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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เพลงซาโลมอน

พอถึงสมัยของเอสรา พวกยวิยอมรบัวา่หนังสือเพลงซา
โลมอนเป็นหนังสือท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า และเป็น
ส่วนหน่ึงของพระคัมภีร์ โจซีฟั สน ับวา่เล่ มน ้ี ได้ รบัการดลใจ
จากพระเจ้าและเป็นส่วนหน่ึงของเสพทู อาจ ินต์

 กษัตรยิ ์ซาโลมอนแต่งบทเพลง 1005  บท (1 พกษ 4:32)
 แต่ เพลงเดียวท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้าและยงัอยู ่คือ 
�เพลงของซาโลมอน� ซ่ึงอาจจะถูกเขียนขึ้นในชว่งแรก
ในชวีติของท่าน พระเจ้าทรงใช ้มนษุย ์ ท่ี ออ่นกําลังให้สอน
บทเรยีนฝ่ายจิตวญิญาณ ในเล่ มน ี้ กษัตรยิ ์ซาโลมอนเปรยีบ
กับพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงใหญ่กวา่ซาโลมอน (มธ 12:42) เล่ มน 
ี้ ไม่ได้ เป็นประว ัติ  ศาสตร ์เรือ่งท่ี บรรยาย หรอืเรือ่งจรงิจาก
ชวีติของซาโลมอน  แต่ เป็นเรือ่งเปรยีบหลายเรือ่ง มัทธวิ  
เฮ ็ นร ี  กล่าววา่ �เล่ มน ้ีเป็นคําอุปมา ซ่ึงทําให ้คนที ่ ไม่ รกั
พระเจ้าเข้าใจเรือ่งเก่ียวกับพระเจ้าอยากขึ้น  แต่ สําหรบัคน
ท่ีรกัพระเจ้าน้ันเรือ่งเก่ียวกับพระเจ้าชดัขึ้นและชื่นใจ�

 เพื่อให ้ มนษุย ์ เข ้าใจถึงเรือ่งความรกัและความสามั คค ี
ธรรมของพระเจ้า  พระองค์ ต้องใช้เรือ่งจากชวีติประจําวนั
น้ีเป็นการเปรยีบเทียบ เพราะฉะน้ันพระเจ้าทรงเปรยีบกับ
เจ้าบ่าว อสิราเอลเปรยีบกับเจ้าสาว คือเป็นเจ้าสาวของ
พระเจ้า ในพระคัมภีร ์ใหม่  พระเยซู ทรงเปรยีบกับเจ้าบ่าว
(มธ 22:1; 25:1-13;  ลก 5:35)  อ� เปาโลต้องการให้พวก
ครสิเตียนเป็นพรหมจาร ีบรสุิทธิ ์ซ่ึงถวายแด่พระครสิต์ (2
คร 11:2)
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ในเล่ มน ้ีเราเหน็พระเจ้าเปรยีบกับพระบิดาแหง่ความรกั
 ปุ โรหติ  ผู้  เล้ียง และกษั ตร ิย์

จงอา่นหนังสือเพลงซาโลมอนด้วยความออ่นน้ อม ขอ
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงชว่ยให ้เข้าใกล้  ช ิ ดก ับพระองค์  หน 
ังสือสดุ ดี 45  มีต ัวอยา่งคล้ายกับเล่ มน ี้

การสนทนาระหวา่งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
1 บทเพลงแหง่บทเพลงทัง้หลายซ่ึงเป็นของซาโลมอน

2 ขอเขาจุ บด ิฉันด้วยจุบจากปากของเขา เพราะวา่ความรกั
ของเธอดี กวา่น ้ําองุน่ 3 เพราะน้ํามันเจิมของเธอน้ันหอม
ฟุ้ง นามของเธอจึงหอมเหมือนน้ํามั นที ่เทออกแล้ว เพราะ
ฉะน้ันพวกหญิงพรหมจารีจึงรกัเธอ 4 ขอพาดิฉันไป พวก
เราจะวิง่ตามเธอไป  กษัตรยิ ์ ได้ นําดิฉันไปในหอ้งโถงของ
พระองค์ เรา จะ เต้น โลด และ เปรม ปร ีดิ ์ใน ตัว เธอ เรา จะ
พรรณนาถึงความรกัของเธอให้ยิง่กวา่น้ําองุน่ บรรดาคน
เท่ียงธรรมรกัเธอ 5  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันผิว
ดําๆ  แต่ วา่ดําขํา ดังเต็นท์ของพวกเคดาร์ ดังวสูิตรของซา
โลมอน 6 อยา่มองค่อนขอดดิ ฉัน เพราะดิฉันผิวคล้ํา เน่ือง
ด้วยแสงแดดแผดเผาดิ ฉัน พวกบุตรแหง่มารดาของดิฉัน
ได้ขึ้งโกรธดิ ฉัน เขาทัง้หลายใช ้ดิ ฉันใหเ้ป็นคนดูแลสวนองุน่
 แต่ สวนองุน่ของดิฉันเอง  ดิ ฉันไม่ ได้  ดูแล 7  โอ เธอผู้ ท่ี  จิ ตใจ
ดิฉั นร ัก ขอบอกดิฉั นว ่า เธอเล้ียงฝูงสัตว ์อยู ่ ท่ี ไหนในเวลา
เท่ียงวนั เธอให้มันนอนพักท่ี ไหน เพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะ
ต้องหนัไปตามฝูงสัตว์ของพวกเพื่อนเธอ 8  โอ  แม่ งามเลิศ
ในท่ามกลางหญิงทัง้หลาย ถ้าเธอไม่ รู ้จงเดินไปตามรอย
ตีนฝูงแพะแกะ  แล ้วจงเล้ียงฝูงแพะแกะของเธอไว ้ท่ี ข้าง
เต็นท์ของเมษบาลเถิด 9  โอ  ท่ี รกัของฉันเอย๋ ฉันขอเปรยีบ
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เธอประหน่ึงอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10  แก้  มท ้ังสอง
ของเธองามด้วยอาภรณ์ประดับเพชรพลอย ลําคอของเธอ
ก็สวยมีสรอ้ยทองคํา 11 พวกฉันจะทําเครือ่งประดับทองคํา
มีลูกปัดเงนิประกอบ 12 ขณะเม่ือกษั ตร ิย์กําลังประทั บท ่ี โต 
๊ะอยู่ น้ํามันแฝกหอมของดิฉั นก ็ส่งกลิน่ฟุ้งไป 13  ท่ี รกัของ
ดิฉันเป็นเหมือนหอ่มดยอบสําหร ับด ิ ฉัน หอ้ยอยู่ตลอดคืน
ระหวา่งสองถันของดิ ฉัน 14  ท่ี รกัของดิ ฉันน้ัน สําหร ับด ิฉัน
เธอเป็นเหมือนชอ่ดอกเทียนขาว  อยู ่ในสวนองุน่เอนเกดี 15  
ดู  เถิด  ท่ี รกัของฉัน  ดู ชา่งสวยงาม  ดู  เถิด เธอสวยงาม ดวงตา
ทัง้สองของเธอดังนกเขา 16  ดู  เถิด  ท่ี รกัของฉัน เธอเป็นคน
สวยงามจรงิเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจรงิๆ  ท่ี นอนของเรา
เขียวสด 17 ขื่อเรอืนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และแปของ
เราน้ันทําด้วยไม้สนสามใบ

2
การไตรต่รองของเจ้าสาว

1  ดิ ฉันเหมือนดอกกุหลาบในทุ่งชาโรน เหมือนดอกบัวใน
หุบเขา 2 ดอกบั วท ่ามกลางต้นหนามน้ันอยา่งไร  ท่ี รกัของฉั 
นก ็ อยู ่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้นแอบเป้ิลขึ้นอยู่กลาง
ต้นไม้ป่าอยา่งไร  ท่ี รกัของดิฉั นก ็ อยู ่ท่ามกลางชายหนุ่ มอ ื่นๆ
อยา่งน้ัน  ดิ ฉันได้น่ังอยู ่ใต้ รม่ของเขาด้วยความยนิดี เป็นอนั
มาก และผลของเขาดิฉันได้ลิม้รสหวาน 4 เขาได้ พาด ิฉันให ้
เข ้าในเรอืนสําหรบังานเล้ียง และธงสําคัญของเขาซ่ึงหอ้ย
อยูเ่หนื อด ฉัินน้ันคือความรกั 5 จงชูกําลังของดิฉันด้วยขนม
องุน่แหง้ ขอทําให ้ดิ ฉันชื่นใจด้วยผลแอบเป้ิล เพราะดิฉัน
ป่วยเป็นโรครกั 6 มือซ้ายของเขาชอ้นใต้ศีรษะของดิฉันไว้
และมือขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้ 7  โอ  เหล่ าบุตรสาวแหง่
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เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอให้เธอทัง้หลายปฏิญาณต่อละมัง่
หรอืกวางตัวเมียในทุ่งวา่ เธอทัง้หลายจะไม่เรา้หรอืจะไม่
ปลุกท่ีรกัของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้นจนกวา่เขาจะจุใจแล้ว 8  
แน่ะ เสียงท่ีรกัของดิ ฉัน  ดู  เถิด เขามาแล้ว กําลังเต้นโลดอยู่
บนภู เขา กําลังกระโดดอยู่บนเนินเขา 9  ท่ี รกัของดิฉันเป็นดุ 
จด ังละมัง่หร ือด ุ จด ังกวางหนุ่ม  ดู  เถิด เขากําลังยนือยู ่ท่ี ข้าง
หลังกําแพงของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้ามา เขาสอดมอง
ดูทางตาข่าย 10  ท่ี รกัของดิฉันได้ เอ ่ยปากพู ดก ั บด ิฉั นว ่า � 
ท่ี รกัของฉันเอย๋ เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉันเอย๋
จงมาเถิด 11  ด้วยวา่  ดู  เถิด  ฤดู หนาวล่วงไปแล้ว และฝน
ก็วายแล้ว 12  ดอกไม้ ต่างๆนานากําลังปรากฏบนพื้นแผ่น
ดิน เวลาสําหรบัวหิครอ้งเพลงมาถึงแล้ว และเสียงคูของ
นกเขาก็ ได้ ยนิอยู่ในแผ่นดินของเรา 13 ต้นมะเด่ือกําลั งบ ่ม
ผลดิบให ้สุก และเถาองุ ่นม ีดอกบานอยู่มันส่งกลิน่หอมฟุ้ง
 ท่ี รกัของฉันเอย๋ จงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉันเอย๋ จง
มาเถิด 14  โอ  แม่ นกเขาของฉันเอย๋  แม่ นกเขาตั วท ่ี อยู ่ใน
ซอกผาในชอ่งลับแหง่เขาชนั  ขอให ้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอ
หน่อยเถอะ  ขอให ้ฉันได้ยนิสําเนียงของเธอหน่อย ด้วยวา่น้ํา
เสียงของเธอก็ หวาน และรูปโฉมของเธอก็งามวไิล 15 จงจับ
สุนัขจิง้จอกมาให ้เรา คือสุนัขจิง้จอกตัวเล็กท่ีทําลายสวน
องุน่ เพราะวา่สวนองุน่ของเรากําลั งม ดีอกชอ่แล้ว� 16  ท่ี รกั
ของดิฉันเป็นกรรมสิทธิข์องดิ ฉัน และตัวดิฉั นก เ็ป็นของเขา
เขากําลังเล้ียงฝูงสัตวข์องเขาท่ามกลางหมู่ ดอกบัว 17  ท่ี รกั
ของดิฉันจ๋า จนเวลาเยน็ และเงาหมดไปแล้ว ขอเธอเป็นดัง่
ละมัง่หรอืกวางหนุ่ มท ี่ เท ือกเขาเบเธอร ์เถิด 
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3
 เจ้ าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว

1 ยามราตรกีาลเม่ื อด ิฉันนอนอยู ่ดิ ฉันมองหาเขาผู้น้ั นที 
่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร่  ดิ ฉันมองหาเขา  แต่ หาได้พบไม่
2 � บัดน้ี  ดิ ฉันจะลุกขึ้น  แล ้วจะเท่ียวไปในเมืองให ้ตลอดไป 
ตามถนนและลานเมือง  ดิ ฉันจะแสวงหาเขาผู้น้ั นที ่ดวงใจ
ของดิฉั นร ักใคร�่  ดิ ฉันมองหาเขา  แต่ หาได้พบไม่ 3 พวก
พลตระเวนท่ีลาดตระเวนในเมืองน้ันได้พบดิ ฉัน  แล ้วดิฉัน
ถามเขาวา่ �ท่านเหน็เขาผู้น้ั นที ่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร ่ไหม 
� 4 พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมาหน่อยเดียว  ดิ ฉั นก ็พบ
เขาผู้น้ั นที ่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร่  ดิ ฉันจับตัวเขากุมไว ้แน่น 
และไม่ยอมปล่อยใหเ้ขาหลุดไปเลย จนดิฉันพาเขาให ้เข ้ามา
ในเรอืนของมารดาดิ ฉัน และให ้เข ้ามาในหอ้งของผู้ ท่ี  ให ้ ดิ 
ฉันได้ ปฏิสนธ ิ5  โอ  เหล่ าบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉัน
ขอให้เธอทัง้หลายปฏิญาณต่อละมัง่หรอืกวางตัวเมียในทุ่ง
วา่ เธอทัง้หลายจะไม่เรา้หรอืจะไม่ปลุกท่ีรกัของดิฉันให้ต่ืน
กระตือขึ้นจนกวา่เขาจะจุใจแล้ว

การยกยอ่งเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ
6  ผู้ ใดหนอท่ีกําลังขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดารดูประดุจเสา

ควนั หอมไปด้วยกลิน่มดยอบและกํายาน ทําด้วยบรรดา
เครือ่งหอมของพ่อค้า 7  ดู  เถิด เป็นพระวอของซาโลมอน
หอ้มล้อมมาด้วยทแกล้วทหารหกสิบคน เป็นทแกล้วทหาร
คนอสิราเอล 8 เขาทัง้หลายถือดาบและเป็นผู้ชาํนาญศึก
เขาทุกคนเหน็บดาบไว ้ท่ี ต้นขาของตน เพราะเกรงภัยใน
ราตร ีกาล 9  กษัตรยิ ์ซาโลมอนสรา้งพระวอสําหรบัพระองค์
ด้วยไม้มาจากเลบานอน 10  พระองค์ ทรงทําเสาพระวอน้ัน
ด้วยเงนิ แท่นประทับทําด้วยทองคํา และยี ่ภู ่ลาดด้วยผ้าสี 
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ม่วง ข้างในพระวอน้ันบุ ไว ้ด้วยความรกัโดยบุตรสาวแหง่
เยรูซาเล็ม 11  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยนเอย๋ จงออกไป  ไปดู  
กษัตรยิ ์ซาโลมอนเถิด ทรงมงกุฎซ่ึงพระราชชนนี ได้ สวมให้
ในว ันที ่ พระองค์  ได้ ทรงอภิเษกสมรสน้ัน ในวนัเม่ือพระทัย
ของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4
 เจ้ าบ่าวยกยอ่งเจ้าสาว

1  ท่ี รกัของฉันเอย๋  ดู  เถิด เธอชา่งสวยงาม  ดู  ซี เธอสวยงาม
ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่ในผ้าคลุม ผมของเธอดุจฝูง
แพะท่ีเคล่ือนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด 2  ซ่ี ฟันของ
เธอดังฝูงแกะตัวเมียท่ีกําลังจะตัดขน เพิง่ขึ้นมาจากการ
ชาํระล้าง  มี ลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมัน
ไม่ 3 รมิฝีปากของเธอแดงดุ จด ้ายสี ครัง่ และคําพูดของ
เธอก็ งดงาม  ขม ับของเธอเหมือนผลทั บท ิมผ่า ซีกอยู่ ใน
ผ้า คลุม 4 ลํา คอ ของ เธอ ดุจ ป้อม ของ ดา วดิ ท่ี ได้ ก่อสรา้ง
ไว้เพื่อเก็บเครือ่งอาวุธ  มีด ้ังพันหน่ึงแขวนไว้ ทัง้หมดเป็น
โล่ของทแกล้วทหาร 5 ถันทัง้สองของเธอเหมือนลูกละมัง่
สองตัวซ่ึงเป็นละมัง่ฝาแฝดท่ีกําลังหากินในท่ามกลางหมู่ 
ดอกบัว 6 จนเวลาเยน็และเงาหมดไปแล้ว ฉันจะไปยงัภูเขา
มดยอบและยงัเนินเขากํายาน 7  ท่ี รกัของฉันเอย๋ เธอชา่ง
งาม สะพรัง่ ไป ทัง้ น้ัน ใน ตัว เธอ จะ หา ตําหนิ สัก นิ ดก ็ ไม่มี 
8 จงจากเลบานอนไปกับฉันเถิด  เจ้ าสาวของฉันจ๋า จงจาก
เลบานอนไปกับฉันนะ  ให ้มองลงจากยอดเขาอามานา จาก
ยอดเขาเสนีร์ และยอดเขาเฮอร ์โมน จากถ้ําราชสีห์ จากเขา
เสือดาว 9 น้องสาวของฉันจ๋า น้องได้ปล้นเอาดวงใจของ
พี่ไปเสียแล้วละ  เจ้ าสาวของฉันเอย๋  เจ้ าได้ปล้นเอาดวงใจ
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ของฉันไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่าน้ัน ด้วยสรอ้ย
คอสายเดียวของเจ้า 10 น้องสาวของฉันจ๊ะ  เจ้ าสาวของ
ฉันจ๋า ความรกัของเธอชา่งหวานเสียน่ี กระไร ความรกัของ
เธอน้ันชา่งหวานกวา่น้ําองุน่ และกลิน่น้ํามันของเธอชา่ง
หอมกวา่เครือ่งเทศทัง้หลาย 11  โอ  เจ้ าสาวของฉันจ๋า รมิ
ฝีปากของเธอเสมือนน้ําผึ้ง กําลังจะหยดยอ้ย น้ําผึ้งและ
น้ํานมอยู ่ใต้ ลิน้ของเธอ  กล ่ินเส้ือผ้าของเธอหอมดุจกลิน่
มาจากเลบานอน 12  เจ้ าสาวของฉันเอย๋ น้องสาวของฉัน
เปรยีบประดุจสวนสงวน  ดุ  จอ ุทยานท่ีหวงหา้มไว้ และดุ 
จน ้ําพุ ท่ี  ถู กประทับตราไว้ 13  ผลิ ตผลของเธอดุจสวนต้น
ทั บท ิม  อ ีกทัง้ผลไม้อนัโอชาอยา่งอื่นๆ  อ ีกทัง้ เทียนขาว
และแฝกหอม 14 ต้นแฝกหอมและต้นฝรัน่ ต้นตะไคร้และ
อบเชย  อ ีกทัง้บรรดาต้นไม้สําหรบัทํากํายานคือต้นมดยอบ
และต้นกฤษณา  อ ีกทัง้ เครือ่งหอมชัน้ เยีย่มทัง้ สิน้ 15 ตัว
เธอประดุ จด ังน้ําพุในอุทยาน ประดุ จบ ่อน้ําแหง่ชวีติ และ
ประดุจลําธารไหลจากเลบานอน

การขอรอ้งของเจ้าสาว
16  โอ ลมเหนือเอย๋ จงต่ืนขึ้นเถิด ลมใต้ เอย๋ จงพัดมาเถิด

จงพัดโชยสวนของดิ ฉัน เพื่อของหอมในสวนน้ันจะหอมฟุ้ง
ออกไป  ขอให ้ ท่ี รกัของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรบั
ประทานผลไม้อนัโอชาเถิด

5
คําตอบของเจ้าบ่าว

1 น้องสาวของฉันจ๊ะ  เจ้ าสาวของฉันจ๋า ฉันเข้ามาในสวน
ของฉันแล้วนะ ฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพรอ้มกับไม้ สี 
เสียดของฉันแล้ว ฉั นร ับประทานรวงผึ้ งก ั บน ้ําผึ้งของฉัน
แล้ว ฉันด่ื มน ํ้าองุ ่นก ั บน ํ้านมของฉันแล้ว  โอ สหายทัง้หลาย
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จงรบัประทานและจงด่ืมเถิด  โอ ท่านผู้เป็ นที ่รกัเอย๋ จงด่ืม
ใหอ้ิม่หนําเถิด

 เจ้ าสาวได้ยนิคําตอบของเจ้าบ่าวจึงต่ืนขึ้น
2  ดิ ฉันหลับแล้ว  แต่ ใจของดิฉันยงัต่ืนอยู่ คื อม ีเสียงเคาะ

ของท่ีรกัของดิฉันพูดวา่ �น้องสาวจ๋า  ท่ี รกัของฉันจ๋า เปิด
ประตู ให ้ฉันซิ จ๊ะ  แม่ นกเขาของฉันจ๊ะ  แม่ คนงามหมดจด
ของฉันจ๋า เพราะศีรษะของฉั นก ็ ถู กน้ํา ค้างชื้น และเส้น
ผมของฉั นก ็ชุ ่มด ้วยละอองน้ําฟ้าแหง่ราตร ีกาล � 3  ดิ ฉัน
เปล้ืองเส้ือของดิฉันออกเสียแล้ว  ดิ ฉันจะสวมกลับเข้าไป
อกีอยา่งไรได้  ดิ ฉันล้างเท้าของดิฉันแล้ว ทําไมจะให ้เท ้า
ของดิฉันกลับเป้ือนไปอกีเล่า 4  ท่ี รกัของดิฉันสอดมือของ
เขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉั นก ็กระสันถึงเขา 5  ดิ ฉัน
ลุกขึ้นไปเปิดประตู ให ้ ท่ี รกัของดิ ฉัน และมือของดิฉันทําให้
มดยอบหยด และน้ิวของดิฉันทําให้น้ํามดยอบยอ้ยบนลูก
สลักกลอน

 เจ้ าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว
6  ดิ ฉันเปิดประตู ให ้ ท่ี รกัของดิ ฉัน  แต่  ท่ี รกัของดิฉันกลับไป

เสียแล้ว เม่ือเขาพูด  จิ ตใจดิฉั นม ัวตกตะลึง  ดิ ฉันแสวงหา
เขา  แต่  ดิ ฉันหาเขาไม่ พบ  ดิ ฉั นร ้องเรยีกเขา  แต่ เขามิ ได้  
ขานตอบ 7 พลตระเวนท่ีลาดตระเวนในเมืองได้พบดิ ฉัน 
เขาตี ดิฉัน เขาทําให ้ดิ ฉันบาดเจ็บ พลตระเวนรกัษากําแพง
เมืองฉกชงิเอาผ้าคลุมตัวจากดิฉันไป 8  โอ  บุ ตรสาวแหง่
เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอให้พวกเธอปฏิญาณวา่ ถ้าเธอคนใด
ได้พบท่ีรกัของดิ ฉัน เธอจะรบัปากบอกเขาวา่  ดิ ฉันป่วยเป็น
โรครกั 9  โอ  แม่ สาวงามล้ําเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆ  คู่ รกั
ของเธอน้ั นว ิเศษอะไรไปกวา่คู่รกัของใครๆ  คู่ รกัของเธอน้ั 
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นว ิเศษอะไรไปกวา่คู่รกัของใครอื่นหรอื เธอจึงได้มาให้พวก
ฉันปฏิญาณให ้เชน่น้ัน 

 เจ้ าสาวยกยอ่งเจ้าบ่าว
10  ท่ี รกัของดิฉันผิวเปล่งปลัง่อมเลื อด เขาเป็นเอกใน

ท่ามกลางหม่ืนคน 11 ศีรษะของเขาดังทองคําเน้ื อด ี ผมของ
เขาหยกิและดําเหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรยีบเหมือน
ตานกเขาท่ีรมิหว้ยอาบน้ํานม และจั บอย ู่ ท่ี รมิกระแสน้ําเต็ม
ฝ่ัง 13  แก้ มของเขาเหมือนอยา่งลานปลูกไม้ สี  เสียด ส่งกลิน่
หอมหวน รมิฝีปากของเขาเหมือนดอกบัวหยดน้ํามดยอบ
14 มือของเขาดุจวงแหวนทองคําอนัประดั บด ้วยพลอยเขียว
ท้องของเขาดุจเสางาชา้งและประดั บด ้วยไพทูรย์ 15 ขาของ
เขาดุจเสาห ินอ ่อนตัง้บนฐานเสียบทองคําเน้ื อด ี สี  หน ้าของ
เขาดุจเลบานอนประเสรฐิอยา่งไม้สนสีดาร์ 16 ปากของเขา
ออ่นหวานท่ี สุด ทั ่วท ้ังสรรพางค์ของเขาล้วนแต่น่ารกัน่า
ใคร่  โอ  เหล่ าบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มจ๋า  น่ี คือท่ีรกัของดิ ฉัน 
และน่ีคือเพื่อนยากของดิ ฉัน 

6
คําพูดของพวกบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มและเจ้าสาว

1  โอ  แม่ สาวงามล้ําเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รกัของเธอ
ไปไหนเสีย  คู่ รกัของเธอกลับไปไหนเสียแล้วเล่า เพื่อพวก
เราจะไปสืบหากับเธอ 2  ท่ี รกัของดิฉันลงไปยงัสวนของเขา
เพื่อจะไปท่ีลานปลูกไม้ สี  เสียด และเพื่อจะไปเล้ียงฝูงสัตว์
ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ท่ีรกัของดิ ฉัน และท่ีร ักก ็เป็นของดิ ฉัน เขาเล้ียงฝูงสัตว ์อยู ่
ท่ามกลางหมู่ ดอกบัว 

ความงามและความดีของเจ้าสาว
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4  โอ  ท่ี รกั ของ ฉัน เอย๋  แม่ ชา่ง สวยงาม ประหน่ึง เมือง
ทีรซาห์และงามเยน็ตาดังเยรูซาเล็ม  แม่ เป็นสงา่น่าครา้ม
เกรงดังกองทัพมีธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ
เพราะวา่ฉันแพ้ นัยน์ ตาของเธอแล้ว ผมของน้องดุจฝูงแพะ
ท่ีเคล่ือนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด 6  ซ่ี ฟันของเธอดัง
ฝูงแกะตัวเมียเพิง่ขึ้นมาจากการชาํระล้าง  มี ลูกแฝดติด
มาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไม่ 7  ขม ับของเธอเหมือ
นผลทั บท ิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม 8  มี  มเหสี หกสิบองค์ และ
นางหา้มแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจาร ีอ ีกมากเหลือจะ
คณนา 9  แม่ นกเขาของฉัน  แม่ คนงามหมดจดของฉัน เป็น
คนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหวัร ักห ัวใครข่อง
ผู้ ให้กําเนิด สาวๆทัง้หลายเหน็เธอ และเรยีกเธอวา่  ผาสุก 
ทัง้เหล่ามเหสีและเหล่านางหา้มก็สรรเสรญิเยนิยอเธอวา่
10 � แม่ สาวคนน้ีเป็นผู้ใดหนอ เม่ือมองลงก็ดังอรุโณทัย  
แจ ่มจร ัสด ังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุร ิยนั สงา่น่าเกรง
ขามดังกองทัพมีธงประจํา� 11  ดิ ฉันลงไปในสวนผลนัท เพื่อ
จะดู หมู่ไม้  เข ียวตามหุบเขาวา่เถาองุ ่นม ีดอกตูมออกหรอื
เปล่า และเพื่อจะดูวา่ผลทั บท ิมมีดอกแล้วหรอืยงั 12 เม่ื อด ิ
ฉันยงัไม่ทั นร ู้ ตัว  จิ ตใจของดิฉันได้กระทําให ้ดิ ฉันเหมือนรถ
ม้าแหง่อามินาดิบ 13  กล ับมาเถอะ  กล ับมาเถิด  โอ  แม่ ชาวชู
เลมจ๋า  กล ับมาเถิด  กล ับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอ
ไว ้ชมเชย  น่ี กระไรนะ เธอทัง้หลายจงมองตัวแม่ชาวชูเลม
ดังกองทัพสองพวก

7
1  โอ  แม่ ธดิาของจ้าว  เท ้าสวมรองเท้าผูกของเธอน้ัน

นวยนาดน่ี กระไร ตะโพกของเธอกลมดิกราวกับเม็ดเพชร
ท่ีมือชา่งผู้ชาํนาญได้ เจ ียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุ จอ ่างก
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ลมท่ี มิได้ ขาดเหล้าองุน่ประสม ท้องของเธอดังกองข้าวสาลี 
ท่ี  มี ดอกบัวปักไว ้ล้อมรอบ 3 ถันทัง้สองของเธอเหมือนลูก
ละมัง่สองตัวซ่ึงเป็นละมัง่ฝาแฝด 4 ลําคอของเธอประหน่ึง
หอคอย สรา้ง ด้วย งาชา้ง เนตร ทัง้ สอง ของ เธอ ดุจ สระ ใน
เมืองเฮชโบนท่ีรมิประตูเมืองบัทรบับิม  จม ูกของเธอเหมือน
หอแหง่เลบานอนซ่ึงมองลงเหน็เมืองดามัสกัส 5 ศีรษะของ
เธอดังยอดภูเขาคารเมล ผมของเธอดุ จด ้ายสี ม่วง  กษัตรยิ ์ 
ก็ ต้องมนต์ เสน่ห ์ด้วยเส้นผมน้ัน 6  โอ  แม่ ชา่งน่ารกั  แม่ ชา่ง
ชื่นชม เธอน่ีชา่งสวยงามต้องตาจรงิ 7 เธองามระหงดุจต้ 
นอ ินทผลัม และถันทัง้สองของเธอดังพวงองุน่ 8 ฉันจึงคิด
วา่ ฉันจะปีนขึ้นต้ นอ ินทผลั มน ้ัน ฉันจะจับพวงเหน่ียวไว้  
ขอให ้ถันทัง้สองของเธองามดังพวงองุน่เถอะ และขอให้ลม
หายใจของเธอหอมดังผลแอบเป้ิลเถิด 9 และขอให้เพดาน
ปากของเธอดุ จน ้ําองุน่อยา่งดียิง่สําหร ับท ่ีรกัของฉัน ด่ืม
คล่องคอจรงิๆ  ทําให ้รมิฝีปากของคนท่ีหลั บอย ู่ พู ดได้

 เจ้ าสาวหลงรกัเจ้าบ่าว
10 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของท่ีรกัของดิ ฉัน และความ

ปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิ ฉัน 11  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า
มาเถอะจ๊ะ  ให ้เราพากันออกไปในทุ่งนา  ให ้เราพักอยู่ตาม
หมู่ บ้าน 12  ให ้เราต่ืนแต่ เชา้ตรู ่ไปยงัสวนองุน่  ให ้เราดูวา่เถา
องุ ่นม ดีอกตูมออกหรอืเปล่า หรอืวา่มีดอกบานแล้ว  ให ้เราดู
วา่ต้นทั บท ิมมีดอกหรอืยงั  ณ  ท่ี น่ันแหละดิฉันจะมอบความ
รกัของดิฉันให ้แก่  เธอ 13  โอ  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า ผลมะเขื อด ดูา
อมิส่งกลิน่หอมฟุ้งไป  แล ้ วท ่ี ประตู บ้านของพวกดิฉั นม ี ผล
ไม้ อรอ่ยนานาชนิด  มี ทัง้ผลใหม่และผลเก่าท่ี ดิ ฉันได้ เก ็บรว
บรวมไวสํ้าหรบัเธอ
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8
1  โอ ถ้าเธอได้เป็นเหมือนพี่ชายของดิ ฉัน  ผู้  ได้  ดู ดนมจาก

อกมารดาของดิฉั นก ็จะดี เพราะเม่ื อด ิฉันพบเธอนอกบ้าน
 ดิ ฉันจะได้ จุ บเธอได้  แล ้วคนทัง้หลายจะได้ ไม่  ดู  ถู  กด ูหมิน่
ดิ ฉัน 2  แล ้วดิฉันจะได้เดินนําเธอพาเธอให ้เข ้ามาในเรอืน
มารดาของดิ ฉัน  ผู้ ซ่ึงจะสอนดิ ฉัน  ดิ ฉันจะได้ ให ้เธอด่ื มน ้ํา
องุน่ใส่ เครือ่งเทศ และด่ื มน ํ้าทั บท ิมของดิ ฉัน 3  แล ้วมือซ้าย
ของเขาจะชอ้นใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาจะ
สอดกอดดิฉันไว้ 4  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอ
ให้เธอทัง้หลายปฏิญาณวา่ เธอทัง้หลายจะไม่เรา้หรอืจะไม่
ปลุกท่ีรกัของดิฉันใหต่ื้นกระตือขึ้น จนกวา่เขาจะจุใจแล้ว

 เจ้ าบ่าวกล่าวถึงความรกั
5  แม่ คนน้ี ท่ี ขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดารองิแอบแนบมากับ

คู่ รกั คือใครท่ีไหนหนอ  ดิ ฉันได้ปลุกเธอเม่ือเธออยู ่ใต้ ต้น
แอบเป้ิล  ท่ี น่ันแหละท่ีมารดาของเธอได้ ให ้กําเนิดเธอ  ท่ี ตรง
น้ันแหละผู้ ท่ี คลอดเธอได้ ให ้กําเนิดเธอ 6 จงแนบดิฉันไว ้ดุ 
จดวงตราแขวนอยู ่ท่ี ใจของเธอ ประดุจดวงตราบนแขนของ
เธอ เพราะความรกัน้ันเข้มแข็งอยา่งความตาย ความรษิยา
ก็ ดุ เดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแหง่ความรษิยา
น้ั นก ็คือประกายเพลิง คือประกายเพลิงท่ีแสนรุนแรง 7 น้ํา
มากหลายไม่อาจดับความรกัให้มอดเสียได้ หร ืออ ุทกธาร
ทัง้หลายไม่อาจท่วมความรกัให้สําลักตายเสียได้  แม้ว ่าคน
ใดจะเอาทรพัย ์สมบัติ ในเหยา้เรอืนของตนทัง้สิน้มาแลกกับ
ความรกัน้ัน คนน้ันจะได้รบัความหมิน่ประมาทจากคนทัง้
หลายเป็นอยา่งยิง่

 เจ้ าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ่งน้องสาวคนหน่ึง
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8 เรามีน้องสาวคนหน่ึงและเธอยงัไม่ มี  ถัน เราจะทําอยา่ง
ไรกั บน ้องสาวของเรา เม่ือถึงว ันที ่เขามาสู่ ขอน ้องของเรา
9 ถ้าหากน้องสาวน้ันเป็นกําแพง พวกเราก็จะสรา้งปราสาท
เงนิไว้หลังหน่ึง และถ้าหากน้องเป็นประตู พวกเราจะโอบ
ล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์

 เจ้ าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
10  ดิ ฉัน เป็น กําแพง ถัน ทัง้ สอง ของ ดิฉัน เหมือน ดัง

หอคอย เพราะฉะน้ันในสายตาของเขาดิฉันจึงเป็นดังผู้ ท่ี  ได้ 
รบัความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุน่อยู่แปลง
หน่ึงท่ีเมืองบาอลัฮาโมน  พระองค์ ทรงมอบสวนองุน่น้ันให ้
แก่  ผู้ รกัษาสวนเชา่  ทุ กคนต้องส่งเงนิคนละพันแผ่นเป็นค่า
ผลไม้ 12 สวนองุน่ของดิ ฉัน ซ่ึงเป็นของดิฉันเอง  อยู ่ต่อหน้า
ดิ ฉัน  โอ ข้าแต่ซาโลมอน พันน้ันพระองค์เอาไปเถิด และผู้ 
ดู แลผลไม้ในสวนน้ั นก ็เอาไปคนละสองรอ้ยเถิด 13  โอ  เธอ 
 ผู้  อยู ่ในสวน พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของเธออยู่  
ขอให ้ฉันได้ยนิเสียงเธอ 14  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า เรว็ๆเข้าเถอะ
จ๊ะ  ขอให ้เธอเป็นดังละมัง่หรอืกวางหนุ่มบนภูเขาต้นสีเสียด
เถิด
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