
หน้า 1374เพลงซาโลมอน
การสนทนาระหว่าง
เจ้าบ่าวกบัเจ้าสาว

1
บทเพลงแห่ งบทเพลงทั� ง
หลายซึ�งเป็นของซาโลมอน

2ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปาก
ของเขา เพราะว่าความรักของ
เธอดีกว่านํ�าองุ่น
3 เพราะนํ�า มันเจิมของเธอนั� น
หอมฟุ้ง นามของเธอจึงหอม
เหมื อนนํ�า มั นที� เทออกแล้ ว
เพราะฉะนั�นพวกหญิงพรหมจารี
จึงรักเธอ
4ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิ� ง
ตามเธอไป กษัตริย์ได้นาํดิฉัน
ไปในห้องโถงของพระองค์ เรา
จะเต้นโลดและเปรมปรีดิ5 ในตัว
เธอ เราจะพรรณนาถึงความรัก
ของเธอให้ยิ�งกว่านํ�าองุ่น บรร-
ดาคนเที�ยงธรรมรักเธอ
5โอ บุตรสาวแห่งเยรูซาเลม็เอ๋ย
ดิฉันผิวดาํๆ แต่ว่าดาํขาํ ดัง
เต็นท์ของพวกเคดาร์ ดังวิสูตร
ของซาโลมอน
6อย่ามองค่อนขอดดิฉัน เพราะ
ดิฉันผิวคลํ�า เนื�องด้วยแสงแดด
แผดเผาดิฉัน พวกบุตรแห่ง
มารดาของดิฉันได้ขึ� งโกรธดิฉัน
เขาทั� งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดู
แลสวนองุ่ น แต่สวนองุ่ นของ
ดิฉันเอง ดิฉันไม่ได้ดูแล
7โอ เธอผู้ที� จิตใจดิฉันรัก ขอ

บอกดิฉันว่า เธอเลี� ยงฝูงสัตว์
อยู่ที� ไหนในเวลาเที� ยงวัน เธอ
ให้มันนอนพักที�ไหน เพราะเหตุ
ใดเล่าดิฉันจะต้องหันไปตามฝูง
สัตว์ของพวกเพื�อนเธอ
8โอ แม่งามเลิศในท่ามกลาง
หญิงทั�งหลาย ถ้าเธอไม่รู้จงเดิน
ไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล้ว
จงเลี� ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที�
ข้างเตน็ท์ของเมษบาลเถิด
9โอ ที� รักของฉันเอ๋ย ฉันขอ
เปรียบเธอประหนึ� งอาชาเทียม
ราชรถของฟาโรห์
10 แก้มทั� งสองของเธองามด้วย
อาภรณ์ประดับเพชรพลอย ลาํ
คอของเธอกส็วยมีสร้อยทองคาํ
11 พวกฉันจะทาํเครื� องประดับ
ทองคาํมีลูกปัดเงินประกอบ
12 ขณะเมื� อกษัตริย์กาํลังประ-
ทับที� โต๊ะอยู่ นํ�ามันแฝกหอม
ของดิฉันกส่็งกลิ�นฟุ้งไป
13 ที� รั กของดิ ฉันเป็นเหมื อน
ห่อมดยอบสาํหรับดิฉัน ห้อย
อยู่ตลอดคืนระหว่างสองถันของ
ดิฉัน
14 ที� รักของดิฉันนั� น สาํหรับ
ดิ ฉั นเธอเป็ นเหมื อนช่ อดอก
เทียนขาว อยู่ในสวนองุ่ นเอน-
เกดี
15 ดูเถิด ที� รักของฉัน ดูช่าง
สวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวง

(H) อสย J:H (L) พซม J:HM (N) พซม N:M (O) ยรม NH:N (J) อสย JN:L; มธ HQ:LJ
(M) นรธ H:HR-LH (S) พซม L:N (T) พซม H:HJ (R) พซม L:L (HQ) ปฐก LO:LL
(HH) พซม T:R (HL) พซม S:J (HN) พซม O:M (HO) พซม H:HN (HJ) พซม H:T
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ตาทั�งสองของเธอดังนกเขา
16 ดูเถิด ที�รักของฉัน เธอเป็น
คนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็น
คนน่าชมจริงๆ ที�นอนของเรา
เขียวสด
17 ขื� อเรือนของเราทาํด้ วยไม้
สนสีดาร์ และแปของเรานั� นทาํ
ด้วยไม้สนสามใบ
การไตร่ตรองของเจ้าสาว

2
ดิฉันเหมือนดอกกุหลาบใน
ทุ่ งชาโรน เหมือนดอกบัว

ในหุบเขา
2ดอกบัวท่ามกลางต้นหนามนั�น
อย่างไร ที�รักของฉันกอ็ยู่เด่นใน
ท่ามกลางสาวอื�นๆ
3ต้นแอบเปิ� ลขึ� นอยู่กลางต้นไม้
ป่าอย่างไร ที� รักของดิฉันก็อยู่
ท่ ามกลางชายหนุ่ มอื� นๆอย่าง
นั�น ดิฉันได้นั� งอยู่ใต้ร่มของเขา
ด้วยความยินดีเป็นอันมาก และ
ผลของเขาดิฉันได้ลิ� มรสหวาน
4เขาได้พาดิ ฉันให้เข้าในเรือน
สาํหรับงานเลี� ยง และธงสาํคัญ
ของเขาซึ�งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั�น
คือความรัก
5จงชูกาํลั งของดิ ฉันด้วยขนม
องุ่ นแห้ง ขอทาํให้ดิฉันชื� นใจ
ด้วยผลแอบเปิ� ล เพราะดิฉัน
ป่วยเป็นโรครัก
6มือซ้ ายของเขาช้อนใต้ ศีรษะ
ของดิฉันไว้ และมือขวาของเขา
สอดกอดดิฉันไว้

7โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรูซา-
เลม็เอ๋ย ดิฉันขอให้เธอทั�งหลาย
ปฏิญาณต่อละมั� งหรือกวางตัว
เมียในทุ่งว่า เธอทั� งหลายจะไม่
เร้าหรือจะไม่ปลุกที� รักของดิฉัน
ให้ตื� นกระตือขึ� นจนกว่าเขาจะจุ
ใจแล้ว
8แน่ะ เสียงที�รักของดิฉัน ดูเถิด
เขามาแล้ว กาํลังเต้นโลดอยู่บน
ภูเขา กาํลังกระโดดอยู่บนเนิน
เขา
9ที� รักของดิฉันเป็นดุจดังละมั� ง
หรือดุจดังกวางหนุ่ม ดูเถิด เขา
กาํลั งยืนอยู่ ที� ข้ างหลั งกาํแพง
ของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้า
มา เขาสอดมองดูทางตาข่าย
10 ที� รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูด
กับดิฉันว่า "ที� รักของฉันเอ๋ย
เธอจงลุกขึ� นเถอะ คนสวยงาม
ของฉันเอ๋ย จงมาเถิด
11 ด้วยว่า ดูเถิด ฤดูหนาวล่วง
ไปแล้ว และฝนกว็ายแล้ว
12 ดอกไม้ ต่ างๆนานากาํ ลั ง
ปรากฏบนพื� นแผ่นดิน เวลา
สาํหรับวิหคร้องเพลงมาถึงแล้ว
และเสียงคูของนกเขากไ็ด้ยินอยู่
ในแผ่นดินของเรา
13 ต้นมะเดื�อกาํลังบ่มผลดิบให้
สุก และเถาองุ่ นมีดอกบานอยู่
มันส่งกลิ�นหอมฟุ้ง ที�รักของฉัน
เอ๋ย จงลุกขึ� นเถอะ คนสวยงาม
ของฉันเอ๋ย จงมาเถิด

เพลงซาโลมอน H, L

(HM) พซม L:N (HS) พซม T:R (H) สดด TJ:HH (L) อสย JJ:HN (N) พซม T:J; อสย O:L
(O) พซม H:O (J) สดด O:M-S (M) พซม T:N-J (S) มธ LM:MN (T) พซม J:L; ยน N:LR
(R) พซม L:HS (HQ) พซม L:T (HH) ปญจ N:O (HL) พซม M:L (HN) พซม M:HH
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14 โอ แม่นกเขาของฉันเอ๋ย แม่
นกเขาตัวที�อยู่ ในซอกผาในช่อง
ลับแห่งเขาชัน ขอให้ฉันได้ชม
รูปโฉมของเธอหน่อยเถอะ ขอ
ให้ ฉั นได้ ยิ นสาํ เนี ยงของเธอ
หน่อย ด้วยว่านํ�าเสียงของเธอก็
หวาน และรูปโฉมของเธอกง็าม
วิไล
15 จงจับสุนั ขจิ� งจอกมาให้เรา
คือสุนัขจิ� งจอกตัวเล็กที� ทาํลาย
สวนองุ่น เพราะว่าสวนองุ่นของ
เรากาํลังมีดอกช่อแล้ว"
16 ที� รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ5
ของดิฉัน และตัวดิฉันกเ็ป็นของ
เขา เขากาํลังเลี� ยงฝูงสัตว์ของ
เขาท่ามกลางหมู่ดอกบัว
17 ที� รักของดิฉันจ๋า จนเวลา
เยน็ และเงาหมดไปแล้ว ขอเธอ
เป็นดั� งละมั� งหรือกวางหนุ่ มที�
เทือกเขาเบเธอร์เถิด

เจ้าสาวแสวงหา
และพบกบัเจ้าบ่าว

3
ยามราตรีกาลเมื� อดิฉันนอน
อยู่ ดิ ฉันมองหาเขาผู้ นั� นที�

ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉัน
มองหาเขา แต่หาได้พบไม่
2"บัดนี� ดิฉันจะลุกขึ� น แล้ว
จะเที� ยวไปในเมืองให้ตลอดไป
ตามถนนและลานเมือง ดิฉันจะ
แสวงหาเขาผู้ นั� นที� ดวงใจของ
ดิฉันรักใคร่" ดิฉันมองหาเขา
แต่หาได้พบไม่

3พวกพลตระเวนที�ลาดตระเวน
ในเมืองนั� นได้พบดิฉัน แล้ว
ดิฉันถามเขาว่า "ท่านเห็นเขา
ผู้ นั� นที� ดวงใจของดิ ฉันรักใคร่
ไหม"
4พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมา
หน่อยเดียว ดิฉันกพ็บเขาผู้นั� น
ที� ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉัน
จับตัวเขากุมไว้แน่น และไม่ยอม
ปล่อยให้เขาหลุดไปเลย จน
ดิฉันพาเขาให้เข้ามาในเรือนของ
มารดาดิฉัน และให้เข้ามาใน
ห้องของผู้ที�ให้ดิฉันได้ปฏิสนธิ
5โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรูซา-
เลม็เอ๋ย ดิฉันขอให้เธอทั�งหลาย
ปฏิญาณต่อละมั� งหรือกวางตัว
เมียในทุ่งว่า เธอทั� งหลายจะไม่
เร้าหรือจะไม่ปลุกที� รักของดิฉัน
ให้ตื� นกระตือขึ� น จนกว่าเขาจะ
จุใจแล้ว
การยกย่องเจ้าบ่าวกบัเพื�อนๆ
6 ผู้ ใดหนอที� กาํลั งขึ� นมาจาก
ถิ� นทุรกันดารดูประดุจเสาควัน
หอมไปด้ วยกลิ� นมดยอบและ
กาํยาน ทาํด้วยบรรดาเครื� อง
หอมของพ่อค้า
7ดูเถิด เป็นพระวอของซาโล-
มอน ห้อมล้อมมาด้วยทแกล้ว
ทหารหกสิบคน เป็นทแกล้ว
ทหารคนอิสราเอล
8เขาทั� งหลายถือดาบและเป็นผู้
ชาํนาญศึก เขาทุกคนเหนบ็ดาบ

เพลงซาโลมอน L, N

(HO) พซม J:L (HJ) สดด TQ:HN (HM) พซม M:N; S:HQ (HS) พซม O:M; ลก H:ST
(H) สดด O:O; M:M (L) พซม J:J (N) พซม J:S; อสย LH:M-T (O) พซม M:HL
(J) พซม L:S (M) พบญ T:L; พซม T:J (S) พซม H:HM; N:R (T) สดด OJ:N
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ไว้ที�ต้นขาของตน เพราะเกรงภัย
ในราตรีกาล
9กษัตริย์ซาโลมอนสร้างพระวอ
สาํหรับพระองค์ ด้วยไม้มาจาก
เลบานอน
10 พระองค์ทรงทาํเสาพระวอ
นั�นด้วยเงิน แท่นประทับทาํด้วย
ทองคาํ และยี� ภู่ ลาดด้วยผ้าสี
ม่วง ข้างในพระวอนั� นบุไว้ด้วย
ความรักโดยบุตรสาวแห่งเยรู-
ซาเลม็
11 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย
จงออกไป ไปดูกษัตริย์ซาโล-
มอนเถิด ทรงมงกุฎซึ� งพระราช
ชนนีได้สวมให้ ในวันที�พระองค์
ได้ทรงอภิเษกสมรสนั� น ในวัน
เมื� อพระทัยของพระองค์ทรง
เบิกบานอยู่

เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว

4
ที�รักของฉันเอ๋ย ดูเถิด เธอ
ช่างสวยงาม ดูซี เธอสวย

งาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่
ในผ้าคลุม ผมของเธอดุจฝูง
แพะที� เคลื� อนมาตามเนินลาด
ภูเขากิเลอาด
2ซี� ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมีย
ที�กาํลังจะตัดขน เพิ�งขึ� นมาจาก
การชาํระล้าง มีลูกแฝดติดมา
ทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมัน
ไม่
3 ริมฝีปากของเธอแดงดุจด้าย
สีครั� ง และคาํพูดของเธอก็งด-

งาม ขมับของเธอเหมือนผล
ทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม
4 ลาํ คอของ เธอดุ จป้ อมของ
ดาวิดที� ได้ ก่อสร้างไว้ เพื� อเก็บ
เครื�องอาวุธ มีดั� งพันหนึ�งแขวน
ไว้ ทั� งหมดเป็นโล่ของทแกล้ว
ทหาร
5ถันทั� งสองของเธอเหมือนลูก
ละมั� งสองตั วซึ� งเป็นละมั� งฝา
แฝดที� กาํลังหากินในท่ามกลาง
หมู่ดอกบัว
6 จนเวลาเย็นและเงาหมดไป
แล้ว ฉันจะไปยังภูเขามดยอบ
และยังเนินเขากาํยาน
7ที� รักของฉันเอ๋ย เธอช่างงาม
สะพรั�งไปทั�งนั�น ในตัวเธอจะหา
ตาํหนิสักนิดกไ็ม่มี
8จงจากเลบานอนไปกับฉันเถิด
เจ้าสาวของฉันจ๋า จงจากเลบา-
นอนไปกับฉันนะ ให้มองลงจาก
ยอดเขาอามานา จากยอดเขา
เสนีร์ และยอดเขาเฮอร์โมน
จากถํ�าราชสีห์ จากเขาเสือดาว
9น้องสาวของฉันจ๋า น้องได้
ปล้นเอาดวงใจของพี�ไปเสียแล้ว
ละ เจ้าสาวของฉันเอ๋ย เจ้าได้
ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้ วย
การชายตาเพียงแวบเดี ยวเท่ า
นั� น ด้วยสร้อยคอสายเดียวของ
เจ้า
10 น้องสาวของฉันจ๊ะ เจ้าสาว
ของฉันจ๋า ความรักของเธอช่าง

เพลงซาโลมอน N, O

(R) พซม N:S (HQ) สดด TS:N (HH) พซม S:HH (H) พซม O:R-HQ (L) พซม M:M
(N) พซม O:HH; J:HN (O) พซม H:HQ; S:O (J) พซม H:HN (M) พซม L:HS
(S) พซม O:H; J:HM (T) พซม L:HN (R) พซม O:HQ (HQ) พซม H:L; กท J:LL
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หวานเสียนี�กระไร ความรักของ
เธอนั� นช่ างหวานกว่ านํ�า องุ่ น
และกลิ�นนํ�ามันของเธอช่างหอม
กว่าเครื�องเทศทั�งหลาย
11 โอ เจ้าสาวของฉันจ๋า ริมฝี
ปากของเธอเสมือนนํ�า ผึ� งกาํลัง
จะหยดย้อย นํ�า ผึ� งและนํ�านม
อยู่ใต้ลิ� นของเธอ กลิ� นเสื� อผ้า
ของเธอหอมดุจกลิ�นมาจากเล-
บานอน
12 เจ้าสาวของฉันเอ๋ย น้อง
สาวของฉันเปรียบประดุจสวน
สงวน ดุจอุทยานที�หวงห้ามไว้
และดุจนํ�าพุที�ถูกประทับตราไว้
13 ผลิตผลของเธอดุจสวนต้น
ทับทิม อีกทั� งผลไม้อันโอชา
อย่างอื�นๆ อีกทั�งเทียนขาวและ
แฝกหอม
14 ต้ นแฝกหอมและต้ นฝรั� น
ต้นตะไคร้และอบเชย อีกทั� ง
บรรดาต้นไม้สาํหรับทาํกาํยาน
คือต้นมดยอบและต้นกฤษณา
อีกทั� งเครื� องหอมชั� นเยี� ยมทั� ง
สิ� น
15 ตั วเธอประดุ จดั งนํ�า พุ ใน
อุทยาน ประดุจบ่อนํ�าแห่งชีวิต
และประดุจลาํธารไหลจากเล-
บานอน

การขอรอ้งของเจ้าสาว
16 โอ ลมเหนือเอ๋ย จงตื�นขึ� น
เถิด ลมใต้เอ๋ย จงพัดมาเถิด จง
พัดโชยสวนของดิฉัน เพื� อของ

หอมในสวนนั� นจะหอมฟุ้งออก
ไป ขอให้ที�รักของดิฉันเข้ามาใน
สวนของเขา และรับประทานผล
ไม้อันโอชาเถิด

คําตอบของเจ้าบ่าว

5
น้องสาวของฉันจ๊ะ เจ้าสาว
ของฉันจ๋า ฉันเข้ามาในสวน

ของฉันแล้วนะ ฉันมาเก็บเอา
มดยอบของฉันพร้อมกับไม้สี-
เสียดของฉันแล้ว ฉันรับประ-
ทานรวงผึ� งกับนํ�าผึ� งของฉันแล้ว
ฉันดื� มนํ�าองุ่ นกับนํ�านมของฉัน
แล้ว โอ สหายทั�งหลาย จงรับ
ประทานและจงดื�มเถิด โอ ท่าน
ผู้เป็นที�รักเอ๋ย จงดื�มให้อิ�มหนาํ
เถิด

เจ้าสาวไดย้ินคําตอบ
ของเจ้าบ่าวจึงตื�นขึ! น

2ดิฉันหลับแล้ว แต่ใจของดิฉัน
ยังตื� นอยู่ คือมีเสียงเคาะของ
ที�รักของดิฉันพูดว่า "น้องสาวจ๋า
ที�รักของฉันจ๋า เปิดประตูให้ฉัน
ซิจ๊ะ แม่นกเขาของฉันจ๊ะ แม่คน
งามหมดจดของฉันจ๋า เพราะ
ศี รษะของฉั นก็ ถู กนํ�า ค้ างชื� น
และเส้นผมของฉันกชุ่็มด้วยละ-
อองนํ�าฟ้าแห่งราตรีกาล"
3ดิฉันเปลื� องเสื� อของดิฉันออก
เสียแล้ว ดิฉันจะสวมกลับเข้าไป
อีกอย่างไรได้ ดิฉันล้างเท้าของ
ดิฉันแล้ว ทาํไมจะให้เท้าของ
ดิฉันกลับเปื� อนไปอีกเล่า

เพลงซาโลมอน O, J

(HH) พซม O:N; J:HN; S:R (HL) สภษ J:HJ-HT; พซม M:L, HH (HN) พซม M:HH
(HO) อพย NQ:LN; อสค LS:HR (HJ) ปญจ L:M; พซม O:HL (HM) ปญจ H:M; พซม H:O
(H) พซม O:HM; M:L, HH (L) พซม N:H; S:R; ดนล T:HT (N) สภษ N:LT; HN:O
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4ที� รักของดิฉันสอดมือของเขา
เข้ามาทางรูประตู และใจดิฉันก็
กระสันถึงเขา
5ดิ ฉันลุกขึ� นไปเปิดประตูให้ที�
รักของดิฉัน และมือของดิฉันทาํ
ให้มดยอบหยด และนิ� วของ
ดิฉันทาํให้นํ�ามดยอบย้อยบนลูก
สลักกลอน

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว
6 ดิ ฉันเปิดประตู ให้ ที� รั กของ
ดิฉัน แต่ที� รักของดิฉันกลับไป
เสียแล้ว เมื�อเขาพูด จิตใจดิฉัน
มัวตกตะลึง ดิฉันแสวงหาเขา
แต่ดิฉันหาเขาไม่พบ ดิฉันร้อง
เรียกเขา แต่เขามิได้ขานตอบ
7พลตระเวนที� ลาดตระเวนใน
เมืองได้พบดิฉัน เขาตีดิฉัน เขา
ทาํให้ดิฉันบาดเจ็บ พลตระเวน
รักษากาํแพงเมืองฉกชิงเอาผ้า
คลุมตัวจากดิฉันไป
8โอ บุตรสาวแห่งเยรูซาเลม็เอ๋ย
ดิ ฉันขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า
ถ้าเธอคนใดได้พบที�รักของดิฉัน
เธอจะรับปากบอกเขาว่า ดิฉัน
ป่วยเป็นโรครัก
9โอ แม่สาวงามลํ�าเลิศในท่าม-
กลางสาวอื�นๆ คู่รักของเธอนั�น
วิเศษอะไรไปกว่าคู่รักของใครๆ
คู่ รักของเธอนั� นวิ เศษอะไรไป
กว่าคู่รักของใครอื�นหรือ เธอจึง
ได้มาให้พวกฉันปฏิญาณให้เช่น
นั�น

เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว
10 ที� รักของดิ ฉันผิวเปล่งปลั� ง
อมเลือด เขาเป็นเอกในท่าม-
กลางหมื�นคน
11 ศีรษะของเขาดังทองคาํเนื� อ
ดี ผมของเขาหยิกและดาํเหมือน
นกกา
12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตา
นกเขาที�ริมห้วยอาบนํ�านม และ
จับอยู่ที�ริมกระแสนํ�าเตม็ฝั�ง
13 แก้ มของเขาเหมื อนอย่ าง
ลานปลูกไม้สีเสียด ส่งกลิ�นหอม
หวน ริมฝีปากของเขาเหมือน
ดอกบัวหยดนํ�ามดยอบ
14 มือของเขาดุจวงแหวนทอง
คาํอั นประดับด้ วยพลอยเขียว
ท้ องของเขาดุ จเสางาช้ างและ
ประดับด้วยไพทูรย์
15 ขาของเขาดุจเสาหินอ่อนตั� ง
บนฐานเสียบทองคาํเนื� อดี สี
หน้าของเขาดุจเลบานอนประ-
เสริฐอย่างไม้สนสีดาร์
16 ปากของเขาอ่อนหวานที� สุด
ทั� วทั� งสรรพางค์ของเขาล้วนแต่
น่ารักน่าใคร่ โอ เหล่าบุตรสาว
แห่งเยรูซาเล็มจ๋า นี� คือที� รัก
ของดิฉัน และนี� คือเพื� อนยาก
ของดิฉัน

คําพูดของพวกบุตรสาว
แห่งเยรูซาเล็มและเจ้าสาว

6
โอ แม่สาวงามลํ�า เลิศใน
ท่ามกลางสาวอื� นๆ คู่ รัก

เพลงซาโลมอน J, M

(O) พซม H:O (J) พซม J:L (M) สดด NQ:S (S) พซม N:N (T) พซม L:S; T:O; รม HJ:NQ
(R) อสย JN:L (HQ) พซม L:H (HH) ดนล L:NS-NT (HL) พซม H:HJ (HN) พซม H:HQ
(HO) อพย HJ:M (HJ) วว H:HJ (HM) สดด HR:HQ; HHR:HQN (H) พซม M:O, R-HQ
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ของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอ
กลับไปไหนเสียแล้วเล่า เพื� อ
พวกเราจะไปสืบหากับเธอ
2ที� รักของดิฉันลงไปยังสวนของ
เขาเพื� อจะไปที� ลานปลูกไม้สี-
เสียด และเพื� อจะไปเลี� ยงฝูง
สัตว์ในสวนกับเพื� อจะเก็บดอก
บัว
3ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ5 ของที�
รักของดิฉัน และที�รักกเ็ป็นของ
ดิฉัน เขาเลี� ยงฝูงสัตว์อยู่ท่าม-
กลางหมู่ดอกบัว

ความงามและความดี
ของเจ้าสาว

4โอ ที� รักของฉันเอ๋ย แม่ช่าง
สวยงามประหนึ� งเมืองทีรซาห์
และงามเยน็ตาดังเยรูซาเลม็ แม่
เป็นสง่าน่าคร้ามเกรงดังกองทัพ
มีธงประจาํ
5ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ
เพราะว่าฉันแพ้นัยน์ตาของเธอ
แล้ว ผมของน้องดุจฝูงแพะที�
เคลื� อนมาตามเนินลาดภูเขากิ-
เลอาด
6ซี� ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมีย
เพิ�งขึ� นมาจากการชาํระล้าง มีลูก
แฝดติดมาทุกตัว และหามีตัว
ใดเป็นหมันไม่
7ขมับของเธอเหมือนผลทับทิม
ผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม
8มีมเหสีหกสิบองค์ และนาง
ห้ามแปดสิบคน พวกหญิง

พรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา
9แม่นกเขาของฉัน แม่คนงาม
หมดจดของฉัน เป็นคนเดียว
เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็น
หั วรักหั วใคร่ของผู้ ให้ กาํ เนิ ด
สาวๆทั� งหลายเห็นเธอ และ
เรียกเธอว่า ผาสุก ทั� งเหล่า
มเหสีและเหล่านางห้ามก็สรร-
เสริญเยินยอเธอว่า
10 "แม่สาวคนนี� เป็นผู้ ใดหนอ
เมื� อมองลงก็ดังอรุโณทัย แจ่ม
จรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดัง
ดวงสุริยัน สง่าน่าเกรงขามดัง
กองทัพมีธงประจาํ"
11 ดิ ฉั นลงไปในสวนผลนั ท
เพื�อจะดูหมู่ ไม้เขียวตามหุบเขา
ว่าเถาองุ่ นมี ดอกตูมออกหรือ
เปล่า และเพื�อจะดูว่าผลทับทิม
มีดอกแล้วหรือยัง
12 เมื� อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัว จิต
ใจของดิ ฉันได้กระทาํ ให้ ดิ ฉัน
เหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ
13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด  โอ
แม่ชาวชูเลมจ๋า กลับมาเถิด
กลับมาเถอะจ๊ะ เพื� อพวกดิฉัน
จะได้เธอไว้ชมเชย นี� กระไร
นะ เธอทั� งหลายจงมองตัวแม่
ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

7
โอ แม่ธิดาของจ้าว เท้าสวม
รองเท้าผูกของเธอนั�นนวย-

นาดนี� กระไร ตะโพกของเธอ
กลมดิกราวกับเม็ดเพชรที� มือ

เพลงซาโลมอน M, S

(L) พซม M:HH (N) พซม L:HM (O) พซม M:HQ (J) ปฐก NL:LM-LT; อพย NL:HQ
(M) พซม O:L (S) มธ LH:HR; LJ:NQ (T) H พกษ HH:H (R) กดว LN:R; สดด OJ:R
(HQ) มธ LH:HR (HH) พซม M:L (HL) ยรม NH:HT (HN) พซม L:HO (H) ลก HJ:LL
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ช่างผู้ชาํนาญได้เจียระไนไว้
2สะดือของเธอดุจอ่างกลมที�มิ
ได้ขาดเหล้าองุ่ นประสม ท้อง
ของเธอดังกองข้าวสาลีที� มีดอก
บัวปักไว้ล้อมรอบ
3ถันทั� งสองของเธอเหมือนลูก
ละมั� งสองตั วซึ� งเป็นละมั� งฝา
แฝด
4ลาํคอของเธอประหนึ� งหอคอย
สร้างด้วยงาช้าง เนตรทั� งสอง
ของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบน
ที� ริมประตูเมืองบัทรับบิม จมูก
ของเธอเหมือนหอแห่งเลบา-
นอนซึ� งมองลงเห็นเมืองดามัส-
กัส
5 ศี รษะของเธอดั งยอดภู เขา
คารเมล ผมของเธอดุจด้ายสี
ม่วง กษัตริย์ก็ต้องมนต์เสน่ห์
ด้วยเส้นผมนั�น
6โอ แม่ช่างน่ารัก แม่ช่างชื�นชม
เธอนี� ช่างสวยงามต้องตาจริง
7 เธองามระหงดุจต้นอินทผลัม
และถันทั� งสองของเธอดั งพวง
องุ่น
8 ฉันจึงคิดว่า ฉันจะปีนขึ� นต้น
อินทผลัมนั� น ฉันจะจับพวง
เหนี� ยวไว้ ขอให้ถันทั� งสองของ
เธองามดังพวงองุ่ นเถอะ และ
ขอให้ลมหายใจของเธอหอมดัง
ผลแอบเปิ� ลเถิด
9และขอให้เพดานปากของเธอ
ดุจนํ�าองุ่นอย่างดียิ� งสาํหรับที� รัก

ของฉัน ดื�มคล่องคอจริงๆ ทาํ
ให้ ริมฝีปากของคนที� หลับอยู่
พูดได้

เจ้าสาวหลงรกัเจ้าบ่าว
10 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ5 ของที�
รักของดิฉัน และความปรารถนา
ของเขากเ็จาะจงเอาตัวดิฉัน
11 ที�รักของดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ
ให้เราพากันออกไปในทุ่งนา ให้
เราพักอยู่ตามหมู่บ้าน
12 ให้เราตื�นแต่เช้าตรู่ไปยังสวน
องุ่ น ให้เราดูว่าเถาองุ่ นมีดอก
ตูมออกหรือเปล่า หรือว่ามีดอก
บานแล้ว ให้เราดูว่าต้นทับทิม
มีดอกหรือยัง ณ ที�นั� นแหละ
ดิ ฉันจะมอบความรักของดิ ฉัน
ให้แก่เธอ
13 โอ ที� รักของดิฉันจ๋า ผล
มะเขือดูดาอิมส่งกลิ� นหอมฟุ้ ง
ไป แล้วที�ประตูบ้านของพวก
ดิฉันมีผลไม้อร่อยนานาชนิด มี
ทั� งผลใหม่และผลเก่าที� ดิฉันได้
เกบ็รวบรวมไว้สาํหรับเธอ

8
โอ ถ้าเธอได้เป็นเหมือน
พี�ชายของดิฉัน ผู้ได้ดูดนม

จากอกมารดาของดิ ฉันก็จะดี
เพราะเมื�อดิฉันพบเธอนอกบ้าน
ดิฉันจะได้จุบเธอได้ แล้วคนทั�ง
หลายจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ�นดิฉัน
2แล้วดิ ฉันจะได้ เดินนาํเธอพา
เธอให้เข้ามาในเรือนมารดาของ
ดิฉัน ผู้ซึ�งจะสอนดิฉัน ดิฉันจะ

เพลงซาโลมอน S, T

(L) สภษ N:T (N) พซม O:J (O) พซม H:HQ (J) อสย NJ:L (M) พซม H:HJ; S:HQ
(S) สดด RL:HL (T) พซม O:HM (R) พซม L:HO (HQ) พซม L:HM (HH) พซม H:O
(HL) สภษ T:HS (HN) ปฐก NQ:HO; พซม O:HM (H) อสย S:HO; R:M (L) พซม N:O
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ได้ให้ เธอดื� มนํ�า องุ่ นใส่เครื� อง
เทศ และดื�มนํ�าทับทิมของดิฉัน
3แล้วมือซ้ายของเขาจะช้อนใต้
ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวา
ของเขาจะสอดกอดดิฉันไว้
4โอ บุตรสาวแห่งเยรูซาเลม็เอ๋ย
ดิฉันขอให้เธอทั� งหลายปฏิญาณ
ว่า เธอทั�งหลายจะไม่เร้าหรือจะ
ไม่ ปลุ กที� รั กของดิ ฉั นให้ ตื� น
กระตือขึ� น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว

เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรกั
5แม่คนนี� ที� ขึ� นมาจากถิ� นทุร-
กันดารอิงแอบแนบมากับคู่ รัก
คือใครที�ไหนหนอ ดิฉันได้ปลุก
เธอเมื�อเธออยู่ใต้ต้นแอบเปิ� ล ที�
นั� นแหละที� มารดาของเธอได้
ให้กาํเนิดเธอ ที�ตรงนั� นแหละ
ผู้ที�คลอดเธอได้ให้กาํเนิดเธอ
6 จงแนบดิ ฉั นไว้ ดุ จดวงตรา
แขวนอยู่ที� ใจของเธอ ประดุจ
ดวงตราบนแขนของเธอ เพราะ
ความรักนั� นเข้มแข็งอย่างความ
ตาย ความริษยาก็ดุเดือด
เหมือนแดนคนตาย และประ-
กายแห่ งความริ ษยานั� นก็ คื อ
ประกายเพลิง คือประกายเพลิง
ที�แสนรุนแรง
7นํ�า มากหลายไม่อาจดับความ
รักให้มอดเสียได้ หรืออุทกธาร
ทั� งหลายไม่อาจท่วมความรักให้
สาํลักตายเสียได้ แม้ว่าคนใดจะ
เอาทรัพย์สมบัติ ในเหย้าเรือน

ของตนทั� งสิ� นมาแลกกับความ
รักนั� น คนนั� นจะได้รับความ
หมิ� นประมาทจากคนทั� งหลาย
เป็นอย่างยิ�ง

เจ้าบ่าวกบัเจ้าสาว
กล่าวเรื�องนอ้งสาวคนหนึ�ง

8เรามีน้องสาวคนหนึ� งและเธอ
ยังไม่มีถัน เราจะทาํอย่างไรกับ
น้องสาวของเรา เมื�อถึงวันที�เขา
มาสู่ขอน้องของเรา
9ถ้าหากน้องสาวนั�นเป็นกาํแพง
พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงินไว้
หลังหนึ� ง และถ้าหากน้องเป็น
ประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอ
ด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์

เจ้าสาวสนทนา
กบัเจ้าบ่าว

10 ดิฉันเป็นกาํแพง ถันทั� ง
สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย
เพราะฉะนั� นในสายตาของเขา
ดิ ฉันจึงเป็นดังผู้ ที� ได้ รับความ
โปรดปราน
11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุ่ นอยู่
แปลงหนึ� งที� เมืองบาอัลฮาโมน
พระองค์ทรงมอบสวนองุ่ นนั� น
ให้แก่ผู้ รักษาสวนเช่า ทุกคน
ต้องส่งเงินคนละพันแผ่นเป็นค่า
ผลไม้
12 สวนองุ่ นของดิฉัน ซึ� งเป็น
ของดิฉันเอง อยู่ต่อหน้าดิฉัน
โอ ข้าแต่ซาโลมอน พันนั�นพระ
องค์เอาไปเถิด และผู้ดูแลผลไม้

เพลงซาโลมอน T

(N) พบญ NN:LS; อสย ML:O-J (O) พซม L:S; N:J (J) สดด OJ:HQ-HH; HQS:L-T
(M) อพย LT:R-HL, LH, LR-NQ (S) อสย ON:L; มธ S:LO-LJ (T) อสค HM:OM
(R) วว LH:HL-HR (HQ) อสค HM:S (HH) ปญจ L:O; อสย J:H-S (HL) สภษ O:LN
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ในสวนนั� นก็ เอาไปคนละสอง
ร้อยเถิด
13 โอ เธอ ผู้อยู่ในสวน พวก
เพื� อนๆของเธอคอยฟั งเสี ยง
ของเธออยู่ ขอให้ฉันได้ยินเสียง

เธอ
14 ที� รักของดิฉันจ๋า เร็วๆเข้า
เถอะจ๊ะ ขอให้เธอเป็นดังละมั� ง
หรือกวางหนุ่ มบนภูเขาต้นสี-
เสียดเถิด

เพลงซาโลมอน T

(HN) พซม L:HN; O:HM; M:L; S:HH-HL; มธ HT:LQ; LT:LQ; ยน HO:LH-LN; HO:HN-HO
(HO) พซม L:HS; ลก HR:HL; ฟป H:LN; วว LL:HS, LQ
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