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บทเพลงไพเราะ
คํานํ า
เป็ นสุด
ยอดแหงเพลงไพเราะที่
ยกยองถึงความรักของหญิงชาย
ในหนังสือเลม นี้ เป็ นบทกวีที่พูดสลับ
กันไปมาระหวางหนุม สาวถึงความ รัก
ใครที่พวกเขามีตออีกฝ ายหนึ่ง
บท กวีเหลา นี้อาจ จะใชในชวงเฉลิม
ฉลองการ
สมรสกันในอิสราเอลสมัย
โบราณ แตมีผูนําทาง ศาสนาบาง คนใน
ยุคตอ มาหามไม ใหคนที่ มีอายุต่าํ กวา
สามสิบปี อานเพราะเป็ นเรื่องเพศ
ใน
ชวงตอ มาเป็ นเวลาหลายรอย ปี ที่พวก
ผูนําสวน ใหญกลับถือวาเป็ นเรื่องของ
ความ
รักที่พระเจามีตอคนอิสราเอล
หรือที่พระ คริสตมีตอหมู ประชุมของ
พระองค
๑ สุด ยอดแหงเพลงไพเราะที่อุทิศ ใหกับ
กษัตริยซาโลมอน *

๑

หญิงสาวพูดกับคูรักของนาง
๒ ฉันอยากใหเธอจูบฉันซํ้าแลวซํ้าอีก

เพราะการ รวม รักของ เธอนัน
้ ใหความ สุขยิ่ง
กวาเหลาองุน
๓ นํ้ าหอมของเธอชางมีกลิ่นหอมเหลือเกิน
เมื่อเอย ถึงชื่อ เธอ มันหอมเหมือนกับนํ้ าหอม
ที่ถูกเทออกจากขวด
นัน
่ แหละคือเหตุที่หญิง สาวทัง้ หลายหลงใหล
เธอ
๔ โปรดพาฉันไปดวย รีบไปกันเถอะ
กษัตริยของฉัน พาฉันไปที่ หองของพระองค
ดวยเถิด
ใหเราสนุกสนานกันและมีความสุขเพราะเธอ
เราจะเฉลิมฉลองการ รวม รักของ เธอที่ให
ความสุขยิ่งกวาเหลาองุน
มินาละหญิงสาวทัง้ หลายถึงไดหลงใหลเธอ
หญิงสาวพูดกับพวกเพื่อนสาว

บทเพลงไพเราะ ๑:๑๓

ฉันผิวดําแตสวย
ฉันดําเหมือนกับเต็นทของเผาเคดาร
และสวยเหมือนผา มานในวิหารของซา โลม
อน
๖ ไมตองมองฉัน ที่ฉันผิวดํานี้
เพราะดวงอาทิตยจองฉันเขม็งอยูแลว
พวกพี่ชายฉันโกรธเคืองฉัน
และตัง้ ใหฉันเป็ นคน เฝ าดูแลพวก สวน องุน
ของพวกเขา
ฉันก็ เลยไม สามารถดูแลสวนองุนของตัว เอง
†

หญิงสาวพูดกับคูรัก
๗ เธอผเู ป็ นสุดที่รักของฉัน

บอกฉันหนอยสิวา
เธอเลีย
้ งฝูงสัตวของเธออยูที่ไหน
และตอนเที่ยง วัน เธอใหแกะของ เธอนอน
พักที่ไหน บอกฉันสิ
เพื่อฉันจะไดไมหลงเขาไปหาผิดที่ ไปอยูใกล
กับฝูงสัตวของเพื่อนๆเธอ
ชายหน ุมพูดตอบนาง
๘ นางผูงดงามกวาหญิงอื่นใด

ถาเธอไมรูวาจะตามหาฉันไดที่ไหน
ก็ใหตามรอยเทาของฝูงสัตวไป
และปลอยใหฝูง แพะ หนุมของ เธอกิน หญา
ใกลๆกับเต็นทของพวกคนเลีย
้ งแกะ
๙ ที่รักจา เธอทําใหฉันคึก
เหมือนกับมาสาวที่อยูทามกลางพวกมาหนุม
ที่ลากรถรบทัง้ หลายของกษัตริยฟาโรห
๑๐ แกมของเธอนั น
้ สวยดวยตางหู
ลําคอของเธอก็ชางงดงามดวยลูกปั ด
๑๑ เราจะทําสรอยคอทองคํา
ประดับดวยลูกปั ดเงินใหกับเธอ
หญิง สาวพูด
๑๒ ตอน

ที่กษัตริยฉันนอนอยูบน เตียงนอน
เลน
นํ้ าหอมของฉันสงกลิ่นหอมฟ ุงไปทัว
่
๑๓ ที่รักของฉันเป็ นเหมือนถุงนํ้ าหอม
ที่ซบอยูระหวางอกของฉันตลอดคืน

๕ หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มเอย
*๑:๑

หรือ อาจแปลไดอีกวา “บทเพลงที่ไพเราะที่สุดที่เกี่ยว กับกษัตริยซา โลม อน” หรือ
“บทเพลงที่ไพเราะที่สุดที่เขียนโดยกษัตริยซาโลมอน”
†๑:๖ สวนองุนของตัวเอง คงหมายถึงความสวยงามของตัวเอง

บทเพลงไพเราะ ๑:๑๔
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๑๔ ที่รักของฉันเป็ นเหมือนชอดอกเฮนนา *

ที่อยูในพวกสวนองุนแหงเมืองเอนเกดี

†

ชายหน ุมพูด

บทเพลงไพเราะ ๒:๑๖

พวกเธอจะไมปลุกเราหรือกระตุนความรักให
ตื่น
จนกวาความรักนัน
้ จะสุกงอม
หญิง สาวพูด

๑๕ ที่รักจา

เธอชางสวยงาม
สวยงามเหลือเกิน
ดวงตาของเธอเปรียบดังนกเขา
หญิง สาวพูด
๑๖ ที่รักจา

เธอชางหลอเหลา
มีเสนหเหลือเกิน
เตียงของเราคือทุงหญาเขียวสด
๑๗ มีตนสนซีดารเป็ นหลังคา
มีตนสนเฟอรเป็ นเพดาน
๑ ฉันเป็ น แคดอกไมดอกหนึ่ งในที่ราบชา
โรน
เป็ น แคดอก ลิลลี่ดอก หนึ่งทามกลางหุบเขา
ทัง้ หลาย

๒

ชายหน ุมพูด
๒ เมื่อเปรียบที่รักของฉันกับหญิงสาวอื่นๆ

เธอเป็ นเหมือน กับดอก ลิลลี่ทามกลางพง
หนาม
หญิง สาวพูด
๓ เมื่อเปรียบที่รักของฉันกับชายหน ุมอื่นๆ

เขาเป็ นเหมือนตน แอ ปเปิ้ ลทามกลางตนไม
ป า
ฉันมีความ สุขมากที่ ไดนัง่ อยูใต รม เงาของ
เขา
และผลของเขาก็หวานถูกปากเหลือเกิน
๔ เขาพาฉันไป ยังที่ ที่เราจะ ไดด่ ม
ื ดํ่ากับเหลา
องุนกัน
เขาอยากจะรวมรักกับฉัน
๕ ขอขนมองุนแหงเพื่อเสริมกําลังฉันดวย
ขอผลแอปเปิ้ ลหลอเลีย
้ งฉันดวย
ฉันกระหายรักของเธอแทบขาดใจ
๖ แขนซายของเขาชอนอยูใตหัวฉัน
และมือขวาของเขาก็ลูบไลฉัน
๗ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหเธอ
ทัง้ หลายสาบานตอ หน าเลียงผาหรือ
กวางตัวเมียวา

๘ ฟั งสิ

นัน
่ เสียงชายคนรักของฉัน
ดูสิ เขากําลังมาแลว
เขากําลังเตนรําอยูบนภูเขาเหลานัน
้
และกระโดดโลดเตนอยูบนเนินเขา
๙ ที่รักของฉันเหมือน
กับเลียงผาหรือกวาง
หนุม
นัน
่ ไง เขากําลังยืนอยูนอกกําแพงของเรา
กําลังจองลอดหน าตางเขามา
กําลังแอบมองลอดไมระแนงเขามา
๑๐ ที่รักของฉันพูดกับฉันวา
“ที่รัก จา ลุก ขึ้น เถิด คนสวยของฉัน ไปกัน
เถอะ
๑๑ เพราะฤดูหนาวไดผานพนไปแลว
และฝนก็หยุดตกแลว
๑๒ ดอกไมทง
ั ้ หลายบานสะพรัง่ ไปทัว
่ ผืนดิน
ถึงเวลารองเพลงกันแลว
นกเขากําลังขันคูไปทัว
่ แผนดิน
๑๓ ผลมะเดื่อกําลังสุก
ตน องุนกําลังออกดอกบาน สะพรัง่ สงกลิ่น
หอมฟ ุงไปทัว
่
ที่รักจา ลุกขึ้นเถิด
คนสวยของฉัน ไปกันเถอะ”
๑๔ “แม นกเขาของ ฉันที่ซอน ตัวอยูในรอย
แตกของภูผาสูง
ออกมาใหฉันเห็นตัวหนอย
สงเสียงใหฉันไดยินหนอย
เพราะเสียงของเธอชางไพเราะ
และรูปรางหน าตาเธอนัน
้ ก็ชางงดงาม”
๑๕ “จับพวกสุนัขจิง
้ จอกให เรา สุนัขจิง้ จอก
ตัวเล็กๆที่ทําลายสวนองุน
เพราะสวนองุนของเรากําลังผลิดอก”
๑๖ ที่รักของฉัน เป็ นของฉันและฉันก็เป็ นของ
เขา

*๑:๑๔

เฮนนา ดอกไมที่มีกลิ่นหอมอยูทางตะวันออกกลาง

†๑:๑๔

เอนเกดี เป็ นชื่อเมืองหนึ่งใกลกับทะเลตาย มีช่ อ
ื เสียงดานนํ้ าหอมและเครื่องหอม

บทเพลงไพเราะ ๒:๑๗

เขากําลังเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่ *
๑๗ กลับมาเถิด ที่รักของฉัน
ขอใหทานเป็ น เหมือนเลียงผาหรือกวางหนุม
บนเทือกเขาบีเธอร †
จนวันใหมยางเขามาและเงาแหงคํ่าคืนหนีไป
หญิง สาวพูด
๑ ในคํ่าคืน

๓ ฉันโหยหาชายผูเป็ นที่รักของฉัน
บนที่นอนของฉัน

ฉันโหยหาเขา แตไมพบเขา
๒ ฉันจะลุกขึ้นและออกทองไปรอบเมือง
ไปตามทองถนน ตามพวกลานเมือง
ฉันจะตามหาเขาผูเป็ นชายในดวงใจของฉัน
ฉันตามหาเขา แตก็หาไมพบ
๓ พวกยามที่ลาดตระเวนในเมืองไดเจอฉัน
ฉันถามพวกเขาวา “ทานพบชายในดวงใจคน
นัน
้ ของฉันไหม”
๔ พอจากทหารยามมาไดประเดี๋ยวเดียว
ฉันก็พบกับชายในดวงใจคนนัน
้ ของฉัน
ฉันจับเขาไวแนน ไมยอมปลอย
จนไดพาเขาไปถึงบานของแมฉัน
และเขาไปในหองที่แมฉันตัง้ ทองฉันขึ้นมา
๕ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหเธอ
ทัง้ หลายสาบานตอ หน าเลียงผาหรือ
กวางตัวเมียวา
พวกเธอจะไมปลุกเราหรือกระตุนความรักให
ตื่นจนกวาความรักนัน
้ จะสุกงอมแลว
พวกหญิงสาวแหงเยรูซาเล็มพูด
๖ นั น
่ มันอะไร กันที่กําลังมาจากที่เปลาเปลี่ยว

แหงแลง
ดู เหมือนกลุม ควัน หอมเหมือนมดยอบ
กํายานและแป งหอมทุกชนิดของพอคา
หญิง สาวพูด
๗ ดูสิ

นี่เป็ นเกีย
้ วของซาโลมอน
ที่หอมลอมดวยยอด นักรบหก สิบคนของ
อิสราเอล
๘ พวก เขาลวน เป็ นนั ก ดาบที่ชํานาญผานการ
ตอสูมาอยางโชกโชน
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บทเพลงไพเราะ ๔:๖

แตละ คนเหน็บ ดาบไวขาง ตัวพรอมตอสูกับ
ภัยทัง้ หลายในคํ่าคืน
๙ กษัตริยซาโลมอนสรางเกีย
้ วนี้
ขึ้นดวยไมนําเขาจากเลบานอน
๑๐ เสาของมันหอหุมดวยเงิน
หลังคาครอบทําดวยเสนใยทองคํา
เบาะนัง่ ทําดวยผาสีมวง
และภายในมันประดับขึ้นมาดวยความรัก
๑๑ หญิง สาวแหงเยรูซาเล็มเอย ออกมาเถิด
หญิงสาวแหงศิโยนเอย
มาดูกษัตริยซาโลมอนเถิด
มองดูมงกุฎที่แมของเขาสวมใสใหแกเขา
ในวันที่เขาแตงงาน
ซึ่งเป็ นวันที่หัวใจของเขาเบิกบานที่สุด
ชายหน ุมพูดกับหญิงสาว
๑ ที่รักจา

๔ ชางสวยงามเสียจริงๆ

เธอชางสวยงามเหลือเกิน

ดวงตาของเธอที่ อยูภายใตผา คลุม หน านัน
้ ก็
เหมือนกับนกเขาสองตัว
ผมของ เธอเปรียบ เหมือนฝูง แพะที่เดิน พลิว
้
ลงมาเป็ นระลอกจากภูเขากิเลอาด
๒ ฟั นของ เธอนั น
้ ขาวเหมือน กับฝูง แกะตัว
เมียที่ตัด ขนแลวเพิ่งขึ้นมาจากการ ลาง
ตัว
แตละซี่ก็มีคูแฝดลางบนไมมีหลุดไปเลยสักซี่
๓ ริม ฝี ปากของ เธอนั น
้ แดงเหมือนดาย แดง
สดสวยและปากของเธอนัน
้ ก็ชางงดงาม
แกมที่อยูใตผา คลุม หน าของ เธอนัน
้ สีชมพู
เหมือนผลทับทิมผาซีก
๔ ลําคอยาว ระหงของ เธอเปรียบ เหมือน
หอคอยของดา วิด ที่กอ ขึ้นดวยหินเป็ น
ชัน
้ ๆ
มีโล ‡นับ พันแขวนไวกับเกราะ ป องกันทุก
ชนิดของนักรบอยูที่นัน
่
๕ นมสอง เตาของ เธอนั น
้ เปรียบ ดังลูก กวางคู
หนึ่งหรือเลียงผาฝาแฝด
ที่กําลังเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่
๖ จนวัน ใหมยางเขา มาและเงาแหงคํ่าคืนหนี
ไป

*๒:๑๖

ดอกลิลลี่ ในบทเพลงไพเราะ ๕:๑๓ เปรียบริม ฝี ปากเป็ นเหมือนดอกลิลลี่ ในที่ นี้คง
หมายถึงริมฝี ปากของคูรักของเขา
†๒:๑๗

เทือกเขาบี เธอร เป็ นเทือกเขาที่อยู ใกลเมืองเยรูซาเล็ม ในที่ นี้ คงเปรียบเทียบกับ
เตานมของนาง
‡๔:๔

โล โลและเกราะในที่นี้คงหมายถึงพวกสรอยคอที่สวยงาม

บทเพลงไพเราะ ๔:๗

ฉันจะรีบเดิน ทางไปที่ภูเขาแหงมดยอบและ
เนินเขาแหงกํายานหอม *
๗ ที่รักจา เธอชางสวยหมดจด
ในตัวเธอไมมีที่ติเลย
๘ เจาสาวของฉันไปจากเลบานอนกับฉันเถิด
ไปจากเลบานอนกับฉันเถิด
รีบลงมาจากยอดเขาอามานา
จากยอดเขาเสนีร และจากยอดเขาเฮอร โมน
เถิด †
ลงมาจากพวกถํ้าของสิงโต
ลงมาจากภูเขาทัง้ หลายที่พวกเสือ ดาวอยูกัน
เถิด
๙ น อง จา น องไดกุมหัวใจของ พี่ไว แลว เจา
สาวของฉัน
แคเห็นเธอชายตามาแวบเดียว
แคเห็นสรอยเสน หนึ่งบนคอ เธอ เธอไดกุม
หัวใจของฉันไวแลว
๑๐ น องจะ เจาสาวที่รักของฉันจา การรวมรัก
กับเธอนัน
้ ชางงดงาม
การรวมรักกับเธอนัน
้ ใหความสุขยิ่งกวาเหลา
องุน
กลิ่นนํ้ าหอมของ เธอนัน
้ ก็หอมยิ่ง กวาเครื่อง
เทศใดๆ
๑๑ เจา สาวของ ฉัน ริม ฝี ปากของ เธอหวาน
หยดยอยเหมือนนํ้ าผึ้งหยดจากรัง
นํ้ าผึ้งและนํ้ านมฉาบอยูใตลิน
้ ของเธอ
กลิ่นหอมจากเสื้อผาของ เธอนัน
้ หอมเหมือน
ไมสนซีดารจากเลบานอน
๑๒ น อง จะ เจา สาวที่รักของ ฉันจา เธอเป็ น
ของฉันเทานัน
้
เหมือนสวนสวน ตัว สวนที่สงวน ไว เหมือน
ตานํ้ าที่หวงหาม
๑๓ เธอเป็ นเหมือนสวนหลวงที่เต็มไปดวย
ทับทิม
และใหผลมากมายมีทัง้ เฮนนา นารด
๑๔ ขมิน
้ ตน ตะไคร และอบเชย ตลอดจนไม
กลิ่นหอมทุกชนิด
อีกทัง้ ยางไม หอม วาน หาง จระเข รวม ถึง
สมุนไพรปรุงเครื่องหอมชัน
้ เลิศทุกอยาง
๑๕ เธอเปรียบเหมือนตานํ้ าในสวน เปรียบดัง
บอนํ้ าไหล

*๔:๖
†๔:๘
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และเปรียบ
เหมือนลําธารที่ไหลลงมาจาก
ภูเขาทัง้ หลายของเลบานอน
หญิง สาวพูด
๑๖ ตื่นเถิด

ลมเหนือเอย
พัดเถิด ลมใตเอย
พัดผานสวนของฉัน
พัดใหเครื่องหอมฟ ุงกระจายไปทัว
่
ใหที่รักของฉัน เขามาที่สวนของเขา
และใหเขากินผลไมรสอรอยในสวนเถิด
ชายหน ุมพูด
๑ น องจะ

๕ ในสวนของฉันแลว

เจาสาวของฉันจา ฉันไดเขามา

ฉันไดเก็บยางไม หอมและเครื่องหอมอื่นๆ
แลว
ฉันไดกินรวง ผึ้งกับนํ้ า เชื่อม ผล ไมของ ฉัน
แลว
ฉันดื่มเหลาองุนและนมของฉันแลว
พวกเพื่อนๆพูด
เพื่อนรักทัง้ สอง กินและดื่มเถิด
และเมามันกับการรวมรักเถิด
หญิง สาวพูด
๒ แมวาฉัน หลับ

แตจิตใจของ ฉันก็ยังตื่นอยู
ในความฝั น
ฟั งซิ ชายที่รักของฉันกําลังเคาะ รองเรียกวา
“น องจา ที่รัก จา เปิ ดประตูใหพี่เขาไปหนอย
ซิ จะ แม นกเขาของพี่ จะ แม นางผูสวย
หมดจดของพี่จา
เพราะหัวของพี่เปี ยกชุมไปดวยนํ้ าคาง
ผมของ พี่เปี ยก ปอนไปดวยละออง หมอก
ตอนกลางคืน”
๓ แลวฉันตอบเขาวา
“ฉันถอดเสื้อผาแลวจะใหสวมกลับไปอีกหรือ
ฉันลางเทาสะอาดแลว
จะใหกลับไปเปื้ อนอีกหรือ”
๔ เมื่อชายที่รักของฉันสอดมือเขามา
ตรงรูประตู หัวใจของฉันก็เตนระรัว
๕ ฉันลุกขึ้น เพื่อไปเปิ ดประตูใหกับคนรักของ
ฉัน

ภูเขา … กํายานหอม พูดถึงหน าอกสองขางของนาง ที่เอานํ้ าหอมพรมไว

ยอดเขา … เฮอร โมนเถิด ภูเขาพวกนี้อยูทางตอนเหนือของอิสราเอลและเขตแดน
ของเลบานอน

บทเพลงไพเราะ ๕:๖

มือของฉันก็มียางไมหอมหยดอยู
นิ้วของฉัน ทําใหยางไม หอมหยดลงบนที่ จับ
สลักประตู
๖ ฉันเปิ ดประตูใหคนรักของฉัน
แตคนรักของฉัน ไปเสียแลว
เมื่อเขาจากไป ฉันแทบขาดใจ
ฉันตามหาเขา แตก็หาไมพบ
ฉันรองเรียกหาเขา แตเขาไมตอบ
๗ พวกยามที่ลาดตระเวนรอบเมืองพบฉัน
พวกเขาตีฉันและทําใหฉันบาดเจ็บ
พวกยามเหลานี้ที่เฝ ากําแพงเมือง
ไดดึงผาคลุมหน าของฉันออกไป
๘ สาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหพวกเธอ
สาบานวา
หากเธอพบ กับชายคน รักของ ฉัน พวก เธอ
ตองบอกเขาวา “ฉันกําลังเป็ นไขใจอยู”
สาวๆแหงเยรูซาเล็มตอบ
๙ สาว งามกวาหญิงอื่น ใดเอย

คน รักของ เธอ
วิเศษกวาชายหนุมคนอื่นตรงไหน
เธอถึงไดมาใหพวกเราสาบานอยางนี้
หญิง สาวพูด
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๑๕ ขาของเขาเป็ นเหมือนเสาหิน ออนที่ ตัง
้ อยู

บนฐานที่ทําดวยทองคําบริสุทธิ ์
รูป รางของ เขาเป็ นเหมือนตนไมแหงเมือง
เลบานอน ดู สูงและแข็งแกรงราวกับไม
สนซีดารแหงเลบานอน
๑๖ ปากของเขานั น
้ ก็หวานที่สุด
ทุกอยางในตัวเขาดูนารักนาใครไปหมด
นัน
่ แหละคือคนรักของฉัน
หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มเอย นัน
่ แหละเขาละ
หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มพูด
๑ สาว

๖ ของเธอไปไหนเสียแลว

ชายคนรักของเธอ หันไปทางไหนแลว
บอกมาเถิด พวกเราจะชวยเธอตามหาเขา
หญิง สาวตอบ
๒ ชายคนรักของฉันลงไปในสวนของเขา

ไป
ที่แปลงเครื่องเทศ
เขาลงไปเล็ม พืชอยูในสวน และไปเก็บดอก
ลิลลี่
๓ ฉันเป็ นของเขา และเขาก็เป็ นของฉัน
เขาเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่

๑๐ ชายคนรักของฉันมีผิวสีดําแดงเปลงปลัง
่

โดดเดนกวาชายหนุมนับหมื่นคน
๑๑ หัวของ เขาเป็ นเหมือนทองคํา
ทองคํา
บริสุทธิ ์
ผมของ เขาหยัก ลอน และดํา ขลับราวกับ
นกกา
๑๒ ตาของ เขาเป็ นเหมือนนกเขาที่เกาะอยูริม
สายนํ้ า
อาบเนื้อ ตัวดวยนํ้ านม เกาะอยูริมสายนํ้ าที่
เต็มตลิ่ง
๑๓ แกมของ เขาเป็ นเหมือนสวนเครื่อง เทศที่
ออกเป็ นสมุนไพรหอมหวาน
ริม ฝี ปากของ เขาเป็ นเหมือนดอก ลิลลี่ที่หยด
ยางหอมออกมา
๑๔ แขนของ
เขาเป็ นเหมือนทอนทองคําฝั ง
เพชรพลอย
สวนทองของ เขาเป็ นเหมือนงาชางประดับ
ดวยพลอยสีน้ํ าเงินเขม
*๖:๔

งามกวาหญิง ใดเอย ชายคน รัก

ชายหน ุมพูด
๔ ที่รักจา

เธอชางสวยงามราวกับเมืองทีรซาห

*

มีเสนหราวกับเมืองเยรูซาเล็ม
เธอชางนาประทับใจดุจดังกองทหารพรอมธง
ประจําหนวย †
๕ อยามอง ฉันเลยเพราะดวงตาของ เธอทําให
ฉันแทบคลัง่
ผมของ เธอเปรียบ เหมือนฝูง แพะที่เดินพลิว
้
ลงมาเป็ นระลอกจากภูเขากิเลอาด
๖ ฟั น ของเธอนั น
้ ขาวเหมือน กับฝูง แกะตัว
เมียที่เพิ่งขึ้นมาจากการลางตัว
แตละซี่ก็มีคูแฝดลางบนไมมีหลุดไปเลยสักซี่
๗ แกมที่ซอนอยูใตผาคลุมหน าของเธอนั น
้
สีชมพูเหมือนผลทับทิมผาซีก
๘ ถึงจะมีราชินีหกสิบคน
เมียน อยแปดสิบคน

ทีรซาห เป็ นเมืองหนึ่งในอิสราเอล อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเยรูซาเล็ม

†๖:๔ กอง ทหารพรอมธงประจํา หน วย หรือแปลไดอีกอยาง หนึ่ งวา “ดวงดาวในทองฟ า”
หรือ “พวกนิมิต”

บทเพลงไพเราะ ๖:๙
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และหญิงสาวอื่นๆอีกนับไมถวน
๙ แตแม นกเขาของ พี่ แม นางผูสวย หมดจด
ของพี่ก็เป็ นหนึ่งเดียวไมเหมือนใคร
เธอก็ลูกสาวเพียงคน เดียวของ แมและเป็ น
หัวแกวหัวแหวนของผูใหกําเนิด
หญิง สาวทัง้ หลายที่พบเธอถือวาเธอมี เกียรติ
จริงๆ
อีก ทัง้ เหลา ราชินี และพวก เมีย น อยตางก็
สรรเสริญเยินยอเธอวา
๑๐ “ใครกันนี่ ผูเปรียบเหมือนแสงอรุณ
สวยงามราวกับดวงจันทร
เจิดจาราวกับดวงอาทิตย
และนา ประทับ ใจราวกับกอง ทหารพรอมธง
ประจําหนวย”
๑๑ ฉันลงไปที่สวนตน ถัว
่ วอ ลนัทเพื่อไปดูชอ
ดอกไมที่ข้ น
ึ ตามหุบเขา
ไปดูวาพวกเถาองุนออกดอกแลวหรือยัง
ไปดูวาพวกตนทับทิมผลิดอกแลวหรือยัง
๑๒ กอนที่ฉันจะรูตัว
เธอก็ไดวาง ฉันอยูทามกลางรถ มาของคน
ของฉันอยางเจาชาย
เพื่อนๆของผูชายเรียกหญิงสาว
๑๓ กลับมาเถิด

กลับมากอน แมชาวชูเลมเอย
กลับมาใหพวกเราไดชมดูเธอกอน
ชายหน ุมพูด
ทําไมพวกเจาถึงไดจองมองนางชาวชูเลม
ราวกับวานางกําลังเตนรําอยูเบื้อง หน าทหาร
สองกองทัพอยางนัน
้ ละ
ชายหน ุมชื่นชมความงามของหญิงสาววา
๑ เจา หญิง เอย

๗ รองเทาสานอยูชางงดงามเหลือเกิน

เทาคู นัน
้ ของ เธอที่สวม

ตน ขาอันกลม กลึงของ เธอเหมือนเพชร
พลอยที่ชางฝี มือดีไดเจียระไนไว
๒ สะดือของ เธอนั น
้ เหมือนชามทรง กลมที่ มี
เหลา องุนผสมเครื่อง เทศเติม เต็มอยู
เสมอ
สวนหน า ทองอันโคง มนของ เธอนัน
้ เหมือน
กองเมล็ด ขาว สาลีที่นวดแลวลอม รอบ
ดวยดอกลิลลี่
*๗:๙

บทเพลงไพเราะ ๗:๑๒

๓ นมสอง

เตาของ เธอนัน
้ เปรียบ เหมือนลูก
กวางคูหนึ่ง
หรือเลียงผาฝาแฝด
๔ ลําคอระหงของ เธอเปรียบ เหมือนหอคอย
งาชาง
ดวงตาของ เธอนัน
้ เหมือนสระ นํ้ าที่สอง
ประกายในเมืองเฮ ช โบนตรงประตูบัท
รับบิม
จมูกของ เธอสูง โดงเหมือนหอคอยแหง
เลบานอนที่มองเห็นเมืองดามัสกัส
๕ หัวของเธอสูงสงเหมือนภูเขาคารเมล
เสนผมของเธอเหมือนผามันวาวสีมวง
ผมยาว สลวยของ เธอนัน
้ ทําใหกษัตริยตอง
สยบลง
๖ ที่รักของฉัน เธอชางงดงาม และมี เสน หนา
ชื่นชมยิ่งนัก
เธอทําใหฉันเพลิดเพลินใจ
๗ เธอชางสูงระหงราวกับตนอินทผลัม
เตาทัง้ สองของเธอนัน
้ เหมือนพวงอินทผลัม
๘ ฉันพูดวา “ฉันจะปี นตน อินทผลัม และจะ
ควาผลอินทผลัมนัน
้ ”
ขอใหเตาทัง้ สองของเธอเป็ นเหมือนพวงองุน
ขอ ใหลมปากของ เธอหอมเหมือนผล แอ
ปเปิ้ ล
๙ ขอ ใหจูบของ เธอเป็ นเหมือนเหลา องุนชัน
้
เยี่ยม *
หญิงสาวแทรกขึน
้ วา
ที่ไหลลื่นไปยังคนรักของฉัน
และเลื่อนไหลผานริมฝี ปากและฟั นของฉัน
๑๐ ฉันเป็ นของที่รักของฉัน
และเขาก็อยากไดแตฉันเทานัน
้
๑๑ มาเถิด ที่รักของฉัน ออกไปที่ทุงกวางขาง
นอกนัน
้
และคืน นี้เราจะพักอยูทามกลางพุมดอก เฮ น
นาที่หอมนัน
้
๑๒ เราจะตื่นแตเชาตรู แลวออกไปที่สวนองุน
ไปดูวาพวกตนองุนออกดอกแลวหรือยัง
ไปดูวาพวกชอดอกองุนผลิบานแลวหรือยัง
ไปดูวาตนทับทิมออกดอกแลวหรือยัง
และที่นัน
่ ฉันจะมอบความรักใหกับเธอ

ริม ฝี ปากและฟั นของ ฉัน คํา นี้อยูในฉบับ แปลภาษากรีกโบราณฉบับ แปลซีเรียโบราณ
และฉบับ แปลภาษาละตินโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา ริม ฝี ปากของพวกที่นอน
หลับ
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๑๓ ที่รักของ ฉัน จาพืชแหง รักได สงกลิ่นหอม

ฟ ุงไปทัว
่ แลว
ผล ไมเลิศ รสทัง้ หลายไดสะสมไว แลวเหนือ
ประตูของเรา
ฉันไดสะสมผลไมเลิศรสทัง้ หลายไว
ทัง้ ที่เคยลิม
้ รสและไม เคยลิม
้ รสมากอนไวให
กับเธอ
๑ แหม ถาเธอเป็ นพี่ชายของฉันก็นาจะดี
นะ
ผูดูดนมจากเตาของแมฉัน
เพราะเมื่อฉันพบเธอตามทองถนน
ฉันจะไดจูบเธอโดยไมมีใครเหยียดหยาม
๒ แลวฉันจะ ไดนําเธอ ฉันจะพาเธอไปที่ บาน
ของ แม ฉัน เธอจะ ไดสอนเรื่องอยาง วา
กับฉัน
ฉันจะ ใหเธอดื่ม ไวนผสมเครื่อง เทศที่ทํา จาก
นํ้ าทับทิมของฉัน
๓ แขนซายของเขาชอนอยูใตหัวฉัน
และมือขวาของเขาก็ลูบไลฉัน

๘

นางพูดกับพวกเพื่อนสาว
๔ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย

ฉันขอใหเธอ

ทัง้ หลายสาบานวา
พวก เธอจะไมปลุก เราหรือกระตุนความ รัก
ใหต่ น
ื จนกวาความ รักนัน
้ จะสุกงอมเสีย
กอน
พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มพูดวา
๕ นางผูมาจากที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง

ที่อิงแอบมา กับชายคน รักของ นางนัน
้ เป็ น
ใครกันหนอ
หญิงสาวพูดกับชายคนรักวา
ฉันไดปลุกเธอตื่น ขึ้นใตตน แอปเปิ้ ลนัน
้ เป็ น
ที่ที่แมของเธอตัง้ ทองเธอ
และที่นัน
่ แหละคือที่ที่นางคลอดเธอมา
๖ เอาตัวฉันแนบชิดไวกับตัวเธอ
เหมือนดวงตราที่หอยแนบชิดกับหน าอกเธอ
เหมือนดวงตราที่แนบชิดกับขอมือเธอ
์ หงความ
เพราะฤทธิแ
รักนัน
้ แรงพอๆกับ
ความตาย
อารมณรักนัน
้ ก็ทนนานเทากับแดนคนตาย
ความรักจุดประกายขึ้นดังไฟ
เป็ นไฟลูกใหญที่ลุกโชติชวง
๗ แมน้ํ าจะมาก เพียง ใดก็ไม อาจดับไฟ รักลง
ได
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และแมน้ํ าทัง้ หลายก็ไม อาจทวมทนความรัก
ได
ถาหากมีใครสัก คนพยายามจะซื้อความ รัก
ดวยทุกสิ่งที่เขามี
ขอเสนอของเขาจะถูกปฏิเสธอยางแนนอน
พวกพี่ชายของหญิงสาวพูดวา
๘ เรามีนอง

สาวตัว น อยอยูหนึ่ง คนซึ่งนมยัง
ไมตงั ้ เตาเลย
เราจะทํายังไงกับเธอดีเมื่อมีคนมาสูขอเธอ
๙ ถาเปรียบเธอเหมือนกําแพง เราจะเอาเงิน
มาตกแตงกําแพงนัน
้
และถาเปรียบเธอเป็ นประตู เราจะหาไมสนซี
ดารมาเสริมแตงประตูนัน
้
หญิง สาวพูดวา
๑๐ ใชสิ

ฉันเปรียบเหมือนกําแพงนัน
้
และเตาทัง้ สองของ ฉันก็ตัง้ ขึ้นเหมือน
หอคอย
นัน
่ เป็ นเหตุที่ เขาพึงพอใจฉัน
ชายหน ุมพูดวา
๑๑ ซาโลมอนมีสวนองุนอยูแปลงหนึ่ งที่บาอัล

ฮาโมน
และเขาก็ใหคนเชาสวนองุนนัน
้
และทุกๆ ปี คน เชา สวนจะตองจายเขาคนละ
หนึ่ง พันเหรียญเงินจากเงินที่ไดจากการ
ขายผลองุนนัน
้
๑๒ แตฉันมีสวนองุนสวนตัวของฉันเอง
ซา โลม อนเอย ทานเก็บพันเหรียญ เงินของ
ทานไวเถิด
แลวก็จายคนเฝ าสวนของทานคนละสองรอย
เหรียญเงินดวย
ชายหน ุมพูดกับหญิงสาววา
๑๓ เธอผู ที่กําลังนั ง
่ ในสวนนัน
้ นะ

เพื่อนๆของ

ฉันอยากไดยินเสียงของเธอ
ฉันเองก็เหมือนกัน
หญิง สาวพูดวา
๑๔ ที่รักของฉัน

เร็วเขาเถิด
ขอใหทานเป็ นดังเลียงผาหรือกวางหนุมที่อยู
ภูเขาแหงเครื่องเทศเหลานี้เถิด

