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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เพลงครํ่าครวญ

ทัง้ หา้ บท ของ หนังสือ บทเพลง ครํา่ครวญ เป็น เพลง
ครํา่ครวญหรอื เพลงแหง่ความทุกข์ ซ่ึง เขียนขึ้น เก่ียว กับ
การทําลายประเทศยูดาห์ การท่ีอสิราเอลถูกนําไปเป็นเชลย
ใน บา บิ โลน และ การ ท่ี เยเร มีย ์ติ ด คุก อยา่ง ไม่ ยุติธรรม  
ความทุกข์ ของเยเรมีย์เป็นความทุกข์ ท่ี  ได้ รบัการดลใจจาก
พระเจ้า เยเร มีย์ รกั ยู ดาห์ เหมือน อยา่ง บิ ดาร ักล ูก และ
ภรรยา รกั สามี ของ ตน บทเพลง ครํา่ครวญ น้ี พู ด ถึง พระ
เมตตากรุณาของพระเจ้าด้วย (3:22-23)

เพลงครํา่ครวญบทแรก
1  กรุ ง ท่ี คับคั ่งด ้วยพลเมืองมาอา้งวา้งอยู ่ได้  หนอ  กรุ ง

ท่ี รุง่เรอืงอยู่ ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดัง่หญิ งม 
่าย หนอ  กรุ ง ท่ี เป็น ดัง่ เจ้า หญิง ท่ามกลาง เมือง ทัง้ หลาย
ก็ กล ับ เป็นเมืองขึ้น เขา ไป 2  กรุ งน้ั นร ่ํา ไห้สะอื้น ในราตร ี
กาล และน้ําตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลาง
คนท่ีรกั เธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่ พบ บรรดาพวกเพื่อน
ของเธอสิน้ ทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทัง้ปวงกลับเป็นศั 
ตรู ของเธอ 3  ยู ดาห ์ได้  ถู กกวาดไปเป็นเชลย  ได้ รบัความ
ทุกข์ ใจ ต้องทํางานอยา่งทาส เธอต้องพํานักอยู่ท่ามกลาง
ประชาชาติ ทัง้หลาย เธอไม่พบท่ีหยุดพักสงบเลย บรรดา
ผู้ข่มเหงได้ ไล่ ทันเธอเม่ือเวลาเธอทุกข์ ใจ 4 ถนนหนทางท่ี 
เข ้า เมืองศิโยนก็ครํา่ครวญอยู่ เพราะไม่ มี  ผู้ ใดเดินไปใน
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งานเทศกาลท่ีเครง่ครดัทัง้หลายน้ัน บรรดาประตูเมืองของ
เธอก็รกรา้งเสียแล้ว พวกปุโรหติของเธอได้พากันถอนใจ
สาวพรหมจารีทัง้หลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอ
เองก็ ได้ รบัความขมขื่นยิง่นัก 5 พวกคู่ อร ิของเธอกลายเป็น
หวัหน้า พวกศั ตรู ของเธอได้จําเรญิขึ้น ด้วยวา่พระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงกระทําให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอนัมหนัต์
ของเธอ ลูกเต้าทัง้หลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่ 
อร ิ6 และความโออ่า่ตระการได้พรากไปจากธดิาแหง่ศิโยน
เสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็ กล ับเป็นดุจฝูงกวางท่ีหา
ทุ่งหญ้าเล้ียงชวีติ ไม่ ได้ และได้วิง่ ป้อแป้ หนี ไปข้างหน้า ผู้ 
ไล่  ติดตาม 7 เยรูซาเล็มเม่ือตกอยู่ ในยามทุกข์ ใจและยาม
ลําเค็ญก็ ได้ หวนระลึกถึงสิง่ประเสรฐิท่ีตนเคยมีในครัง้กระ
โน้น เม่ือพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่ อร ิ และหามี 
ผู้ ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่ อร ิ เห ็นเธอแล้ วก ็เยาะเยย้
วนัสะบาโตทัง้หลายของเธอ 8 เยรูซาเล็มได้ทําบาปอยา่ง
ใหญ่ หลวง  เหตุ  ฉะน้ี เธอจึงถูกไล่ ออก บรรดาคนท่ีเคยให ้
เกียรติ เธอก็ ลบหลู่  เธอ เพราะเหตุเขาทัง้หลายเหน็ความ
เปลือยเปล่าของเธอ  เออ เธอเองได้ถอนใจยิง่และหนัหน้า
ของเธอไปเสีย 9 มลทินของเธอก็ กร ังอยู่ ในกระโปรงของ
เธอ และเธอหาได้คํานึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดัง น้ันเธอ
จึงได้ เส่ือมทรามลงเรว็อยา่ง น่าใจหาย เธอก็ ไม่มี  ผู้ ใดจะ
เล้าโลม � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความ
ทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศั ตรู  ได้ พองตัวขึ้นแล้ว�
10 พวกศั ตรู  ได้ ยื่ นม ือของเขายดึเอาบรรดาของประเสรฐิ
ของเธอ ด้วยเธอได้ เห ็นบรรดาประชาชาติ บุ  กรุ กเข้ามาใน
สถานบร ิสุทธ ์ิของเธอ คือคนท่ี พระองค์  ได้ ทรงหา้มไม่ ให ้ เข 
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้ามาในชุ มน ุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอ
ได้ ถอนใจใหญ่ เขาทัง้หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขา
ได้เอาของประเสรฐิของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ 
ประทังชวีติ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตร
และพิจารณา เพราะข้าพระองค์ เป็ นที ่ เหย ียดหยามเสีย
แล้ว� 12 � ดูก่อน ท่านทัง้หลายท่ีเดินผ่านไป ท่านไม่ เก ิด
ความรูสึ้กอะไรบ้างหรอื  ดู  เถิด  จงดู  ซิว ่ามี ความทุกข์ อนัใด
บ้างไหมท่ีเหมือนความทุกข์ ท่ี  มาสู่  ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์
ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าในว ันที ่ พระองค์ 
ทรงกริว้ข้าพเจ้าอยา่งเกรีย้วกราดน้ัน 13  พระองค์  ได้ ทรง
ส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให ้เข ้าไปเหนือกระดูกทัง้หลาย
ของข้าพเจ้า และเพลิงน้ั นก ็ มี ชยัชนะต่อกระดูกเหล่าน้ัน  
พระองค์  ได้ ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า  พระองค์  
ได้ ทรงกระทําใหข้้าพเจ้าต้องหนักลับ  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา
ให้ ข้าพเจ้า โดด เด่ียว อา้งวา้ง และ ออ่น ระอา ตลอด ทัง้ วนั
14 แอกแหง่การละเมิดทัง้มวลของข้าพเจ้าก็ ถู กรวบเข้าโดย
พระหตัถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกน้ั นร ัดรงึรอบคอ
ข้าพเจ้า  พระองค์  ได้ ทรง กระทํา ให้ กําลัง ข้าพเจ้า ถอย ไป  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทัง้
หลาย ซ่ึงข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้ 15  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าได้ทรงเหยยีบบรรดาผู้ มี กําลังแข็งแกรง่ของข้าพเจ้าไว ้
ใต้ พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงเกณฑ์ชุ มน ุ
มชนเข้ามาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี ้ชายฉกรรจ์ ของข้าพเจ้า
ให้แหลกไป  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยํ่าบุตรสาวพรหมจาร ี
แห ่ง ยูดาห์ ดัง่ เหยยีบผลองุน่ลงในบ่อยํ่าองุน่ 16 เพราะ
เรือ่ง เหล่า น้ีข้าพเจ้า จึงรอ้งไห้  นัยน์ ตาของข้าพเจ้า  เออ  
นัยน์ ตาของข้าพเจ้ามีน้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนท่ี
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ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็ อยู ่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆ
ของข้าพเจ้าก็โดดเด่ียวอา้งวา้ง เพราะพวกศั ตรู  ได้  ชยัชนะ 
� 17 เมืองศิ โยนได้ เหย ียดมือทัง้สองออก  แต่  ก็  ไม่มี ใคร
ท่ีเล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรือ่งยาโค
บวา่  ให ้พวกคู่ อร ิล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดัง่ ผู้หญิง
เม่ื อม ีประจํา เดือน ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย 18 �พระ เย โฮ
วาหท์รงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญั 
ติ ของพระองค์  ดู ก่อนบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอ
ท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาว
พรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็น
เชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้าได้รอ้งเรยีกบรรดาคนรกัของข้าพเจ้า
 แต่ เขาทัง้หลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหติและพวก
ผู้ ใหญ่ ของข้าพเจ้าก็ตายท่ี กลางเมือง ขณะเม่ือเขาออกหา
อาหารเพื่อประทังชวีติของตน 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์ มี  ความทุกข์  จิ ตใจ
ของข้าพระองค์ มี ความทุรนทุ ราย  จิ ตใจของข้าพระองค์ ยุ 
่งเหยงิเพราะข้าพระองค์มักกบฏอยา่งรา้ยกาจ นอกบ้านมี
คนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู 21 เขาทัง้หลาย
ได้ย ินว ่า ข้าพระองค์ถอนใจอยา่งไร  หาม ี ผู้ ใดปลอบโยนข้า
พระองค์ ไม่ บรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์ ได้ ยนิถึงเหตุรา้ยท่ี
ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทัง้หลายก็พากันดีใจ ท่ี พระองค์  ได้ 
ทรงกระทําอยา่งน้ี  พระองค์ จะทรงนําวาระท่ี พระองค์ ทรง
ประกาศไว้น้ันให ้มาถึง และเขาทัง้หลายจะเป็นอยา่งท่ีข้า
พระองค์ เป็นอยู ่ น้ี 22  ขอให ้บรรดาการชัว่ของเขาทัง้หลายมา
ปรากฏต่อพระพักตร ์พระองค์ และขอทรงกระทําแก่ เขาทัง้
หลาย เหมือนท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําแก่ข้าพระองค์ เพราะ
การ ละเมิด ทัง้ สิน้ ของ ข้า พระองค์ เถิด ด้วย ความ สะท้อน
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ถอน ใจ ของ ข้า พระองค์ น้ัน มากมาย หลาย ครัง้ และ จิตใจ
ของข้าพระองค์ ก็ ออ่นเพลียเต็ มท ี แล้ว �

2
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สอง 

1 ด้วยพระพิโรธ  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าทรงใช้ เมฆบังธดิา
ของศิโยนหนอ  พระองค์  ได้ ทรงเหวีย่งสงา่ราศีของอสิราเอล
ให้ตกลงจากฟ้าถึ งด ิน  พระองค์  มิได้ ทรงระลึกถึงแท่นรอง
พระบาทของพระองค์เลยในยามท่ี พระองค์ ทรงกริว้ 2  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงกลื นที ่ อยู ่ทัง้สิน้ของยาโคบเสียแล้ว และ
ไม่ทรงเมตตา  พระองค์  ได้ ทรงพังป้อมปราการทัง้หลายของ
ธดิาแหง่ยูดาห ์ให ้ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์  พระองค์  ได้ 
ทรงทลายป้อมปราการเหล่าน้ันลงถึ งด ิน และทรงกระทํา
ให้ราชอาณาจักรและเจ้านายทัง้หลายในน้ันเป็นมลทินไป
3  พระองค์  ได้ ทรงตัดบรรดาเขาแห ่งอ ิสราเอลให้ขาดสิน้
ไปด้วยพระพิโรธอ ันร ุนแรงของพระองค์  พระองค์ ทรงดึง
พระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ กล ับมาเสียจากเขาต่อหน้า
ศั ตรู และ พระองค์ ทรง เผา ผลาญ คน ยา โค บดุจ เพลิง ลุก
โพลงไหม้ไปรอบๆ 4  พระองค์ ทรงโก่งธนูของพระองค์อยา่ง
ศั ตรู ทรงยกพระหตัถ์เบื้องขวาทีท่าปัจจามิตร และได้ทรง
ประหารบรรดาคนท่ีตาของเราจะอวดได้น้ันเสียในกระโจม
ของธดิาแหง่ ศิ โยน  พระองค์  ได้ ทรงระบายพระพิโรธของ
พระองค์ออกมาดุจเพลิง 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเหมือ
นศั ตรู  พระองค์  ได้ ทรงกลืนพวกอสิราเอลเสีย  พระองค์  ได้ 
ทรงกลืนบรรดาวงัของเขาหมด และได้ทรงทําลายท่ีกําบัง
ของเขาให้ ทรงทวคีวามเศรา้โศกและการครํา่ครวญในธดิา
แหง่ยูดาห์ 6  พระองค์  ได้ ทรงพังพลับพลาของพระองค์เสีย
เหมือนหน่ึงเป็นเพิงในสวน ทรงทําลายสถานท่ีประชุ มท ้ัง
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หลายของพระองค์ พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําทัง้เทศกาล
ตามกําหนดและวนัสะบาโตให้ ลืมเลือนไปในศิ โยน ด้วย
พระพิโรธอนัเดือดดาลพระองค์ทรงดู ถู กองค์ กษัตรยิ ์และ
ปุโรหติ 7  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงทิง้แท่นบูชาของพระองค์ 
เสีย  พระองค์ ทรงเกลียดสถานบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ กําแพง
วงัทัง้หลายน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงมอบไว้ในเงื้อมมือศั ตรู เขา
ทัง้หลายได้ส่งเสียงอกึทึกในพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์
เหมือนอยา่งในวนัเทศกาลตามกําหนด 8 พระเยโฮวาห ์ได้ 
ทรงตัง้พระทัยไว ้แล ้ วว ่าจะทําลายกําแพงของธดิาแหง่ศิ
โยน เสีย  พระองค์  ได้ ทรง ขึง เส้ นว ัด ไว ้แล้ว  พระองค์  มิได้ 
ทรงหดพระหตัถ์เลิกการทําลาย  เหตุ  ฉะน้ี  พระองค์  ได้ ทรง
กระทําให้เนินดินและกําแพงน้ั นคร ่ําครวญ  ให ้ทรุดโทรม
รว่งโรยไปด้วยกัน 9  ประตู เมืองศิโยนทัง้สิน้ทรุดลงในดิน
แล้ว  พระองค์  ได้ ทรงทําลายและทรงหกัดาลประตูทัง้ปวง
เสียสิน้  กษัตรยิ ์และเจ้านายทัง้หลายแหง่ ศิ โยนก็ตกอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ  ไม่มี  พระราชบัญญัติ  อกีต่อไป บรรดา
ผู้ พยากรณ์  แห ่งเมืองศิโยนหาได้ร ับน ิ มิ ตจากพระเยโฮวาห ์อ ี
กไม่ 10 พวกผู้ ใหญ่ ของธดิาแหง่ศิโยนก็กําลังน่ังเงยีบอยูบ่น
พื้นแผ่นดิน เขาทัง้หลายเอาผงคลี ดิ นซัดขึ้นบนศีรษะของ
ตัว และนุ่งหม่ผ้ากระสอบ สาวพรหมจารทัีง้หลายแหง่กรุง
เยรูซาเล็มคอตกไปถึ งด ิน 11  นัยน์ ตาของข้าพเจ้าก็รว่งโรย
เพราะรอ้งไห้  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าก็ ระทม เพราะความ
พินาศของธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้า ตับของข้าพเจ้าเท
ออกบนพื้นดิน และเพราะเหล่าเด็กเล็กและเด็กท่ีย ังด ูดนม
น้ันเป็นลมสลบอยู่ตามถนนในกรุง 12 ลูกทัง้หลายถามแม่
ของตั วว ่า � แม่  จ๋า ข้าวและน้ําองุน่อยู ่ท่ีไหน � ขณะเม่ือเขา
เป็นลมดุจคนท่ี ถู กบาดเจ็บตามถนนในกรุง เม่ือชวีติของ
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เขาต้องเทออกท่ีอกแม่ของเขาทัง้หลาย 13  โอ ธดิาแหง่
เยรูซาเล็มเอย๋ ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้าได้
ข้าพเจ้าจะเปรยีบเจ้ากับอะไร  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยน
เอย๋ ข้าพเจ้าจะหาอะไรท่ีมาเทียบกับเจ้าได้ เล่า เพื่อข้าพเจ้า
จะเล้าโลมเจ้าได้ เพราะความอบัปางของเจ้าก็ ใหญ่  เท ียม
เท่าสมุทร  ผู้ ใดจะรกัษาเจ้าได้ เล่า 14  ผู้  พยากรณ์ ทัง้หลาย
ของเจ้าได้ เห ็นสิง่ท่ี โง ่เขลาและไร้สาระมาบอกเจ้า  แทนท่ี 
เขาจะเผยความชัว่ชา้ของเจ้าออกมาให ้ประจักษ์ เพื่อจะให ้
เจ้ ากลับสู่สภาพดี เขาทัง้หลายกลับได้ เห ็นภาระท่ี เท ียมเท็ 
จอ ันเป็นเหตุ ให ้ เก ิดการเนรเทศ 15 บรรดาคนท่ี ได้ ผ่านไป
มาก็ตบมือเยาะเยย้เจ้า เขาทัง้หลายได้ เย ้ยหยนัและได้สัน่
ศีรษะใส่ธดิาแหง่เยรูซาเล็มแล้ วว ่า � น่ี หรอืคือกรุงท่ีคนทัง้
หลายได้ขนานนามวา่ งามหมดจด  วา่ เป็นความชื่นชมยนิดี
ของคนทั ่วท ้ังโลก� 16 บรรดาศั ตรู ของเจ้าได้อา้ปากตะโกน
โพนทะนาเจ้า เขาทัง้หลายเยย้หยนัและขบเขี้ยวเค้ียวฟัน
เขาพากั นร ้องวา่ �พวกเราได้ กล ืนเมืองน้ี แล้ว  วนัน้ี แหละ
คือว ันที ่พวกเราได้จ้องมองหา พวกเราได้พบแล้ว พวกเรา
เหน็แล้ว� 17 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําตามพระประสงค์ 
แล้ว  ได้ ทรงกระทําให้พระดํารสัของพระองค์ สําเรจ็  ตามท่ี  
พระองค์  ได้ บัญชาไวน้านแล้ว  พระองค์  ก็ได้ ทรงทําลายอยา่ง
ไม่ มี พระเมตตา  พระองค์ ทรงกระทําให ้ศัตรู เปรมปร ีดิ ์ เย ้ย
เจ้า  พระองค์  ได้ ทรงชูเขาของพวกศั ตรู ของเจ้าขึ้น 18  จิ ตใจ
ของเขาทัง้หลายรอ้งทูลองค์ พระผู้เป็นเจ้า  โอ กําแพงของ
ธดิาแหง่ศิโยนเอย๋ จงให้น้ําตาไหลลงดุจสายน้ําทัง้กลางวนั
และกลางคืน อยา่ให ้เจ้ าได้ หยุดพัก อยา่ให ้แก้ วตาของเจ้า
หยุดหยอ่นเลย 19 จงลุกขึ้ นร ้องไหใ้นกลางคืน ในต้นยามจง
ระบายความในใจของเจ้าออกอยา่งน้ําตรงพระพักตร ์องค์  
พระผู้เป็นเจ้า จงชูมือทัง้สองของเจ้าขึ้นตรงไปยงัพระองค์
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เพื่อขอชวีติของบรรดาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า  ท่ี หวิจนเป็น
ลมสลบไป ตามหวัถนนหนทางทุกแหง่ 20  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและพิจารณาเถิดวา่  พระองค์  ได้ 
ทรงกระทําการเชน่น้ี แก่  ผูใ้ด ควรท่ีพวกผู้หญิงจะกินลูกของ
ตนหรอื จะกินทารกท่ีย ังอ ุ้มอยู ่หรอื พวกปุโรหติและพวกผู้ 
พยากรณ์ ควรจะถูกประหารในสถานบร ิสุทธ ์ิขององค์พระผู้
เป็นเจ้าหรอื 21 คนหนุ่มและคนแก่นอนเหยยีดอยู่ตามพื้น
ดินในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์ ถู 
กคมดาบหวดล้มลงแล้ว  พระองค์  ได้ ทรงประหารเขาในวนั
เม่ือพระองค์ทรงกริว้  ได้ ทรงสังหารเขาเสียโดยปราศจาก
พระกรุณา 22  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกผู้ ท่ี ข้าพระองค์ กล ัวรอบ
ทุ กด ้านมาอยา่งในวนัเทศกาล พอถึงว ันที พ่ระเยโฮวาหท์รง
พระพิโรธก็ ไม่มี สักคนหน่ึงหนีเอาตัวรอดได้ หรอืคงเหลือ
ตกค้างรอดตายอยู่  ผู้  ท่ี ข้าพระองค์ ได้  อุม้ชู และเล้ียงดู มาน ้ัน
 ศัตรู ของข้าพระองค์ ได้ เผาผลาญเสียหมดแล้ว

3
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สาม 

1 ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ได้  เห ็นความทุกข์ ใจ โดยไม้เรยีวแหง่
พระพิโรธของพระองค์ 2  พระองค์ ทรงนําและพาข้าพเจ้า
มาในความมืดและไม่ ใช ่ในความสวา่ง 3  แท้  จร ิงพระองค์
ทรง หนั มา ต่อสู้ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง พลิก พระหตัถ์ ของ
พระองค์ ต่อสู้ ข้าพเจ้า อยู่ ตล อดว ันร ่ําไป 4 เน้ือ และ หนัง
ข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําให ้ซู บซีดไป  พระองค์ ทรงหกั
กระดูกข้าพเจ้าแล้ว 5  พระองค์ ทรงสรา้งรัว้ขังข้าพเจ้า ทรง
เอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้
6  พระองค์  ได้ ทรงบังคับข้าพเจ้าให ้อยู ่ในท่ี มืด  ดุ จคนท่ีตาย
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นานแล้ว 7  พระองค์ ทรงกระทํารัว้ต้นไม้ล้อมข้าพเจ้าไวเ้พื่อ
จะกักไม่ ให ้ออกไปได้  พระองค์ ทรงตีตรวนหนั กล ่ามข้าพเจ้า
ไว้ 8  ยิง่ กวา่ น้ัน เม่ือ ข้าพเจ้า รอ้ง และ ตะโกน  พระองค์  มิ 
ทรงฟังคําอธษิฐานของข้าพเจ้า 9  พระองค์ ทรงล้อมทางทัง้
หลายของข้าพเจ้าด้วยก้อนห ินที ่ สกัด  พระองค์ ทรงกระทํา
ให้หนทางข้าพเจ้าคดเค้ียวไป 10  ที  ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง
ทําท่า ดุจ หมี คอย ตระ ครุ บ และ ดัง่ สิงโต แอบ ซุ่ม อยู่ ใน ท่ี 
ลับ 11  พระองค์ ทรงหนัเหทางของข้าพเจ้าไปเสีย และฉีก
ข้าพเจ้าเป็นชิน้ๆ  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องโดด
เด่ียวอา้งวา้ง 12  พระองค์ ทรงโก่งธนูของพระองค์และเอา
ข้าพเจ้าตัง้ เป็นเป้า สําหร ับลู กธนู 13  พระองค์ ทรงเอาลูก
ธนู ใน แล่ง ของ พระองค์ ยงิ เข้า ใน หวัใจ ของ ข้าพเจ้า แล้ว
14 ข้าพเจ้าได้กลายเป็ นที ่นินทาให ้ชนชาติ ทัง้หลายหวัเราะ
เยาะ เป็นเน้ือเพลงให้เขารอ้งเล่ นว ันยงัค่ํา 15  พระองค์ ทรง
ให้ข้าพเจ้าบรโิภคผักรสขมจนชํ่า  พระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้า
เมาไปด้วยบอระเพ็ด 16  พระองค์ กระทําให้ฟันข้าพเจ้าหกั
โดยเค้ียวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขี้ เถ้า 17  
พระองค์ กระทําให ้จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบ
สุข จนข้าพเจ้า ลืมความมัง่คัง่วา่ เป็นอะไร 18 ข้าพเจ้า จึง
วา่ �กําลังและความหวงัซ่ึงข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห ์ก็ 
ดับหมด� 19 ขอทรงจําความทุกข์ใจและความทรมานของ
ข้าพเจ้า อนัเป็นบอระเพ็ดและดี หมี 20  จิ ตวญิญาณของ
ข้าพเจ้ายงันึกถึงเนืองๆ และต้องค้อมลงภายในตัวข้าพเจ้า
21ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าจึ งม ี ความหวงั 22 เพราะ
เหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาห์เราจึงไม่สูญสิน้ไป เพราะ
พระเมตตาของพระองค์ ไม่มี  สิน้สุด 23 เป็นของใหม่ อยู ่ ทุ ก
เวลาเชา้  ความสัตย ์ซ่ือของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก 24  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า  เหตุ  
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ฉะน้ี ข้าพเจ้าจะหวงัในพระองค์� 25 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อ
คนทัง้ปวงท่ีคอยท่าพระองค์ อยู ่และทรงดีต่อจิตวญิญาณ
ท่ีแสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดี ท่ี คนเราจะหวงัใจและรอ
คอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ด้วยความสงบ 27 เป็นการ
ดี ท่ี คนเราจะแบกแอกในปฐมวยั 28  ให ้เขา น่ัง เงยีบๆอยู ่
แต่ลําพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกน้ันเอง 29  ให ้เขาเอา
ปาก จด ไว้ ใน ผงคลี ดิน ถ้า ทํา ดัง น้ัน ชะรอย จะ มี หวงั 30  
ให ้เขาเอยีงแก้มให ้ผู้  ท่ี ตบเขา  ให ้เขายอมรบัความอบัอาย
อยา่งเต็มเป่ียมเถิด 31 ด้วยวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ละทิง้เป็นนิตย ์ดอก 32  แม้  พระองค์ ทรงกระทําให ้เก ิดความ
เศรา้โศก  พระองค์ จะทรงพระกรุณาตามความเมตตาอนั
ล้นเหลือของพระองค์ 33 เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ใคร
เกิดความทุกข์ ใจ หรอืให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์มี ความ
โศกด้วยชอบพระทั ยก ็ หามิได้ 34 การเหยยีบยํ่าบรรดาเชลย
แหง่แผ่นดินโลกไว ้ใต้  เท ้าก็ ดี 35 การตัดสิทธิ์ของมนษุย ์ผู้  
หน ่ึงผู้ ใดต่อพระพักตร ์ผู้ใหญ่ ยิง่ สูง สุ ดก ็ ดี 36 การตัดสิน
กลับสัตย์ ในคดีของมนษุย ์ก็ดี  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้า ไม่ทรง
พอพระทัยเลย 37  ผู้ ใดจะสัง่และให ้เป็นไปได้ นอกจากเม่ือ
องค์พระ ผู้ เป็นเจ้าทรงบัญชาให ้เป็นไป 38 จากพระโอษฐ์
ของพระผู้สูงสุดน้ันไม่ ใช ่ มี มาทัง้รา้ยและดี หรอื 39  มนษุย ์
เป็นๆจะไปบ่นเอากับใคร คื อมนษุย ์ ท่ี  ถู กทําโทษเพราะบาป
ของตน 40  ให ้พวกเราทดสอบและพิจารณาวถีิของพวกเรา
และกลับมาหาพระเยโฮวาห ์เถิด 41  ให ้พวกเรายกจิตใจและ
มือของพวกเราขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลวา่ 42 �พวก
ข้า พระองค์ ได้ ทรยศ และ ได้ กบฏ แล้ว และ พระองค์ ยงั ไม่ 
ได้ ทรงอภัยโทษ 43  พระองค์ ทรงหม่ความกริว้และข่มเหง
พวกข้าพระองค์  ได้ ทรงประหารอยา่งไม่ สงสาร 44  พระองค์ 
ทรงคลุมพระองค์ ไว ้ เสียด ้วยเมฆ เพื่อวา่การอธษิฐานของ
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พวก ข้า พระองค์ จะ ไม่ ทะลุ ไป ถึง พระองค์ ได้ 45  พระองค์  
ได้ ทรง กระทํา ให้พวก ข้า พระองค์ เป็น เห มือ นห ยาก เหยื่อ
และมูลฝอยอยู่ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 46 บรรดาศั 
ตรู ของพวกข้าพระองค์ ได้ อา้ปากตะโกนโพนทะนาวา่พวก
ข้าพระองค์ 47 ความหวาดและกั บด ักมาถึงข้าพระองค์ ทัง้
หลาย ทัง้การรกรา้งวา่งเปล่าและความพินาศ 48 น้ําตาของ
ข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ําเน่ืองด้วยความพินาศแหง่ธดิา
ของชนชาติของข้าพระองค์ 49 น้ําตาของข้าพระองค์ไหลลง
ไม่หยุดและไม่ มี เวลาสรา่งเลย 50 กวา่พระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรลงแลดูจากสวรรค์ 51  นัยน์ ตาของข้าพระองค์ 
ทําให ้ใจ ข้า พระองค์ ระทม เพราะ เหตุ บรรดา บุตร สาว แหง่
กรุง ข้า พระองค์ 52 พวก ท่ี ตัง้ ตน เป็น ศั ตรู ต่อ ข้า พระองค์
โดยไม่ มี  เหตุ น้ันได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ดังขับไล่ นก 53 เขาทัง้
หลายจะตัดชวีติของข้าพระองค์เสียในคุกใต้ ดิน และเอา
ห ินก ้อนหน่ึงทุ่มใส่ข้าพระองค์ 54 น้ําได้ท่วมศีรษะของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าถูกผลาญแน่ แล้ว � 55  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ รอ้งออกพระนามของ
พระองค์จากท่ีลึกในคุกใต้ ดิน 56  พระองค์ ทรงสดับเสียงข้า
พระองค์ ท่ีวา่ �ขออยา่ทรงจุกพระกรรณต่อลมหายใจและ
การรอ้งทูลของข้าพระองค์� 57  พระองค์ ทรงเข้ามาใกล้ในว ั
นที ่ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์  พระองค์ ตร ัสว ่า � ไม่ ต้อง
กลัว� 58  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงเข้า
กับคดีของจิตใจข้าพระองค์ แล้ว  พระองค์ ทรงไถ่ ช ีวติข้า
พระองค์ 59  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเห ็นที ่เขา
ผิดต่อข้าพระองค์ แล้ว ขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์ 
เถิด 60  พระองค์  ได้ ทรงเหน็การแก้แค้นทัง้สิน้ของเขา และ
บรรดาแผนการทํารา้ยข้าพระองค์ แล้ว 61  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์  พระองค์ ทรงได้ยนิคําเยาะเยย้ และบรรดาแผนการ
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ทํารา้ยข้าพระองค์ แล้ว 62 คื อร ิมฝีปากและความคิดของผู้ 
ท่ี  ได้ รุกรานข้าพระองค์  ก็  ต่อสู้ ข้าพระองค์ อยู ่ วนัยงัค่ํา 63  ดู  
เถิด  ไม่ วา่เขาจะน่ังหรอืลุก ตัวข้าพระองค์ ก็ เป็นเน้ือเพลง
ให้เขารอ้งเล่น 64  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรง
สนองเขาทัง้หลายตามการกระทําแหง่น้ํามือของเขา 65 ขอ
พระองค์ทรงกระทําให้ใจของเขาทัง้ปวงโศกเศรา้  ขอให ้คํา
สาปของพระองค์ตกเหนือเขา 66 ขอพระองค์ทรงรงัควาน
และทําลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห�์

4
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สี ่

1  น่ี อยา่งไรหนอ ทองคําจึ งม ี สี สลัวและทองคําเน้ื อด ี ก็  
เปล่ียนไป เพชรพลอยแหง่สถานบร ิสุทธ ิทิ์ง้อยู ่เกล ื่อนกลาด
ตามทุ กห ัวถนน 2  บุ ตรชายผู้ประเสรฐิของกรุงศิโยนมีค่า
เปรยีบได้กับทองคําเน้ื อด ี น้ัน  ถู กตีราคาเพียงเท่าหม้ อด 
ิ นที ่ป้ันขึ้นด้วยมือของชา่งหม้อเท่าน้ันหนอ 3  แม้แต่  สัตว ์
ประหลาดทะเลยงัได้เอานมออกให้ลูกของมันดูด  แต่ ธดิา
แหง่ชนชาติของข้าพเจ้าก็ ใจรา้ย  ดุ จนกกระจอกเทศในถิน่
ทุ รก ันดาร 4 ลิน้ของทารกท่ียงัไม่หยา่นมกระหายจนติด
เพดาน พวกเด็กได้ขออาหาร  แต่  ไม่มี ใครยื่นให ้เขา 5 คนทัง้
ปวงท่ีเคยรบัประทานอาหารอยา่งเลิศหรู กล ับต้องโดดเด่ียว
อยู่ตามถนน คนทัง้หลายท่ีเติบโตมาด้วยเส้ือสีแดงสดกลับ
ต้องกอดกองมูลสัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ชา้ของธดิาแหง่
ชนชาติข้าพเจ้าน้ั นก ็ ใหญ่ โตกวา่โทษบาปของเมืองโสโดม
ท่ีต้องควํา่ทลายลงในพรบิตาเดียว โดยไม่ มี มือใครได้แตะ
ต้องเลย 7 พวกนาศีรข์องเธอบร ิสุทธ ์ิกวา่ห ิมะ และขาวกวา่
น้ํานม ผิวพรรณของเขาเปล่งปลัง่ยิง่กวา่มุกดา เขามี รู ปรา่
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งงามดัง่ไพทูรย์ 8  บัดน้ี ผิวพรรณของเขาก็ดํายิง่กวา่ถ่านหนิ
ใครๆตามถนนก็จําเขาไม่ ได้  หน ังของเขาเหีย่วหุม้กระดูก
และซูบราวกับไม้ เสียบ 9  คนที ่ตายด้วยคมดาบย ังด ีกวา่
คนท่ีต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่าน้ีค่อยผอมค่อยตาย
ไป  ถู กแทงทะลุเพราะขาดผลจากท้องนา 10 มือของหญิงท่ี
ใจออ่นกลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกท่ี ถู กต้มเป็นอาหารน้ั 
นก ิ นก ันเม่ือยามหายนะมาสู่ธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้า
11 พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว  พระองค์ ทรง
เทพระพิโรธอนั เกรีย้วกราดของพระองค์ลงแล้ว และได้
ทรงจุดไฟขึ้นในกรุงศิ โยน ซ่ึงเผาผลาญรากของเมืองน้ัน 12  
กษัตรยิ ์ทัง้ปวงแหง่แผ่นดินโลก และบรรดาชาวพิภพพากัน
ไม่เชื่อวา่คู่ อร ิหรอืศั ตรู จะได้ เข ้าไปในประตู กรุ งเยรูซาเล็ม
ได้ 13 เพราะความผิดบาปของพวกผู้ พยากรณ์ ของกรุงศิ 
โยน และเพราะความชัว่ชา้ของพวกปุโรหติของกรุงน้ัน  ท่ี  ได้ 
กระทําโลหติของคนชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลางกรุง
14 เขาทัง้หลายเดินเปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัว
ให้มลทินด้วยโลหติ จนคนจะจับต้องไม่ ได้ท่ี เส้ือผ้าของเขา
15 คนทัง้หลายรอ้งบอกเขาวา่ �ไปซิ มลทินจรงิ ไปเถอะ  ไป 
๊ อยา่มาถูกต้องนะ� เม่ือเขาเหล่าน้ันหนี ไป เป็นคนพเนจร
พลเมืองของประชาชาติ พู  ดก ั นว ่า �เขาต้องไม่ อยู ่ ท่ีน่ี  อกีต่อ
ไป � 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาหท์รงกระทําใหเ้ขาทัง้ปวง
กระจัดกระจายไป  พระองค์ จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอกี
เลย คนทัง้หลายจึงไม่นับถือพวกปุโรหติ  ไม่ ทําคุณต่อพวก
ผู้ ใหญ่ 17  นัยน์ ตาของพวกเรามองหาความชว่ยเหลือ การ
ชว่ยเหลือน้ันไร ้ประโยชน์ ส่วนการเฝ้ารอคอย พวกเราได้
คอยประเทศท่ี ไม่ อาจจะชว่ยเราให้รอดได้ 18  มี คนสะกด
รอยตามเรา จนพวกเราเดินตามถนนของพวกเราไม่ ได้ 
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เบื้องปลายของพวกเราก็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว วนัเดือนทัง้หลาย
ของพวกเราก็จะจบอยู่ เพราะบัน้ปลายของพวกเรามาถึง
19 พวกท่ีข่มเหงเรา ก็ เรว็กวา่นกอนิทรีใน ท้องฟ้า เขาทัง้
หลายวิง่ ไล่กวดพวกเราบนภู เขา เขาทัง้หลายซุ่มคอยจับ
เราในถิน่ทุ รก ันดาร 20 ลมปราณทางจมูกของพวกข้าพเจ้า
คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว ้น้ัน  ก็ ตกหลุมพรางของเขา
ทัง้หลายแล้ว คือพวกเรากล่าวถึงพระองค์ท่านวา่ �เราจะ
ดํารงชวีติของเราท่ามกลางประชาชาติ ได้  ก็ ด้วยอาศัยรม่
เงาของพระองค์ ท่าน � 21  โอ ธดิาแหง่เมืองเอโดม  ท่ี อาศัย
อยูใ่นแผ่นดิ นอ ูส จงเปรมปร ีดิ แ์ละยนิดี เถิด ถ้วยน้ันจะผ่าน
มาถึงเจ้าด้วย  เจ้ าจะต้องเมามาย และจะกระทําให้ตัวเอง
เปลือยเปล่าไป 22  โอ ธดิาแห่งกรุงศิโยนเอย๋ การลงโทษ
เพราะความชัว่ชา้ของเจ้าก็ครบแล้ว  พระองค์ จะไม่ทรงพา
เจ้าออกไปใหเ้ป็นเชลยอกีต่อไป  โอ ธดิาแหง่เมืองเอโดมเอย๋
 พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะความชัว่ชา้ของเจ้า  พระองค์ 
จะทรงเผยบาปของเจ้าให ้ประจักษ์ 

5
เพลงครํา่ครวญบทท่ี หา้ 

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกวา่มีอะไรตกถึง
ข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณาและทอดพระเนตรความอดสู
ของข้าพระองค์ 2 มรดกของพวกข้าพระองค์ ได้ ไปตกอยู่กับ
พวกต่างประเทศ บ้านเรอืนของพวกข้าพระองค์เป็นของ
คนต่างด้าว 3พวกข้าพระองค์เป็นคนกําพรา้และคนกําพรา้
พ่อ และเหล่ามารดาของข้าพระองค์เป็นดัง่หญิ งม ่าย 4 น้ํา
ก็ต้องซ้ือเขาด่ืม ฟื นก ็ต้องซ้ือเขาใช้ 5  ผู้  ข่มขี่  ได้  ขี่ คอพวก
ข้าพระองค์ ไว ้ พวกข้าพระองค์ ทํางานหนักและไม่ มี เวลา
พักเลย 6 พวกข้าพระองค์พนมมือให้คนอยีปิต์และคนอสั
ซีเรยี เพื่อจะได้อาหารรบัประทานอิม่หน่ึง 7 บรรพบุรุษของ
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พวกข้าพระองค์ ได้ กระทําบาป และก็ตายหมดแล้ว พวก
ข้าพระองค์ ต้องถูกโทษเพราะความชัว่ชา้ของเขา 8 ทาส
กลับปกครองพวกข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยข้าพระองค์ ให ้
พ้ นม ือของเขาได้ 9 ข้าพระองค์ทัง้หลายได้อาหารมาโดยเอา
ชวีติเข้าเส่ียงเพราะดาบแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร 10 ผิวหนังของ
พวกข้าพระองค์ ก็ รอ้นปานเตาอบ เพราะความเดือดรอ้น
ของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง้หลายขืนใจพวกผู้หญิงในกรุงศิ 
โยน และข่มใจสาวพรหมจารใีนหวัเมืองแหง่ยูดาห์ 12 พวก
เจ้านายต้องถูกผูกมือแขวน  ไม่มี ใครแสดงความนับถือต่อ
หน้าพวกผู้ ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถู กบ ังคับให ้โม่  แป้ง และ
พวกเด็กต้องแบกฟืนหนั กล ้ มล ุกคลุกคลาน 14 พวกผู้ ใหญ่ 
หายตัวไปจากประตู เมือง พวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสี ตี เป่า
แล้ว 15 ความ ปลาบปล้ืม ก็ ประลาต ไป จาก ใจ ของ พวก ข้า
พระองค์ สิน้ การเต้นราํของพวกข้าพระองค์กลายเป็นการ
รํา่ไห้ 16 มงกุฎได้รว่งหล่นจากศีรษะข้าพระองค์ แล้ว  วบิัติ  
แก่ พวกข้าพระองค์ เพราะพวกข้าพระองค์กระทําบาปไว้
17  เหตุ น้ี เองใจพวกข้าพระองค์ จึ งอ ่อนกําลัง เพราะการ
เหล่าน้ีเองนัยน์ตาข้าพระองค์จึ งม ัวไป 18  เหตุ ด้วยภูเขาศิ
โยนซ่ึงรกรา้งไป พวกสุนัขจิง้จอกจึงมาเดินเพ่นพ่านอยู่บน
น้ัน 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรงสถิตอยู ่เป็น
นิตย ์พระท่ีน่ังของพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 20 เป็นไฉน
พระองค์ทรงลืมพวกข้าพระองค์เสียเป็นนิตย์ เป็นไฉนได้
ทรงทอดทิง้พวกข้าพระองค์เสียนานดังน้ี 21  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ กล ับสู่ พระองค์  เถิด  แล ้ว
พวกข้าพระองค์จะกลับสู่ พระองค์ ขอทรงฟ้ืนเดือนปีของข้า
พระองค์ ให ้เหมือนดั งก ่อน 22 เวน้เสียแต่ พระองค์ ทรงสลัด
ทิง้พวกข้าพระองค์เสียแล้ว และพระองค์ทรงกริว้พวกข้า
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พระองค์อยา่งล้นพ้น
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