หน้ า 1374
เพลงซาโลมอน
การสนทนาระหว่ าง
เจ้าบ่ าวกับเจ้าสาว
บทเพลงแห่ งบทเพลงทั ง
หลายซึ งเป็ นของซาโลมอน
2ขอเขาจุ บดิ ฉันด้ วยจุ บจากปาก
ของเขา เพราะว่ าความรั กของ
เธอดีกว่ านํา องุ่ น
3 เพราะนํา มั น เจิ ม ของเธอนั น
หอมฟุ้ ง นามของเธอจึ งหอม
เหมื อนนํา มั นที เทออกแล้ ว
เพราะฉะนั นพวกหญิงพรหมจารี
จึงรักเธอ
4ขอพาดิ ฉั นไป พวกเราจะวิ ง
ตามเธอไป กษั ตริ ย์ ได้ นาํ ดิ ฉั น
ไปในห้ องโถงของพระองค์ เรา
จะเต้ นโลดและเปรมปรี ด5 ิ ในตั ว
เธอ เราจะพรรณนาถึ งความรั ก
ของเธอให้ ยิ งกว่ านํา องุ่ น บรรดาคนเทียงธรรมรักเธอ
5โอ บุตรสาวแห่ งเยรูซาเล็มเอ๋ย
ดิ ฉั นผิ วดํา ๆ แต่ ว่ าดํา ขํา ดั ง
เต็นท์ ของพวกเคดาร์ ดั งวิ สู ตร
ของซาโลมอน
6อย่ ามองค่ อนขอดดิฉัน เพราะ
ดิฉันผิวคลํา เนื องด้ วยแสงแดด
แผดเผาดิ ฉั น พวกบุ ตรแห่ ง
มารดาของดิ ฉั นได้ ข ึ งโกรธดิ ฉัน
เขาทั งหลายใช้ ดิ ฉันให้ เป็ นคนดู
แลสวนองุ่ น แต่ สวนองุ่ นของ
ดิฉันเอง ดิฉันไม่ ได้ ดูแล
7โอ เธอผู้ ที จิ ตใจดิ ฉั นรั ก ขอ

1

บอกดิ ฉั นว่ า เธอเลี ยงฝู งสั ตว์
อยู่ ที ไหนในเวลาเที ยงวั น เธอ
ให้ มันนอนพักทีไหน เพราะเหตุ
ใดเล่ าดิ ฉั นจะต้ องหั นไปตามฝู ง
สัตว์ของพวกเพื อนเธอ
8โอ แม่ งามเลิ ศในท่ ามกลาง
หญิงทังหลาย ถ้ าเธอไม่ ร้ ู จงเดิน
ไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล้ ว
จงเลี ยงฝู งแพะแกะของเธอไว้ ที
ข้ างเต็นท์ของเมษบาลเถิด
9โอ ที รั กของฉั นเอ๋ ย ฉั นขอ
เปรี ยบเธอประหนึ งอาชาเที ยม
ราชรถของฟาโรห์
10 แก้ มทั งสองของเธองามด้ วย
อาภรณ์ ประดั บเพชรพลอย ลํา
คอของเธอก็สวยมีสร้ อยทองคํา
11 พวกฉั นจะทํา เครื องประดั บ
ทองคํามีลูกปั ดเงินประกอบ
12 ขณะเมื อกษั ตริ ย์ กาํ ลั งประทั บที โต๊ ะอยู่ นํา มั นแฝกหอม
ของดิฉันก็ส่งกลิ นฟุ้ งไป
13 ที รั ก ของดิ ฉั น เป็ นเหมื อ น
ห่ อมดยอบสํา หรั บดิ ฉั น ห้ อย
อยู่ ตลอดคืนระหว่ างสองถันของ
ดิฉัน
14 ที รั กของดิ ฉั นนั น สํา หรั บ
ดิ ฉั นเธอเป็ นเหมื อนช่ อดอก
เทียนขาว อยู่ ในสวนองุ่ นเอนเกดี
15 ดู เถิ ด ที รั กของฉั น ดู ช่ าง
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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ตาทังสองของเธอดังนกเขา
7โอ เหล่ าบุ ตรสาวแห่ งเยรูซา16 ดูเถิด ทีรักของฉัน เธอเป็ น เล็มเอ๋ย ดิฉันขอให้ เธอทังหลาย
คนสวยงามจริ งเจ้ าค่ ะ เธอเป็ น ปฏิ ญาณต่ อละมั งหรื อกวางตั ว
คนน่ าชมจริ งๆ ที นอนของเรา เมี ยในทุ่ งว่ า เธอทั งหลายจะไม่
เขียวสด
เร้ าหรื อจะไม่ ปลุ กที รั กของดิ ฉัน
17 ขื อเรื อ นของเราทํา ด้ วยไม้ ให้ ตื นกระตื อขึ นจนกว่ าเขาจะจุ
สนสี ดาร์ และแปของเรานั นทํา ใจแล้ ว
ด้ วยไม้ สนสามใบ
8แน่ ะ เสียงทีรักของดิฉัน ดูเถิด
การไตร่ ตรองของเจ้าสาว
เขามาแล้ ว กําลังเต้ นโลดอยู่ บน
ดิ ฉันเหมื อนดอกกุ หลาบใน ภู เขา กําลั งกระโดดอยู่ บนเนิ น
ทุ่ งชาโรน เหมื อนดอกบั ว เขา
9ที รั กของดิ ฉันเป็ นดุ จดั งละมั ง
ในหุ บเขา
2ดอกบั วท่ามกลางต้ นหนามนั น หรือดุจดังกวางหนุ่ ม ดูเถิด เขา
อย่ างไร ทีรักของฉันก็อยู่ เด่ นใน กํา ลั ง ยื น อยู่ ที ข้ างหลั ง กํา แพง
ของเรา เขาชะโงกหน้ าต่ างเข้ า
ท่ามกลางสาวอื นๆ
3ต้ นแอบเปิ ลขึ นอยู่ กลางต้ นไม้ มา เขาสอดมองดูทางตาข่ าย
ป่ าอย่ างไร ที รั กของดิ ฉั นก็อยู่ 10 ที รั กของดิ ฉันได้ เอ่ ยปากพู ด
ท่ า มกลางชายหนุ่ มอื นๆอย่ า ง กั บดิ ฉั นว่ า "ที รั กของฉั นเอ๋ ย
นั น ดิ ฉันได้ นั งอยู่ ใต้ ร่มของเขา เธอจงลุ กขึ นเถอะ คนสวยงาม
ด้ วยความยินดีเป็ นอันมาก และ ของฉันเอ๋ย จงมาเถิด
11 ด้ วยว่ า ดูเถิด ฤดูหนาวล่ วง
ผลของเขาดิฉันได้ ล ิ มรสหวาน
4เขาได้ พาดิ ฉั น ให้ เข้ าในเรื อน ไปแล้ ว และฝนก็วายแล้ ว
สํา หรั บงานเลี ยง และธงสําคั ญ 12 ดอกไม้ ต่ างๆนานากํา ลั ง
ของเขาซึ งห้ อยอยู่ เหนือดิฉันนั น ปรากฏบนพื นแผ่ นดิ น เวลา
สํา หรั บวิ หคร้ องเพลงมาถึ งแล้ ว
คือความรัก
5 จงชู กาํ ลั ง ของดิ ฉั น ด้ วยขนม และเสียงคูของนกเขาก็ได้ ยินอยู่
องุ่ นแห้ ง ขอทํา ให้ ดิ ฉั นชื นใจ ในแผ่ นดินของเรา
ด้ วยผลแอบเปิ ล เพราะดิ ฉั น 13 ต้ นมะเดื อกําลั งบ่ มผลดิ บให้
สุ ก และเถาองุ่ นมี ดอกบานอยู่
ป่ วยเป็ นโรครัก
6 มื อ ซ้ ายของเขาช้ อนใต้ ศี ร ษะ มันส่ งกลิ นหอมฟุ้ ง ทีรักของฉัน
ของดิ ฉันไว้ และมื อขวาของเขา เอ๋ย จงลุกขึ นเถอะ คนสวยงาม
ของฉันเอ๋ย จงมาเถิด
สอดกอดดิฉันไว้

2

(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 แม่ นกเขาของฉันเอ๋ย แม่ 3พวกพลตระเวนที ลาดตระเวน
นกเขาตั วที อยู่ ในซอกผาในช่ อง ในเมื องนั นได้ พบดิ ฉั น แล้ ว
ลั บแห่ งเขาชั น ขอให้ ฉั นได้ ชม ดิ ฉั นถามเขาว่ า "ท่ านเห็ นเขา
รู ปโฉมของเธอหน่ อยเถอะ ขอ ผู้ นั นที ดวงใจของดิ ฉั น รั ก ใคร่
ให้ ฉั นได้ ยิ นสํา เนี ยงของเธอ ไหม"
หน่ อย ด้ วยว่ านํา เสียงของเธอก็ 4พอดิฉันผ่ านพลตระเวนพ้ นมา
หวาน และรูปโฉมของเธอก็งาม หน่ อยเดียว ดิ ฉันก็พบเขาผู้ น ั น
วิไล
ที ดวงใจของดิ ฉันรั กใคร่ ดิ ฉั น
15 จงจั บสุ นั ขจิ งจอกมาให้ เรา จับตัวเขากุ มไว้ แน่ น และไม่ ยอม
คื อ สุ นั ขจิ งจอกตั วเล็ กที ทาํ ลาย ปล่ อยให้ เขาหลุ ดไปเลย จน
สวนองุ่ น เพราะว่ าสวนองุ่ นของ ดิฉันพาเขาให้ เข้ ามาในเรือนของ
เรากําลังมีดอกช่ อแล้ ว"
มารดาดิ ฉั น และให้ เข้ ามาใน
16 ที รั กของดิฉันเป็ นกรรมสิ ทธิ5 ห้ องของผู้ ทีให้ ดิฉันได้ ปฏิสนธิ
ของดิฉัน และตัวดิฉันก็เป็ นของ 5โอ เหล่ าบุ ตรสาวแห่ งเยรูซาเขา เขากํา ลั งเลี ยงฝู งสั ตว์ ของ เล็มเอ๋ย ดิฉันขอให้ เธอทังหลาย
เขาท่ามกลางหมู่ ดอกบัว
ปฏิ ญาณต่ อละมั งหรื อกวางตั ว
17 ที รั กของดิ ฉั นจ๋ า จนเวลา เมี ยในทุ่ งว่ า เธอทั งหลายจะไม่
เย็น และเงาหมดไปแล้ ว ขอเธอ เร้ าหรื อจะไม่ ปลุ กที รั กของดิ ฉัน
เป็ นดั งละมั งหรื อ กวางหนุ่ มที ให้ ตื นกระตื อขึ น จนกว่ าเขาจะ
เทือกเขาเบเธอร์เถิด
จุ ใจแล้ ว
เจ้าสาวแสวงหา
การยกย่ องเจ้าบ่ าวกับเพือนๆ
และพบกับเจ้าบ่ าว
6 ผู้ ใดหนอที กํา ลั งขึ นมาจาก
ยามราตรี กาลเมื อดิ ฉั นนอน ถิ นทุ รกั น ดารดู ประดุ จเสาควั น
อยู่ ดิ ฉั น มองหาเขาผู้ นั นที หอมไปด้ วยกลิ นมดยอบและ
ดวงใจของดิ ฉันรั กใคร่ ดิ ฉั น กํา ยาน ทํา ด้ วยบรรดาเครื อง
หอมของพ่ อค้ า
มองหาเขา แต่ หาได้ พบไม่
2"บั ดนี ดิ ฉั นจะลุ กขึ น แล้ ว 7ดู เถิ ด เป็ นพระวอของซาโลจะเที ยวไปในเมื องให้ ตลอดไป มอน ห้ อมล้ อมมาด้ วยทแกล้ ว
ตามถนนและลานเมือง ดิฉันจะ ทหารหกสิ บคน เป็ นทแกล้ ว
แสวงหาเขาผู้ นั นที ดวงใจของ ทหารคนอิสราเอล
ดิ ฉั นรั กใคร่ " ดิ ฉั นมองหาเขา 8เขาทั งหลายถื อดาบและเป็ นผู้
ชํานาญศึก เขาทุ กคนเหน็บดาบ
แต่ หาได้ พบไม่

3

(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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ไว้ ทีต้นขาของตน เพราะเกรงภัย งาม ขมั บของเธอเหมื อนผล
ในราตรีกาล
ทับทิมผ่ าซีกอยู่ ในผ้ าคลุม
9กษั ตริ ย์ซาโลมอนสร้ างพระวอ 4 ลํา คอของเธอดุ จป้ อมของ
สําหรั บพระองค์ ด้ วยไม้ มาจาก ดาวิ ด ที ได้ ก่ อ สร้ างไว้ เพื อเก็ บ
เลบานอน
เครื องอาวุธ มีด ั งพันหนึ งแขวน
10 พระองค์ ท รงทํา เสาพระวอ ไว้ ทั งหมดเป็ นโล่ ของทแกล้ ว
นั นด้ วยเงิน แท่นประทับทําด้ วย ทหาร
ทองคํา และยี ภ่ ู ลาดด้ วยผ้ าสี 5ถั นทั ง สองของเธอเหมื อนลู ก
ม่ วง ข้ างในพระวอนั นบุ ไว้ ด้ วย ละมั งสองตั วซึ งเป็ นละมั งฝา
ความรั ก โดยบุ ต รสาวแห่ ง เยรู - แฝดที กาํ ลั ง หากิ นในท่ ามกลาง
ซาเล็ม
หมู่ ดอกบัว
11 โอ บุ ตรสาวแห่ งศิ โยนเอ๋ ย 6 จนเวลาเย็ น และเงาหมดไป
จงออกไป ไปดู กษั ตริ ย์ ซาโล- แล้ ว ฉั นจะไปยั งภู เขามดยอบ
มอนเถิ ด ทรงมงกุ ฎซึ งพระราช และยังเนินเขากํายาน
ชนนีได้ สวมให้ ในวันทีพระองค์ 7ที รั กของฉั นเอ๋ ย เธอช่ างงาม
ได้ ทรงอภิ เษกสมรสนั น ในวั น สะพรั งไปทังนั น ในตัวเธอจะหา
เมื อพระทั ย ของพระองค์ ท รง ตําหนิสักนิดก็ไม่ มี
เบิกบานอยู่
8จงจากเลบานอนไปกั บฉั นเถิ ด
เจ้าบ่ าวยกย่ องเจ้าสาว
เจ้ าสาวของฉั นจ๋า จงจากเลบาทีรักของฉันเอ๋ย ดูเถิด เธอ นอนไปกับฉันนะ ให้ มองลงจาก
ช่ างสวยงาม ดู ซี เธอสวย ยอดเขาอามานา จากยอดเขา
งาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่ เสนี ร์ และยอดเขาเฮอร์ โมน
ในผ้ าคลุ ม ผมของเธอดุ จฝู ง จากถํา ราชสีห์ จากเขาเสือดาว
แพะที เคลื อนมาตามเนิ น ลาด 9น้ องสาวของฉั นจ๋ า น้ องได้
ปล้ นเอาดวงใจของพี ไปเสี ยแล้ ว
ภูเขากิเลอาด
2ซี ฟันของเธอดั งฝู งแกะตั วเมี ย ละ เจ้ าสาวของฉั นเอ๋ ย เจ้ าได้
ที กาํ ลั งจะตั ดขน เพิ งขึ นมาจาก ปล้ นเอาดวงใจของฉั น ไปด้ วย
การชํา ระล้ าง มี ลู กแฝดติ ดมา การชายตาเพี ยงแวบเดี ยวเท่ า
ทุ กตั ว และหามี ตัวใดเป็ นหมั น นั น ด้ วยสร้ อยคอสายเดี ยวของ
เจ้ า
ไม่
3 ริ ม ฝี ปากของเธอแดงดุ จด้ าย 10 น้ องสาวของฉั นจ๊ ะ เจ้ าสาว
สี ครั ง และคําพู ดของเธอก็งด- ของฉั นจ๋ า ความรั กของเธอช่ าง

4

(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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เพลงซาโลมอน O, J
หน้ า 1378
หวานเสียนี กระไร ความรั กของ หอมในสวนนั นจะหอมฟุ้ งออก
เธอนั นช่ างหวานกว่ านํา องุ่ น ไป ขอให้ ทีรักของดิฉันเข้ ามาใน
และกลิ นนํา มั นของเธอช่ างหอม สวนของเขา และรับประทานผล
กว่ าเครื องเทศทังหลาย
ไม้ อันโอชาเถิด
11 โอ เจ้ าสาวของฉั นจ๋ า ริ มฝี
คําตอบของเจ้าบ่ าว
ปากของเธอเสมื อนนํา ผึ งกํา ลั ง
น้ องสาวของฉั นจ๊ ะ เจ้ าสาว
จะหยดย้ อย นํา ผึ งและนํา นม
ของฉั นจ๋า ฉันเข้ ามาในสวน
อยู่ ใต้ ล ิ นของเธอ กลิ นเสื อผ้ า ของฉั นแล้ วนะ ฉั นมาเก็บเอา
ของเธอหอมดุ จกลิ นมาจากเล- มดยอบของฉั นพร้ อมกั บไม้ สี บานอน
เสี ยดของฉั นแล้ ว ฉั นรั บประ12 เจ้ าสาวของฉั นเอ๋ ย น้ อง ทานรวงผึ งกั บนํา ผึ งของฉันแล้ ว
สาวของฉั น เปรี ยบประดุ จ สวน ฉั นดื มนํา องุ่ นกั บนํา นมของฉั น
สงวน ดุ จอุ ทยานที หวงห้ ามไว้ แล้ ว โอ สหายทังหลาย จงรับ
และดุจนํา พุทีถูกประทับตราไว้
ประทานและจงดื มเถิด โอ ท่าน
13 ผลิ ต ผลของเธอดุ จ สวนต้ น ผู้ เป็ นทีรักเอ๋ย จงดื มให้ อิ มหนํา
ทั บทิ ม อี กทั งผลไม้ อั นโอชา เถิด
อย่ างอื นๆ อี กทังเทียนขาวและ
เจ้าสาวได้ยินคําตอบ
แฝกหอม
ของเจ้าบ่ าวจึ งตื นขึ! น
14 ต้ นแฝกหอมและต้ นฝรั น 2ดิฉันหลับแล้ ว แต่ ใจของดิฉัน
ต้ นตะไคร้ และอบเชย อี กทั ง ยั งตื นอยู่ คื อมี เสี ยงเคาะของ
บรรดาต้ นไม้ สํา หรั บทํา กํา ยาน ทีรักของดิฉันพูดว่ า "น้ องสาวจ๋า
คื อ ต้ นมดยอบและต้ นกฤษณา ทีรักของฉันจ๋า เปิ ดประตูให้ ฉัน
อี กทั งเครื องหอมชั นเยี ยมทั ง ซิจ๊ะ แม่ นกเขาของฉันจ๊ะ แม่ คน
สิ น
งามหมดจดของฉั นจ๋ า เพราะ
15 ตั วเธอประดุ จดั งนํา พุ ใน ศี รษะของฉั นก็ ถู กนํา ค้ างชื น
อุ ทยาน ประดุ จบ่ อนํา แห่ งชี วิต และเส้ นผมของฉั นก็ชุ่ มด้ วยละและประดุ จ ลํา ธารไหลจากเล- อองนํา ฟ้ าแห่ งราตรีกาล"
บานอน
3ดิ ฉั นเปลื องเสื อของดิ ฉั นออก
การขอร้องของเจ้าสาว
เสียแล้ ว ดิฉันจะสวมกลับเข้ าไป
16 โอ ลมเหนื อเอ๋ ย จงตื นขึ น อี กอย่ างไรได้ ดิ ฉันล้ างเท้ าของ
เถิด ลมใต้ เอ๋ย จงพัดมาเถิด จง ดิ ฉั นแล้ ว ทํา ไมจะให้ เท้ าของ
พั ดโชยสวนของดิ ฉั น เพื อของ ดิฉันกลับเปื อนไปอีกเล่ า

5

(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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หน้ า 1379
เพลงซาโลมอน J, M
4ที รั ก ของดิ ฉั นสอดมื อของเขา
เจ้าสาวยกย่ องเจ้าบ่ าว
เข้ ามาทางรูประตู และใจดิฉันก็ 10 ที รั กของดิ ฉั นผิ วเปล่ งปลั ง
กระสันถึงเขา
อมเลื อด เขาเป็ นเอกในท่ าม5ดิ ฉั นลุ กขึ นไปเปิ ดประตู ให้ ที กลางหมื นคน
รักของดิฉัน และมือของดิฉันทํา 11 ศี รษะของเขาดั งทองคํา เนื อ
ให้ มดยอบหยด และนิ วของ ดี ผมของเขาหยิกและดําเหมือน
ดิฉันทําให้ นาํ มดยอบย้ อยบนลูก นกกา
สลักกลอน
12 ตาของเขาเปรี ยบเหมื อ นตา
เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่ าว
นกเขาทีริมห้ วยอาบนํา นม และ
6 ดิ ฉั น เปิ ดประตู ใ ห้ ที รั ก ของ จับอยู่ ทีริมกระแสนํา เต็มฝั ง
ดิ ฉัน แต่ ที รั กของดิ ฉั นกลั บไป 13 แก้ มของเขาเหมื อนอย่ าง
เสียแล้ ว เมื อเขาพูด จิตใจดิฉัน ลานปลูกไม้ สีเสียด ส่ งกลิ นหอม
มั วตกตะลึ ง ดิ ฉันแสวงหาเขา หวน ริ มฝี ปากของเขาเหมื อน
แต่ ดิ ฉั นหาเขาไม่ พบ ดิ ฉันร้ อง ดอกบัวหยดนํา มดยอบ
เรียกเขา แต่ เขามิได้ ขานตอบ
14 มื อ ของเขาดุ จ วงแหวนทอง
7 พลตระเวนที ลาดตระเวนใน คํา อั น ประดั บด้ วยพลอยเขี ยว
เมืองได้ พบดิฉัน เขาตีดิฉัน เขา ท้ องของเขาดุ จเสางาช้ างและ
ทําให้ ดิฉันบาดเจ็บ พลตระเวน ประดับด้ วยไพทู รย์
รั ก ษากํา แพงเมื องฉกชิ งเอาผ้ า 15 ขาของเขาดุ จเสาหิ นอ่ อนตั ง
คลุมตัวจากดิฉันไป
บนฐานเสี ยบทองคํา เนื อดี สี
8โอ บุตรสาวแห่ งเยรูซาเล็มเอ๋ย หน้ าของเขาดุ จเลบานอนประดิ ฉั นขอให้ พวกเธอปฏิ ญาณว่ า เสริฐอย่ างไม้ สนสีดาร์
ถ้ าเธอคนใดได้ พบทีรักของดิฉัน 16 ปากของเขาอ่ อนหวานที สุ ด
เธอจะรั บปากบอกเขาว่ า ดิ ฉั น ทั วทั งสรรพางค์ ของเขาล้ วนแต่
ป่ วยเป็ นโรครัก
น่ ารักน่ าใคร่ โอ เหล่ าบุตรสาว
9โอ แม่ สาวงามลํา เลิศในท่าม- แห่ งเยรู ซาเล็มจ๋ า นี คื อที รั ก
กลางสาวอื นๆ คู่ รักของเธอนั น ของดิ ฉั น และนี คื อเพื อนยาก
วิ เศษอะไรไปกว่ าคู่ รั กของใครๆ ของดิฉัน
คู่ รั ก ของเธอนั นวิ เ ศษอะไรไป
คําพู ดของพวกบุ ตรสาว
กว่ าคู่ รักของใครอื นหรือ เธอจึง
แห่ งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
ได้ มาให้ พวกฉั นปฏิญาณให้ เช่ น
โอ แม่ ส าวงามลํา เลิ ศใน
นั น
ท่ ามกลางสาวอื น ๆ คู่ รั ก

6

(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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เพลงซาโลมอน M, S
หน้ า 1380
ของเธอไปไหนเสีย คู่ รักของเธอ พรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา
กลั บไปไหนเสี ยแล้ วเล่ า เพื อ 9แม่ นกเขาของฉั น แม่ คนงาม
พวกเราจะไปสืบหากับเธอ
หมดจดของฉั น เป็ นคนเดี ยว
2ที รั กของดิฉันลงไปยังสวนของ เธอเป็ นคนเดียวของมารดา เป็ น
เขาเพื อจะไปที ลานปลู กไม้ สี - หั วรั ก หั วใคร่ ของผู้ ให้ กํา เนิ ด
เสี ยด และเพื อจะไปเลี ยงฝู ง สาวๆทั งหลายเห็ นเธอ และ
สั ต ว์ ในสวนกั บเพื อจะเก็บดอก เรี ยกเธอว่ า ผาสุ ก ทั งเหล่ า
บัว
มเหสี และเหล่ านางห้ ามก็สรร3ตั วดิ ฉั น เป็ นกรรมสิ ท ธิ5 ของที เสริญเยินยอเธอว่ า
รักของดิฉัน และทีรักก็เป็ นของ 10 "แม่ ส าวคนนี เป็ นผู้ ใดหนอ
ดิ ฉัน เขาเลี ยงฝู งสั ตว์ อยู่ ท่ าม- เมื อมองลงก็ดั งอรุ โณทัย แจ่ ม
กลางหมู่ ดอกบัว
จรัสดังดวงจั นทร์ กระจ่ างจ้ าดัง
ความงามและความดี
ดวงสุ ริ ยั น สง่ าน่ าเกรงขามดั ง
กองทัพมีธงประจํา"
ของเจ้าสาว
4โอ ที รั กของฉั นเอ๋ ย แม่ ช่ าง 11 ดิ ฉั นลงไปในสวนผลนั ท
สวยงามประหนึ งเมื อ งที ร ซาห์ เพื อจะดู หมู่ ไม้ เขี ยวตามหุ บเขา
และงามเย็นตาดังเยรูซาเล็ม แม่ ว่ า เถาองุ่ นมี ด อกตู ม ออกหรื อ
เป็ นสง่ าน่ าคร้ ามเกรงดังกองทัพ เปล่ า และเพื อจะดูว่าผลทับทิม
มีดอกแล้ วหรือยัง
มีธงประจํา
5ขอเบื อนเนตรไปจากฉั นเถอะ 12 เมื อดิ ฉั นยั งไม่ ทั นรู้ ตั ว จิ ต
เพราะว่ าฉั นแพ้ นั ยน์ ตาของเธอ ใจของดิ ฉั น ได้ กระทํา ให้ ดิ ฉั น
แล้ ว ผมของน้ องดุ จฝู งแพะที เหมือนรถม้ าแห่ งอามินาดิบ
เคลื อนมาตามเนิ นลาดภูเขากิ - 13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ
แม่ ชาวชู เลมจ๋ า กลั บมาเถิ ด
เลอาด
6ซี ฟันของเธอดั งฝู งแกะตั วเมี ย กลั บมาเถอะจ๊ ะ เพื อพวกดิ ฉั น
เพิ งขึ นมาจากการชําระล้ าง มีลูก จะได้ เธอไว้ ชมเชย นี กระไร
แฝดติ ดมาทุ กตั ว และหามี ตั ว นะ เธอทั งหลายจงมองตั วแม่
ชาวชู เลม ดังกองทัพสองพวก
ใดเป็ นหมันไม่
โอ แม่ ธิดาของจ้ าว เท้ าสวม
7ขมั บของเธอเหมื อนผลทับทิม
รองเท้ าผูกของเธอนั นนวยผ่ าซีกอยู่ ในผ้ าคลุม
8มี มเหสี หกสิ บองค์ และนาง นาดนี กระไร ตะโพกของเธอ
ห้ ามแปดสิ บคน
พวกหญิ ง กลมดิ ก ราวกั บเม็ ด เพชรที มื อ

7

(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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หน้ า 1381
เพลงซาโลมอน S, T
ช่ างผู้ ชาํ นาญได้ เจียระไนไว้
ของฉัน ดื มคล่ องคอจริ งๆ ทํา
2สะดื อของเธอดุ จอ่ างกลมที มิ ให้ ริ ม ฝี ปากของคนที หลั บอยู่
ได้ ขาดเหล้ าองุ่ นประสม ท้ อง พูดได้
ของเธอดั งกองข้ าวสาลี ที มี ดอก
เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่ าว
บัวปั กไว้ ล้อมรอบ
10 ตั วดิ ฉันเป็ นกรรมสิ ทธิ5 ของที
3ถั นทั ง สองของเธอเหมื อนลู ก รักของดิฉัน และความปรารถนา
ละมั งสองตั วซึ งเป็ นละมั งฝา ของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิฉัน
แฝด
11 ทีรักของดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ
4ลําคอของเธอประหนึ งหอคอย ให้ เราพากันออกไปในทุ่ งนา ให้
สร้ างด้ วยงาช้ าง เนตรทั งสอง เราพักอยู่ ตามหมู่ บ้าน
ของเธอดุ จสระในเมื อ งเฮชโบน 12 ให้ เราตื นแต่ เช้ าตรู่ ไปยังสวน
ที ริมประตูเมื องบัทรับบิม จมู ก องุ่ น ให้ เราดู ว่าเถาองุ่ นมี ดอก
ของเธอเหมื อ นหอแห่ งเลบา- ตูมออกหรือเปล่ า หรือว่ ามีดอก
นอนซึ งมองลงเห็นเมื องดามั ส- บานแล้ ว ให้ เราดู ว่ าต้ นทั บทิ ม
กัส
มี ดอกหรื อยั ง ณ ที นั นแหละ
5 ศี รษะของเธอดั งยอดภู เขา ดิ ฉั น จะมอบความรั ก ของดิ ฉั น
คารเมล ผมของเธอดุ จด้ ายสี ให้ แก่ เธอ
ม่ วง กษั ตริ ย์ ก ็ต้ องมนต์ เสน่ ห์ 13 โอ ที รั กของดิ ฉั นจ๋ า ผล
ด้ วยเส้ นผมนั น
มะเขื อดู ด าอิ ม ส่ งกลิ นหอมฟุ้ ง
6โอ แม่ ช่างน่ ารัก แม่ ช่างชื นชม ไป แล้ วที ประตู บ้ านของพวก
เธอนี ช่างสวยงามต้ องตาจริง
ดิฉันมี ผลไม้ อร่ อยนานาชนิด มี
7เธองามระหงดุ จต้ นอิ นทผลั ม ทั งผลใหม่ และผลเก่ าที ดิ ฉันได้
และถั น ทั งสองของเธอดั ง พวง เก็บรวบรวมไว้ สาํ หรับเธอ
องุ่ น
โอ ถ้ าเธอได้ เป็ นเหมื อน
8ฉั นจึ งคิ ดว่ า ฉั นจะปี นขึ นต้ น
พี ชายของดิฉัน ผู้ ได้ ดู ดนม
อิ นทผลั มนั น ฉั นจะจั บพวง จากอกมารดาของดิ ฉั น ก็ จ ะดี
เหนี ยวไว้ ขอให้ ถั นทั งสองของ เพราะเมื อดิ ฉันพบเธอนอกบ้ าน
เธองามดั งพวงองุ่ นเถอะ และ ดิฉันจะได้ จุบเธอได้ แล้ วคนทัง
ขอให้ ลมหายใจของเธอหอมดั ง หลายจะได้ ไม่ ดูถูกดูหมิ นดิฉัน
ผลแอบเปิ ลเถิด
2 แล้ วดิ ฉั นจะได้ เดิ นนํา เธอพา
9และขอให้ เพดานปากของเธอ เธอให้ เข้ ามาในเรื อนมารดาของ
ดุจนํา องุ่ นอย่ างดียิ งสําหรับที รัก ดิฉัน ผู้ ซึ งจะสอนดิฉัน ดิฉันจะ

8

(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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ได้ ให้ เธอดื มนํา องุ่ นใส่ เ ครื อง ของตนทั งสิ นมาแลกกั บความ
เทศ และดื มนํา ทับทิมของดิฉัน
รั กนั น คนนั นจะได้ รั บความ
3แล้ วมื อซ้ ายของเขาจะช้ อนใต้ หมิ นประมาทจากคนทั งหลาย
ศี รษะของดิ ฉันไว้ และมื อขวา เป็ นอย่ างยิ ง
ของเขาจะสอดกอดดิฉันไว้
เจ้าบ่ าวกับเจ้าสาว
4โอ บุตรสาวแห่ งเยรูซาเล็มเอ๋ย
กล่ าวเรื องน้องสาวคนหนึง
ดิ ฉันขอให้ เธอทั งหลายปฏิญาณ 8เรามี น้ องสาวคนหนึ งและเธอ
ว่ า เธอทังหลายจะไม่ เร้ าหรือจะ ยั งไม่ มี ถัน เราจะทําอย่ างไรกั บ
ไม่ ปลุ กที รั กของดิ ฉั นให้ ตื น น้ องสาวของเรา เมื อถึงวันทีเขา
กระตือขึ น จนกว่ าเขาจะจุ ใจแล้ ว มาสู่ ขอน้ องของเรา
เจ้าบ่ าวกล่ าวถึงความรัก
9ถ้ าหากน้ องสาวนั นเป็ นกําแพง
5 แม่ ค นนี ที ขึ นมาจากถิ นทุ ร - พวกเราก็จะสร้ างปราสาทเงิ นไว้
กั น ดารอิ ง แอบแนบมากั บคู่ รั ก หลั งหนึ ง และถ้ าหากน้ องเป็ น
คือใครทีไหนหนอ ดิฉันได้ ปลุก ประตู พวกเราจะโอบล้ อมเธอ
เธอเมื อเธออยู่ ใต้ ต้นแอบเปิ ล ที ด้ วยแผ่ นไม้ สนสีดาร์
นั นแหละที มารดาของเธอได้
เจ้าสาวสนทนา
ให้ กํา เนิ ดเธอ ที ตรงนั นแหละ
กับเจ้าบ่ าว
ผู้ ทีคลอดเธอได้ ให้ กาํ เนิดเธอ
10 ดิ ฉั นเป็ นกําแพง ถั นทั ง
6 จงแนบดิ ฉั นไว้ ดุ จดวงตรา สองของดิ ฉันเหมื อนดั งหอคอย
แขวนอยู่ ที ใจของเธอ ประดุ จ เพราะฉะนั นในสายตาของเขา
ดวงตราบนแขนของเธอ เพราะ ดิ ฉั นจึ งเป็ นดั ง ผู้ ที ได้ รั บความ
ความรั กนั นเข้ มแข็งอย่ างความ โปรดปราน
ตาย
ความริ ษยาก็ดุ เดื อด 11 ซาโลมอนทรงมี สวนองุ่ นอยู่
เหมื อนแดนคนตาย และประ- แปลงหนึ งที เ มื อ งบาอั ล ฮาโมน
กายแห่ งความริ ษยานั นก็ คื อ พระองค์ ทรงมอบสวนองุ่ นนั น
ประกายเพลิง คือประกายเพลิง ให้ แก่ ผ้ ู รั กษาสวนเช่ า ทุ กคน
ทีแสนรุนแรง
ต้ องส่ งเงินคนละพันแผ่ นเป็ นค่ า
7นํา มากหลายไม่ อ าจดั บความ ผลไม้
รักให้ มอดเสี ยได้ หรืออุทกธาร 12 สวนองุ่ นของดิ ฉั น ซึ งเป็ น
ทั งหลายไม่ อาจท่ วมความรั กให้ ของดิ ฉั นเอง อยู่ ต่ อหน้ าดิ ฉั น
สําลักตายเสียได้ แม้ ว่าคนใดจะ โอ ข้ าแต่ ซาโลมอน พันนั นพระ
เอาทรั พย์ สมบั ติ ใ นเหย้ าเรื อ น องค์เอาไปเถิด และผู้ ดูแลผลไม้
(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 เ อาไปคนละสอง เธอ
ร้ อยเถิด
14 ที รั กของดิ ฉันจ๋ า เร็วๆเข้ า
13 โอ เธอ ผู้ อยู่ ในสวน พวก เถอะจ๊ะ ขอให้ เธอเป็ นดังละมั ง
เพื อนๆของเธอคอยฟั งเสี ยง หรื อ กวางหนุ่ มบนภู เ ขาต้ นสี ของเธออยู่ ขอให้ ฉันได้ ยินเสียง เสียดเถิด

(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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