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หนนังสสือเพลงซาโลมอน
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือเพลงซนำโลมอน: John Gill เขขียนไวว้วว่า “หนนังสสือเลว่มนขีมนี้ ขีชสืชื่อเรขียกในสสาเนา
ภาษาฮขีบรรูวว่า “ชขีร ฮาชชิรมชิ ” หรสือบทเพลงแหว่งบทเพลงทนังนี้ หลาย ฉบนับแปลเซปทนัวจชินตต์และลาตชิ
นวนัลเกตเรขียกวว่า “บทเพลงนนันนี้ ” และชสืชื่อเรขียกในฉบนับแปลภาษาซขีเรขียคสือ “ปนัญญาแหว่งปนัญญาทนันี้ง
หลายของซาโลมอนผรูว้เดขียวกนันนขีนี้ นนันชื่ คสือ คนเดขียวกนับทขีชื่ไดว้เขขียนหนนังสสือสองเลว่มกว่อนหนว้านขีนี้”
หนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นเรสือชื่ งเลว่าเปรขียบเทขียบ โดยเปป็นตนัวแทนของความรนักระหวว่างพระครชิสตต์กนับครชิสต
จนักร ภาพเปรขียบหลนักคสือ ความสนัมพนันธต์และความรนักใครว่ทขีชื่มขีอยรูรว่ ะหวว่างเจว้าบว่าวกนับเจว้าสาวของเขา
ซซชื่งเปป็นสนัญลนักษณต์หนซชื่งทขีชื่ถรูกใชว้บว่อยในพระคนัมภขีรต์ หนนังสสือเลว่มนขีนี้บางครนังนี้ ถรูกเรขียกวว่า ‘Canticles’
Scofield เขขียนไวว้วว่า “หนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นการแสดงออกของความรนักในชขีวชิตสมรสอนันบรชิสสุทธชิธ ตาม
ทขีชื่ถรูกกสาหนดไวว้โดยพระเจว้าในการทรงสรว้าง...การตขีความแบบรองและกวว้างกวว่ากป็คสือ ภาพของ
พระครชิสตต์พระบสุตรและเจว้าสาวในสวรรคต์ของพระองคต์ นนันชื่ คสือครชิสตจนักร” แนว่นอนวว่าซาโลมอน
เขขียนหนนังสสือเลว่มนขีนี้ในชว่วงปขีแรกๆแหว่งการครองราชยต์ของเขาซซชื่งเขายนังตชิดสนชิทกนับพระเจว้า
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอนบทททที่ 1: เหป็นไดว้ชนัดวว่านขีชื่เปป็นเรสืชื่องเลว่าเปรขียบเทขียบของเจว้าบว่าว
คนหนซชื่งกนับเจว้าสาวของเขา ความหมายโดยนนัยทขีชื่ชนัดเจนกป็สสืชื่อถซงพระครชิสตต์และครชิสตจนักร บทนขีจนี้ ซง
แสดงออกถซงเจว้าสาวทขีชื่ทนักทว้วงเรสือชื่ งความไมว่คครูว่ วรของตนัวเธอและพระคสุณของเจว้าบว่าว (ขว้อ 1-6)
เจว้าสาวและเจว้าบว่าวโหยหากนันและกนัน (ขว้อ 7-8) จากนนันี้นเจว้าสาวกป็รว่ายบทกวขีอนันงดงามทขีชื่เปป็นคสา
สรรเสรชิญพระองคต์ผรูว้ทรงเปป็นเจว้าบว่าวของเธอ (ขว้อ 9-17)
พซม 1:1

หนนังสสือเลตมนภีรขร นข ตข้นดข้วยการประกาศชสืที่อเรสืที่องของมนัน บทเพลง

แหห่งบทเพลงทททั้งหลายซซซึ่งเปป็นของซาโลมอน เพลงรนักทภีที่เหนสือเพลงรนักอสืที่นๆทนัรงปวงถถูกเกรธิที่นนทา เหห็น
ไดข้ชดนั วตาผถูข้แตตงคสือซาโลมอน

พซม 1:2-6

ขอเขาจจบดดิฉทนดด้วยจจบจากปากของเขา เพราะวห่าความรทกของเธอดด

กวห่านนทั้าองจห่น ความปรารถนาของเจข้าสาวในตนัวเจข้าบตาวของเธอปรากฏชนัดเจน การประยรุกตรใชข้ใน
หนนังสสือเลตมนภีรตลอดทนัรงเลตมมภีสองประการ (1) มภีความนตารนักของความรนักในชภีวตธิ สมรสอนันบรธิสรุทธธิธ
และ (2) มภีเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบของความปรารถนาของครธิสตจนักรในตนัวเจข้าบตาวผถูข้ยงธิที่ ใหญตของเธอ
นนันที่ คสือ พระเยซถูครธิสตร ทภีที่นตาสนใจคสือคทาทภีที่แปลวตา นนทั้าองจห่น (ยาหต์ยนชิ ) ในวนัฒนธรรมตะวนันตกของเรา
คนมนักคธิดเอาเองวตาไวนรตข้องเปห็นองรุตนหมนักและเปห็นเหลข้าเสมอ อยตางไรกห็ตาม มนันมธิไดข้เปห็นเชตนนนัรน
ในพระคนัมภภีรร คนฮภีบรถูมภีวธิธภีการหนขที่งในการผลธิตนทราองรุตนใสแจจ๋วทภีไที่ มตถถูกหมนักซขที่งพวกยธิวกห็ททาจนถขง
ทรุกวนันนภีร ในบางกรณภี ไวนรในพระคนัมภภีรรกเห็ ปห็นเหลข้าอยตางชนัดเจน อยตางไรกห็ตาม บรธิบทปกตธิแลข้วกห็
บตงบอกเชตนนนัรน ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคห็ สือวตาเจข้าสาวผถูข้นร ภีมองวตาความรนักของเจข้าบตาวของเธอดภี
กวตานทราองรุตนชนัรนดภีทภีที่สรุด แมข้ไมตถถูกระบรุชสืที่อจนกระทนังที่ 6:13 เรากห็ทราบในขข้อนนัรนวตาชสืที่อของเจข้าสาวของ
ซาโลมอนคสือ ชรูลามชิธ
3 เพราะนนทั้ามทนเจดิมของเธอนททั้นหอมฟจด้ง นามของเธอจซงหอมเหมมือนนนทั้ามทนทดซึ่เทออกแลด้ว
เพราะฉะนทนทั้ พวกหญดิงพรหมจารดจซงรทกเธอ ความคธิดทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยในคทาทภีแที่ ปลวตา นนทั้ามทนเจดิม
(เชหต์เมน) คสือ นทราหอม (นนันที่ คสือ นทรามนันเจธิมทภีมที่ ภีกลธิที่นหอม) คทาทภีแที่ ปลวตา หอมฟจด้ง (เรยต์อนัคหต์) มภีความ
หมายวตา ‘กลธิที่นหอม’ คทาพถูดเปรภียบเปรยของเจข้าสาวกห็คสือวตา ชสืที่อของเจข้าบตาวของเธอเปห็นเหมสือน
นทราหอมทภีที่สตงกลธิที่นหอม เธอออกความเหห็นอภีกวตาพวกหญธิงพรหมจารภีของเธอกห็หลงใหลชสืที่อนนัรนและ
กลธิที่นหอมของเจข้าบตาว ภาพเปรภียบนภีรบรธิสรุทธธิธ บรรดาสาวใชข้ของเจข้าสาว (หรสืออาจเปห็นเหลตาสาวใชข้
ประจทาบข้านของเธอ) กห็คธิดในเชธิงยกยตองตตอทภีที่รนักของเธอเชตนกนัน แนตนอนวตาภาพทภีที่สทาคนัญกวตากห็คสือ
พระครธิสตรและพระนามอนันแสนวธิเศษของพระองคร
4 ขอพาดดิฉนท ไป พวกเราจะวดิซึ่งตามเธอไป กษทตรดิยย์ไดด้นนาดดิฉนท ไปในหด้องโถงของพระองคย์
เราจะเตด้นโลดและเปรมปรดดดิดิ์ในตทวเธอ เราจะพรรณนาถซงความรทกของเธอใหด้ยงดิซึ่ กวห่านนทั้าองจห่น
บรรดาคนเทดซึ่ยงธรรมรทกเธอ เจข้าสาวกลตาวยกยตองทภีรที่ นักของเธอตตอไป เธอเชธิญชวนเขาใหข้เรภียกเธอ
ไปหาเขา ใหข้เราสนังเกตคทาวตา ‘พวกเรา’ ซขงที่ เปห็นคทาพหถูพจนรกระจายอยถูทต วนั ที่ ขข้อนภีร นภีที่อาจหมายถขง

บรรดาสาวใชข้ของเจข้าสาวทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ขข้างบน เมสืที่อเจข้าสาวถถูกพาตนัวเขข้าไปในหข้องนอนของ
เจข้าบตาว เหลตาสาวใชข้ของเธอกห็ชสืที่นชมยธินดภี
ภาพนภีรเปห็นภาพของงานแตตงของชาวตะวนันออกทภีที่พวกสาวพรหมจารภี (หรสือคนรนับใชข้ในคทา
พถูดสมนัยใหมต) ของเจข้าสาวอยถูใต กลข้ๆเจข้าสาวในชตวงงานเลภีรยงงานแตตง (นนันที่ คสือ ฮนันนภีมถูน) พวกเธอไมต
ไดข้เขข้าไปดข้วยในการรต วมหลนับนอนระหวตางเจข้าบตาวกนับเจข้าสาว แตตพวกเธอชสืที่นชมยธินดภีรตวมกนับเธอ
อยถูไต มตไกล ขข้อนภีรปธิดทข้ายดข้วยเจข้าสาวหรสือไมตกเห็ หลตาสาวใชข้ของเธอทภีที่ประกาศถขงความรนักอนันชอบ
ธรรมของเจข้าบตาวผถูข้ยธิงที่ ใหญตคนนภีร อยตางไรกห็ตามเหห็นไดข้ชดนั วตาภาพใหญตกวตากห็คสือ ภาพของการรต วม
สนธิทอนันเปภีที่ยมสรุขของพระครธิสตรกบนั ครธิสตจนักรในงานเลภีรยงอภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู
วธิวรณร 19:7-9 ในภาพทภีที่ใหญตกวตาของอวสานกาล หญธิงพรหมจารภีเหลตานภีรอาจเปห็นอธิสราเอลทภีที่ไดข้รบนั
การไถตทงภีที่ านเลภีรยงอภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู มนัทธธิว 25:1-13 และคทาอรุปมาเรสืที่องหญธิง
พรหมจารภีสธิบคนนนัรน
5 โอ บจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉนท ผดิวดนาๆ แตห่วห่าดนาขนา ดทงเตป็นทย์ของพวกเคดารย์ ดทง
วดิสรตรของซาโลมอน เจข้าสาวพถูดตตอไป โดยอาจทนักทข้วงเรสืที่องความไมตคตคถู วรของเธอกนับเจข้าบตาวของ
เธอ มภีขข้อเสนอหลายประการเกภีที่ยวกนับความหมายของคทาวตา ดสา บางทภีการตภีความแบบเรภียบงตาย
ทภีที่สรุดกห็คอสื วตา เจข้าสาวของซาโลมอนมาจากแอฟรธิกา 1 พงศรกษนัตรธิยร 3:1 กลตาวชนัดเจนวตามเหสภีคน
แรกของเขาเปห็นคนอภียธิปตร ธธิดาของฟาโรหรผถูข้ครองราชยรอยถูขต ณะนนัรน ทตานอสืที่นๆกห็เสนอแนะวตาเจข้า
สาวทภีวที่ าต นภีรเปห็นเดห็กสาวเลภีรยงแกะ เธอจขงมภีผธิวคลทราเพราะถถูกแดดเผา คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบตภีความเปห็น
เชธิงฝตายวธิญญาณกห็เสนอแนะวตาผธิวดทาของเธอเปห็นสนัญลนักษณรแสดงถขงสภาพทภีที่บาปหนาของเธอ
ไมตมภีคทาถามเลยวตามเหสภีคนแรกของซาโลมอนตามทภีมที่ ภีบนันทขกไวข้เปห็นคนอภียปธิ ตร ปกตธิแลข้วคนอภียธิปตร
มภีสภีผธิวทภีที่คลทรากวตาพวกยธิวสต วนใหญตเพภียงเลห็กนข้อย อาจเปห็นไดข้วาต เจข้าสาวชาวอภียธิปตรของซาโลมอน
หมายเหตรุตรงนภีรวาต สภีผธิวทภีที่คลทรากวตาของเธอเปห็นสภีดทาเพสืที่อเปห็นภาพเปรภียบถขงสถานะคนตตางชาตธิ
ประเดห็นของเธอกห็คสือวตาแมข้มธิไดข้เปห็นเชสืรอสายของอธิสราเอล เธอกห็ดสาขสา (นนันที่ คสือ สวย) ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบอนันใหญตกวตาเกภีที่ยวกนับครธิสตจนักรและพระครธิสตร เหห็นไดข้ชนัดวตาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรา

จะรนับเจข้าสาวทภีที่เปห็นคนตตางชาตธิมาเปห็นของพระองคร นนันที่ ดถูเหมสือนจะเปห็นประเดห็นทภีที่ถถูกสสืที่อตรงนภีรใน
ขข้อนภีร
6 อยห่ามองคห่อนขอดดดิฉทน เพราะดดิฉทนผดิวคลนทั้า เนมืซึ่องดด้วยแสงแดดแผดเผาดดิฉทน ความหมาย
ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนตรงนภีรกคห็ อสื วตา เจข้าสาวผธิวคลทราเพราะดวงอาทธิตยรและการทภีที่เธอตข้องเจอ
กนับแสงแดด เธอจขงตตอวตาเหลตาบรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็มมธิใหข้มองเธอดข้วยความหวาดระแวงเพราะสภี
ผธิวของเธอ
พวกบจตรแหห่งมารดาของดดิฉทนไดด้ขซทั้งโกรธดดิฉนท เขาทททั้งหลายใชด้ดดิฉทนใหด้เปป็นคนดรแลสวน
องจห่น แตห่สวนองจห่นของดดิฉทนเอง ดดิฉทนไมห่ไดด้ด รแล เหห็นไดข้ชนัดวตาครอบครนัวของเจข้าสาวไมตยธินดภีดวข้ ยกนับ
การทภีที่เธอหมนัรนหมายและแตตงงานกนับคนฮภีบรถูคนหนขงที่ นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพวกเขาพยายามบนังคนับใหข้
เธออยถูบต ข้านและดถูแลสวนองรุตนทนัรงหลายของครอบครนัว แตตเธอกห็ไมตททา เธอไมตดถูแลแมข้แตตสวนองรุตน
สต วนตนัวของเธอเอง หากผถูข้ใดจะแสวงหาการประยรุกตรใชข้ของความคธิดนภีรในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่
ใหญตกวตา อาจเปห็นไดข้วาต ครอบครนัวทภีที่ยงนั ไมตเชสืที่อมนักไมตพอใจเมสืที่อสมาชธิกอภีกคนของครอบครนัวหนันไป
รนับเชสืที่อพระครธิสตร จากนนัรนพวกเขากห็พยายามขนัดขวางผถูข้เชสืที่อคนนนัรนทรุกรถูปแบบทภีที่พวกเขาททาไดข้เพสืที่อมธิ
ใหข้เขาปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปห็นเจข้า
พซม 1:7-8

โอ เธอผรด้ทดซึ่จดิตใจดดิฉทนรทก ขอบอกดดิฉนท วห่า เธอเลดทั้ยงฝรงสทตวย์อยรห่ทดซึ่ไหน

ในเวลาเทดซึ่ยงวทน เธอใหด้มทนนอนพทกทดซึ่ไหน เพราะเหตจใดเลห่าดดิฉทนจะตด้องหทนไปตามฝรงสทตวย์ของ
พวกเพมืซึ่อนเธอ ในสองขข้อนภีรมคภี วามไมตแนตนอนวตาใครเปห็นผถูข้พถูด สต วนทภีที่เหลสือของบทนภีรเหห็นไดข้ชดนั วตา
เจข้าสาวเปห็นคนพถูด อยตางไรกห็ตาม ขข้อ 8 ดถูเหมสือนจะบตงบอกวตาเจข้าบตาวเปห็นผถูข้พถูดตรงนภีร นนันที่ อาจจะใชต
เจข้าบตาวจขงถามเจข้าสาวของตนวตาฝถูงแกะของเธอจะอยถูทต ภีที่ไหนตอนเทภีที่ยงวนัน
ความคธิดหลายประการจขงถถูกบอกเปห็นนนัย (1) เจข้าสาวยนังเปห็นคนเลภีรยงแกะดข้วย (นนันที่ อาจ
อธธิบายเรสืที่องผธิวสภีแทนของเธอ) เจข้าบตาวปรารถนาทภีที่จะพบเธอตอนเทภียที่ งวนันและไมตอยากเสภียเวลาไป
กนับการมองหาเธอ (2) ชภีวธิตและเศรษฐกธิจของเมษบาลแหตงอธิสราเอลในสมนัยของซาโลมอนจขง
ปรากฏชนัดเจน แมข้แตตมเหสภีของกษนัตรธิยรกเห็ ลภีรยงแกะ

8 โอ แมห่งามเลดิศในทห่ามกลางหญดิงทททั้งหลาย ถด้าเธอไมห่รด้จร งเดดินไปตามรอยตดนฝรงแพะแกะ
แลด้วจงเลดทั้ยงฝรงแพะแกะของเธอไวด้ทดซึ่ขด้างเตป็นทย์ของเมษบาลเถดิด สนังเกตวตาเจข้าบตาวเรภียกเจข้าสาวของ
เขาอยตางไร – “โอ แมตงามเลธิศในทตามกลางหญธิงทนัรงหลาย” นภีที่บอกเปห็นนนัยถขงความรนักทภีที่ยธิงที่ ใหญตของ
พระครธิสตรเพสือที่ ครธิสตจนักร – “ความรนักอนันใหญตหลวง ซขงที่ พระองครทรงรนักเรานนัรน” (เอเฟซนัส 2:4) ใน
เรสือที่ งตรงนภีร เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวผถูข้เปห็นทภีที่รนักของเขาวตา ถข้าเธอไมตแนตใจวตาเธอจะอยถูทต ภีที่ไหนกนับฝถูงแกะ
ของเธอตอนเทภีที่ยงวนัน กห็ใหข้เธอเลภีรยงลถูกแพะเหลตานนัรนขข้างๆเตห็นทรของคนเลภีรยงแกะ
เหห็นไดข้ชดนั วตามภีฝถูงแพะแกะหลายฝถูงในทรุตงหญข้าเหลตานนัรนทภีที่อยถูใต กลข้เคภียงและเจข้าบตาวกห็สามารถ
มองเหห็นเจข้าสาวของเขาไดข้จากระยะไกลเพราะวตาเธอจะเปห็นคนทภีอที่ ยถูขต ข้างๆเตห็นทรของคนเลภีรยงแกะ
ตอนเทภียที่ งวนัน นภีที่บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงความปรารถนาอนันแรงกลข้าของทนัรงเจข้าสาวและเจข้าบตาว
ทภีมที่ ภีตตอกนันและกนัน อภีกครนัรงทภีที่การประยรุกตรใชข้ของเรสืที่องเลตานภีรคสือ ความรนักอนันยธิงที่ ใหญตของพระครธิสตรทภีที่
มภีตตอเจข้าสาวของพระองคร นนันที่ คสือครธิสตจนักร พระองครทรงคข้นหาเราทตามกลางคนอสืนที่ ๆทนัรงปวง
พซม 1:9-11

โอ ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย ฉทนขอเปรดยบเธอประหนซซึ่งอาชาเทดยมราชรถ

ของฟาโรหย์ เหห็นไดข้ชนัดวตาคราวนภีรผพถูข้ ถูดเปลภีที่ยนเปห็นเจข้าสาวแลข้ว เธอเปรภียบทภีที่รนักของเธอวตาเปห็น
เหมสือนมข้าทภีมหนขงที่ ของรถรบของฟาโรหร นนันที่ เปห็นอะไรทภีเที่ จข้าบตาวคงไมตเปรภียบเจข้าสาวของตนวตา
เหมสือน แตตภรรยาสาวอาจเปรภียบความแขห็งแกรต ง ความหลตอเหลา และความเปห็นชายของสามภีของ
เธอวตาเหมสือนมข้าอาหรนับทภีมหนขงที่ อภีกครนัรงทภีมที่ ภีการบอกเปห็นนนัยวตาเจข้าสาวเปห็นคนจากอภียธิปตร
10 แกด้มทททั้งสองของเธองามดด้วยอาภรณย์ประดทบเพชรพลอย ลนาคอของเธอกป็สวยมด
สรด้อยทองคนา 11 พวกฉทนจะทนาเครมืซึ่องประดทบทองคนามดลรกปทดเงดินประกอบ คทาทภีแที่ ปลวตา แกด้ม
(เลคฮขี) หมายถขงขากรรไกรของคนๆหนขงที่ (หรสือใบหนข้า – แกข้ม) ความคธิดตรงนภีรอาจหมายถขงความ
หลตอเหลาของเจข้าบตาว โดยเฉพาะเครสืที่องประดนับแบบกษนัตรธิยรและเครสืที่องแตตงกายของเขา ภรรยา
สาวของเขาจขงเสนอทภีที่จะททาเครสืที่องประดนับอนันวธิจธิตรยธิงที่ กวตาเดธิมใหข้สามภีของเธอ ความชสืนที่ ชมและ
ความจงรนักภนักดภีของเจข้าสาวทภีที่มภีตตอเจข้าบตาวของเธอจขงปรากฏชนัดเจน อภีกครนัรงทภีที่ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบ

เทภียบของครธิสตจนักรและพระครธิสตร ความจงรนักภนักดภีและความสนัตยรซสืที่อของครธิสตจนักรทภีที่มภีตตอเจข้า
บตาวผถูข้ยงธิที่ ใหญตของเธอปรากฏชนัดเจน
พซม 1:12-14

ขณะเมมืซึ่อกษทตรดิยกย์ นาลทงประททบทดซึ่โตต๊ะอยรห่ นนทั้ามทนแฝกหอมของดดิฉทนกป็

สห่งกลดิซึ่นฟจด้งไป เจข้าสาวพรรณนาความนตาดขงดถูดของเธอทภีที่มภีตตอสามภีผถูข้ยงธิที่ ใหญตของเธอ ขณะทภีที่เขานนังที่
อยถูทต ภีที่โตบ๊ะกษนัตรธิยร กลธิที่นหอมของนทราหอมของเธอกห็ชนัดเจนตตอเขา นภีที่บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาสามภี
ของเจข้าสาวคสือกษนัตรธิยร (ซาโลมอน)
13 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นเหมมือนหห่อมดยอบสนาหรทบดดิฉทน หด้อยอยรตห่ ลอดคมืนระหวห่างสองถทน
ของดดิฉทน เชตนเดภียวกนันกษนัตรธิยรกเห็ ปห็นเหมสือนโคโลญจนรกลธิที่นหอมตตอเธอ มดยอบเปห็นผลธิตภนัณฑร
ของตะวนันออกกลางทภีที่ททาจากเปลสือกตข้นมดยอบและถถูกททาเปห็นนทราหอมและโคโลญจนรตตางๆ เธอ
เปรภียบเจข้าบตาวของเธอวตาเปห็นเหมสือนความพขงพอใจของกลธิที่นหอมเชตนนนัรน นอกจากนภีรเธอยนังรอคอย
เขานอนในวงแขนของเธอตลอดทนัรงคสืนดข้วยใจจดจตอ ความบรธิสรุทธธิธและความหวานชสืนที่ ของเตภียง
สมรสปรากฏชนัดเจน ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร การ
ประยรุกตรใชข้กคห็ สือ ความสรุขชนัวที่ นธิรนันดรรในพระกรของพระผถูข้ชตวยใหข้รอด
14 ทดซึ่รทกของดดิฉทนนททั้น สนาหรทบดดิฉทนเธอเปป็นเหมมือนชห่อดอกเทดยนขาว อยรให่ นสวนองจห่นเอนเก
ดด เจข้าสาวเปรภียบเจข้าบตาวของเธอโดยใชข้คทาพถูดทภีที่ชสืที่นชมเพธิมที่ เตธิมอภีก เอนเกดภีเปห็นโอเอซธิสในทะเล
ทรายบนฝนัที่งตะวนันตกของทะเลตาย ลทาธารสายหนขที่งผตานมนันจากทภีที่สถูงทภีที่อยถูเต บสืรองบนโดยททาใหข้
หรุบเขาทภีที่ลขกและถถูกซตอนอยถูแต หตงนภีรเปห็นแดนสวรรครกขที่งเขตรข้อน ในอธิสราเอลทรุกวนันนภีร มนันคสืออรุทยาน
แหตงชาตธิแหตงหนขที่ง รถูปพรรณของ “ชตอดอกเทภียนขาวอยถูใต นสวนองรุตนเอนเกดภี” ไมตชนัดเจน บางคนไดข้
เสนอแนะวตามนันอาจเปห็นผลของตข้นอธินทผลนัมซขที่งโตเปห็นพวง คนอสืที่นๆกห็เสนอแนะวตามนันเปห็นผลไมข้
รสชาตธิอรต อยชนธิดหนขที่งของไมข้เถาทภีโที่ ตในหรุบเขาลขกของเอนเกดภี ไมตวาต มนันคสืออะไรกห็ตาม เจข้าสาวกห็
ตนัรงใจใหข้คทาพรรณนานภีรเปห็นคทาชมเชยอตอนหวานแกตเจข้าบตาวของเธอ

บทเรภียนหนขที่งมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีรสทาหรนับความสนัมพนันธรในชภีวธิตสมรสทภีภที่ รรยาควรยกยตองสามภี
ของตน นอกจากนภีร บทเรภียนนภีรยนังชนัดเจนดข้วยในการทภีที่ครธิสตจนักรควรยกยตองพระองครผถูข้เปห็นเจข้าบตาว
ของเธอ
พซม 1:15-17

ดรเถดิด ทดซึ่รทกของฉทน ดรชห่างสวยงาม ดรเถดิด เธอสวยงาม ดวงตาทททั้ง

สองของเธอดทงนกเขา นกเขาชนธิดใดกทาลนังถถูกหมายถขงกห็ไมตชดนั เจน อยตางไรกห็ตาม สธิที่งทภีที่ชนัดเจนกห็คอสื
วตานภีที่เปห็นคทาชมในเรสือที่ งความงาม เจข้าสาวพรรณนาถขงเจข้าบตาวของเธออภีกครนัรงวตา สวยงาม (นนันที่ คสือ
รถูปหลตอ)
16 ดรเถดิด ทดซึ่รทกของฉทน เธอเปป็นคนสวยงามจรดิงเจด้าคห่ะ เธอเปป็นคนนห่าชมจรดิงๆ ทดซึ่นอนของ
เราเขดยวสด อภีกครนัรงทภีเที่ จข้าสาวโอข้อวดวตาเจข้าบตาวของเธอรถูปหลตอขนาดไหน วลภีทภีที่กลตาวถขงเตภียงของ
พวกเขาวตาเขดยวสด อาจบอกเปห็นนนัยวตาทภีที่นอนของพวกเขาหลายครนัรงกห็อยถูใต นทรุตงหญข้า อยตางไรกห็ตาม
คทาทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (ราหต์อนันออวนต์) กห็มคภี วามหมายไดข้ดข้วยวตาหรถูหราฟรุมต เฟสือย – โดยอาจหมายถขง
ความสบายของมนันหรสืออาจหมายถขงกธิจกรรมตตางๆทภีที่เกธิดขขรนบนทภีที่นอนนนัรน
17 ขมือซึ่ เรมือนของเราทนาดด้วยไมด้สนสดดารย์ และแปของเรานททั้นทนาดด้วยไมด้สนสามใบ นภีอที่ าจ
หมายถขงเรสือนทภีซที่ าโลมอนสรข้างไวข้ในเลบานอน แนตนอนวตามนันมภีไมข้สนสภีดารร (1 พงศรกษนัตรธิยร
7:12) ประเดห็นกห็คสือวตาเจข้าสาวชสืที่นชมยธินดภีในเรสือนทภีที่สวยงามทภีที่เจข้าบตาวสรข้างไวข้ใหข้เธอ ในภาพเปรภียบ
ทภีที่ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร องครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราไดข้ทรงจนัดเตรภียมบข้านแสน
วธิเศษไวข้ใหข้เราแลข้วอยตางแนตนอน ดถู ยอหรน 14:3 และวธิวรณร 21:2, 10
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 2: บทสนทนาระหวว่างเจว้าสาวและเจว้าบว่าวดสาเนชินตว่อไปใน
ขว้อ 1-7 จากนนันี้นในขว้อ 8-13 มขีการรอคอยดว้วยใจจดจว่อและความชสืนชื่ ชมยชินดขีของเจว้าสาวเมสืชื่อสามขีผรูว้
เปป็นทขีรชื่ นักของเธอกลนับมา

พซม 2:1-2

ดดิฉนท เหมมือนดอกกจหลาบในทจห่งชาโรน เหมมือนดอกบทวในหจบเขา

เนสืที่องจากขข้อตตอไปพถูดถขงเจข้าสาว ผถูข้พถูดตรงนภีรจงข เปห็นเจข้าบตาวอยตางชนัดเจน เขาจขงเปรภียบตนัวเขาเองวตา
เปห็นเหมสือนดอกไมข้สวยๆสองชนธิด ชาโรนเคยเปห็น (และยนังเปห็น) ทภีรที่ าบตธิดชายฝนัที่งตลอดแนว
ชายฝนัที่งทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของอธิสราเอล ดอกไมข้สวยลนักษณะคลข้ายดอกกรุหลาบเตธิบโตทภีที่นนันที่
ดอกบนัวทภีที่อยถูรต มธิ ลทาธารกห็สวยและดถูออต นหวานเสมอ การประยรุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนในเรสือที่ งเลตาเปรภียบ
เทภียบนภีรกคห็ สือ องครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรา พระองครทรงงดงามในแบบทภีที่ไมตอาจพรรณนาไดข้ วนันนนัรน
กทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่อเราจะเหห็นพระองครหนข้าตตอหนข้าและมองดถูสงตาราศภีแหตงความโอตอาต ตระการ
ของพระองคร
2 ดอกบทวทห่ามกลางตด้นหนามนททั้นอยห่างไร ทดซึ่รทกของฉทนกป็อยรเห่ ดห่นในทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ
เหมสือนกนับดอกบนัวงามวธิจธิตรทตามกลางตข้นหนามแหตงพนันธรุรไมข้ในปตา ความรนักของพระครธิสตรทภีที่มภีตตอ
ครธิสตจนักรของพระองครทตามกลางชาวโลกสต วนใหญตกเห็ ปห็นเชตนนนัรน การประยรุกตรใชข้ในทนันทภีกคห็ สือ
ความรนักของซาโลมอนทภีที่มภีตตอภรรยาของเขาทตามกลางสตรภีอสืที่นๆทภีที่เหลสือแหตงแผตนดธินนนัรน
พซม 2:3-4

ตด้นแอบเปดิทั้ลขซทั้นอยรห่กลางตด้นไมด้ปห่าอยห่างไร ทดซึ่รทกของดดิฉนท กป็อยรห่

ทห่ามกลางชายหนจห่มอมืซึ่นๆอยห่างนททั้น ดดิฉนท ไดด้นทซึ่งอยรให่ ตด้รห่มของเขาดด้วยความยดินดดเปป็นอทนมาก และผล
ของเขาดดิฉทนไดด้ลดิทั้มรสหวาน คราวนภีรผถูข้พดถู คสือเจข้าสาว เธอยกยตองสามภีของเธออภีกครนัรง เหมสือนกนับทภีที่
ตข้นแอปเปธิรลทภีที่ถถูกปลถูกไวข้เปห็นทภีที่นตาปรารถนาอยตางมากทตามกลางตข้นไมข้อนสืที่ ๆทภีเที่ หลสือในปตา เจข้าบตาว
ของเธอกห็เปห็นเชตนนนัรนแกตเธอ พรข้อมกนับคทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับเมษบาลและความสวยงามของ
ภถูมธิประเทศตามธรรมชาตธิ เธอพรรณนาถขงชตวงเวลาแหตงความรนักใครต ของพวกเขา ภาพเปรภียบตรง
นภีรคสือตข้นแอปเปธิรล นนันที่ คสือสธิที่งทภีที่คทาพถูดเปรภียบเปรยเรสืที่องรต มเงาและผลของเขาหมายถขง เขาเปห็นทภีที่นตา
ปรารถนาทนัรงสธิรน
4 เขาไดด้พาดดิฉทนใหด้เขด้าในเรมือนสนาหรทบงานเลดทั้ยง และธงสนาคทญของเขาซซซึ่งหด้อยอยรเห่ หนมือ
ดดิฉนท นททั้นคมือความรทก ขณะทภีที่ขข้อกตอนหนข้านนัรนพถูดถขงชตวงพนักสลนับฉากอนันแสนโรแมนตธิคในทภีที่ลนับ
ตรงนภีรจรุดสนใจดถูเหมสือนเปลภีที่ยนไปทภีที่ชตวงเวลาทภีที่พวกเขาอยถูดต ข้วยกนันในทภีที่สาธารณะ กระทนังที่ ในทภีที่

สาธารณะอยตางงานเลภีรยง เจข้าบตาวผถูข้ยธิงที่ ใหญตกแห็ สดงออกอยตางชนัดเจนแกตทรุกคนทภีอที่ ยถูทต ภีที่นนนัที่ ถขงความรนัก
อนันยธิงที่ ใหญตของเขาทภีที่มตภี ตอเจข้าสาวของเขา (ธรรมเนภียมของชาวตะวนันออกบตอยครนัรงกห็คสือ ผถูข้ชายมนักททา
เปห็นไมตสนใจภรรยาของตนในงานเขข้าสนังคมเชตนนนัรน ประเดห็นตรงนภีรกคห็ สือวตา ความรนักของซาโลมอ
นทภีที่มภีตตอภรรยาของเขานนัรนปรากฏชนัดเจนกระทนังที่ ในทภีที่สาธารณะ เขาไมตไดข้ปลตอยใหข้เธออยถูแต ตตบข้าน
ตามลทาพนัง) ในภาพเปรภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร มภีความมนันที่ ใจอนันเปภีที่ยมสรุข
ในการทราบถขงความรนักทภีที่ยธิงที่ ใหญตของพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเราทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของพระองครและ
การทภีพที่ ระองครจะไมตมวภี นันทอดทธิรงหรสือละทธิรงเราเลย
พซม 2:5-7

จงชร กนาลทงของดดิฉทนดด้วยขนมองจห่นแหด้ง ขอทนาใหด้ดดิฉทนชมืนซึ่ ใจดด้วยผล

แอบเปดิทั้ล เพราะดดิฉนท ปห่วยเปป็นโรครทก คทาพถูดตรงนภีรอาจแปลไดข้วาต “จงคทราจรุนฉนันดข้วยขนมองรุตนแหข้ง
จงเสรธิมกทาลนังฉนันดข้วยแอปเปธิรล” คทาทภีที่แปลวตา ขนมองจห่นแหด้ง มภีความหมายไมตชนัดเจน ทภีมที่ ภีบอกเปห็น
นนัยในคทาวตา flagon คสือนทราองรุตนแมข้คทาฮภีบรถูนร ภีอาจหมายถขงขนมองรุตนแหข้งไดข้เชตนกนัน จากนนัรนเจข้าสาวกห็
พถูดถขงการปตวยเปห็นโรครนัก นภีอที่ าจหมายความวตาทภีงที่ านเลภีรยงทภีที่ถถูกกลตาวถขงขข้างบนนนัรนเธอขอเหลตาสาว
ใชข้ของเธอใหข้คอยชตวยเหลสือเธอเพราะวตาเธอปตวยเปห็นโรครนักทภีมที่ ภีตตอทภีที่รนักของเธอ หรสืออาจเปห็นไดข้
วตาเธอขอเหลตาสาวใชข้ของเธอใหข้นทาเสบภียงอาหารเขข้ามาในหข้องทภีที่เธออยถูกต บนั สามภีของเธอ ขข้อถนัดไป
ดถูเหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน
6 มมือซด้ายของเขาชด้อนใตด้ศดรษะของดดิฉนท ไวด้ และมมือขวาของเขาสอดกอดดดิฉนท ไวด้ นภีที่บอก
เปห็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงชตวงเวลาแหตงความสนธิทสนมของคถูตสมรสในเตภียงสมรส อภีกครนัรงทภีคที่ วาม
บรธิสรุทธธิธของความสนธิทสนมทภีที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้ในชภีวธิตสมรสถถูกบอกเปห็นนนัย
7 โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉนท ขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณตห่อละมทซึ่งหรมือกวาง
ตทวเมดยในทจห่งวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้าหรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉทนใหด้ตนมืซึ่ กระตมือขซทั้นจนกวห่าเขาจะ
จจใจแลด้ว เหลตาบรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็มในบรธิบทนภีรอาจเปห็นพวกสาวใชข้ทคภีที่ อยดถูแลเจข้าสาว บางทภี
ในฮนันนภีมถูนของพวกเขาในพระราชวนังกษนัตรธิยร เธอสนังที่ สาวใชข้เหลตานภีรมธิใหข้รบกวนกษนัตรธิยรจนกวตาเขา
เลสือกทภีที่จะตสืที่น คทาสนังที่ ของเธอเกภีที่ยวกนับละมนังที่ และกวางตนัวเมภียในทรุตง (กวางปตาและแพะภถูเขา) อาจ

หมายความวตาบรรดาคนรนับใชข้ในพระราชวนังจะตข้องไมตปลรุกกษนัตรธิยรใหข้ตสืที่นแมข้วาต มภีกวางและแพะ
ภถูเขาอยถูนต อกหนข้าตตางของเขากห็ตาม ไมตวาต เขาอาจสนใจทภีจที่ ะเหห็นพวกมนันหรสือลตาพวกมนัน (ซขที่งเปห็น
ไปไดข้มากกวตา) กษนัตรธิยรจะตข้องไมตถถูกปลรุกใหข้ตสืที่น
พซม 2:8-9

แนห่ะ เสดยงทดซึ่รทกของดดิฉทน ดรเถดิด เขามาแลด้ว กนาลทงเตด้นโลดอยรห่บน

ภรเขา กนาลทงกระโดดอยรห่บนเนดินเขา ความคธิดยตอหนข้าใหมตเรธิที่มตข้นขขรนและฉากเหตรุการณรใหมตโผลตขร ขน
มา เหห็นไดข้ชนัดวตาเจข้าสาวและเจข้าบตาวไมตไดข้อยถูดต ข้วยกนันพนักหนขที่งและเจข้าสาวรอคอยการกลนับมาบข้าน
ของเขาดข้วยใจจดจตอ เธอไดข้ยธินเสภียงเขาจากระยะไกล เขาอาจจากไปเพสืที่อททาธรุระของกษนัตรธิยร แตต
ตอนนภีรเขาใกลข้ถขงบข้านของพวกเขาแลข้ว เธอจธินตนาการ (หรสืออาจมองเหห็น) เขากระโดดและเตข้นรทา
ขณะทภีที่เขารอคอยการไดข้พบกนับทภีที่รนักของเขาอภีกดข้วยใจจดจตอ
9 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นดจจดทงละมทซึ่งหรมือดจจดทงกวางหนจห่ม ดรเถดิด เขากนาลทงยมืนอยรห่ทดซึ่ขด้างหลทง
กนาแพงของเรา เขาชะโงกหนด้าตห่างเขด้ามา เขาสอดมองดรทางตาขห่าย เจข้าสาวเปรภียบเขาวตาเปห็น
เหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขที่งทภีที่มตงรุ หนข้ากลนับบข้านมาหาเธอ จากนนัรนเขากห็ซตอนตนัวอยถูหต ลนังกทาแพงหนขงที่
ของพระราชวนังจากนนัรนกห็แอบมองเขข้ามาทางหนข้าตตางบานหนขที่งเพสือที่ หยอกลข้อเธอ ในภาพเปรภียบทภีที่
ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร บางคนไดข้เสนอแนะวตานภีที่เปห็นคทาเปรภียบเปรยถขงการเสดห็จ
กลนับมาของพระครธิสตรเพสืที่อรนับเจข้าสาวของพระองคร นนันที่ คสือครธิสตจนักร หากเปห็นเชตนนนัรน บทเรภียนทภีที่
ชนัดเจนกห็คสือวตาเราควรรอคอยการเสดห็จกลนับมาของพระองครดวข้ ยใจจดจตอเหมสือนกนับทภีที่เจข้าสาวตรงนภีร
แทบจะอดใจรอคอยการกลนับมาของทภีรที่ นักของเธอไมตไหว
พซม 2:10-13

ทดซึ่รทกของดดิฉทนไดด้เอห่ยปากพรดกทบดดิฉทนวห่า "ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย เธอจง

ลจกขซทั้นเถอะ คนสวยงามของฉทนเออ๋ย จงมาเถดิด คราวนภีรผถูข้พถูดกลายเปห็นเจข้าบตาวอยตางเหห็นไดข้ชดนั นภีที่
บอกเปห็นนนัยวตาเขากลนับมาในตอนเชข้า เพราะวตาเจข้าสาวของเขายนังนอนอยถูต เขาขอรข้องเธอใหข้มากนับ
เขาในการเดธินทางหนขที่ง
11 ดด้วยวห่า ดรเถดิด ฤดรหนาวลห่วงไปแลด้ว และฝนกป็วายแลด้ว 12 ดอกไมด้ตห่างๆนานากนาลทง
ปรากฏบนพมืนทั้ แผห่นดดิน เวลาสนาหรทบวดิหครด้องเพลงมาถซงแลด้ว และเสดยงครของนกเขากป็ไดด้ยนดิ อยรให่ น

แผห่นดดินของเรา 13 ตด้นมะเดมืซึ่อกนาลทงบห่มผลดดิบใหด้สจก และเถาองจห่นมดดอกบานอยรห่มนท สห่งกลดิซึ่นหอมฟจด้ง
ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย จงลจกขซนทั้ เถอะ คนสวยงามของฉทนเออ๋ย จงมาเถดิด เจข้าสาวพรรณนาถขงฤดถูใบไมข้ผลธิ
ของปภีเมสือที่ ทรุกอยตางเปห็นสภีเขภียวอตอนๆและมวลดอกไมข้กาท ลนังผลธิบาน ดนังนนัรนเจข้าบตาวจขงมารนับเจข้าสาว
ทภีรที่ นักของเขาเพสืที่อเดธินทางไปจากความซขมเศรข้าของฤดถูหนาว
อภีกครนัรงทภีใที่ นเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงการเสดห็จกลนับมาของพระ
ครธิสตรในการรนับขขรนเพสือที่ มารนับเจข้าสาวของพระองครออกไปจากโลกเกตานภีร การเปรภียบเทภียบฤดถูหนาว
กนับฤดถูใบไมข้ผลธิเปห็นภาพประกอบทภีที่เหมาะสมของความแตกตตางระหวตางโลกเกตานภีรกบนั สงตาราศภี
ตตางๆของสวรรครเบสืรองบน
พซม 2:14

โอ แมห่นกเขาของฉทนเออ๋ย แมห่นกเขาตทวทดซึ่อยรห่ในซอกผาในชห่องลทบ

แหห่งเขาชทน ขอใหด้ฉทนไดด้ชมรร ปโฉมของเธอหนห่อยเถอะ ขอใหด้ฉนท ไดด้ยดินสนาเนดยงของเธอหนห่อย ดด้วย
วห่านนทั้าเสดยงของเธอกป็หวาน และรรปโฉมของเธอกป็งามวดิไล เหห็นไดข้ชดนั วตาผถูข้พถูดคราวนภีรคสือเจข้าบตาวและ
เขาเรภียกเจข้าสาวของเขาวตานกเขาของเขา – บรธิสรุทธธิธ นตารนักและไรข้เดภียงสา เขาปรารถนาทภีที่จะเหห็น
ความงามของเธอและทภีที่จะไดข้ยธินเสภียงของเธอ อภีกครนัรงทภีที่ในการเปรภียบเทภียบทภีใที่ หญตกวตา เหห็นไดข้ชนัด
วตาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราทรงโหยหาประชาชนของพระองคร นนันที่ คสือครธิสตจนักร และทรงปภีตธิ
ยธินดภีทภีที่จะไดข้ยธินเสภียงของเราในการอธธิษฐาน
พซม 2:15-17

ในการตอบกลนับตตอเสภียงเรภียกของสามภีของเธอ ชถูลามธิธ (เจข้าสาว

ของซาโลมอน) ตอบกลนับดข้วยเพลงสนัรนๆของคนททานทราองรุตนซขที่งเธออาจไดข้เรภียนมาจากครอบครนัว
ของเธอทภีที่เปห็นเจข้าของสวนองรุตนหลายแหตง (เพลงซาโลมอน 1:6) จงจทบสจ นทขจดิทั้งจอกมาใหด้เรา คมือ
สจ นทขจดิทั้งจอกตทวเลป็กทดซึ่ทนาลายสวนองจห่น เพราะวห่าสวนองจห่นของเรากนาลทงมดดอกชห่อแลด้ว " เพลงสนัรนๆ
บทนภีรเปห็นคทาตอบแบบบทกวภีของเธอใหข้ทภีที่รนักของเธอมารนับเธอไป เธอบอกเปห็นนนัยถขงความอตอน
โยนของความรนักของเธอทภีที่รอคอยเขาอยถูเต มสือที่ เธอเตสือนใหข้เขาระลขกถขงผลองรุตนอตอนๆของเธอทภีรที่ อ
คอยเขาอยถูต การใชข้คทาพหถูพจนร เรา อาจหมายถขงตนัวเธอและเหลตาสาวใชข้ของเธอ (การทภีที่เธอกลตาวถขง
พวกสรุนนัขจธิรงจอกทภีที่ททาลายเถาองรุตนตตางๆในสวนองรุตนหนขที่ง – ซขที่งพวกมนันกห็กระททา – อาจเปห็นวธิธภีของ

เธอในการกลตาววตาเธอรถูข้วาต เธอจะเขข้าไปสอดแทรกในการลตาสนัตวรของเขา แตตเธอกห็ปรารถนาทภีที่จะ
มาอยถูดต ภี)
16 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นกรรมสดิทธดิดิ์ของดดิฉทน และตทวดดิฉนท กป็เปป็นของเขา เขากนาลทงเลดทั้ยงฝรง
สทตวย์ของเขาทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว ชถูลามธิธทวนซทราการกลตาวยสืนยนันนภีรดวข้ ยใน 6:3 ไมตเพภียงมภีภาพอนัน
งดงามของหนรุตมสาวคถูตหนขงที่ ทภีที่ตกหลรุมรนักกนันอยตางหนัวปนักหนัวปทาเทตานนัรน แตตมภภี าพทภีที่นตารนักของพระ
ครธิสตรและครธิสตจนักรดข้วย พระองครทรงเปห็นของเราและเราเปห็นของพระองคร เราเปห็นประชาชน
ของพระองครและพระองครทรงเปห็นองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเรา เธอเปรภียบ
ทภีรที่ นักของเธอวตาเปห็นเหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขที่งทภีที่กธินหญข้าอยถูทต ตามกลางมวลดอกไมข้ปตาบนเทสือกเขา
เหห็นไดข้ชดนั ถขงความชสืที่นชมของเธอทภีที่มตภี ตอสามภีของเธอ บทเรภียนสทาหรนับทนัรงชภีวธิตสมรสในทางโลก
และในสวรรครกปห็ รากฏชนัดเจน เจข้าสาวควรชสืนที่ ชมสามภีของเธอ ชภีวตธิ สมรสทภีที่เปห็นแบบนนัรนกห็มคภี วาม
สรุข
17 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า จนเวลาเยป็น และเงาหมดไปแลด้ว ขอเธอเปป็นดทซึ่งละมทซึ่งหรมือกวางหนจห่มทดซึ่
เทมือกเขาเบเธอรย์เถดิด พรข้อมกนับบทกวภีทภีที่เกสือบจะโจตงแจข้ง เจข้าสาวทภีที่รอคอยอยถูรต ข้องเรภียกกวางหนรุตมผถูข้
โอตอตาตระการของเธอใหข้หนันออกมาหาเธอเพสืที่อคข้างคสืนและเปห็นเหมสือนกวางหนรุตมกนับกวางสาวของ
มนัน บางคนเชสืที่อวตาเทสือกเขาเบเธอรรคสือเทสือกเขาแหตงเบธเอล
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 3: บทนขีพนี้ รรณนาตอนแรกถซงเจว้าสาวทขีชื่โหยหาเจว้าบว่าวของ
เธอ จากนนันี้นมขีสงว่าราศขีของเจว้าบว่าวทขีชื่กลนับมารนับเจว้าสาวของเขา ในเรสือชื่ งเลว่าเปรขียบเทขียบทขีชื่ใหญว่กวว่า
ของพระครชิสตต์และครชิสตจนักร การประยสุกตต์ใชว้กป็ถรูกใชว้กนับครชิสตจนักรทขีโชื่ หยหาการเสดป็จกลนับมา
ขององคต์พระผรูว้เปป็นเจว้าทขีชื่จากไปของเธอและความปขีตชิยชินดขีเมสือชื่ พระองคต์เสดป็จกลนับมา
พซม 3:1-5

ยามราตรดกาลเมมืซึ่อดดิฉทนนอนอยรดห่ ดิฉนท มองหาเขาผรด้นททั้นทดซึ่ดวงใจของ

ดดิฉนท รทกใครห่ ดดิฉนท มองหาเขา แตห่หาไดด้พบไมห่ เรสืที่องราวตรงนภีรถถูกเลตาเกภีที่ยวกนับการทภีที่เจข้าบตาวไดข้เดธิน
ทางจากไปดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตไดข้ถถูกบรรยายไวข้ ขณะเดภียวกนันทภีที่บข้าน เจข้าสาวของเขากห็โหยหาการก

ลนับมาของเขา ขณะทภีที่เธอนอนอยถูบต นเตภียงตามลทาพนัง เธอกห็โหยหาทภีที่รนักของเธอ แนตนอนวตาเรสืที่องเลตา
ตรงนภีรเปห็นภาพเปรภียบถขงการเสดห็จกลนับไปยนังสวรรครของพระครธิสตรและการทภีที่ครธิสตจนักรโหยหา
การเสดห็จกลนับมาของพระองคร
2 "บทดนดทั้ดดิฉนท จะลจกขซทั้น แลด้วจะเทดซึ่ยวไปในเมมืองใหด้ตลอดไป ตามถนนและลานเมมือง ดดิฉทน
จะแสวงหาเขาผรด้นนททั้ ทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทกใครห่ " ดดิฉนท มองหาเขา แตห่หาไดด้พบไมห่ 3 พวกพลตระเวน
ทดซึ่ลาดตระเวนในเมมืองนททั้นไดด้พบดดิฉทน แลด้วดดิฉทนถามเขาวห่า "ทห่านเหป็นเขาผรด้นนททั้ ทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทก
ใครห่ไหม" ดนังนนัรนเจข้าสาวจขงลรุกขขรนและออกไปในนครนนัรนตอนกลางคสืนเพสืที่อตามหาทภีที่รนักของเธอ
ทนันใดนนัรนพวกเจข้าหนข้าทภีที่ๆลาดตระเวนนครนนัรนตอนกลางคสืน (นนันที่ คสือ พวกยาม) จขงพบเธอและเธอ
ไตตถามวตาพวกเขาไดข้เหห็นสามภีของเธอหรสือไมต
4 พอดดิฉนท ผห่านพลตระเวนพด้นมาหนห่อยเดดยว ดดิฉนท กป็พบเขาผรนด้ ททั้นทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทกใครห่
ดดิฉนท จทบตทวเขากจมไวด้แนห่น และไมห่ยอมปลห่อยใหด้เขาหลจดไปเลย จนดดิฉนท พาเขาใหด้เขด้ามาในเรมือน
ของมารดาดดิฉทน และใหด้เขด้ามาในหด้องของผรด้ทดซึ่ใหด้ดดิฉนท ไดด้ปฏดิสนธดิ หลนังจากนนัรนไมตนานเจข้าสาวกห็พบ
คถูตสมรสของเธอและสวมกอดเขาและอข้อนวอนเขาใหข้กลนับไปบข้านพรข้อมกนับเธอ ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบ
เทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา มภีภาพหนขที่งทภีที่นตารนักของครธิสตจนักรทภีรที่ นักการปรากฏของพระองครและการกลนับ
บข้านพรข้อมกนับพระครธิสตร
5 โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉนท ขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณตห่อละมทซึ่งหรมือกวาง
ตทวเมดยในทจห่งวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้าหรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉทนใหด้ตนมืซึ่ กระตมือขซทั้นจนกวห่าเขาจะ
จจใจแลด้ว อาจหมายถขงเหลตาเพสืที่อนเจข้าสาวของเธอหรสือสาวใชข้ประจทาบข้านของเธอ เจข้าสาวจขงขอรข้อง
คนเหลตานภีรมธิใหข้รบกวนสามภีทภีที่รนักของเธอในตอนเชข้า เขาสมควรไดข้นอนตสืที่นสาย ความหมายของ
ละมนังที่ และกวางตนัวเมภียในทรุตงอาจหมายถขงเหยสืที่อทภีที่สามภีหนรุตมของเธอชอบลตา ความหมายทภีที่อาจถถูกสสืที่อ
ตรงนภีรกคห็ สือ การไมตปลรุกเจข้าบตาวใหข้ตสืที่นเพสืที่อบอกวตาเปข้าหมายดภีๆอยถูแต ถวนภีร ดถูความเหห็นสทาหรนับ 2:7
ดข้วย

พซม 3:6

ผรใด้ ดหนอทดซึ่กนาลทงขซทั้นมาจากถดินซึ่ ทจรกทนดารดรประดจจเสาควทน หอมไป

ดด้วยกลดิซึ่นมดยอบและกนายาน ทนาดด้วยบรรดาเครมืซึ่องหอมของพห่อคด้า เจข้าสาวพถูดอภีกครนัรง โดยกลตาวถขง
สามภีหนรุตมของเธอทภีที่กลนับมาบข้านจากการเดธินทางหนขที่ง เหห็นไดข้ชนัดวตาเธอพรรณนาถขงการมาของเขา
วตาโอตอตาตระการ นอกจากนภีรเขายนังกลนับบข้านมาหาเจข้าสาวของเขาพรข้อมกนับกลธิที่นหอมของโคโลญ
จนร ซขที่งททาใหข้เขายธิงที่ มภีเสนตหรตตอภรรยาของเขามากขขรนไปใหญต อภีกครนัรงทภีที่นภีที่เปห็นภาพเปรภียบถขงการ
เสดห็จกลนับมาของพระครธิสตรเพสืที่อมารนับเจข้าสาวของพระองครในการรนับขขรนของครธิสตจนักร
พซม 3:7-11

ดรเถดิด เปป็นพระวอของซาโลมอน หด้อมลด้อมมาดด้วยทแกลด้วทหาร

หกสดิบคน เปป็นทแกลด้วทหารคนอดิสราเอล 8 เขาทททั้งหลายถมือดาบและเปป็นผรชด้ นานาญศซก เขาทจกคน
เหนป็บดาบไวด้ทดซึ่ตด้นขาของตน เพราะเกรงภทยในราตรดกาล เจข้าสาวพรรณนาตตอไปถขงความโอตอตา
ตระการของหข้องนอนในพระราชวนังของสามภีของเธอและราชองครนักษรผถูข้ปกปข้องมนัน ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงเหลตาพลโยธาทถูตสวรรครทภีที่เฝข้าดถูแลประชาชนของพระเจข้า
และกธิจการงานตตางๆของพวกเขาในระหวตางนภีร ดถู เพลงสดรุดภี 91:11
9 กษทตรดิยซย์ าโลมอนสรด้างพระวอสนาหรทบพระองคย์ ดด้วยไมด้มาจากเลบานอน 10 พระองคย์
ทรงทนาเสาพระวอนททั้นดด้วยเงดิน แทห่นประททบทนาดด้วยทองคนา และยดภซึ่ ห่ลร าดดด้วยผด้าสดมห่วง ขด้างในพระ
วอนทนทั้ บจไวด้ดด้วยความรทกโดยบจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็ม เจข้าสาวยนังพรรณนาถขงรถรบทภีที่อลนังการและ
หรถูหราทภีที่ซาโลมอนไดข้ททาไวข้สทาหรนับตนัวเขาเองและเธอดข้วย การทภีมที่ นันถถูกบรุไวข้ดข้วยความรนักกห็มคภี วาม
หมายวตามนันถถูก ‘ประดธิษฐร’ ขขรนดข้วยความรนัก – ทภีมที่ ภีตตอเจข้าสาวของเขา
การกลตาวถขงเหลตา “บรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็ม” ในบรธิบทนภีรอาจหมายถขงการทภีที่กษนัตรธิยจร นัดหา
เสบภียงไวข้สทาหรนับเหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาวทภีที่คอยดถูแลเธอดข้วยแมข้ในขณะเดธินทาง พวกเธอไดข้นนังที่
ราชรถอนันหรถูหราดข้วยขณะทภีที่พวกเธอเดธินทางกนับพระราชธินภี ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา
เหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาวอาจเปห็นอธิสราเอลทภีที่เชสืที่อ ดถูคทาอรุปมาเรสือที่ งสาวพรหมจารภีสธิบคนนนัร นในมนัทธธิว
25:1 การบอกเปห็นถขงสงตาราศภีตตางๆของการอาศนัยอยถูกต บนั พระมหากษนัตรธิยรในอาณาจนักรยรุคพนันปภีกถห็ ถูก
สสืที่อเชตนกนัน

11 โอ บจตรสาวแหห่งศดิโยนเออ๋ย จงออกไป ไปดรกษทตรดิยซย์ าโลมอนเถดิด ทรงมงกจฎซซซึ่งพระราช
ชนนดไดด้สวมใหด้ ในวทนทดซึ่พระองคย์ไดด้ทรงอภดิเษกสมรสนทนทั้ ในวทนเมมืซึ่อพระททยของพระองคย์ทรงเบดิก
บานอยรห่ อภีกครนัรงทภีที่เจข้าสาวเรภียกเหลตาสาวใชข้ของเธอ นนันที่ คสือเหลตาบรุตรสาวแหตงศธิโยนใหข้ดถูสามภีของ
เธอในสงตาราศภีของเขา “มงกรุฎซขงที่ พระราชชนนภีไดข้สวมใหข้ ในวนันทภีที่พระองครไดข้ทรงอภธิเษกสมรส
นนัรน” อาจหมายถขงธรรมเนภียมหนขที่งของพวกยธิวทภีที่สวมมงกรุฎแหตงการสมรสบนศภีรษะของคถูตบตาวสาว
ในวนันอภธิเษกสมรส (ตามทภีที่ John Gill ไดข้กลตาวไวข้) นภีที่หมายถขงความชสืนที่ ชมยธินดภีและสงตาราศภีของ
กษนัตรธิยรในวนันอภธิเษกสมรสของเขา อภีกครนัรงทภีที่เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตายตอมหมายถขงงานเลภีรยง
อภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู วธิวรณร 19:9
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 4: ขณะทขีชื่เนสืนี้อหาสว่วนใหญว่ของหนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นความเหป็น
ในเชชิงชสืชื่นชมของเจว้าสาวทขีมชื่ ขีตว่อสามขีของเธอ คราวนขีนี้เจว้าบว่าวพรูดถซงเจว้าสาวของเขาบว้าง ขว้อสสุดทว้าย
วกกลนับไปยนังเจว้าสาวทขีชื่พรูดเพขียงสนันี้นๆ
พซม 4:1-5

ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย ดรเถดิด เธอชห่างสวยงาม ดรซด เธอสวยงาม ดวงตา

ของเธอดทงนกเขาอยรห่ในผด้าคลจม ผมของเธอดจจฝรงแพะทดซึ่เคลมืซึ่อนมาตามเนดินลาดภรเขากดิเลอาด 2 ซดซึ่
ฟทนของเธอดทงฝรงแกะตทวเมดยทดซึ่กนาลทงจะตทดขน เพดิซึ่งขซทั้นมาจากการชนาระลด้าง มดลรกแฝดตดิดมาทจกตทว
และหามดตทวใดเปป็นหมทนไมห่ เหห็นไดข้ชนัดถขงความชสืนที่ ชมของเจข้าบตาวทภีที่มตภี ตอเจข้าสาวผถูข้นตารนักและสงตา
งามของเขา
3 รดิมฝดปากของเธอแดงดจจดด้ายสดครทซึ่ง และคนาพรดของเธอกป็งดงาม ขมทบของเธอเหมมือนผล
ททบทดิมผห่าซดกอยรให่ นผด้าคลจม 4 ลนาคอของเธอดจจปด้อมของดาวดิดทดซึ่ไดด้กห่อสรด้างไวด้เพมืซึ่อเกป็บเครมืซึ่องอาวจธ
มดดททั้งพทนหนซซึ่งแขวนไวด้ ทททั้งหมดเปป็นโลห่ของทแกลด้วทหาร เจข้าบตาวพรรณนาตตอไปถขงความงามดข้าน
รต างกายของเจข้าสาวของเขา การทภีที่เขาพถูดถขงคอของเธอวตาเปห็นเหมสือนปข้อม (หอคอย) แมข้เปห็นคทา
พรรณนาทภีที่มภีลนักษณะเปห็นเพศชาย กห็เปห็นวธิธภีของเขาในการพรรณนาถขงความสงตางามของรถูปกาย
ของเธอ (คทาทภีแที่ ปลวตา คนาพรด (มชิดบอวรต์) อาจหมายถขงปากของเธอ)

5 ถทนทททั้งสองของเธอเหมมือนลรกละมทซึ่งสองตทวซซซึ่งเปป็นละมทซึ่งฝาแฝดทดซึ่กนาลทงหากดินใน
ทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว เจข้าบตาวหลงใหลไปกนับความงามอนันทรงเสนตหรของหนข้าอกของภรรยาของ
เขา โดยเปรภียบพวกมนันวตาเปห็นเหมสือนลถูกละมนังที่ ฝาแฝดทภีที่งามสงตาขณะทภีที่พวกมนันหากธินอยถูต ในเรสืที่อง
เลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา ความหลงใหลของเจข้าบตาวทภีที่มตภี ตอคถูตสมรสของเขากห็สสืที่อถขงความรนัก
ใครต อนันอตอนโยนทภีที่พระครธิสตรทรงมภีและจะทรงมภีใหข้แกตเจข้าสาวของพระองคร นนันที่ คสือครธิสตจนักร เมสืที่อ
พระองครเสดห็จกลนับมารนับเธอ
พซม 4:6-7

จนเวลาเยป็นและเงาหมดไปแลด้ว ฉทนจะไปยทงภรเขามดยอบและยทง

เนดินเขากนายาน เจข้าบตาวชสืที่นชมเจข้าสาวของตนตตอไปขณะทภีที่เขาทนัรงสองใชข้เวลาคสืนนนัรนดข้วยกนัน ใน
ตอนเชข้า เขาพถูดถขงการออกไปในเทสือกเขาแหตงมดยอบและกทายาน เราควรระลขกวตาซาโลมอน
สรข้างพระราชวนังแหตงหนขงที่ ในเลบานอนสทาหรนับเจข้าสาวของเขา ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:12 คทาฮภีบรถูทภีที่
แปลวตากทายานคสือ เลโบนอวต์ (นนันที่ คสือ เลบานอน) นนักประวนัตธิศาสตรรหลายทตานเลตาวตาปตาในสมนัยแรก
เรธิที่มของเลบานอนมภีกลธิที่นหอมแบบธรรมชาตธิของกทายาน ซขที่งเปห็นนทราหอมแบบตะวนันออก ซาโลม
อนจขงอาจกทาลนังกลตาวถขงการทภีที่ในตอนเชข้า เขาชอบกลนับไปยนังเทสือกเขาทภีที่อยถูตต ธิดกนันเพสือที่ ลตาสนัตวรเพธิที่ม
อภีก
7 ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย เธอชห่างงามสะพรทซึ่งไปทททั้งนททั้น ในตทวเธอจะหาตนาหนดิสทกนดิดกป็ไมห่มด เจข้า
บตาวพถูดถขงความงามฝตายรต างกายและความบรธิสรุทธธิธดข้านศภีลธรรมของเจข้าสาวของเขา ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงการทภีที่เจข้าสาวของพระมหากษนัตรธิยรไดข้ถถูกททาใหข้ขาวกวตา
หธิมะแลข้วผตานทางครุณสมบนัตธิในการชทาระลข้างใหข้สะอาดหมดจดของพระโลหธิตทภีที่ถถูกททาใหข้ไหล
ออกของพระเมษโปดก
พซม 4:8-15

จงจากเลบานอนไปกทบฉทนเถดิด เจด้าสาวของฉทนจอ๋า จงจากเลบานอน

ไปกทบฉทนนะ ใหด้มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขาเสนดรย์ และยอดเขาเฮอรย์โมน จากถนทั้า
ราชสดหย์ จากเขาเสมือดาว เหห็นไดข้ชนัดวตาซาโลมอนและเจข้าสาวของเขาไดข้อยถูทต ภีที่พระราชวนังฤดถูรข้อน
ของพวกเขาในเทสือกเขาแหตงเลบานอน (ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:12 อภีกครนัรง) อามานาเปห็นภถูเขาลถูกหนขที่ง

ในภถูมภธิ าคนนัรน เสนขีรต์ เปห็นคทาภาษาอาโมไรตรทภีที่ใชข้เรภียก เฮอรต์โมน ซขที่งเปห็นภถูเขาลถูกทภีที่สถูงทภีที่สรุดใน
ภถูมภธิ าคนนัรนบนชายขอบดข้านทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของเลบานอนและอยถูตต ธิดกนับกาลธิลภี ดนังนนัรน
กษนัตรธิยรจงข เชธิญชวนเจข้าสาวของเขาใหข้มารต วมเดธินทางไปดข้วยกนันกนับเขา
9 นด้องสาวของฉทนจอ๋า นด้องไดด้ปลด้นเอาดวงใจของพดซึ่ไปเสดยแลด้วละ เจด้าสาวของฉทนเออ๋ย เจด้า
ไดด้ปลด้นเอาดวงใจของฉทนไปดด้วยการชายตาเพดยงแวบเดดยวเทห่านททั้น ดด้วยสรด้อยคอสายเดดยวของเจด้า
10 นด้องสาวของฉทนจต๊ะ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า ความรทกของเธอชห่างหวานเสดยนดกซึ่ ระไร ความรทกของ
เธอนทนทั้ ชห่างหวานกวห่านนทั้าองจห่น และกลดิซึ่นนนทั้ามทนของเธอชห่างหอมกวห่าเครมืซึ่องเทศทททั้งหลาย เจข้าบตาว
พถูดจาโอข้โลมปฏธิโลมในหถูของเจข้าสาวของเขาตตอไป เขาเรภียกเธอวตานข้องสาวของเขา แมข้บรธิบท
กลตาวชนัดเจนวตาเธอเปห็นภรรยาของเขา อยตางแรกอาจเปห็นคทาเรภียกทภีที่ใชข้เรภียกคถูตสมรสของเขา เหห็นไดข้
ชนัดถขงความชสืที่นชมของเขาทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของเขา
11 โอ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า รดิมฝดปากของเธอเสมมือนนนทั้าผซทั้งกนาลทงจะหยดยด้อย นนทั้าผซทั้งและนนทั้านม
อยรให่ ตด้ลดิทั้นของเธอ กลดิซึ่นเสมืทั้อผด้าของเธอหอมดจจกลดิซึ่นมาจากเลบานอน เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวของเขาตตอ
ไปวตาเขาชสืที่นชมความงามของเธออยตางไร เขาหลงใหลในตนัวเธออยตางหนัวปนักหนัวปทา
12 เจด้าสาวของฉทนเออ๋ย นด้องสาวของฉทนเปรดยบประดจจสวนสงวน ดจจอจทยานทดซึ่หวงหด้ามไวด้
และดจจนนทั้าพจทดซึ่ถรกประททบตราไวด้ 13 ผลดิตผลของเธอดจจสวนตด้นททบทดิม อดกทททั้งผลไมด้อทนโอชาอยห่า
งอมืซึ่นๆ อดกทททั้งเทดยนขาวและแฝกหอม 14 ตด้นแฝกหอมและตด้นฝรทนซึ่ ตด้นตะไครด้และอบเชย อดกทททั้ง
บรรดาตด้นไมด้สนาหรทบทนากนายานคมือตด้นมดยอบและตด้นกฤษณา อดกทททั้งเครมืซึ่องหอมชททั้นเยดซึ่ยมทททั้งสดิทั้น เจข้า
บตาวเปรภียบภรรยาผถูข้นตารนักของเขาวตาเปห็นเหมสือนอรุทยานทภีที่สวยงาม และนตาทขที่งในเรสืที่องรถูปลนักษณรของ
มนัน กลธิที่นหอมของมนัน และผลไมข้อนันมภีคตาทภีที่เตธิบโตอยถูใต นมนัน
15 ตทวเธอประดจจดทงนนทั้าพจในอจทยาน ประดจจบห่อนนทั้าแหห่งชดวดิต และประดจจลนาธารไหลจาก
เลบานอน ในคทาเปรภียบเปรยของสวนแหตงนภีรซงขที่ ถถูกเรธิที่มตข้นขข้างบน เจข้าบตาวยนังพรรณนาถขงนทราพรุและ
บตอนทราพรุตตางๆทภีอที่ ยถูทต ตามกลางสวนนนัรนดข้วย ภาพเปรภียบของสวนนภีรเปห็นภาพของความชสืที่นชมทภีที่เจข้า

บตาวมภีตตอเจข้าสาวผถูข้นตารนักและงามสงตาของเขา เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตากห็คสือ ความรนักอนัน
ยธิงที่ ใหญตทภีที่พระครธิสตรไดข้ทรงรนักครธิสตจนักรและไดข้ทรงหลนังที่ พระโลหธิตของพระองครเองเพสืที่อมนัน
พซม 4:16

โอ ลมเหนมือเออ๋ย จงตมืซึ่นขซทั้นเถดิด ลมใตด้เออ๋ย จงพทดมาเถดิด จงพทดโชย

สวนของดดิฉนท เพมืซึ่อของหอมในสวนนทนทั้ จะหอมฟจด้งออกไป ขอใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทนเขด้ามาในสวนของ
เขา และรทบประทานผลไมด้อทนโอชาเถดิด ขณะทภีที่บทนภีรปธิดทข้าย เจข้าสาวกห็ตอบกลนับคทาชสืที่นชมของสามภี
ของเธอ เธอเชธิญชวนลมเหนสืออนันเยห็นสบายและลมใตข้ทภีที่อรุนต และอตอนโยนใหข้พนัดโชยสวนแหตง
ความรนักของพวกเขา เมสืที่อลมเยห็นๆเหลตานนัรนพนัดผตานตข้นไมข้หอมตตางๆทภีที่ถถูกปลถูกไวข้ในสวนนนัรน กลธิที่น
หอมของพวกมนันกห็จะปรากฏชนัดเจน เธอจขงเชธิญชวนทภีรที่ นักของเธอใหข้มายนังสวนแหตงความรนักของ
พวกเขาเพสืที่อทภีที่จะใชข้เวลากนับเธอ
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 5: ในลนักษณะทขีชื่คลว้ายคลซงกนับบททขีชื่ 3 เจว้าบว่าวจากไป
ชนัวชื่ คราวและเจว้าสาวรอคอยและโหยหาการกลนับมาของเขา และเธอขอพวกสาวใชว้ของเธอใหว้ชว่วย
เธอตามหาเขา บทนขีนี้ปชิดทว้ายดว้วยการทขีชื่เจว้าสาวเอว่ยเพลงประสานเสขียงอขีกบทเพสืชื่อยกยว่องสรรเสรชิญ
สามขีทรขีชื่ นักของเธอ
พซม 5:1

นด้องสาวของฉทนจต๊ะ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า ฉทนเขด้ามาในสวนของฉทน

แลด้วนะ ฉทนมาเกป็บเอามดยอบของฉทนพรด้อมกทบไมด้สดเสดยดของฉทนแลด้ว ฉทนรทบประทานรวงผซทั้งกทบ
นนทั้าผซทั้งของฉทนแลด้ว ฉทนดมืซึ่มนนทั้าองจห่นกทบนนทั้านมของฉทนแลด้ว โอ สหายทททั้งหลาย จงรทบประทานและจง
ดมืซึ่มเถดิด โอ ทห่านผรด้เปป็นทดซึ่รทกเออ๋ย จงดมืซึ่มใหด้อดิซึ่มหนนาเถดิด ในบททภีที่แลข้ว เจข้าบตาวไดข้พรรณนาเจข้าสาวของ
เขาและชภีวธิตสมรสของพวกเขาวตาเปห็นเหมสือนกนับสวนแหตงหนขที่งทภีที่สวยงาม เธอจขงชวนเขาใหข้เขข้ามา
ในสวนนนัรน
คราวนภีรพรข้อมกนับคทาพถูดเปรภียบเทภียบตตอไป (อาจเพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงการโจตงแจข้ง) เจข้าบตาว
พรรณนาถขงการเขข้าสถูตความเพลธิดเพลธินแหตงสวนของเขา –ภรรยาทภีที่รกนั ของเขา เขาพรรณนาถขงการ
ทภีพที่ วกเขาพบกนับภาพเปรภียบอนันนตาอภธิรมยรตตางๆของนทราผขรง นทราองรุตนและนทราหอม เขาจขงชนักชวน

เพสือที่ นๆของเขาใหข้มารต วมวงดข้วย (อาจพรข้อมกนับภรรยาของพวกเขาดข้วย) ในความเพลธิดเพลธินอนัน
บรธิสรุทธธิธของการรต วมสนธิทแหตงชภีวธิตสมรส ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา มภีการบอกเปห็นนนัย
ถขงความเพลธิดเพลธินอนันบรธิสรุทธธิธของพระครธิสตรและครธิสตจนักรของพระองครในยรุคพนันปภี ทภีที่ปรากฏ
ชนัดเจนกห็คสือพระพรบนโลกนภีรของชภีวธิตสมรสรวมถขงพระพรชนัวที่ นธิรนนั ดรรของการเปห็นหนขงที่ เดภียวกนับ
พระครธิสตรตลอดไป
พซม 5:2-5

ดดิฉนท หลทบแลด้ว แตห่ใจของดดิฉนท ยทงตมืซึ่นอยรห่ คมือมดเสดยงเคาะของทดซึ่รทก

ของดดิฉทนพรดวห่า "นด้องสาวจอ๋า ทดซึ่รทกของฉทนจอ๋า เปดิดประตรใหด้ฉทนซดิจต๊ะ แมห่นกเขาของฉทนจต๊ะ แมห่คน
งามหมดจดของฉทนจอ๋า เพราะศดรษะของฉทนกป็ถรกนนทั้าคด้างชมืทั้น และเสด้นผมของฉทนกป็ชมห่ จ ดด้วยละอองนนทั้า
ฟด้าแหห่งราตรดกาล" 3 ดดิฉทนเปลมืทั้องเสมืทั้อของดดิฉทนออกเสดยแลด้ว ดดิฉนท จะสวมกลทบเขด้าไปอดกอยห่างไรไดด้
ดดิฉนท ลด้างเทด้าของดดิฉทนแลด้ว ทนาไมจะใหด้เทด้าของดดิฉทนกลทบเปมืทั้อนไปอดกเลห่า 4 ทดซึ่รทกของดดิฉทนสอดมมือ
ของเขาเขด้ามาทางรร ประตร และใจดดิฉทนกป็กระสทนถซงเขา 5 ดดิฉทนลจกขซทั้นไปเปดิดประตรใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทน
และมมือของดดิฉทนทนาใหด้มดยอบหยด และนดิวทั้ ของดดิฉทนทนาใหด้นนทั้ามดยอบยด้อยบนลรกสลทกกลอน จาก
นนัรนเจข้าสาวเรธิที่มเลตาถขงเหตรุการณรตอนหนขที่งทภีสที่ ามภีของเธอกลนับบข้านดขกคสืนหนขงที่ และเคาะประตถูบข้าน
ของพวกเขา เขารข้องเรภียกเธอใหข้เปธิดประตถูและเธอกห็มาพรข้อมกนับใจจดจตอทภีที่จะไดข้เจอเขา นอกจาก
นภีรเธอยนังใสต นร ทาหอมเพสืที่อพบกนับทภีที่รนักของเธอและเตรภียมพรข้อมทภีที่จะปลดกลอนประตถู
พซม 5:6-7

ดดิฉนท เปดิดประตรใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทน แตห่ทดซึ่รทกของดดิฉนท กลทบไปเสดยแลด้ว

เมมืซึ่อเขาพรด จดิตใจดดิฉทนมทวตกตะลซง ดดิฉนท แสวงหาเขา แตห่ดดิฉนท หาเขาไมห่พบ ดดิฉทนรด้องเรดยกเขา แตห่
เขามดิไดด้ขานตอบ กระนนัรนเมสืที่อเจข้าสาวทภีที่ตสืที่นเตข้นเหลสือเกธินปลดกลอนประตถูและเปธิดประตถูนร นันเพสืที่อ
เจอกนับสามภีของเธอ เขากห็จากไปแลข้ว ใจเธอสลดเลยทภีเดภียว เธอไมตรถูข้วาต เกธิดอะไรขขรน เธอรข้องเรภียก
หาเขา แตตกหห็ าเขาไมตพบ (บางทภีเขาอาจถถูกเบภีที่ยงเบนความสนใจโดยกธิจธรุระเรต งดตวนซขงที่ ตามมาทนัน
เขาทภีที่หนข้าบข้านของเขา) อภีกครนัรงทภีภที่ าพเปรภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตาอาจหมายถขงครธิสตจนักรทภีที่แสวงหาการ
เสดห็จกลนับมาของพระองครผถูข้เปห็นเจข้าบตาวของเธอ เหมสือนทภีที่อคนั รสาวกยอหรนรข้องออกมาวตา “พระเยซถู
เจข้า ขอใหข้เปห็นเชตนนนัรน เชธิญเสดห็จมาเถธิด”

7 พลตระเวนทดซึ่ลาดตระเวนในเมมืองไดด้พบดดิฉทน เขาตดดดิฉทน เขาทนาใหด้ดดิฉนท บาดเจป็บ พล
ตระเวนรทกษากนาแพงเมมืองฉกชดิงเอาผด้าคลจมตทวจากดดิฉทนไป เจข้าสาวทภีที่ใจเสภียออกไปในนครนนัรนใน
ตอนกลางคสืน กระนนัรนขณะทภีที่เธอทตองไปตามทข้องถนนเพสืที่อมองหาเจข้าบตาวของเธอ เธอกห็เจอะกนับ
พวกพลตระเวน (นนันที่ คสือ พวกทหารยามและผถูข้ดถูแลกทาแพงนคร) ในความมสืด พวกเขาจทาเธอไมตไดข้
วตาเปห็นพระราชธินแภี ละคธิดวตาเธอเปห็นผถูข้หญธิงใจแตกคนหนขงที่ ดนังนนัรนพวกเขาจขงปฏธิบนัตธิกบนั เธออยตาง
ทารรุณ
พซม 5:8-9

โอ บจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉนท ขอใหด้พวกเธอปฏดิญาณวห่า ถด้า

เธอคนใดไดด้พบทดซึ่รทกของดดิฉทน เธอจะรทบปากบอกเขาวห่า ดดิฉทนปห่วยเปป็นโรครทก บางทภีอาจกลนับมา
บข้านแลข้วตอนนภีร เจข้าสาวทภีที่หวาดกลนัวตนัวสนันที่ จขงปลรุกเหลตาสาวใชข้ของเธอและสนังที่ พวกเธอใหข้ออกไป
ตามหาทภีที่รนักของเธอ เธอสนังที่ พวกเธอวตา เมสือที่ พบเขาแลข้ว ใหข้บอกเขาวตาเธอปตวยเปห็นโรครนักถขงเขา
ความหมายกห็คอสื วตาเธอปตวยเพราะความรนักของเธอทภีที่มภีตตอเขาและเศรข้าใจทภีที่เขาไมตไดข้กลนับมาบข้าน
ความรนักของเธอทภีที่มภีตตอทภีรที่ นักของเธอกห็ทตรุมเทจรธิงๆ
ในการตอบกลนับ พวกสาวใชข้ทภีที่งวนั เงภียอยถูขต องเธอกห็ตอบไปวตา 9 โอ แมห่สาวงามลนทั้าเลดิศใน
ทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ ครห่รทกของเธอนททั้นวดิเศษอะไรไปกวห่าครห่รทกของใครๆ ครห่รทกของเธอนททั้นวดิเศษอะไรไป
กวห่าครรห่ ทกของใครอมืซึ่นหรมือ เธอจซงไดด้มาใหด้พวกฉทนปฏดิญาณใหด้เชห่นนททั้น แนตนอนวตาหงรุดหงธิดและ
งนัวเงภียเพราะถถูกปลรุกใหข้ตสืที่นกลางดขก พวกสาวใชข้ของเธอจขงบตนวตา ทภีรที่ นักของเธอมภีอะไรพธิเศษ
นนักหนา อะไรททาใหข้เขาสทาคนัญกวตาคนอสืที่นๆ เหห็นไดข้ชดนั วตาพวกเธอไมตไดข้มคภี วามกระตสือรสือรข้นแบบ
นายหญธิงของตนทภีที่จะออกไปตามหาเจข้าบตาวของเธอ
พซม 5:10-16

ในการตอบกลนับแกตพวกสาวใชข้ทภีที่ไมตคตอยกระตสือรสือรข้นของเธอ เจข้า

สาวเรธิที่มพรรณนาเพธิมที่ เตธิมเกภีที่ยวกนับสามภีทรภีที่ นักของเธอใหข้พวกเธอฟนัง ทดซึ่รทกของดดิฉนท ผดิวเปลห่งปลทซึ่งอม
เลมือด เขาเปป็นเอกในทห่ามกลางหมมืซึ่นคน ความคธิดตรงนภีรบอกเปห็นนนัยวตาซาโลมอนมภีผธิวขาว สทาหรนับ
สภีแทนซขที่งเปห็นสภีผธิวปกตธิของชาวตะวนันออกกลาง (ซขที่งตรงขข้ามกนับคตานธิยมของชาวตะวนันตกสมนัย
ใหมต) ความงามของทภีที่รกนั ของเธอจขงนตาดขงดถูดเปห็นพธิเศษ

11 ศดรษะของเขาดทงทองคนาเนมืทั้อดด ผมของเขาหยดิกและดนาเหมมือนนกกา 12 ตาของเขา
เปรดยบเหมมือนตานกเขาทดซึ่รดิมหด้วยอาบนนทั้านม และจทบอยรทห่ ดซึ่รดิมกระแสนนทั้าเตป็มฝทซึ่ง 13 แกด้มของเขา
เหมมือนอยห่างลานปลรกไมด้สดเสดยด สห่งกลดิซึ่นหอมหวน รดิมฝดปากของเขาเหมมือนดอกบทวหยดนนทั้า
มดยอบ 14 มมือของเขาดจจวงแหวนทองคนาอทนประดทบดด้วยพลอยเขดยว ทด้องของเขาดจจเสางาชด้าง
และประดทบดด้วยไพทรรยย์ 15 ขาของเขาดจจเสาหดินอห่อนตททั้งบนฐานเสดยบทองคนาเนมืทั้อดด สดหนด้าของเขา
ดจจเลบานอนประเสรดิฐอยห่างไมด้สนสดดารย์ 16 ปากของเขาอห่อนหวานทดซึ่สจด ดข้วยความกระตสือรสือรข้น
เปห็นอนันมาก เจข้าสาวบรรยายภาพความหลตอเหลาและความงามของเจข้าบตาวทภีที่รนักของเธอ (ใหข้พวก
สาวใชข้ทภีที่ไมตคตอยกระตสือรสือรข้นของเธอฟนัง) ในรถูปแบบทภีที่เหห็นภาพชนัดเจนทภีที่สรุด เธอพรรณนารถูปรต าง
หนข้าตาของเขาดข้วยรายละเอภียดทภีที่นตาดขงดถูด
ททซึ่วทททั้งสรรพางคย์ของเขาลด้วนแตห่นห่ารทกนห่าใครห่ โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มจอ๋า นดซึ่คอมื ทดซึ่รทก
ของดดิฉทน และนดคซึ่ มือเพมืซึ่อนยากของดดิฉทน แมข้เจข้าสาวไดข้พรรณนาถขงสามภีทไภีที่ มตอยถูขต องเธอใหข้พวกสาว
ใชข้ของเธอฟนังแลข้ว แนตนอนวตาการประยรุกตรใชข้ทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตากห็หมายถขงพระครธิสตร แนตทภีเดภียว
พระองครทรงนตารนักไปหมดทรุกอยตาง นอกจากนภีรพระองครไมตเพภียงเปห็นเจข้าบตาวทภีรที่ นักของเราเทตานนัรน
แตตพระองครยนังทรงเปห็นเพสืที่อนคนหนขงที่ ทภีที่ใกลข้ชธิดยธิงที่ กวตาพภีที่นข้อง ยธิงที่ กวตานนัรน ภาพหนขงที่ อนันวธิจธิตรงดงาม
ยนังถถูกวาดเกภีที่ยวกนับสามนัคคภีธรรมอนันสนธิทสนมของครธิสตจนักรและพระครธิสตรเมสือที่ พระองครเสดห็จกลนับ
มาเพสือที่ รนับเธอดข้วย
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 6: เรสือชื่ งราวทขีชื่ถรูกเรชิชื่มตว้นในบททขีชื่แลว้วดสาเนชินตว่อไป – ความ
โหยหาทขีชื่มขีตว่อเจว้าบว่าวทขีชื่จากไป อยว่างไรกป็ตาม เขากลนับมาในไมว่ชว้าและเจว้าสาวและเจว้าบว่าวของเธอ
กป็มขีการรว่วมสนชิทอนันหวานชสืนชื่ ตว่อไป
พซม 6:1

โอ แมห่สาวงามลนทั้าเลดิศในทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ ครห่รทกของเธอไปไหน

เสดย ครห่รกท ของเธอกลทบไปไหนเสดยแลด้วเลห่า เพมืซึ่อพวกเราจะไปสมืบหากทบเธอ ในการตอบกลนับคทาสนังที่ ทภีที่
เจข้าสาวไดข้ใหข้ไวข้แกตพวกสาวใชข้ของเธอเพสืที่อชตวยเธอตามหาเจข้าบตาวทภีที่จากไป พวกเธอกห็ตอบกลนับ

จรธิงๆแลข้วพวกเธออยากรถูข้วาต เขาไปทภีที่ไหนเพสือที่ ทภีที่วาต พวกเธอจะไดข้ไปตามหาเขา อาจเปห็นไดข้วาต ใน
เรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตาเกภีที่ยวกนับพระครธิสตรและครธิสตจนักร ขข้อความตรงนภีรกคห็ อสื ภาพ
เปรภียบของอธิสราเอลในวนันนนัรนทภีที่เธอพรข้อมทภีที่จะหนันมาหาพระครธิสตร ในวนันแหตงพระเยโฮวาหร
อธิสราเอลอาจรข้องบอกครธิสตจนักร (ซขที่งถถูกรวมเปห็นหนขที่งเดภียวกนับพระครธิสตรและกลนับมาพรข้อมกนับ
พระองครแลข้ว) วตาบนัดนภีรพวกเขากห็แสวงหาพระองครเชตนกนัน หากเปห็นเชตนนภีรจรธิง มนันจะเปห็นในชตวงวนัน
แรกๆหลนังจากพระครธิสตรเสดห็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยธิงที่
พซม 6:2-3

ทดซึ่รทกของดดิฉทนลงไปยทงสวนของเขาเพมืซึ่อจะไปทดซึ่ลานปลรกไมด้สดเสดยด

และเพมืซึ่อจะไปเลดทั้ยงฝรงสทตวย์ในสวนกทบเพมืซึ่อจะเกป็บดอกบทว นภีที่อาจหมายถขงภาพเปรภียบนนัรนทภีที่เจข้าบตาว
ใชข้เรภียกภรรยาของเขาใน 4:12 คราวนภีรเจข้าสาวเรภียกตนัวเธอเองวตาเปห็นสวนสวยทภีที่ไดข้รนับการดถูแล
อยตางดภี เหห็นไดข้ชนัดวตาเจข้าบตาวไดข้กลนับมาหาเจข้าสาวของเขาแลข้วและตอนนภีรพวกเขากห็อยถูกต นนั อยตาง
หวานชสืนที่ ในเรสือที่ งราวเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร นภีที่อาจหมายถขงตอน
ทภีพที่ ระครธิสตรเสดห็จกลนับมารนับเจข้าสาวของพระองครหรสืออาจเปห็นฮนันนภีมนถู ในยรุคพนันปภีทพภีที่ ระครธิสตร
และครธิสตจนักรจะไดข้เสวยสรุขดข้วยกนัน
3 ตทวดดิฉทนเปป็นกรรมสดิทธดิดิ์ของทดซึ่รทกของดดิฉนท และทดซึ่รทกกป็เปป็นของดดิฉทน เขาเลดทั้ยงฝรงสทตวย์อยรห่
ทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว ความรนักทภีที่คงอยถูชต วนัที่ นธิรนนั ดรรของเจข้าสาวและเจข้าบตาวของเธอปรากฏชนัดเจน
พวกเขาเปห็นของกนันและกนัน อภีกครนัรงทภีที่ภาพเปรภียบของเจข้าสาวทภีที่เปห็นสวนดอกไมข้ทภีที่สวยงามและเขา
เปห็นกวางหนรุตมทภีที่แขห็งแรงถถูกใชข้โดยภรรยา ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตา ความรนักชนัวที่ นธิรนนั
ดรรและทภีที่มภีตตอกนันทนัรงสองฝตายของพระครธิสตรและครธิสตจนักรปรากฏชนัดเจน
พซม 6:4-7

โอ ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย แมห่ชห่างสวยงามประหนซซึ่งเมมืองทดรซาหย์และงาม

เยป็นตาดทงเยรร ซาเลป็ม แมห่เปป็นสงห่านห่าครด้ามเกรงดทงกองททพมดธงประจนา ความหมายของ ทขีรซาหต์ ไมต
ชนัดเจน ชสืที่อนภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘เปห็นทภีโที่ ปรดปราน’ หรสือ ‘นตาอภธิรมยร’ ชสือที่ นภีรยนังอาจหมายถขง
นครหนขงที่ ในชตวงศตวรรษแรกๆของอธิสราเอลดข้วย มนันยนังเปห็นชสือที่ ของบรุตรสาวคนหนขงที่ ของเศโลเฟ
หนัด บรุตรชายของเฮเฟอรรแหตงตระกถูลมนนัสเสหรดข้วย ซขที่งถถูกกลตาวถขงในกนันดารวธิถภี 26, 27, 36 และทภีที่

อสืนที่ ๆ อยตางไรกห็ตาม ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยกห็คสือวตาชสืที่อนภีรเปห็นคทาชมแบบหนขที่งในเรสือที่ งความงาม เจข้าบตาวใชข้
คทาเปรภียบเปรย ‘เพศชาย’ แบบอสืนที่ ๆอภีกเพสือที่ พรรณนาถขงความงามของเจข้าสาวของเขา ตรงนภีร เขา
เปรภียบเธอวตาเปห็นเหมสือนความงามของเยรถูซาเลห็มราชธานภีหรสือนตาตะลขงเหมสือนกองทนัพๆหนขที่งทภีที่
สวมเครสือที่ งแบบพรข้อมสรรพและมภีธงประจทาโบกสะบนัดในสายลม
5 ขอเบมือนเนตรไปจากฉทนเถอะ เพราะวห่าฉทนแพด้นยท นย์ตาของเธอแลด้ว ผมของนด้องดจจฝรง
แพะทดซึ่เคลมืซึ่อนมาตามเนดินลาดภรเขากดิเลอาด ดวงตาของเธอกห็งดงามเหลสือเกธินจนพวกมนันททาใหข้เขา
หลงใหล ผมของเธอกห็งามสลวย
6 ซดซึ่ฟนท ของเธอดทงฝรงแกะตทวเมดยเพดิซึ่งขซทั้นมาจากการชนาระลด้าง มดลรกแฝดตดิดมาทจกตทว และหา
มดตทวใดเปป็นหมทนไมห่ โดยใชข้คทาเปรภียบเปรยสมนัยนนัรน เจข้าบตาวพรรณนาถขงความงามของฟนันภรรยา
ของตน ความหมายกห็คสือวตาพวกมนันขาวสวยนตาดขงดถูด
7 ขมทบของเธอเหมมือนผลททบทดิมผห่าซดกอยรให่ นผด้าคลจม เขากลตาวชมความงามของจรุดเดตน
ตตางๆบนใบหนข้าของเธอ โดยเปรภียบพวกมนันวตาเปห็นเหมสือนผลทนับทธิม แมข้อาจดถูแปลกในความคธิด
ของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต ความเหห็นนภีรกเห็ ปห็นคทาชมอยตางเหห็นไดข้ชดนั – คทาชมหวานหถูทภีที่เจข้าบตาวกลตาว
แกตเจข้าสาวของตน
พซม 6:8-10

มดมเหสดหกสดิบองคย์ และนางหด้ามแปดสดิบคน พวกหญดิงพรหมจารด

อดกมากเหลมือจะคณนา 9 แมห่นกเขาของฉทน แมห่คนงามหมดจดของฉทน เปป็นคนเดดยว เธอเปป็นคน
เดดยวของมารดา เปป็นหทวรทกหทวใครห่ของผรด้ใหด้กนาเนดิด สาวๆทททั้งหลายเหป็นเธอ และเรดยกเธอวห่า ผาสจ ก
ทททั้งเหลห่ามเหสดและเหลห่านางหด้ามกป็สรรเสรดิญเยดินยอเธอวห่า ความคธิดตรงนภีรอาจเปห็นไดข้วาต ‘แมว้มรภี าชธินภี
นางสนม และสาวพรหมจารภีมากมาย ฯลฯ’ ภรรยาของฉนันกห็เปห็นหนขงที่ เดภียวคนนภีรของฉนัน เธอคสือสรุด
ยอดของทภีที่สรุด ความทรุตมเทของสามภีคนหนขที่งทภีมที่ ภีตตอภรรยาของเขาไมตเพภียงปรากฏชนัดเจนเทตานนัรน แตต
ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตา ความชสืที่นชมของพระครธิสตรทมภีที่ ภีตตอเจข้าสาวของพระองครกห็
ปรากฏชนัดเจนเชตนกนัน

เจข้าบตาวจขงถามเกภีที่ยวกนับภรรยาของเขา 10 "แมห่สาวคนนดเทั้ ปป็นผรใด้ ดหนอ เมมืซึ่อมองลงกป็ดทง
อรจโณททย แจห่มจรทสดทงดวงจทนทรย์ กระจห่างจด้าดทงดวงสจ รดิยทน สงห่านห่าเกรงขามดทงกองททพมดธงประจนา"
อภีกครนัรงทภีเที่ จข้าบตาวกลตาวชมภรรยาของเขา เขาเปรภียบความงามของเธอวตาเปห็นเหมสือนรรุตงอรรุณ ความ
นตารนักของดวงจนันทรร ความสวตางจข้าของดวงอาทธิตยรยามเทภีที่ยงวนัน หรสือภาพอนันนตาตสืที่นตาของกอง
ทนัพๆหนขงที่ ในเครสือที่ งแบบเตห็มยศ
พซม 6:11-12

ดดิฉนท ลงไปในสวนผลนทท เพมืซึ่อจะดรหมรห่ไมด้เขดยวตามหจบเขาวห่าเถา

องจห่นมดดอกตรมออกหรมือเปลห่า และเพมืซึ่อจะดรวห่าผลททบทดิมมดดอกแลด้วหรมือยทง 12 เมมืซึ่อดดิฉทนยทงไมห่ททน
รรด้ตทว จดิตใจของดดิฉทนไดด้กระทนาใหด้ดดิฉทนเหมมือนรถมด้าแหห่งอามดินาดดิบ ความคธิดตรงนภีรหยรุดชนัวที่ ครถูตและ
เปลภีที่ยนเรสืที่อง เจข้าบตาวพรรณนาวตาตนไดข้ตนัดสธินใจลงไปในสวนผลไมข้และสวนองรุตนทนัรงหลายของตน
และดถูวาต พวกมนันกทาลนังเตธิบโตอยตางไร กระนนัรนกตอนทภีที่เขาทราบเรสือที่ งนนัรน ใจของเขากห็หวนคธิดถขง
ภรรยาของเขาเหมสือนรถรบของคนทภีที่เตห็มใจ กลตาวอภีกนนัยหนขงที่ แมข้เขาออกไปตรวจดถูสวนผลไมข้
และสวนองรุตนทนัรงหลายของเขาแลข้ว เขากห็รอไมตไหวทภีจที่ ะกลนับไปถขงบข้านเพสืที่อไปหาเจข้าสาวของเขา
พซม 6:13

กลทบมาเถอะ กลทบมาเถดิด โอ แมห่ชาวชรเลมจอ๋า กลทบมาเถดิด กลทบมา

เถอะจต๊ะ เพมืซึ่อพวกดดิฉทนจะไดด้เธอไวด้ชมเชย นดกซึ่ ระไรนะ เธอทททั้งหลายจงมองตทวแมห่ชาวชร เลม ดทง
กองททพสองพวก มภีผถูข้เสนอแนะวตาคทาวตา แมว่ชาวชรูเลม (ชรูลาไมทต์) จรธิงๆแลข้วเปห็นชสืที่อเจข้าสาวของซา
โลมอน อภีกทรรศนะหนขที่งกห็คอสื วตานภีที่เปห็นชสืที่อเลตนทภีใที่ ชข้เรภียกคนรนัก คทานภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผถูข้ทภีที่
สมบถูรณรแบบ’ เพราะวตาผถูข้พถูดในประโยคนภีรเปห็นพหถูพจนร (เรา) จขงมภีผถูข้เสนอวตาผถูข้พถูดคสือ เหลตาบรุตรสาว
แหตงเยรถูซาเลห็ม นนันที่ คสือ เหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาว พวกเธอจขงถามวตาพวกเธอเหห็นอะไรในสาวชถูเลม
คนนภีร คทาตอบของพวกเธอกห็คสือวตา เธอและสามภีทภีที่รนักของเธอเปห็นเหมสือนกองทนัพสองพวกทภีที่ถถูกรวม
เขข้าดข้วยกนัน – เจข้าสาวและเจข้าบตาวของเธอ
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 7: ความชสืชื่นชมของเจว้าสาวและเจว้าบว่าวทขีชื่มขีตว่อกนันและกนันถรูก
บนันทซกเพชิมชื่ เตชิม: เจว้าบว่าวกลว่าวกว่อนจากนนันี้นเจว้าสาวจซงกลว่าว

พซม 7:1-5

เจข้าบตาวพรรรณนาถขงความงามของเจข้าสาวของเขาตตอไป โอ แมห่

ธดิดาของจด้าว เทด้าสวมรองเทด้าผรกของเธอนททั้นนวยนาดนดซึ่กระไร ตะโพกของเธอกลมดดิกราวกทบเมป็ด
เพชรทดซึ่มมือชห่างผรด้ชนานาญไดด้เจดยระไนไวด้ สามภีหนรุตมคนนภีรจข้องมองเจข้าสาวผถูข้นตารนักของเขาและชสืที่นชม
ความงามของเธอโดยเรธิที่มตข้นทภีที่เทข้าของเธอขขรนมาเรสืที่อยจนถขงศภีรษะของเธอ เขาเรภียกเธอวตา “ธธิดา
ของจข้าว” ทรุกสต วนของรต างกายเธอมภีเสนตหรตตอเขา
2 สะดมือของเธอดจจอห่างกลมทดซึ่มดิไดด้ขาดเหลด้าองจห่นประสม ทด้องของเธอดทงกองขด้าวสาลดทดซึ่มดด
อกบทวปทกไวด้ลด้อมรอบ เขาพรรณนารถูปรต างของเธอวตานตาอภธิรมยรเปห็นทภีที่สรุดและมภีสตวนเวข้าสต วนโคข้ง คทา
ทภีแที่ ปลวตา อห่าง (อนักกอวนต์) มภีความหมายวตา ‘กลม’ แตตเลห็ก แมข้คทาเปรภียบเปรยเหลตานภีรอาจไมตชดนั เจน
ในความคธิดของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต ความคธิดทภีที่ใหญตกวตากห็คสือวตา เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวของเขาใหข้
รถูวข้ าต เขาชสืที่นชมความงามของเธอ คทาทภีที่แปลวตา เหลด้าองจห่นประสม (เมหต์เซก) ไมตไดข้มคภี วามหมายแบบ
ในปนัจจรุบนันวตาเหลข้าแรง แตตมนนั สสืที่อถขงเครสือที่ งดสืมที่ ทภีที่ชสืที่นใจ
3 ถทนทททั้งสองของเธอเหมมือนลรกละมทซึ่งสองตทวซซซึ่งเปป็นละมทซึ่งฝาแฝด อภีกครนัรงทภีที่เจข้าบตาวหนรุตม
อนัศจรรยรใจกนับความงามแบบผถูข้หญธิงของหนข้าอกภรรยาของตน ภาพเปรภียบตรงนภีรคสือ ลถูกละมนังที่ สอง
ตนัวและความงามสงตาของพวกมนัน
4 ลนาคอของเธอประหนซซึ่งหอคอยสรด้างดด้วยงาชด้าง เนตรทททั้งสองของเธอดจจสระในเมมืองเฮช
โบนทดซึ่รดิมประตรเมมืองบททรทบบดิม จมรกของเธอเหมมือนหอแหห่งเลบานอนซซซึ่งมองลงเหป็นเมมือง
ดามทสกทส เมสือที่ เจข้าบตาวมองขขรนไปตามรต างกายของเจข้าสาวของตน เขากห็ใชข้ภาพเปรภียบเพธิที่มเตธิมเพสืที่อ
พรรณนาถขงความงามของลทาคอและใบหนข้าของเธอ คทาพถูดเปรภียบเปรยเหลตานภีรเหห็นไดข้ชนัดวตากลตาว
ถขงวนัตถรุตตางๆทภีที่นตาอภธิรมยรและงามสงตา
5 ศดรษะของเธอดทงยอดภรเขาคารเมล ผมของเธอดจจดด้ายสดมห่วง กษทตรดิยย์กตป็ ด้องมนตย์เสนห่หย์
ดด้วยเสด้นผมนททั้น อภีกครนัรงทภีใที่ ชข้คทาพถูดเปรภียบเทภียบทภีที่ชนัดเจนตตอกนันและกนัน เจข้าบตาวกลตาวชมเจข้าสาวเพธิที่ม
เตธิมอภีก คารเมลหมายถขงภถูเขาคารเมลซขที่งเปห็นสถานทภีแที่ หตงหนขที่งทภีงที่ ดงามทภีสที่ รุดในอธิสราเอล และเปห็น
อรุทยานแหตงชาตธิแหตงหนขงที่ ในปนัจจรุบนัน เสข้นผมของเธอซขที่งถถูกเปรภียบวตาเปห็นเหมสือนสภีมตวงไมตไดข้

หมายความวตานนันที่ คสือสภีผมของเธอ แตตสภีมตวงเปห็นสภีของกษนัตรธิยร ประเดห็นของเขากห็คสือวตาเสข้นผมของ
เธอเปห็นแบบกษนัตรธิยร วลภีสรุดทข้าย “กษนัตรธิยรกตห็ ข้องมนตรเสนตหรดข้วยเสข้นผมนนัรน” มภีความหมายวตาเขา
(กษนัตรธิยร) ตธิดใจความงามของเสข้นผมของเธอ
บทเรภียนทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตายนังมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีร เจข้าสาวมภีรตางกายทภีที่สวยงามตตอสามภีของเธอและ
เขาหลงเสนตหคร วามงามของเธอ ดนังนนัรนจขงเปห็นการเหมาะสมทภีที่ภรรยาทนัรงหลายจะททาตนัวใหข้สวยทภีที่สรุด
เทตาทภีที่พวกเธอททาไดข้เพสืที่อสามภีของพวกเธอ สามภีทรนังหลายกห็ควรมภีตาไวข้มองภรรยาของตนเทตานนัรน
พซม 7:6-7

โอ แมห่ชาห่ งนห่ารทก แมห่ชห่างชมืนซึ่ ชม เธอนดซึ่ชาห่ งสวยงามตด้องตาจรดิง 7 เธอ

งามระหงดจจตด้นอดินทผลทม และถทนทททั้งสองของเธอดทงพวงองจห่น ซาโลมอนกลตาวสรรุปคทาชมของตน
ทภีมที่ ภีตตอภรรยาผถูข้นตารนักของเขา เขาหลงเสนตหรความงามแหตงรต างกายของเธอ บทเรภียนหนขงที่ มภีไวข้
สทาหรนับสามภีและภรรยาทนัรงหลายจนทรุกวนันนภีร
พซม 7:8-9

ฉทนจซงคดิดวห่า ฉทนจะปดนขซทั้นตด้นอดินทผลทมนททั้น ฉทนจะจทบพวงเหนดซึ่ยว

ไวด้ ขอใหด้ถนท ทททั้งสองของเธองามดทงพวงองจห่นเถอะ และขอใหด้ลมหายใจของเธอหอมดทงผลแอบเปดิทั้ล
เถดิด 9 และขอใหด้เพดานปากของเธอดจจนนทั้าองจห่นอยห่างดดยดิซึ่งสนาหรทบทดซึ่รทกของฉทน ดมืซึ่มคลห่องคอจรดิงๆ
ทนาใหด้รดิมฝดปากของคนทดซึ่หลทบอยรพห่ รดไดด้ หลนังจากกระซธิบ ‘คทาปข้อยอ’ ทภีนที่ ตารนักในหถูภรรยาของเขา
แลข้ว คราวนภีรสามภีผถูข้นร ภีกปห็ ระกาศความปรารถนาของตนแบบบทกวภีทภีที่จะดสืมที่ ดทที่าในเสนตหรอนันอตอน
หวานของภรรยาของเขา เหมสือนกนับคนๆหนขงที่ จะปภีนขขรนตข้นอธินทผลนัมเพสือที่ เอสืรอมเดห็ดผลอนันโอชะ
ของมนัน เขากห็จะพบวตาหนข้าอกของเธอนตาปรารถนายธิงที่ นนักเชตนกนัน ทภีถที่ ถูกบอกเปห็นนนัยเพธิมที่ เตธิมคสือการ
จถูบอยตางเรต ารข้อน บรธิบทตรงนภีรเหห็นไดข้ชดนั วตาเกภีที่ยวขข้องกนับสามภีคนหนขที่งและภรรยาคนหนขที่งในความ
เพลธิดเพลธินแหตงชภีวธิตสมรส การสมรสเปห็นสถานทภีที่ลนับเฉพาะทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้สทาหรนับ
ความสนธิทสนมทางเพศ และในการรต วมสนธิทสมรส ความสนธิทสนมทางเพศทภีที่มชภี ภีวธิตชภีวาและ
เรต ารข้อนดข้วยซทรากห็ไดข้รนับพระพรเตห็มเปภีที่ยมของพระเจข้า

พซม 7:10-13

คราวนภีรเจข้าสาวตอบกลนับแกตสามภีของเธอ ตทวดดิฉนท เปป็นกรรมสดิทธดิดิ์

ของทดซึ่รทกของดดิฉทน และความปรารถนาของเขากป็เจาะจงเอาตทวดดิฉทน เธอกลตาวสธิที่งทภีที่ชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
เธอเปห็นของเขาและเธอทราบถขงความปรารถนาอนันเรต ารข้อนของเขาทภีที่มภีตตอเธอ
11 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า มาเถอะจต๊ะ ใหด้เราพากทนออกไปในทจห่งนา ใหด้เราพทกอยรห่ตามหมรห่บด้าน
ดข้วยทราบถขงความปรารถนาของสามภีของเธอทภีที่จะไปเยภียที่ มเยสือนสวนผลไมข้และสวนองรุ ตนของเขา
(6:11) เธอจขงกลตาววตา ‘ใหข้เราไปดข้วยกนันเถอะ’ พวกเขาสามารถคข้างคสืนในกระทตอมแหตงหนขที่งทภีที่อยถูต
ตธิดกนับทภีที่ดธินสตวนหนขที่งของพวกเขา
12 ใหด้เราตมืซึ่นแตห่เชด้าตรรห่ไปยทงสวนองจห่น ใหด้เราดรวห่าเถาองจห่นมดดอกตรมออกหรมือเปลห่า หรมือวห่า
มดดอกบานแลด้ว ใหด้เราดรวห่าตด้นททบทดิมมดดอกหรมือยทง ณ ทดซึ่นทซึ่นแหละดดิฉนท จะมอบความรทกของดดิฉทน
ใหด้แกห่เธอ เธอเสนอใหข้พวกเขาเดธินทางไปดข้วยกนันเพสืที่อตรวจดถูสวนผลไมข้และสวนองรุตนของสามภีเธอ
และพวกเขาจะไดข้จถูจ๋จภีจี๋กนนั ทภีที่นนันที่ ดข้วยถข้อยคทามากมายเหลสือเกธิน เธอเสนอแนะใหข้พวกเขาไปฮนันนภีมนถู
เลห็กๆอภีกครนัรง
13 โอ ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า ผลมะเขมือดรดาอดิมสห่งกลดิซึ่นหอมฟจด้งไป แลด้วทดซึ่ประตรบด้านของพวก
ดดิฉนท มดผลไมด้อรห่อยนานาชนดิด มดทททั้งผลใหมห่และผลเกห่าทดซึ่ดดิฉทนไดด้เกป็บรวบรวมไวด้สนาหรทบเธอ คทาทภีที่
แปลวตา ผลมะเขมือดรดาอดิม (ดรูดาหต์อขี) เชสืที่อกนันวตาเปห็นยากระตรุข้นกทาหนนัดในตะวนันออกกลางสมนัย
โบราณ นภีที่สสืที่อถขงความสนธิทสนมทภีที่กระตรุข้นเรข้า ประเดห็นของเจข้าสาวกห็คสือวตา ถข้าเธอสามารถมากนับ
สามภีของเธอเพสืที่อตรวจดถูสวนผลไมข้และสวนองรุตนของเขากนับเขาไดข้ เธอกห็จะททาใหข้แนตใจวตามภีหข้องสวภี
ทฮนันนภีมนถู อนันเยข้ายวนเตรภียมไวข้พรข้อมสทาหรนับเขาทนัรงสอง อภีกครนัรงทภีที่บทเรภียนทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตากห็คสือ การ
รต วมรนักและความปรารถนาในความสนัมพนันธรของคถูตสมรส มนันเปห็นนทราพระทนัยของพระเจข้าทภีที่จะรนักษา
นทราผขรงไวข้ในชภีวตธิ สมรสหลนังจากทภีที่ฮนนั นภีมนถู แรกนนัรนจบลงไปนานแลข้ว
*****
ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 8: บทสนทนาระหวว่างเจว้าสาวและเจว้าบว่าวดสาเนชินตว่อไป
ฉากหลนังอาจเปป็นความสนชิทสนมในชขีวชิตสมรสระหวว่างเขาทนังนี้ สอง

พซม 8:1-4

โอ ถด้าเธอไดด้เปป็นเหมมือนพดซึ่ชายของดดิฉนท ผรได้ ดด้ด รดนมจากอกมารดา

ของดดิฉทนกป็จะดด เพราะเมมืซึ่อดดิฉทนพบเธอนอกบด้าน ดดิฉนท จะไดด้จจบเธอไดด้ แลด้วคนทททั้งหลายจะไดด้ไมห่
ดรถรกดรหมดิซึ่นดดิฉทน ความคธิดตรงนภีรอาจดถูแปลกในความคธิดของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต แตตเจข้าสาวอาจ
กทาลนังกระซธิบใหข้สามภีของเธอฟนังวตาเธออยากใหข้เขาทนัรงสองเตธิบโตมาดข้วยกนัน เธออยากใหข้ตนัวเธอไดข้
อยถูกต บนั เขามาตลอดทนัรงชภีวธิตของเธอ เธอกห็คงจะจถูบเขาดข้วยความรนักแบบครอบครนัวอนันบรธิสรุทธธิธ
2 แลด้วดดิฉนท จะไดด้เดดินนนาเธอพาเธอใหด้เขด้ามาในเรมือนมารดาของดดิฉทน ผรซด้ ซซึ่งจะสอนดดิฉนท
ดดิฉนท จะไดด้ใหด้เธอดมืซึ่มนนทั้าองจห่นใสห่เครมืซึ่องเทศ และดมืซึ่มนนทั้าททบทดิมของดดิฉทน เจข้าสาวกลตาวตตอไปวตาเธอ
อยากใหข้สามภีของเธอเปห็นเหมสือนพภีชที่ ายคนหนขงที่ ของเธอ และอยากใหข้เขาทนัรงสองไดข้เตธิบโตมา
พรข้อมกนัน หากมนันเปห็นเชตนนนัรนไดข้จรธิงๆ เธอกห็คงจะเลภีรยงตข้อนรนับเขาดข้วยผลไมข้เลธิศรสทภีที่สรุดของสวน
ผลไมข้ของเธอเอง
3 แลด้วมมือซด้ายของเขาจะชด้อนใตด้ศดรษะของดดิฉนท ไวด้ และมมือขวาของเขาจะสอดกอดดดิฉทนไวด้
ดนังนนัรนเมสือที่ คธิดถขงความสนธิทสนมอนันบรธิสรุทธธิธของเตภียงสมรส เจข้าสาวจขงตนัรงตาคอยการไดข้เจอกนับ
หข้องฮนันนภีมถูนสวภีททภีที่อยถูใต นกระทตอมหมถูตบข้านหตางไกลซขที่งเปห็นทภีๆที่ เธอจะคข้างคสืนกนับทภีที่รกนั ของเธอ
4 โอ บจตรสาวแหห่งเยรร ซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉนท ขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้า
หรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉนท ใหด้ตมืซึ่นกระตมือขซนทั้ จนกวห่าเขาจะจจใจแลด้ว เธอจขงเตสือนพวกสาวใชข้ของ
เธอมธิใหข้รบกวนเขา สามภีของเธอจะตข้องไมตถถูกปลรุกใหข้ตสืที่นแตตเชข้า
พซม 8:5-7

แมห่คนนดททั้ ดซึ่ขซทั้นมาจากถดิซึ่นทจรกทนดารอดิงแอบแนบมากทบครห่รทก คมือใคร

ทดซึ่ไหนหนอ ดดิฉนท ไดด้ปลจกเธอเมมืซึ่อเธออยรห่ใตด้ตด้นแอบเปดิทั้ล ทดซึ่นทซึ่นแหละทดซึ่มารดาของเธอไดด้ใหด้กนาเนดิดเธอ
ทดซึ่ตรงนททั้นแหละผรทด้ ดซึ่คลอดเธอไดด้ใหด้กนาเนดิดเธอ อาจยข้อนคธิดถขงชตวงเวลากตอนหนข้านนัรนทภีที่เขาทนัรงสองไดข้
สนธิทสนมกนัน ซาโลมอนจขงพถูดถขงภรรยาผถูข้นตารนักของเขาทภีที่นอนอธิงแอบบนตนัวเขา (โดยมภีแขนของ
เธอกระหวนัดรอบเอวของเขา) ขณะทภีที่เขาทนัรงสองเดธินชข้าๆไปจากสถานทภีที่พบปะกนันในชนบทแหตง
หนขงที่ เหห็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาไดข้ไปเยสือนสวนผลไมข้แหตงหนขที่งซขงที่ เปห็นทภีที่ๆเธอเกธิดและใชข้เวลาใกลข้ชธิด
กนันทภีที่นนนัที่

6 จงแนบดดิฉทนไวด้ดจจดวงตราแขวนอยรห่ทดซึ่ใจของเธอ ประดจจดวงตราบนแขนของเธอ
เพราะความรทกนทนทั้ เขด้มแขป็งอยห่างความตาย ความรดิษยากป็ดจเดมือดเหมมือนแดนคนตาย และประกาย
แหห่งความรดิษยานทนทั้ กป็คมือประกายเพลดิง คมือประกายเพลดิงทดซึ่แสนรจนแรง ซาโลมอนจขงขอภรรยาของ
เขาใหข้สนัญญาวตาจะมอบใจของเธอใหข้แกตเขา ความหมายของ ดวงตรา กห็คสือแหวนตราซขที่งถถูกใชข้เพสืที่อ
ประทนับตราลงบนขภีรผร งข พรข้อมกนับ ‘ลายเซห็น’ หนขงที่ มนันสสืที่อถขงหนนังสสือสนัญญาทภีที่ถถูกลงนามและถถูก
ประทนับตราแลข้ว กลตาวอภีกนนัยหนขงที่ ซาโลมอนขอภรรยาของเขาใหข้สนัญญาวตาจะซสืที่อสนัตยรตตอเขาเสมอ
ไป ความรนักเปห็นอารมณรแบบหนขที่งทภีรที่ รุนแรง แตตความหขงหวงนนัรนทารรุณ นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาการ
นอกใจในสต วนของเธอจะททาใหข้เกธิดความหขงหวงรข้อนแรงขขรนในตนัวเขา
7 นนทั้ามากหลายไมห่อาจดทบความรทกใหด้มอดเสดยไดด้ หรมืออจทกธารทททั้งหลายไมห่อาจทห่วมความ
รทกใหด้สนาลทกตายเสดยไดด้ แมด้วห่าคนใดจะเอาทรทพยย์สมบทตดิในเหยด้าเรมือนของตนทททั้งสดิทั้นมาแลกกทบความ
รทกนททั้น คนนททั้นจะไดด้รทบความหมดิซึ่นประมาทจากคนทททั้งหลายเปป็นอยห่างยดิซึ่ง กระนนัรนรนักแทข้กไห็ มตอาจดนับ
ใหข้มอดลงไดข้ หากผถูข้ใดมอบทรุกสธิที่งทภีที่เขามภีเพสืที่อรนักนนัรนแหตงชภีวธิตของเขา ไมตมภีใครจะวธิพากษรวธิจารณร
เขาเพราะเหตรุนร นัน
พซม 8:8-10

เรามดนด้องสาวคนหนซซึ่งและเธอยทงไมห่มดถทน เราจะทนาอยห่างไรกทบนด้อง

สาวของเรา เมมืซึ่อถซงวทนทดซึ่เขามาสรห่ขอนด้องของเรา เจข้าสาวจขงกลตาวถขงนข้องสาวคนหนขงที่ ของเธอทภีที่ยนัง
เปห็นเดห็กวนัยใสอยถูต เธอเปห็นกนังวลวตาสนักวนันหนขที่งนข้องคนนภีรจะไดข้เจอกนับสามภีทภีที่เหมาะสม
ซาโลมอนจขงตอบกลนับไปวตา 9 ถด้าหากนด้องสาวนทนทั้ เปป็นกนาแพง พวกเรากป็จะสรด้างปราสาท
เงดินไวด้หลทงหนซซึ่ง และถด้าหากนด้องเปป็นประตร พวกเราจะโอบลด้อมเธอดด้วยแผห่นไมด้สนสดดารย์ ความคธิด
ตรงนภีรกคห็ สือวตาแมข้นอข้ งสะใภข้ทภีที่ยงนั เดห็กของเขายนังไมตโตเตห็มวนัย เขากห็จะททาใหข้แนตใจวตาเธอไดข้รนับการ
ดถูแลอยตางดภี จะมภีการจนัดเตรภียมหลายอยตางสทาหรนับเธอ
10 ดดิฉนท เปป็นกนาแพง ถทนทททั้งสองของดดิฉทนเหมมือนดทงหอคอย เพราะฉะนทนทั้ ในสายตาของเขา
ดดิฉนท จซงเปป็นดทงผรด้ทดซึ่ไดด้รทบความโปรดปราน คราวนภีรภรรยาของซาโลมอน นนันที่ คสือ ชถูลามธิธ เตสือน

ความจทาสามภีของเธอถขงรถูปรต างทภีที่โตเตห็มวนัยของเธอ และเลตายข้อนวตาเขามองเธอดข้วยความปรารถนา
อนันบรธิสรุทธธิธแหตงความสนธิทสนมในชภีวธิตสมรสอยตางไร
พซม 8:11-14

ซาโลมอนทรงมดสวนองจห่นอยรห่แปลงหนซซึ่งทดซึ่เมมืองบาอทลฮาโมน

พระองคย์ทรงมอบสวนองจห่นนทนทั้ ใหด้แกห่ผรด้ร ทกษาสวนเชห่า ทจกคนตด้องสห่งเงดินคนละพทนแผห่นเปป็นคห่าผล
ไมด้ หนนังสสือเลตมนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาขอจากเจข้าสาวทภีที่ใหข้สามภีของเธอรภีบกลนับมาบข้าน เธอเรธิที่มตข้นโดย
หมายเหตรุถขงธรุรกธิจหนขที่งของซาโลมอน ในหมถูตบข้านแหตงบาอนัลฮาโมน ซาโลมอนเปห็นเจข้าของสวน
องรุตนขนาดใหญตแหตงหนขที่ง เขาปลตอยเชตามนันใหข้แกตพวกชาวสวนเปห็นเงธิน 1,000 เชเขลตตอปภี
12 สวนองจห่นของดดิฉนท ซซงซึ่ เปป็นของดดิฉทนเอง อยรห่ตห่อหนด้าดดิฉทน โอ ขด้าแตห่ซาโลมอน พทนนทนทั้
พระองคย์เอาไปเถดิด และผรด้ดรแลผลไมด้ในสวนนททั้นกป็เอาไปคนละสองรด้อยเถดิด ชถูลามธิธภรรยาของซา
โลมอนยนังเปห็นเจข้าของสวนองรุตนแหตงหนขงที่ ซขที่งเธออาจจตายใหข้ซาโลมอน 1,000 เชเขลตตอปภีเปห็นคตาเชตา
หรสือเปห็นคตาธรรมเนภียมการใชข้สอยทภีที่ดธินเชตนกนัน พวกชาวสวนทภีมที่ าขอเชตาตตอจากเธอกห็จตายใหข้เธอ
เปห็นเงธินสองรข้อยเชเขลตตอปภี
คราวนภีรเธอเรธิที่มกลตาวประเดห็นปธิดทข้าย 13 โอ เธอ ผรอด้ ยรให่ นสวน พวกเพมืซึ่อนๆของเธอคอยฟทง
เสดยงของเธออยรห่ ขอใหด้ฉนท ไดด้ยดินเสดยงเธอ ชถูลามธิธเหห็นไดข้ชนัดวตากทาลนังพถูดถขงซาโลมอนสามภีของเธอ
เขาเปห็นผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูใต นสวนเหลตานนัรน (นนันที่ คสือ สวนองรุตนทนัรงหลาย) และพวกชาวสวนทภีที่มาเชตาทภีที่ดธิน
เหลตานนัรนกห็คนรุข้ เคยกนับเสภียงของเขาในฐานะเจข้าของทภีที่ดธินเหลตานนัรน
ประเดห็นของเธอกห็คสือวตา เธออยากไดข้ยธินเสภียงสามภีของเธอเชตนกนัน ทภีที่ถถูกแฝงตรงนภีรกคห็ สือคทา
บตนทภีที่พบบตอยของภรรยามากมายเหลสือเกธิน พวกเธออยากใหข้สามภีของพวกเธอกลนับบข้านจากทภีที่
ททางานและใชข้เวลากนับพวกเธอ
14 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า เรป็วๆเขด้าเถอะจต๊ะ ขอใหด้เธอเปป็นดทงละมทซึ่งหรมือกวางหนจห่มบนภรเขาตด้นสด
เสดยดเถดิด ชถูลามธิธจขงขอรข้องซาโลมอนทภีที่รนักของเธอใหข้รภีบกลนับบข้าน พรข้อมกนับการยนัวที่ ยวนแบบแฝง
เปห็นนนัย เธอชวนสามภีของเธอใหข้กลนับมาบข้านเหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขงที่ ทภีที่มาหากวางสาวของมนันทภีที่

รอคอยอยถูต ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบทภียที่ ธิงที่ ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร คทาขอใหข้พระเยซถู
เสดห็จมาโดยเรห็วจขงเปห็นภาพทภีที่สอดคลข้องกนันอยตางชนัดเจน
หนนังสสือเพลงซาโลมอนจขงจบลงพรข้อมกนับหมายเหตรุเรสือที่ งความรนักใครต ในชภีวธิตสมรส เหห็น
ไดข้ชดนั วตาหนนังสสือเลตมนภีรเปห็นคทาพรรณนาเชธิงบทกวภีและเชธิงรนักใครต เกภีที่ยวกนับความรนักอนันบรธิสรุทธธิธ (ดข้าน
รต างกายและแบบอสืที่น) ในความสนัมพนันธรของคถูตสมรส ทภีที่ชดนั เจนพอๆกนันกห็คสือ เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบ
ระหวตางพระครธิสตรและครธิสตจนักร โดยเฉพาะหลนังจากพระองครเสดห็จกลนับมารนับเจข้าสาวของ
พระองครตอนรนับขขรนนนัรนและเขข้าสถูตชนัวที่ นธิรนันดรรกาลหลนังจากนนัรน อนาคตอนันเปภีที่ยมสรุขและแสนวธิเศษ
รอคอยคนเหลตานนัรนทภีที่เปห็นสตวนหนขที่งของเจข้าสาวของพระครธิสตรอยตางแทข้จรธิงในการอภธิเษกสมรสทภีที่
จะมานนัรนของพระเมษโปดกและความเพลธิดเพลธินไมตรจถูข้ บของการอยถูกต บนั พระองครตลอดไปเปห็น
นธิตยร

