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ગીતો ું ગીત
1

1 ુલેમાન ું આ સવ તમ ગીત. પ્રે મકા પોતાના પ્રેમીને:
પ્રે મકાને પોતાના પ્રેમી પ્ર ત

2 તારા ુંબનોથી ું મને નવડાવી દે;
કારણ તારો પ્રેમ દ્રાક્ષારસથી ઉ મ છે.

3 તારા અ રની ુશ્બો કેવી સરસ છે!
તારુ નામ અ ર જે ું મહાન છે!
તેથીજ બધી કુમા રકાઓ તને પ્રેમ કરે છે!

4 હે મારા પ્રેમી, મને લઇ જા તાર સાથ;ે ચાલ,
ચાલને આપણે ભાગી જઇએ,

રાજા મને તેના રાજમહેલમા લા ો છે.
યરૂશાલેમની ીઓ ુરુષન:ે

ઓહ! અહ આપણે કેવો આનંદ માણી ું અમે તારા માટે ૂબ
ુશ થઇ ું અને તાર પ્રસંશા કર ું.

તારો પ્રેમ; દ્રાક્ષારસથી પણ વધારે સારો છે,
બધી ુવાન ીઓ તને ુભ આશયથી પ્રેમ કરે છે.
કન્યાના વચન ીઓને:

5 હે યરૂશાલેમની દ કર ઓ,
હુ રગે શ્યામ છતાં સ્વરૂપવાન છુ,
માર શ્યામલતા કેદારના તં ુઓના જવેી અથવા ુલેમાનના
તં ૂના પડદાઓ સમાન છે.

6 હુ રગે શ્યામ છુ તેથી માર સામે એક ટશે જોશો ન હ.
આ ૂયર્ના તડકાએ મને બાળ નાખી છે;

મારા ભાઇઓ પણ કોપાયમાન થયા હતા;
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અને દ્રાક્ષાવાડ ની રખેવાળ કરવા ત્યાં મને મોકલી આપી.
તેથી હુ શ્યામ થઇ ગઇ, મેં માર પોતાની દ્રાક્ષાવાડ સંભાળ
નથી.

ત્રીના વચનો ુરુષન:ે
7 હે પ્રાણપ્યારા, મને જણાવ તો ખરો કે,

આજે ઘેટા-ંબકરાં ચરાવવા કયાં જઇ ર ો છે?
તેમને બપોરે વસામો ાં આપે છે તે તો કહે;

તારા સાથીદારોના ટોળાની સાથે ુરખાવાળ સ્રીની જમે હુ
ભટકુ તે કરતાં તાર સંગત સાર છે.

ુરુષના વચનો ીન:ે ુલેમાન
8 હે વ ુંદર ! જો તને ખબર ના હોય તો,

ટોળાને પગલે પગલ,ે
ભરવાડના નેસડા ુધી આવજ,ે

અને ત્યાં તારાઁ ઘેટાં ને લવારાં ચારજ.ે
9 માર પ્રયતમા! મેં તને સરખાવી છે,

ફારુનના રથોના ઘોડાની ુંદરતા સાથ.ે
10 તારા ગાલ પર તારા

આ ૂષણો ુંદરતાથી લટકે છે
અને તાર ગરદન હ રા

જ ડત હારો થી ચમકે છે.
11 અમે તારા માટે રૂ ું જડલેા

સોનાના આ ૂષણો બનાવડાવી ુ.ં

ીનાં વચન:
12 રાજાએ મેજ ગોઠ ું છે

અને તેને તેજાના વડે સરસ ુગંધીત ક ુર્ છે.
13 મારો પ્રીતમ મારા સ્તનોની વચ્ચે

કસ્ ુર ની થેલી જવેો લાગે છે.
14 મને મારો પ્રીતમ,

એન-ગેદ ની મેંદ નાઁ ુષ્પ ુચ્છ જવેો લાગે છે.
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ુલેમાન:
15 માર પ્રયતમ, ું કેટલી ુંદર લાગે છે,

હા ખરેખર ુબ ુંદર!
અને આ તાર આંખો પણ કેવી પારેવા જવેી નમણી લાગે
છે.
ીનાં વચન:

16 હે પ્રીતમ, ું ુંદર છે,
ું મનોહર છે;

વળ આપણો પલંગ પણ લીલાછમ ઘાસની જમે છે.
17 આપણા ઘરના ધાબાના મોભ એરેજ ૃક્ષો
અને આપણી છતની વળ ઓ દેવદાર ૃક્ષોના બનેલા છે.

2
1 હુ શારોન ું ુલાબ છુ,

અને ખીણોની ુલછડ છુ.
ુલેમાન:

2 હા, કાંટાઓ મધ્યે જમે ુલાબ હોય,
એમ ુવતીઓ વચ્ચે માર પ્રીતમા છે.
કન્યા:

3 ી જમે ફળોના બાગમા સવ તમ સફરજન ું ૃક્ષ,
તેમ ુવાનો વચ્ચે મારો પ્રીતમ ઉ મ છે;
કન્યાના વચન ીન:ે

તેના છાંયડામાં મને ૂબ ુખ મળે છે;
અને તેના ફળનો સ્વાદ મીઠો હોય છે.

4 ભોજન કરવાને તે મને ઘેર લઇ આ ો,
અને મારા પર પ્રી તરૂપી ધ્વજ તેણે ફરકા ો.

5 ુક દ્રાક્ષોથી મારુ પોષણ કરો
અને સફરજનથી મને બળવાન બનાવો; કારણ કે હુ પ્રેમપી ડત
છુ.
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6 મારા મસ્તક નીચે છે તેનો ડાબો હાથ,
અને આ લગન કરે છે મને તેનો જમણો હાથ.

7 હે યરૂશાલેમની ુવતીઓ, તમે મને જગલમાં વસતી ચપળ
ૃગલીઓ

અને જગલી હરણીઓના નામે વચન આપો કે યથાર્થ સમય
આવે ન હ

ત્યાં ુધી મારા પ્રીતમને જગાડશો ન હ.
કન્યા:

8 અરે! આ અવાજ તો મારા પ્રીતમનો છે;
જુઓતો ખરા,પવર્તો પર કૂદકા મારતો મારતો
અને ખીણોને વટાવતો તે અહ આવી ર ો છે.

9 ચપળ અને ુવાન છે
મારો પ્રીતમ, “ ૃગલા જવેો.”

જુઓ, હવે તો તે દ વાલની
પાછળ ઊભો રહ ,
બાર ઓમાંથી ડો કયા કરે છે.

10 મારા પ્રીતમે મને ક ું,
“પ્રીતમા, માર ુંદર , ઊઠ,

અને બહાર આવ.
11 શયાળો સમાપ્ત થયો છે હવે,

અને શયા ુ વરસાદ પણ ૂરો થઇ ગયો છે.
12 ુષ્પો જમીન પર ખીલવા લાગ્યાં છે;

હવે ૃક્ષોને કાપકૂપ કર ને વ ત કરવાનો સમય આ ો
છે.

આપણા દેશમાં ક ૂતરોને ગીતગાંતા સાંભળ શકાય છે.
13 અંજીરના ઝાડ ઉપર લીલાં અંજીર પાક ર ાં છે,

અને દ્રાક્ષવાડ માં ખીલતી નવી દ્રાક્ષોને
ૂંઘો તેઓ પોતાની ુશબો ફેલાવે છે!

માર પ્રયતમા, માર ુંદર , ઊઠ ને નીકળ આવ.”
ુલેમાન:
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14 ું ભેખડ ઉપર નાની ુફામાં છુપાયેલી “ક ૂતર ” જવેી છે.
મને તારુ ુંદર વદન બતાવ

અને તારો મ ુર અવાજ સાંભળવા દે.
કેમ કે તારુ વદન ૂબ ૂરત છે.
કન્યાના વચન ીન:ે

15 પેલાં નાનાં નાનાં શયાળવાં દ્રાક્ષાવાડ માં
નાસભાગ કર ર ાં છે,

તમે મારા માટે પકડો.
અત્યારે આપણી દ્રાક્ષાવાડ લોથી ઝૂમી રહ છે.

16 મારો પ્રીતમ મારો છે,
ને હુ પણ તેની જ છુ;

તે પોતાના ટોળાં સફેદ કમળોની વચ્ચે ચરાવે છે.
17 દવસ આથમી જાય
અને પડછાયા ઉતર જાય તે પહેલા,

હે મારા પ્રીતમ, ું પાછો આવ,
અને પવર્તો પરના વહરતા ચપળ હરણાં અને ૃગલા સમાન

ું થા.

3
કન્યા:

1 મેં રાત્રે મારા પ્રાણ પ્રયને
મારા પલંગમાં શોધ્યો,

પણ તે મને મ ો ન હ.
2 હુ શહેરની ગલી ગલી

અને રસ્તા ફર વળ ;

છતાંય માર સઘળ
શોધખોળ નષ્ફળ નીવડ .

3 નગરમાં રોન ફરતાં ચોક દારોનો મને ભેટો થયો;
મેં તેઓને ૂછ ું, “મારા પ્રાણ પ્રયને તમે જોયો?”
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4 થોડા સમય પછ મને મ ો મારો પ્રાણ પ્રય,
પકડ લીધો મેં તેન,ે

તે લાવી નવાસ ાન;ે
ને ખેંચી ગઇ ુજ જનેતાના ઘરમાં;
ત્યાં ુધી ન હ છોડ્યાં મેં મારા પ્રીતમન.ે
કન્યાના વચન ીન:ે

5 હે યરૂશાલેમની ુવતીઓ,
હુ તમને હરણીઓના

તથા ૃગલીઓના સમ દઇને વીન ું છુ
કે યથાર્થ સમય આ ા પહેલાં મારા પ્રીતમને જગાડશો ન હ.
યરૂશાલેમની ુવાન કન્યાઓ:

6 રણ તરફથી આવતો,
આ જે મ ુર ુગંધી ૂપ

બાળ ને બનાવેલાં ુમાડાંના સ્તંભ
જવેો લાગે છે તે કોણ છે?

7 જુઓ, આ તો ુલેમાનની પાલખી છે;
તેની સાથે છે ઇસ્રાએલી
સૈન્યના સાઠ યોદ્ધાઓ

8 તેઓ કુશળ તરવારબાજ
અને અ ુભવી અંગરક્ષકો છે,
રાત્રીના ભયને કારણે દરેકની કમરે તરવાર લટકે છે.

9 લબાનોનના કા માંથી બના ો છે રથ,
ુલેમાન રાજાએ પોતાના ઉપયોગાથ.

10 તેણે તેના સ્તંભ ચાંદ ના અને છત સોનાની,
અને તે ું આસન બના ું જાં ુડા રગ ું;

યરૂશાલેમની દ કર ઓ દ્વારા અંદરથી
તે પ્રેમ ૂવર્ક શણગારાયેલી હતી.
કન્યા:
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11 “ઓ સયોનની ુવતીઓ,
જાઓ અને જુઓ ુલેમાન રાજાન,ે

એના આનંદના દવસે એટલે તેના લ ના દવસે
તેની માતાએ તેને પહેરા ો છે,
તે ુગટસ હત નહાળો તેને.”

4
ુલેમાન:

1 ું કેવી ુંદર અને મનોહર છે;
માર પ્રયતમા!

તારા ુરખા પાછળ
તાર ક ૂતર જવેી આંખો છે;

તારા ચહેરા પર લટકતી કેશની લટો જાણે ગલયાદ પવર્તના
ઢાળ પરથી નીચે આવતાં બકરાંના ટોળા જવેા લાગે છે!

2 તારા દાંત તરતની કતરાયેલ
અને ધોયેલ ઘેટ ના જવેા સફેદ છે.

પ્રત્યેક ઘેટ ને છે બબ્બે બચ્ચા,ં
કોઇ નથી અહ એકલી.

3 તારા હોઠ લાલ રગના રેશમના તાંતણા જવેા છે,
ને કે ું ુંદર છે તારુ ુખ!

તારા ુરખાની પાછળ,
તારા ગાલ દાડમના અડ ધયા જવેા દેખાય છે!

4 શસ્ર ૃહ થવા માટે બાંધેલો દાઉદનો ુરજ,
જમેા હજારો ઢાલો એટલે યોદ્ધાઓની

સવર્ ઢાલો લટકાવેલી છે,
તેના જવેી છે ગરદન તાર .

5 સફેદ કમળોની વચ્ચે ચારો ચરતાં
હરણના જોડ યાં બચ્ચાં જવેાં છે,
જાણે બં ે સ્તન તારા.

6 દવસ આથમે અને ઓળા ઉતર જાય
ત્યાં ુધી હુ કસ્ ૂર અને લોબાનની
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ુગંધ ધરાવતા પવર્તો પર જઇશ.
7 ું અ ત ુંદર છે માર પ્રીતમા,

તારા અંગમા કોઇ ખોડ નથી.
8 હે માર નવોઢા,

લબાનોનથી ું આવ માર સાથ;ે
આપણે આમાનાહ પવર્તના શખર પર જઇએ

અને સનીરની ટોચ પરથી નહાળ ું;
આપણે હેમોનર્ પવર્તની ટોચ પરથી નીચે ાં સહોના
રહેઠાણ છે

ત્યાં ચ ાઓ શકારની શોધમાં ફરે છે.
9 હે માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવોઢા,

તેં મારુ હૃદય હર લી ું છે. હુ તાર આકષર્ક આંખોથી
અને તારા ગળાના હારના એક મણકાથી સંમો હત થઇ ગયો
છુ.

10 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવોઢા,
તારો પ્રેમ કેવો મ ુર છે!

સાચે જ તે દ્રાક્ષારસથીય વ ુ મ ુર છે,
તારા પ્રેમની ુવાસ કોઇ પણ ુગં ધત દ્ર ો કરતાં વધારે
મ ુર છે.

11 માર નવોઢા, મધ ૂડાની જમે ટપકે છે મીઠાશ તારા હોઠમાંથી;
તાર જીભ તળે મધને દૂધ છે;

અને તારા વસ્રોની ુશ્બો લબાનોનના દેવદારોના ૃક્ષોની ૂશ્બો
જવેી છે.

12 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવોઢા,
ું બંધ કરેલી વાડ ;

બાંધી દ ધેલો ઝરો,
અથવા ૂર દ ધેલાં કૂવા જવેી છે!

13 ું જાણે દાડમડ ઓના બગીચા જવેી છે
જમેાં મેંહદ ના છોડવાઓ

અને મ ુર ુગં ધત ૂ ળયાઓ છે.
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14 કેશર, તજ, મ ુર ુગંધી ૃક્ષો
અને સવર્ પ્રકારના શ્રે તેજાના પણ ખરા.
15 ું બાગમાંના વારા જવેી,

નદ ના વહેતાં પાણી જવેી,
તથા લબાનોનના વહેતાં ઝરણાં જવેી છે.
કન્યા:

16 હે ઉ રના વા ુ, ું જા ૃત થા,
અને હે દ ક્ષણના વા ,ુ

ું આવ, મારા બગીચામાં થઇને ું પસાર થા,
જથેી તેની ુવાસ સવર્ત્ર ફેલાય,

મારો પ્રીતમ પોતાના બગીચામાં આવે
અને તેના શ્રે ફળો આરોગ.ે

5
ુલેમાન:

1 હે માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવોઢા, હુ આ ો છુ મારા બાગમા;ં
મેં એકઠાં કયા છે મારા બોળને ુગંધી દ્ર ો;

ને મેં ખા ું છે મધ મારાં મધ ૂડામાંથી;
મેં પીધો છે મારો દ્રાક્ષારસ મેં મારા દૂધની સાથે;
ીઓ: ીના શ ો તેના પ્રેમીઓન:ે

હે મત્રો, ખાઓ; હે વ્હાલાઓ, પીઓ;
હા ુષ્કળ પીઓ.
કન્યા:

2 હુ ૂતી હોઉં છુ પણ મારુ હૃદય જા ૃત હોય છે.
એ મારા પ્રીતમનો સાદ છે!

તે ખટખટાવે છે દરવાજો ને કહે છે કે,
“માર પ્રાણ પ્રયા, માર વ્હાલી* માર (ક્ષ તહ ન) સં ૂણર્,
માર ુંવાળ ી, મારે માટે બારણું ખોલ;

* 5:2: માર વ્હાલી શા ક ર તે “માર બહેન.”
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મારા વાળ રાત્રીના ઝાકળથી ભરેલા છે,
તેથી મારુ મા ું ઝાકળથી ભીજાઇ ગ ું છે!”

3 “મે મારુ વ કાઢ ું છે;
તે હુ કેવી ર તે ફર પહેરુ?

મેં મારા ચરણ ધોયા છે;
હુ તેમને શા માટે મેલા કરુ?”

4 મારા પ્રીતમે કાણામાંથી તેનો હાથ અંદર ના ો
અને મારા મનમાં તેના પર દયા આવી.

5 હુ બારણું ખોલવા કૂદ પડ
અને સાંકળ ખોલવા ગઇ

ત્યારે મારા હાથમાંથી અ ર
અને માર આંગળ ઓમાંથી બોળ ટપકવા લાગ્ ુ.ં

6 મેં મારા પ્રીતમને માટે દ્વાર ઉઘા ું;
પણ મારો પ્રીતમ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો;

તે બોલ્યો તે સમયે મારુ
મન ના હમ્મત થઇ ગ ું હ ુ;ં

મેં તેને શોધ્યો,
પણ મને જડ્યો ન હ.

મે તેને બોલા ો,
પણ તેણે મને કઇં ઉ ર આપ્યો ન હ.

7 નગરની ચોક કરતાં ચોક દારોએ મને જોઇ;
તેમણે મને માર
અને ઘાયલ કર ,

નગરની દ વાલ પાસે ફરજ બજાવતાં
ચોક દારે મારો ુમટો ચીર ના ો.

8 હે યરૂશાલેમની કન્યાઓ; હુ તમને સમ દઉ છુ કે,
જો તમને મારો પ્રીતમ મળે,
તો તેને કહેજો કે હુ પ્રેમની બમાર થી પી ડત છુ.
યરૂશાલેમની ીનો જવાબ કન્યાન:ે
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9 ઓ ીઓમાં શ્રે ુંદર ,
અમને કહે કે,

તારા પ્રીતમમાં બીજાના કરતાં એ ું ું છે કે,
ું અમને આવી આજ્ઞા કરે છે?

કન્યાનો જવાબ યરૂશાલેમની ીન:ે
10 મારો પ્રીતમ ઉજળો મનોહર બદામી રગનો છે,

અને ટડો છે, દશહજાર ુરુષોમાં તે શ્રે છે!
11 તે ું મા ું ઉ મ પ્રકારના સોના જે ું છે,

તેની લટો લહેરાતી અને કાગડાના રગ જવેી કાળ છે.
12 તેની આંખો નદ પાસે ઊભેલા ુદ્ધ ેત હોલા જવેી છે;

તે દૂધમાં ધોયેલી
તથા યોગ્ય ર તે બેસાડલેી છે.

13 તેના ગાલ ુગંધી દ્ર તેજાના ઢગલા જવેા,
તથા મ ુર ુગંધવાળા લો જવેા છે;

જમેાંથી કસ્ ૂર ઝરતી હોય
ુલછડ ઓ જવેા તેના હોઠ છે!

14 તેના હાથ સોનાની વીંટ ઓ જે
કમતી પથ્થરોથી જડવામાં આવી છે.

તે ું શર ર નીલમ જ ડત
સફેદ હાથીદાંત જે ું છે.

15 તેના પગ ુદ્ધ ુવણર્ના
પાયા પર ઊભા કરેલા આરસપહાણના સ્તંભો જવેા છે,

તે લબાનોનના ઊમદા દેવદાર
ૃક્ષો જવેો ઊંચો ઊભો રહે છે.

16 તે ું ુખ અ ત મ ુર
અને મનોહર છે,

હે યરૂશાલેમની ુવતીઓ,
આવો છે મારો પ્રીતમ ને મારો મત્ર.
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6
યરૂશાલેમની ુવાન કન્યાઓ:

1 હે ીઓમાં સવ તમ ુંદર !
તારો પ્રીતમ કઇ દશા તરફ ગયો છે

એ તો જણાવ;
અમે તેને તાર સાથે શોધીએ.
કન્યા:

2 મારો પ્રીતમ પોતાના
બાગમાં આનંદ કરવા

તથા મ ુર ુવા સત
કમળ વીણવા ગયો છે.

3 હુ મારા પ્રીતમની છુ અને મારો પ્રીતમ મારો જ છે;
તે સફેદ કમળોની વચ્ચે પોતાને આનં દત કરે છે!
ુલેમાન:

4 હે માર પ્રીતમા, ું તસાર્હ જવેી ુંદર,
યરૂશાલેમ જવેી ૂબ ૂરત,
ધ્વજાઓ સ હતના સૈન્ય જવેી ભયાવહ છે.

5 તારાં નેત્ર માર તરફથી ફેરવી લે,
કારણ, તેઓએ મારો પરાજય કય છે.

તારા કેશ, જાણે ગલયાદ પવર્તના ઢોળાવો
પરથી ઉતર આવતાં બકરાંના ટોળા જવેા છે.

6 ઘોવાઇને બહાર નીકળેલી ઘેટ ઓના
ટોળા જવેા તારા દાંત છે કે,

જઓેમાંની દરેક બબ્બે બચ્ચાં જણે છે
અને તેઓમાંના કોઇએ પોતાના બચ્ચાં ુમા ાં નથી.

7 તારા ફેલાયેલા વાળ પાછળ,
તારા લમણાં દાડમની ફાડ જવેાઁ છે.

8 ત્યાં સાઠ રાણીઓ છે
ને ઉપપત્નીઓ એંસી છે;
અને અગ ણત ુવતીઓ છે.
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9 પણ માર વ્હાલી, માર પ્રીતમા તો એકજ છે;
પોતાની માતાની એકની એક,

અને પતાની વહાલી.
યરૂશાલેમની દ કર ઓ તાર સામે જુએ છે

અને તને ધન્યવાદ આપે છે;
રાણીઓ અને ઉપપત્નીઓ તાર પ્રશંસા કરે છે.
ીઓ દ્વારા તેણીની પ્રશંસા:

10 પ્રભાતના જવેી પ્રકા શત કાં તવાળ ,
ચંદ્ર જવેી ુંદર,

ૂયર્ જવેી ડાઘ વગરની;
ધ્વજાઓ સ હતના

સૈન્ય જવેી ભયંકર એ કોણ છે?
તેઓ ૂછે છે.
કન્યા:

11 વસંતઋ ુ ખીલી છે કે કેમ;
દ્રાક્ષાવેલાને કૂપળો ટ છે કે કેમ;

દાડમડ ને મોર આ ો છે કે કેમ;
તે જોવા માટે હુ અખરોટના બગીચામાં થઇને ખીણમાં ગઇ.

12 હુ કઇ સમજુ તે પહેલા તો મેં માર જાતને
મારા લોકોના રાજકુમારની બાજુના રથમાં બેસેલી જાણી.

યરૂશાલેમની ુવાન કન્યાઓ:
13 હે ૂલ્લામી! પાછ આવ, પાછ આવ;

પાછ ફર પાછ ફર કે અમે તને નહાળ એ.

માહનાઇમના ૃત્યની જમે ૂલ્લામીને જોવા
તમે શા માટે આટલા ઉત્ ુક છો?

7
ુલેમાન:
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1 હે રાજકુવર , ચંપલોમાં તારા પગ કેવા ુંદર દેખાય છે!
તારા પગ કુશળ કાર ગરે કડારેલા ઝવેરાત જવેા છે!

2 તાર ના ભ જાણે ુંદર ગોળાકાર પ્યાલો,
જમેા દ્રાક્ષારસ કદ ૂટતો નથી.

તારુ પેટ ખીલેલા લોથી શણગારેલી
ઘઉંની ઢગલીના જે ું છે.

3 તારાં બે સ્તન જાણે હરણીના
મનોહર જો ડયા બચ્ચાં જવેા છે!

4 હાથીદાંતના ુરજ જવેી છે તાર ગરદન;
તાર આંખો જાણે બાથ-રાબ્બીમના નગર દરવાજા પાસે

આવેલા હેશ્બોનના ઝરા!
તાંરુ નાક જાણે દમસ્કની ચોક કરતો

લબાનોનનો ુરજ!
5 તારુ મસ્તક કામેલર્ પવર્ત સ ું છે.

તારા કેશ ઘનઘોર ઘટાં જવેા છે.
તારા વળાંકોમાં રાજા પોતે

બંદ વાન બની ગયો છે.
6 અહા! માર પ્રીતમા,

ું કેવી ુંદર છે!
તથા વનોદ કરવા લાયક

અને આનંદદાયક છે!
7 તાડના ૃક્ષ જવેી

ું ઊંચી અને ુડોળ છે;
અને તારા સ્તનો

તેના ફળો જવેાઁ છે!
8 મેં ક ું, “હુ તાડના ૃક્ષ પર ચઢ જાઉં;

તેના ફળો હુ લઉં,
તારા સ્તન દ્રાક્ષની ૂમો જવેાઁ થાય!

તારા ાસની ુગંધ સફરજન જવેી થાય!
9 તારુ ુખ ઉ મ દ્રાક્ષારસ જે ું થાય!

તે દ્રાક્ષારસ સીધો મારા પ્રીતમ પાસે જાય,
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અને તેના હોઠો તથા દાંત ઉપર સરળતાથી પેટમાં ઊતર
જાય.”

કન્યા કહે છે ુલેમાનને:
10 હુ તેની પ્રીતમા છુ

અને તે મારા માટે તીવ્ર ઝંખના રાખે છે.
11 હે મારા પ્રીતમ!

ચાલ, આપણે ખેતરમાં જઇએ;
અને આપણે ગામડાંમાં ઉતારો કર એ.

12 આપણે વહેલાઁ ઊઠ ને દ્રાક્ષાવાડ ઓમાં જઇએ;
દ્રાક્ષાવેલાને મોર આ ો છે તેનાં લ ખીલ્યાં છે કે ન હ,

ને દાડમડ ઓને લ બેઠાં છે કે ન હ,
તે આપણે જોઇએ;
ત્યાં હુ તને માર પ્રી તનો અ ુભવ કરાવીશ.

13 ત્યાં મદનવેલ તેની ુગંધ પ્રસરાવે છે;
વળ આપણાં આંગણામાં સવર્ પ્રકારના જૂના

અને નવા તરેહ તરેહનાં ફળો છે,
મારા પ્રીતમ, મેં તેને કાળજી ૂવર્ક તારા માટે સાચવી રા ા
છે.

8
કન્યા:

1 જો ું માર માએ ધવડાવેલો મારો સગો ભાઇ હોત
તો કે ું સારુ થાત!

હુ તો કોઇની ચતા કયાર્ વના જાહેરમાં તને ુંબન કરુ,
અને છતાં આના માટે મને કોઇએ ધ ાર ન હોત.

2 હુ તને માર માતાના
ઘરમાં લઇ આવત

મેં તને મારા દાડમમાંથી નીચોવેલો
મસાલેદાર દ્રાક્ષાસવ આપ્યો હોત.

3 તેનો ડાબો હાથ મારા મસ્તક નીચે હોત,
અને જમણા હાથથી મને આ લગન ક ુ હોત.
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4 ઓ યરૂશાલેમની ુવતીઓ,
મને વચન આપો કે ાં ુધી યોગ્ય સમય ન આવે
ત્યાં ુધી તમે મારા પ્રીતમને જગાડશો નહ .
યરૂશાલેમની કન્યાઓ:

5 પોતાના પ્રીતમ સાથે રણમાંથી
આ ી કોણ આવે છે?
ુવતીના શ ો:

સફરજનના ૃક્ષ નીચે તાર માતા પ્ર ુ તપીડા અ ુભવતી હતી
અને તેણે ત્યાં જન્મ આપ્યો
હતો એ ૃક્ષ નીચે જ મેં તારા પ્રેમને જા ૃત કય છે.

6 મને તારા હૃદયની ુદ્રા તર કે અથવા
તારા હાથ પરની વીંટ તર કે મને ાપન કર.

કારણકે પ્રેમ ૃત્ ુ સમાન બળવાન છે
અને ઇષાર્ કબર જવેી કૂ્રર છે,

અ ત પ્રજવ લત આગની જમે તે ભડકે બળે છે
અને તેની જવાળા ઘણી પ્રબળ છે.

7 ધસમસતાં પાણીનો પ્રવાહ પ્રેમજવાલાને હોલવી શકે ન હ,
જળપ્રલયના પાણી એને ખેંચી જતાં નથી!

જે કત પ્રેમને ખર દવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેને લોકો ધ ારે છે.
પછ ભલેને તેણે પોતાની સઘળ સંપ ત આપી દ ધી હોય
તો પણ.

ુવતીના ભાઇઓ:
8 અમારે એક નાની બહેન છે,

હજી તો એનાં થાન પણ ઉપસ્યાં નથી,
હવે એની સગાઇની વાત લઇને કોઇ આવે

તો અમાર બહેન માટે અમે ું કર એ?

9 જો તે દ વાલ હોય તો,
અમે તેને ચાંદ થી શણગાર ું

અને જો તે પ્રવેશદ્વાર હોય તો અમે
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તેને પાટ યા વડે ઢાંક ને મઢ દઇએ.
ુવતી:

10 હુ દ વાલ છુ
અને મારા થાન ુરજો જવેાઁ છે,
તેની દ્ર માં હુ તેને સંતોષ શાં ત લાવી શકુ તેવી છુ.
ુરુષ:

11 ુલેમાનની બઆલ હામોનમાં એક દ્રાક્ષાવાડ હતી
જે તેણે ખેડૂતોને ભાડે આપી દરેક ખેડૂતને

તે પેટે ચાંદ ના એક હજાર
સ ા લાવીને આપવાના હતા.

12 માર દ્રાક્ષાવાડ માર પોતાની છે.
હે ુલેમાન, ું તારા હજાર શેકેલ રાખી લે
અને ભલે દરેક ખેડૂત પાસે બસ્સો શેકેલ રહે.
ુલેમાન:

13 હે બગીચાઓમાં વસનાર ,
મારા મત્રો તારો અવાજ સાંભળ ર ાં છે,
મને પણ સાંભળવા દે.
ુવતી:

14 હે મારા પ્રીતમ, ું વહેલો આવ.
ુગંધી દ્ર ોના પવર્ત પર ું હવે સાબર જવેો બન અથવા
ુવાન હરણ જવેો બન.
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