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ಪರಮ ಗೀತ
1

1ಸೊಲೊ ೕನನಮನೋಹರ ಾದ ಗೀತೆ
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

2ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮು ಾ್ದಡು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ.

3ನಿನ್ನ ತೈಲವು ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಂತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

4ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು!
ಾವು ಓಡಿಹೋಗೋಣ!

ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆವು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ.
ಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ಾನು ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಂತೆ ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

6ಸೂಯರ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾನೆಷು್ಟ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೋಡಬೇಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
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ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಾಯಲಿಲ್ಲ.
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

7ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸುವೆ?

ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮಂದೆಗಳಹತಿ್ತರ ಅಲೆ ಾಡುವಹುಡುಗಿಯಂತೆ

ಾನೇಕಿರಬೇಕು?
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

8ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಹೋಗು, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು.
ಕುರುಬರ ಗು ಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸು.

9ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ಫರೋಹನ ರಥಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

10ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಅಲಂ ಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಾರಗಳಿಂದ ಅಂದ ಾಗಿವೆ.

11ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಿರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಾವು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸುವೆವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
12ಓಲಗದಮೇಲೆಮಲಗಿರುವ ಾಜನಿಗೆ

ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಪರಿಮಳವುಹರಡುವುದು.
13ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ

ಗೋಲರಸದ ಚೀಲದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
14ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಏನೆ್ಗದಿಯ ತೋಟಗಳ

ಗೋರಂಟೆಯಹೂಗೊಂಚಲು.
ಪಿ್ರಯಕರ
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15ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ರೂಪವತಿ! ನೀನು ಸುಂದರಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಕೋಮಲ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
16ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರ!

ೌದು, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ!
ನಮ್ಮ ಾಸಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉ ಾ್ಲಸಕರ!

17ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೊಲೆಗಳು ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಜಂತೆಗಳು ತು ಾಯಿಮರದ ಜಂತೆಗಳು.

2
1 ಾನು ಾರೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗು ಾಬಿ;

ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾವರೆ.
ಪಿ್ರಯಕರ

2ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ,ಮುಳು್ಳಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ
ನೀನುಯುವತಿಯರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
3ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾಡುಮರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ

ಒಂದು ಸೇಬಿನಮರದಂತೆ ನೀನುಯುವಕರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
ಾನು ಅವನ ನೆರಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ;
ಅವನ ಫಲವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ.

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಕರನು ನನ್ನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು;

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.
5 ಾ್ರ ಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ;
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ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸಿರಿ; ಾನು
ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ.

6ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಎಡಗೈ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ
ಅವನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು!

7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿ,

ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಂಕೆಗಳಮೇಲೆಯೂ
ಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
8ಅಗೋ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಸ್ವರ!

ಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನೆಗೆಯು ಾ್ತ
ಗುಡ್ಡಗಳಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

9ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾರಂಗದಂತೆಯೂ
ಾ್ರಯದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.

ಅಗೋ,ಅವನು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಆಚೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ;
ತಡಕೆಗಳಿಂದ ಇಣಿಕಿ ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ,

ಎದೆ್ದೕಳು, ಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!
11ಇಗೋ, ಚಳಿ ಾಲ ಕಳೆಯಿತು;

ಮಳೆ ಾಲಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
12ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹೂವುಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ;

ಪ ಗಳು ಾಡುವ ಸಮಯವುಬಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾಳದ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

13ಅಂಜೂರದಮರ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುತಿ್ತದೆ;
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸು ಾಸನೆಯು ಬರುತಿ್ತದೆ.
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ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,
ಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!”

ಪಿ್ರಯಕರ
14ಬಂಡೆಯಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜರಿಯಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ

ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ,
ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ತೋರಿಸು;

ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಧುರ!

ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ!
ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

15 ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವ
ನರಿಗಳನೂ್ನ

ನರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!
ನಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳುಈಗ ಹೂಬಿಡುತಿ್ತವೆ.

16ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ!
ಾನು ಅವನವಳೇ!

ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆಯುವತನಕ, ನೆರಳು ಓಡಿಹೋಗುವ
ತನಕ

17ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಹೊರಡು,

ಬೆತೇರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಾ್ರಯದ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು!

3
ಪಿ್ರಯತಮೆ

1 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದೆನು.
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ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

2ಈಗ ಾನು ಎದು್ದ
ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕುವೆನು.

ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆ,
ಆದರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

3ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕಂಡು,
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

4ಅಲಿ್ಲಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋ ಾಗ,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡೆ.

ನನ್ನ ಾಯಿಯಮನೆಗೆ,
ಅಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವತನಕ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.
ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ,
ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ಜಿಂಕೆಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳಮೇಲೆಯೂ
ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಾತುಗಳು

6ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾರು?

ಗೋಲರಸ, ಧೂಪ, ವತರ್ಕರ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸುಡು ಾಗ
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ಮೇಲೇರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಧೂಳುಮೇಲೇರುತಿ್ತದೆ.

7ನೋಡಿ,ಅದು ಸೊಲೋ ೕನನ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕ.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು!

8ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಅವರು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ;
ಾತಿ್ರಯ ಅ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕಯನು್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ಅದರ ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಆಸನವನು್ನ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಅಲಂಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

11ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಅವನಮದುವೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೃದಯವುಹಷರ್ಗೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಅವನ ಾಯಿ ತಲೆಗಿಟ್ಟ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸುಂದರಿ!
ನೀನು ರೂಪವತಿ!

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
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ಕೋಮಲ ಾದ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ

ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.
2ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು

ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ೕಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ

ತೆ ತೆ ಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.
3ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ರೇಷೆ್ಮಯ ಕೆಂಪು ಾರದಂತಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು

ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.
4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಾವೀದನ ಗೋಪುರದಂತೆ

ಉದ್ದ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ತೆಳು ಾಗಿದೆ.
ಆ ಗೋಪುರದ ಗೋಡೆಗಳು

ಾವಿರ ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರ ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿವೆ.*

5ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತೆಯೂ
ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಅವಳಿಜವಳಿ ಾರಂಗಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

6ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆಉಸಿರೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಮತು್ತ ನೆರಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವರೆಗೆ

ಾನು ಗೋಲರಸದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ
ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.

7ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ.
ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ!

* 4:4: ನಿನ್ನ ಕೊರಳು … ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿವೆ ಅಥ ಾ “ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಕಲು್ಲಗಳ
ಾಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಾವೀದನ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.” ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆಕೆ
ಅನೇಕ ಕಂಠ ಾರಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಗೋಪುರದ
ಕಲಿ್ಲನ ಾಲುಗಳಂತೆ ಾಣಿಸಿತು.
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8ನನ್ನ ವಧುವೇ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!

ಅ ಾನದ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಶೆನೀರಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ ಹೆ ೕರ್ನಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಸಿಂಹದ ಗವಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿರತೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಾ!

9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮುತಿ್ತನ ಾರದಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ!
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!

ನಿನ್ನ ತೈಲದ ಪರಿಮಳವು
ಸಕಲ ಬಗೆಯಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ!

11ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;
ಾಲೂ ಜೇನೂ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಳಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದಂತೆ†
ಸು ಾಸನೆಭರಿತ ಾಗಿವೆ.

12ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ,
ನೀನು ಕದ ಾಕಿದ ತೋಟದಂತಿರುವೆ;

ಬೇಲಿ ಳಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;
ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸಿದ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವೆ.

13ನಿನ್ನ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಾಳಿಂಬೆಮರಗಳಿಂದಲೂ
ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣಿ್ಣನಮರಗಳಿಂದಲೂ ಗೋರಂಟಿ,

14 ಾಡ್ರ್, ಜಟಾ ಾಂಸಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ, ರಕ್ತಬೋಳ,
ಅಗುರು, ಾಂ ಾ್ರಣಿ ಗಿಡಮತು್ತ ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ

ಎಂಬ ಸುಗಂಧದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ
ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.

15ನೀನು ತೋಟದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;
† 4:11: ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಅಥ ಾ “ಲೆಬನೋನ್.”
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ಹೊಸ ನೀರಿನ ಾವಿಯಂತಿರುವೆ;
ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತರುವ
ನೀರಿನಂತಿರುವೆ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
16ಉತ್ತರದ ಾಳಿಯೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!

ದ ಣದ ಾಳಿಯೇ, ಾ!
ನನ್ನ ತೋಟದಮೇಲೆ ಬೀಸು.

ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.

ಅವನು ಅದರ ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ.

5
ಪಿ್ರಯಕರ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಗೋಲರಸವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ

ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ!
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಮತ್ತ ಾಗಿ!
ಪಿ್ರಯತಮೆ

2 ಾನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ
ಹೃದಯಎಚ್ಚರ ಾಗಿರುವುದು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾಗಿಲು ತಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಾಂತಳೇ,

ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಾಗಿಲು ತೆರೆ!
ನನ್ನ ತಲೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೇವ ಾಗಿದೆ;
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ನನ್ನ ಕೂದಲು ಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ
ಹನಿಗಳಿಂದ ತೇವ ಾಗಿದೆ.”

3 “ ಾನು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಾನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಳೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾಗಿಲ ಚಿಲಕದ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿ ಾಗ
ಅವನಮೇಲೆ ನನಗೆಮರುಕ ಾಯಿತು.

5ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಾನು ಎ ಾ್ದಗ
ಅಗುಳಿಯಹಿಡಿಗಳಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಲರಸವೂ

ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸು ಾಸನೆಯ ಗೋಲರಸವೂ
ತೊಟಿ್ಟಕಿ್ಕದವು.

6 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದನು!

ಅವನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುಸಿದುಹೋಯಿತು.

ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರೂ ಅವನುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು
ಹೊಡೆದು ಾಯ ಾಡಿದರು.

ಕೋಟೆಯ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹೕದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

8ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅವನಿಗೆ ಾನು
ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
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9ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವತಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?

ನೀನು ಹೀಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನದು ಹೊಳ ಾದ ಕಂದುಬಣ್ಣ.
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಅವನೇ ಆಕಷರ್ಕ ಪುರುಷ.

11ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಂತಿದೆ;
ಅವನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಾಗೆಯಷೆ್ಟೕ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.

12ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿದ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆಯೂ

ಆಭರಣದಲಿ್ಲ ೕಡಿಸಿರುವಮುತಿ್ತನಂತೆಯೂ ಇವೆ.
13ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆಯೂ

ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಹೂವುಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.
ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂ ಾವರೆಗಳಂತಿವೆ;

ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಲರಸವು ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತ್ತದೆ.
14ಅವನ ಕೈಗಳು ಪೀತರತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಬಂ ಾರದ ಸ ಾಕೆಯಂತಿವೆ;
ಅವನ ದೇಹವು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ

ನಯ ಾದ ದಂತದಂತಿದೆ.
15ಅವನ ಾಲುಗಳು ಬಂ ಾರದ ಾದಗಳುಳ್ಳ

ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.
ಅವನು ಲೆಬನೋನಿನ

ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ೌದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಅತ್ಯಂತಮನೋಹರನು;
ಅವನ ನುಡಿ ಬಹು ಇಂಪು.

ಅವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು;ಅವನೇ ನನ್ನ ಾಂತನು.
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6
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

1ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವತಿ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ, ಾವು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅವನನು್ನ
ಹುಡುಕುವೆವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
2ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ

ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ;
ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ

ನೆಲ ಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ; ಾನು ಅವನವಳೇ.

ಅವನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಸುಂದರಿ.

ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಂತೆ ರೂಪವತಿ;
ಜಯಧ ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳವಳು.

5ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು;
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.

6ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಉಣೆ್ಣ ಕತಿ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ೕಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತೆ ತೆ ಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.
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7ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.

8ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಣಿಯರೂ
ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಯುವತಿಯರೂ ನನಗಿ ಾ್ದರೆ.

9ಆದರೆ ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೂನಿಮರ್ಲೆಯೂ
ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು.

ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವಳು.
ಯುವತಿಯರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಗಳುವರು.

ೌದು, ಾಣಿಯರೂಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪ್ರಶಂಸೆ

10ಸೂ ೕರ್ದಯದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈಯುವತಿ ಾರು?

ಚಂದ್ರನಂತೆ ೌಮ್ಯಳೂ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಶುಭ್ರಳೂ

ಜಯಧ ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ
ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳವಳೂಆಗಿರುವ ಇವ ಾರು?
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

11 ಕಣಿವೆಯಸಸ್ಯಗಳು ಹಣು್ಣಬಿಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ

ಾಳಿಂಬರಗಳು ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟವೆ ೕ ಎಂದು ನೋಡಲು
ಾ ಾಮಿಮರಗಳ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.

12 ಾನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ,
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇಶದ ಪ್ರ ಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕುಳ್ಳರಿಸಿತು.
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
13ಶೂ ಾಮಿತಳೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ!

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು!

ಮಹನಯಿಮ್ನೃತ್ಯವನು್ನ* ನೋಡುವಂತೆ
ಶೂ ಾಮಿತಳನೆ್ನೕಕೆ ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿರಿ?

7
ಪಿ್ರಯಕರನ ಪ್ರಶಂಸೆ

1 ಾಜಕು ಾರಿಯೇ, ಾದರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ದುಂ ಾದ ತೊಡೆಗಳು ಶಿಲಿ್ಪಯು ಾಡಿದ
ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.

2ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲಿನಂತಿದೆ.*

ನಿನ್ನ ಉದರವು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಗೋಧಿಯ ಾಶಿಯಂತಿದೆ.

3ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಾ್ರಯದ ಾರಂಗದ
ಎರಡು ಅವಳಿಮರಿಗಳಂತಿವೆ.

4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತಗೋಪುರದಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬತ್ ರಬಿ್ಬೕಮ್ ನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಸರೋವರಗಳಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ

ಲೆಬನೋನಿನ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.
5ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತಿದೆ.

* 6:13: ಮಹನಯಿಮ್ ನೃತ್ಯ ಅಥ ಾ “ಜಯದ ನೃತ್ಯ.” * 7:2: ಬಟ್ಟಲು
ಅಥ ಾ “ಕೆತಿ್ತದ ಾತೆ್ರ”ಉಳಿಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಾಡಿದ ಾತೆ್ರ. ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ
ಾಡಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆ ಾತೆ್ರ ಅಥ ಾ “ಅಧರ್

ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಾತೆ್ರ” ಎಂಬಥರ್ವನೂ್ನ ಇದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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ನಿನ್ನ ತಲೆಕೂದಲು ರೇಷೆ್ಮಯಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಉದ್ದ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ಕೂದಲು

ಾಜನನು್ನ ಸಹ ಆಕಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ!
6ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನೆಷೊ್ಟೕ ೌಂದಯರ್ವತಿ.

ನಿನ್ನ ರೂಪ ಮನೋಹರ; ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವು ಆನಂದ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.

7ನೀನು ಖಜೂರ್ರದಮರದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಖಜೂರ್ರಮರದ ಹಣಿ್ಣನ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿವೆ.

8 ಾನು ಖಜೂರ್ರದಮರವನು್ನ ಹತು್ತವೆನು.
ಾನು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಾಸನೆಯು ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಂತಿರಲಿ.

9ನಿನ್ನ ಾಯಿಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿರಲಿ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ ಾಗಿ ಈ ಾ್ರ ಾರಸವು ಮೆಲ್ಲನೆ
ಇಳಿದುಹೋಗುವುದು.

ನಿದಿ್ರಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಸ ಾಗ ಾಗಿ
ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
10 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನವಳೇ.

ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಆಸೆ.
11ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾ!

ಾವು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಾವು ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಇರೋಣ.

12 ಾವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ

ಅದರ ಹೂವುಅರಳಿದೆ ೕ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಾಗಿವಿ ೕ ನೋಡೋಣ.



ಪರಮ ಗೀತ 7:13 xvii ಪರಮ ಗೀತ 8:5

ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

13 ಾಮಜನಕ ಸಸಿಗಳು ಸು ಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಉಳಿಸಿದ

ರುಚಿಕರ ಾದ ಬಗೆಬಗೆಯಹೊಸಮತು್ತ ಹಳೆ ಹಣು್ಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲವೆ.

8
1 ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಯಿ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವ

ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು

ನಿನಗೆಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಆಗ ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ!

2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಾಯಿಯು ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಾನು ನಿನಗೆ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ,
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
3ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

4ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

5ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು
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ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈಯುವತಿ ಾರು?
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಬಿನಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನು.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.
ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.

6ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಮೇಲೆಮುದೆ್ರಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಮುದೆ್ರ ತಿ್ತದ ಉಂಗುರದಂತೆಯೂ
ಇಟು್ಟಕೋ.

ಪಿ್ರೕತಿಯುಮರಣದಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ;
ಾ ೕದೆ್ರೕಕವು ಸ ಾಧಿಯಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ.

ಅದರಜಾ್ವಲೆಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ.
ಅದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಅಗಿ್ನಯೇ.

7ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಂದಿಸ ಾರವು;
ನದಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮುಳುಗಿಸ ಾರವು.

ಒಬ್ಬನು ಪಿ್ರೕತಿಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ
ಅವನು ಕೇವಲ ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯಸಹೋದರರು

8ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿಯಿ ಾ್ದಳೆ,
ಆಕೆಯಸ್ತನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆಯನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?

9ಆಕೆ ಕೋಟೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದರಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಆಕೆ ಾಗಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ
ಹೊದಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.



ಪರಮ ಗೀತ 8:10 xix ಪರಮ ಗೀತ 8:14

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವಉತ್ತರ
10 ಾನು ಕೋಟೆ;

ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೋಪುರಗಳು.
ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾದನು.
ಪಿ್ರಯಕರ

11ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾ ಾ್ಹ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ.
ಅವನು ಅದನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹಣಿ್ಣ ಾಗಿ
ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ.

12ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ತೋಟವು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಆ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ನಿನಗಿರಲಿ.
ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಿರಲಿ.

ಪಿ್ರಯಕರ ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
13ಉ ಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವಳೇ,

ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ, ನನಗೂ ಸಹ
ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
14ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ತ್ವರೆಪಡು.

ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಾ್ರಯದ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು.
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