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1   
1 ບົດຮ້ອງເພງອັນຫນ້າອອນຊອນຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ 

ເຈົາ້ສາວແລະບດຸຕຣຂີອງເຢຣຊູາເລມັ  
Colloquy of Bride and Friends 
ຍງິສາວ: 

2 ປາກຂອງອ້າຍໄດ້ຈູບນ້ອງ ຄວາມຮັກຂອງອ້າຍຫວານກວ່ານ້ໍາອະງຸ່ນ 
3 ຕົວອ້າຍມີກ່ິນຫອມຫວນ ຊ່ືຂອງອ້າຍພາໃຫນ້້ອງຄິດເຖິງກ່ິນຫອມນ້ັນ ແລະບ່ໍມີຍິງໃດທ່ີຈະບ່ໍຮັກອ້າຍ 
4 ຂໃໍຫນ້້ອງໄປກັບອ້າຍ ແລະພວກເຮົາພາກັນຫນີ ຈ່ົງເປັນພຣະຣາຊາຂອງນ້ອງ ແລະພານ້ອງເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງ

ຂອງອ້າຍ ຖ້າວ່າອ້າຍຢູ່ທ່ີນ້ີ ພວກເຮົາທ ັງສອງກໍຈະມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນແລະຊ  ່ືນຊົມໃນ
ຄວາມຮັກ ນ້ອງພໍໃຈທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ຮັກກັບອ້າຍ 

5 ຍິງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ແສງຕາເວັນທໍາໃຫ້ຂ້ອຍແຫລ້ ແຕ່ຍັງສວຍງາມຢູ່ ຕົວຂ້ອຍເປັນສີນ້ໍາຕານ
ເຫມືອນຜ້າເຕັນກາງໄວ້ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະມີສີເຫມືອນດ່ັງຜ້າກ້ັງໃນພຣະຣາຊວັງກະສັດໂຊໂລໂມນ 

6 ຢ່າຫລຽວເບ່ິງຢ່າງດູຫມ່ິນໃນສີຜິວພັນຂອງຂ້ອຍເພາະຕາເວັນໄດ້ແຜດເຜົາຂ້ອຍ ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍໃຈຮ້າຍ
ຂ້ອຍ ແລະໃຊ້ຂ້ອຍທໍາງານຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນ ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍມີເວລາຮັກສາຕົວຂ້ອຍເອງ 

7 ທ່ີຮັກຂອງນ້ອງເອີຍ ກະຣຸນາບອກນ້ອງແດ່ວ່າ ອ້າຍຈະພາຝູງສັດຂອງອ້າຍໄປກິນຫຍ້າຢູ່ບ່ອນໃດ ເວລາຕາ
ເວັນທ່ຽງອ້າຍພາພວກມັນຢຸດພກັຢູ່ໃສ ເປັນຫຍັງນ້ອງຈ່ຶງຕ້ອງຊອກຫາອ້າຍ ຢູ່ຖ້າມກາງຝູງສັດຂອງພວກຜູ້ລ້ຽງ
ແກະຄົນອ່ືນ 
ຄນົຮກັຂອງນາງ: 

8 ຍິງງາມເດ່ັນໃນຖ້າມກາງຍິງທັງຫລາຍເອີຍ ຖ້າຣ້ອງບ່ໍຮູ້ຈັກບ່ອນຈ່ົງຕິດຕາມຝູງສັດນ້ັນໄປ ແລ້ວນ້ອງຈະພົບ
ເດ່ີນຫຍ້າສໍາລັບຝູງແບ້ຂອງນ້ອງ ຢູ່ໃກ້ຜ້າເຕັນຂອງພວກຜູ້ລ້ຽງແກະພຸ້ນ 
Colloquy of Bridegroom, Friends, and Bride 

9 ທ່ີຮັກຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງປຽບເຫມືອນມ້າແມ່ທ່ີທຽມຣົດມ້າຂອງຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບ 
10 ນ້ອງເປັຽຜົມງາມ ແລະຢ່ອນລົງຕາມຄໍດ່ັງເພັດພອຍ 
11 ແຕ່ວ່າອ້າຍຈະເອົາສາຍສ້ອຍຄໍາກັບເຄ່ືອງເອ້ທ່ີທໍາດ້ວຍເງີນໃຫນ້້ອງ 

ຍງິສາວ: 
12 ໃນຂນະທ່ີເຈ້ົາຊີວິດປະທັບຢູ່ເທິງຕຽງນອນ ກ່ິນນ້ໍາຫອມຂອງຂ້ອຍໄດ້ສ່ົງກ່ິນອອກໄປ 
13 ຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍເຫມືອນດ່ັງຢາງໄມ້ຫອມທ່ີວາງໄວຢູ່້ເທິງເອິກຂອງຂ້ອຍ 
14 ຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍເປັນເຫມອືນດອກໄມ້ປ່າ ຊ່ຶງບານຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນທີເມືອງເອນເກດີ 

ຄນົຮກັຂອງນາງ: 



15 ທ່ີຮັກຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງເປັນຍິງທ່ີສວຍງາມທີສຸ່ດ ຕາຂອງນ້ອງສ່ອງແສງດ້ວຍຄວາມຮັກ 
ຍງິສາວ: 

16 ສຸດທ່ີຮັກຂອງນ້ອງເອີຍ ອ້າຍເປັນຊາຍສະງ່າງາມ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສໍາຣານ ຫຍ້າຂຽວສົດຈະເປັນຕຽງ
ນອນຂອງພວກເຮົາ 

17 ຕ້ົນສົນຈະເປັນເສົາເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ແລະໄມ້ສົນຈະເປັນເພດານຂອງມັນ 
 

2 
Chapter 2 

1 ນ້ອງເປັນພຽງດອກກຸຫລາບປ່າຢູ່ໃນທ່ົງຊາໂຣນ ແລະເປັນດອກຊ້ອນຢູ່ຕາມຮ່ອມພູ 
ຄນົຮກັຂອງນາງ: 

2 ດອກຊ້ອນຢູ່ກາງຫນາມສັນໃດກໍເຫມືອນຄົນຮັກຂອງອ້າຍຢູ່ໃນຖ້າມກາງຜູ້ຍິງອ່ືນສັນນ້ັນ 
ຍງິສາວ: 

3 ເມ່ືອປຽບທຽບຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍກັບຊາຍຄົນອ່ືນ ກໍເຫມືອນຕ້ົນຫມາກໂປມທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງຕ້ົນໄມ້ກາງປ່າ ຂ້ອຍ
ຢາກນ່ັງຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມຂອງມັນ ແລະຫມາກຂອງມັນກໍຫວານຖືກປາກຂ້ອຍ 

4 ເຂົາພາຂ້ອຍໄປໃນງານກິນລ້ຽງ ແລະຍົກທຸງແຫ່ງຄວາມຮັກປົກຫຸ້ມຂ້ອຍໄວ້ 
5 ເຂົາທໍາໃຫ້ຂ້ອຍມີເຫ່ືອແຮງດ້ວຍກິນຫມາກອະງຸ່ນ ແລະທໍາໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ືນໃຈດ້ວຍກ່ິນຫມາກໂປມ ຂ້ອຍອ່ອນ

ເພັຽໄປດ້ວຍຄວາມຫລົງໄຫລ 
6 ເຂົາເອົາມືກ້ໍາຊ້າຍຮອງຫົວຂ້ອຍ ແລະເອົາມືກ້ໍາຂວາກອດຂ້ອຍໄວ້ 
7 ຍິງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງສັນຍາກັບຂ້ອຍເທີນວ່າ, ìໃນນາມຂອງກວາງແລະເຍືອງ ເຈ້ົາຈະບ່ໍປ ຸກຄວາມ

ຮັກຂອງຂ້ອຍກ່ອນເວລາອັນສົມຄວນî 
ບດົເພງທສີອງ 
Springtime Rhapsody 

ຍງິສາວ: 
8 ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍ ເຂົາກໍາລັງແລ່ນຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ ແລະຟ້າວຂ້າມພູນ້ອຍມາຫາຂ້ອຍ 
9 ຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍປຽບເຫມືອນເຍືອງ ແລະປຽບເຫມືອນກວາງຫນຸ່ມ ນ  ້ິເດ່ ເຂົາກໍາລັງຢືນຢູ່ທາງດ້ານຫລັງຝາ

ເຮືອນຂ້ອຍ ເຂົາຫລຽວເຂ້ົາມາທາງປ່ອງຢ້ຽມ ແລະຄອຍຈອບເບ່ິງຂ້ອຍຕາມປ່ອງລູກກົງໄມ້ 
10 ຄົນຂອງຂ້ອຍໄດ້ເອ່ີຍປາກຕ່ໍຂ້ອຍວ່າ,ຄົນຮັກຂອງນາງ:ìທີຮັ່ກຂອງອ້າຍຈ່ົງມາພ້ີ ສຸດທ່ີຮັກຂອງອ້າຍຈ່ົງມານໍາ

ອ້າຍ 
11 ຣະດູຫນາວໄດ້ຜ່ານໄປ ຝົນກໍເຊົາຕົກ 
12 ຢ  ູ່ຕາມຊົນນະບົດມີດອກໄມ້ເບ່ັງບານອອກມາ ນ້ີເປັນເວລາທ່ີຮ້ອງລໍາທໍາເພງ ສຽງນົກເຂົາຂັນກໍໄດ້ຍິນໄປທ່ົວ

ທ່ົງນາ 
13 ຫມາກເດ່ືອກໍາລັງເລ້ີມສຸກ ນ້ອງຈະໄດ້ດົມກ່ິນຂອງດອກອະງຸ່ນ ທີຮັ່ກຂອງອ້າຍ ຈ່ົງມາພ້ີ ສຸດທ່ີຮັກຂອງອ້າຍ 

ຈ່ົງມາກັບອ້າຍ 
14 ນ້ອງກໍາລັງລ້ີຊ່ອນຕົວຢູ່ດ່ັງນົກເຂົາ ຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງຂອງກ້ອນຫີນ ຂໍໃຫອ້້າຍເຫັນຫນ້າອັນເປັນຕາຮັກຂອງນ້ອງ 

ແລະຂໍໃຫ້ອ້າຍໄດ້ຍິນສຽງເວ້ົາອັນມີສເນ່ຂອງນ້ອງເທີນ 
15 ຈ່ົງຈັບພວກຫມາຈອກ ພວກຫມາກຈອກນ້ອຍ ກ່ອນທ່ີພວກມັນຈະທໍາລາຍສວນອະງຸ່ນຂອງພວກເຮົາທ່ີກໍາລັງ

ເບ່ັງບານ 



ຍງິສາວ: 
16 ຄົນຮັກເປັນຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍກໍເປັນຂອງເຂົາ ເຂົາລ້ຽງຝູງສັດຢູ່ຖ້າມກາງບ່ອນທ່ີມີດອກຊ້ອນ 
17 ຈົນເຖິງຍາມເຊ້ົາຊ່ຶງມີລົມພັດມາອ່ອນໆ ແລະຈົນເຖິງຄວາມມືດມົວໄດ້ຈືດຈາງຫາຍໄປ ສຸດທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ

ເອີຍ ຈ່ົງກັບມາເຫມືອນເຍືອງ ແລະເຫມືອນກວາງຫນຸ່ມທ່ີຢູ່ເທິງພ ູ
 

3 ຄາໍຣາໍພງຶຂອງເຈົາ້ສາວ 
Loveís Dream 

1 ຍາມຣາຕຣກີານເມ່ືອຂ້ອຍນອນຢູ່ ຂ້ອຍຊອກຫາເຂົາຜູ້ນ້ັນ ທ່ີດວງໃຈຂອງຂ້ອຍຮັກໃຄ່ ຂ້ອຍຊອກຫາເຂົາ ແຕ່
ກໍບ່ໍພົບ 

2 ìບັດນ້ີຂ້ອຍຈະລຸກຂ້ຶນ ແລ້ວຈະທ່ຽວໄປໃນເມືອງໃຫ້ຕລອດ ໄປຕາມທາງນ້ອຍແລະກາງເມືອງ ຂ້ອຍຈະສແວງ
ຫາເຂົາຜູ້ນ້ັນ ທ່ີດວງໃຈຂອງຂ້ອຍຮັກໃຄ່î ຂ້ອຍຊອກຫາເຂົາ ແຕ່ກໍບ່ໍພົບ 

3 ຄົນຍາມທ່ີເລາະລຽບໄດ້ເຫັນຂ້ອຍ ແລ້ວຂ້ອຍໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìທ່ານເຫັນເຂົາຜູ້ນ້ັນ ທ່ີດວງໃຈຂອງຂ້ອຍຮັກ
ບ່ໍî 

4 ພຂ້ໍອຍຜ່ານຄົນຍາມພົ້ົນ້ມາຫນ້ອຍດຽວ ຂ້ອຍກໍພົບເຂົາຜູ້ນ້ັນ ທ່ີດວງໃຈຂອງຂ້ອຍຮັກ ຂ້ອຍຈັບຕົວເຂົາໄວ້
ແຫນ້ນ ແລະບ່ໍຍອມປ່ອຍມືໃຫ້ເຂົາຫລຸດໄປເລີຍ ຈົນຂ້ອຍພາເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນເຣືອນຂອງມານດາຂ້ອຍ 
ແລະໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ທ່ີໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເກີດມານ້ັນ 

5 ໂອ ເຫລ່ົາບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຂ້ອຍຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍສາບານຕ່ໍເຍືອງ ຫລືກວາງໂຕເມັຽວ່າ ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຈະບ່ໍກຸກວນ ຫລືປຸກຄວາມຮັກໃຫ້ຕ່ືນຂ້ຶນຈົນກວ່າຄວາມຮັກຈະຈຸໃຈແລ້ວ 
The Groom and His Party Approach 

6 ນ້ັນແມ່ນຫຍັງຫນໍທ່ີກໍາລັງຂ້ຶນມາຈາກຖ່ິນກັນດານ ດຸດດ່ັງເສົາຄວັນຫອມໄປດ້ວຍກ່ິນເຄ່ືອງຫອມ ແລະກໍາຍານ 
ທໍາດ້ວຍເຄ່ືອງຫອມຂອງພ່ໍຄ້າ 

7 ເບ່ິງແມ, ເປັນພຣະວໍຂອງໂຊໂລໂມນ ຫ້ອມລ້ອມມາດ້ວຍນັກຮົບຜູ້ກ້າຫານຫົກສິບຄົນ ນັກຮົບຜູ້ກ້າຫານຄົນອິ
ສຣາເອນ 

8 ເຂົາທັງຫລາຍຖືດາບ ແລະເປັນຜູ້ຊໍານານເສິກ ເຂົາທຸກຄົນເຫນັບກະບ່ີໄວ້ທ່ີຕ້ົນຂາຂອງຕົນ ເພາະຢ້ານພັຍໃນ
ຣາຕຣີການ 

9 ກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງພຣະວໍສ າໍລັບພຣະອົງ ດ້ວຍໄມ້ມາຈາກເລບານອນ 
10 ພຣະອົງຊົງທໍາເສົາພຣະວໍນ້ັນດ້ວຍເງິນ ແທ່ນປະທັບທໍາດ້ວຍຄໍາ ແລະເບາະນ່ັງດ້ວຍຜ້າສີມ່ວງ ຂ້າງໃນພຣະວໍ

ນ້ັນເປັນຜ້າເບາະງາມຕ່ໍາໂດຍບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາເລມັ 
11 ໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງຊໂີອນເອີຍ ຈ່ົງອອກໄປ ໄປເບ່ິງກະສັດໂຊໂລໂມນເຖີດ ຊົງມຸງກຸດຊ່ຶງພຣະຣາຊຊົນນີໄດ້ສວມ

ໃຫ້ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອະພິເສກມະເຫສີນ້ັນ ໃນວັນເມ່ືອພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຊົງເບີກບານຢູ່ 
 

4 ເຈົາ້ບາ່ວສນັເສນີເຈົາ້ສາວ 
The Brideís Beauty Extolled 

1 ທ່ີຮັກຂອງອ້າຍເອີຍ ເບ່ິງແມ, ນ້ອງຊ່າງງາມຫລາຍ ດວງຕາຂອງນ້ອງດ່ັງນົກເຂົາຢູ່ໃນຜ້າຄຸມ ຜົມຂອງນ້ອງດຸດ
ດ່ັງຝູງແບ້ທ່ີເຄ່ືອນມາຕາມເນີນພູກິເລອາດ 

2 ແຂ້ວຂອງນ້ອງດ່ັງຝູງແກະທ່ີກໍາລັງຈະຕັດຂົນ ຊ່ຶງຂ້ຶນມາຈາກການຊໍາຣະລ້າງ ມີລູກແຝດຕິດມາທຸກໂຕ ແລະບ່ໍ
ມໂີຕໃດແທ້ງລູກ 



3 ຮີມຝີປາກຂອງນ້ອງແດງດຸດດ່ັງດ້າຍສີຕັບຫມ ູແລະປາກຂອງນ້ອງກໍງາມຂໍາ ພວງແກ້ມຂອງນ້ອງ
ເຫມືອນຫມາກພລິາຜ່າກາງຢູ່ໃນຜ້າຄຸມ 

4 ລໍາຄໍຂອງນ້ອງດຸດດ່ັງປ້ອມຂອງດາວິດທ່ີໄດ້ກ່ໍສ້າງໄວ້ເພ່ືອເກັບເຄ່ືອງອາວຸດ ມີສ້ອຍຮູບໂລ້ພັນແນວຄ້ອງໄວ້ 
5 ນົມທັງສອງຂອງນ້ອງດ່ັງລູກສອງໂຕຊ່ຶງເປັນເຍືອງຝາແຝດທ່ີກໍາລັງຫາກິນໃນຖ້າມກາງຫມູຕ້ົ່ນດອກຊ້ອນ 
6 ຈົນເວລາຄ່ໍາ ແລະເງົາຫມົດໄປແລ້ວ ອ້າຍຈະໄປເນີນພູຢາງໄມ້ຫອມ ແລະໄປເນີນພູຜາກໍາຍານ 
7 ໂອ ທີຮັ່ກຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງຊ່າງງາມໄປຫມດົ ໃນຕົວນ້ອງຈະຫາທ່ີຕິບ່ໍໄດ້ 
8 ຈ່ົງຈາກເລບານອນໄປກັບອ້າຍເຖີດ ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍເອີຍ ຈ່ົງຈາກເລບານອນໄປກັບອ້າຍເນາະ ໃຫ້ລົງໄປ

ຈາກຍອດ  ເຂົາອາມານາ ຈາກຍອດເຂົາເຊນີຣ໌ ແລະຍອດເຂົາເຮີໂມນໄປຈາກຖ້ໍາຣາຊສີ ຈາກເຂົາເສືອດາວ 
9 ນ້ອງຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງໄດ້ປຸ້ນເອົາດວງໃຈຂອງອ້າຍໄປເສັຽແລ້ວ ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍເອີຍ ເຈ້ົາໄດ້ປຸ້ນເອົາ

ດວງໃຈຂອງອ້າຍໄປດ້ວຍ ການສາຍຕາພຽງແວບດຽວເທ່ົານ້ັນຫລື ດ້ວຍສ້ອຍຄໍສາຍດຽວຂອງເຈ້ົາ 
10 ນ້ອງຂອງອ້າຍເອີຍ ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍ ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງຊ່າງຫວານກວ່າເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະກ່ິນນ້ໍາມັນຂອງ

ນ້ອງຊ່າງຫອມກວ່າເຄ່ືອງເທດທັງຫລາຍ 
11 ໂອ ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍເອີຍ ຮີມຝີປາກຂອງນ້ອງປຽບເຫມືອນນ້ໍາເຜ້ິງກໍາລັງຈະຢົດຍ້ອຍ ນ້ໍາເຜ້ິງແລະນ້ໍານົມຢູ່

ໃຕ້ລ້ີນຂອງນ້ອງ ກ່ິນເສ້ືອຜ້າຂອງນ້ອງຫອມດຸດດ່ັງກ່ິນມາຈາກເລບານອນ 
12 ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງຂອງອ້າຍປຽບປະດຸດສວນສງວນ ດຸດດ່ັງອຸທຍານທ່ີຫວງຫາ້ມໄວ້ ແລະດຸດດ່ັງນ້ໍາ

ພທ່ີຸຖືກປະທັບຕຣາໄວ້ 
13 ຜລິດຜົນຂອງນ້ອງດຸດດ່ັງສວນຕ້ົນພິລາ ອີກທັງຫມາກໄມ້ອັນໂອຊາຢ່າງອ່ືນໆ ອີກທັງທຽນຂາວ ແລະແຝກ

ຫອມ 
14 ຕ້ົນແຝກຫອມແລະຕ້ົນຂ້ີຫມິນ່ ໄມ້ອ້ໍຫອມ ແລະຕ້ົນໃບເຕີຍ ອີກທັງຕ້ົນໄມຫ້ອມນາໆຊະນິດສໍາລັບທໍາກໍາຍານ

ຄືຕ້ົນຢາງໄມ້ຫອມ ແລະຕ້ົນອາໂລ ອີກທັງເຄ່ືອງຫອມຊ້ັນດີທັງສ້ິນ 
15 ຕົວນ້ອງປະດຸດດ່ັງນ້ໍາພຸໃນອຸທຍານ ປະດຸດບ່ໍນ້ໍາໄຫລ ແລະປະດຸດລໍາທານໄຫລຈາກເລບານອນ 
16 ໂອ ລົມເຫນືອເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນເຖີດ ໂອ ລົມໃຕ້ເອີຍ ຈ່ົງພັດມາເຖີດ ຈ່ົງພັດໂຊຍສວນຂອງຂ້ອຍ ເພ່ືອຂອງຫອມ

ໃນສວນນ້ັນຈະຫອມຟຸ້ງອອກໄປ ຂໍໃຫທ່ີ້ຮັກຂອງຂ້ອຍເຂ້ົາມາໃນສວນຂອງເຂົາ ແລະຮັບປະທານຜົນລະໄມ້
ອັນໂອຊາເຖີດ 

 

5 
Chapter 5 

1 ນ້ອງຂອງອ້າຍເອີຍ ເຈ້ົາສາວຂອງອ້າຍ ອ້າຍເຂ້ົາມາໃນສວນຂອງອ້າຍແລ້ວ ອ້າຍມາເກັບເອົາໄມ້ຢາງຫອມ
ຂອງອ້າຍພ້ອມກັບໄມ້ສີສຽດຂອງອ້າຍແລ້ວ ອ້າຍດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນກັບນ້ໍານົມຂອງອ້າຍແລ້ວ ໂອ ສະຫາຍທັງ
ຫລາຍ ຈ່ົງຮັບປະທານ ແລະຈ່ົງດ່ືມເຖີດ ທ່ານຜູ້ເປັນທ່ີຮັກເອີຍ ຈ່ົງດ່ືມໃຫ້ອ່ີມຫນໍາເຖີດ 
Another Dream 

2 ຂ້ອຍຫລັບແລ້ວ ແຕ່ໃຈຂອງຂ້ອຍຍັງຕ່ືນຢູ່ ຄືມສີຽງເຄາະຂອງທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍເວ້ົາວ່າ, ìນ້ອງສາວເອີຍ ທ່ີຮັກ
ຂອງອ້າຍເອີຍ ເປີດປະຕູໃຫ້ອ້າຍແດ່ ແມ່ນົກເຂົາຂອງອ້າຍເອີຍ ແມ່ຄົນງາມຂອງອ້າຍເອີຍ ເພາະຫົວຂອງ
ອ້າຍກໍຖືກນ້ໍາຄ້າງກໍເຕັມຢູ່ເທິງຫົວ ແລະເສ້ັນຜົມຂອງອ້າຍກໍຊຸ່ມດ້ວຍລະອ່ອງນ້ໍາຟ້າແຫ່ງຣາຕຣີການî 

3 ຂ້ອຍແກ້ເສ້ືອຂອງຂ້ອຍອອກເສັຽແລ້ວ ເຫດໃດຂ້ອຍຈ່ຶງຕ້ອງນຸ່ງເສ້ືອຄືນອີກ ຂ້ອຍລ້າງຕີນຂອງຂ້ອຍແລ້ວ ເປັນ
ຫຍັງຈະໃຫ້ຕີນຂອງຂ້ອຍກັບເປ້ືອນໄປອີກ 

4 ທ່ີຮັກຂອງຂ ອ້ຍສອດມືຂອງເຂົາເຂ້ົາມາທາງຮູປະຕູ ແລະໃຈຂ້ອຍກໍເຕ້ັນແຮງເຖິງເຂົາ 



5 ຂ້ອຍລຸກຂ້ຶນໄປເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ ແລະມືຂອງຂ້ອຍທໍາໃຫ້ໄມ້ຢາງຫອມຢົດ ແລະນ້ີວຂອງຂ້ອຍທໍາ
ໃຫນ້ໍ້າໄມ້ຫອມຍ້ອຍເທີງຂໍໄຂປະຕູ 

6 ຂ້ອຍເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ທີຮັ່ກຂອງຂ້ອຍກັບໄປເສັຽແລ້ວ ເມ່ືອເຂົາກັບໄປ ຂ້ອຍມົວຕົກຕະລຶງ 
ຂ້ອຍສແວງຫາເຂົາ ແຕ່ຂ້ອຍຫາເຂົາບ່ໍພົບ ຂ້ອຍຮ້ອງຮຽກເຂົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຂານຕອບ 

7 ຄົນຍາມເຫັນຂ້ອຍ ຂນະທ່ີກວດເວນໃນເມືອງ ເຂົາຕີຂ້ອຍ ເຂົາທໍາໃຫ້ຂ້ອຍບາດເຈັບ ຄົນຍາມຮັກສາກໍາແພງ
ເມືອງຍາດຊິງເອົາຜ້າຄຸມຕົວຈາກຂ້ອຍໄປ 

8 ໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຂ້ອຍຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາສາບານວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ພົບທີຮັ່ກຂອງຂ້ອຍ ເຈ້ົາຈະຮັບ
ປາກບອກເຂົາວ່າ ຂ້ອຍກໍາລັງເປັນໄຂ້ໃຈ 
ເຈົາ້ສາວສນັເສນີເຈົາ້ບາ່ວ  
Colloquy of Friends and Bride 

9 ໂອ ຄູ່ຮັກຂອງອ້າຍນ້ັນວິເສດຫຍັງໄປກວ່າຄູ່ຮັກຂອງຄົນອ່ືນຫລື ແມ່ສາວງາມລ້ໍາເລີດໃນຖ້າມກາງສາວອ່ືນໆ 
ຄູ່ຮັກຂອງອ້າຍນ້ັນວິເສດຫຍັງໄປກວ່າຄູ່ຮັກຂອງຄົນອ່ືນຫລື ອ້າຍຈ່ຶງໄດ້ມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍສາບານໃຫ້ເຊ່ັນນ  ້ັນ 

10 ທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ ຜິວເປ່ັງປ່ັງອົມເລືອດ ເຂົາເປັນນ່ຶງໃນຖ້າມກາງຫມ່ືນຄົນ 
11 ຫົວຂອງເຂົາດ່ັງຄໍານົພຄຸນ ຜົມຂອງເຂົາຫຍິກ ແລະດໍາເຫມືອນນົກກາ 
12 ຕາຂອງເຂົາປຽບເຫມືອນນົກເຂົາທ່ີຮີມຫ້ວຍ ອາບນ້ໍານົມ ແລະຈັບຢູ່ທ່ີຮີມກະແສນ້ໍາເຕັມຝ່ັງ 
13 ແກ້ມຂອງເຂົາເຫມອືນຢ່າງລານປູກໄມ້ສີສຽດ ສ່ົງກ່ິນຫອມຫວນ ຮີມຝີປາກຂອງເຂົາເຫມອືນດອກລີລ  ີຢົດນ້ໍາ

ຢາງໄມ້ຫອມ 
14 ມຂືອງເຂົາເຫມອືນດ່ັງວົງແຫວນຄໍາ ອັນປະດັບດ້ວຍໄພທນູ 
15 ຂາຂອງເຂົາຫມືອນດ່ັງເສົາຫີນອ່ອນ ຕ້ັງເທິງຖານຄໍານົພຄຸນ ຮູບຮ່າງຂອງເຂົາມີສງ່າດ່ັງເລບານອນ ປະເສີດ

ຢ່າງໄມ້ສົນ 
16 ວາຈາຂອງເຂົາອ່ອນຫວານທ່ີສຸດ ທຸກສ່ິງໃນຕົວເຂົາລ້ວນແຕ່ຫນ້າຮັກຫນ້າໃຄ່ ໂອ ເຫລ່ົາບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາ

ເລັມເອີຍ ນ້ີຄືທີຮັ່ກຂອງຂ້ອຍ ແລະນ້ີຄືເພ່ືອນຍາກຂອງຂ້ອຍ 
 

6 
 ພວກຜູຍ້ງິ: 

The Women 

1 ແມ່ສາວງາມລ້ໍາເລີດໃນຖ້າມກາງສາວອ່ືນໆ ຄູ່ຮັກຂອງອ້າຍຢູ່ທ່ີໃດ ຄູ່ຮັກຂອງອ້າຍກັບໄປໃສແລ້ວ ເພ່ືອພວກ
ເຮົາຈະໄປສືບຫາກັບອ້າຍ 
ຍງິສາວ: 

2 ທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ ລົງໄປໃນສວນຂອງເຂົາ ເພ່ືອຈະໄປທ່ີລານປູກໄມ້ສີສຽດ ແລະເພ່ືອຈະໄປລ້ຽງຝູງສັດໃນສວນ
ກັບເພ່ືອຈະເກັບດອກລີລີ 

3 ຕົວຂ້ອຍເປັນກໍາມະສິດຂອງທ່ີຮັກຂອງຂ້ອຍ ແລະທ່ີຮັກກໍເປັນຂອງຂ້ອຍ ເຂົາລ້ຽງຝູງສັດຢູ່ຖາ້ມກາງຫມູຕ້ົ່ນລີ
ລີ 
ເຈົາ້ບາ່ວສນັເສນີເຈົາ້ສາວ  
The Brideís Matchless Beauty 

4 ທ່ີຮັກຂອງອ້າຍເອີຍ ນ້ອງຊ່າງງາມຫລາຍເຫມອືນເມືອງຕີຣ ໌ຊາ ແລະງາມເຢັນຕາດ່ັງເຢຣູຊາເລັມ ນາງເປັນສ
ະງ່າຫນ້າເກງຂາມດ່ັງກອງທັບມີທງຸປະຈໍາ 



5 ຂຫໍນັຫນ້າໄປຈາກອ້າຍເຖີດ ເພາະວ່າອ້າຍແພ້ສາຍຕາຂອງນ້ອງແລ້ວ ຜົມນ້ອງດຸດດ່ັງຝູງແບ້ ທ່ີເຄ່ືອນໄປມາ
ຕາມເນີນພູກິເລອາດ 

6 ແຂ້ວຂອງນ້ອງດ່ັງຝູງແກະໂຕເມັຽ ຊຶງ່ຂ້ຶນມາຈາກການຊໍາຮະລ້າງ ມີລູກແຝດຕິດມາທຸກໂຕ ແລະບ່ໍມີໂຕໃດ
ແທ້ງລູກ 

7 ພວງແກ້ມຂອງນ້ອງເຫມືອນຫມາກພິລາຜ່າກາງຢູ່ໃນຜ້າຄຸມ 
8 ມມີະເຫສຫົີກສິບອົງ ແລະນາງຫ້າມແປດສິບຄົນ ສາວໆອີກຫລາຍເຫລືອຄະນາ 
9 ແມ່ນົກເຂົາຂອງອ້າຍ ແມ່ຄົນງາມຂອງອ້າຍ ເປັນຄົນດຽວ ນ້ອງເປັນຄົນດຽວຂອງແມ່ທ່ີເປັນຫົວຮັກຫົວໃຄ່ຂອງ

ຜູ້ໃຫກໍ້າເນີດ ສາວໆທັງຫລາຍເຫັນນ້ອງ ແລະເອ້ີນວ່າ ຜາສຸກ ທັງເຫລ່ົາມະເຫສີ ແລະເຫລ່ົານາງຫ້າມ ກໍສັນ
ເສີນຍ້ອງຍໍນ້ອງວ່າ, 

10 ìແມສ່າວຄົນນ້ີເປັນຜູ້ໃດຫນໍ ເມ່ືອເບ່ິງລົງກໍດ່ັງຮຸ່ງອາຣຸນຕອນເຊ້ົາ ແຈ່ມຈັດດ່ັງດວງຈັນ ກະຈ່າງຈ້າດ່ັງດວງສຸຣິ
ຍັນ ສະງ່າຫນ້າເກງຂາມດ່ັງກອງທັບມີທງຸປະຈໍາ 

11 ຂ້ອຍລົງໄປໃນສວນຫມາກມັນ ເພ່ືອຈະເບ່ິງຫມ  ູ່ໄມ້ຂຽວຕາມຮ່ອມພູວ່າເຄືອອະງຸ່ນມີດອກຈູມອອກຫລືບ່ໍ ແລະ
ເພ່ືອຈະເບ່ິງວ່າຫມາກພິລາມີດອກແລ້ວຫລືຍັງ 

12 ເມ່ືອຂ້ອຍຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຕົວ ມະໂນຄະຕິຂອງຂ້ອຍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຂ້ອຍເຄ້ິມໄປວ່າໄດ້ຢູ່ໃນຣົດຊົງຄຽງຂ້າງເຈ້ົານາຍ
ຂອງຂ້ອຍ 

13 ກັບມາເຖີດ ກັບມາເຖີດ ແມ່ຊາວຊລູາມ ກັບມາເຖີດ ກ ບັມາເຖີດ ເພ່ືອພວກຂ້ອຍຈະໄດ້ເຈ້ົາໄວ້ຊມົເຊີຍ  ເປັນ
ຫຍັງເຈ້ົາທງັຫລາຍຈ່ຶງຢາກເບ່ິງຕົວແມ່ຊາວຊູລາມ ດ່ັງມອງການເຕ້ັນລໍາແຫ່ງມະຮານາອິມ 

 

7 ບດົເພງທສີາມ 
Expressions of Praise 

ຄນົຮກັຂອງນາງ: 
1 ໂອ ຍິງທ່ີງາມເລີດ ຕີນນ້ອງທ່ີສຸບໃສ່ເກີບຢູ່ນ້ັນງາມຫລາຍ ທາ້ຍຂອງນ້ອງງາມເຫມືອນນັກສິນລະປິນແຕ້ມ 
2 ສະບືນ້ອງເຫມືອນຂັນນ້ໍາ ຊຶງ່ເກັບຮັກສາກ່ິນເຫລ້ົາອະງຸ່ນບ່ໍໃຫ້ເຫີຍໄປ ທ້ອງນ້ອງເຫມືອນກອງເຂ້ົາທ່ີມີດອກ

ຊ້ອນອ້ອມຮອບໄວ້ 
3 ນົມຂອງນ້ອງງາມເຫມືອນລູກກວາງຝາແຝດ 
4 ລໍາຄໍຂອງນ້ອງເຫມືອນຫໍຄອຍສູງທ່ີທໍາດ້ວຍງາຊ້າງ ຕາຂອງນ້ອງເຫມືອນຫນອງນ້ໍາຢູ່ໃນເມືອງເຮັສໂບນ ຊຶງ່

ຫນອງນ້ີຢູ່ໃກ້ປະຕູກໍາແພງເມືອງ ດັງນ້ອງງາມດ່ັງຫໍຄອຍສູງທ່ີເລບານອນ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນເຝ້ົາຍາມຢູ່ກົງກັນຂ້າມ
ກັບເມືອງດາມັສກັສ 

5 ຫົວຂອງນ້ອງງສູງດ່ັງພູກາຣ໌ເມນ ຜົມເປັຽນ້ອງມີສີສະງ່າງາມດ່ັງສີມ່ວງ ຄວາມງາມຂອງມັນທ າໍໃຫ້ພຣະຣາຊາ
ກາຍເປັນຈໍາເລີຍຮັກ 

6 ທ່ີຮັກຂອງອ້າຍ ນ້ອງງາມທ່ີສຸດ ຄວາມຍິນດີຢ່າງພາກພູມໃຈທ່ີນ້ອງມອບໃຫ້ອ້ານນ້ັນມີລ້ົນເຫລືອ 
7 ນ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງົດງາມເຫມືອນດ່ັງຕ້ົນຕານ ນົມນ້ອງເຫມືອນແຊງຫມາກຕານ 
8 ອ້າຍຈະປີນຂ້ຶນຕ້ົນຕານ ແລະປິດເອົາຫມາກຂອງມັນມາ ນົມນ້ອງປຽບເຫມືອນພ້ົວຫມາກອະງຸ່ນສໍາລັບອ້າຍ 

ລົມຫາຍໃຈຂອງນ້ອງເຫມືອນກ່ິນຫອມຂອງຫມາກໂປມ 
9 ແລະປາກຂອງນ້ອງເຫມືອນດ່ັງເຫລ້ົາອະງຸ່ນຊ້ັນດີ  ຂ ໃໍຫ້ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໄຫລຊ່ືໄປຫາຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍ ຂໍໃຫ້

ໄຫລໄປຜ່ານສົບ ແລະແຂ້ວຂອງເຂົາ 
10 ຂ້ອຍເປັນຂອງຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍ ແລະເຂົາກໍຕ້ອງການຂ້ອຍ 



ຍງິສາວ: 
11 ທີ່ຮ ັກ ຈົ່ງມາພີ້ ໃຫພ້ວກເຮົາອອກໄປທ່ົງນາດ້ວຍກັນ ແລະໄປນອນຄ້າງຄືນຢູ່ຕາມບ້ານ 
12 ພວກເຣົາຈະລຸກແຕ່ເຊ້ົາໄປເບ່ິງຕ້ົນຫມາກອະງຸ່ນ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າມັນປ່ົງຍອດແລ້ວຫລືຍັງ ດອກຂອງມັນບານ

ແລ້ວບໍ ແລະເພ່ືອເບ່ິງວ່າຕ້ົນພິລາມີດອກແລ້ວຫລືບ່ໍ ຢູ່ບ່ອນນ້ັນນ້ອງຈະມອບຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ອ້າຍ 
13 ອ້າຍຈະດົມກ່ິນຫອມຂອງຫມາກເຂືອ ແລະພວກເຮົາຈະມີຫມາກໄມດີ້ໆທຸກຢ່າງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮືອນ ທ່ີຮັກ ຫມາກ

ໄມຫ້ອມຫວານທ່ີເກັບໄວ້ແຕ່ດົນ ແລະເກັບດຽວນ້ີ ນ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃຫອ້້າຍສເມີ 
 

8   
Chapter 8 

1 ນ້ອງປາຖນາຢາກໃຫ້ອ້າຍເປັນຄີງໆຂອງນ້ອງ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີແມ່ຂອງນ້ອງໄດ້ລ້ຽງມາ ເພ່ືອວ່າຖ້ານ້ອງພົບອ້າຍຢູ່
ຕາມຖນົນຫົນທາງ ນ້ອງຈະຈູບອ້າຍໄດ້ໂດບບ່ໍເກງກົວຄໍານີນທາຂອງໃຜທັງຫມດົ 

2 ແລະນ້ອງກໍຈະພາອ້າຍໄປຫາແມ່ຂອງນ້ອງຢູ່ເຮືອນ ນ້ອງຈະເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢ່າງດີ ແລະນ້ໍາຫມາກພິລາໃຫ້
ອ້າຍດ່ືມ 

3 ເຂ າົເອົາມືກ້ໍາຊ້າຍຮອງຫົວຂ້ອຍ ແລະເອົາມືຂວາກອດຂ້ອຍໄວ້ 
4 ຍ ງິນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງສັນຍາຕ່ໍຂ້ອຍເທີນວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍປຸກຄວາມຮັກຂອງຂ້ອຍກ່ອນເວລາອັນສົມ

ຄວນ 
ພວກຜູຍ້ງິ: 

5 ຜູ້ທີຂ້ຶ່ນມາຈາກຖ່ິນກັນດານ ທ່ີຢູ່ໃນອ້ອມແຂນຜູ້ບ່າວນ້ັນແມ່ນໃຜ 
ຍງິສາວ: 
ນ້ອງໄດ້ປ ກຸອ້າຍລຸກຂ້ຶນຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນຫມາກໂປມ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີແມ່ອ້າຍຖືພາ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີອ້າຍເກີດ 

6 ນອກຈາກນ້ອງແລ້ວ ຢ່າຮັກຄົນອ່ືນ ຂໍຢ່າໃຫ້ມີຍິງອ່ືນຢູ່ໃນອ້ອມກອດຂອງອ້າຍ ຄວາມຮັກມີອໍານາດເທ່ົາກັບ
ຄວາມຕາຍ ຄວາມຫລົງໄຫລຮ້າຍແຮງເຫມອືນປ່າຊ້າ ມັນໄດ້ໄຫມເ້ຫມືອນແປວໄຟ ແລະໄຫມລຸ້ກລາມຢ່າງ
ເຕັມທ ີ

7 ນ້ໍາຫລວງຫລາຍກ ມໍອດ ຫລືຖ້ວມມັນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ວ່າຖ້າມີຄົນໃດເອົາຄວາມມ່ັງຄ່ັງສົມບູນຂອງຕົນມາຊ້ືເອົາ
ຄວາມຮັກ ເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມຫມິນ່ປມາດ 
ພວກຜູຍ້ງິ: 

8 ພວກຂ້ອຍຍັງມີນ້ອງສາວຢູ່ຄົນນ່ຶງ ເຂົາຍັງບ່ໍທັນເປັນສາວ ແລະຫນ້າເອິກກ ບ່ໍໍທັນເຕັມ ພວກຂ້ອຍຈະທໍາຢ່າງ
ໃດກັບເຂົາ ຖ້າມີຊາຍຫນຸ່ມເຂ້ົາມາຂໍແຕ່ງງານກັບເຂົາ 

9 ຖ້າເຂົາເປັນກໍາແພງ ພວກຂ້ອຍຈະເອົາແທ່ງເງິນສ້າງຫໍຄອຍປ້ອງກັນເຂົາໄວ້ ຖ້າເຂົາເປັນປະຕູກໍາແພງ ພວກ
ຂ້ອຍຈະເອົາແຜ່ນໄມ້ສົນໃສ່ໄລປ້ອງກັນເຂົາໄວ້ 
ຍງິສາວ: 

10 ຂ້ອຍເປັນກໍາແພງ ແລະນົມຂ້ອຍເປັນເຫມືອນຫໍຄອຍສູງ ໃນສາຍຕາຂອງຄົນຮັກແລ້ວ ຂ້ອຍເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີນໍາ
ຄວາມສຸກມາໃຫ້ 
ຄນົຮກັຂອງນາງ: 

11 ກະສັດໂຊໂລໂມນມສີວນອະງຸ່ນທ່ີບາອານຮາໂມນ ພຣະອົງຊງົໃຫ້ຄົນມາເຊ່ົາສວນນ້ັນ ແຕ່ຜູ້ເຊ່ົາທຸກຄົນຕ້ອງ
ຈ າ່ຍເງິນພັນຫລຽນໃຫ້ 



12 ກະສັດໂຊໂລໂມນເອີຍ ຂ້ອຍມີສວນອະງຸ່ນຂອງຂ້ອຍເອງ ພຣະອ ງົຊົງຮັບເອົາເງິນພັນຫລຽນຂອງພຣະອົງໄປ
ເທີນ ແລະຜູ້ເຊ່ົາສວນນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຄົນລະສອງຮ້ອຍ 

13 ນ້ອງເອີຍ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງອ້າຍກໍາລັງຟັງຢູ່ ຂ ໃໍຫ້ອ້າຍໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງຈາກສວນນ້ັນເທີນ 
ຍງິສາວ: 

14 ທ່ີຮັກຂອງນ້ອງ ຂໍອ້າຍຈ່ົງເປັນເຫມອືນເຍືອງ ແລະກວາງຫນຸ່ມ ແລະມາຫານ້ອງທ່ີພູຕ້ົນກະຖິນ 
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