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పరమ గీతము
గంథకర
ఈ గంథం శీరిష్కను దీని మొదటి వచనంలో నుండి తీసుకునాన్రు.

“సొలొమోను రచించిన పరమగీతం” (1:1). ఈ గంథంలో
సొలొమోను పేరు పదేపదే కనిపించడంలో (1:5; 3:7, 9, 16, 8:11-
12) దీనికి సొలొమోను రాసిన పరమగీతం అనే పేరు సిథ్రపడింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 971 - 930
సోలోమోను రాజుగా ఉనన్ కాలంలో ఈ పుసత్కం రాశాడు.

సోలొమోనే దీని రచయిత. అని అంగీకరించే పండితులు అతని
పరిపాలన ఆరంభదశలో రచించాడని చెబుతారు. ఈ కథనంలో
యువకవి ఉతాస్హం కనిపిసుత్ ంది. అంతే గాక తన సామాజాయ్నికి
ఉతత్రాన, ద ణానఉనన్ పదేశాలు లెబానోను,ఈజిపుట్ పాంతాల పేరుల్
ఇందులో కనిపిసాత్ యి.

సీవ్కర
వివాహితులు, వివాహం కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్రు.
పయోజనం
ఇది పేమమాధురాయ్నిన్పొగుడుతూ రాసిన గంథం. వివాహమంటే

దేవుని పణాళికేనని ఈ గంథం సప్షట్ం చేసుత్ నన్ది. సీ పురుషులు
వివాహబంధంలో మాతమే కలిసి జీవించాలి. ఒకరినొకరు
అధాయ్తిమ్కంగా,భావోదేకపరంగా,శారీరికంగా పేమించుకోవాలి.

ముఖాయ్ంశం
పేమ, పెండిల్

విభాగాలు
1. వధువుసొలొమోను గురించి తలపోయడం— 1:1-3:5
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2. వధువు పదానానికి అంగీకరించడం, వివాహాని ఎదురు
చూడడం— 3:6-5:1

3. వరుణి కోలోప్యినటుట్ వధువు కల— 5:2-6:3
4. వధూవరులు ఒకరినొకరు పశంసించుకోవడం— 6:4-8:14
1సొలొమోను రాసిన పరమగీతం.
పియ న

2 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నీ నోటితో*నాకు ముదుద్ లు పెడితే ఎంతబాగుండు.
నీ పేమదా రసం కంటే ఉతత్మం.
3నువువ్పూసుకునేవి ఎంతో సువాసన ఉనన్ పరిమళ లాలు.
నీ పేరు పవహిసుత్ నన్ పరిమళం, అందుకే యువతులు నినున్

ఇషట్పడతారు.
4నీతో ననున్ తీసుకుపో. మనంపారిపోదాం.
(ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
రాజు, తన గదులోల్ కి ననున్ తెచాచ్డు.
(ఆయువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది.)
నేను సంతోషంగా ఉనాన్ను. నీ గురించి నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను.

నీ పేమను ననున్ ఉతస్వంలా జరుపుకోనీ.
అదిదా రసం కంటే ఉతత్మం.
మిగతా సీలు నినున్ పొగడడం సహజం.

5 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, నేను నలల్టి పిలల్నే కానీ

అందగతెత్ను.
కేదారు డేరాలాల్ గా, సొలొమోను రాజభవనం తెరలాల్ గా నేను

అందగతెత్ను.
6నలల్గా ఉనాన్నని ననున్ అలా చూడొదుద్ .
ఎండ తగిలి అలా అయాయ్ను.
* 1:2 1:2 నీ నోటితో ఆయన నోటితో
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నాసోదరులు నామీద కోపంగా ఉనాన్రు.
ననున్ దాకష్తోటలకు కావలిగా ఉంచారు.
అయితేనాసొంతదాకష్తోటను నేను కాయలేదు.

7 (ఆయువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నాపాణ పియా! నీమందను నీవెకక్డ మేపుతావోనాకు చెపుప్.
మధాయ్హన్ం నీ మందను నీడలో ఎకక్డ ఉంచుతావు?
నీ సేన్హితుల మందల దగగ్ర అటూ ఇటూ తిరిగే దానిగా

నేనెందుకుండాలి?
8 (తన పియుడు ఆమెకు జవాబిసుత్ నాన్డు)

జగదేక సుందరీ, నీకు తెలియకపోతే నా మందల అడుగుజాడలను
అనుసరించు.

కాపరుల డేరాల దగగ్ర నీ మేకపిలల్లను మేపుకో.
9 నా పేయసీ, ఫరో రథపు గురాలోల్ ని ఆడ గురంతో నినున్

పోలుసాత్ ను. 10 ఆభరణాలతో నీ చెకిక్ళల్ , హారాలతో నీ మెడ ఎంత
అందంగా ఉంది!

11నీకు వెండిపూలతో బంగారు గొలుసులు చేయిసాత్ ను.
12 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)

రాజు విందుకు కూరుచ్ని† ఉంటేనా పరిమళం వాయ్పించింది.
13 నా పియుడు నా సత్నాల మధయ్ రాతంతా ఉండే బోళం సంచిలా

ఉనాన్డు.
14 ఏనెగ్దీ దా తోటలోల్ కరూప్రపు పూగుతుత్ లాల్ గా నాకు నా

పియుడునాన్డు.
15 (ఆమె పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)

పేయసీ, నువువ్ సుందరివి.
చాలాఅందంగా ఉనాన్వు.
నీ కళ ళ్ అచచ్ం గువవ్ కళేళ్.

16 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
ననున్ పేమిసుత్ నన్ నువువ్ అతిమనోహరుడివి.
† 1:12 1:12 విందుకు కూరుచ్ని మంచం మీద పడుకుని ఉంటే
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అందగాడివి. పచిచ్క మనకు పానుప్.
17మన ఇంటి దూలాలు దేవదారు వృకష్ంమానులు.
మనవాసాలు సరళ వృకష్ంమానులు.

2
షారోను పుషప్ం

1 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నేను కేవలం దానంలోనిపువువ్ను.
కేవలం లోయలోని లిలీల్ పువువ్ను.

2 (ఆ వయ్కి ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)
పేయసీ! నువువ్ నా దేశపు యువతుల మధయ్ ముళళ్ చెటల్లో లిలీల్

లాగా ఉనాన్వు.
3 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)

అడవి చెటుట్ లోల్ ఆపిల్ వృకష్ంలా,యువకులోల్ నా పియుడునాన్డు.
ఉపొప్ంగి పోతూ నేనతని నీడలో కూరుచ్నాన్ను.
అతని పండు ఎంతో రుచిగా ఉంది.
4అతడు ననున్ విందుశాలకు తెచాచ్డు.
అతని పేమ పతాకసాథ్ యిలోఉంది.

5 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పేమ కోసం నేను ఆకలిగా ఉనాన్ను.
ఎండు దాకష్పళళ్తో ననున్ తెపప్రిలల్జేయండి, ఆపిల్ పళళ్తో ననున్

ఉతేత్జ పరచండి.
6 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)

అతని ఎడమ చెయియ్నా తల కింద ఉంది.
కుడిచేతోత్ అతడు ననున్ కౌగిలించుకునాన్డు.

7 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా,పొలాలోల్ ని జింకలమీద, లేళల్ మీద

ఒటుట్ పెటిట్ చెపప్ండి.
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మాపేమపనిముగిసేంత వరకూమీరుమమమ్లిన్ ఆటంకపరచవదుద్ .
8 [రెండవ భాగం] (ఆ యువతి తనలో తాను మాటాల్ డుకుంటూ

ఉంది)
నా పియుని సవ్రం అదుగో! చూడు, అతడు వసుత్ నాన్డు.
పరవ్తాలమీద గంతులేసూత్ కొండలమీద దూకుతూ వసుత్ నాన్డు.
9నా పియుడు జింకలాగా, లేడిపిలల్లాగా ఉనాన్డు.
చూడు,మన గోడ వెనక నిలబడి ఉనాన్డు.
కిటికీలోనుంచి చూసుత్ నాన్డు.
అలిల్క తడికె గుండా తొంగి చూసుత్ నాన్డు.

10నా పియుడు నాతోమాటాల్ డి ఇలా అనాన్డు,
“పియా, లే.
సుందరీ,నాతో వచెచ్యియ్.
11చలికాలం పోయింది.
వానలు పడి వెళిళ్పోయాయి.

12దేశమంతాపూలుపూశాయి.
కొమమ్లను కతిత్రించే కాలం, పకష్ులు కోలాహలం చేసే కాలం వచిచ్ంది.
కోకిల కూతలు మనపాంతాలోల్ వినబడుతునాన్యి.
13అంజూరు పళ ళ్ పకావ్నికి వచాచ్యి.
దాకష్చెటుల్ పూతపటాట్ యి.
అవి సువాసన ఇసుత్ నాన్యి.
పియా, లే.
సుందరీ,నాతో వచెచ్యియ్.
14బండసందులోల్ ని నాపావురమా,
కొండమరుగు చరియలోల్ ని పావురమా,
నీముఖం ననున్ చూడ నివువ్.
నీ సవ్రం వినిపించు.
నీ సవ్రం మధురం, నీముఖం ఎంతముదుద్ గా ఉంది.”
15 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
మనదాకష్తోటలుపూతకు వచాచ్యి.
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తోడేళళ్ను పటుట్ కో.
దాకష్తోటలను పాడుచేసే గుంట నకక్లను పటుట్ కో.
16 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
నా పియుడు నావాడు.
నేను అతని దానిన్.
లిలీల్లు ఉనన్తావులోల్ అతడు మందను చకక్గామేపుతునాన్డు.
17 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పియా, వెళిళ్పో.
ఉషోదయ శీతల పవనాలు వీచే ముందే చీకటి నీడలు పారిపోయే

లోపే వెళిళ్పో.
కొండబాటలోల్ ని జింక లాగా లేడిపిలల్లాగా ఉండు.

3
పియురాలి అనేవ్షణ

1 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
రాతిపూట పడుకుని నేను నా పాణపియుని కోసం ఎదురు చూసూత్

ఉనాన్ను. అతని కోసం నేనెంతగానో ఎదురు చూసినా
అతడు కనబడలేదు.

2 “నేను లేచి వీధుల గుండా పటట్ణమంతా తిరిగి నా పాణపియుడి
కోసం వెతుకుతాను” అనుకునాన్ను. నేనతనిన్ వెతికినా
అతడు కనబడలేదు.

3 పటట్ణంలో గసీత్ తిరిగేవాళ ళ్ నాకెదురు పడాడ్ రు. “మీరు నా
పాణపియుని చూశారా?” అని అడిగాను.

4 నేను వాళళ్ దగగ్ర నుంచి కొంచెం దూరం ముందుకు వెళితే,
పాణపియుడు నాకు కనిపించాడు. నేనతనిన్ గటిట్గా
పటుట్ కుని వదలిపెటట్క నా పుటిట్ంటికి తీసుకొచాచ్ను. నేను
కడుపున పడడ్ పడకగది లోకి తీసుకొచాచ్ను.

5 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
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యెరూషలేము ఆడపడుచులారా,పొలాలోల్ ని జింకలమీద, లేళల్ మీద
ఒటుట్ పెటిట్ చెపప్ండి.మాపేమపనిముగిసేంత వరకూమీరు
మమమ్లిన్ ఆటంకపరచ వదుద్ .

6 [మూడవ భాగం] (ఆ యువతి తనలో తాను మాటాల్ డుకుంటూ
ఉంది)
ధూమసత్ంభంలాగాఎడారిదారిలోవచేచ్ది ఏంటది? బోళం,సాంబాణి

పరిమళాలతో వరకులమేమ్ రకరకాల సుగంధ చూరాణ్ లతో
గుబాళిసూత్ వచేచ్ది ఎవరు?

7 అదుగో సొలొమోను పలల్కి. అర మంది వీరులు దాని చుటూట్
ఉనాన్రు. వాళ ళ్ ఇశాయేలు వీరులు.

8 వారంతా కతిత్సాములో నిషాణ్ తులు. యుదధ్రంగంలో ఆరితేరిన
వారు. రాతి పూట జరిగే అపాయాలకు సనన్దుధ్
వసుత్ నాన్రు.

9 లెబానోను మానుతో ఒక పలల్కి సొలొమోనురాజు తనకు
చేయించుకునాన్డు.

10దాని సత్ంభాలు వెండితో చేశారు. దాని అడుగుభాగం బంగారుది.
దాని దిండుల్ ఊదా రంగువి. యెరూషలేము కుమారెలు
పేమతోదానిలోపలిభాగం అలంకరించారు.

11 (యువతి యెరూషలేము సీలతో మాటాల్ డుతూ ఉంది) సీయోను
ఆడపడుచులారా, బయటికి వెళిల్ కిరీటం ధరించిన
సొలొమోనురాజును కనున్ల పండగగా చూడండి.

అతని పెళిల్ రోజున అతని తలిల్ అతనికి ఆ కిరీటం పెటిట్ంది. అది
అతనికి ఎంతో ఆనందకర న రోజు.

4
రాజు తన పేమను చూపించడం

1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)
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పేయసీ, నువెవ్ంత అందంగా ఉనాన్వు! పియురాలా! నువెవ్ంత
అందంగా ఉనాన్వు!

నీముసుకు గుండా కనిప్ంచే నీ కళ ళ్, గువవ్ కనున్లాల్ గా ఉనాన్యి.
నీ జుటుట్ గిలాదు పరవ్తం మీద నుంచి దిగి వసుత్ నన్ మేకల మందలా

ఉంది.
2 ఉనిన్ కతిత్రించి, కడిగిన తరువాత కి వచిచ్న గొరెలాల్ గా నీ పళ ళ్

ఉనాన్యి.
ఒకక్టీ పోకుండా అవిజోడుజోడుగా ఉనాన్యి.
3నీ అధరాలు ఎరుపు నూలులాగా ఉనాన్యి.
నీ నోరు మనోజఞ్ంగా ఉంది. నీ ముసుకు గుండా నీ చెకిక్ళ ళ్, విచిచ్న

దానిమమ్ పండులా కనిప్సుత్ నాన్యి.
4 నీ మెడ, వరసలోల్ రాళ ళ్ పేరిచ్ కటిట్న దావీదు గోపురంలా ఉంది.

దాని మీద వెయియ్ డాలులు వేలాడుతూ ఉనాన్యి. అవనీన్
నికుల డాలులే.

5 నీ రెండు సత్నాలు లిలీల్ పూల మధయ్ మేసుత్ నన్ కవల జింకపిలల్లాల్
ఉనాన్యి.

6తెలాల్ రే లోపు చీకటి నీడలు తొలిగి పోయేలోగా నేను బోళం కొండకు
వెళాత్ ను. సాంబాణి కొండకు వెళాత్ ను.

7పేయసీ, నువువ్ నిలువెలాల్ అందమే. నీలో ఏ దోషం లేదు.
8 కళాయ్ణీ, లెబానోను విడిచినాతోరా. లెబానోను విడిచినాతోరా.
అమానా పరవ్త శిఖరం నుంచి, శెనీరు హెరోమ్ను శిఖరాల నుంచి

సింహాల గుహలనుంచి, చిరుతపులుండే గుహలునన్
కొండల నుంచి కిందికి దిగి రా*.

9 నా సోదరీ, వధూ! నువువ్ నా హృదయానిన్ దోచుకునాన్వు. నీ
హారంలోని ఒకక్ ఆభరణంతో ననున్ దోచుకునాన్వు.

10నాసోదరీ, సఖీ! నీపేమఎంతమధురం! దా రసం కంటే నీపేమ
ఎంత శేషఠ్ ం!

* 4:8 4:8 కిందికి దిగి రా కిందకి చూడు
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నువువ్ పూసుకునన్ పరిమళాల వాసన సుగంధ దవాయ్లనిన్టి కనాన్
మించినది.

11 వధూ! నీ పెదాలు తేనెలూరుతునాన్యి. నీ నాలుక కింద తేనె,
పాలు తొణికిసలాడుతునాన్యి.

నీ వసాల సువాసన లెబానోను సువాసనలాగాఉంది.
12నాసోదరి,నా వధువుమూసి ఉనన్ తోట. తాళం పెటిట్ ఉనన్ తోట.

అడుడ్ కటట్ వేసిన నీటిఊట.
13 నీ కొమమ్లు దానిమమ్తోటలా ఉనాన్యి. దానిలో రక రకాల పళళ్

చెటుల్ నాన్యి. గోరింటాకు, జటామాంసి,
14 కుంకుమ, నిమమ్గడిడ్ , దాలిచ్న చెకక్, అనిన్ రకాల పరిమళ ల

వనసప్తులునాన్యి.
బోళం, అగరు, వివిధ సుగంధ దవాయ్లు అందులో లభిసాత్ యి.
15నువువ్ఉదాయ్నవనంలోనినీటిఊట. మంచినీటిబావి. లెబానోను

నుంచి పవహించే సెలయేరు.
16 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది) ఉతత్ర గాలీ, రా!

ద ణ గాలీ,రా! నాఉదాయ్నవనం మీద వీచు.
వాటి సుగంధాల పరిమళాలను వాయ్పింపనీ. నా పియుడు తన

ఉదాయ్నవనానికి వసాత్ డు గాక! దాని శేషట్ ఫలాలను అతడు
తింటాడు గాక!

5
1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు).

నా సోదరీ, చెలీ, నేను నా తోటలోకి వచాచ్ను. నా జటామాంసిని నా
సుగంధాలతో తెచుచ్కునాన్ను.

తేనె, తేనెపటుట్ తో తినాన్ను. నాదా రసానిన్ నాపాలతోతాగాను.
నేసత్మా, తిను. నేసత్ం, తిను. పియా,బాగాతాగు.

విరహ వేదన
2 [నాలుగవ భాగం] (యువతిమాటాల్ డుతూ ఉంది)

నేను నిద పోయాను గానీనామనసుస్ కల కంటోంది.
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నా పియుడు తలుపు తడుతూ పిలుసుత్ నన్ శబద్ం “నా సోదరీ,
పియతమా,నాపావురమా, నిషక్ళంకితా, తలుపు తియియ్.

నాతలమంచుకు తడిసింది. నాజుటుట్ రాతిమంచుకు తడిసింది.”
3 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)

నేను బటట్లు తీసేశాను. మళీళ్ వాటిని వేసుకోవాలా?
కాళ ళ్ కడుకుక్నాన్ను. మళీళ్ మురికి చేసుకోవాలా?
4 తలుపు సందులో నా పియుడు చెయియ్ పెటట్గానే నా గుండె అతని

కోసం కొటుట్ కుంది.
5నా పియుడి కోసం తలుపు తీయడానికి నేను లేచాను.
నా చేతుల నుంచి బోళం కారుతూ ఉంది. నా వేళళ్కునన్ బోళం తడి

తలుపు గడియ కారింది.
6నా పియునికి తలుపు తీశాను. కానీ అతడు వెళిల్పోయాడు. నేను

కుంగిపోయాను. నీరుగారిపోయాను.
నేనతని కోసం వెతికినా కనబడలేదు. నేనతనిన్ పిలిచినా అతడు

పలకలేదు.
7పటట్ణంలో గసీత్ తిరిగేవారు నాకు ఎదురుపడాడ్ రు.
వాళ ళ్ ననున్ కొటిట్ గాయపరాచ్రు.
పాకారంమీద ఉనన్ కావలివారు నా ట చెంగు లాగేసుకునాన్రు.

8 (యువతి పటట్ణ సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, నా పియుడు మీకు కనిపిసేత్,

అతనిపటల్ పేమతో నేను సొమమ్సిలిల్ పోతునాన్నని అతనికి
చెపప్మనిమిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.

9 (పటట్ణ సీలుయువతితోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్రు.)
జగదేక సుందరీ, వేరే పియుల కంటే నీ పియుడి విశేషమేంటి?
నువువ్మాచేత ఇలాపమాణం చేయించుకోడానికి వేరే పియుల కంటే

నీ పియుడు ఏవిధంగా గొపప్?
10 (యువతి పటట్ణ సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
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నా పియుడు చూడ చకక్ని వాడు. ఎరని వాడు. పదివేలమందిలో
పతేయ్క న వాడు.

11 అతని తల మేలిమి బంగారం. అతనిది ఉంగరాల జుటుట్ , కాకి
నలుపు.

12అతని కళ ళ్ నదీతీరాన ఎగిరే గువవ్లాల్ ంటివి. అవి పాలతో కడిగి,
రతాన్లు పొదిగినటుట్ గా ఉనాన్యి.

13 అతని చెకిక్ళ ళ్ సుగంధమొకక్ల తోటలా, కమమ్ని సువాసన
ఇసుత్ నాన్యి. అతని పెదవులు లిలీల్ పువువ్లాల్ , బోళం
ఊరుతునన్టుట్ గా ఉనాన్యి.

14అతనిచేతులు, రతాన్లుపొదిగినబంగారు కడీడ్లు. అతనిఉదరం
పచచ్లు పొదిగిన ఏనుగు దంతం.

15 అతని కాళల్ పాలరాతి సత్ంభాలాల్ ఉనాన్యి. అవి అచచ్ న
బంగారు కుదురు మీద నిలిపినటుట్ నాన్యి.

అతని ఆకారం లెబానోను పరవ్తాలాల్ , దేవదారు వృ లాల్ రమయ్ం.
16అతనినోరు అతయ్ంతమధురం. అతడుమూరీభవించినపరిపూరణ్

సౌందరయ్ం.
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, ఇతడే నా పియుడు, ఇతడే నా

నెచెచ్లి.

6
1 (యెరూషలేము సీలుయువతితోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్రు.)

జగదేక సుందరీ, నీ పియుడు ఎకక్డికి వెళాళ్డు? అతడే పుకు
వెళాళ్డు? అతనిన్ వెదకడానికి మీతో పాటు మేము కూడా
వసాత్ ము.

2 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
మేపడానికీ లిలీల్లు ఏరడానికీ నా పియుడు తన తోటలోకి వెళాళ్డు.
సుగంధ వనసప్తులునన్ తోటలోకి వెళాళ్డు.
3 నేను నా పియుని దానిన్, అతడు నావాడు. అతడు లిలీల్ మొకక్లోల్

మేపుతాడు.
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[ఐదవభాగం] (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)
4పియా, నువువ్ తిరాస్ పటట్ణమంతసౌందరయ్ రాశివి.
నీది యెరూషలేమంత సౌందరయ్ం. నీ అందం చూసి నేను మరచి

పోతునాన్ను.
5నీ కళ ళ్ నా నుండి తిపుప్కో. అవి ననున్ లొంగతీసుకుంటునాన్యి.

నీ జుటుట్ గిలాదు పరవ్త సానువుల నుంచి దిగి వసుత్ నన్
మేకలమందలా ఉంది.

6 నీ పళ ళ్ ఉనిన్ కతిత్రించి, కడిగిన తరువాత కి వచిచ్న గొరెలాల్ గా
ఉనాన్యి. ఒకక్టీ పోకుండాజోడుజోడుగా ఉనాన్యి.

7 నీ ముసుకుగుండా నీ చెకిక్ళ ళ్, విచిచ్న దానిమమ్ పండులా
కనిప్సుత్ నాన్యి.

8 (పియుడు తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటునాన్డు)
అర మందిరాణులూ ఎన మంది ఉపపతున్లూ లెకక్ పెటట్లేనంత

మందియువతులూ ఉనాన్రు.
9నాపావురం,ఏదోషంలేనిది. ఈమెఒకక్తే. ఈమెతనతలిల్కి ఒకతే

కూతురు. కనన్తలిల్కి గారాబు బిడడ్ .
మా పాంతం ఆడపడుచులు ఆమెను చూసి, చాలా ధనయ్ అనాన్రు.

రాణులూ ఉపపతున్లూ ఆమెను చూసి పశంసించారు.
10 తొలిసంధయ్లా విరాజిలుల్ తూ, జాబిలిల్లా మనోజఞ్ంగా, భానుతేజ

పకాశంతో, వూయ్హంగా ఏరప్డిన నయ్మంత భయద
సౌందరయ్ం గల ఈమె ఎవరు?

11నేను బాదం చెటల్ తోటలోకి దిగి వెళాల్ ను. లోయలోపెరిగేమొకక్లు
చూడడానికి వెళాల్ ను.

దా వలుల్ లు పూతకొచాచ్యో లేదో చూడడానికి, దానిమమ్ చెటుల్
పూసుత్ నాన్యోలేదో చూడడానికి వెళాల్ ను.

12రాకుమారుడి రథంలో ఎంతో ఆనందంగా వెళత్ నన్నటుట్ ఉంది.
13 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
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అందాల రాశీ, వెనకిక్ తిరిగి రా. వచెచ్యియ్. తిరిగి వచెచ్యియ్. నేను
నినున్ తనివితీరా చూడాలి.

(యువతి తన పియునితో మాటాల్ డుతూ ఉంది) రెండు వరసల
నరకిల మధయ్ నేను నాటయ్ం చేసుత్ నన్టుట్ నా పు అంత
తదేకంగా ఎందుకు చూసాత్ వు?

7
1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)

రాకుమారీ, చెపుప్లు తొడిగిన నీపాదాలు ఎంత అందంగా ఉనాన్యి!
నీ తొడల వంపులు నిపుణు న కంసాలి పనితనంతో చేసిన
ఆభరణాలాల్ గా ఉనాన్యి.

2నీ బొడుడ్ గుండని కలశంలా ఉంది.
కలిపిన దా రసం దానిలో ఎపుప్డూ వెలితి కాదు. నీ నడుము లిలీల్

పూలు చుటిట్న గోదుమరాశిలాఉంది.
3నీ జత సత్నాలు కవల జింకపిలల్లాల్ ఉనాన్యి.
4నీమెడ దంతగోపురంలా ఉంది.
నీ కళ ళ్ బత్ రబీబ్ం దావ్రం దగగ్రునన్ హెషోబ్ను జలాశయాలాల్

ఉనాన్యి.
నీ నాసిక దమసుక్ పు చూసుత్ నన్ లెబానోను శిఖరంలా ఉంది.
5నీ తల కరెమ్లు పరవ్తంలా ఉంది.
నీ జుటుట్ ముదురు ఊదా రంగు.
నొకుక్లు తిరిగిన ఆ జుటుట్ కు రాజు వశ పోయాడు.
6 నా పేయసీ, నీ హరష్ంతో నువెవ్ంత అందంగా లలిత లావణయ్ంగా

ఉనాన్వు!
7నువువ్ తాడి చెటుట్ లా తినన్గా ఉనాన్వు.
నీ సత్నాలు పండల్ గెలలాల్ ఉనాన్యి.
8 “ఆ తాడి చెటుట్ ఎకుక్తాను. దాని కొమమ్లు పటుట్ కుంటాను”

అనుకునాన్ను.
నీ సత్నాలు దాకష్గెలలాల్ , నీ శావ్స సీమబాదం వాసనలాఉండాలి.
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9నీ నోరు శేషఠ్ న దా రసంలా ఉండాలి.
మన పెదాలమధయ్, పళళ్ మధయ్ చకక్గా సవిసూత్ ఉండాలి.

పియునిపటల్ పియురాలివాంఛ
10 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

నేను నా పియుడికి చెందిన దానిన్.
అతడు నా కోసం తహతహలాడుతునాన్డు.
11పియా,రా. మనం పలెల్కు పోదాం. పలెల్టూరోల్ *రాతి గడుపుదాం.
12పొదుద్ నేన్ లేచి దాకష్తోటలకు వెళదాం. దా వలుల్ లు చిగిరాచ్యో

లేదో,
వాటి పూల గుతుత్ లు వికసించాయో లేదో దానిమమ్ చెటుల్ పూతకు

వచాచ్యోలేదో చూదాద్ ం పద.
అకక్డే నీకు నేను నా పేమ పంచుతాను.
13మాండేక్మొకక్లు కమమ్ని సువాసనలీనుతునాన్యి.
మాఇంటితలుపుదగగ్ర చవులూరించే రక రకాలపళ ళ్ కొతత్వీపాతవీ

ఉనాన్యి. పియా, నేను నీ కోసం వాటినిదాచి ఉంచాను.

8
1 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

నాతలిల్ పాలు తాగిన నాసోదరునిలా నువువ్ నాకుంటే ఎంతబాగు!
అపుప్డు నువువ్ బయట ఎదురు పడితే నీకు ముదుద్ లిచేచ్దానిన్.
అపుప్డు ననెన్వరూ నిందించరు.
2నేను నినున్మాపుటిట్ంటికి తీసుకెళాత్ ను.
నువువ్ నాకు పాఠాలు నేరిప్సాత్ వు.
తాగడానికి నీకు సుగంధ దా రసానిన్, నా దానిమమ్ పళళ్ రసానిన్

ఇసాత్ ను.
3 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది).

అతని ఎడమచెయియ్నా తల కింద ఉంది.

* 7:11 7:11 పలెల్టూరోల్ అడవి పువువ్లోల్
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అతని కుడిచేతోత్ ననున్ ఆలింగనం చేసుకునాన్డు
4 (యువతి ఇతర సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, మీచేత ఒటుట్

వేయించుకుంటునాన్ను. మాపేమపనిముగిసేంత వరకూ
మీరు మమమ్లిన్ ఆటంకపరచవదుద్ .

5 [ఆరవభాగం-ముగింపు]
(యెరూషలేము సీలుమాటాల్ డుతునాన్రు)
తన పియునిమీద ఆనుకుని ఎడారి దారిలో వచేచ్ది ఎవరు?
(యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

ఆపిల్ చెటుట్ కింద నువువ్ పడుకుని ఉంటే నేను నినున్ లేపాను.
అకక్డ నువువ్ మీ అమమ్ కడుపులో పడాడ్ వు. ఆమె నినున్ అకక్డే

పసవించింది.
6 నీ చేతిమీదునన్ పచచ్బొటుట్ లా నీ గుండె మీద నా పచచ్బొటుట్

పొడిపించుకో.
ఎందుకంటే పేమకు చావుకునన్ంత బలముంది.
మోహంపాతాళంతో సమాన న తీవత గలది.
దానిమంటలు ఎగిసి పడతాయి.
అదిమండే అగిన్జావ్ల. ఏ అగిన్ మంటలకనాన్ అది తీవ నది.

7ఉపెప్న కూడా పేమను ఆరప్లేదు.
వరదలు దానిన్ ముంచలేవు.
పేమ కోసం ఎవ నా తనకునన్దంతా ఇచేచ్సినా ఆ పయతన్ం* శుదధ్

దండగ.
8 (ఆయువతిసోదరులు తమలోతాముమాటాల్ డుకుంటునాన్రు).

మాకొక చినాన్రి చెలిల్ ఉంది. ఆమె సత్నాలు ఇంకా పెరగలేదు.
ఆమె నిశిచ్తారథ్ం రోజునమాచెలిల్ కోసం మేమేం చెయాయ్లి?
9ఆమె గోడలాంటి తేదానిమీద వెండి గోపురం కటిట్సాత్ ం.
ఆమె తలుపులాంటి తే దేవదారు చెకక్తో దానికి గడులు పెడతాం.
10 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
* 8:7 8:7 ఆ పయతన్ం అతని పయతన్ం
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నేను గోడలా ఉండేదానిన్.
అయితే ఇపుప్డు నా సత్నాలు గోపురాలాల్ ఉనాన్యి.
కాబటిట్ నేనుపూరిగా అతని దృషిట్కి సిదధ్ంగా† ఉనాన్.
11బయల్హామోనులోసొలొమోనుకు ఒక దా వనం ఉంది.
అతడు దానిన్ తులకు కౌలుకిచాచ్డు. పతి తూ వెయియ్ వెండి

నాణాలు‡ కౌలు చెలిల్ంచాలి.
12నాదాకష్తోటనాసొంతం. సొలొమోనూ, ఆ వెయియ్ వెండి నాణాలు

నీవే.
దానిన్ కౌలు చేసేవారికి రెండు వందల నాణాలు గిటుట్ తాయి.
13 (ఆయువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)
ఉదాయ్నవనంలో పెరిగేదానా, నా మితులు నీ సవ్రం వింటునాన్రు.

ననూన్ విననీ.
14 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పియా, తవ్రగా వచెచ్యియ్. జింకలా, లేడిపిలల్లా సుగంధ పరవ్తాల

మీదుగా చెంగు చెంగున వచెచ్యియ్.

† 8:10 8:10 సిదధ్ంగా ఎదిగి ‡ 8:11 8:11 వెయియ్ వెండి నాణాలు ఒక వెండి నాణా
ఒక రోజు కూలి
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