัติแหงพระเจาของเขา" 
6ฉะนั้นผูบริหารการปกครองคนอื่น 
และเหลาอุปราชทั้งหลายจึงรวมกลุมกันเขาเฝาและทูลวา 
"ขาแตกษัตริยดาริอัส 
ขอทรงพระเจริญเปนนิตย7ขาพระบาททั้งหลายผู 
บริหารการปกครอง แมทัพ อุปราช องคมนตรี 
และผูวาการทั้งปวงเห็นพองตองกันวาฝาพระบาทควรออกพระราช
กฤษฎีกาวาตลอดสามสิบวันท่ีจะถึงนี้ ผูหนึ่งผูใดอธิษฐาน 
ตอเทพเจาหรือขอตอมนุษยคนใดนอกเหนือ 
จากฝาพระบาทแลวขาแตกษัตริย 
ผูนั้นจะตองถูกโยนลงในถํ้าสิงโต 8บัดนี้ ขาแตกษัตริย 
ขอทรงออกพระราชกฤษฎีกาเปนลายลักษณ อักษร 
ที่ผูใดจะเปลี่ยนแปลงมิได ซ่ึงตามกฎ 
หมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียจะยกเลิกมิได" 9ฉะนั้น 
กษัตริยดาริอัสจึงใหออกพระราชกฤษฎีกาเปนลายลักษณอักษร 
10เม่ือดาเนียลทราบวาพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศใชแลวทานกลับบาน 
ขึ้นไปยังหองชั้นบนซึ่งหนาตางเปดไปทางกรุงเยรูซาเล็ม 
ทานคุกเขาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาของ ทานวันละ 3 ครั้ง 



ตามที่เคยปฏิบัติเสมอมา 
11แลวคนเหลานั้นรวมกลุมกันไปเฝาดูและพบดาเนียลอธิษฐานทูล
วิงวอนตอพระเจา12พวกเขาจึงไปเขาเฝากษัตริย 
ทูลเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวา 
"ฝาพระบาททรงออกพระราชกฤษฎีกาแลวมิใชหรือวา ตลอดสาม 
สิบวันนี้ ผูใดอธิษฐานตอพระเจา 
หรือขอตอมนุษยคนใดนอกเหนือฝาพระบาทแลว ขาแตกษัตริย 
ผูนั้นจะตองถูกโยนลงในถํ้าสิงโต"กษัตริยตรัสตอบวา 
"คําสั่งนั้นมีผลบังคับใชตามกฎหมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียซ่ึง
ยกเลิกมิได" 
13พวกเขาจึงทูลกษัตริยวา "ขาแตกษัตริย 
ดาเนียลซึ่งเปนเชลยคนหนึ่งจากยูดาห 
ไมใสใจในฝาพระบาทหรือพระราชกฤษฎีกาท่ีทรงใหบันทึกเปนลา
ยลักษณอักษร เขายังคงอธิษฐานวันละสามครั้ง" 
14เม่ือกษัตริยทรงทราบเชนนี้ก็ทุกขพระทัย ยิ่งนัก 
ทรงครุนคิดหาวิธีชวยเหลือดาเนียล จวบจนพลบค่ํา 
15คนเหลานั้นก็รวมกลุมกันมาเขาเฝาและ ทูลวา "ขาแตกษัตริย 
ขอทรงระลึกวาตามกฎหมายแหงชาวมีเดียและเปอรเซียคําสั่งหรือ
กฤษฎีกาใดๆ ของกษัตริยจะเปลี่ยน แปลงไมไดเลย" 
16ฉะนั้นกษัตริยจึงมีพระบัญชา 
และพวกเขาก็จับดาเนียลโยนลงในถ้ําสิงโต กษัตริย 
ตรัสกับดาเนียลวา 
"ขอใหพระเจาท่ีเจาปรนนิบัติเสมอมานั้นชวยเหลือเจาเถิด"  
17หินกอนหนึ่งถูกนํามาวางปดท่ีปากถํ้าแลวกษัตริยประทับตราพร
ะธํามรงคท่ีหิน นั้น และบรรดาขุนนางประทับตราแหวนของตน 
เพื่อมิใหใครมาเปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณของดาเนียลได 
18แลวกษัตริย เสด็จกลับวัง ทรงงดเสวยและการบันเทิงท้ังปวง 
และตลอดคืนนั้นพระองคบรรทมไม หลับเลย 



19ทันทีท่ีฟาสางกษัตริยก็รีบรุดมายังถํ้าสิงโต 20เมื่อเขามาใกลถํ้า 
พระองคตรัสเรียกดาเนียลดวยพระสุรเสียงอันปวดราววา 
"โอดาเนียลผูรับใชแหงพระเจาผูทรงพระชนมอยูพระเจาที่เจารับใ
ชเสมอมานั้น ชวยเจาพนจากสิงโตไดหรือเปลา" 
21ดาเนียลทูลตอบวา"ขาแตกษัตริย ขอ ทรงพระเจริญตลอดไปเถิด 
22พระเจาของขา พระบาท สงทูตของพระองคมาปดปากสิงโต 
ไวพวกมันไมไดทําอะไรขาพระบาทเลย 
เพราะขาพระบาทบริสุทธ์ิในสายพระเนตร พระเจา 
และมิไดกระทําผิดพลาดประการใด 
ตอเบื้องพระพักตรองคกษัตริยเลย" 
23กษัตริยทรงยินดีเปนลนพน 
ตรัสสั่งใหดึงดาเนียลขึ้นจากถํ้าเม่ือดาเนียลขึ้นมาแลว 
ปรากฏวาทานไมมีบาดแผลใดๆ  เพราะทาน 
ไววางใจพระเจาของทาน 
24กษัตริยทรงใหจับบรรดาผูท่ีกลาวหา ดาเนียลโยนลงในถํ้าสิงโต 
พรอมท้ังภรรยาและลูกๆ  
กอนที่รางคนเหลานั้นจะกระทบพื้นถํ้าก็ถูกสิงโตขย้ํากระดูกแหลกสิ้
น  
25แลวกษัตริยดาริอัสทรงพระอักษรถึงพลเมืองทุกชาติทุกภาษาท่ัว
อาณาจักรวา "ขอใหทานทั้งหลายเจริญรุงเรืองเถิด 
26ขาพเจาออกกฤษฎีกาใหทุกคนทั่วราชอาณาจักรจงเคารพยําเก
รงพระเจาของ ดาเนียล 
เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระ 
ชนมอยูและทรงดํารงอยูตลอดกาล ราช- 
อาณาจักรของพระองคจะไมมีวันถูกทําลาย 
ราชอํานาจของพระองคไมมีท่ีสิ้นสุด 
27พระองคทรงชวยและทรงกอบกูทรงกระทําการ 



อัศจรรยและหมายสําคัญตางๆ ในสวรรค และ 
บนแผนดินโลกพระองคทรงกอบกูดาเนียล จากอํานาจของสิงโต" 
28ดังนั้นดาเนียลจึงเจริญรุงเรืองในรัชกาลกษัตริยดาริอัส 
และในรัชกาลของกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย 
 
 
สัตวท้ังสี่ 
7ในปแรกของรัชกาลกษัตริยเบลชัสซารแหงบาบิโลนดาเนียลฝนเ
ห็นนิมิตขณะ นอนหลับอยูทานไดบันทึกความฝนไว 
2ดาเนียลกลาววา 
"ในนิมิตยามค่ําคืนขาพเจามองไปเบื้องหนามีลมท้ังสี่ทิศจากฟา 
พัดกลาทําใหทองทะเลใหญปนปวน 3และ 
แลวสัตวมหึมาสี่ตัวโผลขึ้นจากทะเล 
แตละตัวมีลักษณะไมเหมือนกัน 
4ตัวแรกเหมือนสิงโตและมีปกเหมือนนกอินทรี 
ขาพเจาเฝาดูเห็นปกของมันถูกฉีกออกมันถูกพยุงขึ้นจากพื้นใหยืน
ดวยสองขาแบบ มนุษย 
และมันไดรับจิตใจเยี่ยงมนุษย5ขาพเจาเห็นสัตวตัวท่ีสองซ่ึงแลดูเห
มือนหมีมันโผลขึ้นมา ปากคาบซ่ีโครงสามซ่ีไว มีผูบอกมันวา 
"ลุกขึ้นเถิดจงกินเนื้อใหอิ่ม" 
 6หลังจากนั้นขาพเจามองไป มีสัตวอีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว 
ที่หลังของมันมีปกสี่ปกคลายปกนก สัตวตัวนี้มีสี่หัว 
และมันไดรับอํานาจใหปกครอง 
7หลังจากนั้น ในนิมิตขาพเจาเห็นสัตวตัว ท่ีสี่นากลัวสยดสยอง 
และมีฤทธิ์อํานาจมาก มันมีฟนเหล็กซ่ีมหึมา 
มันขยํ้าเคี้ยวเหย่ือและเหยียบย่ําสวนอื่นๆ 
ที่เหลือจนแหลกลาญสัตวตัวนี้แตกตางจากตัวอื่นๆ  
ตรงที่มีเขาสิบเขา 



8ขณะที่ขาพเจากําลังคิดเรื่องเขาตางๆ อยู นั้น ก็มีเขาเล็กๆ 
อีกอันหนึ่งโผลขึ้นมาทามกลางเขาอื่นๆ  
และทําใหสามในสิบเขาแรกนั้นถูกถอนออกไป 
เขาเล็กนี้มีตาเหมือนตามนุษยและมีปากซ่ึงคุยโวโออวด 
9ขณะที่แลดู ขาพเจาก็เห็นบัลลังกตางๆ  
จัดต้ังไวแลวและองคผูดํารงอยูต้ังแตดึกดํา 
บรรพประทับท่ีบัลลังกของพระองค ฉลอง 
พระองคขาวเหมือนหิมะพระเกศาแลดู 
เหมือนขนสัตวท่ีขาวสะอาดบัลลังกของพระ 
องคมีเปลวไฟลุกโชนและที่ลอก็ลุกโชติชวง 10เปลวเพลิงด่ังลําธาร 
ไหลมาจากเบ้ืองพระพักตรพระองคผูรับใช24นับลานคอยปรนนิบัติ
พระองค และมีคนนับโกฏิยืนอยูตอเบ้ือง พระพักตรพระองค 
การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นหนังสือเลมตางๆ ถูกเปดออก 
11แลวขาพเจาจับตาดูตอไปเพราะคําคุยโว โออวดของเขาเล็กๆ 
นั้น ขาพเจาเฝาดูจน กระทั่งสัตวนั้นถูกฆารางของมันถูกทําลาย 
แลวถูกโยนลงในไฟที่ลุกโชน 12(สัตวอื่นๆ  
ถูกยึดอํานาจไปหมดแลว 
แตไดรับอนุญาตใหมีชีวิตอยูตอไปอีกชั่วระยะหนึ่ง) 
13ในนิมิตคืนนั้น ขาพเจาเห็นมีผูหนึ่งเหมือนบุตรมนุษย 
เสด็จมาพรอมดวยเมฆทั้งหลายแหงฟาสวรรค พระองคเสด็จเขา 
ไปใกลและเขาเฝาองคผูดํารงอยูตั้งแตดึก ดําบรรพ 
14พระองคไดรับสิทธิอํานาจเกียรติ สิริและอํานาจสูงสุด 
ชาวโลกท้ังมวลทุกชาติทุกภาษา นมัสการพระองคอํานาจของพระ 
องคดํารงอยูตลอดกาล ราชอาณาจักรของพระองคไมมีวันสิ้นสุด 
 
ความหมายของนิมิต 
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15ขาพเจาดาเนียลทุกขใจยิ่งนัก 
นิมิตท่ีเห็นทําใหขาพเจาวาวุนสับสน16ขาพเจากาว 
เขาไปใกลผูหนึ่งซ่ึงยืนอยูท่ีนั่น 
ขอใหชวยอธิบายความหมายของสิ่งท้ังปวงนี้ 
ทานผูนั้นจึงบอกขาพเจาวา 
17"สัตวมหึมาท้ังสี่คืออาณาจักรทั้งสี่ท่ีจะรุงเรืองขึ้นในโลก18แตวิสุ
ทธิชนของพระผูสูงสุดจะไดรับอาณาจักรและครอบครองตลอดไปชั่
วนิจนิรันดร" 
19ขาพเจาตองการทราบถึงความหมายแทจริงของสัตวตัวท่ีสี่ซ่ึงแต
กตางจากตัวอื่นๆ  
ทั้งหมดและนากลัวท่ีสุดมีฟนเหล็กและมีอุงเล็บทองสัมฤทธ์ิ 
สัตวซ่ึงเคี้ยวขย้ําเหยื่อของมันและเหยียบย่ําสวนอื่นๆ 
ที่เหลือจนแหลกลาญ 20และขาพเจาตองการทราบเกี่ยวกับเขาทั้ง 
10 บนหัวสัตวนั้น 
และเขาอีกอันหนึ่งซ่ึงโผลขึ้นมาทําใหสามเขาถูกถอนออกไปเขานั้
นโดดเดนกวาเขาอื่นๆ  มันมีตาและมีปากซ่ึงคุยโออวด 
21ข ณะ ที่ขาพเจามองดูอยู 
เขานั้นก็เขาทําศึกกับเหลาวิสุทธิชนและไดชัยชนะ 
22จนกระท่ังองคผูดํารงอยูต้ังแตดึก ดําบรรพเสด็จมา 
และประกาศคําตัดสินใหฝายวิสุทธิชนแหงพระผูสูงสุดชนะ 
และเปนเวลาที่วิสุทธิชนเหลานั้นไดครอบครองอาณาจักร 
23ทานผูนั้นอธิบายใหขาพเจาฟงวา 
"สัตวตัวท่ีสี่คืออาณาจักรที่สี่ซ่ึงจะเกิดขึ้นในโลกจะแตกตางจากอา
ณาจักรอื่นๆ ทั้งปวงและจะทําลายลางโลกท้ังโลก 
เหยียบย่ําและบดขยี้ใหแหลกลาญ 
24เขาสิบเขาคือกษัตริยสิบองคท่ีจะมาจากอาณาจักรนี้ 
ภายหลังจะมีกษัตริยอีกองคหนึ่งขึ้นมาซ่ึงแตกตางจากองคอื่นๆ 
และจะโคนลมกษัตริยสามองคลง 



25กษัตริยองคนี้จะกลาวลบหลูพระผูสูงสุดและกดขี่ขมเหงวิสุทธิชน
ของพระเจา 
จะพยายามเปลี่ยนแปลงกําหนดวาระและบทบัญญัติตางๆ  
วิสุทธิชนท้ังหลายจะตกอยูในกํามือของกษัตริยองคนี้ตลอดหนึ่งวา
ระสองวาระ และครึ่งวาระ25 
26แตการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นแลวฤทธิ์ 
อํานาจของกษัตริยองคนั้นจะถูกนําออกไป 
และถูกทําลายลางอยางสิ้นเชิงตลอดไป 
27และแลววิสุทธิชนประชากรแหงพระเจาสูงสุดจะไดรับสิทธิครอบ
ครองอํานาจและ ความยิ่งใหญของอาณาจักรตางๆ 
ทั่วใตฟาราชอาณาจักรแหงพระเจาสูงสุดจะย่ังยืนชั่วนิจนิรันดร 
ผูครอบครองทั้งปวงจะนบนอบเชื่อฟงและนมัสการพระองค" 
28จบเรื่องราวแตเพียงนี้แลวขาพเจาดาเนียลก็ทุกขใจยิ่งนักเนื่องด
วยความคิดตางๆ ของขาพเจา 
ใบหนาของขาพเจาซีดเผือดแตขาพเจาเก็บงําเรื่องนี้ไวกับตนเอง" 
 
  
แกะกับแพะ 
8ในปท่ี 3 แหงรัชกาลเบลชัสซาร 
ขาพเจาดาเนียลเห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่ง 
2ในนิมิตขาพเจาเห็นตัวเองอยูท่ีปอมชั้นในเมืองสุสาในแควนเอลา
มในนิมิตขาพเจาอยูริมคลอง อุไล 
3ขาพเจามองไปเห็นแกะผูตัวหนึ่งยืนอยู ริมน้ํา แกะนี้มี 2 เขา 
เขาขางหนึ่งยาวกวาอีกขาง แตงอกขึ้นมาทีหลัง 
4ขาพเจามองดูแกะผูตัวนั้นขวิดไปทางตะวันตก 
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ทางเหนือและทางใต ไมมีสัตวใดตอกรกับมันไดและไมมีสิ่งใดชวย 
ใหพนจากอํานาจของมันมันทําอะไรตามใจชอบและผยองตนขึ้น 
5ขณะขาพเจาครุนคิดเรื่องนี้อยูทันใดนั้น มีแพะผูตัวหนึ่ง 
วิ่งหอขามพื้นพิภพมาจากทางตะวันตกอยางรวดเร็วเทาของมันไมแ
ตะดิน มันมีเขางอกโดดเดนอยูระหวางตา 6มันรี่เขาใสแกะผู 2 เขา 
ซ่ึงขาพเจาเห็นยืนอยูริมคลองนั้น 
และพุงชนดวยความโกรธอยางยิ่ง 
7ขาพเจาเห็นมันขวิดแกะผูอยูอยางโกรธ จัด 
จนเขาทั้งสองของแกะหักไป แกะสูไมไดจึงลมลงท่ีพ้ืน 
ถูกแพะเหยียบยํ่า ไมมีใครชวยแกะนั้นได 
8แพะตัวนั้นย่ิงใหญมากแตเม่ือมันผยองตนขึ้นและเรืองอํานาจสุดขี
ดเขาใหญของมันก็หักและมีเขาโดดเดน 4 อันงอกขึ้นแทนที่ 
ชี้ไปยังทิศทางลมทั้งสี่แหงฟาสวรรค  
9มีเขาเล็กๆ  งอกขึ้นจากเขา1 ใ น  4 เขา นี้แลวงอกขึ้นเรื่อยๆ  
แผอํานาจไปทางใต ทางตะวันออกและสูดินแดนอันงดงาม 
10มันเติบใหญขึ้นจนถึงบริวารแหงสวรรค 
แลวเหวี่ยงดาวบางดวงรวงตกมาที่พ้ืนโลกและเหยียบ ย่ําเสีย 
11มันหยิ่งผยองตีเสมอองคราชันแหงสวรรค 
โดยเลิกลมการถวายเครื่องบูชาประจําวันแดพระองค 
และกระทําใหสถานศักด์ิสิทธ์ิของพระองคตกต่ํา 
12เนื่องเพราะการกบฏนี้ กองกําลังแหงวิสุทธิชน 
และการถวายเครื่องบูชาประจําวันก็อยูในเงื้อมมือของมันมันทําอะไ
รก็เจริญรุงเรืองทุกอยางและสัจธรรมถูกเหวี่ยงลงกับพื้น 
13แลวขาพเจาไดยินผูบริสุทธ์ิองคหนึ่งกลาว 
และผูบริสุทธ์ิอีกองคหนึ่งถามวา "อีกนานเทาไร 
จึงจะสําเร็จตามนิมิตอันเก่ียวกับเครื่องบูชาประจําวัน 
การกบฏซึ่งทําใหเกิดการเริศราง 
สถานศักด์ิสิทธิ์และกองกําลังแหงสวรรคถูกเหยียบย่ํา" 



14ทูตองคนั้นตอบวา "อีก 
2,300วันคืนแลวสถานศักด์ิสิทธิ์ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม" 
 
ความหมายของนิมิต 
15ขณะที่ขาพเจาดาเนียลเฝาดูนิมิตอยู 
และพยายามทําความเขาใจ 
ก็มีผูหนึ่งซ่ึงมองดูเหมือนมนุษยยืนอยูตรงหนาขาพเจา 
16และขาพเจาไดยินเสียงชายผูหนึ่งรองเรียก ขามคลองอุไลมาวา 
"กาเบรียลเอยอธิบาย ความหมายของนิมิตใหชายคนนี้ฟงเถิด" 
17ขณะที่ทูตกาเบรียลเขามาใกลท่ีซ่ึงขาพ เจายืนอยูนั้น 
ขาพเจาก็ตกใจกลัวและลมตัวลงกราบ ทานกลาวแกขาพเจาวา 
"บุตรมนุษยเอย จงเขาใจเถิดวานิมิตนั้นเก่ียวกับกาลอวสาน" 
18ขณะที่ทานกลาวแกขาพเจาขาพเจาก็หมดสติหลับใหลซบหนาล
งกับดิน ทานแตะ ตองขาพเจาและพยุงใหยืนขึ้น 
19ทานกลาววา 
"เรากําลังจะแจงใหเจาทราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในวาระแหงพระพิโร
ธ ในภายภาคหนา เพราะนิมิตนี้เก่ียวของกับกาลอวสาน 
ซ่ึงกําหนดไวแลว 20แกะผู 2 
เขาที่เจาเห็นคือบรรดากษัตริยแหงมีเดียและ เปอรเซีย 
21แพะผู26คืออาณาจักรแหงกรีซและเขาใหญระหวางตาคือกษัตริ
ยองคแรก 22เ ข า  4 อันซ่ึงงอกแทนอันท่ีหัก 
คือสี่อาณาจักรซ่ึงกอกําเนิดขึ้นจากชาตินั้น 
แตไมมีอํานาจเทียบเทา 
23ในปลายรัชกาลกษัตริยเหลานั้น เมื่อพวกกบฏชั่วรายอยางเต็มท่ี 
จะมีกษัตริยองคหนึ่งขึ้นมา ซึ่งมีหนาตาถมึงทึงและเจา เลหเพทุบาย 
24เขาจะเขมแข็งมากแตมิใชโดย อํานาจของเขาเอง 
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เขาจะทําใหเกิดความพินาศยอยยับและจะทําสิ่งใดก็สําเร็จลุลวงเข
าจะทําลายลางบรรดาผูทรงอํานาจ 
และวิสุทธิชน25เขาจะทําใหการลอลวงแพรขยายมากขึ้นและคิดว
าตนเองเหนือกวาผูอื่น เขาจะทําลายลางคนทั้งหลาย 
ขณะท่ีพวกเขารูสึกม่ันคง และเขาถึงกับทาทายองคจอมราชัน 
แตเขาจะถูกทําลายลางโดยอํานาจซ่ึงไมไดมาจากมนุษย 
26นิมิตวาดวยวันและคืน 
ซ่ึงบอกไปแลวนั้นจะเปนจริงแตจงประทับตราเก็บไวเพราะ 
เก่ียวกับอนาคตอันไกล" 
27ขาพเจาดาเนียลหมดแรง นอนปวยอยูหลายวัน 
แลวขาพเจาก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติหนาท่ี ถวายกษัตริย 
แตวิตกกังวลเพราะนิมิตนั้นซ่ึงเกินความเขาใจ 
 
  
คําอธิษฐานของดาเนียล 
9ในปท่ีหนึ่งแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส โอรสของเซอรซิส27 
(ทรงเปนชาวมีเดีย)ซ่ึงไดครองอาณาจักรบาบิโลน 
2ในปแรกแหงรัชกาล ขาพเจาดาเนียลทราบจากพระคัมภีร 
วาดวยพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา 
ซ่ึงตรัสกับเยเรมียผูเผยพระวจนะวา กรุงเยรูซาเล็มจะเริศรางอยู 70 
ป 3ขาพเจาจึง ขะมักเขมนอธิษฐานวิงวอนตอองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจา ดวยการอดอาหาร สวมเสื้อผากระสอบและคลุกขี้เถา 
4ขาพเจาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาและทู
ลสารภาพบาปวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจาพระเจาผูทรงยิ่งใหญและนาครั่นคราม 
ผูทรงรักษาคําม่ันสัญญาแหงความรัก 

                                      
27 9:1 หรือ อาหะสุเอรัส  



ตอบรรดาผูท่ีรักและเชื่อฟงพระบัญชา 
5ขาพระองคท้ังหลายไดกระทําผิดกระทําบาป 
ทําชั่วและกบฏตอพระองค 
หันหนีจากบทบัญญัติและพระบัญชาของพระองค 
6ขาพระองคท้ังหลายมิไดเชื่อฟงเหลาผูเผยพระวจนะผูรับใชของพ
ระองค 
ซ่ึงกลาวในพระนามของพระองคแกบรรดากษัตริยเจานายบรรพบุรุ
ษของ พวกขาพระองคตลอดจนประชากรแหงแผนดิน 
7ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงชอบธรรม 
แตทุกวันนี้ขาพระองคท้ังหลายตองอับอายขายหนาไมวาชาวยูดา
หชาวกรุงเยรูซาเล็มและปวงอิสราเอล ทั้งใกลและไกล 
ในประเทศตางๆ  ซึ่งพระองคทรงกระจายขาพระองคท้ังหลายไป 
เนื่องจากเรามิไดสัตยซ่ือตอพระองค8ขาแตองคพระผูเปนเจาขาพร
ะองคท้ังหลายตลอดจนบรรดากษัตริยเจานายและบรรพบุรุษตองอั
ปยศอดสูเพราะ ไดกระทําบาปตอพระองค 
9องคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ทรงเปยมดวยเมตตาและทรงใหอภัย แมวาขาพระ 
องคท้ังหลายกบฏตอพระองค10มิไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของขาพระองคท้ังหลาย 
หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีพระองคประทานผานทางผูเผยพระวจ
นะผูรับใชของพระองค 
11อิสราเอลทั้งปวงไดลวงละเมิดบทบัญญัติของพระองค 
หลงเตลิดไปไมยอมเชื่อฟงพระองค 
ฉะนั้นคําแชงสาปและโทษทัณฑท้ังปวงซึ่งบันทึกไวในบทบัญญัติแ
หงโมเสสผูรับใชของพระเจา 
จึงตกแกขาพระองคท้ังหลายผูซ่ึงกระทําบาปตอพระองค 
12พระองคทรงกระทําตามท่ีตรัสไวแลวท่ีวาจะนําภัยพิบัติ 
ยิ่งใหญมายังขาพระองคท้ังหลายและกษัตริย ผูครอบครอง 



ทั่วใตฟาไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นเสมอ เหมือนที่เกิดแกเยรูซาเล็ม 
13ภัยพิบัติท้ังปวง นี้เกิดแกขาพระองคท้ังหลาย 
ตามที่บันทึกไวแลวในบทบัญญัติแหงโมเสส 
ถึงกระนั้นขาพระองคท้ังหลายก็มิไดแสวงหาความเมตตาจากองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระ 
องคท้ังหลายโดยหันหนีจากบาปผิด และมิ 
ไดใสใจในความจริงของพระองคเลย 
14องคพระผูเปนเจามิไดทรงรีรอที่จะนําภัยพิบัตินี้มายังขาพระองค
ทั้งหลาย เพราะพระเยโฮ 
วาหพระเจาของขาพระองคทั้งหลายทรงชอบธรรม 
ในทุกสิ่งท่ีทรงกระทํา 
ถึงเพียงนี้แลวขาพระองคท้ังหลายยังไมยอมเชื่อฟงพระองค  
15ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระ องคท้ังหลาย 
ผูทรงนําประชากรของพระองค ออกจากอียิปต 
ดวยพระหัตถอันทรงอานุภาพและผูสถาปนานามของพระองคซ่ึงยื
นยงตราบเทาทุกวันนี้ ขาพระองคท้ังหลายไดทํา ผิดทําบาปไปแลว 
16ขาแตองคพระผูเปนเจาเพื่อใหสอดคลองกับการกระทําอันชอบธ
รรม ทั้งปวงของพระองค 
โปรดทรงหันเหพระพิโรธจากเยรูซาเล็มเมืองของพระองค ภูเขา 
บริสุทธิ์ของพระองค บาปชั่วของขาพระองค 
ทั้งหลายและมลทินผิดแหงบรรพบุรุษของขาพระองคท้ังหลายเปนเ
หตุใหเยรูซาเล็มและประชากรของพระองค 
กลายเปนท่ีเหยียดหยามของคนทั้งปวงที่อยูโดยรอบ 
17ขาแตพระเจา 
บัดนี้ขอทรงสดับคําอธิษฐานวิงวอนแหงผูรับใชของพระองคขา 
แตองคพระผูเปนเจา 
เพื่อเห็นแกพระองคเองโปรดเหลียวแลสถานนมัสการอันเริศรางขอ
งพระองคเถิด 18ขาแตพระเจา ขอทรง นอมพระกรรณสดับ 



โปรดทอดพระเนตรความเริศรางของกรุงซ่ึงใชพระนามของพระ 
องค ขาพระองคท้ังหลายทูลวิงวอนตอพระองค 
มิใชโดยความชอบธรรมของขาพระองค 
ทั้งหลายแตโดยหวังพึ่งพระเมตตายิ่งใหญของพระองค 
19ขาแตองคพระผูเปนเจาขอทรงสดับ 
ขาแตองคพระผูเปนเจาขอทรงใหอภัยขาแตองคพระผูเปนเจา 
ขอทรงสดับ และทรงชวย 
ขาแตพระเจาของขาพระองคขออยาทรงเนิ่นชา 
เพื่อเห็นแกพระองคเองเพราะนครของพระองคและประชากรของพ
ระองค ใชพระนามของพระองค" 
เจ็ดสิบของ "เจ็ด" 
20ขณะขาพเจาทูลอธิษฐานสารภาพความ 
ผิดบาปของตัวเองและของชนอิสราเอลพี่ 
นองรวมชาติและทูลออนวอนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจ
าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค 
21ขณะที่อธิษฐานอยูนั้น 
กาเบรียลผูซ่ึงขาพเจาเห็นในนิมิตครั้งกอน 
เหาะมาหาขาพเจาอยางรวดเร็ว ในเวลาถวายเครื่องบูชา 
ยามเย็น22ทานกลาวแกขาพเจาวา "ดาเนียล 
เอยเรามาเพื่อใหเจาประจักษแจง และเขาใจ 
23ทันทีท่ีเจาเริ่มอธิษฐาน เราก็มาเพื่อบอกคําตอบแกเจา 
เพราะเจาเปนผูท่ีทรงรักยิ่งฉะนั้นจงใครครวญเนื้อความและเขาใจ
นิมิตนั้น 
24เจ็ดสิบของ "เจ็ด"28 
ทรงกําหนดไวแลวสําหรับพี่นองรวมชาติและนครศักด์ิสิทธิ์ของเจา
ใหเลิกการลวงละเมิด ยุติการ ทําบาปลบลางความชั่ว 

                                      
28 9:24-27  "ชวงเจ็ด" นี้อาจหมายถึง 7 วันหรือ 7 ป ก็ได 



และนํามาซ่ึงความ ชอบธรรม อันม่ันคงนิรันดรเพื่อประทับตรา 
นิมิตและคําพยากรณ และเพื่อเจิมสถานที่บริสุทธ์ิท่ีสุด**29  
25จงรับรูและเขาใจขอนี้เถิด 
คือตั้งแตมีพระราชกฤษฎีกาใหกอบกูและบูรณะเยรูซาเล็ม 
จวบจนผูท่ีพระเจาทรงเจิมใหเปนผูครอบครองนั้นจะมาถึง จะมี 7 
ข อ ง  "เจ็ด" แ ล ะ  62 ข อ ง  "เจ็ด" 
จะมีการสรางถนนหนทางและคูเมือง แตทําในชวงทุกขยากลําบาก 
26หลังจาก 62 ข อ ง  "เจ็ด" ผูท่ีพระเจาทรงเจิมไวจะถูกประหาร 
และไมมีอะไรสําหรับพระองค ประชาชนแหงผูครอบ ครองที่จะมา 
จะทําลายกรุงนั้นและสถานศักด์ิสิทธ์ิ 
วาระสุดทายจะมาเหมือนน้ําทวมสงครามจะขับเคี่ยวกันไปจนถึงจุด
จบ และมีวิบัติตามที่กําหนดไว 
27ผูนั้นจะยืนยันคําม่ันสัญญากับคนเปนอันมากเปนเวลาหนึ่ง ของ 
"เจ็ด" แตกลางของเจ็ดนั้นเอง 
เ ขาจะสั่งยุติการถวายเครื่องบูชาและของถวายตางๆ  
แลวผูท่ีกอใหเกิดวิบัติ 
จะต้ังสิ่งนาสะอิดสะเอียนอันเปนตนเหตุแหงวิบัติ 
ไวในพระวิหารอันเปนเหตุใหเกิดความสลดหดหู 
จวบจนวาระสุดทายมาถึงเขาตามที่กําหนดไว" 
 
 
 
ดาเนียลเห็นผูหนึ่งในนิมิต 
10ในปท่ี 3 
ของรัชกาลกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียพระเจาทรงสําแดงเรื่องหนึ่ง 
แกดาเนียล(ซ่ึงไดชื่อวาเบลเทชัสซาร) 

                                      
29 9:24  หรือ ผูบริสุทธ์ิท่ีสุด 



เปนเรื่องจริงและเปนเรื่องสงครามใหญ30 
ทานไดความเขาใจในเนื้อความโดยทางนิมิต 
2ครั้งนั้นขาพเจาดาเนียลเปนทุกขอยูตลอด 3 สัปดาห 
3ขาพเจาไมรับประทานอาหาร ชั้นดีหรือเนื้อ 
และไมไดแตะตองเหลาองุนหรือใชเครื่องชโลมกายใดๆ  
จนกระทั่งลวง 3 สัปดาหนั้นแลว 
4ในวันท่ี 24 ของเดือนที่หนึ่ง 
ขณะท่ีขาพเจายืนอยูริมฝงแมน้ําไทกริส 
5ขาพเจามองไปเห็นชายผูหนึ่งสวมเสื้อผาลินินเนื้อละเอียดคาดเข็ม
ขัดทองคําเนื้อดี6ก า ย ข อ ง  ทานสุกใสเหมือนบุษราคัม 
ใบหนาเจิดจาเหมือนแสงฟาแลบ 
นัยนตาเหมือนเปลวไฟลุกโชนแขนขาเปนมันปลาบเหมือนทองสัมฤ
ทธ์ิขึ้นเงา และมีเสียงดังเหมือนเสียงคน หมูใหญ 
7ขาพเจาดาเนียลเพียงคนเดียวท่ีเห็นนิมิตนั้น 
ผูคนที่อยูกับขาพเจาไมเห็นอะไร 
แตพวกเขาก็หวาดกลัวจนหนีไปหลบซอน 
8ขาพเจาจงึถูกท้ิงไวตามลําพังขาพเจาเพง ดูนิมิตยิ่งใหญนี้ 
แลวก็หมดเรี่ยวแรง หนาซีดเผือดเหมือนคนตายและทําอะไรไมถูก 
9จากนั้นขาพเจาไดยินทานผูนั้นตรัส 
ขณะท่ีฟงอยูขาพเจาก็หมดสติฟุบหนาลงกับดิน  
10มีมือมาแตะตองขาพเจาแลวพยุงขาพเจา ใหคอยๆ 
ลุกขึ้นดวยมือและเขาท่ีสั่นเทา11ทานกลาววา "ดาเนียลเอย 
เจาผูเปนท่ีทรงรักยิ่งจงใสใจฟงถอยคําท่ีเราจะบอกอยูนี้และยืนขึ้นเ
ถิด เพราะพระเจาทรงใชเรามาหาเจา" 
เม่ือทานกลาวอยางนี้ขาพเจาก็ยืน ขึ้นตัวยังสั่นอยู 

                                      
30 10:1  หรือ และเขาใจยากมาก 



12ทานกลาวตอไปวา "ดาเนียลเอย อยากลัวเลย 
ตั้งแตวันแรกที่เจาต้ังใจแนวแน จะหาความเขาใจ 
และถอมใจลงจําเพาะพระพักตรพระเจา 
พระองคก็ทรงสดับคําอธิษฐาน ของเจา และเรามาเพื่อตอบเจา 
13แตเทพแหงอาณาจักรเปอรเซียขัดขวางเราอยูถึง 21 วัน 
และมีคาเอลหัวหนาทูต สวรรคองคหนึ่งมาชวยเรา 
เ พราะเราถูกเทพแหงเปอรเซียหนวงเหนี่ยวไวท่ีนั่น 14บัดนี้ 
เรามาเพื่ออธิบายใหเจาทราบ 
ถึงสิ่งท่ีจะเกิดแกพ่ีนองรวมชาติของเจาในอนาคต 
เพราะนิมิตนั้นเก่ียวกับกาลภายหนา" 
15ขณะที่ทานกลาวอยูนั้นขาพเจาก็หมอบ 
ซบหนากับดินนิ่งเงียบอยู 16แลวทานที่แลดู เหมือนมนุษย 
ยื่นมือมาแตะริมฝปากขาพเจาขาพเจาจึงเปดปากพูดขาพเจากลาว
กับทาน ท่ีอยูตรงหนาวา 
"ทานเจาขาขาพเจาทุกขใจยิ่งนักเนื่องดวยนิมิตนั้นและทําอะไรไม
ได 17ขาพเจาทาสผูต่ําตอยจะกลาวแกทานอยางไรได 
ขาพเจาหมดเรี่ยวแรง แมแตหายใจยังแทบจะไมไหว" 
18แลวทานผูแลดเหมือนมนุษย ก็แตะ ตองขาพเจา 
ทําใหขาพเจามีกําลังวังชาขึ้น 19ทานกลาววา 
"เจาผูเปนท่ีทรงรักยิ่ง อยากลัวเลย สันติสุขจงมีแกเจา 
จงเขมแข็งและมั่นคงเถิด" เมื่อทานกลาวดังนั้นแลว ขาพเจา 
ก็เขมแข็งขึ้น จึงพูดวา "ทานโปรด กลาวตอ ไปเถิด 
ดวยวาทานไดฟ- นกําลังใหขาพเจาแลว" 
20ทานจึงกลาววา "เจารูหรือไมวาเหตุใด เราจึงมาหาเจา 
แลวเราจะกลับไปตอสูกับเทพ แหงเปอรเซีย 
หลังจากนั้นเทพแหงกรีซจะมา 
21แตอยางไรก็ตามเรามาก็เพื่อจะบอกเจาถึงสิ่งท่ีเขียนไวในหนังสื
อแหงสัจธรรม  



(ไมมีใครชวยเราตอสูกับเทพทั้งสองนั้นยกเวนมีคาเอลทูตสวรรคข
องเจา 
 
11และในปแรกของรัชกาลดาริอัสชาว มีเดีย 
เราทําหนาท่ีสนับสนุนและปกปองเขา) 
 
กษัตริยแหงเหนือและใต 
 2บัดนี้เราจะบอกความจริงใหเจาฟง คือ 
จะมีกษัตริยอีกสามองคในเปอรเซีย 
แลวจะมีองคท่ีสี่ซ่ึงร่ํารวยกวาองคอื่นๆ 31 เมื่อเขาได 
อํานาจโดยอาศัยสมบัติแลวเขาจะปลุกระดมทุกๆ 
คนใหตอสูกับอาณาจักรกรีซ 
3แลวจะมีกษัตริยเกรียงไกรองคหนึ่งขึ้นมา32 
ซ่ึงปกครองดวยอํานาจยิ่งใหญและกระทําตาม 
ใ จ ช อ บ 4หลังจากเขาเรืองอํานาจไมนานจักรวรรดิของเขาจะ
แยกออกเปนสวนๆ ตามทิศทางลมท้ังสี่แหงฟาสวรรค 
ซ่ึงไมไดตกแกเชื้อสายของเขา และไมเรืองอํานาจเทาเขา 
คือจักรวรรดิของเขาจะถูกถอนรากถอนโคนและมีคนอื่นๆ 
มายึดครอง 5กษัตริยฝายใต33 จะเขมแข็งขึ้น 
แตแมทัพคนหนึ่ง**34ของเขาจะเขมแข็งกวาเขาและครอบครองอา
ณาจักร ของตนดวยอํานาจยิ่งใหญ 
6หลายปผานไปทั้งสองจะเปนพันธมิตรกัน 

                                      
31 11:2 คือกษัตริยเซอรซิสท่ีหนึ่ง (486-465 กอน ค.ศ .) 
ซ่ึงระดมพลทุกดานมารบกับกรีซ 
32 11:3 คือกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
33 11:5 คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหนึ่ง แหงอียิปต 
34 11:5 คือกษัตริยเซลูคัสที่ 1 แหงซีเรีย 



ธิดากษัตริยฝายใต35จะเสด็จไปเจริญไมตรีกับกษัตริยฝาย 
เหนือแตนางจะไมไดอํานาจและตัวกษัตริย 
นั้นกับอํานาจ36ก็จะไมยืนยง ครั้งนั้นนางกับผูติดตาม 
บิดา37ของนางและผูท่ีสนับสนุนนางจะเสียที  
7คนหนึ่ง38ในวงศตระกูลของนางจะขึ้นมาแทนที่นาง 
เขาจะโจมตีกองกําลังของกษัตริย ฝายเหนือ39ทะลวงปอมปราการ 
ตอสูขับ เคี่ยวและมีชัยชนะ 
8ท้ังจะยึดเทพเจาเทวรูปโลหะกับภาชนะเงินและทองอันล้ําคาขนก
ลับ 
ไปอียิปตเขาจะปลอยกษัตริยฝายเหนือไวตามลําพังอยูหลายป9แล
วกษัตริยฝายเหนือจะบุกอาณาจักรของกษัตริยฝายใต 
แตจะถอนทัพกลับประเทศของตน 10ลูกๆ ของเขาจะเตรียมรบ 
ระดมกําลังเปนทัพใหญ ซ่ึงถาโถมเขามาเหมือนน้ําทวมซัด 
โดยไมมีอะไรยับยั้งได รบมาถึงปอมของเขา  
11แลวกษัตริยฝายใต40จะยกทัพออกมาดวยความโกรธเกรี้ยว 
รบกับกษัตริยฝายเหนือ41 

                                      
35 11:6  
เบเรนิสพระธิดาของปโทเลมีท่ีสองแหงอียิปตไดอภิเศกสมรสกับแอ
นติโอคัสท่ีสองแหงซีเรีย 
เพื่อทําสัญญาสันติภาพระหวางดินแดนทั้งสอง ป 252 กอน ค.ศ . 
36 11:6  หรือ ทายาท 
37 11:6 หรือ บุตร 
38 11:7  คือกษัตริยปโทเลมีท่ี 3 ซึ่งเปนอนุชาของเบเรนิส 
39 11: 7 คือกษัตริยเซลูคัสท่ีสองแหงซีเรีย เชนเดียวกับขอ 9 
40 11:11 คือกษัตริยปโทเลมีท่ีสี่แหงอียิปต 
41 11:11  คือกษัตริยแอนติโอคัสท่ีสาม เชนเดียวกับขอ 13, 
แ ล ะ 15,19 



ซ่ึงระดมทัพใหญมาแตพายแพ12เม่ือฝายเหนือถอยทัพกลับไป 
กษัตริยฝายใตจะภาคภูมิใจย่ิงนัก และประหารคนหลายพันคน 
แตก็มีชัยชนะอยูไดไมนาน 
13เพราะกษัตริยฝายเหนือจะยกทัพมาอีกเปนทัพใหญยิ่งกวาคราว
แรก และหลังจากนั้นอีกหลายปจะยกทัพมหึมา 
เสบียงอาวุธครบครันบุกเขามา  
14ในครั้งนั้นมีหลายคนจะลุกฮือขึ้นตอสูกษัตริยฝายใต42 
เพื่อใหเปนไปตามนิมิตพวก 
หัวรุนแรงในหมูพ่ีนองรวมชาติของเจาเองจะกบฏแตไมสําเร็จ 
15แลวกษัตริยฝายเหนือ จะมาสรางเชิงเทินลอมเมือง 
และยึดเมืองปอมปราการไดเมืองหนึ่ง กองกําลังของฝาย 
ใตจะหมดอานุภาพท่ีจะตอกรแมกองทหาร 
ที่ดีท่ีสุดก็หมดกําลังท่ีจะยืนหยัดตอตาน 
16ผูบุกรุกจะทําอะไรตามใจชอบไมมีใครยับย้ัง 
ไดเขาจะสถาปนาตัวเองในดินแดนอันงด งามนั้น 
และมีอํานาจจะทําลายมันลง17เขาจะตัดสินใจยกกําลังท้ังอาณาจัก
รมา และจะทําสัญญาไมตรีกับกษัตริยฝายใต 
ยอมยกธิดาใหสมรสดวย 
เพื่อโคนอาณาจักรฝายใตแตแผนการของเขา43จะไมประสบความ
สําเร็จหรือชวยอะไรเขาไดเลย 
18แลวเขาจะหันความสนใจไปยังดินแดนแถบชายฝงทะเล 
และชนะไดหลายชาติ แตแมทัพคนหนึ่งจะทําใหเขาสิ้นผยอง 
และถอยทัพกลับไปดวยความอับอาย19หลังจากนี้เขาจะกลับไปยัง
ปอมปราการตางๆ ในประเทศของตน 
แตพายแพเสียทีและไมมีใครพบเห็นอีก 

                                      
42 11:14  คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหาแหงอียิปต 
43 11:17  หรือ แตนาง 



20ผูครองราชยสืบตอจากเขา44จะสงคนออก 
ไปเก็บภาษีเพื่อคงความโออาแหงกษัตริย 
ทวาภายในเวลาไมก่ีปเขาจะถูกทําลาย 
แตก็มิใชในความโกรธแคนหรือสงคราม 
21ผูที่ครองราชยสืบตอจากเขา45 เปนบุคคลที่นาเหยียดหยาม 
ไมไดมีสิทธิ์ในราชบัลลังกเลย 
เม่ือประชาชนรูสึกม่ันคงไมระแวงภัย 
เขาก็บุกยึดอาณาจักรนั้นดวยเลหเหลี่ยม 
22แลวกองทัพใหญยิ่งจะถูกกวาดลางไปตอ หนาเขา 
ทั้งกองทัพนั้นและเจานายผูรวมพันธสัญญา46จะถูกทําลาย 
23หลังจากมีการทําขอตกลงกับเขาเขาจะใชเลหเพทุบายและเรือง
อํานาจขึ้นมาโดยอาศัยคนไมก่ีคน24เมื่อแวนแควนอันม่ังค่ังท่ีสุดรูสึ
กสงบสุขไมระวังตัว 
เขาก็จะบุกและกระทําการซ่ึงบรรพบุรุษของเขาไมเคยทํา 
เขาจะแบงสมบัติขาวของที่ริบปลนมาไดกับพรรคพวก 
เขาจะวางแผนทลายปอม แตก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
25เขาจะปลุกระดมทัพใหญไปรบกับกษัตริยฝายใต47 
ซ่ึงจะยกกองทัพใหญกําลังพลมากมาสูรบ แตตานทานไมได 
เพราะแผนการรายท่ีเขาวางไว 
26บรรดาผูรวมโตะเสวยของกษัตริยจะพยายามทําลาย 
เขากองทัพของเขาจะถูกกวาดลางไป 
และคนมากมายจะลมตายในสนามรบ 

                                      
44 11:20  คือกษัตริยเซลูคัสท่ีสี่ 
ผูครองราชยสืบจากแอนติโอคัสท่ีสาม 
45 11:21  คือกษัตริยแอนติโอคัสท่ีสี่เอพิฟาเนส 
46 11:22  อาจเปนมหาปุโรหิตโอนิอัสท่ีสาม 
47 11:25  คือกษัตริยปโทเลมีท่ีหก 



27กษัตริยสององค48ซ่ึงมีใจคิดชั่วท้ังคูจะนั่งรวมโตะและมุสาตอกัน 
แตไมมีผลอะไร เพราะจุดจบยังคงมาถึงในเวลาที่กําหนดไว 
28กษัตริยฝายเหนือจะกลับประเทศพรอมดวยทรัพยสมบัติมากมาย 
แตจิตใจของเขามุงรายตอพันธสัญญาบริสุทธิ์ 
เขาจะลงมือทําการตอตานพันธสัญญานั้นแลวจึงกลับไปยังดินแดน
ข อ ง ต น   
29ค รั้นถึงเวลาที่กําหนด เขาจะบุกดินแดนฝายใตอีก 
แตครั้งนี้ผลลัพธจะแตกตางจากคราวกอน 
30หมูเรือแหงชายฝงตะวันตก49 จะตอตานเขาและเขาจะเสียขวัญ 
แลวเขาจะหันกลับมาระบายโทสะเกรี้ยวกราดตอพันธสัญญาบริสุท
ธิ์ เขาจะกลับไป และแสดง 
ความโปรดปรานแกผูท่ีละท้ิงพันธสัญญาบริสุทธ์ิ  
31กองกําลังของเขาจะลุกขึ้นมาย่ํายีปอมปราการพระวิหาร 
และยกเลิกการถวายเครื่องบูชาประจําวัน แลวเขาจะตั้งสิ่งนาสะอิด 
สะเอียนขึ้น อันเปนตนเหตุแหงวิบัติ 
32เขาจะใชความประจบสอพลอ ลอลวงผูท่ีละเมิดพันธสัญญา 
แตประชาชนที่รูจักพระเจาของตน จะตอตานเขาอยางเขมแข็ง 
33บรรดาผูมีปญญา จะแนะนําสั่งสอนคนเปนอันมาก 
แมในช่ัวระยะหนึ่งเขาทั้งหลายจะตายดวยดาบหรือถูกเผาหรือถูกจั
บเปนเชลยหรือถูกปลนสะดม 
34เม่ือพวกเขาลมลงจะไดรับความชวยเหลือเล็กนอย 
และมีหลายคนซึ่งไมจริงใจจะมารวมกับพวกเขา 

                                      
48 11:27  อาจหมายถึงแอนติโอคัสท่ีสี่ และปโทเลมีท่ีสี่ 
49 11:30  ภาษาฮีบรูวา แหงคิททิม 
เขาใจวาเปนกองทัพเรือจากโรม 



35ผูมีปญญาบางคนจะสะดุดลมก็เพื่อรับการถลุง 
ชําระใหบริสุทธิ์และปราศจาก ดางพรอย 
จนถึงวาระสุดทายซ่ึงจะมาถึงตามกําหนด 
 
กษัตริยผูยกตน 
36กษัตริยองคนั้นจะกระทําตามใจชอบ 
เขาจะยกตัวเหนือเทพเจาท้ังปวงและกลาว 
ลบหลูพระเจาสูงสุดอยางท่ีไมเคยไดยินกันมากอน 
เ ข า จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เ ร็จจวบจนครบถวนวาร
ะแหงพระพิโรธเพราะจะตองเปนไปตามที่ทรงกําหนดไว 
37เขาจะไมนํา 
พาตอบรรดาเทพเจาแหงบรรพบุรุษหรือผูท่ีบรรดาสตรีฝกใฝหรือพ
ระใดๆ  แตจะยกตน เองเหนือเทพทั้งมวล 38แทนเทพเหลานั้น 
เขายกยองเทพเจาแหงปอมปราการ ซ่ึงบรรพบุรุษของเขาไมรูจัก 
เ ข า จะยกยองเชิดชู ดวยทองและเงิน 
เพชรนิลจินดาและของกํานัลสูงคา 39เขาจะโจมตีปอมปราการ 
อันแข็งแกรงท่ีสุด โดยความชวยเหลือของพระตางชาติ 
และจะยกยองเชิดชูบรรดาผูท่ียอมรับเขา 
แลวเขาจะตั้งคนเหลานี้ใหเปนผูปกครองคนเปนอันมาก 
และยกที่ดินใหเปนบําเหน็จ 
40ใ น ว า ร ะสุดทาย กษัตริยฝายใตจะรบ 
กับเขาและกษัตริยฝายเหนือนั้นจะระดมรถรบ 
กองทหารมาและกองทัพเรือ 
บุกเขาประจัญบานกับเขาเขาจะรุกรานหลายประเทศกวาดลางไปทั่
วเหมือนน้ําทวม41เขาจะรุกรานดินแดนอันงดงามดวยหลาย 
ประเทศจะลมสลาย แตเอโดม 
โมอับและบรรดาผูนําแหงอัมโมนจะรอดพนจากเง้ือม มือของเขา 
42เขาจะแผอํานาจเหนือหลายประเทศแมอียิปตก็ไมพนมือเขา43เ



ขาจะครอบครองคลังทองคํา คลังเงิน และทรัพย 
สมบัติท้ังปวงของอียิปต ลิเบีย และเอธิโอ 
เปยก็ยอมพายแพแกเขา44แตขาวจากทางตะวันออกและทางเหนือ
จะทําใหเขาต่ืนตกใจและเขาจะยกทัพออกไปดวยความพิโรธอันยิ่ง
ใหญ เพื่อทําลายลางคนเปนอันมาก 
45เขาจะตั้งเต็นทหลวงขึ้นระหวางทะเลที่50ภูเขาศักด์ิสิทธ์ิอันงดงา
มแตเขาก็จะถึงแกจุดจบและไมมีใครชวยเขา 
 
วาระสุดทาย 
12ครั้งนั้นเทพบดีมีคาเอล ผูพิทักษ พี่นองรวมชาติของเจาจะมา 
จะเกิดชวงทุกขลําเค็ญอยางท่ีไมเคยมีมากอนตั้งแตมีประชาชาติขึ้
น แตในครั้งนั้นพี่นองรวมชาติของเจา 
คือทุกคนท่ีมีชื่ออยูในหนังสือนั้นจะไดรับการชวยกู 
2คนเปนอันมากท่ีตายไป 
แลวจะฟนขึ้นบางก็เขาสูชีวิตนิรันดรบางก็เขาสูความอับอายและถูก
ดูหม่ินเหยียด หยามตลอดกาล 
3บ ร ร ด า ผูมีปญญา51จะสองแสงเหมือนความสวางแหงฟาสวร
รค และบรรดาผูท่ีนําคนเปนอันมากมาสูความชอบธรรม 
จะสองสวางดังดวงดาวชั่วนิรันดร 
4สวนเจาดาเนียลเอยจงมวนปดและประทับตราถอยคําแหงหนังสือ
มวนนี้ไวจน ถึงวาระสุดทาย 
คนเปนอันมากจะไปที่นี่ท่ีนั่นเพื่อเพิ่มพูนความรู" 
5แลวขาพเจาดาเนียลมองไปเห็นชาย 2 คนยืนอยูคนละฟากแมน้ํา 
6คนหนึ่งกลาวกับผูสวมผาลินิน ซึ่งอยูเหนือแมน้ําวา "นาน 
เทาใดเหตุการณ นาประหลาดทั้งปวงนี้จึงจะสําเร็จครบถวน" 

                                      
50 11:45 หรือ กับ 
51 12:3  หรือ ผูใหปญญา 



7ชายผูสวมผาลินิน ซ่ึงอยูเหนือแมน้ํา 
ก็ชูมือท้ังสองขางขึ้นสูฟาสวรรคและขาพเจาได 
ยินทานปฏิญาณอางพระองคผูทรงดํารงอยูเปนนิตยวา 
"หนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระ52 
เม่ืออํานาจแหงวิสุทธิชนหมดสิ้นลงในที่สุดสิ่งท้ังปวงนี้ก็จะสําเร็จสม
บูรณ" 
8ขาพเจาไดยินแตไมเขาใจ จึงถามวา 
"ทานเจาขาท้ังหมดนี้จะลงเอยอยางไร?" 
9ทานผูนั้นตอบวา "ดาเนียลเอย จงไปตาม ทางของเจาเถิด 
เพราะถอยคําเหลานี้ถูกเก็บงําและประทับตราไวจวบจนวาระสุด 
ทาย10คนเปนอันมากจะถูกถลุง 
และไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ 
สวนคนชั่วยังคงทําชั่วตอไปไมมีคนชั่วคนใดจะเขาใจแตผูมีปญญา
จะเขาใจ 
11ตั้งแตยกเลิกการถวายเครื่องบูชาประ จํา 
วันจนถึงวาระที่สิ่งนาสะอิดสะเอียน 
อันเปนตนเหตุแหงวิบัติถูกต้ังขึ้นเปนเวลา 1,290 วัน 12พระพร 
จงมีแกผูที่รอคอยและอยูจนครบ 1,335 วัน 
13สวนเจาจงไปตามทางของเจาจวบจนวาระสุดทาย เจาจะพักสงบ 
และเมื่อสิ้นยุคเจาจะเปนขึ้นมาเพ่ือรับมรดกสวนของเจา" 

                                      
52 12:7  หรือ หนึ่งป สองป และครึ่งป 


