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ಪರಮಗೀತೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪರಮಗೀತೆಯು (ಸೊಲೊ ೕನನ ಗೀತೆ) ಪುಸ್ತಕದ ದಲ

ವಚನದಿಂದ ಅದರ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ, ಗೀತೆಯು
ಾರಿಂದ ಬಂತೆಂದು ಇದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ: “ಸೊಲೊ ೕನನು

ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ” (1:1). ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿರುವ ಾರಣ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀಷಿರ್ಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ (1:5;
3:7,9,11; 8:11-12).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 971-965 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದನು, ಸೊಲೊ ೕನನ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವವನು್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪಂಡಿತರು ಈ ಗೀತೆಯು
ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದು ಎಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕವಿತೆಯ ೌವನದ
ಹುಮ್ಮಸಿ್ಸನ ಾರಣದಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೆಬನೋನ್
ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದ ಣ
ಾಗಗಳೆರಡನೂ್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ವಿ ಾಹಿತ ೕಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಮದುವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತನೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ಪರಮಗೀತೆಯುಪಿ್ರೕತಿಯಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಾ್ಲಘಿಸಲುಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಹಿತಿ್ಯಕ ಕವಿತೆ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಇದು ದೇವರ ೕಜನೆಯಂತೆ
ಮದುವೆಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮದುವೆಯ ಾಂಧವ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಾಗಿ, ಾವ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿ ಮತು್ತ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಮದುವೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಧುವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು ಾ್ತಳೆ— 1:1-3:5
2. ವಿ ಾಹ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ವಧುವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವುದು— 3:6-5:1

3. ವಧುವು ವರನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕನಸು ಕಂಡಿದು್ದ — 5:2-
6:3

4. ವಧುವರರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೊಗಳುವುದು— 6:4-8:14

ದಲನೆಯ ಗೀತೆ
1ಸೊಲೊ ೕನನು ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ.
ನಲೆ್ಲ

2ನಿನ್ನ ಾಯಮುದು್ದಗಳಿಂದ ನನಗೆಮುದಿ್ದಡು
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ.

3ನಿನ್ನ ತೈಲವು ಸುಗಂಧ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರಿದ ತೈಲದ ಸುಗಂಧದಂತೆ

ಾ್ಯಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ತರುಣಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು - ನಲೆ್ಲ
4ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೋ; ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುವೆನು;

ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
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ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆವು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ ಾದುದು;
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

5ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಳೆಯರೇ, ಾನು ಕೇ ಾರಿನಗು ಾರಗಳಂತೆ
ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ,*

ಸೊಲೊ ೕನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಚೆಲು ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಾನು ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಬೇಡಿರಿ.

ಾನು ಕ ಾ್ಪಗಿರುವುದು ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ† ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಟ್ಟರು;
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ತೋಟವನೂ್ನ ಾನು
ಾಯು್ದಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನೇ,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ನಡುಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯು ಎಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸು ಾ್ತರೆ? ಹೇಳು.
ಾನೇಕೆ ಅಲೆ ಾರಿಗಳಂತೆ‡
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಮಂದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಅಲೆಯಬೇಕು?

ನಲ್ಲ
8ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸುಂದರ ಾದ ಹೆಣು್ಣ ನೀನು,

ನಿನಗಿದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಾದರೆ
ಹಿಂಡಿನ ಹೆಜೆ್ಜಯಜಾಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ,

* 1:5 1:5 ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಂತೆ ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ, ಕೇ ಾರ್ ಅರೇಬಿ ಾಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರ ಕುಲದವರು (ಆದಿ 25:13; ಯೆ ಾ 21:16-17; ಕೀತರ್
120:5). ಈ ಕುಲದವರು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಕಪು ್ಪ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೇ ಾರ್ಯುವತಿಯಕಪು ್ಪ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. † 1:6 1:6 ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಾ್ರ ತೋಟವು “ಯುವತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಆಳ ಾದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ‡ 1:7 1:7 ಅಲೆ ಾರಿಗಳಂತೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿದವಳಂತೆ
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ಕುರುಬರ ಗು ಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸು.

9 ಪಿ್ರಯಳೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ರಥವನೆ್ನಳೆವ ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗೆ
ಹೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

10ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ ಾಗಿವೆ!

11 ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕುಚ್ಚಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುವೆನು.
ನಲೆ್ಲ

12 ಾಜನು ಔತಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ§
ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸುಗಂಧತೈಲವು ಪರಿಮಳವನು್ನ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ.

13ಎನಿ್ನನಿಯನು *ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ರಕ್ತಬೋಳದ ಚೀಲ;
14ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ಏನೆ್ಗದಿಯ† ಾ್ರ ತೋಟಗಳ

ಗೋರಂಟೆಯಹೂಗೊಂಚಲು.
ನಲ್ಲ

15ಆ ಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ,
ಆ ಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.
ನಲೆ್ಲ

16ಆ ಾ, ಎನಿ್ನನಿಯನೇ, ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ ಮನೋಹರ!
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಚ,

17ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾವಣಿ ತು ಾಯಿಮರಗಳೇ;
ತೊಲೆಗಳು ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೇ.

§ 1:12 1:12 ಾಜನು ಔತಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಾಜನು ಅತ್ತ ಓಲಗದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ.
* 1:13 1:13 ಎನಿ್ನನಿಯನು ಪಿ್ರಯನು † 1:14 1:14 ಏನೆ್ಗದಿಯ ಏನೆ್ಗದಿ ಎಂಬುದು
ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ನೈಋತ್ಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಓಯಸಿಸ್ (ಮರಳು ಾಡಿನ ಫಲವ ಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶ)
ಆಗಿದೆ; ಇದು ಒಂದು ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಮತು್ತ ಫಲವ ಾ್ತದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀರಿರುವಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ.



ಪರಮಗೀತೆ 2:1 v ಪರಮಗೀತೆ 2:7

2
ನಲ್ಲ

1 ಾನು ಾರೋನಿನ* ನೆಲಸಂಪಿಗೆ,
ತಗಿ್ಗನ ಾವರೆ.

2ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು ನೀನು,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳು ಮುಳು್ಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ಾವರೆಯಂತಿರುವಳು.
ನಲೆ್ಲ

3ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು
ವನವೃಕ್ಷಗಳಮಧೆ್ಯ ಸೇಬಿನ ವೃಕ್ಷದಂತಿಹನು.
ಅದರ ಫಲವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಮಧುರ
ಾನು ಆತನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಪರ ಾನಂದಗೊಂಡೆನು.

4ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು ನನ್ನನು್ನ ಔತಣ ಾಲೆಗೆ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತದನು ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ ಪ ಾಕೆ.

5ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆನು ಅನು ಾಗದಿಂದ,
ದೀಪ ಾ್ರ ಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ,
ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿರಿ.

6ಆತನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಆಲಂಗಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಪರ ಾನಂದ!

7ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,

ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು

* 2:1 2:1 ಾರೋನಿನ ಾರೋನ್: ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ ಾವಳಿ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸ ಾಗಿದೆ (ಯೆ ಾ 35:2; 65:10). ಆದರೆ ಪದ
ಾಸ್ತವ ಾದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ ಬಯಲು ಅಥ ಾ ವಿ ಾಲ ಮತು್ತ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಮೇಲೆ್ಮ ೖ
ಪ್ರದೇಶ.
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ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಎರಡನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲೆ್ಲ
8ಅಗೋ ನನ್ನ ಾಂತನ ಸಪ್ಪಳ! ಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಾರು ಾ್ತ,

ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಾ್ರಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ

ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾ, ಇಗೋ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಆಚೆ ನಿಂತು,
ಕಿಟಕಿಗಳಮೂಲಕ ನೋಡು ಾ್ತನೆ,
ಜಾ ಾಂದ್ರಗಳಮೂಲಕ ಇಣಿಕು ಾಕು ಾ್ತನೆ!
ನಲ್ಲ

10ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು,
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮೇ,ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ,ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!

11ಇಗೋ, ಚಳಿ ಾಲ ಕಳೆಯಿತು,ಮಳೆ ಾಲಮುಗಿಯಿತು;
12 ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ, ಕುಡಿ ಸವರುವ ಾಲ

ಬಂತು,
ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಕೂಗು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ;

13ಅಂಜೂರದ ಾಯಿಗಳುಹಣಾ್ಣಗಿವೆ,
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಬೀರುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!
14ಬಂಡೆಯಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಸಂದುಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ!
ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿಸು;
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಇಂಪು, ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಂದ.”
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15 ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವ ನರಿಗಳನು್ನ†, ನರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯಿರಿ;

ಹೂಬಿಟಿ್ಟರುವ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳು ಾಳು.
ನಲೆ್ಲ

16ಎನಿ್ನನಿಯನು ನನ್ನವನೇ, ಾನು ಅವನವಳೇ,
ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

17 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ ದಲು, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವ ದಲು
ಹೊರಟು ಾ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ,

ಬೇತೆರ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ
ಾ್ರಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ಇರು.

3
1 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ

ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

2 ಾನು, “ಎದು್ದಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವೆನು,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು”ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

3ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,
“ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

4ಅವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ತುಸು ಹೊತಿ್ತನೊಳಗೆ ನನ್ನ
ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಾಯಿಯಮನೆಗೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ, ಬಿಡದೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.

† 2:15 2:15ನರಿಗಳನು್ನ “ನರಿಗಳು”ಬಹುಶಃಯುವತಿಯರಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಸ್ಪಧಿರ್ಸುವಇತರ
ಪುರುಷರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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5ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,

ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಮೂರನೆಯ ಗೀತೆ - ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
6ವತರ್ಕರು ಾರುವ ಸಕಲ ಸುಗಂಧತೈಲಗಳಿಂದ,

ರಸಗಂಧ, ಾಂ ಾ್ರಣಿಧೂಪ ಮುಂ ಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ
ಧೂಮಸ್ತಂಭಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತರುವ,

ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈಮೆರವಣಿಗೆ ಾರದು?
7ಅದೋ, ನೋಡು ಸೊಲೊ ೕನನ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ಜನರು ಅದರ
ಸುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.

8ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣ ಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
ಾತಿ್ರಯ ಅ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

9ಆ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕಯನು್ನ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಲೆಬನೋನಿನಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ,
ಕುಳಿತು ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಆಸನವನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ,
ಆಸನವನು್ನ ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದರಮಧ್ಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಪುತಿ್ರಯರು
ತಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.

11ಚೀ ೕನಿನಮಹಿಳೆಯರೇ, ಹೊರಟು ಬನಿ್ನ
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡ ಬನಿ್ನ.
ಅವನು ವಿ ಾಹ ದಿನದಉತ್ಸವದಂದು
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ಆತನ ಾಯಿಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಆತ ಧರಿಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಬನಿ್ನ!

4
ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ ಾದ ವಧು - ನಲ್ಲ

1ಆ ಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ!
ಆ ಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳು,
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಡಿನ
ಮಂದೆ.

2ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ ನಿನ್ನ
ಹಲು್ಲಗಳು,
ಾವುದೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿ ಾಗಿವೆ.

3ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪು ಾರದಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿ ರಮ್ಯ.
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು ಾಡಿದ

ಾಳಿಂಬೆಯ ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.
4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಾವೀದನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ನುಣು ಾದ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ,

ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಾರ ಾವಿರ ಶೂರರ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ನೇತು ಾಕಿರುವ ಾವೀದನ ಬುರುಜಿನ ಾಗಿದೆ.

5ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಅವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತಿವೆ.

6 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ ತನಕ, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವವರೆಗೆ
ರಕ್ತಬೋಳದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ತೆರಳಿ ಸಂಚರಿಸುವೆ

ಾನು.
7ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ,

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಾ ವಧುವೇ, ಎನೊ್ನಂದಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ.
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ಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ,
ಇಳಿದು ಾ ಅ ಾನದ ತುದಿಯಿಂದ,
ಶೆನೀರ್ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಶಿಖರಗಳಿಂದ.
ಹೊರಟು ಾ, ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗಳಿಂದ
ಚಿರತೆಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ.

9 ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ
ಒಂದು ಕುಡಿನೋಟದಿಂದ;

ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠ ಾರದ
ಒಂದು ರತ್ನದಿಂದ.

10ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ!
ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ನಿನ್ನ ತೈಲದ ಪರಿಮಳ ಸಕಲಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಮನೋಹರ!

11ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;
ಜೇನೂಮತು್ತ ಾಲೂ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯಅಡಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ನಿನ್ನ ಉಡುಪುಗಳು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

12ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳು, ನನ್ನ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, ಸುಭದ್ರ ಾದಉ ಾ್ಯನ,
ಬೇಲಿ ಳಗೆಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸಿದ ಚಿಲುಮೆ.

13ನಿನ್ನ ಉ ಾ್ಯನದಲಿ್ಲವೆ ಾಳಿಂಬೆಯಂತಹಉತ್ತಮ ವೃಕ್ಷಗಳು,
ಜಟ ಾಂಸಿಮತು್ತ ಗೋರಂಟೆಗಳು,

14 ಜಟ ಾಂಸಿ, ಕುಂಕುಮ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ಾದ
ಾಂ ಾ್ರಣಿ ಗಿಡಗಳು,

ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು, ಸಕಲ ಮುಖ್ಯ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳೇ
ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.

15ಉ ಾ್ಯನಗಳಿಗೆ ಾದು ಹೋಗುವ ಬುಗೆ್ಗ,ಉಕು ್ಕತಿ್ತರುವ ಾವಿ,
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಾಲುವೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ.
ನಲೆ್ಲ

16ಉತ್ತರದ ಾಳಿಯೇ ಏಳು, ದ ಣದ ಾಳಿಯೇ ಬೀಸು!
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ನನ್ನ ತೋಟದ ಸುಗಂಧಗಳು ಹರಡುವ ಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಸುಳಿ ಾಡು.

ಎನಿ್ನನಿಯನು ತನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ಾನೇ ಭುಜಿಸಲಿ.

5
ನಲ್ಲ

1ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ಇಗೋ ಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ,
ನನ್ನ ರಕ್ತಬೋಳ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.
ಮಿತ್ರರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ.
ಪಿ್ರಯರೇ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾನ ಾಡಿರಿ.
ಾಲ್ಕನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲೆ್ಲ

2 ಾನು ನಿದೆ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತು್ತ.
ಇಗೋ, ಎನಿ್ನನಿಯನು ಕದ ತಟಿ್ಟ,

“ಪಿ್ರಯಳೇ, ಾಂತಳೇ, ಾರಿ ಾಳವೇ, ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಾಗಿಲು ತೆಗೆ!
ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯು ಬಿದಿ್ದದೆ,

ನನ್ನ ಕೂದಲು ಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ”ಅಂದನು.
3 “ನನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದೆನ ಾ್ಲ,ಅದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡೇನು?

ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಳೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಾನು
ಅಂದುಕೊಂ ಾಗ,

4ನನ್ನ ಾಂತನು ಾಗಿಲ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿದನು,
ಅವನಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಮಿಡಿಯಿತು.

5 ಾನೆದು್ದ ನನ್ನ ನಲ್ಲನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು
ಅಗುಳಿಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟೆ್ಟನು,
ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ರಕ್ತಬೋಳವು,
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ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವು ತೊಟಿ್ಟಕಿ್ಕತು.
6ನನ್ನ ಇನಿಯನಿಗೆ ಕದ ತೆಗೆದೆನು,

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನು.
ನನೆ್ನದೆಯಬಡಿತವೇ ನಿಂತಂ ಾಯಿತು ಅವನ ದನಿಗೆ.
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಷು್ಟ ಕೂಗಿದರೂ
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

7ಊರಲಿ್ಲ ಸುತು್ತತಿ್ತರುವ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಹೊಡೆದು ಾಯಪಡಿಸಿದರು,
ೌಳಿಯ ಾವಲು ಾರರು ಮೇಲೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು.

8ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಾಂತನನು್ನ ಕಂಡರೆ
ಾನು ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
9ಸಿ್ತ ್ರೕರತ್ನವೇ,ಇತರರ ಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಾಂತನವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

ನಮಿ್ಮಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇತರರ
ಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಾಂತನ ಅತಿಶಯವೇನು?

ನಲೆ್ಲ
10ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು;

*ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜ ಾ್ರಯನು.
11ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಂತಿದೆ,

ಗುಂಗುರು ಗುಂಗು ಾಗಿರುವ ಅವನ ಕೂದಲು ಾಗೆಯಂತೆ
ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.

12ಅವನ ಕಣು್ಣಗ ೕ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ತೊರೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ತಂಗುವ,

* 5:10 5:10 ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜ ಾ್ರಯನು. ಅಥ ಾ ನನ್ನ ನಲ್ಲನು
ಬಿಳುಪುಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು ಇಲ್ಲ
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ೕರದಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.
13ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಕಣರ್ಕುಂಡಲ ಗಿಡಗಳ ಾತಿಗಳಂತೆಯೂ

ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ;
ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಅವನ ತುಟಿಗಳು
ಕೆಂ ಾವರೆಗಳೇ.

14 ಅವನ ಕೈಗಳು ಪೀತರತ್ನ ಖಚಿತ ಾದ ಬಂ ಾರದ
ಸ ಾಕಿಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,

ಅವನಮೈ ಇಂದ್ರನೀಲಮಯ ಾದ ದಂತಫಲಕದ ಾಗಿದೆ.
15 ಅವನ ಾಲುಗಳು ಅಪರಂಜಿಯ ಸುಣ್ಣ ಾದಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟ

ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಸ್ತಂಭಗಳು;
ದೇವ ಾರುಗಳಷು್ಟ ರಮಣೀಯ ಾದ ಅವನ ಾಂಭೀಯರ್ವು
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಸ ಾನ.

16ಅವನ ನುಡಿಮಧುರ,
ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ ಸುಂದರ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಗಳಿ ಾ,

ಇವನೇ ಎನಿ್ನನಿಯನು; ಇವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು.

6
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

1ಮಹಿ ಾಮಣಿಯೇ, ನಿನಿ್ನನಿಯನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಾವು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕೋಣವೇ?
ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ನಲ್ಲನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?

ನಲೆ್ಲ
2 ನನ್ನ ಾಂತನು ಉ ಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ,

ನೆಲ ಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯದ ಾತಿಗಳಿರುವ ತನ್ನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಎನಿ್ನನಿಯನು ನನ್ನವನೇ, ಾನು ಅವನವಳೇ,
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ಅವನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಐದನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲ್ಲ
4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ದಂತೆ ಸುಂದರಿ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗೆಮನೋಹರಿ,
ಧ ್ವಜಗಳು್ಳಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಾಗೆ ಭಯಂಕರಿ!

5ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ
ಆಡುಮಂದೆಯಂತಿದೆ.

6ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ ನಿನ್ನ
ಹಲು್ಲಗಳು,
ಾವುದೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿ ಾಗಿವೆ.

7ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು ಾಡಿದ ಾಳಿಂಬೆಯ
ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.

8ಅರಸನಿಗೆ ಾಣಿಯರು ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ,
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಎಂಬತು್ತ ಮಂದಿ,
ಯುವತಿಯರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ.

9ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವು, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯು ಒಬ್ಬಳೇ,
ಇವಳುಏಕ ಾತ್ರ ಪುತಿ್ರ ಾಯಿಗೆ,ಮುದು್ದಮಗಳುಹೆತ್ತವಳಿಗೆ.
ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳಿದರುಯುವತಿಯರು ನೋಡಿ,
ಾಣಿಯರೂ,ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಕೊಂ ಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿ.

10ಅರುಣೋದಯದಂತೆಉದಯಿಸುವಂತಿರುವಳು,
ಚಂದ್ರನಂತೆ ೌಮ್ಯ ಸುಂದರಿಯಿವಳು, ಸೂಯರ್ನಂತೆ
ಶುಭ್ರಳು,

ಧ ್ವಜಗಳುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಾಗೆ ಭಯಂಕರಳು ಆಗಿರುವ ಇವ ಾರು?
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11 ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ, ಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಎಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ

ಸಸ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಾ ಾಮಿಯ ತೋಟಕೆ್ಕ ಾನು
ಹೋಗಿದೆ್ದ.

12ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದ ಾಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ದೇಶ
ಪ್ರ ಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ಾನಿರುವುದನು್ನ ಅರಿತೆನು.

ನಲೆ್ಲ
13ಶೂಲಮ್ಊರಿನವಳೇ, ತಿರುಗು, ಹಿಂತಿರುಗು,

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು; ತಿರುಗು, ಇತ್ತ ತಿರುಗು.
ಎರಡು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನತಿರ್ಸುವ ನತರ್ಕಿಯರ ನಡುವೆ
ನತಿರ್ಸುವವಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ

ಶೂಲಮ್ಊರಿನವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವುದೇಕೆ?

7
ನಲ್ಲ

1 ಾಜಪುತಿ್ರಯೇ, ಾದರ ಗಳಲಿ್ಲನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ!
ದುಂ ಾದ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಕುಶಲ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಾಡಿದ
ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.

2ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳುಮಿಶ್ರ ಾನ ತುಂಬಿದ ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲು,
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ನೆಲ ಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ಗೋದಿಯ

ಾಶಿ.
3ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೆರಡೂ ಜಿಂಕೆಯಅವಳಿಮರಿಗಳಂತಿವೆ.
4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತದ ಗೋಪುರ,

ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳುಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲನಬತ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಾಗಿಲಬಳಿಯ
ಕೊಳಗಳಂತಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ
ಬುರುಜಿನಂತಿದೆ.

5 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ,
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ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂದಲಿಗಿದೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ನುಣುಪುಹೊಳಪಿನ ಬಣ್ಣ,
ಅದರಲಿ್ಲದೆ ಅರಸನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆಕಷರ್ಣೆ.

6ಪೆ್ರೕಯಸಿಯೇ, ಸಕಲ ೌಂದಯರ್ ಸೊಬಗಿನಿಂದ
ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ ಮನೋಹರ!

7ನೀಳ ಾದ ನಿನ್ನ ಆ ಾರವು ಖಜೂರ್ರದಮರ,
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೊಂಚಲುಗಳು.

8 ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ,
ಸೇಬುಹಣಿ್ಣನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು.
ನಲೆ್ಲ

9ನಿನ್ನ ಚುಂಬನಉತ್ತಮ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾಗಿರಲಿ,*
ನಿದಿ್ರಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ನಯ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ರಸವು
ನನ್ನ ನಲೆ್ಲ ಾದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂಮೆಲ್ಲನೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು.

10 ಾನು ನನ್ನ ನಲ್ಲನ ನಲೆ್ಲ,
ಅವನ ಆಶೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ.

11ಎನಿ್ನನಿಯನೇ, ವನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ,
ಹಳಿ್ಳಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ†!

12ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೊ ಾ್ತರೆ ಹೊರಟು ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ,
ಅದರ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ೕ, ಾಳಿಂಬೆ ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟದೆ ೕ
ನೋಡೋಣ ಾ,

ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
13 ಾಮಜನಕ ವೃಕ್ಷಗಳು‡ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತಿ್ತವೆ, ನನ್ನ ಾಂತನೇ,
* 7:9 7:9 ಉತ್ತಮ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾಗಿರಲಿ, ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಾಯು ಉತ್ತಮ
ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿರಲಿ. † 7:11 7:11 ಹಳಿ್ಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಅಥ ಾ
ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ. ‡ 7:13 7:13 ಾಮಜನಕ
ವೃಕ್ಷಗಳು ಾ್ಯಂಡೆ್ರೕಕ್್ಸ: ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಾದ ಾಸನೆಯಹೂವುಗಳುಳ್ಳ, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಮತು್ತ ಫಲವತ್ತತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವ ಹಣ್ಣನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುವ ಒಂದು
ವೃಕ್ಷ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬ ಾಗಿದೆ (ಆದಿ 30:14-16).
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ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ, ಬಗೆಬಗೆಯ
ಹಳೆಯಮತು್ತ ಹೊಸ ಹಣು್ಣಗಳು

ನಮ್ಮ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

8
ನಲೆ್ಲ

1 ನೀನು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ!
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡೊಡನೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರೂ ಾರೂ
ಹೀನೈಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

2ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಯಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನಿನಗೆ*ಉಪದೇಶ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ;
ಾ್ರ ಯಮಿಶ್ರ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ,
ನನ್ನ ಾಳಿಂಬೆಯಸವಿರಸವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

3ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ತಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ.
4ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಳೆಯರೇ,

ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,

ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
5ನಲ್ಲನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು ಾರು?

ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಸೇಬಿನಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ
ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ, ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತ್ತಳು.

* 8:2 8:2 ಆಕೆಯು ನಿನಗೆ ಅಥ ಾ ನೀನು ನನಗೆ.
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6 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಮುದೆ್ರಯ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೋ.

ಪಿ್ರೕತಿ ಮೃತು್ಯವಿನಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ,
ಪಿ್ರೕತಿದೊ್ರೕಹದಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮತ್ಸರವು ಾ ಾಳದಷು್ಟ ಕೂ್ರರ,
ಅದರಜಾ್ವಲೆಯು ಬೆಂಕಿಯಉರಿ, ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೋ ಾಗಿ್ನ.

7ನಂದಿಸ ಾರವು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳು,
ಮುಣುಗಿಸ ಾರವುಅದನು್ನ ಪ್ರ ಾಹಗಳು.
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಮನೆ ಾರುಗಳನು್ನ ಾರಿದರೂ
ಸಿಗುವುದು ಅವನಿಗೆ †ತಿರ ಾ್ಕರ.

ಆರನೆಯ ಗೀತೆ - ಸೋದರರು
8ಸ್ತನ ಾರದ ತಂಗಿಯು ನಮಗುಂಟು;

ಅವಳನು್ನ ವರಿಸಲು ಾ ಾದರು ಬಂದರೆ ಅವಳ ಹಿತಕೆ್ಕ ಏನು
ಾಡೋಣ?

9 ಅವಳು ಕೋಟೆ ಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬುರುಜನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆವು,
ಾಗಿ ಾದರೆ ದೇವ ಾರು ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸುವೆವು.

ನಲೆ್ಲ
10 ಾನು ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಅದರ ಬುರುಜುಗಳು,

ಹೀಗಿದು್ದ ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆದೊರಕಿತು್ತ.‡
11ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ ಾ್ಹ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ

ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರ ತೆರಬೇ ಾಗಿತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ

ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ§.
12ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಆ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ನಿನಗಿರಲಿ,
† 8:7 8:7ಅವನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ. ‡ 8:10 8:10ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕಿತು್ತ. ಅಥ ಾ ಆಗ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾನು ೌ್ರಢಳೆಂದು ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. § 8:11
8:11 ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಲಿಗೆ ಸಮ.



ಪರಮಗೀತೆ 8:13 xix ಪರಮಗೀತೆ 8:14

ಅದರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಾಣ್ಯ ಸೇರಲಿ;
ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ತೋಟವು ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ನಲ್ಲ

13ಉ ಾ್ಯನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವಳೇ
ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ,
ನನಗೂ ಆ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.
ನಲೆ್ಲ

14ಸುಗಂಧಸಸ್ಯದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,
ಾ್ರಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ತ್ವರೆ ಾಡಿ ಾ ನನಿ್ನನಿಯನೇ.
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