
หนา 1374เพลงซาโลมอน
การสนทนาระหวาง
เจาบาวกับเจาสาว

1บทเพลงแห งบทเพลงทั้ ง
หลายซึ่งเปนของซาโลมอน

2ขอเขาจุบดิฉันดวยจุบจากปาก
ของเขา เพราะวาความรักของ
เธอดีกวาน้ําองุน
3 เพราะน้ํามันเจิมของเธอนั้ น
หอมฟุ ง นามของเธอจึงหอม
เหมื อนน้ํ า มั นที่ เทออกแล ว
เพราะฉะนั้นพวกหญิงพรหมจารี
จึงรักเธอ
4ขอพาดิฉันไป พวกเราจะว่ิง
ตามเธอไป กษัตริยไดนําดิฉัน
ไปในหองโถงของพระองค เรา
จะเตนโลดและเปรมปรีดิ์ ในตัว
เธอ เราจะพรรณนาถึงความรัก
ของเธอใหย่ิงกวาน้ําองุน บรร-
ดาคนเที่ยงธรรมรักเธอ
5โอ บุตรสาวแหงเยรูซาเล็มเอย
ดิฉันผิวดําๆ แตวาดําขํา ดัง
เต็นทของพวกเคดาร ดังวิสูตร
ของซาโลมอน
6อยามองคอนขอดดิฉัน เพราะ
ดิฉันผิวคล้ํา เนื่องดวยแสงแดด
แผดเผาดิฉัน พวกบุตรแหง
มารดาของดิฉันไดข้ึ งโกรธดิฉัน
เขาทั้งหลายใชดิฉันใหเปนคนดู
แลสวนองุ น แตสวนองุ นของ
ดิฉันเอง ดิฉันไมไดดูแล
7 โอ เธอผูที่ จิตใจดิฉันรัก ขอ

บอกดิฉันวา เธอเลี้ ยงฝูงสัตว
อยูที่ ไหนในเวลาเที่ ยงวัน เธอ
ใหมันนอนพักที่ไหน เพราะเหตุ
ใดเลาดิฉันจะตองหันไปตามฝูง
สัตวของพวกเพ่ือนเธอ
8 โอ แมงามเลิศในทามกลาง
หญิงทั้งหลาย ถาเธอไมรูจงเดิน
ไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แลว
จงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไวที่
ขางเต็นทของเมษบาลเถิด
9 โอ ที่ รักของฉันเอย ฉันขอ
เปรียบเธอประหนึ่ งอาชาเทียม
ราชรถของฟาโรห
10 แกมทั้งสองของเธองามดวย
อาภรณประดับเพชรพลอย ลํา
คอของเธอก็สวยมีสรอยทองคํา
11 พวกฉันจะทําเครื่ องประดับ
ทองคํามีลูกปดเงินประกอบ
12 ขณะเมื่อกษัตริยกําลังประ-
ทับที่ โตะอยู น้ํามันแฝกหอม
ของดิฉันก็สงกลิ่นฟุงไป
13 ที่ รั กของดิ ฉันเป นเหมื อน
หอมดยอบสําหรับดิฉัน หอย
อยูตลอดคืนระหวางสองถันของ
ดิฉัน
14 ที่ รักของดิฉันนั้น สําหรับ
ดิ ฉั นเธอเป นเหมื อนช อดอก
เทียนขาว อยูในสวนองุนเอน-
เกดี
15 ดูเถิด ที่ รักของฉัน ดูชาง
สวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวง

(1) อสย 5:1 (2) พซม 5:16 (3) พซม 3:6 (4) ยรม 31:3 (5) อสย 53:2; มธ 10:25
(6) นรธ 1:19-21 (7) พซม 2:3 (8) พซม 1:15 (9) พซม 2:2 (10) ปฐก 24:22
(11) พซม 8:9 (12) พซม 7:5 (13) พซม 4:6 (14) พซม 1:13 (15) พซม 1:8
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หนา 1375
ตาทั้งสองของเธอดังนกเขา
16 ดูเถิด ที่รักของฉัน เธอเปน
คนสวยงามจริงเจาคะ เธอเปน
คนนาชมจริงๆ ที่นอนของเรา
เขียวสด
17 ข่ื อเรือนของเราทําด วยไม
สนสีดาร และแปของเรานั้นทํา
ดวยไมสนสามใบ

การไตรตรองของเจาสาว

2ดิฉันเหมือนดอกกุหลาบใน
ทุ งชาโรน เหมือนดอกบัว

ในหุบเขา
2ดอกบัวทามกลางตนหนามนั้น
อยางไร ที่รักของฉันก็อยูเดนใน
ทามกลางสาวอื่นๆ
3ตนแอบเปลข้ึนอยูกลางตนไม
ปาอยางไร ที่ รักของดิฉันก็อยู
ท ามกลางชายหนุ มอื่ นๆอย าง
นั้น ดิฉันไดนั่งอยูใตรมของเขา
ดวยความยินดีเปนอันมาก และ
ผลของเขาดิฉันไดลิ้มรสหวาน
4 เขาไดพาดิ ฉันให เขาในเรือน
สําหรับงานเลี้ ยง และธงสําคัญ
ของเขาซึ่งหอยอยูเหนือดิฉันนั้น
คือความรัก
5จงชูกําลั งของดิ ฉันด วยขนม
องุนแหง ขอทําใหดิฉันชื่ นใจ
ดวยผลแอบเปล เพราะดิฉัน
ปวยเปนโรครัก
6มือซ ายของเขาชอนใต ศีรษะ
ของดิฉันไว และมือขวาของเขา
สอดกอดดิฉันไว

7โอ เหลาบุตรสาวแหงเยรูซา-
เล็มเอย ดิฉันขอใหเธอทั้งหลาย
ปฏิญาณตอละมั่ งหรือกวางตัว
เมียในทุงวา เธอทั้งหลายจะไม
เราหรือจะไมปลุกที่ รักของดิฉัน
ใหตื่ นกระตือข้ึนจนกวาเขาจะจุ
ใจแลว
8แนะ เสียงที่รักของดิฉัน ดูเถิด
เขามาแลว กําลังเตนโลดอยูบน
ภูเขา กําลังกระโดดอยูบนเนิน
เขา
9ที่ รักของดิฉันเปนดุจดังละมั่ ง
หรือดุจดังกวางหนุม ดูเถิด เขา
กําลั งยืนอยู ที่ ข างหลั งกําแพง
ของเรา เขาชะโงกหนาตางเขา
มา เขาสอดมองดูทางตาขาย
10 ที่ รักของดิฉันไดเอยปากพูด
กับดิฉันวา "ที่ รักของฉันเอย
เธอจงลุกข้ึนเถอะ คนสวยงาม
ของฉันเอย จงมาเถิด
11 ดวยวา ดูเถิด ฤดูหนาวลวง
ไปแลว และฝนก็วายแลว
12 ดอกไม ต างๆนานากําลั ง
ปรากฏบนพื้นแผนดิน เวลา
สําหรับวิหครองเพลงมาถึงแลว
และเสียงคูของนกเขาก็ไดยินอยู
ในแผนดินของเรา
13 ตนมะเดื่อกําลังบมผลดิบให
สุก และเถาองุ นมีดอกบานอยู
มันสงกลิ่นหอมฟุง ที่รักของฉัน
เอย จงลุกข้ึนเถอะ คนสวยงาม
ของฉันเอย จงมาเถิด

เพลงซาโลมอน 1, 2

(16) พซม 2:3 (17) พซม 8:9 (1) สดด 85:11 (2) อสย 55:13 (3) พซม 8:5; อสย 4:2
(4) พซม 1:4 (5) สดด 4:6-7 (6) พซม 8:3-5 (7) มธ 26:63 (8) พซม 5:2; ยน 3:29
(9) พซม 2:17 (10) พซม 2:8 (11) ปญจ 3:4 (12) พซม 6:2 (13) พซม 6:11
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หนา 1376
14 โอ แมนกเขาของฉันเอย แม
นกเขาตัวที่อยู ในซอกผาในชอง
ลับแหงเขาชัน ขอใหฉันไดชม
รูปโฉมของเธอหนอยเถอะ ขอ
ให ฉั นได ยิ นสําเนี ยงของเธอ
หนอย ดวยวาน้ําเสียงของเธอก็
หวาน และรูปโฉมของเธอก็งาม
วิไล
15 จงจับสุนั ขจ้ิ งจอกมาให เรา
คือสุนัขจ้ิ งจอกตัวเล็กที่ ทําลาย
สวนองุน เพราะวาสวนองุนของ
เรากําลังมีดอกชอแลว"
16 ที่ รักของดิฉันเปนกรรมสิทธิ์
ของดิฉัน และตัวดิฉันก็เปนของ
เขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตวของ
เขาทามกลางหมูดอกบัว
17 ที่ รักของดิฉันจา จนเวลา
เย็น และเงาหมดไปแลว ขอเธอ
เปนดั่ งละมั่ งหรือกวางหนุ มที่
เทือกเขาเบเธอรเถิด

เจาสาวแสวงหา
และพบกับเจาบาว

3ยามราตรีกาลเมื่อดิฉันนอน
อยู ดิ ฉันมองหาเขาผู นั้ นที่

ดวงใจของดิฉันรักใคร ดิฉัน
มองหาเขา แตหาไดพบไม
2"บัดนี้ ดิฉันจะลุกข้ึน แลว
จะเที่ ยวไปในเมืองใหตลอดไป
ตามถนนและลานเมือง ดิฉันจะ
แสวงหาเขาผู นั้ นที่ ดวงใจของ
ดิฉันรักใคร" ดิฉันมองหาเขา
แตหาไดพบไม

3พวกพลตระเวนที่ลาดตระเวน
ในเมืองนั้นไดพบดิฉัน แลว
ดิฉันถามเขาวา "ทานเห็นเขา
ผู นั้ นที่ ดวงใจของดิ ฉันรักใคร
ไหม"
4พอดิฉันผานพลตระเวนพนมา
หนอยเดียว ดิฉันก็พบเขาผูนั้น
ที่ ดวงใจของดิฉันรักใคร ดิฉัน
จับตัวเขากุมไวแนน และไมยอม
ปลอยใหเขาหลุดไปเลย จน
ดิฉันพาเขาใหเขามาในเรือนของ
มารดาดิฉัน และใหเขามาใน
หองของผูที่ใหดิฉันไดปฏิสนธิ
5โอ เหลาบุตรสาวแหงเยรูซา-
เล็มเอย ดิฉันขอใหเธอทั้งหลาย
ปฏิญาณตอละมั่ งหรือกวางตัว
เมียในทุงวา เธอทั้งหลายจะไม
เราหรือจะไมปลุกที่ รักของดิฉัน
ใหตื่นกระตือข้ึน จนกวาเขาจะ
จุใจแลว
การยกยองเจาบาวกับเพื่อนๆ
6 ผู ใดหนอที่ กําลั งข้ึ นมาจาก
ถิ่ นทุรกันดารดูประดุจเสาควัน
หอมไปด วยกลิ่ นมดยอบและ
กํายาน ทําดวยบรรดาเครื่ อง
หอมของพอคา
7ดูเถิด เปนพระวอของซาโล-
มอน หอมลอมมาดวยทแกลว
ทหารหกสิบคน เปนทแกลว
ทหารคนอิสราเอล
8 เขาทั้ งหลายถือดาบและเปนผู
ชํานาญศึก เขาทุกคนเหน็บดาบ

เพลงซาโลมอน 2, 3

(14) พซม 5:2 (15) สดด 80:13 (16) พซม 6:3; 7:10 (17) พซม 4:6; ลก 1:78
(1) สดด 4:4; 6:6 (2) พซม 5:5 (3) พซม 5:7; อสย 21:6-8 (4) พซม 6:12
(5) พซม 2:7 (6) พบญ 8:2; พซม 8:5 (7) พซม 1:16; 3:9 (8) สดด 45:3

 22_son.pub 
 page 3

 Friday, December 09, 2005 12:55 



หนา 1377
ไวที่ตนขาของตน เพราะเกรงภัย
ในราตรีกาล
9กษัตริยซาโลมอนสรางพระวอ
สําหรับพระองค ดวยไมมาจาก
เลบานอน
10 พระองคทรงทําเสาพระวอ
นั้นดวยเงิน แทนประทับทําดวย
ทองคํา และย่ีภูลาดดวยผาสี
มวง ขางในพระวอนั้นบุไวดวย
ความรักโดยบุตรสาวแหงเยรู-
ซาเล็ม
11 โอ บุตรสาวแหงศิโยนเอย
จงออกไป ไปดูกษัตริยซาโล-
มอนเถิด ทรงมงกุฎซึ่งพระราช
ชนนีไดสวมให ในวันที่พระองค
ไดทรงอภิเษกสมรสนั้น ในวัน
เมื่ อพระทั ยของพระองค ทรง
เบิกบานอยู

เจาบาวยกยองเจาสาว

4ที่รักของฉันเอย ดูเถิด เธอ
ชางสวยงาม ดูซี เธอสวย

งาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู
ในผาคลุม ผมของเธอดุจฝูง
แพะที่ เคลื่ อนมาตามเนินลาด
ภูเขากิเลอาด
2ซี่ฟนของเธอดังฝูงแกะตัวเมีย
ที่กําลังจะตัดขน เพ่ิงข้ึนมาจาก
การชําระลาง มีลูกแฝดติดมา
ทุกตัว และหามีตัวใดเปนหมัน
ไม
3 ริมฝปากของเธอแดงดุจดาย
สีครั่ ง และคําพูดของเธอก็งด-

งาม ขมับของเธอเหมือนผล
ทับทิมผาซีกอยูในผาคลุม
4 ลําคอของเธอดุ จป อมของ
ดาวิดที่ ไดกอสร างไว เพ่ื อเก็บ
เครื่องอาวุธ มีดั้งพันหนึ่งแขวน
ไว ทั้ งหมดเปนโลของทแกลว
ทหาร
5ถันทั้ งสองของเธอเหมือนลูก
ละมั่ งสองตั วซึ่ งเป นละมั่ งฝา
แฝดที่ กําลังหากินในทามกลาง
หมูดอกบัว
6 จนเวลาเย็ นและเงาหมดไป
แลว ฉันจะไปยังภูเขามดยอบ
และยังเนินเขากํายาน
7ที่ รักของฉันเอย เธอชางงาม
สะพร่ังไปทั้งนั้น ในตัวเธอจะหา
ตําหนิสักนิดก็ไมมี
8จงจากเลบานอนไปกับฉันเถิด
เจาสาวของฉันจา จงจากเลบา-
นอนไปกับฉันนะ ใหมองลงจาก
ยอดเขาอามานา จากยอดเขา
เสนีร และยอดเขาเฮอรโมน
จากถ้ําราชสีห จากเขาเสือดาว
9นองสาวของฉันจา นองได
ปลนเอาดวงใจของพี่ไปเสียแลว
ละ เจาสาวของฉันเอย เจาได
ปล นเอาดวงใจของฉันไปด วย
การชายตาเพี ยงแวบเดี ยวเท า
นั้น ดวยสรอยคอสายเดียวของ
เจา
10 นองสาวของฉันจะ เจาสาว
ของฉันจา ความรักของเธอชาง

เพลงซาโลมอน 3, 4

(9) พซม 3:7 (10) สดด 87:3 (11) พซม 7:11 (1) พซม 4:9-10 (2) พซม 6:6
(3) พซม 4:11; 5:13 (4) พซม 1:10; 7:4 (5) พซม 1:13 (6) พซม 2:17
(7) พซม 4:1; 5:16 (8) พซม 2:13 (9) พซม 4:10 (10) พซม 1:2; กท 5:22
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หนา 1378
หวานเสียนี่กระไร ความรักของ
เธอนั้ นช างหวานกว าน้ํ าองุ น
และกลิ่นน้ํามันของเธอชางหอม
กวาเครื่องเทศทั้งหลาย
11 โอ เจาสาวของฉันจา ริมฝ
ปากของเธอเสมือนน้ําผ้ึ งกําลัง
จะหยดยอย น้ําผ้ึงและน้ํานม
อยู ใตลิ้ นของเธอ กลิ่นเสื้ อผา
ของเธอหอมดุจกลิ่นมาจากเล-
บานอน
12 เจาสาวของฉันเอย นอง
สาวของฉันเปรียบประดุจสวน
สงวน ดุจอุทยานที่หวงหามไว
และดุจน้ําพุที่ถูกประทับตราไว
13 ผลิตผลของเธอดุจสวนตน
ทับทิม อีกทั้ งผลไมอันโอชา
อยางอื่นๆ อีกทั้งเทียนขาวและ
แฝกหอม
14 ต นแฝกหอมและต นฝรั่ น
ตนตะไครและอบเชย อีกทั้ ง
บรรดาตนไมสําหรับทํากํายาน
คือตนมดยอบและตนกฤษณา
อีกทั้ งเครื่ องหอมชั้ นเย่ี ยมทั้ ง
สิ้น
15 ตั วเธอประดุ จดั งน้ํ า พุ ใน
อุทยาน ประดุจบอน้ําแหงชีวิต
และประดุจลําธารไหลจากเล-
บานอน

การขอรองของเจาสาว
16 โอ ลมเหนือเอย จงตื่นข้ึน
เถิด ลมใตเอย จงพัดมาเถิด จง
พัดโชยสวนของดิฉัน เพ่ือของ

หอมในสวนนั้ นจะหอมฟุ งออก
ไป ขอใหที่รักของดิฉันเขามาใน
สวนของเขา และรับประทานผล
ไมอันโอชาเถิด

คําตอบของเจาบาว

5นองสาวของฉันจะ เจาสาว
ของฉันจา ฉันเขามาในสวน

ของฉันแลวนะ ฉันมาเก็บเอา
มดยอบของฉันพรอมกับไมสี-
เสียดของฉันแลว ฉันรับประ-
ทานรวงผึ้ งกับน้ําผ้ึงของฉันแลว
ฉันดื่มน้ําองุ นกับน้ํานมของฉัน
แลว โอ สหายทั้งหลาย จงรับ
ประทานและจงดื่มเถิด โอ ทาน
ผูเปนที่รักเอย จงดื่มใหอิ่มหนํา
เถิด

เจาสาวไดยินคําตอบ
ของเจาบาวจึงตื่นขึ้น

2ดิฉันหลับแลว แตใจของดิฉัน
ยังตื่ นอยู คือมีเสียงเคาะของ
ที่รักของดิฉันพูดวา "นองสาวจา
ที่รักของฉันจา เปดประตูใหฉัน
ซิจะ แมนกเขาของฉันจะ แมคน
งามหมดจดของฉันจา เพราะ
ศี รษะของฉั นก็ ถู กน้ํ าค างชื้ น
และเสนผมของฉันก็ชุมดวยละ-
อองน้ําฟาแหงราตรีกาล"
3ดิฉันเปลื้องเสื้อของดิฉันออก
เสียแลว ดิฉันจะสวมกลับเขาไป
อีกอยางไรได ดิฉันลางเทาของ
ดิฉันแลว ทําไมจะใหเทาของ
ดิฉันกลับเปอนไปอีกเลา

เพลงซาโลมอน 4, 5

(11) พซม 4:3; 5:13; 7:9 (12) สภษ 5:15-18; พซม 6:2, 11 (13) พซม 6:11
(14) อพย 30:23; อสค 27:19 (15) ปญจ 2:6; พซม 4:12 (16) ปญจ 1:6; พซม 1:4
(1) พซม 4:16; 6:2, 11 (2) พซม 3:1; 7:9; ดนล 8:18 (3) สภษ 3:28; 13:4
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หนา 1379
4ที่ รักของดิฉันสอดมือของเขา
เขามาทางรูประตู และใจดิฉันก็
กระสันถึงเขา
5ดิ ฉันลุกข้ึนไปเปดประตูใหที่
รักของดิฉัน และมือของดิฉันทํา
ใหมดยอบหยด และนิ้ วของ
ดิฉันทําใหน้ํามดยอบยอยบนลูก
สลักกลอน

เจาสาวแสวงหาเจาบาว
6ดิ ฉันเป ดประตู ให ที่ รั กของ
ดิฉัน แตที่ รักของดิฉันกลับไป
เสียแลว เมื่อเขาพูด จิตใจดิฉัน
มัวตกตะลึง ดิฉันแสวงหาเขา
แตดิฉันหาเขาไมพบ ดิฉันรอง
เรียกเขา แตเขามิไดขานตอบ
7พลตระเวนที่ ลาดตระเวนใน
เมืองไดพบดิฉัน เขาตีดิฉัน เขา
ทําใหดิฉันบาดเจ็บ พลตระเวน
รักษากําแพงเมืองฉกชิงเอาผา
คลุมตัวจากดิฉันไป
8โอ บุตรสาวแหงเยรูซาเล็มเอย
ดิ ฉันขอใหพวกเธอปฏิญาณวา
ถาเธอคนใดไดพบที่รักของดิฉัน
เธอจะรับปากบอกเขาวา ดิฉัน
ปวยเปนโรครัก
9โอ แมสาวงามล้ําเลิศในทาม-
กลางสาวอื่นๆ คูรักของเธอนั้น
วิเศษอะไรไปกวาคู รักของใครๆ
คู รั กของเธอนั้ นวิ เศษอะไรไป
กวาคูรักของใครอื่นหรือ เธอจึง
ไดมาใหพวกฉันปฏิญาณใหเชน
นั้น

เจาสาวยกยองเจาบาว
10 ที่ รักของดิ ฉันผิ วเปลงปลั่ ง
อมเลือด เขาเปนเอกในทาม-
กลางหมื่นคน
11 ศีรษะของเขาดังทองคําเนื้ อ
ดี ผมของเขาหยิกและดําเหมือน
นกกา
12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตา
นกเขาที่ริมหวยอาบน้ํานม และ
จับอยูที่ริมกระแสน้ําเต็มฝง
13 แก มของเขาเหมื อนอย าง
ลานปลูกไมสีเสียด สงกลิ่นหอม
หวน ริมฝปากของเขาเหมือน
ดอกบัวหยดน้ํามดยอบ
14 มือของเขาดุจวงแหวนทอง
คําอั นประดับด วยพลอยเขี ยว
ท องของเขาดุ จเสางาช างและ
ประดับดวยไพทูรย
15 ขาของเขาดุจเสาหินออนตั้ ง
บนฐานเสียบทองคําเนื้ อดี สี
หนาของเขาดุจเลบานอนประ-
เสริฐอยางไมสนสีดาร
16 ปากของเขาออนหวานที่ สุด
ทั่ วทั้ งสรรพางคของเขาลวนแต
นารักนาใคร โอ เหลาบุตรสาว
แหงเยรูซาเล็มจา นี่ คือที่ รัก
ของดิฉัน และนี่ คือเพ่ือนยาก
ของดิฉัน

คําพูดของพวกบุตรสาว
แหงเยรูซาเล็มและเจาสาว

6โอ แมสาวงามล้ําเลิศใน
ทามกลางสาวอื่นๆ คู รัก

เพลงซาโลมอน 5, 6

(4) พซม 1:4 (5) พซม 5:2 (6) สดด 30:7 (7) พซม 3:3 (8) พซม 2:7; 8:4; รม 15:30
(9) อสย 53:2 (10) พซม 2:1 (11) ดนล 2:37-38 (12) พซม 1:15 (13) พซม 1:10
(14) อพย 15:6 (15) วว 1:15 (16) สดด 19:10; 119:103 (1) พซม 6:4, 9-10
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หนา 1380
ของเธอไปไหนเสีย คูรักของเธอ
กลับไปไหนเสียแลวเลา เพ่ือ
พวกเราจะไปสืบหากับเธอ
2ที่ รักของดิฉันลงไปยังสวนของ
เขาเพ่ื อจะไปที่ ลานปลูกไมสี-
เสียด และเพ่ือจะไปเลี้ ยงฝูง
สัตวในสวนกับเพ่ือจะเก็บดอก
บัว
3ตัวดิฉันเปนกรรมสิทธิ์ ของที่
รักของดิฉัน และที่รักก็เปนของ
ดิฉัน เขาเลี้ยงฝูงสัตวอยูทาม-
กลางหมูดอกบัว

ความงามและความดี
ของเจาสาว

4 โอ ที่ รักของฉันเอย แมชาง
สวยงามประหนึ่ งเมืองทีรซาห
และงามเย็นตาดังเยรูซาเล็ม แม
เปนสงานาครามเกรงดังกองทัพ
มีธงประจํา
5ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ
เพราะวาฉันแพนัยนตาของเธอ
แลว ผมของนองดุจฝูงแพะที่
เคลื่ อนมาตามเนินลาดภูเขากิ-
เลอาด
6ซี่ฟนของเธอดังฝูงแกะตัวเมีย
เพ่ิงข้ึนมาจากการชําระลาง มีลูก
แฝดติดมาทุกตัว และหามีตัว
ใดเปนหมันไม
7ขมับของเธอเหมือนผลทับทิม
ผาซีกอยูในผาคลุม
8มีมเหสีหกสิบองค และนาง
หามแปดสิบคน พวกหญิง

พรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา
9แมนกเขาของฉัน แมคนงาม
หมดจดของฉัน เปนคนเดียว
เธอเปนคนเดียวของมารดา เปน
หั วรั กหั วใคร ของผู ให กําเนิ ด
สาวๆทั้ งหลายเห็นเธอ และ
เรียกเธอวา ผาสุก ทั้ งเหลา
มเหสีและเหลานางหามก็สรร-
เสริญเยินยอเธอวา
10 "แมสาวคนนี้ เปนผู ใดหนอ
เมื่ อมองลงก็ดังอรุโณทัย แจม
จรัสดังดวงจันทร กระจางจาดัง
ดวงสุริยัน สงานาเกรงขามดัง
กองทัพมีธงประจํา"
11 ดิ ฉั นลงไปในสวนผลนั ท
เพ่ือจะดูหมู ไมเขียวตามหุบเขา
ว าเถาองุ นมี ดอกตูมออกหรือ
เปลา และเพ่ือจะดูวาผลทับทิม
มีดอกแลวหรือยัง
12 เมื่ อดิฉันยังไมทันรู ตัว จิต
ใจของดิ ฉันได กระทําให ดิ ฉัน
เหมือนรถมาแหงอามินาดิบ
13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด  โอ
แมชาวชูเลมจา กลับมาเถิด
กลับมาเถอะจะ เพ่ือพวกดิฉัน
จะไดเธอไวชมเชย นี่ กระไร
นะ เธอทั้ งหลายจงมองตัวแม
ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

7โอ แมธิดาของจาว เทาสวม
รองเทาผูกของเธอนั้นนวย-

นาดนี่ กระไร ตะโพกของเธอ
กลมดิกราวกับเม็ดเพชรที่ มือ

เพลงซาโลมอน 6, 7

(2) พซม 6:11 (3) พซม 2:16 (4) พซม 6:10 (5) ปฐก 32:26-28; อพย 32:10
(6) พซม 4:2 (7) มธ 21:19; 25:30 (8) 1 พกษ 11:1 (9) กดว 23:9; สดด 45:9
(10) มธ 21:19 (11) พซม 6:2 (12) ยรม 31:18 (13) พซม 2:14 (1) ลก 15:22
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หนา 1381
ชางผูชํานาญไดเจียระไนไว
2สะดือของเธอดุจอางกลมที่มิ
ไดขาดเหลาองุ นประสม ทอง
ของเธอดังกองขาวสาลีที่ มีดอก
บัวปกไวลอมรอบ
3ถันทั้ งสองของเธอเหมือนลูก
ละมั่ งสองตั วซึ่ งเป นละมั่ งฝา
แฝด
4ลําคอของเธอประหนึ่งหอคอย
สรางดวยงาชาง เนตรทั้ งสอง
ของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบน
ที่ ริมประตูเมืองบัทรับบิม จมูก
ของเธอเหมือนหอแห งเลบา-
นอนซึ่ งมองลงเห็นเมืองดามัส-
กัส
5 ศี รษะของเธอดั งยอดภู เขา
คารเมล ผมของเธอดุจดายสี
มวง กษัตริยก็ตองมนตเสนห
ดวยเสนผมนั้น
6โอ แมชางนารัก แมชางชื่นชม
เธอนี่ชางสวยงามตองตาจริง
7 เธองามระหงดุจตนอินทผลัม
และถันทั้ งสองของเธอดังพวง
องุน
8 ฉันจึงคิดวา ฉันจะปนข้ึนตน
อินทผลัมนั้น ฉันจะจับพวง
เหนี่ยวไว ขอใหถันทั้ งสองของ
เธองามดังพวงองุ นเถอะ และ
ขอใหลมหายใจของเธอหอมดัง
ผลแอบเปลเถิด
9และขอใหเพดานปากของเธอ
ดุจน้ําองุนอยางดีย่ิงสําหรับที่ รัก

ของฉัน ดื่มคลองคอจริงๆ ทํา
ให ริมฝ ปากของคนที่ หลับอยู
พูดได

เจาสาวหลงรักเจาบาว
10 ตัวดิฉันเปนกรรมสิทธิ์ของที่
รักของดิฉัน และความปรารถนา
ของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิฉัน
11 ที่รักของดิฉันจา มาเถอะจะ
ใหเราพากันออกไปในทุงนา ให
เราพักอยูตามหมูบาน
12 ใหเราตื่นแตเชาตรูไปยังสวน
องุ น ใหเราดูวาเถาองุ นมีดอก
ตูมออกหรือเปลา หรือวามีดอก
บานแลว ใหเราดูวาตนทับทิม
มีดอกหรือยัง ณ ที่นั่ นแหละ
ดิ ฉันจะมอบความรักของดิ ฉัน
ใหแกเธอ
13 โอ ที่ รักของดิฉันจา ผล
มะเขือดูดาอิมสงกลิ่ นหอมฟุ ง
ไป แลวที่ประตูบานของพวก
ดิฉันมีผลไมอรอยนานาชนิด มี
ทั้ งผลใหมและผลเกาที่ ดิฉันได
เก็บรวบรวมไวสําหรับเธอ

8โอ ถาเธอไดเปนเหมือน
พ่ีชายของดิฉัน ผูไดดูดนม

จากอกมารดาของดิ ฉันก็ จะดี
เพราะเมื่อดิฉันพบเธอนอกบาน
ดิฉันจะไดจุบเธอได แลวคนทั้ง
หลายจะไดไมดูถูกดูหมิ่นดิฉัน
2แลวดิ ฉันจะได เดินนําเธอพา
เธอใหเขามาในเรือนมารดาของ
ดิฉัน ผูซึ่งจะสอนดิฉัน ดิฉันจะ

เพลงซาโลมอน 7, 8

(2) สภษ 3:8 (3) พซม 4:5 (4) พซม 1:10 (5) อสย 35:2 (6) พซม 1:15; 7:10
(7) สดด 92:12 (8) พซม 4:16 (9) พซม 2:14 (10) พซม 2:16 (11) พซม 1:4
(12) สภษ 8:17 (13) ปฐก 30:14; พซม 4:16 (1) อสย 7:14; 9:6 (2) พซม 3:4
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ไดให เธอดื่ มน้ําองุ นใส เครื่ อง
เทศ และดื่มน้ําทับทิมของดิฉัน
3แลวมือซายของเขาจะชอนใต
ศีรษะของดิฉันไว และมือขวา
ของเขาจะสอดกอดดิฉันไว
4โอ บุตรสาวแหงเยรูซาเล็มเอย
ดิฉันขอใหเธอทั้งหลายปฏิญาณ
วา เธอทั้งหลายจะไมเราหรือจะ
ไม ปลุ กที่ รั กของดิ ฉั นให ตื่ น
กระตือข้ึน จนกวาเขาจะจุใจแลว

เจาบาวกลาวถึงความรัก
5แมคนนี้ ที่ ข้ึ นมาจากถิ่ นทุร-
กันดารอิงแอบแนบมากับคู รัก
คือใครที่ไหนหนอ ดิฉันไดปลุก
เธอเมื่อเธออยูใตตนแอบเปล ที่
นั่ นแหละที่ มารดาของเธอได
ใหกําเนิดเธอ ที่ตรงนั้นแหละ
ผูที่คลอดเธอไดใหกําเนิดเธอ
6 จงแนบดิ ฉั นไว ดุ จดวงตรา
แขวนอยูที่ ใจของเธอ ประดุจ
ดวงตราบนแขนของเธอ เพราะ
ความรักนั้นเขมแข็งอยางความ
ตาย ความริษยาก็ดุเดือด
เหมือนแดนคนตาย และประ-
กายแห งความริ ษยานั้ นก็ คื อ
ประกายเพลิง คือประกายเพลิง
ที่แสนรุนแรง
7น้ํามากหลายไมอาจดับความ
รักใหมอดเสียได หรืออุทกธาร
ทั้ งหลายไมอาจทวมความรักให
สําลักตายเสียได แมวาคนใดจะ
เอาทรัพยสมบัติ ในเหย าเรือน

ของตนทั้ งสิ้ นมาแลกกับความ
รักนั้น คนนั้นจะไดรับความ
หมิ่ นประมาทจากคนทั้ งหลาย
เปนอยางย่ิง

เจาบาวกับเจาสาว
กลาวเรื่องนองสาวคนหนึ่ง

8 เรามีนองสาวคนหนึ่ งและเธอ
ยังไมมีถัน เราจะทําอยางไรกับ
นองสาวของเรา เมื่อถึงวันที่เขา
มาสูขอนองของเรา
9ถาหากนองสาวนั้นเปนกําแพง
พวกเราก็จะสรางปราสาทเงินไว
หลังหนึ่ ง และถาหากนองเปน
ประตู พวกเราจะโอบลอมเธอ
ดวยแผนไมสนสีดาร

เจาสาวสนทนา
กับเจาบาว

10 ดิฉันเปนกําแพง ถันทั้ ง
สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย
เพราะฉะนั้ นในสายตาของเขา
ดิ ฉันจึ งเปนดังผู ที่ ได รับความ
โปรดปราน
11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุ นอยู
แปลงหนึ่ งที่ เมืองบาอัลฮาโมน
พระองคทรงมอบสวนองุ นนั้ น
ใหแกผู รักษาสวนเชา ทุกคน
ตองสงเงินคนละพันแผนเปนคา
ผลไม
12 สวนองุนของดิฉัน ซึ่ งเปน
ของดิฉันเอง อยูตอหนาดิฉัน
โอ ขาแตซาโลมอน พันนั้นพระ
องคเอาไปเถิด และผูดูแลผลไม

เพลงซาโลมอน 8

(3) พบญ 33:27; อสย 62:4-5 (4) พซม 2:7; 3:5 (5) สดด 45:10-11; 107:2-8
(6) อพย 28:9-12, 21, 29-30 (7) อสย 43:2; มธ 7:24-25 (8) อสค 16:46
(9) วว 21:12-19 (10) อสค 16:7 (11) ปญจ 2:4; อสย 5:1-7 (12) สภษ 4:23
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หนา 1383
ในสวนนั้ นก็ เอาไปคนละสอง
รอยเถิด
13 โอ เธอ ผูอยูในสวน พวก
เพ่ื อนๆของเธอคอยฟ งเสี ยง
ของเธออยู ขอใหฉันไดยินเสียง

เธอ
14 ที่ รักของดิฉันจา เร็วๆเขา
เถอะจะ ขอใหเธอเปนดังละมั่ง
หรือกวางหนุ มบนภู เขาตนสี-
เสียดเถิด

เพลงซาโลมอน 8

(13) พซม 2:13; 4:16; 6:2; 7:11-12; มธ 18:20; 28:20; ยน 14:21-23; 14:13-14
(14) พซม 2:17; ลก 19:12; ฟป 1:23; วว 22:17, 20
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