
หนา 1628บทเพลงคร่ําครวญ
เพลงคร่ําครวญบทแรก

1กรุงที่ คับคั่ งดวยพลเมืองมา
อางวางอยู ไดหนอ กรุงที่ รุ ง

เรืองอยูทามกลางประชาชาติมา
กลายเปนดั่งหญิงมายหนอ กรุง
ที่เปนดั่งเจาหญิงทามกลางเมือง
ทั้ งหลายก็กลับเปนเมืองข้ึนเขา
ไป
2กรุงนั้ นร่ํ าไห สะอื้ นในราตรี
กาล และน้ําตาของเธอก็อาบ
แกม เธอจะหาใครทามกลางคน
ที่ รักเธอใหมาปลอบเธอก็หาไม
พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอ
สิ้นทุกคนไดทรยศตอเธอ เขา
ทั้งปวงกลับเปนศัตรูของเธอ
3 ยูดาหไดถูกกวาดไปเปนเชลย
ไดรับความทุกขใจ ตองทํางาน
อยางทาส เธอตองพํานักอยู
ท ามกลางประชาชาติทั้ งหลาย
เธอไม พบที่ หยุ ดพั กสงบเลย
บรรดาผูขมเหงไดไลทันเธอเมื่อ
เวลาเธอทุกขใจ
4ถนนหนทางที่ เขาเมืองศิโยนก็
คร่ําครวญอยู เพราะไมมีผู ใด
เดิ นไปในงานเทศกาลที่ เคร ง
ครัดทั้ งหลายนั้น บรรดาประตู
เมืองของเธอก็ รกร างเสียแล ว
พวกปุ โรหิ ตของเธอไดพากั น
ถอนใจ สาวพรหมจารีทั้ งหลาย
ของเธอก็ตองทนทุกข และตัว
เธอเองก็ไดรับความขมขื่นย่ิงนัก

5พวกคูอริของเธอกลายเปนหัว
หนา พวกศัตรูของเธอไดจําเริญ
ข้ึน ดวยวาพระเยโฮวาหไดทรง
กระทําใหเธอทนทุกข เพราะ
ความทรยศอันมหันต ของเธอ
ลู กเต าทั้ งหลายของเธอตกไป
เปนเชลยตอหนาคูอริ
6 และความโอ อ าตระการได
พรากไปจากธิดาแหงศิโยนเสีย
แลว พวกเจานายของเธอก็กลับ
เป นดุ จฝู งกวางที่ หาทุ งหญ า
เลี้ยงชีวิตไมได และได ว่ิงปอ-
แปหนีไปขางหนาผูไลติดตาม
7 เยรูซาเล็มเมื่ อตกอยู ในยาม
ทุกขใจและยามลําเค็ญก็ไดหวน
ระลึกถึงสิ่ งประเสริฐที่ ตนเคยมี
ในครั้ งกระโนน เมื่ อพลเมือง
ของเธอตกอยู ในมื อของคู อริ
และหามี ผู ใดจะสงเคราะห เธอ
ไม พวกคูอริเห็นเธอแลวก็เยาะ
เยยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ
8 เยรูซาเล็มไดทําบาปอยางใหญ
หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไลออก
บรรดาคนที่ เคยใหเกียรติเธอก็
ลบหลู เธอ เพราะเหตุเขาทั้ ง
หลายเห็นความเปลือยเปลาของ
เธอ เออ เธอเองไดถอนใจย่ิง
และหันหนาของเธอไปเสีย
9 มลทิ นของเธอก็ ก รั งอยู ใน
กระโปรงของเธอ และเธอหาได
คํานึงถึงอนาคตของเธอไม ดัง

(1) พคค 2:1; 4:1 (2) พคค 1:16; 2:11 (3) 2 พกษ 24:14-15
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หนา 1629
นั้ นเธอจึงได เสื่ อมทรามลงเร็ว
อยางนาใจหาย เธอก็ไมมีผู ใด
จะเลาโลม "โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทอดพระเนตรความ
ทุกขใจของขาพระองค เพราะ
พวกศัตรูไดพองตัวข้ึนแลว"
10 พวกศัตรู ได ย่ื นมือของเขา
ยึดเอาบรรดาของประเสริฐของ
เธอ ดวยเธอไดเห็นบรรดาประ-
ชาชาติบุกรุกเขามาในสถานบริ-
สุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค
ไดทรงห ามไม ให เข ามาในชุม
นุมชนของพระองค
11 บรรดาพลเมื องของเธอได
ถอนใจใหญ เขาทั้ งหลายเสาะ
หาอาหาร และพวกเขาไดเอา
ของประเสริฐของตั วออกแลก
อาหารกินเพ่ือจะไดประทังชีวิต
"โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ทอดพระเนตรและพิ จารณา
เพราะขาพระองค เปนที่ เหยียด
หยามเสียแลว"
12 "ดูกอน ทานทั้งหลายที่เดิน
ผานไป ทานไมเกิดความรู สึก
อะไรบางหรือ ดูเถิด จงดูซิวามี
ความทุ กข อั นใดบ างไหมที่
เหมือนความทุกขที่มาสูขาพเจา
เปนความทุกขซึ่ งพระเยโฮวาห
ไดทรงกระทําแกขาพเจาในวันที่
พระองคทรงกริ้ วขาพเจาอยาง
เกร้ียวกราดนั้น
13 พระองค ไดทรงสงเพลิงลง

มาจากเบ้ื องบนให เขาไปเหนือ
กระดู กทั้ งหลายของข าพเจ า
และเพลิ งนั้ นก็ มี ชั ยชนะต อ
กระดูกเหลานั้น พระองคไดทรง
กางตาขายไวดักเทาของขาพเจา
พระองคไดทรงกระทําใหขาพ-
เจาตองหันกลับ พระองคไดทรง
กระทําใหขาพเจาโดดเดี่ยวอาง-
วาง และออนระอาตลอดทั้งวัน
14 แอกแหงการละเมิดทั้ งมวล
ของข าพเจ าก็ ถู กรวบเข าโดย
พระหัตถของพระองคทรงรวบ
มัดไว แอกนั้นรัดรึงรอบคอ
ขาพเจา พระองคไดทรงกระทํา
ใหกําลังขาพเจาถอยไป องค
พระผู เปนเจาไดทรงมอบขาพ-
เจาไวในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่ง
ขาพเจาไมสามารถตอตานได
15 องค พระผู เป นเจ าได ทรง
เหยี ยบบรรดาผู มี กําลั งแข็ ง
แกรงของขาพเจาไวใตพระบาท
ทามกลางขาพเจา พระองคได
ทรงเกณฑชุมนุมชนเขามาตอสู
ขาพเจา เพ่ือจะขย้ีชายฉกรรจ
ของขาพเจาใหแหลกไป องค
พระผู เปนเจาไดทรงยํ่าบุตรสาว
พรหมจารีแหงยูดาห ดั่งเหยียบ
ผลองุนลงในบอยํ่าองุ น
16 เพราะเรื่องเหลานี้ขาพเจาจึง
รองไห นัยนตาของขาพเจา เออ
นัยนตาของขาพเจามีน้ําตาไหล
ลงมา เพราะผูปลอบโยนที่ควร

บทเพลงคร่ําครวญ 1

(10) อสย 5:13-14; พคค 1:7 (11) พบญ 28:52-57 (12) ดนล 9:12; มธ 24:21
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(15) 2 พกษ 9:33; สดด 119:118; อสย 5:5 (16) สดด 119:136; ยรม 9:1; ลก 19:41

 25_lam.pub 
 page 2

 Friday, December 09, 2005 12:57 



หนา 1630
จะปลอบประโลมใจขาพเจาก็อยู
ไกลจากขาพเจา ลูกๆของขาพ-
เจาก็โดดเดี่ ยวอางวาง เพราะ
พวกศัตรูไดชัยชนะ"
17 เมืองศิโยนได เหยียดมือทั้ ง
สองออก แตก็ไมมีใครที่เลาโลม
เธอได พระเยโฮวาหทรงมีพระ
บัญชาเรื่ องยาโคบวา ใหพวก
คูอริลอมยาโคบไว เยรูซาเล็ม
เปนดั่งผูหญิงเมื่อมีประจําเดือน
ทามกลางเขาทั้งหลาย
18 "พระเยโฮวาหทรงชอบธรรม
แลว เพราะขาพเจาไดกบฏตอ
พระบัญญัติของพระองค ดูกอน
บรรดาชนชาติทั้งหลาย ขาพเจา
ขอท านไดฟ งและขอมามองดู
ความทนทุกขของขาพเจา สาว
พรหมจารี ของข าพเจ าและ
หนุ มๆของข าพเจ าตกไปเป น
เชลยแลว
19 ขาพเจาไดรองเรียกบรรดา
คนรักของขาพเจา แตเขาทั้ ง
หลายไดหลอกลวงขาพเจา พวก
ปุ โรหิ ตและพวกผู ใหญ ของ
ขาพเจาก็ตายที่กลางเมือง ขณะ
เมื่อเขาออกหาอาหารเพ่ือประ-
ทังชีวิตของตน
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห โปรด
ทอดพระเนตรเพราะข าพระ
องคมีความทุกข จิตใจของขา
พระองคมีความทุรนทุราย จิต
ใจของขาพระองคยุงเหยิงเพราะ

ข าพระองค มั กกบฏอย างร าย
กาจ นอกบานมีคนตองคมดาบ
ตาย ในบานก็เหมือนมฤตยู
21 เขาทั้ งหลายไดยินวา ขา
พระองคถอนใจอยางไร หามี
ผู ใดปลอบโยนข าพระองค ไม
บรรดาศัตรูของข าพระองค ได
ยินถึ งเหตุ ร ายที่ ตกแกข าพระ
องค  เขาทั้งหลายก็พากันดีใจ
ที่พระองคไดทรงกระทําอยางนี้
พระองคจะทรงนําวาระที่ พระ
องคทรงประกาศไวนั้ นใหมาถึง
และเขาทั้ งหลายจะเปนอยางที่
ขาพระองคเปนอยูนี้
22 ขอใหบรรดาการชั่ วของเขา
ทั้ ง หลายมาปรากฏต อพระ
พักตรพระองค และขอทรง
กระทําแก เขาทั้ งหลายเหมือน
ที่ พระองคไดทรงกระทําแกขา
พระองค เพราะการละเมิ ดทั้ ง
สิ้ นของขาพระองคเถิด ดวย
ความสะท อนถอนใจของข า
พระองคนั้ นมากมายหลายครั้ ง
และจิตใจของขาพระองคก็ออน
เพลียเต็มทีแลว"

เพลงคร่ําครวญบทที่สอง

2ดวยพระพิโรธ องคพระผู
เปนเจ าทรงใช เมฆบั งธิดา

ของศิโยนหนอ พระองคไดทรง
เหว่ียงสงาราศีของอิสราเอลให
ตกลงจากฟาถึงดิน พระองคมิ
ได ทรงระลึ กถึ งแท นรองพระ

บทเพลงคร่ําครวญ 1, 2

(17) 1 พกษ 8:22; อสย 1:15 (18) อพย 9:27 (19) โยบ 19:13-19; ยรม 2:28
(20) โยบ 30:27; อสย 38:14; พคค 2:11 (21) สดด 35:15; ยรม 48:27; อสค 25:3
(22) นหม 4:4-5; สดด 109:14-15 (1) อสค 30:18; ยอล 2:2; มธ 11:23; ลก 10:15
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หนา 1631
บาทของพระองค เลยในยามที่
พระองคทรงกริ้ว
2องคพระผู เปนเจาทรงกลืนที่
อยู ทั้ งสิ้ นของยาโคบเสี ยแล ว
และไมทรงเมตตา พระองคได
ทรงพั งป อมปราการทั้ งหลาย
ของธิ ดาแห งยูดาห ให ลงด วย
พระพิโรธของพระองค พระองค
ไดทรงทลายปอมปราการเหลา
นั้นลงถึงดิน และทรงกระทําให
ราชอาณาจั กรและเจ านายทั้ ง
หลายในนั้นเปนมลทินไป
3พระองคไดทรงตัดบรรดาเขา
แหงอิสราเอลใหขาดสิ้นไปดวย
พระพิ โรธอั นรุ นแรงของพระ
องค พระองคทรงดึงพระหัตถ
เบ้ื องขวาของพระองค กลับมา
เสียจากเขาตอหนาศัตรู และ
พระองคทรงเผาผลาญคนยา-
โคบดุ จเพลิ งลุ กโพลงไหม ไป
รอบๆ
4พระองคทรงโก งธนูของพระ
องคอยางศัตรู ทรงยกพระหัตถ
เบ้ืองขวาทีทาปจจามิตร และได
ทรงประหารบรรดาคนที่ตาของ
เราจะอวดไดนั้นเสียในกระโจม
ของธิดาแหงศิโยน พระองคได
ทรงระบายพระพิ โรธของพระ
องคออกมาดุจเพลิง
5องคพระผู เป นเจ าทรงเป น
เหมือนศัตรู พระองคไดทรง
กลืนพวกอิสราเอลเสีย พระองค

ได ทรงกลื นบรรดาวั งของเขา
หมด และไดทรงทําลายที่กําบัง
ของเขาให ทรงทวีความเศรา
โศกและการคร่ํ าครวญในธิ ดา
แหงยูดาห
6พระองค ไดทรงพังพลับพลา
ของพระองค เสี ยเหมื อนหนึ่ ง
เปนเพิงในสวน ทรงทําลาย
สถานที่ประชุมทั้งหลายของพระ
องค พระเยโฮวาหไดทรงกระทํา
ทั้ งเทศกาลตามกําหนดและวัน
สะบาโตใหลืมเลือนไปในศิโยน
ดวยพระพิโรธอันเดือดดาลพระ
องคทรงดูถูกองคกษัตริยและ
ปุโรหิต
7องคพระผู เปนเจาไดทรงทิ้ ง
แทนบูชาของพระองคเสีย พระ
องคทรงเกลี ยดสถานบริ สุ ทธิ์
ของพระองค กําแพงวังทั้งหลาย
นั้น พระองคไดทรงมอบไวใน
เงื้ อมมือศัตรู เขาทั้ งหลายได
สงเสียงอึกทึกในพระนิเวศแหง
พระเยโฮวาหเหมือนอยางในวัน
เทศกาลตามกําหนด
8พระเยโฮวาหไดทรงตั้งพระทัย
ไวแลววา จะทําลายกําแพงของ
ธิดาแหงศิโยนเสีย พระองคได
ทรงขึงเสนวัดไวแลว พระองคมิ
ไดทรงหดพระหัตถ เลิกการทํา
ลาย เหตุฉะนี้พระองคไดทรง
กระทําใหเนินดินและกําแพงนั้น
คร่ําครวญ ใหทรุดโทรมรวงโรย

บทเพลงคร่ําครวญ 2

(2) โยบ 2:3; สดด 21:9 (3) โยบ 16:15; สดด 75:5 (4) พคค 2:5; อสค 24:25
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(7) ลนต 26:31; สดด 78:59-61; อสย 64:10-11 (8) 2 ซมอ 8:2; อสย 5:5; ยรม 5:10

 25_lam.pub 
 page 4

 Friday, December 09, 2005 12:57 



หนา 1632
ไปดวยกัน
9ประตูเมืองศิโยนทั้งสิ้นทรุดลง
ในดินแลว พระองคไดทรงทํา
ลายและทรงหั กดาลประตู ทั้ ง
ปวงเสียสิ้น กษัตริยและเจานาย
ทั้ งหลายแห งศิ โยนก็ ตกอยู
ทามกลางประชาชาติ ไมมีพระ
ราชบัญญัติอีกตอไป บรรดาผู
พยากรณแหงเมืองศิโยนหาได
รับนิมิตจากพระเยโฮวาหอีกไม
10 พวกผู ใหญของธิดาแหงศิ-
โยนก็กําลังนั่ งเงี ยบอยู บนพ้ื น
แผนดิน เขาทั้ งหลายเอาผงคลี
ดินซัดข้ึ นบนศีรษะของตัวและ
นุ งหมผากระสอบ สาวพรหม-
จารีทั้ งหลายแหงกรุงเยรูซาเล็ม
คอตกไปถึงดิน
11 นัยนตาของขาพเจาก็รวงโรย
เพราะรองไห จิตวิญญาณของ
ขาพเจาก็ระทม เพราะความ
พินาศของธิดาแหงชนชาติของ
ขาพเจา ตับของขาพเจาเทออก
บนพ้ืนดิน และเพราะเหลาเด็ก
เล็กและเด็กที่ ยังดูดนมนั้นเปน
ลมสลบอยูตามถนนในกรุง
12 ลูกทั้งหลายถามแมของตัววา
"แมจา ขาวและน้ําองุ นอยูที่
ไหน" ขณะเมื่อเขาเปนลมดุจคน
ที่ ถูกบาดเจ็ บตามถนนในกรุ ง
เมื่อชีวิตของเขาตองเทออกที่อก
แมของเขาทั้งหลาย
13 โอ ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย

ขาพเจาจะเอาอะไรมาเปนพยาน
ฝายเจาได ขาพเจาจะเปรียบเจา
กับอะไร โอ ธิดาพรหมจารีแหง
ศิโยนเอย ขาพเจาจะหาอะไรที่
มาเทียบกับเจาไดเลา เพ่ือขาพ-
เจาจะเลาโลมเจาได เพราะ
ความอั บปางของ เจ าก็ ใหญ
เทียมเทาสมุทร ผูใดจะรักษาเจา
ไดเลา
14 ผูพยากรณทั้ งหลายของเจา
ได เห็นสิ่ งที่ โงเขลาและไรสาระ
มาบอกเจา แทนที่ เขาจะเผย
ความชั่ วช าของเจ าออกมาให
ประจักษ เพ่ือจะใหเจากลับสู
สภาพดี เขาทั้งหลายกลับไดเห็น
ภาระที่ เทียมเท็จอันเปนเหตุให
เกิดการเนรเทศ
15 บรรดาคนที่ ไดผ านไปมาก็
ตบมือเยาะเยยเจา เขาทั้งหลาย
ได เยยหยันและไดสั่ นศีรษะใส
ธิดาแหงเยรูซาเล็มแลววา "นี่
หรื อคือกรุ งที่ คนทั้ งหลายได
ขนานนามวา งามหมดจด วา
เปนความชื่นชมยินดีของคนทั่ว
ทั้งโลก"
16บรรดาศัตรูของเจาไดอาปาก
ตะโกนโพนทะนาเจา เขาทั้ ง
หลายเยยหยันและขบเขี้ยวเคี้ยว
ฟน เขาพากันรองวา "พวกเรา
ไดกลืนเมืองนี้แลว วันนี้แหละ
คือวันที่ พวกเราไดจองมองหา
พวกเราไดพบแลว พวกเราเห็น

บทเพลงคร่ําครวญ 2

(9) นหม 1:3; ยรม 39:2 (10) พคค 4:5; อมส 5:13 (11) 1 ซมอ 30:4; สดด 6:7
(12) อสย 53:12; อสค 30:24 (13) 2 ซมอ 5:20; ดนล 9:12 (14) อสย 9:15-16
(15) พบญ 29:22-28; 1 พกษ 9:7-9 (16) โยบ 16:9-10; สดด 22:13; กจ 7:54
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หนา 1633
แลว"
17 พระเยโฮวาห ไดทรงกระทํา
ตามพระประสงคแลว ไดทรง
กระทําใหพระดํารัสของพระองค
สําเร็จ ตามที่พระองคไดบัญชา
ไวนานแลว พระองคก็ไดทรง
ทําลายอย างไม มี พระเมตตา
พระองค ทรงกระทําให ศั ตรู
เปรมปรีดิ์ เยยเจา พระองคได
ทรงชู เขาของพวกศัตรูของเจ า
ข้ึน
18 จิตใจของเขาทั้งหลายรองทูล
องคพระผู เปนเจา โอ กําแพง
ของธิดาแหงศิโยนเอย จงใหน้ํา
ตาไหลลงดุจสายน้ําทั้ งกลางวัน
และกลางคืน อยาใหเจาไดหยุด
พัก อยาใหแกวตาของเจาหยุด
หยอนเลย
19 จงลุกข้ึนรองไหในกลางคืน
ในตนยามจงระบายความในใจ
ของเจ าออกอย างน้ํ าตรงพระ
พักตรองคพระผู เปนเจา จงชู
มือทั้ งสองของเจาข้ึนตรงไปยัง
พระองคเพ่ือขอชีวิตของบรรดา
ลูกเล็กเด็กแดงของเจา ที่หิวจน
เปนลมสลบไป ตามหัวถนนหน
ทางทุกแหง
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทอดพระเนตรและพิจารณาเถิด
วา พระองคไดทรงกระทําการ
เชนนี้แกผูใด ควรที่พวกผูหญิง
จะกินลูกของตนหรือ จะกิน

ทารกที่ยังอุมอยูหรือ พวกปุโร-
หิตและพวกผู พยากรณควรจะ
ถูกประหารในสถานบริสุทธิ์ของ
องคพระผูเปนเจาหรือ
21 คนหนุ มและคนแก นอน
เหยียดอยู ตามพ้ื นดินในถนน
สาวพรหมจารีและชายหนุมของ
ข าพระองคถูกคมดาบหวดลม
ลงแลว พระองคไดทรงประหาร
เขาในวันเมื่ อพระองคทรงกริ้ ว
ไดทรงสังหารเขาเสียโดยปราศ-
จากพระกรุณา
22 พระองคไดทรงเรียกผู ที่ ข า
พระองค กลั วรอบทุ กด านมา
อยางในวันเทศกาล พอถึงวันที่
พระเยโฮวาหทรงพระพิโรธก็ไม
มีสักคนหนึ่ งหนี เอาตั วรอดได
หรือคงเหลือตกคางรอดตายอยู
ผูที่ขาพระองคไดอุมชูและเลี้ยง
ดูมานั้น ศัตรูของขาพระองคได
เผาผลาญเสียหมดแลว

เพลงคร่ําครวญบทที่สาม

3ข าพเจ าเป นคนที่ ได เห็ น
ความทุกขใจ โดยไม เรียว

แหงพระพิโรธของพระองค
2พระองคทรงนําและพาขาพเจา
มาในความมืดและไมใชในความ
สวาง
3แทจริงพระองคทรงหันมาตอ
สูขาพเจา พระองคทรงพลิกพระ
หัตถของพระองคตอสู ขาพเจา
อยูตลอดวันร่ําไป

บทเพลงคร่ําครวญ 2, 3

(17) ลนต 26:14; พบญ 28:15 (18) สดด 119:145 (19) สดด 42:8; อสย 26:9
(20) อพย 32:11; พบญ 9:26 (21) พบญ 28:50; ยชว 6:21 (22) สดด 31:13
(1) โยบ 19:21; พคค 1:12-14 (2) พบญ 28:29; โยบ 18:18 (3) พบญ 29:20
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หนา 1634
4 เนื้ อและหนังขาพเจาพระองค
ทรงกระทําใหซูบซีดไป พระองค
ทรงหักกระดูกขาพเจาแลว
5พระองคทรงสรางร้ัวขังขาพ-
เจา ทรงเอาความขมขื่นและ
ความทุกขยากลําบากลอมขาพ-
เจาไว
6พระองคไดทรงบังคับขาพเจา
ใหอยูในที่มืด ดุจคนที่ตายนาน
แลว
7พระองคทรงกระทําร้ั วตนไม
ลอมขาพเจาไวเพ่ือจะกักไมให
ออกไปได พระองคทรงตีตรวน
หนักลามขาพเจาไว
8 ย่ิ งกวานั้ น เมื่อขาพเจารอง
และตะโกน พระองคมิทรงฟงคํา
อธิษฐานของขาพเจา
9พระองคทรงลอมทางทั้งหลาย
ของขาพเจาดวยกอนหินที่สกัด
พระองคทรงกระทําใหหนทาง
ขาพเจาคดเคี้ยวไป
10 ทีขาพเจา พระองคทรงทําทา
ดุจหมีคอยตระครุบ และดั่ ง
สิงโตแอบซุมอยูในที่ลับ
11 พระองคทรงหันเหทางของ
ขาพเจาไปเสีย และฉีกขาพเจา
เปนชิ้ นๆ พระองคทรงกระทํา
ใหขาพเจาตองโดดเดี่ยวอางวาง
12 พระองคทรงโกงธนูของพระ
องคและเอาขาพเจาตั้ งเปนเปา
สําหรับลูกธนู
13 พระองค ทรงเอาลู กธนู ใน

แลงของพระองค ยิงเขาในหัวใจ
ของขาพเจาแลว
14 ขาพเจาไดกลายเปนที่นินทา
ใหชนชาติทั้ งหลายหัวเราะเยาะ
เปนเนื้ อเพลงใหเขารองเลนวัน
ยังคํ่า
15 พระองคทรงใหขาพเจาบริ-
โภคผักรสขมจนช่ํา พระองค
ทรงใหขาพเจาเมาไปดวยบอ-
ระเพ็ด
16 พระองคกระทําใหฟนขาพ-
เจาหักโดยเคี้ยวกอนกรวด และ
ทรงปกคลุมขาพเจาดวยข้ีเถา
17 พระองคกระทําให จิตวิญ-
ญาณของขาพเจาขาดความสงบ
สุข จนขาพเจาลืมความมั่งค่ังวา
เปนอะไร
18 ขาพเจาจึงวา "กําลังและ
ความหวังซึ่ งขาพเจาไดจากพระ
เยโฮวาหก็ดับหมด"
19 ขอทรงจําความทุกขใจและ
ความทรมานของขาพเจา อัน
เปนบอระเพ็ดและดีหมี
20 จิตวิญญาณของข าพเจ ายัง
นึกถึงเนืองๆ และตองคอมลง
ภายในตัวขาพเจา
21 ข าพเจ าหวนคิ ดข้ึ นมาได
ขาพเจาจึงมีความหวัง
22 เพราะเหตุพระเมตตาของ
พระเยโฮวาหเราจึงไมสูญสิ้นไป
เพราะพระเมตตาของพระองค
ไมมีสิ้นสุด

บทเพลงคร่ําครวญ 3

(4) โยบ 16:8-9 (5) พคค 3:7-9 (6) สดด 88:5-6 (7) โยบ 3:23 (8) โยบ 19:7
(9) อสย 30:28 (10) โยบ 10:16 (11) สดด 50:22 (12) โยบ 6:4 (14) พคค 3:63
(15) นรธ 1:20 (16) โยบ 4:10 (17) สดด 119:155 (18) 1 ซมอ 27:1
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หนา 1635
23 เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา
ความสัตยซื่อของพระองคใหญ
ย่ิงนัก
24 จิตใจของขาพเจาวา "พระ
เยโฮวาหทรงเปนสวนของขาพ-
เจา เหตุฉะนี้ขาพเจาจะหวังใน
พระองค"
25พระเยโฮวาหทรงดีตอคนทั้ง
ปวงที่คอยทาพระองคอยู และ
ทรงดีตอจิตวิญญาณที่ แสวงหา
พระองค
26 เปนการดีที่ คนเราจะหวังใจ
และรอคอยความรอดจากพระ
เยโฮวาหดวยความสงบ
27 เป นการดี ที่ คนเราจะแบก
แอกในปฐมวัย
28 ใหเขานั่งเงียบๆอยูแตลําพัง
เพราะพระองคทรงวางแอกนั้ น
เอง
29 ให เขาเอาปากจดไว ในผง
คลีดิน ถาทําดังนั้นชะรอยจะมี
หวัง
30 ให เขาเอียงแกมให ผู ที่ ตบ
เขา ใหเขายอมรับความอับอาย
อยางเต็มเปยมเถิด
31 ดวยวาองคพระผู เปนเจาจะ
ไมทรงละทิ้งเปนนิตยดอก
32 แมพระองค ทรงกระทําให
เกิดความเศราโศก พระองคจะ
ทรงพระกรุณาตามความเมตตา
อันลนเหลือของพระองค
33 เพราะพระองคทรงกระทําให

ใครเกิดความทุกขใจ หรือให
บุตรทั้ งหลายของมนุษยมีความ
โศกดวยชอบพระทัยก็หามิได
34 การเหยียบยํ่าบรรดาเชลย
แหงแผนดินโลกไวใตเทาก็ดี
35 การตั ดสิ ทธิ์ ของมนุ ษย ผู
หนึ่งผูใดตอพระพักตรผูใหญย่ิง
สูงสุดก็ดี
36 การตั ดสินกลับสัตย ในคดี
ของมนุษยก็ดี องคพระผู เปน
เจาไมทรงพอพระทัยเลย
37 ผู ใดจะสั่ งและให เปนไปได
นอกจากเมื่ อองคพระผู เปนเจา
ทรงบัญชาใหเปนไป
38 จากพระโอษฐของพระผู สูง
สุดนั้ นไม ใชมีมาทั้ งร ายและดี
หรือ
39 มนุษยเปนๆจะไปบนเอากับ
ใคร คือมนุษยที่ ถูกทําโทษ
เพราะบาปของตน
40 ให พวก เ ราทดสอบและ
พิจารณาวิถีของพวกเรา และ
กลับมาหาพระเยโฮวาหเถิด
41 ใหพวกเรายกจิตใจและมือ
ของพวกเราขึ้นตอพระเจาในฟา
สวรรคทูลวา
42 "พวกข าพระองค ได ทรยศ
และไดกบฏแลว และพระองค
ยังไมไดทรงอภัยโทษ
43 พระองคทรงหมความกริ้ ว
และขมเหงพวกขาพระองค ได
ทรงประหารอยางไมสงสาร

บทเพลงคร่ําครวญ 3

(23) สดด 30:5 (24) สดด 16:5 (25) พคค 3:26 (26) สดด 52:9 (27) อพย 12:1
(28) ยรม 15:17 (29) 2 พศด 33:12 (30) โยบ 16:10 (31) สดด 77:7
(32) พคค 3:22 (33) อสย 28:21 (34) ยรม 50:17 (35) สดด 12:5 (36) อสย 59:15
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หนา 1636
44พระองคทรงคลุมพระองคไว
เสียดวยเมฆ เพ่ือวาการอธิษ-
ฐานของพวกข าพระองค จะไม
ทะลุไปถึงพระองคได
45 พระองค ได ทรงกระทําให
พวกข าพระองค เป นเหมื อน
หยากเหย่ื อและมู ลฝอยอยู
ในทามกลางชนชาติทั้งหลาย
46 บรรดาศัตรูของพวกขาพระ
องคไดอาปากตะโกนโพนทะนา
วาพวกขาพระองค
47 ความหวาดและกับดักมาถึง
ขาพระองคทั้งหลาย ทั้งการรก
รางวางเปลาและความพินาศ
48 น้ํ าตาของข าพระองค ไหล
เปนแมน้ําเนื่องดวยความพินาศ
แหงธิดาของชนชาติของขาพระ
องค
49 น้ําตาของขาพระองคไหลลง
ไมหยุดและไมมีเวลาสรางเลย
50 กว าพระเยโฮวาห จะทอด
พระเนตรลงแลดูจากสวรรค
51 นัยนตาของขาพระองคทําให
ใจข าพระองคระทมเพราะเหตุ
บรรดาบุตรสาวแหงกรุงขาพระ
องค
52 พวกที่ ตั้ งตนเปนศัตรูตอขา
พระองคโดยไมมี เหตุนั้ นไดขับ
ไลขาพระองคดังขับไลนก
53 เขาทั้ งหลายจะตัดชี วิตของ
ขาพระองคเสียในคุกใตดิน และ
เอาหินกอนหนึ่ งทุ มใสขาพระ

องค
54 น้ําไดทวมศีรษะของขาพระ
องค ขาพระองควา `ขาพเจาถูก
ผลาญแนแลว'
55 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองค ได ร องออกพระนาม
ของพระองคจากที่ ลึกในคุกใต
ดิน
56 พระองค ทรงสดับเสี ยงข า
พระองคที่ วา `ขออยาทรงจุก
พระกรรณตอลมหายใจและการ
รองทูลของขาพระองค'
57พระองคทรงเขามาใกลในวัน
ที่ ข าพระองค รองทู ลพระองค
พระองคตรัสวา `ไมตองกลัว'
58 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระองคไดทรงเข ากับคดีของ
จิตใจขาพระองคแลว พระองค
ทรงไถชีวิตขาพระองค
59 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงเห็นที่ เขาผิดตอขาพระ
องคแลว ขอทรงพิพากษาคดี
ของขาพระองคเถิด
60 พระองคไดทรงเห็นการแก
แคนทั้ งสิ้นของเขา และบรรดา
แผนการทํารายขาพระองคแลว
61 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงไดยินคําเยาะเยย และ
บรรดาแผนการทําร ายข าพระ
องคแลว
62 คื อริ มฝ ปากและความคิ ด
ของผูที่ไดรุกรานขาพระองค ก็

บทเพลงคร่ําครวญ 3

(43) พคค 2:1 (44) สดด 97:2 (45) พบญ 28:13 (46) อพย 11:7 (47) อสย 24:17
(48) สดด 119:136 (49) สดด 77:2 (50) อสย 62:6 (51) ปฐก 44:34
(52) ยรม 37:15 (53) ดนล 6:17 (54) สดด 18:4 (55) 2 พศด 33:11-12
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หนา 1637
ตอสูขาพระองคอยูวันยังคํ่า
63 ดูเถิด ไมวาเขาจะนั่งหรือลุก
ตัวขาพระองคก็เปนเนื้อเพลงให
เขารองเลน
64 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
พระองคทรงสนองเขาทั้ งหลาย
ตามการกระทําแห งน้ํามือของ
เขา
65 ขอพระองคทรงกระทําใหใจ
ของเขาทั้ งปวงโศกเศรา ขอให
คําสาปของพระองคตกเหนือเขา
66 ขอพระองคทรงรังควานและ
ทําลายเขาเสียดวยพระพิโรธจาก
ใตฟาสวรรคของพระเยโฮวาห"

เพลงคร่ําครวญบทที่ส่ี

4นี่อยางไรหนอ ทองคําจึงมี
สี สลั วและทองคําเนื้ อดี ก็

เปลี่ ยนไป เพชรพลอยแหง
สถานบริ สุ ทธิ์ ทิ้ งอยู เกลื่ อน
กลาดตามทุกหัวถนน
2 บุตรชายผู ประเสริฐของกรุง
ศิโยนมีคาเปรียบไดกับทองคํา
เนื้ อดีนั้ น ถูกตีราคาเพียงเทา
หมอดินที่ปนข้ึนดวยมือของชาง
หมอเทานั้นหนอ
3แมแตสัตวประหลาดทะเลยัง
ไดเอานมออกใหลูกของมันดูด
แตธิดาแหงชนชาติของขาพเจา
ก็ใจราย ดุจนกกระจอกเทศใน
ถิ่นทุรกันดาร
4ลิ้ นของทารกที่ ยั งไมหยานม
กระหายจนติดเพดาน พวกเด็ก

ไดขออาหาร แตไมมีใครย่ืนให
เขา
5คนทั้ งปวงที่ เคยรับประทาน
อาหารอยางเลิศหรูกลับตองโดด
เดี่ยวอยูตามถนน คนทั้งหลายที่
เติบโตมาดวยเสื้อสีแดงสดกลับ
ตองกอดกองมูลสัตว
6 เพราะโทษความชั่วชาของธิดา
แหงชนชาติขาพเจานั้นก็ใหญโต
กวาโทษบาปของเมืองโสโดมที่
ตองควํ่าทลายลงในพริบตาเดียว
โดยไมมีมือใครไดแตะตองเลย
7พวกนาศีรของเธอบริสุทธิ์กวา
หิมะและขาวกวาน้ํานม ผิว
พรรณของเขาเปลงปลั่ งย่ิ งกวา
มุกดา เขามีรูปรางงามดั่ งไพ-
ทูรย
8 บัดนี้ ผิวพรรณของเขาก็ดําย่ิ ง
กวาถานหิน ใครๆตามถนนก็จํา
เขาไมได หนังของเขาเหี่ยวหุม
กระดูกและซูบราวกับไมเสียบ
9คนที่ตายดวยคมดาบยังดีกวา
คนที่ตองอดอยากตาย เพราะ
คนเหลานี้คอยผอมคอยตายไป
ถู กแทงทะลุ เพราะขาดผลจาก
ทองนา
10 มือของหญิงที่ ใจออนกลับ
เอาลูกของตัวตมกิน ลูกที่ถูกตม
เปนอาหารนั้ นกินกันเมื่ อยาม
หายนะมาสูธิดาแหงชนชาติของ
ขาพเจา
11 พระเยโฮวาห ทรงบั นดาล

บทเพลงคร่ําครวญ 3, 4

(63) สดด 139:2 (64) ยรม 11:20 (65) พบญ 2:30 (66) พคค 3:43 (1) อสย 1:21
(2) อสย 51:18 (3) ลนต 26:29 (4) สดด 22:15 (5) พบญ 28:54 (6) อสย 1:9-10
(7) กดว 6:2 (8) พคค 5:10 (9) ลนต 26:39 (10) อสย 49:15 (11) ยรม 6:11-12
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หนา 1638
โทโสออกมาแลว พระองคทรง
เทพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของ
พระองคลงแลว และไดทรงจุด
ไฟข้ึนในกรุงศิโยน ซึ่งเผาผลาญ
รากของเมืองนั้น
12 กษัตริยทั้ งปวงแหงแผนดิน
โลก และบรรดาชาวพิภพพากัน
ไมเชื่อวาคูอริหรือศัตรูจะไดเขา
ไปในประตูกรุงเยรูซาเล็มได
13 เพราะความผิดบาปของพวก
ผูพยากรณของกรุงศิโยน และ
เพราะความชั่วชาของพวกปุโร-
หิตของกรุงนั้น ที่ ไดกระทํา
โลหิตของคนชอบธรรมใหไหล
ออกในทามกลางกรุง
14 เขาทั้ งหลายเดินเปะปะและ
ตาบอดไปตามถนน ทําตัวให
มลทินดวยโลหิต จนคนจะจับ
ตองไมไดที่เสื้อผาของเขา
15 คนทั้ งหลายรองบอกเขาวา
"ไปซิ มลทินจริง ไปเถอะ ไป
อยามาถูกตองนะ" เมื่อเขาเหลา
นั้ นหนีไป เปนคนพเนจร พล
เมืองของประชาชาติ พูดกันว า
"เขาตองไมอยูที่นี่อีกตอไป"
16 พระพิโรธของพระเยโฮวาห
ทรงกระทําใหเขาทั้ งปวงกระจัด
กระจายไป พระองคจะไมทรง
สนพระทัยในเขาอีกเลย คนทั้ ง
หลายจึงไมนับถือพวกปุโรหิต
ไมทําคุณตอพวกผูใหญ
17 นัยนตาของพวกเรามองหา

ความชวยเหลือ การชวยเหลือ
นั้นไรประโยชน สวนการเฝารอ
คอย พวกเราไดคอยประเทศที่
ไมอาจจะชวยเราใหรอดได
18 มีคนสะกดรอยตามเรา จน
พวกเราเดินตามถนนของพวก
เราไมได เบ้ืองปลายของพวก
เราก็ใกลเขามาแลว วันเดือน
ทั้ งหลายของพวกเราก็จะจบอยู
เพราะบ้ั นปลายของพวกเรามา
ถึง
19พวกที่ขมเหงเราก็เร็วกวานก
อินทรีในทองฟา เขาทั้งหลายว่ิง
ไลกวดพวกเราบนภูเขา เขาทั้ ง
หลายซุ มคอยจับเราในถิ่ นทุร-
กันดาร
20 ลมปราณทางจมูกของพวก
ขาพเจา คือผูที่พระเยโฮวาห
ทรงเจิมไวนั้น ก็ตกหลุมพราง
ของเขาทั้งหลายแลว คือพวกเรา
กลาวถึงพระองคทานวา "เราจะ
ดํารงชีวิตของเราทามกลางประ-
ชาชาติได ก็ดวยอาศัยรมเงาของ
พระองคทาน"
21 โอ ธิดาแหงเมืองเอโดม ที่
อาศัยอยูในแผนดินอูส จงเปรม
ปรีดิ์ และยินดีเถิด ถวยนั้นจะ
ผานมาถึงเจาดวย เจาจะตอง
เมามาย และจะกระทําใหตัวเอง
เปลือยเปลาไป
22 โอ ธิดาแหงกรุงศิโยนเอย
การลงโทษเพราะความชั่วชาของ

บทเพลงคร่ําครวญ 4

(12) พบญ 29:24-28 (13) พคค 2:14 (14) อสย 29:10-12 (16) ปฐก 49:7
(17) 2 พกษ 24:7 (18) 1 ซมอ 24:14 (19) พบญ 28:49 (20) ปฐก 2:7; สดด 89:20
(21) สดด 83:3-12; ปญจ 11:9; อสค 25:6 (22) อสย 40:2; ยรม 46:27-28
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หนา 1639
เจาก็ครบแลว พระองคจะไม
ทรงพาเจาออกไปให เปนเชลย
อีกตอไป โอ ธิดาแหงเมืองเอ-
โดมเอย พระองคจะทรงลงโทษ
เพราะความชั่ วชาของเจา พระ
องคจะทรงเผยบาปของเจาให
ประจักษ

เพลงคร่ําครวญ
บทท่ีหา

5โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงระลึกวามีอะไรตกถึงขา

พระองค ขอทรงพิจารณาและ
ทอดพระเนตรความอดสูของขา
พระองค
2มรดกของพวกขาพระองคได
ไปตกอยู กั บพวกต างประเทศ
บ านเรือนของพวกขาพระองค
เปนของคนตางดาว
3พวกขาพระองคเปนคนกําพรา
และคนกําพราพอ และเหลา
มารดาของข าพระองค เป น
ดั่งหญิงมาย
4น้ําก็ตองซื้อเขาดื่ม ฟนก็ตอง
ซื้อเขาใช
5 ผูขมข่ีไดข่ีคอพวกขาพระองค
ไว พวกขาพระองคทํางานหนัก
และไมมีเวลาพักเลย
6พวกขาพระองคพนมมือใหคน
อียิปตและคนอัสซีเรีย เพ่ือจะ
ไดอาหารรับประทานอิ่มหนึ่ง
7บรรพบุ รุ ษของพวกข าพระ
องคไดกระทําบาป และก็ตาย

หมดแลว พวกขาพระองคตอง
ถูกโทษเพราะความชั่วชาของเขา
8ทาสกลับปกครองพวกขาพระ
องค ไมมีผูใดชวยขาพระองคให
พนมือของเขาได
9ขาพระองคทั้ งหลายไดอาหาร
มาโดยเอาชีวิตเขาเสี่ยง เพราะ
ดาบแหงถิ่นทุรกันดาร
10 ผิวหนังของพวกขาพระองค
ก็รอนปานเตาอบ เพราะความ
เดือดรอนของทุพภิกขภัย
11 เขาทั้ งหลายขื นใจพวกผู
หญิงในกรุงศิโยน และขมใจ
สาวพรหมจารี ในหัวเมืองแห ง
ยูดาห
12 พวกเจานายตองถูกผูกมือ
แขวน ไมมีใครแสดงความนับ
ถือตอหนาพวกผูใหญ
13 พวกคนหนุมถูกบังคับใหโม
แปง และพวกเด็กตองแบกฟน
หนักลมลุกคลุกคลาน
14 พวกผู ใหญหายตั วไปจาก
ประตูเมือง พวกคนหนุมได
หยุดดีดสีตีเปาแลว
15 ความปลาบปลื้ มก็ประลาต
ไปจากใจของพวกข าพระองค
สิ้ น การเตนรําของพวกขาพระ
องคกลายเปนการร่ําไห
16 มงกุฎไดรวงหลนจากศีรษะ
ขาพระองคแลว วิบัติแกพวก
ขาพระองค เพราะพวกขาพระ
องคกระทําบาปไว

บทเพลงคร่ําครวญ 4, 5

(1) นหม 1:8 (2) พบญ 28:30 (3) อพย 22:24 (4) พบญ 28:48 (5) พคค 1:14
(6) ปฐก 24:2 (7) อพย 20:5 (8) ปฐก 9:25 (9) วนฉ 6:11 (10) โยบ 30:30
(11) พบญ 28:30 (12) พคค 2:10 (13) อพย 11:5 (14) พบญ 16:18 (15) ยก 4:9
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17 เหตุนี้ เองใจพวกขาพระองค
จึงออนกําลัง เพราะการเหลานี้
เองนัยนตาขาพระองคจึงมัวไป
18 เหตุดวยภูเขาศิโยนซึ่งรกราง
ไป พวกสุนัขจ้ิ งจอกจึงมาเดิน
เพนพานอยูบนนั้น
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แต
พระองคทรงสถิตอยู เปนนิตย
พระที่ นั่ งของพระองคดํารงอยู
ทุกชั่วอายุ
20 เป นไฉนพระองค ทรงลื ม
พวกข าพระองค เสี ยเป นนิ ตย

เปนไฉนไดทรงทอดทิ้ งพวกขา
พระองคเสียนานดังนี้
21 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงช วยข าพระองค ให กลั บสู
พระองคเถิด แลวพวกขาพระ
องคจะกลับสูพระองค ขอทรง
ฟ นเดือนปของข าพระองค ให
เหมือนดังกอน
22 เวนเสียแตพระองคทรงสลัด
ทิ้งพวกขาพระองคเสียแลว และ
พระองค ทรงกริ้ วพวกข าพระ
องคอยางลนพน
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(18) 1 พกษ 9:7-8; สดด 74:2-3; อสย 32:13-14; ยรม 9:11; 17:3; มคา 3:12
(19) พบญ 33:27; สดด 9:7; ฮบก 1:12 (20) สดด 13:1; อสย 64:9-12; ยรม 14:19
(21) 1 พกษ 18:37; สดด 80:3; ยรม 31:18 (22) สดด 44:9; ยรม 15:1; อสค 37:11
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