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ગીતો ું ગીત
લેખક
ગીતો ું ગીત ુસ્તક તે ું શીષર્ક ુસ્તકની પ્રથમ કલમમાંથી પ્રાપ્ત કરે

છે કે જે ગીતકતાર્ને દશાર્વે છે: “ગીતો ું ગીત, જે ુલેમાન ું છે તે.”
(1:1). ુલેમાનના નામનો ઉલ્લેખસમગ્ર ુસ્તક દરમ્યાન કરેલો હોવાથી
ુસ્તક ું શીષર્ક અંતે ુલેમાનના નામથીઓળખવા લાગ્ ુ.ં (1:5; 3:7,

9, 11; 8:11-12).
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 971 થી 965 વચ્ચેનો છે.
ુલેમાને આ ુસ્તક પોતાના ઇઝરાયલના રાજા તર કેના શાસન

દરમ્યાન લ ું હ ુ.ં જે વદ્વાનો ુલેમાનને લેખક ગણે છે તેઓ સંમત
થતા લાગે છે કેઆગીત તેના રા કાળના શરૂઆતના સમયમાં લખા ું
હશ.ે તે ું કારણ ક વતાનો ુવાની સભર ઉત્સાહ માત્ર જ નથી પણ
લેખકે લબાનોન અને મસર સ હત દેશના ઉ ર અને દ ક્ષણ ળોના
નામ દશાર્ ા છે તે કારણે પણ છે.

વાંચકવગર્
પ રણીત ુગલો તથા લ કરવા ું વચારતા અપ રણીત લોકો.
હે ુ
ગીતો ું ગીત ુસ્તક પ્રેમના સદ ુણોની પ્રશંસા કરવા લખાયેલ એક

ગીતરૂપી ક વતા છેઅને તે સ્પ રૂપે લ ને ઈ રની યોજના તર કે પ્રસ્ ુત
કરે છે. ુરુષ અને ીએ એકબીજાને આ ત્મક ર તે, ભાવનાત્મક
ર તે અને શાર રક ર તે પ્રેમ કરતાં લ ના સંદભર્માં જ એકબીજા સાથે
જીવવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
પ્રેમ અને લ

રૂપરેખા
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1. નવવ ૂ ુલેમાન વષે વચારે છે— 1:1-3:5
2. નવવ ૂનો સગાઈ માટેનો સ્વીકાર અને તે લ માટે રાહ જુએ છે
— 3:6-5:1

3. નવવ ૂ વરરાજાને ુમાવી દેવા ું સ્વપ્ન જુએ છે— 5:2-6:3
4. નવવ ૂ અને વરરાજાએકબીજાની પ્રશંસા કરે છે— 6:4-8:14

પહે ું ગીત
1 ુલેમાન ું આ સવ મ ગીત.

2 તારા ુખના ુંબનોથી ું મને ુંબન કર,
કેમ કે તારો પ્રેમ દ્રાક્ષારસથી ઉ મ છે.
3 તારા અ રની ુશ્બો કેવી સરસ છે!
તારુ નામ અ ર જે ું મહાન છે!
તેથી જ બધી કુમા રકાઓ તને પ્રેમ કરે છે!
4 મને તાર સાથે લઈ જા,આપણે જતાં રહ એ.
રાજા મને પોતાના ઓરડામાં લા ો છે.
હુ પ્રસ છુ; હુ તારા માટે આનંદ કરુ છુ;
મને તારા પ્રેમની ઉજવણી કરવા દે; તે દ્રાક્ષારસ કરતાં પણ વધારે સારો

છે.
બીજી ુવતીઓ તને પ્રેમ કરે તે વાજબી છે.
5 હુ શ્યામ છુ પણ ુંદર છુ,
હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
કેદારના* તં ુઓની માફક શ્યામ,
ુલેમાનના પડદાઓની માફક ુંદર છુ.

6 હુ શ્યામ છુ તેથી માર સામે એક ટશે જોશો ન હ.
કેમ કે ૂયર્એ મને બાળ નાખી છે.
માર માતાના દ કરાઓ મારા પર કોપાયમાન થયા હતા;
તેઓએ મને દ્રાક્ષવાડ ની† રક્ષક બનાવી.
* 1:5 1:5 કેદારઆરબસાથે સંકળાયેલા ઇશ્માએલીજા તઓમાંનો એક છે. આજા તઓ
કાળો તં ુઓમાં વસે છે. તે ુવાન ીની કાળો ચામડ નો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. † 1:6 1:6
દ્રાક્ષવાડ ુવાન ીનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે.
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પણ માર પોતાની દ્રાક્ષવાડ મેં સંભાળ નથી.
7જનેે મારો આત્મા પ્રેમ કરે છે ત,ે ું મને કહે,
ું તારા ઘેટા-ંબકરાંને કયાં ચરાવે છે?

તેમને બપોરે ાં વસામો આપે છે?
શા માટે હુ તારા સાથીદારોના ટોળાંની પાછળ,
ભટકનારની માફક ફરુ?
8 ુવતીઓમાં અ ત ુંદર, જો ું જાણતી ના હોય તો,
મારા ટોળાંની પાછળ ચાલ,
તાર બકર ના બચ્ચાંને ભરવાડોના તં ુઓ પાસે ચરાવ.
9 માર પ્રયતમા, ફારુનના રથોના ઘોડાઓની મધ્યેની ઘોડ ની સાથે, મેં

તને સરખાવી છે.
10 તારા ગાલ તારા આ ૂષણોથી,
તાર ગરદન રત્નથી ુંદર લાગે છે.
11 હુ તારા માટે ચાંદ જડલેા
સોનાના આ ૂષણો બનાવીશ.
12 ારે રાજા પોતાના પલંગ પર ૂતો હતો,
ત્યારે માર જટામાસીની ુશ્બો મહેક રહ હતી.
13 મારો પ્રીતમ બોળની કોથળ જવેો મને લાગે છે જે મારા સ્તનોની

વચ્ચે રાત્રી વતાવે છે.
14 મારો પ્રીતમ,એન-ગેદ ની‡ દ્રાક્ષવાડ મા,ં
મેંદ ના લના ુચ્છો જવેો લાગે છે.

15જો, માર પ્રયતમા, ું ુંદર છે,
જો, ું ુંદર છે;
તાર આંખો હોલાના જવેી છે.
16જો, ું ુંદર છે મારા પ્રીતમ, ું કેવો મનોહર છે.
આપણો પલંગ કૂણા છોડના જવેો છે.
17આપણા ઘરના મોભ એરેજ ૃક્ષની ડાળ ઓજવેા અને
આપણી છતની વળ ઓ દેવદાર ૃક્ષની ડાળ ઓની છે.
‡ 1:14 1:14 દ ક્ષણીપ મનો એક રણદ્વ પ. આપ્રદેશ ફળદ્રપ અને પાણી ુક્ત છે.
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2
1 હુ શારોન ુ*ં ુલાબ છુ,
અને ખીણોની ુલછડ છુ.
2 કાંટાઓ મધ્યે જમે ુલછડ હોય છે, તે જ પ્રમાણે કુમા રકાઓમાં

માર પ્રયતમા છે.
3જમે જગલના ઝાડમાં સફરજન ું ૃક્ષ હોય,
તેમ જુવાનો વચ્ચે મારો પ્રીતમ છે.
હુ તેની છાયા નીચે બેસીને ઘણો આનંદ પામી,
અને તેના ફળનો સ્વાદ મને મીઠો લાગ્યો.
4 તે મને ભોજન કરવાને ઘરે લા ો,
અને તેની પ્રી તરૂપી ધ્વજા મારા પર હતી.
5 ૂક દ્રાક્ષોથી મને હોશમાં રાખો અને સફરજનથી મને તાજી કરો;
કેમ કે હુ પ્રેમપી ડત છુ.
6 તેનો ડાબો હાથ મારા માથા નીચે છે,
અને તેનો જમણો હાથ આ લગન કરે છે.
7 હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
હરણીઓના તથા જગલી સાબર ઓના સમ દઈને કહુ છુ કે,
મારા પ્રીતમની મરજી થાય ત્યાં ુધી
તમે તેને ઢઢોળ ને ઉઠાડશો ન હ કે જગાડશો ન હ.

બીજુ ગીત
8આઅવાજ તો મારા પ્રીતમનો છે! જુઓ ત,ે
પવર્તો પર કૂદતો,
ડુગરો પર ઠેકડા મારતો અહ આવે છે.
9 મારો પ્રીતમ હરણ અને ૃગના બચ્ચા જવેો છે.
જુઓ, તે આપણી દ વાલ પાછળ ઊભો છે,
તે બાર માંથી જોયા કરે છે,
તે જાળ માંથી દેખાય છે.
* 2:1 2:1 ૂમધ્ય સ ુદ્રના દ રયા કનારાના પ્રદેશનો એક ળ. બાઇબલના સમયમાં તે
ઓક ૃક્ષોથી ઘેરાયેલો હતો. શારોન શ નો અથર્ ‘સપાટ’અથવા એક વશાળ સપાટ પ્રદેશ.
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10 મારા પ્રીતમે મને ક ુ,ં
“માર પ્રયતમા, માર ુંદર ,ઊઠ અને માર સાથે બહાર આવ.
11જો, શયાળો સમાપ્ત થયો છે;
વરસાદ પણ ૂરો થયો છે.
12 લો જમીન પર ખીલવા લાગ્યાં છે;
કાપણીનો તથા પક્ષીઓના કલરવનો સમયઆ ો છે,
આપણા દેશમાં ક ૂતરોનો સ્વર સંભળાય છે.
13અંજીરના ઝાડ પર લીલાં અંજીર પાકે છે,
અને દ્રાક્ષાવેલામાં લો ખીલ્યાં છે,
તેઓ પોતાની ુશ્બો ફેલાવે છે.
માર પ્રયતમા, માર ુંદર ,ઊઠ ને બહાર નીકળ આવ.
14 હે ખડકની ફાટોમાં,
પવર્તની ુપ્ત ફાટોમાં રહેનાર માર હોલી,
મને તારો ચહેરો જોવા દે,
તારો અવાજ સાંભળવા દે.
કેમ કે તારો અવાજ મીઠો છે અને તારો ચહેરો ૂબ ૂરત છે.”
15 શયાળવાં†, નાનાં શયાળવાંને મારા માટે પકડો,
તે દ્રાક્ષવાડ ઓને બગાડે છે,
અમાર દ્રાક્ષવાડ લોથી ખીલી રહ છે.
16 મારો પ્રીતમ મારો છે, હુ તેની છુ;
તે પોતાનાં ટોળાં ુલછડ ઓમાં ચરાવે છે.
17 હે મારા પ્રીતમ ચાલ્યો જા,
પરો ઢયાનો શીતળ પવન વહે તે પહેલાં અને તારો પડછાયો પડે તે

પહેલાં,
ચાલ્યો જા;
પવર્તો પરનાં ચપળ હરણાં અને ૃગનાં બચ્ચા જવેો થા.

3
1 મેં રાત્રે મારા પ્રાણ પ્રયને પલંગમાં શોધ્યો,
† 2:15 2:15 ુવાન ીના પ્રેમ માટે સ્પધાર્ કરતી અન્ય ુરુષોનો ઉલ્લેખ કરે છે.
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મેં તેને શોધ્યો પણ તે મને મ ો ન હ.
2 મેં ક ું, હુ તો ઊઠ ને નગરમાં,
ગલીઓમાં તથા સ રયામ રસ્તાઓમાં ફર ને;
મારા પ્રાણ પ્રયને શોધીશ.”
મેં તેને શોધ્યો, પણ તે મને મ ો ન હ.
3 નગરમાં ચોક માટે ફરતા ચોક દારોનો મને ભેટો થયો;
મેં તેઓને ૂ ુ,ં “મારા પ્રાણ પ્રયને તમે જોયો?”
4 તેમનાંથી ફક્ત થોડે જ દૂર હુ ગઈ એટલે
મારો પ્રાણ પ્રય મને મ ો,

ાં ુધી હુ તેને માર માના ઘરમાં,
માર માતાના ઓરડામાં લાવી,
ત્યાં ુધી મેં તેને પકડ રા ો, તેને છોડ્યો ન હ.
5 હે યરુશાલેમની ુવતીઓ, હરણીઓના તથા જગલી સાબર ઓના

સમઆપીને કહુ છુ કે
તેની મરજી થાય ત્યાં ુધી,
તમે મારા પ્રીતમને જગાડશો ન હ.

ત્રીજુ ગીત
6 ુમાડાના સ્તંભ જવેો,
બોળ, લોબાન તથા
વેપાર ઓના સઘળાં ુગંધી દ્ર ોથી મહેકતો,
આજે અરણ્યમાં આવતો દેખાય છે તે કોણ છે?
7 જુઓ,આતો ુલેમાનની પાલખી છે;
તેની આસપાસ સાઠ યોદ્ધાઓ,
સાઠ ઇઝરાયલી સૈ નકો છે.
8 તેઓ તલવારબાજીમાં તથા ુદ્ધમાં કુશળ છે.
રાત્રીના ભયને કારણે,
તે દરેક માણસની તલવાર તેની જાંઘે હોય છે.
9 ુલેમાન રાજાએ પોતાના માટે લબાનોનના
લાકડામાંથી રથ બના ો.
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10 તેના સ્તંભ ચાંદ ના, તે ું ત ળ ું સોના ું તથા તે ું આસન જાં ુડા
રગ ું બના ું છે.

તેમાં યરુશાલેમની દ કર ઓ માટેનાં
પ્યારરૂપી ચત્ર વ ચત્ર ભરત ભરે ું છે.
11 હે સયોનની દ કર ઓ, નીકળ આવો, જુઓ ુલેમાન રાજાને,
તેના આનંદના દવસે એટલે
તેના લ ના દવસે જે ુગટ તેની માતાએ તેને પહેરા ો છે, તે ુગટ

સ હત તેને નહાળો.
4

1 માર પ્રયતમા ું કેવી ુંદર છે ું મનોહર છે; માર પ્રયતમા!
તારા ુરખા પાછળ તાર આંખો ક ૂતર જવેી છે;
તારા કેશ ગલ્યાદ પવર્તના ઢાળ પરથી નીચે આવતા,ં
બકરાનાં ટોળાં જવેા લાગે છે.
2 તારા દાંત તરત કતરાયેલ
તથા ધોયેલ ઘેટ ના જવેા સફેદ છે.
પ્રત્યેક ઘેટ ને બબ્બે બચ્ચાં છે,
તેઓમાંની કોઈ વાંઝણી નથી.
3 તારા હોઠ જાંબલી રગના દોરા જવેા છે;
તારુ ુખ ૂબ ૂરત છે! તારા ુરખાની પાછળ,
તારા ુરખાની પાછળ
તારા ગાલ દાડમના અડ ધયા જવેા દેખાય છે.
4શ ૃહ થવા માટે બાંધેલો દાઉદનો ુરજ,
જમેાં હજારો ઢાલો લટકાવેલી છે એટલે
યોદ્ધાઓની સવર્ ઢાલો લટકાવેલી તેના જવેી તાર ગરદન છે.
5હરણીનાં જોડકાં બચ્ચાં
ુલછડ ઓમાં ચરતાં હોય,

તેવા તારા બ ે સ્તન છે.
6સવાર થાય અને અંધારુ દૂર થાય ત્યાં ુધી,
હુ બોળના પવર્ત પર
તથા લોબાનના ડુગર પર જઈશ.
7 માર પ્રયતમા, સવર્ બાબતોમાં ું અ ત ુંદર છે
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તારામાં કોઈ ખોડ નથી.
8 હે માર નવવ ,ૂ લબાનોનથી ું માર સાથે આવ.
લબાનોનથી માર સાથે આવ;
આમાનાહના શખર પરથી,
સનીર તથા હેમ ન શખર પરથી,
સહોની ુફામાંથી,
દ પડાઓના પવર્તોની ુફામાંથી આવ.
9 હે માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ
તેં મારુ હૃદય મોહ લી ું છે
તારા એક જ નજરથી, તારા ગળાના હારના એક મણકાથી તેં મારુ મન

મોહ લી ું છે.
10 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ તારો પ્રેમ કેવો મ ુર છે!
દ્રાક્ષારસ કરતાં તારો પ્રેમ કેટલો ઉ મ છે?
તથા તારા અ રની ુશ્બો સવર્ પ્રકારના ુગંધીઓ કરતાં કેટલી ઉ મ

છે.
11 માર નવવ ,ૂ મધ ૂડાની જમે તારા હોઠમાંથી મીઠાશ ટપકે છે;
તાર જીભ નીચે મધ તથા દૂધ છે;
તારા વસ્રોની ુશ્બો લબાનોનની ુશ્બો જવેી છે.
12 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ બંધ કરેલી વાડ ;
બાંધી દ ધેલો ઝરો, બંધ કર દ ધેલો કૂવા જવેી છે.
13તાર મો હનીઓજાણે કે દાડમડ ઓના છોડ જવેી છે જનેે ૂલ્યવાન

ફળ લાગેલાં છે.
જમેાં મેંદ અને જટામાસીના છોડવાઓ છે, 14જટામાસી અને કેસર,
મ ુર ુગંધી બરુ, તજ અને સવર્ પ્રકારના લોબાનનાં ૃક્ષો,
બોળ,અગર તથા સવર્ ુ ુગંધી દ્ર ો છે.
15 ું બાગમાંના વારા જવેી,
જીવંતજળનાં પાણી જવેી,
લબાનોનના વહેતા ઝરણાં જવેી છે.
16 હે ઉ રના વા ુ, ું જા ૃત થા, અને હે દ ક્ષણના વા ુ, ું આવ,

મારા બગીચામાં ું વા કે જથેી તેની ુગંધીઓના ુવાસ સવર્ત્ર
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ફેલાય, મારો પ્રીતમ પોતાના બગીચામાં આવે અને પોતાનાં
મનોહર ફળો ખાય.

5
1 માર બહેન, માર નવોઢા હુ મારા બાગમાં આ ો છુ;

મેં મારા બોળ તથા ુગંધી દ્ર ો એકત્ર કયાર્ છે.
મેં મારાં મધ ૂડામાંથી મધ ખા ું છે;
મેં મારો દ્રાક્ષારસ મારા દૂધની સાથે પીધો છે.
મત્ર, ખા. મારા પ્રય મત્ર ખા; મફત પી.

ચો ું ગીત
2 હુ ૂતી હોઉં છુ પણ મારુ હૃદય સ્વપ્નમાં જા ૃત હોય છે.
એ મારા પ્રીતમનો સાદ છે તે દ્વાર ઠોકે છે અને કહે છે કે,
“માર બહેન, માર પ્રયતમા, માર હોલી, માર ુ ણયલ, મારે માટે દ્વાર

ઉઘાડ,
મારુ મા ું રાત્રીના ઝાકળથી ભીજાયે ું છે
મારા વાળ રાતનાં ટ પાંથી પલળ ગયા છે.”
3 “મેં મારુ વ કાઢ ું છે; તેથી હુ કેવી ર તે ફર પહેરુ?
મેં મારા પગ ધોયા છે; હુ તેમને શા માટે મેલા કરુ?”
4 મારા પ્રીતમે બારણાના બાકામાંથી તેનો હાથ અંદર ના ો,
અને મારુ હૃદય તેના માટે ધડક ઊઠ ું.
5 હુ મારા પ્રીતમ માટે દ્વાર ઉઘાડવાને ઊઠ ;
દ્વારની સાંકળ પર,
અને મારા હાથમાંથી બોળ
અને માર આંગળ ઓમાંથી બોળનો અક ટપકતા હતા.ં
6 મેં મારા પ્રીતમને માટે દ્વાર ઉઘા ું,
પણ મારો પ્રીતમ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો;
મારુ હૃદય શોકમાં ડૂબી ગ ુ,ં હુ ઉદાસ થઈ ગઈ.
મેં તેને શોધ્યો, પણ મને જડ્યો ન હ;
મેં તેને બોલા ો, પણ તેણે મને ઉ ર આપ્યો ન હ.
7 નગરની ચોક કરતા ચોક દારોએ મને જોઈ;
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તેમણે મને માર અને ઘાયલ કર ;
કોટરક્ષકોએમારો ુરખો મારાઅંગ પરથી લઈલીધો. 8 હે યરુશાલેમની

દ કર ઓ, હુ તમને આજીજી કરુ છુ કે,
જો તમને મારો પ્રીતમ મળે,
તો તેને કહેજો કે હુ પ્રેમપી ડત છુ. 9 તારો પ્રીતમ બીજી કોઈ ુવતીના

પ્રીતમ કરતાં ું વશેષ છે?
ઓ ુવતીઓમાં શ્રે ુંદર ,
તારો પ્રીતમ બીજી કોઈ ુવતીના પ્રીતમ કરતાં ું વશેષ છે.
કે ું અમને આ ુજબ કરવા સોગન દે છે?
10 મારો પ્રીતમ તેજસ્વી અને લાલચોળ છે,
દશ હજાર ુરુષોમાં તે શ્રે છે.
11 તે ું મા ું ઉ મ પ્રકારના સોના જે ું છે;
તેના વાળ ુચ્છાદાર છે અને તે કાગડાના રગ જવેી શ્યામ 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 ના પલંગ જવેા,
તથા મ ુર ુગંધવાળાં લો જવેા છે.
જમેાંથી બોળનો અક ટપકતો હોય તેવા ુલછડ ઓજવેા તેના હોઠ છે.
14 તેના હાથ પીરોજથી જડલેી સોનાની વીંટ ઓ જવેા છે;
નીલમથી જડલેા હાથીદાંતના કામ જે ું તે ું અંગ છે.
15 તેના પગ ચોખ્ખા સોનાની કૂભીઓ પર ઊભા કરેલા સંગેમરમરના

સ્તંભો જવેા છે;
તેનો દેખાવ ભ લબાનોન અને દેવદાર ૃક્ષો જવેો ઉ મ છે.
16 તે ું ુખ અ ત મ ુર છે;
તે અ ત મનોહર છે.
હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
આમારો પ્રીતમ અને આ મારો મત્ર.

6
1 હે ીઓમાં શ્રે ુંદર
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તારો પ્રીતમ કઈ તરફ ગયો છે?
તારો પ્રીતમ કઈ દશા તરફ ગયો છે,
અમને કહે જથેી અમે તાર સાથે તેને શોધીએ?
2 મારો પ્રીતમ પોતાના બાગમાં ગયો છે,
ુગંધીઓના ારામા,ં

બાગોમાં આનંદ કરવા ુલછડ વીણવા ગયો છે.
3 હુ મારા પ્રીતમની છુ અને મારો પ્રીતમ મારો જ છે;
તે ુલછડ ઓમાં પોતાને આનં દત કરે છે.

પાંચ ું ગીત
4 ીનો પ્રીતમ તેને કહે છે, માર પ્રયતમા ું તસાર્ જવેી ુંદર,
યરુશાલેમ જવેી ૂબ ૂરત,
અને ધ્વજાઓ સ હતના સૈન્ય જવેી ભયાવહ છે.
5 તારાં નેત્ર માર તરફથી ફેરવી લ,ે
કેમ કે તેઓએ મારો પરાજય કય છે.
ગલ્યાદની બાજુએ બેઠેલા,
બકરાંના ટોળાં જવેા તારા કેશ છે.
6 ઘોવાઇને બહાર નીકળેલી
ઘેટ ઓના ટોળાં જવેા તારા દાંત છે
જઓેમાંની દરેક બબ્બે બચ્ચાં જણે છે
અને તેઓમાંના કોઈએ પોતાના બચ્ચાં ુમા ાં નથી.
7 તારા ુરખા પાછળ
તારા ગાલ દાડમની ફાડ જવેા છે.
8 રાણીઓ તો સાઠ છે અને એંસી ઉપપત્નીઓ છે;
અને બીજી અસં કુમા રકાઓ છે.
9અને માર હોલી, માર નષ્કલંક તો એક જ છે;
તે પોતાની માતાની એકની એક છે;
તે પોતાની જનેતાની માનીતી છે.
ુત્રીઓએ તેને જોઈને ક ું કે ું પ્રશંસાપાત્ર છે; રાણીઓ અને

ઉપપત્નીઓ તેને જોઈને તેની પ્રશંસા કરે છે.
10 પ્રભાતના જવેી પ્રકા શત ક્રાં તવાળ ,
ચંદ્ર જવેી ુંદર,
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ૂયર્ જવેી ડાઘ વગરની, ધ્વજાઓસ હતના સૈન્ય જવેી ભયંકરએ કોણ
છે?

11 વસંતઋ ુ ખીલી છે તે જોવા
દ્રાક્ષવેલાને કૂપળો ટ છે કે કેમ;
દાડમોને મોર આ ો છે કે કેમ;
તે જોવા માટે હુ અખરોટના બગીચામાં ગયો.
12 હુ કઈ સમજુ તે પહેલા તો
મારા આત્માએ મને રાજવંશી રથમાં બેસાડ્યો.
13 પાછ આવ, હે ૂલ્લામી;
પાછ આવ; પાછ આવ કે અમે તને નહાળ એ.
માહનાઇમના ૃત્યની જમે તમે ૂલ્લામીને કેમ જુઓ છો?

7
1 હે શાહજાદ , ચંપલોમાં તારા પગ કેવા ુંદર દેખાય છે!
તાર જાંઘોના સાંધા,
કુશળ કાર ગરે હાથે જડલેા ઝવેરાત જવેા છે.
2 તાર ના ભ ુંદર ગોળાકાર પ્યાલા જવેી છે;
કે જમેાં મ શ્રત દ્રાક્ષારસ કદ ૂટતો નથી.
તારુ પેટ ુલછડ થી શણગારેલી,
ઘઉંની ઢગલીના જે ું છે.
3 તારાં બે સ્તન જાણે હરણીના,
મનોહર જોડકાં બચ્ચાં જવેા છે.
4 તાર ગરદન હાથીદાંતના ુરજ જવેી છે;
તાર આંખો હેશ્બોનમાં બાથ-રાબ્બીમના
દરવાજા પાસે આવેલા કુડ જવેી છે.
તારુ નાક જાણે દમસ્કસ તરફના
લબાનોનના ુરજ જે ું છે.
5 તારુ શર કામલ પવર્ત જે ું છે;
તારા શરના કેશ જાં ુડા રગના છે.
રાજા તાર લટોમાં પોતે બંદ વાન બની ગયો છે.
6 માર પ્રયતમા ું કેવી પ્રેમાળ અને અ ત ુંદર છે,
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તથા વનોદ કરવા લાયક અને આનંદદાયક છે!
7 તારુ કદ ખજૂર ના ૃક્ષ જે ું છે,
અને તારાં સ્તનો દ્રાક્ષાની ૂમો જવેા છે.
8 મેં વચા ુ કે, “હુ ખજૂર ના ૃક્ષ પર ચઢ શ;
હુ તેની ડાળ ઓ પકડ શ.”
તારાં સ્તન દ્રાક્ષની ૂમો જવેાં થાય,
તારા ાસની ુગંધ સફરજન જવેી થાય.
9 તારુ ુખ ઉ મ દ્રાક્ષારસ જે ું થાય,
જે દ્રાક્ષારસ મારા પ્રીતમ માટે છે,
અને તેના હોઠો તથા દાંત ઉપર થઈને સરળતાથી પેટમાં ઊતર જાય છે.
10 હુ મારા પ્રીતમની છુ
અને તે મારા માટે ઇચ્છા રાખે છે.
11 હે મારા પ્રીતમ, ચાલ,આપણે નગરમાં જઈએ;
અને આપણે ગામોમાં ઉતારો કર એ.
12આપણે વહેલા ઊઠ ને દ્રાક્ષવાડ ઓમાં જઈએ;
દ્રાક્ષવેલાને મોર આ ો છે કે ન હ તે જોઈએ,
તેનાં લ ખીલ્યાં છે કે ન હ,
અને દાડમડ ઓને લ બેઠાં છે કે ન હ, તે આપણે જોઈએ.
ત્યાં હુ તને માર પ્રી તનો અ ુભવ કરાવીશ.
13 ત્યાં ર ગણાંઓ તેની ુગંધ પ્રસરાવે છે;
વળ આપણાઆંગણામાં સવર્ પ્રકારનાં જૂનાં અને નવાં ફળો છે,
તે હે મારા પ્રીતમ, મેં તારા માટે સાચવી રા ાં છે.

8
1જો ું માર માના થાનને ધાવેલો
મારો સગો ભાઈ હોત તો કે ું સારુ. ારે ું મને બહાર મળત,
ત્યારે હુ તને ુંબન કરત,
તેમ છતાં કોઈ મને ધ ારત ન હ.
2 હુ તને માર માતાના ઘરમાં લઈઆવત કે,
અને ું મને શીખવત.
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હુ તને મસાલેદાર દ્રાક્ષારસ,
અને તને મારા દાડમનો રસ પીવાને આપત.
3 તેનો ડાબો હાથ મારા માથા નીચે છે;
તેનો જમણો હાથ મને આ લગન કરે છે.
4ઓયરુશાલેમની ુવતીઓ, હુ તમને સોગનઆપીને કહુ છુ કે,
મારા પ્રીતમની મરજી થાય ત્યાં ુધી
તમે મારા પ્રીતમને જગાડશો નહ .

છ ગીત
5 પોતાના પ્રીતમ પર ટેક ને રણમાંથી,
આ ુવતી કોણઆવે છે?
મેં તેને સફરજનના ૃક્ષ નીચે જગાડયો;

ાં તાર માતા જન્મઆપતાં ક ાતી હતી;
ત્યાં તેણે તને જન્મ આપ્યો.
6 મને તારા હૃદય પર ુદ્રા તર કે
અને તારા હાથ પરની વીંટ તર કે બેસાડ.
કેમ કે પ્રેમ મોત સમાન બળવાન છે.
અને ઈષ્યાર્ શેઓલ જવેી કૂ્રર છે;
તેના ચમકારા;અ ની જ્વાળા જવેા પ્રબળ છે.
7 ઘણાં પાણીનો પ્રવાહ પ્રેમને હોલવી શકે ન હ,
જળપ્રલયનાં પાણી એને ખેંચી જતાં નથી.
જે કોઈ ક્ત પ્રેમને માટે પોતાની ઘરની બધી સંપ આપી દે,
તોપણ તેને લોકો ધ ારે છે.
8અમારે એક નાની બહેન છે,
હજી તે ુખ્ત થયેલી નથી,
હવે જે દવસે તે ું મા ું આવશે
ત્યારે અમાર બહેન માટે અમે ું કર ું?
9જો તે કોટ હોય તો,અમે તેના પર ચાંદ થી મોરચો બાંધી ું
અને જો તે દ્વાર હોય તો
અમે તેને દેવદાર ૃક્ષનાં પા ટયાં વડે તેને ઢાંક દઈ ું.
10 હુ કોટ છુ અને મારાં સ્તન તેના ુરજો જવેા છે;
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જનેે શાં ત પ્રાપ્ત થઈ હોય તેના જવેી હુ તેની નજરમાં હતી.
11 ુલેમાનને બઆલ હામોનમાં એક દ્રાક્ષવાડ હતી
તેણે તે દ્રાક્ષવાડ રખેવાળોને ભાડે આપી
તેનાં ફળને માટે દરેકને ચાંદ ના એક હજાર સ ા લાવીને આપવાના

હતા.
12 માર દ્રાક્ષવાડ માર પોતાની છે; મારા પ્રય ુલેમાન,
તે હજાર શેકેલ તો તારાં છે મારા પ્રય ુલેમાન,
અને તેના ફળની રખેવાળ કરનારને બસો શેકેલ મળશે.
13 હે બગીચાઓમાં વસનાર ,
મારા મત્રો તારો અવાજ સાંભળવાને ધ્યાન દઈને તાક રહે છે;
મને તે સંભળાવ.
14 હે મારા પ્રીતમ, ું વહેલો આવ,
ુગંધી દ્ર ોના પવર્ત પર
ું હરણ કે સાબર ના બચ્ચા જવેો થા.
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