
Cantic na gCanticí ó Sholomon

Tugtar mar ainm ar an leabhar so “Cantic na gCanticí”, .i. an Chantic is uaisle dhíobh go léir, mar
is cantic í atá lán de mhistéiribh doimhne, árda, mistéirí a bhaineann le haontú aoibhinn Chríost
agus a chéile, aontú a tosnaítear ar an saol so le grá agus a bheidh síoraí ’na dhiaidh so ar neamh.
Is  í  an Eaglais  Céile Chríost,  go mór mór an chuid is maisiúla den Eaglais,  .i.  anamnacha na
bhfíoraon atá beacht, óir is grá le Críost an uile fhíoraon díobh, ach thar an gcuid eile go léir
díobh, Muire Mháthair, an mhaighdean ghlórmhar a bhí riamh gan teímheal.

Caib. a hAon

An chéile ag tnúth chun aontaithe le Críost. A ngrá araon dá chéile.

1 Pógadh sé me1 le póig a bhéil,
óir is feárr do chíocha ná fíon,
2 cúmhartha ó úngtha is rómhaith.
Íle dá dhortadh is ea t’ainm.
Uime sin a thug na maighdeana óga grá dhuit.
3. Tarraig me2, beimíd ag rith id dhiaidh
chun cúmharthachta t’uinnimíntí.
Do thug an rí isteach ’na stórasaibh me.
Glacfaimíd áthas agus gáirdeachas ionat,
ag cuímhneamh ar do chíochaibh níos mó ná ar fhíon.
Thug na fíoraein grá dhuit.
4 Táim dubh ach táim álainn3, a iníonacha Iérúsalem,
mar thaibearnacail Chéadair, mar chruitíní Sholomoin.
5 Ná bídh ’om brath mar go bhfuilim crón.
Mar d’athraigh an ghrian mo dhath.
Do throid clann mhac mo mháthar liom.
Chuireadar im chimeádaí me in sna fíonghortaibh.
Níor chimeádas m’fhíonghort.
6 Inis dom, thusa gur thug m’anam grá dhuit, cá n-itheann tú bia?
Cá mbíonn tú id luí i lár an lae?
Sara ndíreóinn ar bheith ag fánaíocht i ndiaidh tréad do chúmpánach.
7 Mura n-aithníonn tú thu féin4, a bhean is áille de sna mnáibh,
imigh amach agus lean lorg na dtréad,
agus bhí ag fosaíocht do mheannán le hais
taibearnacal na n-aeirí.
8 Lem chuallacht marcach i gcarbataibh Pharao
is ea ’ shamhlaíos tu, a ghrá.

1 Caib. 1. véar. 1. “Pógadh sé me”. Guí na hEagailse, céile Chríost, dhá iarraidh air grá ’ thabhairt di i síocháin, an ní 
is mian léi thar gach ní eile pé suairceas a bheidh ann, agus uime sin adeir sí sa tarna rann, “thug na maighdeana 
óga”, .i. anamnacha na bhfíoraein, “grá dhuit”. 

2 Véar. 2. “Tarraig me”. ’Sé sin, led ghrásta: gan san níorbh fhéidir dom teacht chút. Taispeánann an metaphor nách 
féidir dúinn teacht chun Críost ár dTiarna lenár neart féin, mura dtarraigidh sé sinn lena ghrásta atá i gcimeád aige 
’na stórasaibh: ’sé sin, i mistéiríbh an Chreidimh, a dh’fhoillsigh Dia, trí mhéid a ghrá agus a mhaitheasa, don chine 
daonna. Do deineadh an foillsiú san trí Mhaois ar dtúis, i samhaltas, agus ansan trí Chríost, ’na riochtaibh féin.

3 Véar. 4. “Táim dubh ach táim álainn”. ’Sé sin, do cuireadh Eaglais Chríost ar bun in úmhlaíocht, agus i gcruatan, i 
dtreó go bhféachann sí dubh lasmu’, ach tá sí álainn maisiúil laistigh trí bhíthinn a dea-theagasc agus a dei-nós.

4 Véar. 7. “Mura n-aithníonn tú thu féin”. Críost ag cur misnigh ar an Eaglais chun a tréada do leanúint agus bheith ag
faire orthu. Agus bíodh nách eól di ar fad an chómhacht atá láimh léi, ag cabhrú léi, deir sé léi go bhfuil, véar. 8. 
“mo chuallacht marcach”, .i. na haingil, ag faire uirthi i gcónaí agus dhá cosnamh. Agus sa rann a leanann cuireann 
sé i gcuímhne dhi na súáilcí agus na gréithre atá tabhartha aige féin di.



9 Táid do dhá leacain chomh hálainn le leicnibh turtair,
do mhuineál le seóidibh.
10 Déanfaimíd slabhraí óir duit,
agus iad órnaithe le hairgead.
11 An fhaid a bhí an rí ’na luí
do chuir mo spíocnárd amach a dhea-bhalaith.
12 Gabháil mírr is ea mo ghrá dhómhsa,
idir mo chíochaibh a dhéanfaidh sé cónaí.
13 Truipeall cupair mo ghrá dhómhsa,
i bhfíonghortaibh Engaddí.
14 Féach is álainn ataoi, a ghrá liom, féach, is álainn ataoi.
Mar shúile na gcolúr atá do shúile.
15 Féach is álainn tusa, a ghrá liom, agus is dathúil:
tá ár leaba go bláfar.
16 Saileanna céadair atá ’nár dtigh.
Agus cúplaí d’adhmad cupair. 

Caib. a Dó

Críost ag tabhairt a cheana ar an Eaglais. É dhá glaoch chuige.

1 Is mise bláth an mhachaire1.
Is me lile na ngleannta.
2 Mar an lile i measc na ndeilgne,
sin mar atá mo ghrása i measc na n-iníon.
3 Mar an crann abhall i measc crann na gcoíllte
sin mar atá mo ghrá i measc na mac.
Do shuíos fé scáil an té ba mhian liom,
agus ba mhilis a thoradh im scórnaigh.
4 Thug sé isteach me i siléir an fhíona,
chuir sé carthanacht in órdú ionam.
5 Cuiridh bláthanna mar thaca liom;
cuiridh abhla im thímpall;
mar is tláith me le grá.
6 A lámh chlé fém cheann;
agus beidh a lámh dheas im thímpall.
7 Aicim oraibh, a iníonacha Iérúsalem,
trí eilitibh agus trí fhiannaibh an mhachaire,
gan mo ghrá do mhúiscilt ná do dhúiseacht,
go dtí gur maith léi féin é.
8 Guth mo ghrá dhil2, féach tá sé ag teacht,
ag léimrigh ar na sléibhtibh, ag preabadh de dhruím na gcnuc.
9 Is cosmhail mo ghrá leis an eilit,
nú le fia óg.
Féach, tá sé ’na sheasamh laistiar dár bhfalla
ag féachaint trí sna finneógaibh,
ag féachaint trí sna laitísibh.
10 Féach, tá mo ghrá ag labhairt liom:

1 Caib. 2. véar. 1. “Bláth an mhachaire”. Deir Críost gurb é féin bláth na cine daonna, Tiarna ar cruthaíodh de 
chréatúiribh, agus ínseann sé, véar. 2, an bua atá ag á chéile, an Eaglais fhírinneach, ar gach cuallacht eile daoine. 
Agus ná fuil in sna cuallachtaibh eile ach deilgne.

2 Véar. 8. “Guth mo ghrá dhil”. .i. Craobhscaoileadh an tSoíscéil ag buachtaint ar gach cosc agus ar gach deacracht. 
Agus samhaltar na deacrachtaí sin le sléibhtibh agus le cnucaibh beaga.
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éirigh, brostaigh, a ghrá liom,
a cholúir liom, a mhaise liom, agus tar.
11 Óir tá an geímhreadh imithe cheana féin.
Do stad an fhearthainn agus d’imigh sí.
12 Táid na bláthanna le feiscint ’nár dtír.
Tá aimsir an bheárrtha tagaithe.
Airítear guth an turtair ’nár dtír.
13 Tá an crann fíge tar éis a fígí glasa do chur amach.
Táid na fíniúna i mbláth ag tabhairt a mbalaith cúmhartha uathu.
Éirigh, a ghrá liom, a thaithneamh liom, agus tar.
14 A cholúir liom i scoiltibh na carraige, i gclais an fhalla, taispeáin t’aghaidh dom.
Labhradh do ghlór im chluais.
Óir is milis do ghlór, agus is álainn do ghnúis.
15 Beiridh dúinn ar na sionnachaibh beaga1

a bhíonn ag lot na bhfíonghort,
mar tá ár bhfíonghort fé bhláth.
16 Mo ghrása dhómhsa agus mise dho san,
atá ag ithe i measc na lilí.
17 Go n-éirídh an lá agus go n-imídh na scáileanna.
Fíll: bí cosmhail, a ghrá, le heilit,
agus le fia óg ar cnuchaibh Bheter.

Caib. a Trí

An Chéile ag lorg Chríost. Glóire daonnachta Chríost.

1 Ar mo leaba2 san oíche
do loirgeas an té dár thug m’anam grá,
do loirgeas é agus ní bhfuaras é.
2 Éireód agus geóbhad tímpall sa chathair.
In sna sráidibh agus in sna háitibh leathana
loirceód an té dár thug m’anam grá.
Do loirgeas é agus ní bhfuaras é.
3 An lucht faire a bhíonn ag cimeád na cathrach
fuaradar me:
an bhfeacabhair an té dár thug m’anam grá?
4 Nuair a bhí gofa thórsu beagán agam,
do fuaras an té dár thug m’anam grá.
Chimeádas é, ní leogfad uaim é,
go dtugad isteach é i dtigh mo mháthar,
isteach i seómra na mná ónar rugadh me.
5 Aicim oraibh, a iníona Iérúsalem,
trí eilitibh agus trí fhiannaibh an mhachaire,

1 Véar. 15. “Sionnacha beaga”. Críost dhá órdú dá chléir breith ar na teagascóiribh fallsa, ’sé sin a bhfallsacht do 
nochtadh, agus a dteasgasc éithigh, agus ar an gcuma san gan leogaint dóibh fíonghort na fírinne do lot, mar a 
deineadh na sionnacha beaga le fíonghortaibh an fhíona. Sin é samhaltacht na cainnte.

2 Caib. 3. véar. 1. “Im leaba san oíche”. Bhí na geinte, sa doircheacht, ag útamáil agus ag dul amú sa gheintleacht, ag 
lorg an ruda nárbh fhéidir a dh’fháil ann, ag lorg fírinne Dé. Bhíodar ag dul amú sa lorg san go dtí gur nocht Críost 
an Soíscéal dóibh trína lucht faire féin, .i. na hAspail, agus teagascóirí eile na hEagailse. Do ghlacadar an creideamh 
ó sna teagascóiribh sin, agus chimeádadar greim ar an gcreideamh. Sa chéill sin adeir an Chéile (an Eaglais) “ní 
scarfad leis go dtugad isteach é i dtigh mo mháthar”, ’sé sin, go dtí, fé dheireadh, go nglacfaid na Giúdaígh féin 
Críost.
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gan corraí, agus gan mo ghrá do dhúiseacht,
go dtí gur maith léi féin é.
6 Cé hí siúd ag gabháil suas tríd an uaigneas,
amhail polla de dheatach spíosraí cúmhartha,
de mhírr, agus de thúis, agus de phúdaraibh uile an chúmharthachtóra?
7 Féach trí fichid curadh, de sna curaíbh is tréine ar Israél,
tímpall ar leaba Sholomoin,
8 Agus claimhte ’na lámhaibh acu go léir
agus iad lánoilte ar chogadh. 
Claíomh gach fir ar a shliasaid,
mar gheall ar eagla na hoíche.
9 Do dhein an rí Solomon iomdha dho féin
d’adhmad Libanuis:
10 d’airged a dhein sé na pollaí.
D’ór a dhein sé an tolg.
A dhul suas de chorcar,
a lár do chlúdaigh sé le carthanacht,
mar gheall ar iníonaibh Iérúsalem.
11 Gluaisídh amach, a iníona Iérúsalem, agus féachaidh,
an rí Solomon sa choróinn lenar choróinnigh a mháthair é
i ló a phósta;
i ló áthais a chroí.

Caib. a Ceathair

Críost ag áireamh maisiúlacht na céile agus ag ínsint a ghrá dhi.

1 Nách álainn ataoi1, a ghrá liom, nách álainn ataoi!
Súile colúir is ea do shúile,
in éaghmais a bhfuil istigh i bhfolach.
Táid do dhlaoithe mar thréadta gabhar
a tháinig aníos ó chnuc Ghalaaid.
2 T’fhiacla mar ’ bheadh tréadta caorach beárrtha
ag teacht aníos ón níochán.
Agus cúpla ag gach caíora dhíobh.
Agus gan aon chaíora sheasc orthu.
3 Mar ’ bheadh lása dearg atáid do bheóil,
agus is milis é t’úrlabhra.
Mar phíosa de ghránúll atáid do leicne,
in éaghmais a bhfuil istigh i bhfolach.
4 Mar thúr Dháivid atá do mhuineál,
túr atá déanta le daingeanaibh:
míle sciath ar crochadh air,
airm chosanta le fearaibh tréana.
5 Dhá eilit óga gur cúpla iad do dhá chí’2,

1 Caib. 4. véar. 1. “Nách álainn ataoi”. Críost arís ag moladh áilleachtaí na hEagailse. Táid na háilleachtaí sin dá 
samhlú sa chaibideal so ar fad le metaphoraibh iolartha ag cur ionnracais na hÉagailse in úil, agus a macántacht, 
agus a seasmhacht.

2 Véar. 5. “Do dhá chí’”. Grá do Dhia agus grá don chómharsain sin iad dhá chí’ na hEagailse. Táid an dá ghrá san 
chómh dlúite ’na chéile gur cúpla iad. “Ag inníor i measc na lilí”, ’sé sin le rá, i measc mistéirí an chreidimh, agus i 
measc na sácramíní a dh’fhág Chríst ag an Eaglais chun an dá ghrá do chothú. Sin é an t-inníor i measc na lile.
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agus a bhíonn ag inníor i measc na lilí.
6 Go n-éirídh an lá agus go n-imídh na scáileanna,
raghad go sliabh an mhírr agus go cnuc na túise.
7 Is álainn tu go léir, a ghrá dhil,
agus níl aon smól ionat.
8 Tar ó Libanus, a chéile liom,
tar ó Libanus, coróinnfar thu,
ó bhárr Amana, ó bhárr Sanir agus Hermoin,
ó leapachaibh na león, ó chnucaibh na n-onchon.
9 Do ghoinis mo chroí, a shiúr liom, a chéile,
do ghoinis mo chroí le súil leat.
Agus le ribe de ghruaig do mhuiníl.
10 Nách álainn iad do chíocha, a shiúr liom, a chéile.
Is breátha iad do chíocha ná fíon.
Agus balaith t’úngthacha thar gach balaith spíosraí túise.
11 Táid do bheóil, a chéile liom, mar ’ bheadh criathar ag sileadh meala as.
Tá bainne agus mil féd theangain,
agus tá balaith do chod’ éadaigh mar ’ bheadh balaith túise.
12 Gáirdín dúnta is ea mo shiúr1, mo chéile;
gáirdín dúnta, tobar fé shéala.
13 Parthais de ghránúllaibh is ea do phlanndaí
mar aon le toradh an abhlúird, cupar le spíocnárd.
14 Spíocnárd agus cróch, fistula agus cinamon
mar aon le gach adhmad i Libanus.
Mírr agus alóe agus gach dea-bhalaith eile.
15 Tiobraid na ngarraithe, tobar an uisce bheó
a ritheann ’na chaise láidir ó Libanus.
16 Éirigh, a ghaoth aduaidh, agus tar, a ghaoth aneas,
bí* ag séideadh tríom gháirdín, agus bíodh a spíosraí ag scéith.

Caib. a Cúig

Críost ag glaoch ar a chéile. Ise tláithlag le grá. Í ag áireamh a mhaisiúlachtaí.

1 Tagadh mo ghrá isteach ’na gháirdín2.
Agus itheadh sé toradh a chrann abhall.
Táim tagaithe isteach im gháirdín, a shiúr liom, a chéile.
Tá mo mhírr bailithe agam mar aon lem spíosraíbh arómatacha.
D’itheas an criathar i dteannta mo mheala,
d’ólas mo chuid fíona mar aon le bainne.
Ithidh, a cháirde, agus ólaidh, agus bídh ar mire, a cháirde dílse.
2 Táim im chodladh, ach tá mo chroí ag déanamh na faire:
guth mo ghrá agus é ag bualadh.
Oscail dom, a shiúr, is tu mo ghrá, mo cholúr,
mo ghrá gan teímheal:
óir tá mo cheann lán de dhrúcht.

1 Véar. 12. “Gáirdín dúnta ... mo shiúr”. Tá an Eaglais dúnta suas. Ní féidir a bheith inti ach na daoine go bhfuil an 
creideamh fírinneach acu. “Tiobraid fé shéala”. Uisce na ngrást an t-uisce atá sa tiobraid sin, agus ní féidir d’éinne 
deoch den uisce sin d’fháil ach don mhuíntir a bhíonn ag glacadh na sácramíní agus gréithre eile na hEagailse.

2 Caib. 5. véar. 1. “Tagadh mo ghrá isteach ’na gháirdín”. Eaglais Chríost an gáirdín, agus a lán torthaí ann, .i. dea-
ghníomhartha na bhfíoraon.
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Agus mo dhlaoithe de bhraonaibh na hoíche.
3 Tá mo bhall éadaigh bainte dhíom agam,
conas a chuirfead umam é?
Táid mo chosa nite1 agam
conas a shaileód iad?
4 Chuir mo ghrá a lámh tríd an bpoll2,
agus chrithnigh mh’inní lena theangmháil.
5 D’éiríos go n-osclóinn dom ghrá.
Bhí mo lámha ag sileadh mírr astu.
Bhí mo mhéireanna lán den mhírr ab fheárr.
6 D’osclas sabh mo dhorais dom ghrá.
Ach bhí iompaithe i leataoibh aige agus bhí sé imithe.
Do leigh m’anam nuair a labhair sé.
Do loirgeas é agus ní bhfuaras é.
Do ghlaos air agus níor fhreagair sé.
7 Do fuair an lucht cimeádta me agus iad ag gabháil tímpall na cathrach.
Bhuaileadar me agus chréachtnaíodar me.
Do thóg lucht cimeádta na bhfallaí uaim mo chochall.
8 Aicim oraibh (agraim sibh), a iníona Iérúsalem,
má gheibheann sibh mo ghrá
a rá leis go bhfuilim tláith le grá.
9 Cad é an saghas grá do ghrása, a bhean is áille de mhnáibh?
Cad é an saghas grá do ghrá, go n-agrann tú sinn mar sin?
10 Tá mo ghrása geal3, agus rua,
is rogha a míltibh é.
11 Ór mín a cheann,
géaga failme a dhlaoithe,
chómh dubh leis an bhfiach.
12 A shúile mar cholúra ar shruthaibh uisce,
do níodh le bainne agus a bhíonn ’na shuí
in aice le sruthánaibh lána.
13 A leicne mar leapacha de spíosraíbh arómatacha,
curtha ag na cúmharthachtóiríbh.
Lilí ag sileadh mírr astu a bheóil.
14 A lámha deilte, agus iad d’ór,
agus iad lán le hiasintibh.
A bholg d’íobhar,
suíte le saifíribh.
15 A chosa mar cholamna marmair,
agus iad suíte ar bhunaibh óir.
A chruth mar chruth Libanuis
álainn mar na céadair.
16 A scórnach go róshuairc,

1 Manuscript had nighthe.
2 Véar. 4. “Chuir mo ghrá a lámh tríd an bpoll”, .i. trí pholl na heochrach. Bhíodh an Eaglais, Céile Chríost, dúnta 

isteach uaireanta ag á namhaid, lucht a géarleanúna, agus bhíodh sí ag tnúth le cabhair ó Chríost, ’sé sin lena láimh 
ag teacht tríd an ndoras: agus, v. 6. “bhí sé tar eis iompáil i leataoibh agus bhí sé imithe”. ’Sé sin le rá, do 
cheadaíodh Críost tuilleadh cruatain do theacht ar an Eaglais. Agus arís, véar. 7. “an lucht cimeádta”, sin iad na 
drochdhaoine a bhíodh ag crá na hEagailse. Thógaidís a cochall uaithi; ’sé sin, do thógaidís ón eaglais a teampaill 
agus a córacha chun gnóthaí creidimh.

3 Véar. 10. “Tá mo ghrá geal”. Sa chainnt as san go dtí deireadh an chaibidil sin tugann an Eaglais cúntas do lucht 
díchreidimh ar cad é an saghas Críost, chun iad do mhealladh óna ndíchreideamh isteach sa chreideamh cheart.
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agus é go rógheanúil ar fad.
Sin é saghas mo ghrása.
Agus is é mo chara é, a iníona Iérúsalem.
17 Cár imigh do ghrá uait, a bhean is áille de mhnáibh?
Cár imigh do ghrá uait?
Agus loirceóm é in éineacht leat?

Caib. a Sé

Aon is ea Céile Chríost. Is aon álainn í, ach is aon scannrúil í.

1 Tá mo ghrá imithe síos1 isteach ’na gháirdín,
chun leapan na spíosraí arómatach,
chun bheith ag ithe in sna gáirdíníbh agus ag bailiú na lilí.
2 Mise dom ghrá, agus mo ghrá dhómhsa,
agus é ag ithe i measc na lilí.
3 Taoise go breá, a ghrá liom, go suairc,
agus go maisiúil, mar Iérúsalem.
Go scannrúil, mar ’ bheadh slua i gcóir chun catha.
4 Iompaidh uaim do shúile,
óir chuireadar ’ fhéachaint orm teitheadh chun siúil.
Tá do ghruaig mar ’ bheadh tréad gabhar ó Ghalaad.
5 Taid t’fhiacla mar ’ bheadh tréad caeireach
atá tagaithe aníos ón níochán,
agus cúplaí acu go léir,
agus gan seasca orthu.
6 Mar choirt gránúill do leicne (do dhá leacain),
in éaghmais a bhfuil i bhfolach istigh agat.
7 Tá trí fichid bannrín, agus cheithre fichid leannán,
agus iníona óga thar áireamh.
8 Aon mo cholúr2, aon deárscnaithe is ea m’aonsa.
Aon aonair a máthair féin.
Aon is rogha leis an máthair a rug í.
Chonaic na hiníonacha í agus dúradar gur sháraoibhinn í:
na bannríona agus na leannáin agus do mholadar í.
9 Cé hí sin3 atá ag teacht amach ar nós na maidine ag éirí,
álainn mar an ré, lonnrach mar an ghrian,
scannrúil mar shlua i gcóír chun catha?
10 Chuas síos i ngáirdín na gcnó,
go bhfeicfinn tórthaí na ngleannta,
go bhféachfainn an raibh an fíonghort i mbláth,
agus na gránúlla ag cur amach. 
11 Ní raibh ’ fhios agam. Do bhuairimh m’anam me

1 Caib. 6. véar. 1. “Tá mo ghrá imithe síos”. Bíonn Críost i gcónaí i bhfochair a sheirbhíseach a bhíonn ag obair ’na 
gháirdín agus taithneann an obair leis. Ach na focail sin, “imithe síos”, ciallaíd siad go dtriallann Críost an Eaglais 
nuair a cheadaíonn sé géarleanúint uirthi, agus ansan go dtagann sé ag dabhrú léi agus go gcuireann a theacht áthas 
uirthi.

2 Véar. 8. “Is aon mo cholúr”. .i. Is aon amháin m’Eaglais. Agus níl beacht ach í, agus níl beannaithe ach í.
3 Véar. 9. “Cé hí sin”. Sin metaphor álainn ag samhlú na hEagailse ó thosach. “An mhaidean ag éirí” .i. an Eaglais fé 

dhlí Mhaoise. “Lonnrach mar an ghrian”, .i. an Eaglais fé sholas an tSoíscéil. “Scannrúil mar shlua”. .i. Cómhacht 
Eagailse Chríost in aghaidh a namhad.
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mar gheall ar charbataibh Aminadaib.
12 Fíll, fíll, a Shulamíteach!
Fíll go bhféacham ort.

Caib. a Seacht

Tuilleadh tuarascabhála ar áilleachtaibh na hEagailse .i. Céile Chríost.

1 Cad a chífir sa tSulamíteach ach buíonna longphort?
Nách álainn iad do chéimeanna1 i mbrógaibh, a iníon an phriúnsa!
Táid dlútha do shliasad ar nós seóide a deineadh le láimh ceárdaí oilte.
2 Tá t’imleacán mar ’ bheadh scála cómhchruínn
gan cuacha in easnamh air choíche.
Do bholg mar ’ bheadh cruach cruithneachtan,
tímpallta le lilíbh.
3 Do dhá chí’ mar dhá eilit óga
gur cúpla iad.
4 Do mhuineál mar ’ bheadh túr íobhair.
Do shúile ar nós éisclínnte Heseboin,
atá i ngeata iníne an tslóigh.
Do shrón mar thúr Libanuis,
atá ag féachaint i dtreó Damascuis.
5 Tá do cheann ar nós Charmel2

agus gruaig do chínn ar nós chorcra an rí,
ceangailte in sna clasaibh.
6 Nách álainn tu, agus nách maisiúil,
a róshearc, i suairceasaibh!
7 Is cosmhail do sheasamh le crann failme,
agus do chíocha le crobhaing caor fíniúna.
8 Duart: Raghad suas sa chrann failme,
agus béarfad greim ar a thoradh:
agus beid do chíocha ar nós crobhaingí na fíniúna.
Agus balaith do bhéil ar nós na n-abhall.
9 Do scórnach ar nós an fhíona is feárr.
Oiriúnach dom ghrá le n-ól,
agus dá bheólaibh agus dá fhiaclaibh le breithniú.
10 Is dom ghrá mise,
agus is chúm a chasann sé.
11 Téanam, a ghrá, téimís amach sa pháirc.
Cónaímís in sna bailtibh beaga.
12 Éirímís go moch chun na bhfíonghort,
féachaint an bhfuil na fíonghuirt i mbláth;
an bhfuilid na bláthanna ollamh ar thoradh ’ thabhairt,
an bhfuilid na gránúlla go ráfar.
Ansan is ea ’ thabharfad duit mo chíocha.
13 Tugaid na mandráca a mbalaith uathu.
Tá gach saghas torthaí ’nár ngeataíbh.
Chimeádas duit, a ghrá, nua agus sean.

1 Caib. 7. véar. 1. “Nách álainn iad do chéimeanna”. In sna metaphoraibh sin curtar i gcéill cómhacht na hEagailse, 
agus a dualgas, i síolradh an chreideamh. 

2 Véar. 5. “Tá do cheann ar nós Charmel”. Críost a ciallaítear ansan, .i. Ceann dofheicse an Teampaill.
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Caib. a hOcht

Grá na hEagailse do Chríost, agus a ghrá san dise.

1 Cé ’ thabharfaidh dom thusa id dhriotháir agam,
ag deól cíóch mo mháthar,
ionas go bhfaighead thu lasmu’ agus go bpógad thu,
agus ná tarcaisneóidh éinne me feasta?
2 Béarfad ort agus tabharfad isteach thu i dtigh mo mháthar.
Ansan is ea ’ theagascóir me,
agus tabharfad duit cuach d’fhíon leasaithe,
agus fíon nua óm ghránúllaibh.
3 A lámh chlé1 fém cheann,
agus beidh a lámh dheas im thímpall.
4 Agraim sibh, a iníonacha Iérúsalem,
ná corraídh agus ná dúisídh mo ghrá go dtí gur maith léi féin é.
5 Cé hí sin2 ag teacht aníos as an uaigneas,
agus í lán de shuairceasaíbh,
ag luí ar a grá?
Fén gcrann abhall a thógas suas tu.
Ansan a truaillíodh do mháthair.
Ansan a sáraíodh an bhean ónar rugadh thu.
6 Cuir me im shéala ar do chroí,
im shéala ar do chuislinn,
mar tá grá chómh láidir leis an mbás.
Tá tnúth3 chómh cruaidh le hfireann.
Lóchranna tine agus lasrach a lóchranna.
7 Ní féidir do mhórán uisceacha grá do mhúchadh.
Ná ní féidir do thuiltíbh é ’ bhá.
Má thugann duine maoin uile a theaghlaigh uaidh ar ionúine
is neamhní leis é.
8 Tá ár ndrifiúr beag4,
agus níl cíocha aici.
Cad a dhéanfam lenar ndrifír
sa ló ’na gcaithfar labhairt léi?
9 Más falla í,
deinimís suas air daingniúcháin airgid.
Más doras í
dlúthaímís é le clárachaibh céadair.

1 Caib. 8. véar. 3. “A lámh chlé”. An Eaglais ag cainnt le Críost. “A lámh chlé”, .i. an Tiomna Sean. “A lámh dheas”, 
.i. an Tiomna Nua.

2 Véar. 5. “Cé hí sin?” Na haingil, agus iad lán d’iúnadh, ag féachaint ar na Geintibh ag iompáil chun an chreidimh. 
“Ag teacht aníos as an uaigneas”, .i. ag teacht aníos a huaigneas na págánachta agus an chreideamh bhreagaigh. 
“Lán de suairceasaibh”, .i. lán de dhea-oibreachaibh atá taithneamhach, suairc, i láthair Dé. “Ag luí ar a grá”, .i. a 
muinín aici a geallúint Chríost ná buafaid geataí ifrinn uirthi: agus í dá neartú. Le grásta na sácraimíntí. “Fén 
gcrann abhall do thógas suas tu”. .i. D’fhuascail Críost na Geinte ag bun craínn na cruise Céasta, mar ar truaillíodh 
sionagóg na nGiúdach (máthair na hEagailse) nuair a shéanadar Críost agus nuair ’ chéasadar é. 

3 trúth in the manuscript. 
4 Véar. 8. “Tá ár ndrifiúr beag”. .i. I gcéill dhiamhar, na Giúdaígh. “Labharfar leó” tímpall na haimsire a thiocfaidh 

nuair a bheidh deireadh an tsaeil ag teacht. Iompóid na Giúdaígh an uair sin chun creidimh Chríost, agus déanfaidh 
“falla” dhíobh, agus déanfar díobh cuid d’fhoirineamh Eagailse Chríost.
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10 Is falla me agus táid mo chíocha mar ’ bheadh túr
ó dhein1 díom, ’na láthair, mar ’ bheadh duine do fuair síocháin.
11 Bhí ag an síochánta fíonghort, mar a bhfuilid daoine.
Do chuir sé í chun lucht cimeádta.
Tugann gach fear ar a thoradh míle píosa airgid.
12 Tá m’fhíonghort os mo chómhair.
Míle dhuitse, an síochánta.
Agus dhá chéad dóibh sin a chimeádann a thoradh.
13 Tusa a chónaíonn in sna gáirdíníbh, airíd na cáirde.
Cuir ’ fhéachaint orm do ghuth a chloisint.
14 Imigh chun siúil, a ghrá liom, agus bí mar an eilit, nú mar an bhfia,
ar shléibhtibh na spíosraí arómatacha.

Nótaí

5 Éirigh, a ghaoth aduaidh, agus tar, a ghaoth aneas, bí ag séideadh tríom gháirdín : the singular
imperative bí ag séideadh is correctly given here, as the Latin Vulgate has the singular imperative
perfla.

1 Ó dhein díom: I am become. Note dheineas?
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