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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงซาโลมอน

พอถึงสมัยของเอสรา พวกยิวยอมรับว่าหนั งสือเพลงซา
โลมอนเป็น หนั งสือ ที่ได้รับ การดลใจจากพระเจ้า และเป็น
ส่วนหนึ่ ง ของพระคัมภีร ์ โจซีฟัสนับว่าเล่มนี้ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่ งของเสพทูอาจินต์
กษั ตริยซาโลมอนแต่
์
ง บทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32)
แต่เพลง เดียว ที่ได้รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า และ ยัง อยูคื
่ อ
“เพลงของซาโลมอน” ซึ่ง อาจจะถูก เขียนขึ้น ในช่วงแรกใน
ชีวต
ิ ของท่าน พระเจ้า ทรงใช้มนุษย์ที่อ่อนกําลัง ให้ สอนบท
เรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ในเล่มนี้กษั ตริยซาโลมอนเปรี
์
ยบกับ
พระเยซูคริสต์ ซึ่ง ใหญ่ กว่า ซาโลมอน (มธ 12:42) เล่มนี้ไม่
ได้เป็นประวัติศาสตร์ เรือ
่ งที่บรรยาย หรือเรือ
่ งจริงจากชีวต
ิ
ของซาโลมอน แต่เป็น เรือ
่ งเปรียบหลายเรือ
่ ง มัทธิว เฮ็นรี
กล่าว ว่า “เล่มนี้ เป็น คํา อุปมา ซึ่ง ทําให้คนที่ไม่รัก พระเจ้า
เข้าใจ เรือ
่ ง เกี่ยว กับ พระเจ้า อยาก ขึ้น แต่สําหรับ คน ที่รก
ั
พระเจ้านั ้นเรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าชัดขึ้นและชื่นใจ”
เพื่อ ให้มนุษย์เข้า ใจถึง เรือ
่ ง ความ รัก และ ความ สามัคคี
ธรรมของพระเจ้า พระองค์ต้องใช้ เรือ
่ งจากชีวต
ิ ประจํา วัน
นี้ เป็นการ เปรียบ เทียบ เพราะ ฉะนั ้น พระเจ้า ทรง เปรียบ
กับ เจ้า บ่าว อิสราเอล เปรียบ กับ เจ้า สาว คือ เป็น เจ้า สาว
ของ พระเจ้า ใน พระ คัมภีรใหม่
์
พระ เยซูทรง เปรียบ กับ เจ้า
บ่าว (มธ 22:1; 25:1-13; ลก 5:35) อ.เปาโลต้องการให้ พวก
คริสเตียน เป็น พรหมจารีบริสุทธิซึ
์ ่ง ถวาย แด่ พระ คริสต์ (2
คร 11:2)
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ในเล่มนี้ เราเห็นพระเจ้า เปรียบกับ พระบิดาแห่งความรัก
ปุโรหิต ผู้เลี้ยง และกษั ตริย์
จง อ่าน หนั งสือ เพลง ซา โลม อน ด้วย ความ อ่อน น้ อม ขอ
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ทรง ช่วย ให้เข้า ใกล้ชิดกับ พระองค์
หนังสือสดุดี 45 มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี้
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
บทเพลง แห่ง บทเพลง ทัง้ หลาย ซึ่ง เป็น ของ ซา โลม อน
2 ขอเขาจุบดิ ฉัน ด้วยจุบ จากปากของเขา เพราะว่า ความรัก
ของ เธอ ดีกว่า น้าํ องุน
่ 3 เพราะ นํ้ามัน เจิม ของ เธอ นั ้น หอม
ฟุ้ง นามของเธอจึง หอมเหมือ นนํ้า มันที่ เทออกแล้ว เพราะ
ฉะนั ้น พวกหญิง พรหมจารีจึง รัก เธอ 4 ขอพาดิฉัน ไป พวก
เรา จะ วิง่ ตาม เธอ ไป กษั ตริยได้
์ นํา ดิฉัน ไป ใน ห้อง โถง ของ
พระองค์ เรา จะ เต้น โลด และ เปรม ปรีดิ์ ใน ตัว เธอ เรา จะ
พรรณนาถึง ความรัก ของเธอให้ ยงิ่ กว่า นํ้า องุน
่ บรรดาคน
เที่ยงธรรมรักเธอ 5 โอ บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นผิว
ดําๆ แต่ว่า ดํา ขํา ดัง เต็นท์ ของพวกเคดาร์ ดัง วิสูตรของซา
โลมอน 6 อย่า มองค่อนขอดดิฉั น เพราะดิฉัน ผิว คลํ้า เนื่ อง
ด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉั น พวกบุตรแห่ง มารดาของดิฉัน
ได้ข้งึ โกรธดิฉั น เขาทัง้ หลายใช้ดิฉั นให้เป็นคนดูแลสวนองุน
่
7
แต่สวนองุน
่ ของดิฉัน เอง ดิฉั น ไม่ได้ดูแล โอ เธอผู้ที่จิตใจ
ดิฉันรัก ขอบอกดิฉันว่า เธอเลี้ยงฝูง สัตว์อยูที
่ ่ไหนในเวลา
เที่ยงวัน เธอให้ มัน นอนพัก ที่ไหน เพราะเหตุ ใดเล่า ดิฉัน จะ
ต้องหัน ไปตามฝูง สัตว์ของพวกเพื่อนเธอ 8 โอ แม่งามเลิศ
ใน ท่ามกลาง หญิง ทัง้ หลาย ถ้า เธอ ไม่รู จง
้ เดิน ไป ตาม รอย
ตีน ฝูง แพะแกะ แล้ว จงเลี้ยงฝูง แพะแกะของเธอไว้ที่ข้าง
เต็นท์ ของเมษบาลเถิด 9 โอ ที่รัก ของฉั น เอ๋ย ฉั น ขอเปรียบ
1
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เธอประหนึ่ ง อาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10 แก้มทงั ้ สอง
ของเธองามด้วยอาภรณ์ ประดับเพชรพลอย ลํา คอของเธอ
ก็ สวยมีสร้อยทองคํา 11 พวกฉั นจะทําเครือ
่ งประดับทองคํา
12
มีลูกปัดเงินประกอบ ขณะเมื่อกษั ตริย์กําลังประทับที่โต๊ะ
อยู่ นํ้ามัน แฝกหอม ขอ งดิฉันก็ ส่ง กลิน
่ ฟุ้ง ไป 13 ที่รัก ของ
ดิฉัน เป็น เหมือนห่อ มดยอบสํา หรับดิฉั น ห้อยอยู่ ตลอดคืน
ระหว่างสองถัน ของดิฉั น 14 ที่รัก ของดิฉั น นั ้น สํา หรับดิ ฉัน
เธอ เป็น เหมือน ช่อ ดอก เทียน ขาว อยูใน
่ สวน องุน
่ เอน เก ดี
15 ดูเถิด ที่รัก ของ ฉั น ดูช่าง สวยงาม ดูเถิด เธอ สวยงาม
ดวงตาทัง้ สองของเธอดัง นกเขา 16 ดูเถิด ที่รัก ของฉั น เธอ
เป็น คนสวยงามจริง เจ้าค่ะ เธอเป็น คนน่า ชมจริงๆ ที่นอน
ของเราเขียวสด 17 ขื่อเรือนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และ
แปของเรานั ้นทําด้วยไม้สนสามใบ

2

การไตร่ตรองของเจ้าสาว

1 ดิฉั นเหมือนดอกกุหลาบในทุ่งชาโรน

เหมือนดอกบัวใน
หุบเขา ดอกบัวท่า มกลางต้น หนามนั ้น อย่างไร ที่รัก ของ
ฉั นก็อยูเด่
่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้นแอบเปิ้ ลขึ้นอยูก
่ ลาง
ต้นไม้ป่าอย่างไร ที่รักของดิฉันก็อยูท่
่ ามกลางชายหนุ่มอ่น
ื ๆ
อย่างนั ้น ดิฉั นได้นั่งอยูใต้
่ ร่มของเขาด้วยความยินดีเป็นอัน
มาก และผลของเขาดิฉัน ได้ ลิม
้ รสหวาน 4 เขาได้พาดิ ฉัน
ให้เข้า ใน เรือน สําหรับ งาน เลี้ยง และ ธง สําคัญ ของ เขา ซึ่ง
ห้อยอยู่เหนื อดิฉันนั ้นคือความรัก 5 จงชูกําลังของดิฉันด้วย
ขนมองุน
่ แห้ง ขอทําให้ดิฉั น ชื่น ใจด้วยผลแอบเปิ้ ล เพราะ
ดิฉัน ป่วย เป็น โรค รัก 6 มือ ซ้าย ของ เขา ช้อน ใต้ ศีรษะ ของ
ดิฉันไว้ และมือขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้ 7 โอ เหล่าบุตร
สาว แห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิฉั น ขอ ให้ เธอ ทัง้ หลาย ปฏิญาณ
2
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ต่อ ละมัง่ หรือ กวางตัว เมีย ในทุ่ง ว่า เธอทัง้ หลายจะไม่ เร้า
หรือ จะไม่ ปลุก ที่รก
ั ของดิฉัน ให้ ต่ืน กระตือ ขึ้น จนกว่า เขาจะ
8
จุใจแล้ว แน่ ะ เสียงที่รก
ั ของดิฉั น ดูเถิด เขามาแล้ว กําลัง
เต้น โลด อยู่ บน ภูเขา กําลัง กระโดด อยู่ บน เนิ น เขา 9 ที่รัก
ของ ดิฉัน เป็น ดุจดัง ละ มัง่ หรือดุจดัง กวาง หนุ่ม ดูเถิด เขา
กําลัง ยืน อยูที
่ ่ข้าง หลัง กําแพง ของ เรา เขา ชะโงก หน้าต่าง
เข้า มา เขา สอด มอง ดู ทาง ตาข่าย 10 ที่รัก ของ ดิฉัน ได้เอ่ย
ปากพูดกับดิฉันว่า “ที่รักของฉั นเอ๋ย เธอจงลุกขึ้นเถอะ คน
สวยงามของฉั นเอ๋ย จงมาเถิด 11 ด้วยว่า ดูเถิด ฤดูหนาวล่วง
ไปแล้ว และฝนก็วายแล้ว 12 ดอกไม้ต่างๆนานากําลังปรากฏ
บนพื้น แผ่น ดิน เวลาสําหรับ วิหคร้องเพลงมาถึง แล้ว และ
เสียงคู ของนกเขาก็ได้ยิน อยู่ ในแผ่น ดิน ของเรา 13 ต้น มะ
เดื่อ กําลังบ่ม ผลดิบ ให้สุก และเถาองุนม
่ ี ดอกบานอยู่ มัน ส่ง
กลิน
่ หอมฟุ้ง ที่รัก ของฉั น เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถอะ คนสวยงาม
ของฉั น เอ๋ย จงมาเถิด 14 โอ แม่นกเขาของฉั น เอ๋ย แม่นก
เขาตัวที่อยูในซอกผาในช่
่
องลับ แห่ง เขาชัน ขอให้ฉั น ได้ ชม
รู ป โฉมของเธอหน่ อยเถอะ ขอให้ฉั น ได้ยน
ิ สําเนี ยงของเธอ
หน่ อย ด้วยว่านํ้าเสียงของเธอก็หวาน และรู ปโฉมของเธอก็
งามวิไล 15 จงจับสุนัขจิง้ จอกมาให้เรา คือสุนัขจิง้ จอกตัวเล็ก
ที่ ทําลาย สวน องุน
่ เพราะ ว่า สวน องุน
่ ของ เรา กําลังมี ดอก
16
ช่อ แล้ว” ที่รัก ของดิฉัน เป็น กรรมสิทธิ์ ของดิฉั น และตัว
ดิฉันก็เป็นของเขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลาง
หมู่ดอกบัว 17 ที่รักของดิฉันจ๋า จนเวลาเย็น และเงาหมดไป
แล้ว ขอเธอเป็น ดัง่ ละมัง่ หรือ กวางหนุ่มที่เทื อกเขาเบเธอ
ร์เถิด
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เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว
ยามราตรีกาลเมื่อดิ ฉัน นอนอยูดิ
่ ฉั น มองหาเขาผู้ นั้นที่
ดวงใจ ขอ งดิฉันรัก ใคร่ ดิฉั น มอง หา เขา แต่หา ได้ พบ ไม่
2 “บัดนี้ ดิฉั น จะลุก ขึ้น แล้ วจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไป
ตามถนนและลานเมือง ดิฉั น จะแสวงหาเขาผู้ นั้นที่ ดวงใจ
ขอ งดิฉันรัก ใคร่” ดิฉั น มอง หา เขา แต่หา ได้ พบ ไม่ 3 พวก
พลตระเวนที่ ลาดตระเวนในเมืองนั ้น ได้ พบดิฉั น แล้ว ดิฉัน
ถามเขาว่า “ท่านเห็นเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ไหม”
4 พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมาหน่ อยเดียว ดิฉั นกพ
็ บเขาผู้
นั ้นที่ ดวงใจของดิฉันรัก ใคร่ ดิฉั น จับ ตัว เขากุม ไว้แน่ น และ
ไม่ ยอมปล่อยให้ เขาหลุด ไปเลย จนดิฉัน พาเขาให้เข้า มาใน
เรือนของมารดาดิฉั น และให้เข้า มาในห้องของผู้ที่ให้ดิฉั น
ได้ปฏิสนธิ 5 โอ เหล่าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิฉั น ขอ
ให้ เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อ ละมัง่ หรือ กวางตัว เมีย ในทุ่ง ว่า
เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระ
ตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
1

การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ
6 ผู้ใดหนอที่ กําลัง ขึ้น มาจากถิน
่ ทุรกัน ดารดู ประดุจ เสา
ควัน หอม ไป ด้วย กลิน
่ มดยอบ และ กํายาน ทํา ด้วย บรรดา
เครือ
่ ง หอม ของ พ่อค้า 7 ดูเถิด เป็น พระ วอ ของ ซา โลม อน
ห้อมล้อมมาด้วยทแกล้ว ทหารหกสิบ คน เป็น ทแกล้ว ทหาร
คน อิสราเอล 8 เขา ทัง้ หลาย ถือ ดาบ และ เป็น ผู้ ชํานาญ
ศึก เขา ทุก คน เหน็ บ ดาบ ไว้ที่ต้น ขา ของ ตน เพราะ เกรง
ภัย ใน ราตรีกาล 9 กษั ตริยซา
์ โลม อน สร้าง พระ วอ สําหรับ
พระองค์ ด้วย ไม้ มา จาก เลบานอน 10 พระองค์ทรง ทํา เสา
พระ วอ นั ้น ด้วย เงิน แท่น ประทับ ทํา ด้วย ทองคํา และ ยีภู
่ ่
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ลาดด้วยผ้า สีม่วง ข้างในพระวอนั ้น บุไว้ด้วยความรัก โดย
บุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 11 โอ บุตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จง
ออก ไป ไปดูกษั ตริยซา
์ โลม อน เถิด ทรง มงกุฎ ซึ่ง พระ ราช
ชนนี ได้สวมให้ ในวันที่พระองค์ได้ทรงอภิเษกสมรสนั ้น ใน
วันเมื่อพระทัยของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4
เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว

1 ที่รักของฉั นเอ๋ย ดูเถิด เธอช่างสวยงาม ดูซี เธอสวยงาม

ดวงตาของเธอดัง นกเขาอยู่ ในผ้า คลุม ผมของเธอดุจ ฝูง
แพะ ที่ เคลื่อน มา ตาม เนิ น ลาด ภู เขา กิ เลอ าด 2 ซี่ฟัน ของ
เธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย ที่ กําลัง จะตัด ขน เพิง่ ขึ้น มาจากการ
ชําระล้าง มีลูก แฝดติด มาทุก ตัว และหามี ตัว ใดเป็น หมัน
ไม่ 3 ริม ฝีปาก ของ เธอ แดง ดุจด้าย สีครัง่ และ คํา พูด ของ
เธอก็งดงาม ขมับ ของเธอเหมือ นผลทับทิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า
คลุม 4 ลํา คอของเธอดุจ ป้อมของดาวิด ที่ได้ก่อสร้างไว้เพื่อ
เก็บ เครือ
่ งอาวุธ มีดัง้ พัน หนึ่ ง แขวนไว้ ทัง้ หมดเป็น โล่ ของ
ทแกล้ว ทหาร 5 ถัน ทัง้ สองของเธอเหมือนลูก ละมัง่ สองตัว
ซึ่ง เป็น ละมัง่ ฝาแฝดที่ กําลัง หากิน ในท่ามกลางหมู่ดอกบัว
6 จนเวลาเย็น และเงาหมดไปแล้ว ฉั น จะไปยัง ภูเขามดยอบ
และ ยัง เนิ น เขา กํายาน 7 ที่รัก ของ ฉั น เอ๋ย เธอ ช่าง งาม
สะพรัง่ ไปทัง้ นั ้น ในตัวเธอจะหาตําหนิ สักนิ ดก็ไม่มี 8 จงจาก
เลบานอนไปกับฉั นเถิด เจ้าสาวของฉั นจ๋า จงจากเลบานอน
ไปกับ ฉั น นะ ให้มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขา
เส นี ร ์ และ ยอด เขา เฮ อร์โมน จาก ถํ้า ราชสีห์ จาก เขา เสือ
ดาว 9 น้ อง สาว ของ ฉั น จ๋า น้ อง ได้ ปล้น เอา ดวงใจ ของ พี่
ไป เสีย แล้ว ละ เจ้า สาว ของ ฉั น เอ๋ย เจ้า ได้ ปล้น เอา ดวงใจ
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ของฉั นไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั ้น ด้วยสร้อย
คอ สาย เดียว ของ เจ้า 10 น้ อง สาว ของ ฉั น จ๊ะ เจ้า สาว ของ
ฉั น จ๋า ความ รัก ของ เธอ ช่าง หวาน เสีย นี่ กระไร ความ รัก
ของเธอนั ้น ช่างหวานกว่า นํ้า องุน
่ และกลิน
่ นํ้ามัน ของเธอ
11
ช่างหอมกว่า เครือ
่ งเทศทัง้ หลาย โอ เจ้าสาวของฉั น จ๋า
ริม ฝีปาก ของ เธอ เสมือน นํ้า ผึ้ง กําลัง จะ หยด ย้อย นํ้า ผึ้ง
และ นํ้านม อยูใต้
่ ลิน
ิ่ เสื้อผ้า ของ เธอ หอม ดุจ
้ ของ เธอ กลน
กลิน
่ มาจากเลบานอน 12 เจ้าสาวของฉั น เอ๋ย น้ องสาวของ
ฉั น เปรียบประดุจ สวนสงวน ดุจอุ ทยานที่ หวงห้ามไว้ และ
ดุจน้าํ พุที่ถูกประทับ ตราไว้ 13 ผลิตผลของเธอดุจ สวนต้น
ทับทิม อีกทัง้ ผลไม้ อน
ั โอชาอย่างอื่นๆ อีกทัง้ เทียนขาวและ
แฝกหอม 14 ต้นแฝกหอมและต้นฝรัน
่ ต้นตะไคร้และอบเชย
อีกทัง้ บรรดาต้นไม้ สําหรับ ทํา กํายานคือ ต้น มดยอบและต้น
กฤษณา อีก ทัง้ เครือ
่ ง หอม ชัน
่ ม ทัง้ สิน
้ เยีย
้ 15 ตัว เธอ ประ
ดุจดัง นํ้าพุ ใน อุทยาน ประ ดุจบ่อ นํ้า แห่ง ชีวต
ิ และ ประดุจ
ลําธารไหลจากเลบานอน
การขอร้องของเจ้าสาว
ลมเหนื อเอ๋ย จงตื่นขึ้นเถิด ลมใต้เอ๋ย จงพัดมาเถิด
จงพัดโชยสวนของดิฉั น เพื่อของหอมในสวนนั ้นจะหอมฟุ้ง
ออกไป ขอให้ที่รัก ของดิฉัน เข้า มาในสวนของเขา และรับ
ประทานผลไม้อน
ั โอชาเถิด
16 โอ

5
คําตอบของเจ้าบ่าว
น้ อง สาว ของ ฉั น จ๊ะ เจ้า สาว ของ ฉั น จ๋า ฉั น เข้า มา ใน
สวนของฉั นแล้วนะ ฉั นมาเก็บเอามดยอบของฉั นพร้อมกับ
ไม้สีเสียดของฉั น แล้ว ฉั นรับ ประทานรวงผึ้งกับน้าํ ผึ้ง ของ
ฉั น แล้ว ฉั น ดื่มน้าํ องุนก
่ ับน้าํ นมของฉั น แล้ว โอ สหายทัง้
1
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หลาย จงรับ ประทานและจงดื่ม เถิด โอ ท่านผู้ เป็นที่ รก
ั เอ๋ย
จงดื่มให้อม
ิ่ หนําเถิด
เจ้าสาวได้ยน
ิ คําตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
แต่ใจของดิฉันยังตื่นอยู่ คือมีเสียงเคาะ
ของที่รก
ั ของดิฉัน พูด ว่า “น้ องสาวจ๋า ที่รัก ของฉั น จ๋า เปิด
ประตูให้ฉั น ซิจ๊ะ แม่นกเขา ของ ฉั น จ๊ะ แม่คน งาม หมดจด
ของ ฉั น จ๋า เพราะ ศีรษะ ของ ฉั นก็ถูกนํ้า ค้าง ชื้น และ เส้น
ผม ของ ฉั นก็ชุมด
่ ้ว ยละ ออง นํ้า ฟ้า แห่ง ราตรีกาล ” 3 ดิฉั น
เปลื้องเสื้อ ของดิฉัน ออกเสีย แล้ว ดิฉั น จะสวมกลับ เข้าไป
อีก อย่างไร ได้ ดิฉั น ล้าง เท้า ของ ดิฉัน แล้ว ทําไม จะ ให้เท้า
ของดิฉัน กลับ เปื้ อนไปอีก เล่า 4 ที่รัก ของดิฉัน สอดมือ ของ
เขา เข้า มา ทาง รู ประตู และ ใจ ดิฉันก็ กระสัน ถึง เขา 5 ดิฉั น
ลุก ขึ้น ไปเปิด ประตูให้ที่รัก ของดิฉั น และมือ ของดิฉัน ทําให้
มดยอบหยด และนิว
้ ของดิฉัน ทําให้ น้ํา มดยอบย้อยบนลูก
สลักกลอน
2 ดิฉั น หลับ แล้ว

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว

6 ดิฉั นเปิ ดประตูให้ที่รักของดิฉั น แต่ที่รักของดิฉันกลับไป

เสีย แล้ว เมื่อ เขาพูด จิตใจดิฉันมัว ตกตะลึง ดิฉั น แสวงหา
เขา แต่ดิฉั นหาเขาไม่พบ ดิฉั นรอ
้ งเรียกเขา แต่เขามิได้ขาน
ตอบ 7 พล ตระเวน ที่ ลาด ตระเวน ใน เมือง ได้ พบดิฉั น เขา
ตีดิฉัน เขา ทําให้ดิฉั น บาด เจ็บ พล ตระเวน รักษา กําแพง
เมือง ฉกชิง เอา ผ้า คลุม ตัว จาก ดิฉัน ไป 8 โอ บุต รสาว แห่ง
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิฉั น ขอให้ พวกเธอปฏิญาณว่า ถ้า เธอคน
ใดได้ พบที่รก
ั ของดิฉั น เธอจะรับปากบอกเขาว่า ดิฉั น ป่วย
เป็น โรค รัก 9 โอ แม่สาว งาม ลํ้า เลิศ ใน ท่ามกลาง สา วอื่นๆ
คู่รัก ของ เธอ นั ้นวิ เศษ อะไร ไป กว่า คู่รก
ั ของ ใครๆ คู่รัก ของ
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เธอนั ้นวิ เศษอะไรไปกว่า คู่รก
ั ของใครอื่น หรือ เธอจึง ได้ มา
ให้พวกฉั นปฏิญาณให้เช่นนั ้น
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว
ที่รัก ของ ดิฉัน ผิว เปล่ง ปลัง่ อม เลือด เขา เป็น เอก ใน
ท่ามกลางหมื่นคน 11 ศีรษะของเขาดังทองคําเนื้ อดี ผมของ
เขาหยิก และดํา เหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรียบเหมือน
ตานกเขาที่รม
ิ ห้วยอาบนํ้านม และจับอยู่ที่ริมกระแสนํ้าเต็ม
ฝั่ ง 13 แก้มของเขาเหมือนอย่างลานปลูกไม้สีเสียด ส่งกลิน
่
หอมหวน ริม ฝีปากของเขาเหมือนดอกบัว หยดนํ้า มดยอบ
14 มือของเขาดุจวงแหวนทองคําอันประดับด้วยพลอยเขียว
ท้องของเขาดุจเสางาช้างและประดับด้วยไพทูรย์ 15 ขาของ
เขาดุจเสาหินอ่อนตัง้ บนฐานเสียบทองคําเนื้ อดี สีหน้าของ
เขาดุจ เลบานอนประเสริฐ อย่างไม้ สนสี ดาร์ 16 ปากของเขา
อ่อน หวาน ที่สุด ทัวท
่ งั ้ สรรพางค์ ของ เขา ล้วน แต่ น่า รัก น่า
ใคร่ โอ เหล่าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม จ๋า นี่ คือ ที่รก
ั ของดิฉั น
และนี่ คือเพื่อนยากของดิฉั น
10

6

คําพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
1 โอ แม่สาว งาม ลํ้า เลิศ ใน ท่ามกลาง สา วอื่นๆ คู่รก
ั ของ
เธอไปไหนเสีย คู่รัก ของเธอกลับ ไปไหนเสีย แล้ว เล่า เพื่อ
พวกเราจะไปสืบหากับเธอ 2 ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของ
เขาเพื่อ จะไปที่ ลานปลูก ไม้สีเสียด และเพื่อ จะไปเลี้ยงฝูง
สัตว์ในสวนกับ เพื่อ จะเก็บ ดอกบัว 3 ตัว ดิฉัน เป็น กรรมสิทธิ์
ของ ที่รก
ั ขอ งดิฉั น และ ที่ รักก็ เป็น ขอ งดิฉั น เขา เลี้ยง ฝูง
สัตว์อยูท่
่ ามกลางหมู่ดอกบัว
ความงามและความดีของเจ้าสาว
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4 โอ ที่รัก ของ ฉั น เอ๋ย แม่ช่าง สวยงาม ประหนึ่ ง เมือง ทีร
ซาห์และงามเย็นตาดังเยรู ซาเล็ม แม่เป็นสง่าน่าคร้ามเกรง
ดัง กองทัพ มี ธง ประจํา 5 ขอ เบือน เนตร ไป จาก ฉั น เถอะ
เพราะว่าฉั นแพ้นั ยน์ ตาของเธอแล้ว ผมของน้ องดุจฝูงแพะ
ที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 6 ซี่ฟัน ของเธอดัง
ฝูง แกะ ตัว เมีย เพิง่ ขึ้น มา จาก การ ชําระ ล้าง มีลูก แฝด ติด
มาทุก ตัว และหามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 7 ขมับ ของเธอเหมือ
นผลทับทิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม 8 มีมเหสีหกสิบ องค์ และ
นาง ห้าม แปด สิบ คน พวก หญิง พรหมจารีอีกมาก เหลือ จะ
คณนา 9 แม่นกเขาของฉั น แม่คนงามหมดจดของฉั น เป็น
คนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่ของ
ผู้ให้ กําเนิ ด สาวๆทัง้ หลายเห็น เธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก
ทัง้ เหล่า มเหสี และเหล่า นางห้ามก็ สรรเสริญ เยินยอเธอว่า
10 “แม่สาวคนนี้ เป็ นผูใ้ ดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุ โณทัย แจ่ม
จรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุ รยั
ิ น สง่าน่าเกรงขาม
ดัง กองทัพ มี ธงประจํา” 11 ดิฉั น ลงไปในสวนผลนั ท เพื่อ จะ
ดูหมู่ ไม้เขียวตามหุบเขาว่า เถาองุนม
่ ี ดอกตูม ออกหรือ เปล่า
และ เพื่อ จะ ดู ว่า ผลทับทิม มีด อก แล้ว หรือ ยัง 12 เมื่อดิ ฉั น
ยัง ไม่ ทันรู้ตัว จิตใจของดิฉัน ได้ กระทํา ให้ดิฉั น เหมือนรถม้า
แห่ง อามิ นาดิบ 13 กลับ มาเถอะ กลับ มาเถิด โอ แม่ชาวชู
เลมจ๋า กลับมาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอ
ไว้ชมเชย นี่ กระไรนะ เธอทัง้ หลายจงมองตัว แม่ ชาวชู เลม
ดังกองทัพสองพวก

1

7

โอ แม่ธิดา ของ จ้าว เท้า สวม รองเท้า ผูก ของ เธอ นั ้น
นวยนาด นี่ กระไร ตะโพก ของ เธอ กลมดิก ราวกับ เม็ด เพชร
ที่ มือ ช่าง ผู้ ชํานาญ ได้เจีย ระ ไน ไว้ 2 สะดือ ของ เธอ ดุจอ่า
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งกลมที่มิได้ขาดเหล้า องุน
่ ประสม ท้องของเธอดัง กองข้าว
สาลีที่มีดอกบัว ปัก ไว้ล้อมรอบ 3 ถัน ทัง้ สองของเธอเหมือน
ลูก ละมัง่ สอง ตัว ซึ่ง เป็น ละมัง่ ฝาแฝด 4 ลํา คอ ของ เธอ
ประหนึ่ ง หอคอยสร้างด้วยงาช้าง เนตรทัง้ สองของเธอดุจ
สระ ใน เมือง เฮ ช โบ นที่ ริม ประตู เมือ งบัท รับ บิม จมูก ของ
เธอเหมือนหอแห่ง เลบานอนซึ่ง มองลงเห็น เมืองดามัสกัส
5 ศีรษะของเธอดัง ยอดภู เขาคารเมล ผมของเธอดุจด้าย
สีม่วง กษั ตริยก็
์ ต้องมนต์เสน่ หด้
์ วยเส้นผมนั ้น 6 โอ แม่ช่าง
น่า รัก แม่ช่าง ชื่นชม เธอ นี่ ช่าง สวยงาม ต้องตา จริง 7 เธอ
งามระหงดุจ ต้นอิ นทผลัม และถัน ทัง้ สองของเธอดัง พวง
องุน
่ 8 ฉั น จึง คิด ว่า ฉั น จะ ปี นขึ้นต้นอิ นท ผลัมนน
ั ้ ฉั น จะ
จับ พวงเหนี่ ยวไว้ ขอให้ถัน ทัง้ สองของเธองามดัง พวงองุน
่
เถอะ และขอให้ ลมหายใจของเธอหอมดัง ผลแอบเปิ้ ลเถิด
9 และ ขอ ให้ เพดาน ปาก ของ เธอ ดุจน้า
ํ องุน
่ อย่าง ดี ยิง่ สํา
หรับที่ รก
ั ของฉั น ดื่ม คล่องคอจริงๆ ทําให้ริม ฝีปากของคน
ที่หลับอยู่พูดได้
เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว
ตัว ดิฉัน เป็น กรรมสิทธิ์ ของ ที่รก
ั ขอ งดิฉั น และ ความ
ปรารถนาของเขาก็ เจาะจงเอาตัว ดิฉั น 11 ที่รัก ของดิฉัน จ๋า
มาเถอะจ๊ะ ให้เราพากัน ออกไปในทุ่ง นา ให้เราพัก อยู่ ตาม
หมู่บ้าน 12 ให้เราตื่นแต่เช้าตรู ไปยั
่
งสวนองุน
่ ให้เราดู วา่ เถา
องุนม
่ ด
ี อกตูมออกหรือเปล่า หรือว่ามีดอกบานแล้ว ให้เราดู
ว่าต้นทับทิมมีดอกหรือยัง ณ ที่นั ่นแหละดิฉันจะมอบความ
รักของดิฉันให้แก่เธอ 13 โอ ที่รักของดิฉันจ๋า ผลมะเขือดูดา
อิม ส่ง กลิน
่ หอมฟุ้ง ไป แล้วที่ประตูบ้านของพวกดิฉันมีผล
ไม้อร่อยนานาชนิ ด มีทัง้ ผลใหม่และผลเก่าที่ดิฉั นได้เก็บรว
บรวมไว้สําหรับเธอ
10
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ถ้าเธอได้ เป็นเหมือนพี่ชายของดิฉั น ผู้ได้ดูดนมจาก
อกมารดาของดิฉันก็ จะดี เพราะเมื่อดิ ฉัน พบเธอนอกบ้าน
ดิฉั น จะ ได้จุบ เธอ ได้ แล้ว คน ทัง้ หลาย จะ ได้ไม่ดูถูกดู หมิน
่
2
ดิฉั น แล้ว ดิฉัน จะได้ เดิน นํา เธอพาเธอให้เข้า มาในเรือน
มารดาของดิฉั น ผู้ซึ่ง จะสอนดิฉั น ดิฉั น จะได้ให้เธอดื่มน้าํ
องุน
่ ใส่เครือ
่ งเทศ และดื่มน้าํ ทับทิมของดิฉั น 3 แล้วมือซ้าย
ของเขาจะช้อนใต้ ศีรษะของดิฉัน ไว้ และมือขวาของเขาจะ
สอดกอดดิฉัน ไว้ 4 โอ บุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิฉั น ขอ
ให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่
ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก
แม่คน นี้ ที่ขึ้น มา จาก ถิน
่ ทุรกัน ดาร อิงแอบ แนบ มา กับ
คู่รัก คือ ใคร ที่ไหน หนอ ดิฉั น ได้ ปลุก เธอ เมื่อ เธอ อยูใต้
่ ต้น
แอบเปิ้ ล ที่นั ่นแหละที่มารดาของเธอได้ให้กําเนิ ดเธอ ที่ตรง
นั ้น แหละ ผู้ที่คลอด เธอ ได้ให้กําเนิ ด เธอ 6 จง แนบ ดิฉัน
ไว้ดุจดวงตราแขวนอยูที
่ ่ใจของเธอ ประดุจดวงตราบนแขน
ของเธอ เพราะความรัก นั ้น เข้ม แข็ง อย่างความตาย ความ
ริษยาก็ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแห่ง ความ
ริษยานั ้นก็คือประกายเพลิง คือประกายเพลิงที่แสนรุ นแรง
7 นํ้า มากหลายไม่ อาจดับ ความรัก ให้ มอดเสีย ได้ หรืออุ ทก
ธารทัง้ หลายไม่อาจท่วมความรักให้สําลักตายเสียได้ แม้ว่า
คนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในเหย้าเรือนของตนทัง้ สิน
้ มาแลก
กับ ความรัก นั ้น คนนั ้น จะได้ รบ
ั ความหมิน
่ ประมาทจากคน
ทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่
5

เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ
่ งน้ องสาวคนหนึ่ ง
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8 เรามีน้องสาวคนหนึ่ งและเธอยังไม่มีถัน

เราจะทําอย่าง
ไรกับน้ องสาวของเรา เมื่อ ถึง วันที่ เขามาสู่ขอน้ องของเรา
9 ถ้าหากน้ องสาวนั ้นเป็ นกําแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาท
เงิน ไว้หลัง หนึ่ ง และถ้า หากน้ องเป็น ประตู พวกเราจะโอบ
ล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์
เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
10 ดิฉั น เป็ น กําแพง ถัน ทัง
้ สอง ของ ดิฉัน เหมือน ดัง
หอคอย เพราะ ฉะนั ้น ใน สายตา ของ เขา ดิฉัน จึง เป็น ดัง
ผู้ที่ได้รับ ความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมี สวนองุน
่ อยู่
แปลงหนึ่ ง ที่ เมือ งบาอัล ฮาโมน พระองค์ทรงมอบสวนองุน
่
นั ้น ให้แก่ผู้รักษาสวนเช่า ทุกคนต้องส่ง เงิน คนละพัน แผ่น
เป็น ค่า ผล ไม้ 12 สวน องุน
่ ขอ งดิฉั น ซึ่ง เป็น ของ ดิฉัน เอง
อยูต่
่ อ หน้า ดิฉั น โอ ข้า แต่ ซาโลมอน พัน นั ้น พระองค์ เอาไป
เถิด และผู้ดูแลผลไม้ ในสวนนั ้นก็เอาไปคนละสองร้อยเถิด
13 โอ เธอ ผู้อยูในสวน
่
พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของ
เธออยู่ ขอให้ฉั นได้ยน
ิ เสียงเธอ 14 ที่รักของดิฉันจ๋า เร็วๆเข้า
เถอะจ๊ะ ขอให้เธอเป็นดังละมัง่ หรือกวางหนุ่มบนภูเขาต้นสี
เสียดเถิด
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