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শেলামেনর পরমগীত

১ ১ শেলামেনর অন য সাধারণ গীত।

ভালবাসার পু ষিটেক নারীর উি
২ চু বেন চু বেন আমায় ভিরেয় দাও।

কারণ তামার ভােলাবাসা রা ারেসর চেয়ও ভাল।
৩ তামার সগুি তল দা ণ সৗরভময়।
তামার নাম র তম সগুি র মত।

তাই যবুতী নারীরা তামােক ভােলাবােস।
৪ আমােক তামার সে িনেয় চল!
চল, তামােত আমােত কাথাও পািলেয় যাই!
রাজা আমােক তাঁর কে িনেয় গেলন।

পু ষিটর রিত জ শােলেমর রমণীগণ
আমরা তামােত উ িসত এবং আনি ত।
আমরা তামার রমাচরেণর রশংসা করব—যা রা ারেসর চেয়ও ভাল।
যবুতী নারীরা য তামায় ভােলাবােস তা আর আ য িক?

রমণীগেণর সে নারী কথা বলল
৫ হ জ শােলেমর ক যারা,
আিম কৃ বণা এবং সু রী,
আিম কদেরর তাঁবরু মেতা কােলা এবং শেলামেনর পদার মেতা সু র।
৬ আিম িক কােলা!
স িদেক তামরা দেখা না কারণ সযূ আমােক কােলা কেরই দখায়।

আমার ভাইরা আমার রিত রােগ বলেছ।
তারা আমােক তােদর রা া েতর দখােশানা করেত বা য কেরেছ।
তাই আিম আমার িনেজর রা াে েতর *য িনেত পাির িন।

পু েষর রিত নারীর কথা
৭ আিম আমার সকল অ ঃকরণ িদেয় তামােক ভােলাবািস!
আমায় বল, কাথায় তিুম তামার মষ চরাও?
পেুর কাথায় তিুম ওেদর িব রাম করাও?

যিদ না হয়, তামােক খুঁজেত িগেয় আমােক তামার স ী ব ুেদর চার পােশ রা যময়ী ব যার মত দখােব!

নারীর রিত পু েষর উি
৮ আমােক কাথায় খুঁজেত হেব যিদ তিুম না জােনা,
তেব হ সু রী নারী,
তিুম মেষর পাল িলেক অনসুরণ কর
এবং তামার ছাগল ছানা িলেক মষপালকেদর তাঁবরু কােছ চরাও।
৯ হ আমার ি রয়তমা, আমার কােছ তিুম ফেরৗেণর রথ টেন িনেয় যাওয়া যৗনা ছদ না করা য কান ঘাডী়র চেয় বশী

উ ীপক।
ঐ ঘাডা় েলার মেুখর পােশ এবং গলার চারপােশ অপবূ নক ্শা করা আেছ।

*১:৬ আমার … রা াে ত এখােন বয়ং নারী অথবা তার ভালবাসা অথবা তার সৗ য বাঝােত পাের।
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১০ তামার কেপাল গহনার বারা সু রভােব সি ত।
তামার ক েদশ একিট ক হার বারা সি ত।

১১ চল আমরা তামার জ য
রৗ য খিচত সানার গহনা তরী কির।

নারীর উি
১২ রাজা যখন আমার পােশ তাঁর কদারায় েয়িছেলন
তখন আমার সগুি র রাণ তাঁর কােছ িগেয় পৗঁেছিছল।
১৩ আমার ি রয়তম আমার কােছ ভষজ সগুি র সৗরেভর মত,
আমার নযগুেলর মে য সারাটা রাি র ধের িবরািজত থােক।
১৪ আমার ি রয়তম আমার কােছ,
ঐ -গদীয় রা া েতর মেহি ফেুলর মত সু র।

পু েষর উি
১৫ হ আমার ি রয়তমা, তিুম সি যই সু র!
আহা! িক সু র!
তামার চাখ িট পারাবেতর মতই কামল।

নারীর উি
১৬ হ মম ি রয়তম, তিুম অনপুম!
এবং তিুম রচ আকষণীয়!
আমােদর শ যা সবজু ঘােসর বাগােনর মেতাই মেনারম!
১৭ আমােদর ঘেরর কিডক়াঠ িল এরস কােঠর
এবং বরগা িল দবদা কােঠ িনিমত।

২ ১ আিমই শােরােণর গালাপ
এবং উপ যকার শাপলাফলু।

পু েষর উি
২ হ আমার ি রয়তমা, সু রী নারীেদর মে য
তিুম যন কাঁটার মাঝখােন শাপলাফলু!

নারীর উি
৩ আমার ি রয়তম, অ যা য পু ষেদর মে য জংলী গােছর মে য
তিুম একিট লভ আেপল গােছর মত!

রমণীগেণর রিত নারীর উি
আমার ি রয়তেমর ছায়ায় বেস
আিম তার সিুম ফেলর আ বাদ রহণ কির।
৪ আমার ি রয়তম আমােক তার পান-শালায় িনেয় গল
এবং আমার রিত তার রম রকিটত করেলা।
৫ কেনা ফল িদেয় আমায় উ ীিবত কর।
আেপল িদেয় আমায় স ীিবত কর, কারণ আিম রেম িববশ হেয় আিছ।
৬ আমার রিমেকর বাঁ হাত আমার মাথার নীেচ রেয়েছ
এবং তার ডান হােত স আমায় জিডে়য় ধেরেছ।
৭ হ জ শােলেমর ক যাগণ, গজলা হিরণ এবং ব য হিরেণর নােম আমার কােছ রিত িত কর
যত ণ পয র ত না হয়,
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ভালবাসােক জািগও না।

নারীর পনু ি
৮ শান!
আমার রিমক আসেছ।
স লাফ িদেয় পবত পার হে

এবং পাহাড় িডিঙেয় আসেছ।
৯ আমার ি রয়তমিট একিট মেৃগর মেতা
বা হিরণ শাবেকর মেতা।
দখ, স আমােদর দওয়ােলর অ য িদেক দাঁিডে়য় আেছ,
স জানালার ভতর িদেয় বাইের দখেছ।
স জানালার খডখ়িডর় ভতর িদেয় দখেছ।

১০ আমার ি রয়তম আমােক বেল,
“ওেঠা ি রয়তম আমার, অি বতীয় অন য আমার সে চল!
আমরা চেল যাই!
১১ দখ, শীত গত হেয়েছ,
বষাকালও চেল গেছ।
১২ মােঠ মােঠ ফলু ফটুেছ,
পািখেদর গান গাইবার সময় এেস গেছ!
ঐ শান, পারাবেতর ডাক শানা যাে ।
১৩ ডমুেুরর ডােল ডােল কিচ ডমুরু ধেরেছ।
রা ার মকুুেলর গে চািরিদক সবুািসত।

ওেঠা, ি রয়তম আমার, অি বতীয় অন য আমার, চল!
আমরা চেল যাই!”

পু েষর উি
১৪ হ আমার কেপাত,
পবেতর পছেন
কন লিুকেয় আেছা?
তামােক দখেত দাও,
তামার বর নেত দাও,
তামার ক বর অতীব মধরু,

এবং তিুম সি যই সু র!

রমণীগেণর রিত নারীর পনু ি
১৫ আমােদর জ য িশয়াল েলােক ধর।
ঐ ছা িশয়াল েলা রা া ত ন কের!
আমােদর রা াে ত এখন ফেুল ফেুল ভরা।
১৬ আমার ি রয়তম একমা র আমারই
এবং আিমও একমা র তারই!
িতিন শাপলা ফেুলর মে য চরান।
১৭ ছায়া িবলীন হেয় যাওয়ার আেগ
িদগে র শষ িনঃ বাস (বাতাস) যখন রবািহত হয়
তখন, আমার ি রয়তম,
নবীন হিরেণর মত সউু বথর পবেত িফের এেসা!
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নারীর উি

৩ ১ সারারাত ধের আিম আমার রিমকেক কামনা কের
িবছানায় পেডি়ছলাম।

যােক আিম ভােলাবািস তােক খুঁেজিছ,
িক আিম তােক পাই িন!
২ আিম শ যা যাগ কের এখিুন উেঠ পডে়বা!
আিম সারা শহের ঘরুেবা।

রে যকিট রা ার চৗমাথায় আিম আমার ভােলাবাসার মানষুেক খুঁজেবা।
আিম তােক অেনক খুঁেজিছ, িক আিম তােক পাই িন!
৩ নগের যারা পাহারা দয় সই রহরীরা আমায় দেখেছ।
আিম তােদর িজ াসা করলাম, “যােক আিম ভােলাবািস তামরা িক তােক দেখেছা?”
৪ রহরীেদর অিত রম করার পেরই
আিম আমার ভালবাসার মানষুেক খুঁেজ পলাম!
আিম তােক জিডে়য় ধরলাম
এবং যত ণ পয না আমার মােয়র বাডী়েত
এবং য ঘের মা আমায় জ িদেয়িছেলন সখােন এলাম,
তত ণ আিম তােক যেত িদই িন।

রমণীগেণর রিত নারীর উি
৫ হ জ শােলেমর রমণীগণ, গজলা হিরণ এবং ব য হিরেণর নােম আমার কােছ রিত িত কর।
যত ণ পয আিম বাসনা না কির,
তত ণ রমেক জািগও না।

পু ষিট ও তার বধূ
৬ ম ভিূম থেক
ক ঐ রমণী আসেছ?
স গ ্ , ধেূনা ও িবেদশী মশলার গ িনেয়

একটা ধাঁয়ার মেঘর মত আসেছ।
৭ ঐ দখ, শেলামেনর পা ী।
ই রােয়েলর শি শালী ৬০ জন স য
তাঁেক িঘের আেছ!
৮ ওরা রে যেকই সদু যা া;
রােত য কান আ রমেণর মেুখামিুখ হবার জ য
ওেদর তরবাির সবসময় র ত আেছ!
৯ রাজা শেলামন তাঁর িনেজর জ য িলবােনােনর এরস কাঠ িদেয়
একিট রমেণর িসংহাসন বািনেয়েছন।
১০ এর িল েপার তরী।
িভি িট সানা িদেয় তরী।
এর আসনখািন ব নী রেঙর কাপেড় ঢাকা।
ঐ আসনখািন জ শােলেমর নারীেদর ভােলাবাসার বারা খিচত ও অলংকৃত।
১১ হ িসেয়ােনর রমণীরা,
তামরা বিরেয় এেস রাজা শেলামনেক দখ,

তাঁর আনে র িদেন, তাঁর িবেয়র িদেন,
তাঁর মা য মকুুট পিরেয় িদেয়েছন তাঁর মাথায়, তা দখ!
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নারীর রিত পু েষর উি

৪ ১ ি রয়তমা আমার, তিুম অন যা!
সি য, তিুম সু রী!

ঘামটার অ রােল
তামার চাখ িট যন কেপাতী।
তামার চলু িগিলয়দ পবেতর ঢাল বেয় নেম আসা
মেষর পােলর মতই।

২ ােনর পর মেষর দল যমন সািরব এবং সিুব য থােক,
তামার দাঁত েলা তমিন সু র।

তারা রে যেকই যমজ শাবেকর জ িদেয়েছ
এবং একটা মষও তার শাবকেক হারায়িন।
৩ তামার ঠাঁট রি ম সেুতার মত।
তামার মখুখািন অনপুম ঘামটার আডা়েল
তামার গ েদশ যন -আধখানা করা

ডািলম ফেলর মত।
৪ তামার ক েদশ পাথেরর সাির িদেয় বানােনা
দায়েূদর ে র মত।
শি শালী বীরেদর শত শত ঢাল ঝিুলেয় রাখার জ য
য িনিমত হয়,
তামার ক েদশ সই ে র মত সু র।

৫ তামার ন িট
শালকু ফেুলর মােঝ চের বডা়েনা
যমজ হিরণ শাবেকর মত।
৬ িদেনর ছায়া যখন িমিলেয় আসেব,
িদেনর শষ বাতাস যখন রবািহত হেব
তখন আিম সই সগুি র পাহােড় এবং সই গ ্ েলর পবেত যােবা।
৭ ি রয়তমা আমার, তিুম সবা সু রী।
কাথাও তামার এতটকুু খুঁত নই!

৮ বধূ আমার, আমার সে িলবােনান থেক এেসা।
িলবােনান থেক আমার সে এেসা।
অমানার পবত থেক এেসা,
শনীর ও হে ােণর চডূা় থেক এেসা,
িসংেহর হােদশ থেক এেসা,
এবং িচতাবােঘর পবত থেক এেসা!
৯ ি রয়া আমার, বধূ আমার,
তিুম আমায় উৎসািহত কেরেছা।
তিুম আমার দয়েক ব ী কেরেছা।
তিুম তামার অল ােরর একিট মু া িদেয়,
তামার নয়েনর একিট কটা িদেয় আমার মন হরণ কেরেছা!

১০ ি রয়া আমার, বধূ আমার, তামার ভােলাবাসা কত মেনারম!
তামার ভােলাবাসা রা ারেসর চেয়ও সু র,
তামার দেহর রাণ
য কান সগুি র চেয়ও উৎকৃ !

১১ বধূ আমার, তামার ও াধর মধমুয়,
তামার িজ বাে র ধ ও মধরু বাদ।
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তামার বশভষূায় িলবােনােনর সগু আেছ।
১২ ি রয়া আমার, বধূ আমার,
তিুম একিট সরুি ত উ যােনর মত পিব র।
তিুম একিট সরুি ত সেরাবেরর মত
এবং ব ঝণার মত।
১৩ তামার ডালপালা িল সদু ৃ য ডািলম
এবং রেস ভরা হ া উ যােনর মত।
১৪ য গােছ মেহি , গ র য, জাফরান, রজন ই যািদ হয়,
সই গােছর মতই তামার অ - র য সু র।
তামার অ - র য সৗরেভ ভরা চ ন গােছর বাগােনর মেতাই সু র।

১৫ তিুম উ যােনর ঝণার মত ব টলটেল,
জেলর র রবেনর কুেয়ার মত,
তিুম িলবােনােনর পাহাড় থেক নেম আসা ঝণার মেতাই সু র।

নারীর উি
১৬ হ উ েরর বাতাস, তিুম রবািহত হও!
হ দি ণা বাতাস, তিুম এেসা!

আমার বাগােনর ওপর িদেয় রবািহত হও
এবং এর সিুম সৗরভ ছিডে়য় দাও।
আমার ি রয়তম তার বাগােন রেবশ ক ক
এবং বাগােনর সু র ফল েলা ভাজন ক ক।

পু েষর উি

৫ ১ ভিগনী আমার, বধূ আমার, আিম আমার বাগােন রেবশ করব।
আিম আমার সগুি র যািদ মশলাপািতসহ সং রহ করব।

আিম আমার মৗচাক মধসুহ পান করব।
আিম আমার ও রা ারস পান করব।

রিমক- রিমকার রিত রমণীগেণর উি
ব ুগণ, খাও, পান কর!

দয় ত ৃ কের ভােলাবাসা পান কর!

নারীর উি
২ আিম ঘিুমেয় রেয়িছ
িক আমার অ র জেগ রেয়েছ।
শান, আমার ি রয়তম য়াের করাঘাত করেছ।

“আমার কােছ উ ু হও, বধূ আমার, আমার ি রয়া, কেপািত আমার, পণূমিূত আমার!
আমার মাথা িশিশের িস হেয় গেছ।
আমার মাথার চলু রােতর কুয়াশায় আ র হেয় গেছ।”
৩ “আিম আমার বসন যাগ কেরিছ।
আবার আিম তা পরেত চাই না।
আিম আমার পা িট ধেুয় ফেলিছ।
আিম তােত আর কাদা লাগােত চাই না।”
৪ আমার ি রয়তম বাের িছে র হাত রাখেলা
এবং তার জ য আমার অ র যাকুল হল।
৫ ি রয়তেমর জ য খেুল িদেত আিম উঠলাম
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এবং আমার হাত থেক সগুি পডি়ছল,
এবং আমার হােতর তরল সগুি আমার আ ুল িদেয় দরজার িখেলর ওপর গিডে়য় পডি়ছল।
৬ আিম আমার ি রয়তেমর কােছ উ ু হেয়িছলাম
িক আমার ি রয়তম চেল িগেয়িছল!
স যখন িফের গল

তখন আমার রায় মরার মত অব া।
আিম তােক খুঁেজিছলাম
িক আিম তােক খুঁেজ পাই িন।
আিম তােক ডেকিছলাম
িক স আমােক সাডা় দয় িন।
৭ য রহরীরা নগর পাহারা িদি েলা
তারা আমােক দখেত পেলা।
তারা আমায় আঘাত করেলা।
তারা আমায় আহত করেলা।

রাচীেরর র ীরা আমার কাপড-় চাপড় কেড় িনল।
৮ হ জ শােলেমর ক যাগণ, তামােদর বেল রাখিছ,
যিদ আমার ি রয়তমেক খুঁেজ পাও তােক বেলা, আিম তার রিত ভালবাসায় কাতর।

জ শােলেমর নারীেদর উ র
৯ সকল নারীেদর মে য হ সু রী র া,
কা িদক থেক তামার ি রয়তম অ যা য রিমকেদর চেয় ভাল?

অ যা য রিমকেদর চেয় স িকভােব ভাল
য তিুম আমােদর এমন রিত িত করেত বলেছা?

জ শােলেমর নারীেদর রিত তার রতু্য র
১০ আমার ি রয়তম উ বল এবং তামােট বণ।
স ১০,০০০ লােকর মে য িবিশ ।

১১ তার মাথা খাঁিট সানার মেতাই উ ত।
তার কাঁকডা়েনা চলু দাঁডক়ােকর রেঙর মতই িম কােলা।
১২ তার িট চাখ ঝণার ধােরর কেপােতর মত।
েধর সাগের কেপােতর মত,

অল ােরর মত।
১৩ তার গাল িট একিট মসলার বাগােনর মত, যা সগু দয়।
প ফেুলর পাপিডর় মত তার ও াধর থেক তরল সগুি গিডে়য় পেড।়
১৪ তার বা র খিচত সানার দে র মত।
তার উদর হািতর দাঁেতর তরী এবং নীল মরকেত ঢাকা।
১৫ তার পা িট সানার পায়ার ওপের
মমর ে র মত।
তার চহারা
িলবােনােনর র তম গােছর মত!
১৬ জ শােলেমর যবুতী রমণীরা,
তার মখুই িম বাদ ব প।
স সবিকছ ু িনেয়ই মেনারম।

এই আমার রিমক।
এই আমার ি রয়।
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নারীর রিত জ শােলেমর নারীেদর উি

৬ ১ রমণীেদর মে য সু রী র া,
তামার রিমক কাথায় গেছ?

তামার ি রয়তম কান িদেক গেছ?
আমােদর বল, তাহেল, তােক খাঁজার যাপাের, আমরা তামােক সাহা য করেত পাির।

জ শােলেমর নারীেদর রিত তার উ র
২ আমার ি রয়তম
তার মশলার বাগােন িগেয়েছ।
স তার বাগােন ঘেুর বডা়েত

ও প ফলু তলুেত গেছ।
৩ আিম একমা র আমার রিমেকর
এবং আমার রিমক একমা র আমারই।
স প বেন ঘেুর বডা়য়।

তার রিত পু েষর উি
৪ হ ি রয়তমা, তিুম িতসার মত সু র,
জ শােলেমর মত মেনারম,
গ বারা রি ত নগরীর মত ভয় র।

৫ আমার িদেক চেয় দেখা না!
তামার িট চাখ আমায় অি র কের দয়!
তামার কশরািশ, িগিলয়দ পবেতর ঢাল বেয়
নেম আসা একদল ছাগেলর মত।

৬ তামার দাঁত েলা স য াত ছাগীর মত।
তারা রে যেকই যমজ বৎস জ িদেয়েছ
এবং একটা মষও তার শাবকেক হারায় িন।
৭ তামার গ েদশ ডািলম ফেলর
িট আধখানা টকুেরার মেতা।

৮ ষাট জন রাণী বা ৮০ জন উপপ ী থাকেত পাের,
এমনিক অগিণত ত ণীরাও থাকেত পাের,
৯ িক আমার পিরপণূা,
আমার কেপাতী অি বতীয়া।
স তার মােয়র কােছ অন যা,
য তােক জ িদেয়িছল তার সব থেক ি রয় স ান!

যবুতী রমণীরা তার িদেক চেয় দেখ এবং তার েপর রশংসা কের।
ধু তাই নয়, রাণীরা এবং উপপ ীরাও তার রশংসা কের।

নারীরা তার রশংসা কের
১০ ঐ ত ণী মেয়িট ক?
মেয়িট ভােরর আভার মতই উ বল।
স চাঁেদর মত সু র।
স সেূযর মত উ বল।
স শাভাযা রার তারােদর মত স রা ।
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নারীর উি
১১ উপ যকার ফল দখেত
আিম আখেরােটর বাগােন গলাম,
দখেত গলাম রা াে েত

অথবা ডািলমগােছ ফল ধেরেছ িকনা।
১২ আিম িনেজও জানতাম না য স আমােক রেথর ওপর যবুরাজ িহেসেব বিসেয়েছ।

জ শােলেমর ক যারা তােক বলেলা
১৩ িফের এেসা, িফের এেসা শলূ ীয়! †

িফের এেসা, িফের এেসা, যােত আমরা তামায় চেয় দখেত পাির।
শলূ ীেয়র িদেক তিুম কন তািকেয় দখ?
স য মহনিয়েম িবজয় নেৃ য ম ।

পু ষিট তার েপর রশংসা কের

৭ ১ রাজকে য, তামার জেুতা পরা পা খািন কত সু র!
তামার ব র রখািয়ত িট ঊ িশ ীর তরী অল ােরর মত।

২ তামার নািভ গালাকার পাে রর মত,
তা যন সব সময় রা ারেস পণূ থােক।
তামার উদর দশ

প িদেয় ঘরা ূপীকৃত গেমর মত।
৩ তামার ন িট
গজলা হিরেণর যমজ শাবেকর মত।
৪ তামার ক েদশ হািতর দাঁেতর ে র মত।
তামার িট চাখ বৎ-র বীেমর বারবতী

িহ বেনর সেরাবেরর মতই সু র।
তামার নাক িলবােনােনর সই ে র মত
য দে শেকর িদেক চেয় থােক।

৫ তামার মাথা কি ল পবেতর মত।
তামার মাথার চলু রশেমর মত।
তামার দীঘ দালািয়ত চলু

রাজােক পয আকৃ কের!
৬ তিুম সি যই সু রী! তিুম সি যই মেনারমা!
ি রয়া আমার, সি যই তিুম একজন সব চেয় মেনারমা যবুতী!
৭ তিুম তালগােছর মত দীঘ
এবং তামার ন িট
সই গােছর থাকা থাকা ফেলর মত।

৮ আিম সই গােছ চডে়ত চাই, এবং আিম তার ডাল ধরেত চাই।
তামার ব যগুল রা ার থাকার মত সগুি ময় হা ।

৯ তামার মেুখর বাদ যন হয় র রা ারেসর মত।
রা ারস ও াধর ও দাঁেতর ওপর িদেয় গিডে়য়

আমার রেমর ওপর ঝের পেড।়

†৬:১৩ শলূ ীয় অথবা “শলূিমথ।” শদিট “শেলামন” শেদর রীিল হেত পাের। এর অথ হেত পাের স শেলামেনর প ী
িছল বা হেব। এই নামিটর অথ, “িনখুঁত শাি েত” অথবা “শেূনম থেক রীেলাকও হেত পাের।”
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পু ষিটর রিত নারীর উি
১০ আিম আমার রিমেকর
এবং স আমােক চায়!
১১ এেসা ি রয়তম আমার,
আমরা মােঠ চেল যাই।
এেসা আমরা র ুিটত হনা ফেুলর মােঝ আমােদর রাত কাটাই।
১২ এেসা আমরা তাডা়তািড় উেঠ রা া েত যাই।
চল আমরা দিখ রা ার মকুুল ধেরেছ িক না।
চল আমরা দিখ কুঁিড় র ুিটত হেয়েছ িক না,
ডািলেমর গােছ ম রী ধেরেছ িক না।
সখােন তামােক আিম আমার রম দেবা।

১৩ দূদাফল ‡গ িব ার করেছ
এবং সম ফলই আমার য়াের আেছ।
ি রয়তম আমার, আিম তামার জ য নানা মেনারম িজিনস সং রহ কের রেখিছ।
নতনু এবং পরুাতন নানা িজিনস!

৮ ১ যিদ তিুম আমার ভাইেয়র মত হেত, য আমার মােয়র য পান কেরেছ,
তাহেল আিম যিদ তামােক বাইের দখেত পতাম,

আিম তামােক চু বন করতাম
এবং তখন কউই িক আমােক ঘণৃা করত না।
২ আিম তামােক আমার মােয়র বাডী়েত,
তাঁর সই ঘের িনেয় যতাম িযিন আমােক িশ া িদেয়েছন।
আিম তামােক ডািলম িনিষ
সগুি রা ারস পান করেত িদতাম।

রমণীগেণর রিত নারীর উি
৩ তার বাঁ হাত আমার মাথার নীেচ
এবং তার ডান হাত আমায় জিডে়য় ধের।
৪ হ জ শােলেমর ক যাগণ, রিত া কর,
যত ণ না র ত হই,
ভােলাবাসােক জািগও না।

জ শােলেমর রমণীগেণর উি
৫ ি রয়তমেক ভর কের
ম ভিূমর ম য িদেয় ওই মেয়িট ক আসেছ?

পু ষিটর রিত নারীর উি
যখােন তামার মা তামায় জ িদেয়েছ,
যখােন তিুম জে িছেল সই আেপল গােছর নীেচ

আিম তামায় জািগেয় িছলাম।
৬ শীলেমাহেরর মত আমােক তামার দেয়র ওপের রেখা।
শীলেমাহেরর মত বা র ওপের রেখা।
ভােলাবাসা মতৃু্যর মতই শি শালী।
কামনার আেবগ কবেরর মতই বলবান।

‡৭:১৩ দূদাফল িহ ভাষায় এিটেক যানে রক বলা হয়। লােক ভাবত এই উি দ িল রম উে রক করেত পারত।
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এর িশখা িল
বল আ েনর িশখার মত!

৭ ব যা কখনও ভােলাবাসােক িনবািসত করেত পাের না।
নদী কখনও ভােলাবাসােক ধেুয় িদেত পাের না।
ভােলাবাসার জ য মানষুেক যিদ তার সব ব যাগ করেত হয়,
তারা অব যই তা ঘণৃা করেব!

তার ভাইেদর উি
৮ আমােদর একিট ছাট ভিগনী আেছ।
এখনও তার ন উি হয় িন।
যিদ কান যি তােক িববাহ করেত চায়
তখন আমােদর ভিগনীর জ য আমরা িক করেবা?
৯ যিদ স একটা দওয়াল হত,
আমরা তার চারিদেক েপার িমনার গেড় িদতাম।
যিদ স দরজা হত,
তার চার িদেক এরস কােঠর কা কায কের িদতাম।

ভাইেদর রিত নারীর উ র
১০ আিম একিট রাচীর,
আমার ন বয় িমনােরর মত।
আিম তার চােখ অনু রহ দেখিছ!

তার (পু েষর) উি
১১ বা -হােমােন শেলামেনর একিট রা া বাগান িছল।
সই রা া বাগােন স র ীেদর িনেয়াগ করল।

এবং রে যেক ১০০০ রৗ য শেকল পিরমাণ রা া িনেয় এল।
১২ শেলামন তিুম তামার ১০০০ শেকল রাখেত পােরা।

রে যেক যারা রা া এেনেছ
তােদর ২০০ শেকল কের দাও।
িক আিম আমার িনেজর রা া ত িনেজর কােছ রাখেবা!

নারীর রিত পু েষর উি
১৩ বাগােনর ঐখােন তিুম বস,
অনগুামীরা তামার কথা নেছ।
আমােকও তা নেত দাও!

পু েষর রিত নারীর উি
১৪ ি রয় আমার, পািলেয় যাও।
সগুি মসলার পবেত তিুম হিরেণর মত িকংবা মগৃবৎেসর মত হেয় গছ!
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