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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงครํ่าครวญ

ทัง้ ห้า บท ของ หนั งสือ บทเพลง ครํา่ ครวญ เป็น เพลง
ครํา่ ครวญ หรือ เพลง แห่ง ความ ทุกข์ ซึ่ง เขียน ขึ้น เกี่ยว กับ
การ ทําลาย ประเทศ ยู ดาห์ การ ที่ อิสราเอล ถูก นํา ไป เป็น
เชลยในบาบิโลน และการที่ เยเรมียติ
์ ดคุก อย่างไม่ยุติธรรม
ความทุกข์ของเยเรมีย์ เป็น ความทุกข์ที่ได้รับ การดลใจจาก
พระเจ้า เยเร มีย์ รัก ยู ดาห์ เหมือน อย่าง บิ ดารักลูก และ
ภรรยา รัก สามี ของ ตน บทเพลง ครํา่ ครวญ นี้ พูด ถึง พระ
เมตตากรุ ณาของพระเจ้าด้วย (3:22-23)
เพลงครํา่ ครวญบทแรก
1 กรุ ง ที่ คับ คังด
่ ้วย พลเมือง มา อ้างว้าง อยูได้
่ หนอ กรุ ง ที่
รุ ง่ เรืองอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ มากลายเป็น ดัง่ หญิงม่าย
หนอ กรุ งที่ เป็น ดัง่ เจ้า หญิง ท่ามกลางเมืองทัง้ หลายก็กลับ
เป็น เมืองขึ้น เขาไป 2 กรุ งนั ้นร่าํ ไห้ สะอื้น ในราตรีกาล และ
นํ้าตา ของ เธอ ก็ อาบ แก้ม เธอ จะ หา ใคร ท่ามกลาง คน
ที่รก
ั เธอ ให้ มา ปลอบ เธอ ก็ หาไม่พบ บรรดา พวก เพื่อน
ของ เธอ สิน
้ ทุก คน ได้ ทรยศ ต่อ เธอ เขา ทัง้ ปวง กลับ เป็น
ศัตรู ของ เธอ 3 ยูดาห์ได้ถูกก วาด ไป เป็น เชลย ได้รับ ความ
ทุกข์ใจ ต้องทํางานอย่างทาส เธอต้องพํานั ก อยู่ ท่ามกลาง
ประชาชาติทัง้ หลาย เธอ ไม่ พบ ที่ หยุด พัก สงบ เลย บรรดา
ผู้ ข่มเหง ได้ไล่ทัน เธอ เมื่อ เวลา เธอ ทุกข์ใจ 4 ถนน หนทาง
ที่เข้า เมือง ศิ โยน ก็ ครํา่ ครวญ อยู่ เพราะ ไม่มีผู้ใด เดิน ไป ใน
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งานเทศกาลที่เคร่งครัดทัง้ หลายนั ้น บรรดาประตูเมืองของ
เธอ ก็ รกร้าง เสีย แล้ว พวก ปุโรหิต ของ เธอ ได้ พา กัน ถอน
ใจ สาวพรหมจารี ทัง้ หลายของเธอก็ ต้องทนทุกข์ และตัว
เธอเองก็ได้รับ ความขมขื่น ยิง่ นั ก 5 พวกคู่อริของเธอกลาย
เป็น หัวหน้า พวกศัตรู ของเธอได้ จําเริญ ขึ้น ด้วยว่า พระเย
โฮวาห์ได้ทรงกระทํา ให้ เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอัน
มหันต์ ของ เธอ ลูก เต้า ทัง้ หลาย ของ เธอ ตก ไป เป็น เชลย
ต่อ หน้า คู่อริ 6 และความโอ่อา่ ตระการได้ พรากไปจากธิดา
แห่ง ศิ โยนเสีย แล้ว พวกเจ้า นายของเธอก็กลับ เป็น ดุจ ฝูง
กวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวต
ิ ไม่ได้ และได้วงิ่ ป้อแป้หนี ไปข้าง
หน้า ผู้ไล่ติดตาม 7 เยรู ซาเล็ม เมื่อ ตกอยู่ ในยามทุกข์ ใจและ
ยามลําเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิง่ ประเสริฐที่ ตนเคยมีในครัง้
กระ โน้ น เมื่อ พลเมือง ของ เธอ ตก อยู่ ใน มือ ของ คู่อริ และ
หามีผู้ใดจะสงเคราะห์ เธอไม่ พวกคู่อริเห็น เธอแล้วก็ เยาะ
เย้ย วัน สะ บา โต ทัง้ หลาย ของ เธอ 8 เยรู ซาเล็ม ได้ ทําบาป
อย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้ เธอจึง ถูก ไล่ออก บรรดาคนที่ เคย
ให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุ เขาทัง้ หลายเห็น ความ
เปลือยเปล่า ของเธอ เออ เธอเองได้ ถอนใจยิง่ และหัน หน้า
ของ เธอ ไป เสีย 9 มลทิน ของ เธอ ก็กรัง อยู่ ใน กระโปรง ของ
เธอ และ เธอ หา ได้ คํานึ ง ถึง อนาคต ของ เธอ ไม่ ดัง นั ้น เธอ
จึง ได้ เสื่อมทราม ลง เร็ว อย่าง น่า ใจหาย เธอ ก็ไม่มีผู้ใด จะ
เล้าโลม “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทอด พระเนตร ความ
ทุกข์ ใจของข้า พระองค์ เพราะพวกศัตรู ได้พองตัว ขึ้น แล้ว”
10 พวกศัตรู ได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของ
เธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุ กเข้ามาในสถาน
บริสุทธิ์ ของเธอ คือ คนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้า มาใน
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ชุมนุม ชน ของ พระองค์ 11 บรรดา พลเมือง ของ เธอ ได้ถอน
ใจ ใหญ่ เขา ทัง้ หลาย เสาะ หา อาหาร และ พวก เขา ได้ เอา
ของประเสริฐ ของตัว ออกแลกอาหารกิน เพื่อ จะได้ประทัง
ชีวต
ิ “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ทอด พระเนตร และ
พิจารณา เพราะ ข้า พระ องค์ เป็นที่เหยียด หยาม เสีย แล้ว”
12 “ดู ก่อน ท่าน ทัง
้ หลาย ที่ เดิน ผ่าน ไป ท่าน ไม่เกิด ความ
รู ส
้ ึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหม
ที่ เหมือน ความ ทุกข์ที่มา สู่ข้าพเจ้า เป็น ความ ทุกข์ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา แก่ ข้าพเจ้า ในวันที่พระองค์ทรงกริว้
ข้าพเจ้าอย่างเกรีย
้ วกราดนั ้น 13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลง
มาจากเบื้องบนให้เข้า ไปเหนื อ กระดูก ทัง้ หลายของข้าพเจ้า
และเพลิงนั ้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั ้น พระองค์ได้ทรง
กาง ตาข่าย ไว้ ดัก เท้า ของ ข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรง กระทํา
ให้ ข้าพเจ้า ต้อง หัน กลับ พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า
โดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทัง้ วัน 14 แอกแห่ง
การ ละเมิด ทัง้ มวล ของ ข้าพเจ้า ก็ถูกรวบ เข้า โดย พระหัตถ์
ของพระองค์ ทรงรวบมัด ไว้ แอกนั ้นรัด รึง รอบคอข้าพเจ้า
พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ กําลัง ข้าพเจ้า ถอย ไป องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ได้ ทรง มอบ ข้าพเจ้า ไว้ ใน มือ ของ เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง
ข้าพเจ้า ไม่ สามารถต่อ ต้านได้ 15 องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
เหยียบบรรดาผู้มีกําลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาท
ท่ามกลาง ข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรง เกณฑ์ ชุมนุม ชน เข้า มา
ต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อ จะ ขยีชาย
้
ฉกรรจ์ของ ข้าพเจ้า ให้ แหลก
ไป องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง ยํ่า บุตร สาว พรหมจารีแห่ง
ยู ดาห์ ดัง่ เหยียบ ผล องุน
่ ลง ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ 16 เพราะ เรือ
่ ง
เหล่า นี้ ข้าพเจ้า จึง ร้องไห้ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า เออ นั ยน์ ตา
ของ ข้าพเจ้า มี นํ้าตา ไหล ลง มา เพราะ ผู้ ปลอบโยน ที่ ควร
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จะปลอบประโลมใจข้าพเจ้า ก็อยูไกลจากข้
่
าพเจ้า ลูกๆของ
ข้าพเจ้า ก็ โดด เดี่ยว อ้างว้าง เพ ราะ พวก ศัตรู ได้ชัยชนะ ”
17 เมือง ศิ โยน ได้เหยีย ดมือ ทัง
้ สอง ออก แต่ก็ไม่มีใคร ที่
เล้าโลม เธอ ได้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มี พระ บัญชา เรือ
่ ง ยา
โค บ ว่า ให้พวก คู่อริล้อม ยา โคบ ไว้ เยรู ซาเล็ม เป็น ดัง่ ผู้
หญิง เมื่อมี ประจํา เดือนท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 18 “พระเย
โฮ วาห์ ทรง ชอบ ธรรม แล้ว เพราะ ข้าพเจ้า ได้ กบฏ ต่อ พระ
บัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ขอ ท่าน ได้ ฟัง และ ขอ มา มอง ดู ความ ทน ทุกข์ ของ ข้าพเจ้า
สาว พรหมจารี ของ ข้าพเจ้า และ หนุ่มๆ ของ ข้าพเจ้า ตก ไป
เป็น เชลย แล้ว 19 ข้าพเจ้า ได้ ร้อง เรียก บรรดา คน รัก ของ
ข้าพเจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้ หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิต
และ พวก ผู้ใหญ่ของ ข้าพเจ้า ก็ ตาย ที่กลาง เมือง ขณะ เมื่อ
เขาออกหาอาหารเพื่อ ประทัง ชีวต
ิ ของตน 20 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ โปรด ทอด พระเนตร เพราะ ข้า พระองค์มีความ
ทุกข์ จิตใจของข้า พระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้า
พระองค์ยุ่ง เหยิง เพราะ ข้า พระองค์ มัก กบฏ อย่าง ร้ายกาจ
นอก บ้าน มี คน ต้อง คม ดาบ ตาย ใน บ้าน ก็ เหมือน มฤตยู
21 เขาทัง
้ หลายได้ยนว
ิ ่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใด
ปลอบโยนข้า พระองค์ไม่ บรรดาศัตรู ของข้า พระองค์ได้ยิน
ถึง เหตุ ร้าย ที่ ตก แก่ ข้า พระองค์ เขา ทัง้ หลาย ก็ พา กัน ดีใจ
ที่พระองค์ได้ทรง กระทํา อย่าง นี้ พระองค์จะ ทรง นํา วาระ
ที่พระองค์ทรงประกาศไว้ นั้น ให้มาถึง และเขาทัง้ หลายจะ
เป็น อย่างที่ ข้า พระองค์เป็น อยูนี
่ ้ 22 ขอให้บรรดาการชัว่ ของ
เขาทัง้ หลายมาปรากฏต่อ พระพักตร์พระองค์ และขอทรง
กระทํา แก่เขาทัง้ หลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทํา แก่
ข้า พระองค์ เพราะ การ ละเมิด ทัง้ สิน
้ ของ ข้า พระองค์เถิด

เพลงครํา่ ครวญ 2:1

5

เพลงครํา่ ครวญ 2:6

ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลาย
ครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว”

2

เพลงครํา่ ครวญบทที่สอง
1 ด้วย พระพิโรธ องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ใช้ เมฆ บัง
ธิดา ของ ศิ โยน หนอ พระองค์ได้ทรง เหวีย
่ ง สง่า ราศี ของ
อิสราเอลให้ ตกลงจากฟ้า ถึงดิน พระองค์มิได้ทรงระลึก ถึง
แท่น รอง พระบาท ของ พระองค์ เลย ใน ยาม ที่พระองค์ทรง
กริว้ 2 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทร งกลืนที่อยูทั
่ ง้ สิน
้ ของ ยา
โคบ เสีย แล้ว และ ไม่ ทรง เมตตา พระองค์ได้ทรง พัง ป้อม
ปราการ ทัง้ หลาย ของ ธิดา แห่ง ยู ดาห์ให้ลง ด้วย พระพิโรธ
ของ พระองค์ พระองค์ได้ทรง ทลาย ป้อม ปราการ เหล่า นั ้น
ลงถึงดิน และ ทรง กระทํา ให้ ราช อาณาจักร และ เจ้า นาย
ทัง้ หลาย ใน นั ้น เป็น มลทิน ไป 3 พระองค์ได้ทรง ตัด บรรดา
เขา แห่งอิส รา เอล ให้ ขาด สิน
้ ไป ด้วย พระ พิโรธ อันรุน
แรง ของ พระองค์ พระองค์ทรง ดึง พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ของ
พระองค์กลับ มา เสีย จาก เขา ต่อ หน้า ศัตรู และ พระองค์
ทรง เผา ผลาญ คน ยา โค บดุจ เพลิง ลุก โพลง ไหม้ ไป รอบๆ
4 พระองค์ทรง โก่ง ธนู ของ พระ องค์ อย่าง ศัตรู ทรง ยก
พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ทีท่า ปัจจามิตร และ ได้ ทรง ประหาร
บรรดาคนที่ ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียในกระโจมของธิดา
แห่ง ศิโยน พระองค์ได้ทรง ระบาย พระพิโรธ ของ พระองค์
ออกมาดุจ เพลิง 5 องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น เหมือ นศัตรู
พระองค์ได้ทรงกลืนพวกอิสราเอลเสีย พระองค์ได้ทรงกลืน
บรรดา วัง ของ เขา หมด และ ได้ ทรง ทําลาย ที่ กําบัง ของ
เขา ให้ ทรง ทวี ความ เศร้า โศก และ การ ครํา่ ครวญ ใน ธิดา
แห่ง ยู ดาห์ 6 พระองค์ได้ทรง พัง พลับพลา ของ พระองค์
เสีย เหมือน หนึ่ ง เป็น เพิง ใน สวน ทรง ทําลาย สถาน ที่ ประ
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ชุมทงั ้ หลาย ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง กระทํา
ทัง้ เทศกาล ตาม กําหนด และ วัน สะ บา โต ให้ ลืม เลือน ไป
ในศิโยน ด้วย พระพิโรธ อัน เดือดดาล พระองค์ ทรง ดูถูกอง
ค์กษั ตริยและ
์
ปุโรหิต 7 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง ทิง้ แท่น
บูชาของพระองค์เสีย พระองค์ทรงเกลียดสถานบริสุทธิข
์ อง
พระองค์ กําแพง วัง ทัง้ หลาย นั ้น พระองค์ได้ทรง มอบ ไว้
ใน เงื้อม มือ ศัตรู เขา ทัง้ หลาย ได้ ส่ง เสียง อึกทึก ใน พระ
นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ เหมือน อย่าง ใน วัน เทศกาล ตาม
กําหนด 8 พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ตัง้ พระทัย ไว้แล้วว่า จะ
ทําลาย กําแพง ของ ธิดา แห่ง ศิ โยน เสีย พระองค์ได้ทรง ขึง
เส้นวัดไว้แล้ว พระองค์มิได้ทรงหดพระหัตถ์ เลิกการทําลาย
เหตุฉะนี้ พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ เนิ น ดิน และ กํา แพง
นั ้นคร่าํ ครวญ ให้ทรุ ด โทรมร่วงโรยไปด้วยกัน 9 ประตูเมือง
ศิ โยนทัง้ สิน
้ ทรุ ด ลงในดิน แล้ว พระองค์ได้ทรงทําลายและ
ทรง หัก ดาล ประตู ทัง้ ปวง เสีย สิน
์
เจ้า นาย ทัง้
้ กษั ตริยและ
หลาย แห่ง ศิ โยน ก็ ตก อยู่ ท่ามกลาง ประชาชาติ ไม่มีพระ
ราช บัญญัติอีก ต่อ ไป บรรดา ผู้พยากรณ์ แห่ง เมือง ศิ โยน
หา ได้ รับนิมิต จาก พระ เย โฮ วาห์อีกไม่ 10 พวก ผู้ใหญ่ของ
ธิดา แห่ง ศิ โยน ก็ กําลัง นั ่ง เงียบ อยู่ บน พื้น แผ่น ดิน เขา ทัง้
หลาย เอา ผงคลีดิน ซัด ขึ้น บน ศีรษะ ของ ตัว และ นุ่ง ห่ม ผ้า
กระสอบ สาวพรหมจารีทัง้ หลายแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม คอตก
ไปถึงดิน 11 นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า ก็ รว่ งโรยเพราะร้องไห้ จิต
วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า ก็ระทม เพราะ ความ พินาศ ของ ธิดา
แห่ง ชนชาติ ของข้าพเจ้า ตับ ของข้าพเจ้า เทออกบนพื้น ดิน
และ เพราะ เหล่า เด็ก เล็ก และ เด็ก ที่ ยังดูด นม นั ้น เป็น ลม
สลบอยู่ ตามถนนในกรุ ง 12 ลูก ทัง้ หลายถามแม่ ของตัวว่า
“แม่จ๋า ข้าวและนํ้า องุน
่ อยูที
่ ่ไหน ” ขณะเมื่อ เขาเป็น ลมดุจ
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คนที่ถูกบาดเจ็บ ตามถนนในกรุ ง เมื่อ ชีวต
ิ ของเขาต้องเท
ออก ที่ อก แม่ ของ เขา ทัง้ หลาย 13 โอ ธิดา แห่ง เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ข้าพเจ้า จะเอาอะไรมาเป็น พยานฝ่ายเจ้า ได้ ข้าพเจ้า
จะ เปรียบ เจ้า กับ อะไร โอ ธิดา พรหมจารีแห่งศิ โยน เอ๋ย
ข้าพเจ้า จะหาอะไรที่มาเทียบกับ เจ้า ได้เล่า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
เล้าโลมเจ้า ได้ เพราะความอับปางของเจ้า ก็ใหญ่เที ยมเท่า
สมุทร ผู้ใด จะ รักษา เจ้า ได้เล่า 14 ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ของ
เจ้า ได้เห็น สิง่ ที่โง่เขลา และ ไร้ สาระ มาบ อก เจ้า แทนที่เขา
จะ เผย ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า ออก มา ให้ประจักษ์ เพื่อ จะ
ให้เจ้ากลับ สู่ สภาพดี เขาทัง้ หลายกลับ ได้เห็ นภาระที่เที ยม
เท็จอัน เป็น เหตุให้เกิ ดการ เนรเทศ 15 บรรดา คน ที่ได้ผ่าน
ไป มา ก็ ตบมือ เยาะ เย้ย เจ้า เขา ทัง้ หลาย ได้เย้ย หยัน และ
ได้ สัน
่ ศีรษะ ใส่ ธิดา แห่ง เยรู ซาเล็ม แล้วว่า “นี่ หรือ คือ กรุ ง
ที่ คนทัง้ หลายได้ ขนานนามว่า งามหมดจด ว่า เป็น ความ
ชื่นชม ยินดี ของ คน ทัวท
่ ัง้ โลก” 16 บร รดาศัตรู ของ เจ้า ได้
อ้า ปาก ตะโกน โพนทะนา เจ้า เขา ทัง้ หลาย เย้ย หยัน และ
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เขาพากันร้ องว่า “พวกเราได้กลืน เมือง
นี้ แล้ว วัน นี้ แห ละ คือ วันที่ พวก เรา ได้ จ้อง มอง หา พวก
เรา ได้ พบ แล้ว พวก เรา เห็น แล้ว” 17 พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง
กระทํา ตามพ ระ ประสงค์แล้ว ได้ทรง กระทํา ให้ พระ ดํารัส
ของ พระองค์สําเร็จ ตาม ที่พระองค์ได้บัญชา ไว้ นาน แล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงทําลายอย่างไม่มีพระเมตตา พระองค์ทรง
กระทํา ให้ศัตรู เปรม ปรีดิ์เย้ย เจ้า พระองค์ได้ทรง ชู เขา ของ
พวก ศัตรู ของ เจ้า ขึ้น 18 จิต ใจ ของ เขา ทัง้ หลาย ร้อง ทูล
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า โอ กําแพง ของ ธิดา แห่ง ศิ โยน เอ๋ย จง
ให้ นํ้าตา ไหล ลง ดุจ สายนํ้า ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน อย่า
ให้เจ้าได้หยุดพัก อย่าให้แก้วตาของเจ้าหยุดหย่อนเลย 19 จง
ลุก ขึ้นร้ องไห้ ในกลางคืน ในต้น ยามจงระบายความในใจ
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ของเจ้า ออกอย่างนํ้า ตรงพระพักตร์องค์พระผู้ เป็น เจ้า จง
ชู มือ ทัง้ สองของเจ้า ขึ้น ตรงไปยัง พระองค์ เพื่อ ขอชีวต
ิ ของ
บรรดาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า ที่หิวจนเป็นลมสลบไป ตาม
หัว ถนนหนทางทุก แห่ง 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทอด
พระเนตรและพิจารณาเถิด ว่า พระองค์ได้ทรงกระทํา การ
เช่นนี้ แก่ผู้ใด ควรที่ พวกผู้หญิงจะกินลูกของตนหรือ จะกิน
ทารกที่ ยงอ
ั ุ้ มอยูหรื
่ อ พวกปุโรหิต และพวกผู้พยากรณ์ ควร
จะถูก ประหารในสถานบริสุทธิ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า หรือ
21 คน หนุ่ม และ คน แก่ นอน เหยียด อยู่ ตาม พื้น ดิน ใน ถนน
สาวพรหมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์ถูกคมดาบหวด
ล้ม ลง แล้ว พระองค์ได้ทรง ประหาร เขา ใน วัน เมื่อ พระองค์
ทรง กริว้ ได้ทรง สังหาร เขา เสีย โดย ปราศจาก พระ กรุ ณา
22 พระองค์ได้ทรง เรียก ผู้ที่ข้า พระองค์กลัว รอบ ทุกด้า นมา
อย่างในวันเทศกาล พอถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ก็ไม่มีสักคนหนึ่ งหนี เอาตัวรอดได้ หรือคงเหลือตกค้างรอด
ตายอยู่ ผู้ที่ข้าพระองค์ได้อุม
้ ชูและเลี้ยงดูมานน
ั ้ ศัตรู ของข้า
พระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว

3
เพลงครํา่ ครวญบทที่สาม
1 ข้าพเจ้า เป็ น คนที่ได้เห็น ความทุกข์ใจ โดยไม้ เรียวแห่ง
พระพิโรธ ของ พระองค์ 2 พระองค์ทรง นํา และ พา ข้าพเจ้า
มา ใน ความ มืด และ ไม่ใช่ใน ความ สว่าง 3 แท้จริง พระองค์
ทรง หัน มา ต่อสู้ข้าพเจ้า พระองค์ทรง พลิก พระหัตถ์ ของ
พระองค์ต่อสู้ข้าพเจ้า อยู่ ตล อดวันร่าํ ไป 4 เนื้ อ และ หนั ง
ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง กระทํา ให้ซูบ ซีด ไป พระองค์ทรง หัก
กระดูกข้าพเจ้าแล้ว 5 พระองค์ทรงสร้างรัว้ ขัง ข้าพเจ้า ทรง
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เอาความขมขื่น และความทุกข์ ยากลําบากล้อมข้าพเจ้า ไว้
6 พระองค์ได้ทรงบังคับ ข้าพเจ้า ให้อยูในที
่
่มืด ดุจคนที่ ตาย
7
นานแล้ว พระองค์ทรงกระทํารัว้ ต้นไม้ล้อมข้าพเจ้าไว้เพื่อ
จะกักไม่ให้ออกไปได้ พระองค์ทรงตีตรวนหนั กล่ามข้าพเจ้า
ไว้ 8 ยิง่ กว่า นั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ร้องและตะโกน พระองค์มิทรง
ฟัง คํา อธิษฐาน ของ ข้าพเจ้า 9 พระองค์ทรง ล้อม ทาง ทัง้
หลายของข้าพเจ้า ด้วยก้อนหินที่สกัด พระองค์ทรงกระทํา
ให้ หนทาง ข้าพเจ้า คด เคี้ยว ไป 10 ทีข้าพเจ้า พระองค์ทรง
ทําท่า ดุจ หมี คอย ตระ ครุ บ และ ดัง่ สิงโต แอบ ซุ่ม อยู่ ใน
ที่ลับ 11 พระองค์ทรงหันเหทางของข้าพเจ้า ไปเสีย และฉี ก
ข้าพเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้อง โดด
เดี่ยวอ้างว้าง 12 พระองค์ทรงโก่ง ธนู ของพระองค์ และเอา
ข้าพเจ้า ตัง้ เป็น เป้า สํา หรับลูกธนู 13 พระองค์ทรง เอา ลูก
ธนู ใน แล่ง ของ พระองค์ ยิง เข้า ใน หัวใจ ของ ข้าพเจ้า แล้ว
14 ข้าพเจ้า ได้ กลายเป็ นที่ นินทาให้ชนชาติทัง
้ หลายหัวเราะ
15
เยาะ เป็น เนื้ อ เพลงให้ เขาร้องเล่นวัน ยัง คํ่า พระองค์ทรง
ให้ ข้าพเจ้า บริโภคผัก รสขมจนชํ่า พระองค์ทรงให้ ข้าพเจ้า
เมาไปด้วยบอระเพ็ด 16 พระองค์กระทํา ให้ ฟัน ข้าพเจ้า หัก
โดย เคี้ยว ก้อน กรวด และ ทรง ปกคลุม ข้าพเจ้า ด้วย ขี้เถ้า
17 พระองค์กระทํา ให้จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า ขาด ความ
สงบสุข จนข้าพเจ้า ลืม ความมัง่ คัง่ ว่า เป็น อะไร 18 ข้าพเจ้า
จึง ว่า “กําลัง และ ความ หวัง ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ จาก พระ เย โฮ
วาห์ก็ดับ หมด” 19 ขอทรงจํา ความทุกข์ ใจและความทรมาน
ของ ข้าพเจ้า อัน เป็น บอ ระ เพ็ด และ ดีหมี 20 จิต วิญญาณ
ของ ข้าพเจ้า ยัง นึ ก ถึง เนื องๆ และ ต้อง ค้อม ลง ภายใน ตัว
ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง
22 เพราะเหตุ พระเมตตาของพระเยโฮวาห์ เราจึง ไม่ สูญ สิน
้
23
ไป เพราะ พระ เมตตา ของ พระองค์ไม่มีสิน
้ สุด เป็น ของ
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ใหม่อยูทุ
่ ก เวลา เช้า ความ สัตย์ซื่อ ของ พระองค์ใหญ่ยิง่ นั ก
24 จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ น ส่วน ของ
ข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ ข้าพเจ้า จะหวัง ในพระองค์” 25 พระเยโฮ
วาห์ ทรง ดี ต่อ คน ทัง้ ปวง ที่ คอยท่า พระองค์อยู่ และ ทรง ดี
ต่อจิตวิญญาณที่ แสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดีที่คนเราจะ
หวัง ใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ ด้วยความ
สงบ 27 เป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย 28 ให้เขา
นั ่ง เงียบๆอยูแต่
่ ลําพัง เพราะพระองค์ ทรงวางแอกนั ้น เอง
29 ให้เขาเอาปากจดไว้ ในผงคลีดิน ถ้า ทํา ดัง นั ้น ชะรอยจะ
มีหวัง 30 ให้เขาเอียงแก้ม ให้ผู้ที่ตบเขา ให้เขายอมรับ ความ
อับอาย อย่าง เต็ม เปี่ ยม เถิด 31 ด้วย ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
จะ ไม่ ทรง ละทิง้ เป็น นิ ตย์ดอก 32 แม้พระองค์ทรง กระทํา
ให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุ ณาตามความ
เมตตา อัน ล้น เหลือ ของ พระองค์ 33 เพราะ พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ ใคร เกิด ความ ทุกข์ใจ หรือ ให้บุตร ทัง้ หลาย ของ
มนุษย์มีความโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้ 34 การเหยียบ
ยํ่า บรรดา เชลย แห่ง แผ่น ดิน โลก ไว้ใต้เท้าก็ดี 35 การ ตัด
สิทธิ์ของมนุษย์ผู้หน่งึ ผู้ ใดต่อ พระพักตร์ผู้ใหญ่ยิง่ สูง สุดก็ดี
36 การ ตัดสิน กลับ สัตย์ ใน คดี ของ มนุษย์ก็ดี องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ไม่ ทรง พอ พระทัย เลย 37 ผู้ใด จะ สัง่ และ ให้เป็น
ไป ได้นอกจาก เมื่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง บัญชา ให้เป็น ไป
38 จากพระโอษฐ์ ของพระผู้ สูงสุ ด นั ้น ไม่ใช่มีมาทัง
้ ร้ายและ
39
ดีหรือ มนุษย์เป็นๆ จะ ไป บ่น เอา กับ ใคร คือมนุษย์ที่ถูก
ทําโทษ เพราะ บาป ของ ตน 40 ให้พวก เรา ทดสอบ และ
พิจารณาวิถี ของพวกเรา และกลับ มาหาพระเยโฮวาห์เถิด
41 ให้พวกเรายกจิตใจและมือ ของพวกเราขึ้น ต่อ พระเจ้า ใน
ฟ้า สวรรค์ ทูล ว่า 42 “พวก ข้า พระองค์ได้ทรยศ และ ได้ กบฏ
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แล้ว และ พระองค์ ยัง ไม่ได้ทรง อภัยโทษ 43 พระองค์ทรง
ห่ม ความ กริว้ และ ข่มเหง พวก ข้า พระองค์ ได้ทรง ประหาร
อย่างไม่สงสาร 44 พระองค์ทรงคลุมพระองค์ไว้เสียด้วยเมฆ
เพื่อ ว่าการ อธิษฐาน ของ พวก ข้า พระองค์ จะ ไม่ทะลุไป ถึง
พระองค์ได้ 45 พระองค์ได้ทรงกระทําให้พวกข้าพระองค์เป็น
เหมือ นหยากเหยื่อ และมูลฝอยอยู่ ในท่ามกลางชนชาติทัง้
หลาย 46 บรรดาศัตรู ของพวกข้า พระองค์ได้อ้า ปากตะโกน
โพนทะนาว่า พวกข้า พระองค์ 47 ความหวาดและกับดัก มา
ถึง ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ การรกร้างว่างเปล่า และความ
พินาศ 48 นํ้าตา ของ ข้า พระองค์ ไหล เป็น แม่น้ํา เนื่ อง ด้วย
ความพินาศแห่ง ธิดาของชนชาติ ของข้า พระองค์ 49 นํ้าตา
ของ ข้า พระองค์ ไหล ลง ไม่ หยุด และ ไม่มีเวลา สร่าง เลย
50 กว่า พระเยโฮวาห์ จะทอดพระเนตรลงแลดู จากสวรรค์
51 นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ทําให้ใจ ข้า พระองค์ ระทม เพราะ
เหตุบรรดาบุตรสาวแห่งกรุ งข้าพระองค์ 52 พวกที่ตัง้ ตนเป็น
ศัตรู ต่อ ข้า พระองค์ โดย ไม่มีเหตุนั ้น ได้ขับ ไล่ข้า พระองค์ ดัง
ขับไล่นก 53 เขาทัง้ หลายจะตัดชีวต
ิ ของข้าพระองค์เสียในคุก
ใต้ดิน และเอาหินก้อนหนึ่ ง ทุ่ม ใส่ ข้า พระองค์ 54 นํ้า ได้ ท่วม
ศีรษะ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้า ถูก ผลาญ
แน่ แล้ว ’ 55 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ได้ร้องออก
พระนามของพระองค์ จากที่ ลึก ในคุก ใต้ดิน 56 พระองค์ทรง
สดับ เสียงข้า พระองค์ที่ วา่ ‘ขออย่า ทรงจุก พระกรรณต่อ ลม
หายใจและการร้องทูล ของข้า พระองค์’ 57 พระองค์ทรงเข้า
มาใกล้ ในวันที่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ พระองค์ตรัสว่า
‘ไม่ต้องกลัว’ 58 โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ได้ทรง
เข้า กับ คดี ของ จิตใจ ข้า พระองค์แล้ว พระองค์ทรง ไถ่ชีวิต
ข้า พระองค์ 59 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเห็นที่
เขา ผิด ต่อ ข้า พระองค์แล้ว ขอ ทรง พิพากษา คดี ของ ข้า
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พระองค์เถิด 60 พระองค์ได้ทรงเห็น การแก้ แค้น ทัง้ สิน
้ ของ
61
เขา และบรรดาแผนการทําร้ายข้าพระองค์แล้ว โอ ข้าแต่
พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง ได้ยน
ิ คํา เยาะ เย้ย และ บรรดา
แผนการทําร้ายข้า พระองค์แล้ว 62 คือริมฝีปาก และความ
คิดของผู้ที่ได้รุ กรานข้าพระองค์ ก็ต่อสู้ข้าพระองค์อยูวั
่ นยัง
คํ่า 63 ดูเถิด ไม่ว่าเขาจะนั ่งหรือลุก ตัวข้าพระองค์ก็เป็นเนื้ อ
เพลงให้ เขาร้องเล่น 64 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์
ทรงสนองเขาทัง้ หลายตามการกระทํา แห่ง นํ้ามือ ของเขา
65 ขอ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ใจ ของ เขา ทัง
้ ปวง โศก เศร้า
66
ขอให้คํา สาปของพระองค์ ตกเหนื อ เขา ขอพระองค์ ทรง
รังควานและทําลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์”

4
1

เพลงครํา่ ครวญบทที่สี่

นี่ อย่างไร หนอ ทอง คําจึงมีสีสลัว และ ทอง คํา
เนื้ อดีก็เปลี่ยนไป เพชรพลอยแห่งสถานบริสุทธิ์ทิง้ อยูเกล
่
่อ
ื
2
นก ลาด ตาม ทุกหัว ถนน บุตร ชาย ผู้ ประเสริฐ ขอ งก รุ งศิ
โยน มี ค่า เปรียบ ได้ กับ ทอง คํา เนื้ อดีนั ้น ถูก ตี ราคา เพียง
เท่า หม้อดินที่ ปั้ น ขึ้น ด้วย มือ ของ ช่าง หม้อ เท่านั ้น หนอ
3 แม้แต่สัตว์ประหลาดทะเลยัง ได้ เอานมออกให้ ลูก ของมัน
ดูด แต่ธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าก็ใจร้าย ดุจนกกระจอก
เทศในถิน
่ ทุรกันดาร 4 ลิน
้ ของทารกที่ยงั ไม่หย่านมกระหาย
จนติด เพดาน พวกเด็ก ได้ ขออาหาร แต่ไม่มีใครยื่น ให้เขา
5 คนทัง
้ ปวงที่ เคยรับ ประทานอาหารอย่างเลิศ หรู กลับ ต้อง
โดดเดี่ยวอยู่ ตามถนน คนทัง้ หลายที่ เติบโตมาด้วยเสื้อ สี
แดง สดก ลับ ต้อง กอด กอง มูล สัตว์ 6 เพราะ โทษ ความ ชัว่
ช้า ของธิดาแห่ง ชนชาติ ข้าพเจ้า นั ้นก็ใหญ่โตกว่า โทษบาป
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ของ เมือง โส โดม ที่ ต้อง ควํา่ ทลาย ลง ใน พริบ ตา เดียว โดย
ไม่มีมือ ใคร ได้ แตะ ต้อง เลย 7 พวก นาศี ร์ ของ เธอ บริสุทธิ์
กว่า หิมะ และ ขาว กว่า นํ้านม ผิว พรรณ ของ เขา เปล่งปลัง่
ยิง่ กว่า มุกดา เขามีรู ปร่า งงามดัง่ ไพทูร ย์ 8 บัดนี้ ผิว พรรณ
ของ เขา ก็ ดํา ยิง่ กว่า ถ่านหิน ใครๆ ตาม ถนน ก็ จํา เขา ไม่ได้
หนัง ของเขาเหีย
่ วหุม
้ กระดูก และซูบ ราวกับ ไม้เสียบ 9 คนที่
ตาย ด้วย คม ดาบ ยังดี กว่า คน ที่ ต้อง อดอยาก ตาย เพราะ
คนเหล่า นี้ ค่อยผอมค่อยตายไป ถูกแทงทะลุ เพราะขาดผล
จากท้องนา 10 มือ ของหญิง ที่ ใจอ่อนกลับ เอาลูก ของตัว ต้ม
กิน ลูก ที่ถูกต้ม เป็น อาหารนั ้นกินกัน เมื่อ ยามหายนะมาสู่
ธิดาแห่ง ชนชาติ ของข้าพเจ้า 11 พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาล
โทโสออกมาแล้ว พระองค์ทรงเทพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราด
ของพระองค์ ลงแล้ว และได้ ทรงจุด ไฟขึ้น ในกรุ ง ศิโยน ซึ่ง
เผาผลาญรากของเมืองนั ้น 12 กษั ตริยทั
์ ง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน
โลก และบรรดาชาวพิภพพากัน ไม่ เชื่อ ว่า คู่อริหรือ ศัตรู จะ
ได้เข้า ไปในประตูกรุ งเยรู ซาเล็ม ได้ 13 เพราะความผิด บาป
ของ พวก ผู้พยากรณ์ ขอ งก รุ งศิโยน และ เพราะ ความ ชัว่
ช้า ของ พวก ปุโรหิต ของ กรุ ง นั ้น ที่ได้กระทํา โลหิต ของ คน
ชอบ ธรรม ให้ ไหล ออก ใน ท่ามกลาง กรุ ง 14 เขา ทัง้ หลาย
เดิน เปะปะ และ ตาบอด ไป ตาม ถนน ทําตัว ให้ มลทิน ด้วย
โลหิต จนคนจะจับต้องไม่ได้ที่เสื้อผ้าของเขา 15 คนทัง้ หลาย
ร้อง บอก เขา ว่า “ไปซิ มลทิน จริง ไป เถอะ ไป๊ อย่า มา ถูก
ต้อง นะ” เมื่อ เขา เหล่า นั ้น หนี ไป เป็น คน พเนจร พลเมือง
ของ ประชาชาติพูดกันว่า “เขา ต้อง ไม่อยูที
่ ่ นี่ อีก ต่อ ไป ”
16 พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ เขา ทัง
้ ปวง
กระจัดกระจาย ไป พระองค์จะ ไม่ ทรง สน พระทัย ใน เขา อีก
เลย คนทัง้ หลายจึง ไม่ นับถือ พวกปุโรหิต ไม่ทําคุณ ต่อ พวก
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ผู้ใหญ่ 17 นั ยน์ ตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือ การ
ช่วยเหลือ นั ้น ไร้ประโยชน์ ส่วนการเฝ้า รอคอย พวกเราได้
คอย ประเทศ ที่ไม่อาจ จะ ช่วย เรา ให้ รอด ได้ 18 มีคน สะกด
รอย ตาม เรา จน พวก เรา เดิน ตาม ถนน ของ พวก เรา ไม่ได้
เบื้องปลายของพวกเราก็ใกล้เข้า มาแล้ว วัน เดือนทัง้ หลาย
ของพวกเราก็ จะจบอยู่ เพราะบัน
้ ปลายของพวกเรามาถึง
19 พวก ที่ ข่มเหง เรา ก็ เร็ว กว่า นก อินทรี ใน ท้องฟ้า เขา ทัง
้
หลาย วิง่ ไล่กวด พวก เรา บน ภูเขา เขา ทัง้ หลาย ซุ่ม คอย จับ
เราในถิน
่ ทุรกัน ดาร 20 ลมปราณทางจมูก ของพวกข้าพเจ้า
คือ ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้นั ้น ก็ตกหลุม พรางของเขา
ทัง้ หลายแล้ว คือ พวกเรากล่าวถึง พระองค์ ท่านว่า “เราจะ
ดํารง ชีวต
ิ ของ เรา ท่ามกลาง ประชาชาติได้ ก็ด้วย อาศัย ร่ม
เงาของพระองค์ท่าน ” 21 โอ ธิดาแห่ง เมืองเอโดม ที่อาศัย
อยูใ่ นแผ่นดินอูส จงเปรมปรีดิ์และยินดีเถิด ถ้วยนั ้นจะผ่าน
มาถึง เจ้า ด้วย เจ้าจะต้องเมามาย และจะกระทํา ให้ ตัว เอง
เปลือย เปล่า ไป 22 โอ ธิดา แห่ งก รุ งศิ โยน เอ๋ย การ ลงโทษ
เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า ก็ ครบ แล้ว พระองค์จะ ไม่ ทรง
พา เจ้า ออก ไป ให้ เป็น เชลย อีก ต่อ ไป โอ ธิดา แห่ง เมือง เอ
โดมเอ๋ย พระองค์จะทรงลงโทษเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า
พระองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์

5

เพลงครํา่ ครวญบทที่ห้า
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ระลึก ว่า มี อะไร ตก ถึง
ข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณาและทอดพระเนตรความอดสู
ของข้าพระองค์ 2 มรดกของพวกข้าพระองค์ได้ไปตกอยู่กับ
พวก ต่าง ประเทศ บ้าน เรือน ของ พวก ข้า พระองค์ เป็น ของ
คนต่างด้าว 3 พวกข้าพระองค์เป็นคนกําพร้าและคนกําพร้า
พ่อ และเหล่า มารดาของข้า พระองค์ เป็น ดัง่ หญิงม่าย 4 นํ้า
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ก็ ต้อง ซื้อ เขา ดื่ม ฟืนก็ ต้อง ซื้อ เขา ใช้ 5 ผู้ข่มขีได้
่ ขี่คอ พวก
ข้า พระองค์ไว้ พวก ข้า พระองค์ ทํางาน หนั ก และ ไม่มีเวลา
พัก เลย 6 พวกข้า พระองค์ พนมมือ ให้ คนอียป
ิ ต์ และคนอัส
ซีเรีย เพื่อ จะได้ อาหารรับ ประทานอิม
่ หนึ่ ง 7 บรรพบุรุษ ของ
พวกข้าพระองค์ได้กระทําบาป และก็ ตายหมดแล้ว พวกข้า
พระองค์ ต้องถูก โทษเพราะความชัว่ ช้า ของเขา 8 ทาสกลับ
ปกครองพวกข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือ
ของเขาได้ 9 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อาหารมาโดยเอาชีวต
ิ
10
เข้า เสี่ยงเพราะดาบแห่ง ถิน
่ ทุรกัน ดาร ผิวหนั ง ของพวก
ข้า พระองค์ก็ร้อน ปาน เตา อบ เพราะ ความ เดือด ร้อน ของ
ทุพภิกขภัย 11 เขา ทัง้ หลาย ขืนใจ พวก ผู้ หญิง ใน กรุ ง ศิโยน
และข่ม ใจสาวพรหมจารีในหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ 12 พวกเจ้า
นายต้องถูกผูกมือแขวน ไม่มีใครแสดงความนั บถือต่อหน้า
พวกผู้ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้ง และพวกเด็ก
ต้องแบกฟืนหนั กล้มลุกคลุกคลาน 14 พวกผู้ใหญ่หายตัวไป
จากประตูเมือง พวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสีตีเป่าแล้ว 15 ความ
ปลาบปลื้ม ก็ ประลาตไปจากใจของพวกข้า พระองค์สิน
้ การ
16
เต้นรํา ของพวกข้า พระองค์ กลายเป็นการรํา่ ไห้ มงกุฎ ได้
ร่วงหล่นจากศีรษะข้าพระองค์แล้ว วิบัติแก่พวกข้าพระองค์
เพราะ พวก ข้า พระองค์ กระทํา บาป ไว้ 17 เหตุ นี้ เอง ใจ พวก
ข้า พระองค์ จึงอ่อ นกํา ลัง เพราะการเหล่า นี้ เองนั ยน์ ตาข้า
พระองค์ จึงมัวไป 18 เหตุด้วยภู เขาศิ โยนซึ่ง รกร้างไป พวก
สุนัข จิง้ จอกจึง มาเดิน เพ่นพ่านอยู่ บนนั ้น 19 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ แต่พระองค์ทรง สถิต อยูเป็
่ น นิ ตย์ พระที่นั่ง ของ
พระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 20 เป็นไฉนพระองค์ทรงลืมพวก
ข้า พระองค์ เสีย เป็น นิ ตย์ เป็น ไฉน ได้ ทรง ทอด ทิง้ พวก ข้า
พระองค์ เสีย นาน ดังนี้ 21 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง

เพลงครํา่ ครวญ 5:22

16

เพลงครํา่ ครวญ 5:22

ช่วยข้า พระองค์ให้กลับ สู่พระองค์เถิด แล้ว พวกข้า พระองค์
จะกลับ สู่พระองค์ ขอทรงฟื้ นเดือนปี ของข้า พระองค์ให้เห
มือ นดังก่อน 22 เว้น เสีย แต่พระองค์ทรง สลัด ทิง้ พวก ข้า
พระองค์ เสีย แล้ว และ พระองค์ ทรง กริว้ พวก ข้า พระองค์
อย่างล้นพ้น
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