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உன்னதப்பாட்டு
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் முதல் அதகாரத்தன்

முதல் வசனத்தலிருந்து தைலப்பு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சாெலாேமான் பாடின
உன்னதப் பாட்டு. (1:1). இவனுைடய
ெபயர் இந்த புத்தக முழுவதும் அதகம்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றது (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-
12).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 971 க்கும் 965 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் இராஜாவாக

இருந்த காலத்தல் இந்த புத்தகம்
எழுதப்பட்டது. ஆட்சயன் ெதாடக்கத்தல்
எழுதப்பட்டதாக ேவத அறஞர்கள்
ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். அவருைடய
காதல் வார்த்ைதகைள பார்த்து மாத்த ரம்
அல்ல, ஆச ரியர் இஸ்ரேவலின் வட
ேதசத்ைதயும் ெதன்ேதசத்ைதயும் ெலபனான்
எக ப்துைவயும்குற ப்படுக றார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தருமணமானவர்களுக்கும்

தருமணத்தற்கு ஆயுத்தமாக
ெகாண்டிருப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகம், தருமணம் ேதவனால்

உண்டாக்கப்பட்டது காட்டுக றது.
தருமணத்தல் உள்ள காதைல கவைத
நைடயல் உயர்த்த காட்டுக றான் ஒரு
கணவனும் மைனவயும், தருமண உறவல்
ஒருவைர ஒருவர் சரீரப்பூர்வமாகவும்,
உணர்வு பூர்வமாகவும், ஆத்மீக பூர்வமாகவும்
காதல்ெசய்யேவண்டும்என்றுகற்ப க்க றது.

ைமயக்கருத்து
காதலும்தருமணமும்
ெபாருளடக்கம்
1. மணவாட்டி சாெலாேமாைன குறத்து
நைனத்துெகாண்டிருக்க றாள்— 1:1-3:5

2. மணவாட்டி காதல் சம்மதத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டு தருமணத்தற்கு
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டு இருக்கறாள்
— 3:6-5:1

3. மணவாட்டி தன் மணவாளைன
இழுந்துவ ட்டது ேபால் கனவு
காண்கறாள். — 5:2-6:3

4. மணவாட்டியும் தன் மணவாளனும்
ஒருவைர ஒருவர் பாராட்டிக்
ெகாள்ளுகறார்கள். — 6:4-8:14

வருந்து
1சாெலாேமான்பாடினஉன்னதப்பாட்டு.
மணவாளி
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2 நீர் உமது வாயன் முத்தங்களால் என்ைன
முத்தமிடுவீராக*:

உமது ேநசம் த ராட்ைசரசத்ைதவ ட
இன்பமானது.

3 உமது நறுமணமுள்ள ைதலங்கள்
இன்பமானவாசைனயுள்ளைவகள்;

உமது நாமம் ஊற்றப்பட்ட நறுமணமுள்ள
ைதலமாகஇருக்க றது;

ஆைகயால் இளம்ெபண்கள் உம்ைம
ேநச க்க றார்கள்.

4 என்ைன இழுத்துக்ெகாள்ளும், உமக்குப்
பன்ேனஓடிவருேவாம்;

ராஜா என்ைனத் தமது அைறகளில்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்;

நாங்கள்உமக்குள்களிகூர்ந்துமகழுேவாம்;
த ராட்ைசரசத்ைதவ ட உமது ேநசத்ைத

நைனப்ேபாம்;
உத்தமர்கள்உம்ைமேநச க்க றார்கள்.
5 எருசேலமின் ெபண்கேள! ேகதாரின்†

கூடாரங்கைளப்ேபாலவும்,
சாெலாேமானின் தைரகைளப்ேபாலவும்

நான்கறுப்பாகஇருந்தாலும்,
அழகாகஇருக்க ேறன்.

* அத்த யாயம் 1:2 1:2 அவர் தமது வாயன் முத்தங்களால்
என்ைனமுத்தமிடுவாராக † அத்த யாயம் 1:5 1:5 ேகதார்
அராப யர்களில் ஒரு இஸ்மேவல் ேகாத்த ரம். பார்க்க,
ஆத . 25:13, ஏசாயா. 21:16-17, சங்கீதம், 120:5 ஒரு வாலிப
ெபண்ணின்கறுப்பு ந றத் ேதால்
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6 நான் கறுப்பாக இருக்க ேறன் என்று
பார்க்காதீர்கள்;

ெவயல்என்ேமல்பட்டது;
என்சேகாதரர்கள்என்ேமல்ேகாபமாயருந்து,
என்ைனத் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்குக்‡

காவற்காரியாகைவத்தார்கள்;
என் ெசாந்தத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதேயா

நான்காக்கவல்ைல.
7 என் ஆத்தும ேநசேர! உமது மந்ைதைய

எங்ேக ேமய்த்து,
அைதமத்தயானத்தல்எங்ேக ேசர்க்க றீர்?
எனக்குச்ெசால்லும்;
உமது ேதாழர்களின் மந்ைதகளின் அருேக

அைலந்து த ரிக றவைளப்ேபால§ நான்
இருக்கேவண்டியெதன்ன?

மணவாளன்
8ெபண்களில்அழகுமிகுந்தவேள!
அைத நீ அறயவல்ைலெயன்றால்,

மந்ைதயன் காலடிகைளத்
ெதாடர்ந்துேபாய்,

ேமய்ப்பர்களுைடயகூடாரங்களுக்குஅருகல்
உன்ஆட்டுக்குட்டிகைளேமயவடு.

9என்ப ரியேம!
பார்ேவானுைடய இரதங்களில்

பூட்டப்பட்டிருக்க ற ெபண்குதைரக்
கூட்டத்த ற்குஉன்ைனஒப்படுக ேறன்.

‡ அத்த யாயம் 1:6 1:6 அதக பால் உணர்வுள்ள ஒரு

வாலிப ெபண்ைணகுறக்கலாம் § அத்த யாயம் 1:7 1:7
முக்காடுய ட்ட ெபண்ைணப்ேபால்
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10 அணிகலன்கள் அணிந்த உன்
கன்னங்களும்,

ஆரங்கள் அணிந்த உன் கழுத்தும் அழகாக
இருக்க றது.

மணவாளி
11 ெவள்ளிப் ெபாட்டுகளுள்ள ெபான்

ஆபரணங்கைள உனக்குச்
ெசய்வ ப்ேபாம்.

12ராஜா தமதுபந்தயலிருக்கும்*வைர
என்னுைடய நறுமணமுள்ள ைதலம் தன்

வாசைனையவீசும்.
13 என் ேநசர் எனக்கு என் மார்பகங்களின்

நடுவல் தங்கும் ெவள்ைளப்ேபாளச்
ெசண்டு.

14 என் ேநசர் எனக்கு எங்ேகத † ஊர்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களில்

முைளக்கும்மருதாணிப்பூங்ெகாத்து.
மணவாளன்

15என்ப ரியேம! நீஅழகுமிகுந்தவள்;
நீ மிகஅழகுள்ளவள்;
உன்கண்கள்புறாக்கண்கள்.
மணவாளி 16நீர்ரூபமுள்ளவர்;

என்ேநசேர! நீர்இன்பமானவர்;
நம்முைடயபடுக்ைகபசுைமயானது.
17 நம்முைடய வீட்டின் உத்த ரங்கள் ேகதுரு

மரம்,

* அத்த யாயம் 1:12 1:12 மஞ்சத்தல் படுத்தருக்கும் வைர
† அத்த யாயம் 1:14 1:14 சவக் கடலின் ெதன்ேமற்கு
பகுதயல் உள்ள ேசாைலவனம், இது நீர் ஊற்றுகளால்
ெசழிப்பாகஇருந்தது,மனைதகுளிர ெசய்தது.
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நம்முைடயவீட்டின்ேமல்தளம்ேதவதாருமரம்.

அத்த யாயம் 2
1 நான் சாேரானின்* ேராஜாவும்,

பள்ளத்தாக்குகளின் லீலிமலராக
இருக்க ேறன்.

மணவாளன்
2 முட்களுக்குள்ேள லீலிமலர்

எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேய இளம்ெபண்களுக்குள்ேள

எனக்குப் ப ரியமானவளும்
இருக்கறாள்.

மணவாளி
3 காட்டுமரங்களுக்குள்ேள க ச்சலி மரம்

எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேய இளம் ஆண்களுக்குள்ேள என்

ேநசர்இருக்க றார்;
அதன் நழலிேல ஆர்வமுடன்

உட்காருக ேறன்,
அதன் பழம் என் வாய்க்கு இனிப்பாக

இருக்க றது.
4 என்ைன வருந்துசாைலக்கு

அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;
என்ேமல்பறந்தஅவருைடயெகாடி ேநசேம.
5த ராட்ைசரசத்தால்என்ைனத்ேதற்றுங்கள்,
க ச்சலிப்பழங்களால்என்ைனஆற்றுங்கள்;
* அத்த யாயம் 2:1 2:1 சாேரான் ஒரு இடத்தன் ெபயர்.
இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் மத்தய தைரக்கடல் (ஏசாயா. 35:2,
65:10). இது சமபூமி. இங்ேக க ச்சலி மரங்கள் அடர்த்தயாக
இருந்தன.
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ேநசத்தால் ேசாகமைடந்தருக்க ேறன்.
6 அவருைடய இடதுைக என் தைலயன்கீழ்

இருக்க றது;
அவருைடய வலதுைக என்ைன

அைணத்துக்ெகாள்க றது.
மணவாளன்

7எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப் ப ரியமானவளுக்கு மனதருப்த

உண்டாகும்வைர
நீங்கள்அவைளவழிக்கச் ெசய்யாமலும்,
எழுப்பாமலும்இருக்கும்படிெவளிமான்கள்ேமலும்

ெவளியன் மைரகள்ேமலும்
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.

ேநசரின் ேவண்டுேகாள்
மணவாளி

8இதுஎன்ேநசருைடய சத்தம்!
இேதா, அவர் மைலகளின்ேமல் குத த்தும்

ேமடுகளின்ேமல்துள்ளியும்வருகறார்.
9 என் ேநசர் ெவளிமானுக்கும்

மைரக்குட்டிக்கும்ஒப்பாகஇருக்க றார்;
இேதா, அவர் எங்கள் மதலுக்கு ெவளிேய

நன்று
சன்னல்வழியாகப் பார்த்து,
தட்டியன் வழியாகத் தமது மலர்ந்த

முகத்ைதக்காண்பக்க றார்.
10என்ேநசர் என்ேனாேட ேபச :
மணவாளன்

என்ப ரியேம!
என்அழகுமிகுந்தவேள! எழுந்துவா.
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11இேதா,மைழக்காலம்ெசன்றது,
மைழெபய்துஓய்ந்தது.
12பூமிய ேலமலர்கள்காணப்படுகறது;
குருவகள்பாடும்காலம்வந்தது,
காட்டுப்புறாவன் சத்தம் நமது ேதசத்தல்

ேகட்கப்படுக றது.
13அத்தமரம் காய்காய்த்தது;
த ராட்ைசக்ெகாடிகள்பூப்பூத்து
வாசைனயும் நறுமணத்ைதயும்

ெகாடுக்க றது;
என்ப ரியேம! என்அழகுமிகுந்தவேள!
நீ எழுந்துவா.
14கன்மைலயன்ெவடிப்புகளிலும்,
மைலயுச்ச களின் மைறவ டங்களிலும்

தங்குகறஎன்புறாேவ!
உன்முகத்ேதாற்றத்ைதஎனக்குக்காட்டு,
உன்சத்தத்ைதநான்ேகட்கட்டும்;
உன்சத்தம்இன்பமும்,
உன் முகத்ேதாற்றம் அழகுமாக இருக்க றது

என்றார்.
15 த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக் ெகடுக்க ற

குழிநரிகைளயும்
சறுநரிகைளயும் † நமக்குப் ப டியுங்கள்;
நம்முைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்
பூவும்பஞ்சுமாகஇருக்க றேத.
மணவாளி

16என்ேநசர் என்னுைடயவர்,
† அத்த யாயம் 2:15 2:15 இந்த வாலிப ெபண்ைண தங்கள்
காதலால்இழுக்கபார்க்கும்வாலிபஆண்கைளகுறக்கலாம்.
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நான்அவருைடயவள்.
அவர்லீலிமலர்களுக்குள்ேளேமய்க றார்.
17என்ேநசேர! பகல்குளிர்ச்ச யாக ,
ந ழல் சாய்ந்துேபாகும்வைரக்கும்,
நீர் தரும்ப , குன்றும் பளப்புமான

கன்மைலகளில்
குத த்துவரும்கைலமானுக்கும்
மைரகளின்குட்டிக்கும் சமானமாகஇரும்.

அத்த யாயம் 3
துன்பம்நைறந்தஇரவு

1 இரவுேநரங்களில் என் படுக்ைகய ேல என்
ஆத்துமேநசைரத் ேதடிேனன்;

ேதடியும் நான்அவைரக்காணவல்ைல.
2 நான் எழுந்து, நகரத்தன் வீதகளிலும்

ெதருக்களிலும்சுற்ற ,
என்ஆத்துமேநசைரத் ேதடுேவன்என்ேறன்;
ேதடியும் நான்அவைரக்காணவல்ைல.
3 நகரத்த ேல உலாவுகற காவலாளர்கள்

என்ைனக்கண்டார்கள்:
என் ஆத்தும ேநசைரக் கண்டீர்களா என்று

அவர்கைளக் ேகட்ேடன்.
4 நான் அவர்கைளவ ட்டுக் ெகாஞ்சதூரம்

ெசன்றவுடேன,
என்ஆத்துமேநசைரக் கண்ேடன்;
நான்அவைரஎன்தாயன்வீட்டிலும்,
என்ைனப் ெபற்றவளின் அைறயலும்

ெகாண்டுவந்து வடும்வைரக்கும்
அவைரஉறுதயாகப்பற்ற க்ெகாண்ேடன்.
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5எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப் ப ரியமானவர்களுக்கு மனதருப்த

உண்டாகும்வைர
நீங்கள் அவைள வழிக்கச் ெசய்யாமலும்

எழுப்பாமலும்இருக்கும்படி,
ெவளிமான்கள்ேமலும் ெவளியன்

மைரகள்ேமலும்
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.
சாேலாெமானின்வருைக
மணவாளி

6 ெவள்ைளப்ேபாளத்தனாலும்
சாம்ப ராணியனாலும்

வயாபாரிகளுைடய சகலவத
கந்தப்ெபாடியனாலும் உண்டாகய
வாசைனையவீச ,

தூபேமகத்ைதப்ேபால் வனாந்த ரத்தலிருந்து
வருகறஇவர்யார்?

7இேதா, சாெலாேமானுைடயபடுக்ைக;
இஸ்ரேவலின் பலசாலிகளில் அறுபது

பலசாலிகள் அைதச் சுற்றலும்
ந ற்க றார்கள்.

8இவர்கெளல்ேலாரும்பட்டயம் ப டித்து,
ேபாருக்குப் பயற்ச ெபற்றவர்களாக

இருக்க றார்கள்;
இரவுேநர பயத்தனாேல அவனவனுைடய

பட்டயம்அவனவன்இடுப்பலிருக்கறது.
9 சாெலாேமான் ராஜா தனக்கு லீபேனானின்

மரத்தனால் ஒரு இரதத்ைதச்
ெசய்வத்தார்.
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10அதன்தூண்கைளெவள்ளியனாலும்,
அதன்தளத்ைதப்ெபான்னினாலும்,
அதன்இருக்ைகையஇரத்தாம்பரத்தனாலும்

ெசய்வத்தார்;
அதன் உட்புறத்த ேல எருசேலமின்

இளம்ெபண்களினிமித்தம்
ேநசம் என்னும் சமுக்காளம்

வ ரிக்கப்பட்டிருந்தது.
11 சீேயானின் இளம்ெபண்கேள! நீங்கள்

புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ராஜாவாகய சாெலாேமானின்

தருமணநாளிலும்,
மனமக ழ்ச்ச யன்நாளிலும்,
அவருைடயதாயார்அவருக்கு
அணிவத்த க ரீடத்துடன் இருக்கற அவைரப்

பாருங்கள்.

அத்த யாயம் 4
மணவாளன்

1நீ அழகு மிகுந்தவள், என் ப ரியேம! நீ அழகு
மிகுந்தவள்;

உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கண்கள்
புறாக்கண்கைளப்ேபால்இருக்க றது;

உன் கூந்தல் கீேலயாத் மைலயல்
இைலகைள ேமயும் ெவள்ளாட்டு
மந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.

2உன்னுைடயபற்கள்,
ேராமம் கத்தரிக்கப்பட்டபன்

குளிப்பாட்டப்பட்டுக்கைரேயறுகறைவகளும்,
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ஒன்றாகலும் மலடாக இல்லாமல்
அைனத்தும் இரட்ைடக்குட்டி
ஈன்றைவகளுமான

ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
3உன்உதடுகள்சவப்புநூலுக்குச் சமானமும்,
உன்வாய்இன்பமுமாகஇருக்க றது;
உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள்

ெவடித்த மாதுளம்பழம்ேபால்
இருக்க றது.

4உன்னுைடயகழுத்து,
பராக்க ரமசாலிகளின் ஆய ரம்

ேகடகங்கள் தூக்கயருக்க ற
ஆயுதசாைலயாக்கப்பட்ட

தாவீதன்ேகாபுரம்ேபால்இருக்க றது.
5உன்இரண்டுமார்பகங்களும்
லீலிமலர்களுக்குஇைடயல்ேமயும்
ெவளிமானின் இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச்

சமானம்.
6 பகல் குளிர்ச்ச யாக ந ழல்

சாய்ந்துேபாகும்வைரக்கும்,
நான் ெவள்ைளப்ேபாளமைலக்கும்

சாம்ப ராணிமைலக்கும்
ேபாயருப்ேபன்.

7என்ப ரியேம! நீபூரணஅழகுமிகுந்தவள்;
உன்னில்குைறெயான்றும்இல்ைல.
8லீபேனானிலிருந்துஎன்ேனாேடவா,
என் மணவாளிேய! லீபேனானிலிருந்து

என்ேனாேடவா.
அமனாவன்உச்சயலிருந்தும்,



உன்னதப்பாட்டுஅத்தயாயம்4:9xiiiஉன்னதப்பாட்டுஅத்தயாயம்4:13

ேசனீர் எர்ேமானின்உச்சயலிருந்தும்,
சங்கங்களின்குைககளிலிருந்தும்,
சறுத்ைதகளின் மைலகளிலிருந்தும் கீேழ*

இறங்க வா.
9என்இருதயத்ைதக்கவர்ந்துெகாண்டாய்;
என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
உன்கண்களில்ஒன்றலும்
உன்கழுத்தலுள்ளஒருநைகயலும்
என்இருதயத்ைதக்கவர்ந்துெகாண்டாய்.
10 உன் ேநசம் எவ்வளவு இன்பமாக

இருக்க றது;
என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
த ராட்ைசரசத்ைதவ ட
உன் ேநசம் எவ்வளவு இனிைமயாக

இருக்க றது!
சகலகந்தவர்க்கங்கைளவ ட
உன் நறுமண ைதலங்கள் எவ்வளவு

வாசைனயாயருக்க றது!
11என் மணவாளிேய! உன்உதடுகளிலிருந்து

ேதன்ஒழுகுகறது,
உன்நாவன்கீழ் ேதனும்பாலும்இருக்கறது,
உன் உைடகளின் வாசைன லீபேனானின்

வாசைனக்குஒப்பாகஇருக்க றது.
12என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
நீஅைடக்கப்பட்ட ேதாட்டமும்,
மைறவுகட்டப்பட்ட நீரூற்றும்,
பாதுகாக்கப்பட்ட கணறுமாகஇருக்க றாய்.
13உன்ேதாட்டம் மாதுளம்ெசடிகளும்,
* அத்த யாயம் 4:8 4:8கீேழ பார்
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அருைமயானபழமரங்களும்,
மருதாணிச் ெசடிகளும், நளதச்ெசடிகளும்,
14 நளதமும், குங்குமமும், வசம்பும்,

லவங்கமும்,
சகலவத தூபவர்க்க மரங்களும்,

ெவள்ைளப்ேபாளச்ெசடிகளும்,
சந்தன மரங்களும், சகலவத கந்தவர்க்கச்

ெசடிகளுமுள்ள சங்கார வனமாக
இருக்க றது.

15 ேதாட்டங்களுக்கு நீரூற்றும்,
ஜீவதண்ணீரின்கணறும்,

லீபேனானிலிருந்து ஓடிவரும்
வாய்க்கால்களும்உண்டாயருக்க றது.

மணவாளி
16வாைடக்காற்ேற! எழும்பு;
ெதன்றேல! வா; கந்தப்ப சன்கள் வடிய என்

ேதாட்டத்தல்வீசு;
என்ேநசர் தம்முைடய ேதாட்டத்த ற்குவந்து,
தமது அருைமயான பழங்கைளச்

சாப்படுவாராக.

அத்த யாயம் 5
மணவாளன்

1என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
நான்என்ேதாட்டத்த ற்குவந்ேதன்,
என் ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும் என்

கந்தவர்க்கங்கைளயும் ேசர்த்ேதன்;
என்ேதன்கூட்ைடஎன்ேதேனாடுசாப்ப ட்ேடன்;
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என் த ராட்ைசரசத்ைத என் பாேலாடும்
குடித்ேதன்.

ச ேநக தர்கேள! சாப்படுங்கள்;
ப ரியமானவர்கேள!

குடியுங்கள், தருப்தயாகக்குடியுங்கள்.

சூலமித்த யாளின்இரவு
மணவாளி

2 நான் உறங்க ேனன், என் இதயேமா
வழித்தருந்தது;

கதைவத் தட்டுக ற என் ேநசரின் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன்:

என்சேகாதரிேய! என்ப ரியேம!
என்புறாேவ! என்உத்தமிேய!
கதைவத்த ற;
என் தைல பனியனாலும், என் தைலமுடி

இரவல் ெபய்யும் தூறலினாலும்
நைனந்தருக்க றதுஎன்றார்.

3என்உைடையக்கழற்ற ப்ேபாட்ேடன்;
நான்எப்படிஅைதத்தரும்பவும்அணிேவன்,
என்பாதங்கைளக்கழுவ ேனன்,
நான் எப்படி அைவகைளத் தரும்பவும்

அழுக்காக்குேவன்என்ேறன்.
4 என் ேநசர் தமது ைகையக் கதவுத்

துவாரத்தன்வழியாக நீட்டினார்,
அப்ெபாழுது என் உள்ளம் அவர்ந மித்தம்

ெபாங்கனது.
5 என் ேநசருக்குக் கதைவத் த றக்க நான்

எழுந்ேதன்;
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பூட்டின ைகப்ப டிகள்ேமல் என்
ைககளிலிருந்துெவள்ைளப்ேபாளமும்,

என் வ ரல்களிலிருந்து வாசைனயுள்ள
ெவள்ைளப்ேபாளமும்வடிந்தது.

6என்ேநசருக்குக்கதைவத்த றந்ேதன்;
என்ேநசேராஇல்ைல, ேபாய்வ ட்டார்;
அவர் ெசான்ன வார்த்ைதயால் என்ஆத்துமா

ேசார்ந்துேபாய ற்று.
அவைரத் ேதடிேனன், அவைரக்

காணவல்ைல;
அவைரக் கூப்ப ட்ேடன், அவர் எனக்கு பதல்

ெகாடுக்கவல்ைல.
7 நகரத்தல் உலாவுகற காவலாளர்கள்

என்ைனக்கண்டு,
என்ைன அடித்து, என்ைனக்

காயப்படுத்தனார்கள்;
மதலின் காவற்காரர்கள் என்ேமலிருந்த என்

ேபார்ைவையஎடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
8 எருசேலமின் இளம்ெபண்கேள! என்

ேநசைரக் கண்டீர்களானால்,
நான் ேநசத்தால் ேசாகமைடந்தருக்க ேறன்

என்று அவருக்குச் ெசால்லும்படி
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.

மணவாளியன்ேதாழிகள்
9ெபண்களுக்குள்அழகுமிகுந்தவேள!
மற்ற ேநசைரவ ட உன் ேநசர் எதனால்

வ ேசஷத்தவர்?
நீஇப்படி எங்கைளஆைணயட,
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மற்ற ேநசைரவ ட உன் ேநசர் எதனால்
வ ேசஷத்தவர்?

மணவாளி
10என்ேநசர் ெவண்ைமயும் சவப்புமானவர்;
ப ரகாசமானவர்,வல்லைமயுள்ளவர்,
யாரும்அவருக்குஒப்பானவர்இல்ைல.
11 அவருைடய தைல தங்கமயமாக

இருக்க றது;
அவருைடயதைலமுடிசுருள்சுருளாகவும்,
காகத்ைதப்ேபால் கருைமயாகவும்

இருக்க றது.
12 அவருைடய கண்கள் தண்ணீர் நைறந்த

நத களின் ஓரமாகத் தங்கும்
புறாக்கண்களுக்குஒப்பானைவகளும்,

பாலில் கழுவப்பட்டைவகளும், ேநர்த்தயாகப்
பத க்கப்பட்டைவகளுமாகஇருக்க றது.

13 அவருைடய கன்னங்கள் கந்தவர்க்கப்
பாத்த கைளப்ேபாலவும்,

வாசைனயுள்ள மலர்கைளப்ேபாலவும்
இருக்க றது;

அவருைடய உதடுகள் லீலிமலர்கைளப்
ேபான்றது,

வாசைனயுள்ள ெவள்ைளப்ேபாளம்
அதலிருந்துவடிக றது.

14 அவருைடய ைககள் படிகப்பச்ைச
பத த்த ெபான்வைளயல்கைளப்ேபால்
இருக்க றது;
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அவர் அங்கம் இந்த ரநீல இரத்தனங்களால்
மூடப்பட்ட ப ரகாசமான யாைனத்
தந்தத்ைதப்ேபாலிருக்க றது.

15 அவருைடய கால்கள் பசும்ெபான்
ஆதாரங்களின்ேமல் ந ற்க ற
ெவள்ைளக்கல்தூண்கைளப்ேபாலிருக்க றது;

அவருைடயேதாற்றம்லீபேனாைனப்ேபாலவும்
ேகதுருக்கைளப்ேபாலவும் ச றப்பாக

இருக்க றது.
16 அவருைடய வாய் மிகவும் இனிப்பாக

இருக்க றது;
அவர்முற்றலும்அழகுள்ளவர்.
இவேர என் ேநசர்; எருசேலமின்

இளம்ெபண்கேள! இவேர என்
ச ேநக தர்.

அத்த யாயம் 6
மணவாளியன்ேதாழிகள்

1உன்ேநசர் எங்ேக ேபானார்?
ெபண்களில்அழகுமிகுந்தவேள!
உன்ேநசர் எவ்வ டம் ேபாய்வ ட்டார்?
உன்ேனாேடகூட நாங்களும் அவைரத்

ேதடுேவாம்.
மணவாளி 2 ேதாட்டங்களில் ேமயவும்,

லீலிமலர்கைளப்பற க்கவும்,
என்ேநசர்தமதுேதாட்டத்த ற்கும்கந்தவர்க்கப்

பாத்த களுக்கும் ேபானார்.
3 நான் என் ேநசருைடயவள், என் ேநசர்

என்னுைடயவர்;
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அவர்லீலிமலர்களுக்குள்ேளேமய்க றார்.
சூலமித்த யாளின்அழகு
மணவாளன்

4என்ப ரியேம! நீ த ர்சாைவப்ேபால்அழகும்,
எருசேலைமப்ேபால்வடிவமும்,
ெகாடிகள் பறக்கும் பைடையப்ேபால்

பயங்கரமானவள்.
5உன்கண்கைளஎன்ைனவட்டுத்தருப்பு,
அைவகள்என்ைனெவன்றது;
உன்கருைமயானகூந்தல்
கீேலயாத் மைலய ேல இைலகள்ேமயும்

ெவள்ளாட்டுமந்ைதையப்ேபாலிருக்க றது.
6 உன் பற்கள் குளிப்பாட்டப்பட்டுக்

கைரேயறுகறைவகளும்,
ஒன்றாகலும்மலடாகஇல்லாமல்
இரட்ைடக்குட்டிகைள ஈன்றைவகளுமான

ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
7 உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள்

ெவடித்த மாதுளம்பழம்ேபால்
இருக்க றது.

8ராணிகள்அறுபதுேபரும்,
மறுமைனயாட்டிகள்எண்பதுேபருமுண்டு;
கன்னியர்களுக்குத்ெதாைகயல்ைல.
9என்புறாேவா, என்உத்தமிேயாஒருத்த ேய;
அவள்தன்தாய்க்குஒேர பள்ைள;
அவள் தன்ைனப் ெபற்றவளுக்கு

அருைமயானவள்;
இளம்ெபண்கள் அவைளக் கண்டு, அவைள

வாழ்த்தனார்கள்;
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ராணிகளும் மறுமைனயாட்டிகளும்
அவைளப் ேபாற்றனார்கள்.

10 சந்த ரைனப்ேபால் அழகும்,
சூரியைனப்ேபால் ப ரகாசமும்,

ெகாடிகள் பறக்கும் பைடையப்ேபால்
பயங்கரமானவளாக,

சூரியஉதயம்ேபால்உத க்க றஇவள்யார்?
11 பள்ளத்தாக்க ேல பழுத்த பழங்கைளப்

பார்க்கவும்,
த ராட்ைசச்ெசடிகள் துளிர்வ ட்டு,

மாதுளம்ெசடிகள் பூத்ததா என்று
அறயவும்,

வாதுைமத் ேதாட்டத்த ற்குப் ேபாேனன்.
12நைனக்காததற்குமுன்ேன
என் ஆத்துமா என்ைன அம்மினதாபன்

இரதங்களுக்குஒப்பாக்கனது.
மணவாளியன்ேதாழிகள்

13தரும்பவா, தரும்பவா,
சூலமித்த ேய! நாங்கள் உன்ைனப்

பார்க்கும்படிக்கு,
தரும்பவா, தரும்பவா.
மணவாளி

சூலமித்த யல் நீங்கள் என்னத்ைதப்
பார்க்க றீர்கள்?

அவள் இரண்டு பைடயன் கூட்டத்த ற்குச்
சமானமானவள்.

அத்த யாயம் 7
சூலமித்த யாள்புகழப்படுதல்
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மணவாளன்
1 இளவரச ேய! காலணிகள் அணிந்த உன்

பாதங்கள்
மிகவும்அழகாகஇருக்க றது;
உன்இடுப்பன்வடிவுதறைமமிக்க
ெதாழிற்காரர்களின் ேவைலயாகய

அணிகலன்ேபால்இருக்க றது.
2 உன் ெதாப்புள் த ராட்ைசரசம் நைறந்த

வட்டவடிவக் கண்ணம்ேபால்
இருக்க றது;

உன்வயறுலீலிமலர்கள்சூழ்ந்த ேகாதுைமக்
குவயல்ேபால்இருக்க றது.

3உன்இரண்டுமார்பகங்களும்
ெவளிமானின் இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச்

சமானமாகஇருக்க றது.
4உன் கழுத்து யாைனத்தந்தத்தனால் ெசய்த

ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும்,
உன்கண்கள்எஸ்ேபானிேல பத்ரபீம்
வாசலின்அருகலிருக்கும்குளங்கைளப்ேபாலவும்,
உன்மூக்குதமஸ்குவன்தைசையேநாக்கும்
லீபேனானின் ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும்

இருக்க றது.
5 உன் தைல கர்ேமல் மைலையப்ேபால்

இருக்க றது;
உன் தைலமுடி இரத்தாம்பரமயமாக

இருக்க றது;
ராஜா உன் கூந்தலின் அழகல் மயங்க

ந ற்க றார்.
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6 மனமக ழ்ச்சைய உண்டாக்கும் என்
ப ரியேம!

நீ எவ்வளவுஅழகுமிகுந்தவள்,
நீ எவ்வளவுஇன்பமுள்ளவள்.
7உன்உயரம் பைனமரத்ைதப்ேபாலவும்,
உன்மார்பகங்கள்த ராட்ைசக்குைலகள்ேபாலவும்

இருக்க றது.
8நான்பைனமரத்தல்ஏற ,
அதன்மடல்கைளப்ப டிப்ேபன்என்ேறன்;
இப்ெபாழுதும் உன் மார்பகங்கள்

த ராட்ைசக்குைலகள்ேபாலவும்,
உன் மூக்கன் சுவாசத்தன் வாசைன

க ச்சலிப்பழங்கள்ேபாலவும்
இருக்க றது.

9 13 உன் முத்தங்கள், என் ேநசர்
குடிக்கும்ேபாது ெமதுவாக
இறங்குகறதும்,

உறங்குகறவர்களின் உதடுகைளப்
ேபசச்ெசய்க றதுமான,

நல்லத ராட்ைசரசத்ைதப்ேபால்இருக்க றது.
மணவாளி

10நான்என்ேநசருைடயவள்,
அவருைடயப ரியம் என்ேமல்இருக்கறது.
11 வாரும் என் ேநசேர! வயல்ெவளிக்குப்

ேபாய்,
க ராமங்களில் தங்குேவாம்.
12அதகாைலய ேலத ராட்ைசத்ேதாட்டங்களுக்குப்

ேபாேவாம்;
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த ராட்ைசக்ெகாடி துளிர்த்து அதன் பூ
மலர்ந்தேதா என்றும்,

மாதுளம்ெசடிகள் பூ பூத்தேதா என்றும்
பார்ப்ேபாம்;

அங்ேக என் ேநசத்தன் உச்ச தங்கைள
உமக்குத்தருேவன்.

13தூதாயீம்பழம்*வாசைனவீசும்;
நமது வாசல்களின் அருகல் புதயைவகளும்

பைழயைவகளுமான சகலவத
அருைமயானபழங்களும்உண்டு;

என் ேநசேர! அைவகைள உமக்கு
ைவத்தருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
1 ஆ, நீர் என் தாயன் பால்குடித்த என்

சேகாதரைனப்ேபால்இருந்தீரானால்,
நான் உம்ைம ெவளிய ேல சந்த த்து

முத்தமிடுேவன்;
என்ைனநந்த க்கவுமாட்டார்கள்.
2நான்உம்ைமக்கூட்டிக்ெகாண்டு,
என்தாயன்வீட்டுக்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாேவன்;
நீர் எனக்குப் ேபாத ப்பீர், கந்தவர்க்கமிட்ட

த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
என் மாதுளம்பழரசத்ைதயும் உமக்குக்

குடிக்கக்ெகாடுப்ேபன்.

* அத்த யாயம் 7:13 7:13 மாதுளம்ெசடிகள், இனிைமயும்
வாசைனயுமான ஒரு ெசடி, இதன் பழம் பால் உணர்ைவ,
தூண்டி மலட்டுத்தன்ைம நீக்க கூடியது என்று
கருதப்படுக றது.ஆத 30: 14-16.
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3 அவருைடய இடதுைக என் தைலயன்கீழ்
இருக்கும்,

அவருைடயவலதுைகஎன்ைனஅைணக்கும்.
4எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப் ப ரியமானவளுக்கு மனதருப்த

உண்டாகும்வைர
நீங்கள் அவைள வழிக்கச் ெசய்யாமலும்

எழுப்பாமலும்இருக்க
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.

அன்புபுதுப்ப க்கப்படுதல்
மணவாளியன்ேதாழிகள்

5தன்ேநசர்ேமல் சார்ந்துெகாண்டு
வனாந்த ரத்தலிருந்துவருகறஇவள்யார்?
மணவாளி

க ச்சலிமரத்தன்கீழ்உம்ைமஎழுப்ப ேனன்;
அங்ேகஉமதுதாய்உம்ைமப்ெபற்றாள்;
அங்ேக உம்ைமப் ெபற்றவள் ேவதைனப்பட்டு

உம்ைமப்ெபற்றாள்.
6 நீர் என்ைன உமது இருதயத்தன்ேமல்

முத்தைரையப்ேபாலவும்,
உமதுபுயத்தன்ேமல்முத்தைரையப்ேபாலவும்

ைவத்துக்ெகாள்ளும்;
ேநசம் மரணத்ைதப்ேபால்வலிைமயானது;
ேநசைவராக்கயம் பாதாளத்ைதப்ேபால்

ெகாடியதாகஇருக்க றது;
அதன் தழல் அக்கனித்தழலும் அதன் சுடர்

கடும்சுடெராளியுமாகஇருக்க றது.
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7 த ரளான தண்ணீர்கள் ேநசத்ைத
அைணத்துவடமுடியாது,

ெவள்ளங்களும்அைதத்தணிக்கமுடியாது;
ஒருவன்தன்வீட்டிலுள்ளெசாத்துக்கைளெயல்லாம்

ேநசத்த ற்காகக்ெகாடுத்தாலும்,
அதுமுற்றலும்அசட்ைடெசய்யப்படும்*.
மணவாளியன்சேகாதரன்

8நமக்குஒருச றய சேகாதரி உண்டு,
அவளுக்குமார்பகங்கள்இல்ைல;
நம்முைடய சேகாதரிையக் ேகட்கும் நாளில்

அவளுக்காக நாம் என்னெசய்ேவாம்?
9அவள்ஒருமதலானால்,
அதன்ேமல் ெவள்ளிக்ேகாட்ைடையக்

கட்டுேவாம்;
அவள் கதவானால், ேகதுருப்பலைககைள

அதற்குஇைணப்ேபாம்.
மணவாளி

10நான்மதல்தான்,
என்மார்பகங்கள்ேகாபுரங்கள்;
அவருைடய கண்களில் இரக்கம்

ெபறலாேனன்.
மணவாளன்

11 பாகால் ஆேமானிேல சாெலாேமானுக்கு
ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டம்
உண்டாயருந்தது,

அந்தத் ேதாட்டத்ைதக் காவலாளிகள்
வசத்த ேலஅதன்பலனுக்காக,

* அத்த யாயம் 8:7 8:7 அவன் முற்றலும்
அசட்ைடெசய்யப்படும்
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ஒவ்ெவாருவன்ஆய ரம்ெவள்ளிக்காசுகைளக்†

ெகாண்டுவரும்படிவ ட்டார்.
12 என் த ராட்ைசத்ேதாட்டம் எனக்கு முன்பாக

இருக்க றது;
சாெலாேமாேன! உமக்குஅந்தஆய ரமும்,
அதன் பழத்ைதக் காக்க றவர்களுக்கு

இருநூறும்ேசரும்.
13ேதாட்டங்களில்குடியருக்க றவேள!
ேதாழர்கள்உன்சத்தத்ைதக் ேகட்க றார்கள்;
நானும்அைதக் ேகட்கட்டும்.
மணவாளி

14என்ேநசேர! வைரவாகவாரும்,
கந்தவர்க்கங்களின்மைலகள்ேமல்உள்ள
ெவளிமானுக்கும்மான்குட்டிக்கும்சமானமாக

இரும்.

† அத்த யாயம் 8:11 8:11க ராமேவைலக்காரனின்ஒருநாள்
கூலி
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