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சாெலாேமானின்
உன்னதப்பாட்டு

௧
௧இது சாெலாேமானின் மிகவும் அற்புதமான

பாடல்
ெபண்தான்ேநச க்க றமனிதனுக்கு

௨என்ைனமுத்தங்களால்மூடிவடும்.
த ராட்ைச ரசத்ைதவ ட உமது அன்பு
ச றந்தது.

௩ உமது வாசைனத் த ரவயங்கள்
அற்புதமானைவ,

ஆனால் உமது நாமம் ச றந்த வாசைனப்
ெபாருட்கைளவ டஇனிைமயானது.

அதனால்தான் இளம் ெபண்கள் உம்ைம
வரும்புகன்றனர்.

௪என்ைனஉம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்.
நாம்ஓடிவடுேவாம்.

அரசன் என்ைனத் தன் அைறக்கு
எடுத்துச்ெசன்றார்.

எருசேலமின்ெபண்கள்மனிதனுக்கு
நாங்கள்உம்மில் களிப்பைடந்துமக ழ்ேவாம்.

த ராட்ைசரசத்ைதவ ட உமது அன்பு
ச றந்தது என்பைத மனதல்ெகாள்ளும்.
நல்ல காரணங்களுக்காகேவ
இளம்ெபண்கள் உம்ைம
வரும்புகன்றனர்.
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அவள்ெபண்கேளாடு ேபசுக றாள்
௫ எருசேலமின் மகள்கேள, ேகதார்

மற்றும் சாெலாேமானின்
கூடாரங்கைளப்ேபால நான்
கறுப்பாகவும்,

அழகாகவும்இருக்க ேறன்.
௬ நான் எவ்வளவு கறுப்ெபன்று

பார்க்கேவண்டாம்.
ெவய்யல் என்ைன இவ்வளவு
கறுப்பாக்கவ ட்டது.

என் சேகாதரர்கள் என் மீது ேகாபம்
அைடந்தார்கள்.

அவர்களின் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக்
கவனிக்கும்படி என்ைனக்
கட்டாயப்படுத்தனர்.

எனேவ என்ைன நாேன
கவனித்துக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல.

அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்
௭ நான் என் முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்ைம

ேநச க்க ேறன்.
எனக்குச் ெசால்லும்; உமது மந்ைதைய
எங்ேக ேமயவடுகறீர்?

மதயானத்தல் அதைன எங்ேக
இைளப்பாறச் ெசய்வீர்?

நான்உம்ேமாடுஇருக்கவரேவண்டும்.
அல்லது உமது நண்பர்களின்
மந்ைதகைளப் பராமரிப்பதற்கு
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அமர்ந்தப்பட்ட ெபண்ைணப்ேபால்
இருப்ேபன்.

அவன்அவேளாடு ேபசுக றான்
௮நீ எவ்வளவுஅழகானெபண்

என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று உனக்கு
ந ச்சயமாய்ெதரியும்.

மந்ைதையப் பன்ெதாடர்ந்து ேபா.
ேமய்ப்பர்களின் கூடாரத்தனருேக இளம்
ஆட்டுக்குட்டிகைளேமயவடு.

௯ என் அன்ேப! பார்ேவானின் இரதங்களில்
பூண்டிய

ஆண்குதைரகளுக்குக் களர்ச்சயூட்டும்
ெபண் குதைரையவ ட நீ என்ைனக்
களர்ச்சயூட்டி மக ழ்வக்க றாய்.

அக்குதைரகள் தங்கள் முகத்தன்
பக்கவாட்டிலும் கழுத்ைத சுற்றலும்
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

௧௦-௧௧ ெபான்னாலான தைலயணியும்
ெவள்ளியாலான கழுத்துமாைலயும்
உனக்குரியஅலங்காரங்களாயருக்கன்றன.

உனதுகன்னங்கள்மிகஅழகானைவ.
அைவெபான்னால்அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உனதுகழுத்தும்மிகஅழகானது.
அதுெவள்ளியால்அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவள்ேபசுக றாள்

௧௨எனதுவாசைனப்ெபாருளின்மணமானது
கட்டிலின்ேமல் இருக்கும் அரசைனயும்
ெசன்றைடக றது.
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௧௩என் ேநசர் என் கழுத்ைத சுற்றலும் க டந்து
இரவல் மார்பகங்களுக்கைடயல்
இருக்கும்ெவள்ைளப்ேபாளப்ைபையப்
ேபான்றவர்.

௧௪என்ேநசர்எனக்குஎங்ேகத த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் முைளத்துள்ள
மருேதான்ற ப் பூங்ெகாத்துப்
ேபான்றவர்.

அவன்ேபசுக றான்
௧௫என்அன்ேப, நீ மிகவும்அழகானவள்.

ஓ...நீ மிக அழகானவள் உனது கண்கள்
புறாக்களின்கண்கைளப் ேபான்றைவ.

அவள்ேபசுக றாள்
௧௬என்ேநசேர! நீரும்மிகஅழகானவர்

நீர் மிகவும்கவர்ச்ச யானவர்.
நமது படுக்ைக புதயதாகவும், மனைத

மக ழ்வ ப்பதாகவும்உள்ளது.
௧௭ நமது வீட்டின் உத்த ரங்கள் ேகதுரு
மரங்களாலானைவ.

நமது ேமல்வீடு ேதவதாரு
மரத்தாலானைவ.

௨
௧நான்சேரானில்பூத்த ேராஜா.

பள்ளத்தாக்குகளில்மலர்ந்தலீலிபுஷ்பம்!

அவன்ேபசுக றான்
௨எனதுஅன்ேப! முட்களுக்குஇைடயல் லீலி

புஷ்பம்ேபால்



உன்னதப்பாட்டு௨:௩ v உன்னதப்பாட்டு௨:௭

நீ மற்ற ெபண்களுக்கைடயல்
இருக்கறாய்.

அவள்ேபசுக றாள்
௩என்அன்பேர! காட்டுமரங்களுக்கைடயல்

க ச்சலி மரத்ைதப்ேபால் மற்ற
ஆண்களுக்கைடயல்நீர்இருக்க றீர்.

அவள்ெபண்களுடன்ேபசுக றாள்
எனது ேநசரின் ந ழலில்உட்கார்ந்துெகாண்டு

நான்மக ழ்க ேறன்.
அவரின்கனி எனதுசுைவக்குஇனிப்பாக
உள்ளது.

௪ என் ேநசர் என்ைன வருந்து சாைலக்கு
அைழத்துப்ேபானார்.

என்மீதுள்ளேநசத்ைதெவளிப்படுத்துவேத
அவரதுேநாக்கம்.

௫ காய்ந்த த ராட்ைசயனால் ெசய்யப்பட்ட
பலகாரத்தால் என்ைனப்
பலப்படுத்துங்கள்.

க ச்சலிப் பழங்களால் எனக்குப்
புத்துணர்ச்ச ஊட்டுங்கள்.

ஏெனன்றால் நான் ேநசத்தனிமித்தம்
பலவீனமாகயுள்ேளன்.

௬ என் ேநசரின் இடதுைக என் தைலயன்
கீழுள்ளது.

அவரது வலது ைக என்ைன
அைணத்துக்ெகாள்க றது.

௭ எருசேலமின் ெபண்கேள, நான்
தயாராகும்வைர,
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நீங்கள் என் அன்ைப வழிக்கச்
ெசய்யாமலும், அல்லது எழுப்பாமலும்
இருக்க மான்கள் மீதும் காட்டு மான்கள்
மீதும்வாக்குறுத ெகாடுங்கள்.

அவள்மீண்டும்ேபசுக றாள்
௮நான்என்ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

இங்ேகஅதுவந்தது.
மைலகளுக்குேமல்துள்ளிவந்தது.
குன்றுகளுக்குேமல்சறுக்க வந்தது.

௯என்ேநசர் ெவளிமான்
அல்லதுகுட்டிமாைனப் ேபான்றவர்.

அவர் எங்கள் சுவற்றுக்குப் பன்னால்
ந ற்பைதயும்,

ஜன்னல் தைரயன் வழியாகப்
பார்ப்பைதயும்நீங்கள்பார்க்கலாம்.

௧௦ என் ேநசர் என்னிடம், “எழுந்தரு என்
அன்ேப! என்அழேக!

ெவளிேய ேபாகலாம்.
௧௧பார்,மைழக்காலம் ேபாய்வ ட்டது.

மைழவந்துேபானது.
௧௨பூமியல்பூக்கள்மலர்ந்துள்ளன.

இதுபாடுவதற்குரிய காலம்.
கவனி, புறாக்கள்தரும்பவ ட்டன.

௧௩ அத்த மரங்களில் காய்கள்
ேதான்றயுள்ளன.

த ராட்ைசக் ெகாடிகள் மணம் வீசுவைத
நுகர்ந்துபார்.

எழுந்தருஎன்அன்ேப,அழேக,
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நாம்ெவளிேய ேபாகலாம்.

அவன்ேபசுக றான்
௧௪ என் புறாேவ நீ கன்மைலயன்

ெவடிப்புகளிலும்
மைலகளின் மைறவ டங்களிலும்
மைறந்துள்ளாய்.

உன்ைனப்பார்க்கவடு,
உன்குரைலக் ேகட்கவடு,

உன்குரல்மிகஇனிைமயானது.
நீ மிகஅழகானவள்” என்றுகூறுகறார்.

அவள்ெபண்களுடன்ேபசுக றாள்
௧௫ த ராட்ைச ேதாட்டங்கைள அழிக்க ற சறு

நரிகைளயும்,
குழிநரிகைளஎங்களுக்காக ப டியுங்கள்.
நம் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள் இப்ேபாது
பூத்துள்ளன.

௧௬என்ேநசர் எனக்குரியவர்.
நான்அவருக்குரியவள்.
௧௭ பகல் தனது கைடச மூச்ைச
சுவாச க்கும்ேபாதும்,

ந ழல் சாயும்ேபாதும், அவர் லீலி
மலர்களுக்கைடயல்ேமய்க றார்.

என்அன்பேர தரும்பும்,
இரட்ைடக் குன்றுகளின் பகுத களிலுள்ள
ெவளிமான்கைளப் ேபாலவும்,

குட்டிமான்கைளப் ேபாலவும்இரும்.
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௩
அவள்ேபசுக றாள்

௧இரவல்என்படுக்ைகேமல்
நான்ேநசருக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.

நான்அவருக்காக எத ர்பார்த்தருந்ேதன்.
ஆனால் என்னால் அவைரக் கண்டு
படிக்கஇயலவல்ைல.

௨இப்ேபாதுஎழுந்தருந்து
நான்நகைரச் சுற்ற வருேவன்.

அங்குள்ளவீதகளிலும் சந்துக்கங்களிலும்
என்ேநசைரத் ேதடுேவன்.

நான்அவருக்காகக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆனால் என்னால் அவைரக்
காணமுடியவல்ைல.

௩நகர காவலர்கள்என்ைனக்கண்டார்கள்.
நான் அவர்களிடம், “எனது ேநசைரக்
கண்டீர்களா?” எனக்ேகட்ேடன்.

௪காவலர்கள்என்ைனவட்டுப் ேபானதும்,
நான்என்ேநசைரக் கண்டுபடித்ேதன்.

அவைரப் பற்ற க்ெகாண்ேடன்.
என்தாய்வீட்டில்என்ைனப்ெபற்ெறடுத்த,
என் தாயன் அைறக்கு அவைர நான்
அைழத்துச் ெசல்லும்வைர நான்
அவைரப் ேபாகவ டவல்ைல.

அவள்ெபண்கேளாடு ேபசுக றாள்
௫ எருசேலமின் ெபண்கேள, நான்

தயாராகும்வைர,
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என் அன்ைப வழிக்கச் ெசய்து
எழுப்பாமலிருக்க மான்களின் மீதும்
மான்குட்டிகளின் மீதும் வாக்குறுத
ெகாடுங்கள்.

அவனும்அவனதுமணப்ெபண்ணும்
௬ெபரும்ஜனங்கள்கூட்டத்ேதாடு

வனாந்தரத்தலிருந்து வருகன்ற அந்தப்
ெபண்யார்?

ேமகங்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால ெவள்ைளப்
ேபாளத்தலும்,

சாம்ப ராணியலும், சகல
நறுமணத்தலும்,

வரும் புைகேபால அவர்களுக்குப்
பன்னால்புழுத எழும்புக றது.

௭ பார், சாெலாேமானின் இந்தப் பல்லக்கு
இஸ்ரேவலின்பலம்வாய்ந்த

60 வீரர்கள் அதைனச் சுற்ற ப் பாதுகாத்து
ந ற்க றார்கள்.

௮ அவர்கள் அைனவரும் ேபார்ப் பய ற்ச
ெபற்றவர்கள்.

அவர்களின்இடுப்பல்வாள்கள்உள்ளன.
இரவல் எந்த ஆபத்துக்கும் தயாராக
உள்ளனர்.

௯ சாெலாேமான் அரசன் தனக்காக ஒரு
பல்லக்குெசய்தருக்க றான்.

அதற்கான மரம் லீபேனானில் இருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டது.
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௧௦அதன்தூண்கள்ெவள்ளியால்ஆனது.
அதன் இருக்ைக நீலங்கலந்த சவப்பு
ந றமானதுணியால்மூடப்பட்டிருந்தது.

எருசேலமின் ெபண்கள் அதன்
உட்பகுதைய மிகப் ப ரியத்ேதாடு
அன்பால்அலங்கரித்தருக்க றார்கள்.

௧௧ சீேயானின் ெபண்கேள! ெவளிேய
வாருங்கள்.

சாெலாேமான்அரசைனப்பாருங்கள்.
தருமண நாளில் அவனது தைலேமல் அவன்

தாய்அணிவ த்தக ரீடத்ைதபாருங்கள்.
அந்த நாளில் அவன் மிகுந்த
சந்ேதாஷமாய்இருந்தான்.

௪
அவன்அவேளாடு ேபசுக றான்

௧என்அன்ேப! நீஅழகானவள்.
ஓநீஅழகானவள்.

உன்முக்காட்டின்நடுேவஉனதுகண்கள்
புறாக்களின்கண்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

உன்நீண்டகூந்தல்கீேலயாத் மைலச்சரிவல்
நடன மாடிக்ெகாண்டிருக்கும்
ெவள்ளாட்டு மந்ைத ேபால
அைசந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨ உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக்
குட்டிகள் குளித்து கைரேயறுவது
ேபான்றுள்ளன.
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அைவ இரட்ைடக் குட்டிகள் ேபாட்டு
எந்தக் குட்டிையயும் இழக்காத
ஆட்டிைனப்ேபான்றுள்ளன.

௩உனது உதடுகள் சவந்த பட்டுக் கயற்ைறப்
ேபான்றுள்ளன.

உனதுவாய்அழகானது.
உனதுகன்னங்கள்முக்காட்டின்நடுேவ

ெவட்டி ைவக்கப்பட்ட மாதுளம் பழம்ேபால்
உள்ளன.

௪ உன் கழுத்து நீண்டு ெமன்ைமயாக
தாவீதன்ேகாபுரம்ேபால்உள்ளது.

அக்ேகாபுரத்தன் சுவர்கள் ஆய ரம்
வீரர்களின் ேகடயங்களால்
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

௫ உன் இரண்டு மார்பகங்களும் லீலி
மலர்கைளேமயும்

ெவளிமானின் இரட்ைடக் குட்டிகைளப்
ேபாலுள்ளன.

௬ பகலின் கைடச மூச்சு இருக்கும்ேபாதும்
ந ழல் சாயும்ேபாதும்,

நான் ெவள்ைளப்ேபாள மைலக்கும்
சாம்ப ராணி மைலக்கும் ேபாேவன்.

௭என்அன்ேப,முழுவதும்நீஅழகானவள்
உனக்குஎதலும்குைறவல்ைல.

௮என்ேனாடுவா, என்மணமகேள
லீபேனானிலிருந்துஎன்ேனாடுவா.

அமனாமைலயன்உச்சயலிருந்துவா.
ேசனீர் எர்ேமானின் ச கரங்களிலிருந்தும்,
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சங்கக் குைககளிலிருந்தும்,
சறுத்ைதகளினுைடயமைலகளிலிருந்தும்
வா.

௯என்அன்ேப! என்மணமகேள!
என்ைனக் கவர்ந்தவள் நீ உன் ஒரு
கண்ணால்,

உன் கழுத்தலுள்ள ஒரு நைகயால் என்
இதயத்ைதக்கவர்ந்துவ ட்டாய்.

௧௦என்அன்ேப, என்மணமகேள,
உன்அன்புமிகஅழகானது.

உன்அன்புத ராட்ைச ரசத்ைதவ டச் ச றந்தது.
உன் பரிமள ைதலங்களின் மணம் சகல
சுகந்தவர்க்கங்களின் மணத்ைதவ டச்
ச றந்தது.

௧௧ என் மணமகேள! உன் உதடுகளில் ேதன்
ஒழுகுகறது.

உன் நாவன் அடியல் பாலும் ேதனும்
ஊறுகறது.

உன் ஆைடகளின் மணம் வீபேனானின்
மணம்ேபால்உள்ளது.

௧௨ என் அன்ேப! என் மணமகேள! நீ
சுத்தமானவள்.

நீபூட்டப்பட்ட ேதாட்டத்ைதப் ேபான்றும்,
பூட்டிைவக்கப்பட்டகுளத்ைதப் ேபான்றும்,

அைடக்கப்பட்ட நீரூற்ைறப்ேபான்றும்
இருக்கறாய்.

௧௩ உன் பக்க உறுப்புகள் ஒரு ேதாட்டம்
மாதளஞ்ெசடிகளாலும்
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மற்றபழமரங்களாலும்நைறந்துள்ளதுேபால்
உள்ளன, நளதம். ௧௪குங்குமம், வசம்பு,
லவங்கம்,

தூபவர்க்கமரங்களும்ெவள்ைளப்ேபாளச்
ெசடிகளும்சந்தன

மரங்களும் சகலவத மணப்ெபாருள்
ெசடிகளும் உள்ள ேதாட்டம்
ேபாலுள்ளன.

௧௫நீ ேதாட்டத்துநீரூற்றுேபான்றவள்
சுத்தமானதண்ணீருள்ளகணறும்,
லீபேனான் மைலயலிருந்து ஓடிவரும்
ஓைடகளும்அத ேலஉள்ளன.

அவள்ேபசுக றாள்
௧௬வாைடக்காற்ேற எழும்பு.

ெதன்றேலவா.
என்ேதாட்டத்தல்வீசு.

உன்இனியமணத்ைதப் பரப்பு.
என் அன்பைரத் தன் ேதாட்டத்த ற்குள்

நுைழயவடு.
அவர்இனிய பழங்கைளச் சாப்ப டட்டும்.

௫

அவன்ேபசுக றான்
௧ என் அன்ேப! என் மணமகேள! நான் என்

ேதாட்டத்த ற்குள்நுைழந்ேதன்.
நான் என் ெவள்ைளப்ேபாளங்கைளயும்
கந்தவர்க்கங்கைளயும் ேசகரித்ேதன்.
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நான் எனது ேதைன ேதன் கூட்ேடாடு
தன்ேறன்.

நான் எனது த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
பாைலயும்குடித்ேதன்.

ெபண்கள்அன்பர்களிடம் ேபசுக றார்கள்
அன்பர்கேள! உண்ணுங்கள், குடியுங்கள்

அன்பன்
ேபாைதநைறந்தவர்களாய்இருங்கள்.

அவள்ேபசுக றாள்
௨நான்தூங்குக ேறன்

ஆனால்என்இதயம்வழித்தருக்க றது.
என்ேநசர் தட்டுவைதநான்ேகட்க ேறன்.

“எனக்காகத் த ற என் இனியவேள என்
அன்ேப என்புறாேவ,

என்மாசற்றஅழக ேய!
என்தைலபனியால் நைனந்துவ ட்டது.

என் தைலமய ர் இரவன் தூறலால்
நைனந்துேபானது.”

௩ “நான்என்ஆைடையக்கழற்ற ப்ேபாட்ேடன்.
நான் அதைன மீண்டும்
அணிந்துக்ெகாள்ளவரும்பவல்ைல.

நான்என்பாதங்கைளக்கழுவயருக்க ேறன்.
அது மீண்டும் அழுக்காவைத நான்
வரும்பவல்ைல”

௪ஆனால் என் ேநசர் தனது ைகைய கதவுத்
துவாரத்தன்வழியாக நீட்டினார்.

நான்அவருக்காகவருத்தப்பட்ேடன்.
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௫ என் ேநசருக்காகக் கதைவத் த றக்க
எழுந்ேதன்.

என் ைகயலிருந்து ெவள்ைளப்ேபாளமும்
என்வ ரல்களிலிருந்து

ெவள்ைளப்ேபாளமும் வடிந்து கதவன்
ைகப்ப டிமீதுவழிந்தது.

௬என்ேநசருக்காகத் த றந்ேதன்
ஆனால் அவர் தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்,
அவர்இல்ைல.

அவர்வந்துேபானேபாது
நான் ஏறக்குைறய மரித்தவள்
ேபாலாேனன்.

நான்அவைரத் ேதடிேனன்
ஆனால்கண்டுப்ப டிக்கமுடியவல்ைல.

நான்அவைரஅைழத்ேதன்
ஆனால் அவர் எனக்குப் பதல்
ெசால்லவல்ைல.

௭நகரக் காவலர்கள்என்ைனப்பார்த்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அடித்துக்
காயப்படுத்தனர்.

அந்தச்சுவரின்ேமல்நன்றகாவலர்கள்
என்முக்காட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௮ எருசேலமின் ெபண்கேள! நான்
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன் என்
ேநசைரக்

கண்டால், நான் ேநசத்தால்
ெமலிந்துெகாண்டிருக்க ேறன் எனக்
கூறுங்கள்.
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எருசேலமின்ெபண்கள்அவளுக்குப்பதல்
கூறுகறார்கள்
௯அழகானெபண்ேண,

உன் அன்பர் மற்ற ேநசர்களிலிருந்து
எவ்வாறுேவறுபடுகறார்?

உன்ேநசர் மற்றவர்கைளவ டச் ச றந்தவரா?
எனேவதான் நீ எங்களிடம் இந்த
வாக்குறுதையக் ேகட்க றாயா?

எருசேலம் ெபண்களுக்கு அவள் பதல்
கூறுகறாள்
௧௦ என் ேநசர் சவப்பானவர்,

ெவண்ைமயானவர்.
பத்தாய ரம் ேபரிலும்தனிச் ச றப்பானவர்.

௧௧ அவரது தைல சுத்தமான
தங்கத்ைதப்ேபான்றருக்கும்.

அவரதுதைலமுடிசுருளுைடயதாயருக்கும்.
அது காகத்ைதப்ேபான்று
கறுப்பாயருக்கும்.

௧௨ அவரது கண்கள் நீேராைடகளின்
அருகலுள்ள புறாவன் கண்கைளப்
ேபாலிருக்கும்.

பால் ந ரம்பய குளத்தலுள்ள
புறாக்கைளப் ேபாலவும்,

பத க்கப்பட்ட நைகேபாலவும்இருக்கும்.
௧௩ அவரது கன்னங்கள் மணம்மிகுந்த

வாசைனப் பூக்கள் நைறந்த ேதாட்டம்
ேபாலிருக்கும்.
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அவரதுஉதடுகள்லீலிமலர்கைளப்ேபால்
இருக்கும்.

அதலிருந்துெவள்ைளப்ேபாளம்வடியும்.
௧௪அவரது ைககள் படிகப்பச்ைச நைககளால்

அலங்கரிக்கப்பட்டது ேபாலிருக்கும்.
அவரதுஉடல்ெமன்ைமயானதந்தம்.
இந்த ர நீல இரத்தனங்கள்
இைழத்ததுேபான்றுஇருக்கும்.

௧௫அவரதுகால்கள்பளிங்குத்தூண்கள்
ெபான் பீடத்தல் இருப்பதுேபால்
இருக்கும்.

அவர் நன்றால்
லீபேனானில் ந ற்கும் ேகதுருமரம் ேபால்
இருக்கும்.

௧௬ஆம், எருசேலமின்ெபண்கேள!
என்ேநசர் மிகவும்வரும்பத்தக்கவர்.
அவரது வாய் இனிைமயுள்ள
அைனத்தலும்இனிைமயானது.

இப்படிப்பட்டவேர என்ேநசர்
இத்தைகயவேர என்ேநசர்.

௬
எருசேலம் ெபண்கள் அவளிடம்

ேபசுக றார்கள்
௧அழகானெபண்ேண

உன்ேநசர் எங்ேக ேபானார்?
உன்ேநசர் எந்தவழியாகப் ேபானார்?
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எங்களிடம்ெசால். அவைரத் ேதடஉனக்கு
உதவ ெசய்ேவாம்.

அவள் எருசேலம் ெபண்களுக்கு
பதலளிக்க றாள்
௨ என் ேநசர் கந்தவர்க்கப் பூக்களுக்காக

ேதாட்டத்தல் ேமய
லீலி மலர்கைளக் ெகாய்ய தன்
ேதாட்டத்த ற்குப் ேபானார்.

௩ நான் அவருக்குரியவள். அவர்
எனக்குரியவர்.

அவர்லீலிகைளேமய்பவர்.
அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்

௪ என் அன்ேப நீ த ர்சாைவப்ேபான்று
அழகானவள்.

எருசேலைமப்ேபான்றுஇனிைமயானவள்.
நீ கம்பீரமானநகரங்கைளப் ேபான்றவள்.

௫ என்ைனப் பாராேத உன் கண்கள் என்ைன
ெவன்றுவட்டன.

உன் கூந்தல் கீேலயாத் மைலச் சரிவல்
நடனமாடும்

ெவள்ளாட்டு மந்ைதையப் ேபால்
அைசந்துெகாண்டிருக்க றது.

௬ உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக்
குட்டிகள் குளித்து கைரேயறுவது
ேபாலுள்ளன.

அைவஇரட்ைடக்குட்டிகள் ேபாட்டு,
எந்தக் குட்டிையயும் இழக்காத
ஆட்டிைனப்ேபாலுள்ளது.



உன்னதப்பாட்டு௬:௭ xix உன்னதப்பாட்டு௬:௧௦

௭ உனது கன்னங்கள் முக்காட்டின் நடுேவ
ெவட்டிைவக்கப்பட்ட

மாதளம்பழங்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

௮அறுபது ராணிகள்இருக்கலாம்
எண்பது மறுமைனயாட்டிகள்
இருக்கலாம்.

எண்ண முடியாத அளவற்கு இளம்
ெபண்கள்இருக்கலாம்.

௯ ஆனால் எனக்காக ஒேர ஒரு ெபண்ேண
இருக்கறாள்.

எனது புறாேவ நீேய எனது
பரிபூரணமானவள்.

அவேள தன் தாய்க்கு மிகவும் ப ரியமான
மகள்.

அவேள தன்ைனப் ெபற்றவளால் மிகவும்
ேநச க்கப்படுபவள்.

இளம் ெபண்கள் அவைளப் பார்த்து
பாராட்டுக றார்கள்.

ராணிகளும் மறுமைனயாட்டிகளும்
அவைளப்பாராட்டுக றார்கள்.

ெபண்கள்அவைளப்பாராட்டுக றார்கள்
௧௦யார்இந்தஇளம்ெபண்?

வடியலின் வானம் ேபால்
ப ரகாச க்க றாள்.

நலைவப் ேபால்அழகாகஇருக்க றாள்.
சூரியைனப்ேபால்ஒளிவீசுக றாள்.

வானத்தல்உள்ளபைடகைளப்ேபால்
கம்பீரமாகவளங்குகறாள்.
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அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்
௧௧பள்ளத்தாக்குகளில் பழுத்தகனிகைளயும்,

த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் ேதான்றய
துளிர்கைளயும்

மதளஞ்ெசடிகளால் மலர்ந்த பூக்கைளயும்
காண,

நான் வாதுைமத் ேதாட்டத்த ற்குப்
ேபாேனன்.

௧௨நான்உணர்ந்துெகாள்வதற்குமுன்ேப,
என் ஆத்துமா என்ைன அரசர்களின்
இரதங்களுக்குள்அமரச்ெசய்க றது.

எருசேலம் ெபண்கள் அவைள
அைழக்க றார்கள்
௧௩தரும்பவாசூலமித்த ேயதரும்பவா,

தரும்ப வா, தரும்பவா
அப்ெபாழுதுதான் உன்ைனப்
பார்க்கமுடியும்

சூலமித்தையநீங்கள்ஏன்பார்க்க றீர்கள்?
அவள்மகானனம்நடனம்ஆடுகறாள்.

௭
அவன்அவளதுஅழைகப் புகழ்க றான்

௧ இளவரச ேய! மித யடியணிந்த உன்
பாதங்கள்மிகஅழகாயுள்ளன.

உன்இடுப்பன்வைளவுகள்ஒருெதாழில்
கைலஞனால்

ெசய்யப்பட்ட நைக ேபான்றுள்ளது.
௨ உன் ெதாப்புள் த ராட்ைசரசம் நைறந்த

வட்டமானகண்ணம்ேபாலஉள்ளது.
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உன் வயறானது லீலிமலர்கள் சூழ்ந்த
ேகாதுைமக்குவயல்ேபான்றுள்ளது.

௩உன்இருமார்பகங்களும்
ெவளிமானின் இரு குட்டிகள்
ேபான்றுள்ளன.

௪உன்கழுத்துதந்தக் ேகாபுரம் ேபாலுள்ளது.
உன்கண்கள்

பத்ரபீம் வாயலருேக உள்ள எஸ்ேபான்
குளங்கள்ேபாலஉள்ளன.

உன் மூக்கு தமஸ்குவன் தைசைய
ேநாக்கயுள்ள

லீபேனானின்ேகாபுரம் ேபான்றுள்ளது.
௫ உன் தைலயானது கர்ேமல் மைலையப்

ேபான்றுள்ளது.
உன்தைலமுடிபட்டு ேபான்றுள்ளது.
உன் நீண்ட அைசயும் கூந்தலானது
அரசைனயும்சைறப டிக்கவல்லது.

௬நீ மிகவும்அழகானவள்.
நீ மனதற்குமக ழ்ச்சையத்தருபவள்.
நீ அன்பான, மக ழ்வளிக்க ற இளம்
கன்னி.

௭நீ பைனமரத்ைதப்ேபான்றுஉயரமானவள்.
உன் மார்பகங்கள் அம்மரத்தல் உள்ள
கனிகைளப் ேபான்றுள்ளன.

௮நான்இம்மரத்தல்ஏறவரும்புக ேறன்.
இதன்கைளகைளப்பற்ற க்ெகாள்ேவன்.

இப்ேபாது உன் மார்பகங்கள் த ராட்ைசக்
குைலகைளப் ேபாலவும்,
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உன் சுவாசத்தன் வாசைன க ச்சலிப்
பழங்கள்ேபாலவும்இருப்பதாக.

௯உன்வாய்
என் அன்பற்குள் ேநராக இறங்கும்
தூங்குகறவர்களின் உதடுகளிலும்
இறங்கும் ச றந்த த ராட்ைசரசத்ைதப்
ேபான்றருப்பதாக.

அவள்அவேனாடு ேபசுக றாள்
௧௦நான்என்ேநசருக்குஉரியவள்.

அவருக்குநான்ேதைவ.
௧௧என்ேநசேரவாரும்

வயல்ெவளிகளுக்குப் ேபாேவாம்
இரவல்க ராமங்களில் தங்குேவாம்.

௧௨ அதகாைலயல் எழுந்து த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களுக்குப் ேபாேவாம்.

த ராட்ைசக் ெகாடிகள் பூப்பைதப்
பார்ப்ேபாம்.

மாதளஞ்ெசடிகள்பூத்தைதயும்பார்ப்ேபாம்.
அங்ேகஎன்ேநசத்ைதஉமக்குத்தருேவன்.

௧௩ தூதாயீம் பழத்தன் மணம் வீசும் எல்லா
வைகப்பூக்களும்

நம்வாசலருகல்உள்ளன.
ஆம் என் அன்பேர உமக்காக நான் பல

மக ழ்ச்ச யான ெபாருட்கைள ேசர்த்து
ைவத்தருக்க ேறன்.

அைவ பைழயதும் புதயதுமாக
அருைமயாகஉள்ளன.
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௮
௧ நீர் என் தாய டம் பால் குடித்த என் இைளய

சேகாதரைனப்ேபான்று
இருந்தால்

நான்உம்ைமெவளியல்சந்த க்கும்ேபாது
உம்ைமமுத்தமிடமுடியும்.

இதைனத் தவறு என்று எவரும்
ெசால்லமாட்டார்கள்.

௨ நான் உம்ைம என் தாயன் வீட்டிற்கு
அைழத்துச்ெசல்ேவன்.

என் தாய் எனக்குக் கற்ப த்த அைறக்கும்
அைழத்துச்ெசல்ேவன்.

நான் உமக்கு மாதளம் பழரசத்ைதக் குடிக்கக்
ெகாடுப்ேபன்.

கந்தவர்க்கமிட்ட த ராட்ைசரசத்ைதயும்
ெகாடுப்ேபன்.

அவள்ெபண்களிடம் ேபசுக றாள்
௩ அவரது இடதுைக என் தைலக்குக்கீழ்

இருக்கும்.
அவரது வலதுைக என்ைன
அைணத்துக்ெகாள்ளும்.

௪ எருசேலம் ெபண்கேள! வாக்குறுத
ெகாடுங்கள்.

நான் தயாராகும்வைர என் அன்ைப
வழிக்கச் ெசய்துஎழுப்பேவண்டாம்.

எருசேலம்ெபண்கள்ேபசுக றார்கள்
௫இந்தெபண்யார்?
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தன் ேநசரின்ேமல் சார்ந்து ெகாண்டு
வனாந்த ரத்தலிருந்துவருகறாள்.

அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்
க ச்சலிமரத்தடியல்உம்ைமஎழுப்ப ேனன்.

அங்ேகஉம்ைமஉமதுதாய்ெபற்றாள்.
அங்ேக உம் தாய் உம்ைம துன்பப்பட்டுப்
ெபற்றாள்.

௬என்ைனஉமதருகல்ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
உம் இதயத்தன்ேமல் ஒரு
முத்தைரையப்ேபால் ைகயல்
அணிந்துெகாள்ளும்.

ேநசமானது மரணத்ைதப்ேபான்று
வலிைமயானது.

ேநசஆைசயானதுகல்லைறையப்ேபான்று
வலிைமயானது.

அதன்ெபாற கள்சுவாைலஆகன்றன.
பன் அது ெபரிய ெநருப்பாக
வளர்கன்றது.

௭ஒருெவள்ளம்அன்ைபஅழிக்கமுடியாது.
ஒரு ஆறு அன்ைப இழுத்துச்
ெசல்லமுடியாது.

ஒருவன் தன்னுைடய எல்லா
ெசாத்துக்கைளயும் அன்பற்காகக்
ெகாடுத்துவ ட்டால்

ஜனங்கள் அவைன இழிவாகேவா
அல்லதுமட்டமாகேவா கருதுவார்களா?

அவளதுசேகாதரர்கள் ேபசுக றார்கள்
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௮ எங்களுக்கு ஒரு ச றய சேகாதரி
இருக்க றாள்

அவளது மார்பகங்கள் இன்னும்
வளரவல்ைல.

ஒருவன்அவைளமணக்கவரும்ேபாது
எங்கள் சேகாதரிக்காக நாங்கள் என்ன
ெசய்ேவாம்?

௯அவள்ஒருமதல்சுவராகஇருந்தால்
நாங்கள் அைதச்சுற்ற ெவள்ளிக்
ேகாட்ைடையக்கட்டுேவாம்.

அவள்ஒருகதவாகஇருந்தால்
அவைளச்சுற்ற ேகதுருமரப்பலைககைள
இைணப்ேபாம்.

அவள் சேகாதரர்களுக்குப் பதல்
கூறுகறாள்
௧௦நான்ஒருசுவர்.

எனது மார்பகங்கேள என்னுைடய
ேகாபுரங்கள்.

அவர் என்னில்தருப்த அைடக றார்.

அவன்ேபசுக றான்
௧௧ சாெலாேமானுக்குப் பாகால் ஆேமானில்

ஒருத ராட்ைசத் ேதாட்டம்இருந்தது.
அத்ேதாட்டத்தன் காவலுக்காக அவன்
சலைர நயமித்தான்.

ஒவ்ெவாருவரும்
1,000 ெவள்ளிகாசு ெபறுமான த ராட்ைசப்
பழங்கைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
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௧௨ சாெலாேமாேன, நீர் உமது 1,000 ெவள்ளி
காசுகைளயும்ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.

ஒவ்ெவாரு வனுக்கும் அவன்
ெகாண்டுவந்த த ராட்ைசகளுக்காக
200ெவள்ளிகள்ெகாடும்.

ஆனால் எனது ெசாந்தத்
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத நாேன
கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.

அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்
௧௩ேதாட்டத்தல்அமர்ந்தருக்க றவேள,

உன்குரைலநண்பர்கள்ேகட்கன்றார்கள்
நானும்அைதக் ேகட்கவடு.
அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்

௧௪என்ேநசேர ேவகமாகவாரும்.
மணப் ெபாருட்கள் நைறந்த
மைலகளின்ேமல் த ரியும்
ெவளிமாைனப்ேபாலவும்,

மைரகளின்குட்டிகைளப்ேபாலவும்இரும்.
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