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ഉത്തമഗീതം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിന് േപര് അതിൻെറ ഒന്നാം
അദ്ധ്യായത്തിെല ഒന്നാമെത്ത വാക്യത്തിൽ
നിന്നാണ് എടുത്തിട്ട ള്ളത് ശേലാേമാെന്റ
ഉത്തമഗീതം 1:1 ശേലാേമാന ് രാജാവിെന്റ
േപര് ഈ പുസ്തകത്തിെല പലഭാഗങ്ങളിലും
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ണ്ട് (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 971-965.
ശേലാേമാൻ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി
ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത്
ഈ കൃതിയിെല യൗവ്വന േമാഹങ്ങള െട
ബാഹുല്യം കാരണം തൻെറ ഭരണത്തിന് െറ
ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇതിൻെറ രചന നടന്നത്
എന്നാണു പണ്ഡിതരുെട അഭി്രപായം ഈ
മാ്രതമല്ലഎഴുത്തുകാരൻസ്ഥലങ്ങെളകുറിച്ച ള്ള
പരാമർശം നടത്തുേമ്പാൾ അതായത് ലബേനാന ്
ഈജിപ്ത് എന്നർത്ഥത്തിൽ വടക്ക് െതക്ക് എന്ന
സംജ്ഞകളാണ് ഉപേയാഗിച്ചിട്ട ള്ളത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
വിവാഹിതരായവർക്കും വിവാഹത്തിനുേവണ്ടി
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്കും.
ഉേദ്ദശം
ശലേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം ഒരു ഭാവാത്മകമായ
കവിതയാണ് ്രപധാനമായും ്രപണയത്തിന ്െറ
മാഹാത്മ്യവും അതുേപാെല വിവാഹെമന്ന



ഉത്തമഗീതം 1:1 ii ഉത്തമഗീതം 1:4

സംവിധാനം ൈദവത്തിൻെറ രൂപകൽപന
ആെണന്നുമുള്ള ആശയമാണ് ഇതില്
ഉദ്ധരിക്കുന്നത.് ഒരു സ്്രതീെയയും
പുരുഷെനയും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും
ൈവകാരികമായും പരസ്പര സ്േനഹത്തില ്
ഒന്നിച്ച് േചർക്കുന്നഉടമ്പടിയാണ് വിവാഹം.
്രപേമയം
സ്േനഹവും,വിവാഹവും
സംേക്ഷപം
1. മണവാട്ടി ശേലാേമാെന കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു

— 1:1-3:5
2. വിവാഹനിശ്ചയത്തിേലക്ക് മണവാട്ടിയുെട.
സ്വീകാര്യതയും വിവാഹത്തിനായുള്ള
കാത്തിരിപ്പ ം — 3:6-5:1

3. മണവാളെന നഷ്ടെപ്പടുന്നതായി യുവതി
സ്വപ്നം കാണുന്നു — 5:2-6:3

4. മണവാളനും മണവാട്ടിയും പരസ്പരം
ശ്ലാഘിക്കുന്നു — 6:4-8:14

1ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം.
2 നീ നീെന്റ* അധരങ്ങളാൽ എെന്ന
ചുംബിക്കെട്ട;
നിെന്റ േ്രപമം വീഞ്ഞിലും േമന്മേയറിയത.്
3നിെന്റൈതലംസുഗന്ധംപരത്തുന്നു;
നിെന്റനാമം പകർന്നൈതലംേപാെലഇരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്കന്യകമാർനിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നു.
4നിെന്റ പിന്നാെല എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുക; നാം

ഓടിേപ്പാകുക;

* 1. 2 നീ നീെന്റഅവന് അവെന്റ
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രാജാവ് എെന്ന പള്ളിയറയിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങൾനിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കും;
നിെന്റേ്രപമെത്തവീഞ്ഞിെനക്കാൾ ്രപശംസിക്കും;
നിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നത് ഉചിതം തെന്ന.
5 െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, ഞാൻ കറുത്തവൾ

എങ്കിലും
േകദാര്യ†കൂടാരങ്ങെളേപ്പാെലയും
ശേലാേമാെന്റ തിരശ്ശീലകെളേപ്പാെലയും

അഴകുള്ളവൾആകുന്നു.
6എനിക്ക് ഇരുൾനിറംആയതിനാലും,
ഞാൻ െവയിൽെകാണ്ട് കറുത്തിരിക്കുകയാലും

എെന്നതുറിച്ച േനാക്കരുത.്
എെന്റസേഹാദരന ്മാര ്എേന്നാട് േകാപിച്ച ,
എെന്നമുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്ക്കാവലാക്കി;
എെന്റ സ്വന്തം മുന്തിരിേത്താട്ടം‡ ഞാൻ

കാത്തിട്ട മില്ല.
7എെന്റ ്രപാണ്രപിയേന,പറഞ്ഞുതരുക:
നീആടുകെള േമയിക്കുന്നത്എവിെട?
ഉച്ചയ്ക്ക് കിടത്തുന്നത്എവിെട?
നിെന്റ ചങ്ങാതിമാരുെട ആട്ടിൻ

കൂട്ടങ്ങൾക്കരികിൽ
ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരുയുന്നവെളേപ്പാെല§
† 1. 5 േകദാര്യ േകദാര് -അേറബ്യയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കിടക്കുന്ന
യിശ്മാേയല്യേഗാ്രതങ്ങളില ് ഒന്ന.് അവര ് സാധാരണയായി
കറുത്ത കൂടാരങ്ങളില ് ആണ് വസിച്ചിരുന്നത.് അതുെകാണ്ട്
േകദാര് എന്നാല ് യുവതിയായ സ്്രതീയുെട കറുത്ത െതാലി
എന്നര ്ത്ഥമാക്കുന്നു. ഉല്പത്തി 25:13, െയശയ്യാവ് 21:16-17,
സങ്കീര ്ത്തനം 120:5 േനാക്കുക. ‡ 1. 6 മുന്തിരിേത്താട്ടം
മുന്തിരിേത്താട്ടംഎന്നത് െകാണ്ട്അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് യുവതിയായ
സ്്രതീെയയാണ് § 1. 7 അലഞ്ഞു തിരുയുന്നവെളേപ്പാെല
ഞാൻമുഖം മൂടിയവെളേപ്പാെല
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ഇരിക്കുന്നത്എന്തിന?്
8 സ്്രതീകളിൽ അതിസുന്ദരിേയ, നീ

അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ആടുകള െടകാൽചുവട് പിന്തുടർന്ന്
ഇടയന്മാരുെട കൂടാരങ്ങള െട അരികിൽ നിെന്റ

കുഞ്ഞാടുകെള േമയിക്കുക.
9എെന്റ ്രപിേയ,ഫറേവാെന്റ രഥത്തിന് െകട്ട ന്ന
െപൺകുതിരേയാട്ഞാൻനിെന്നഉപമിക്കുന്നു.
10നിെന്റകവിൾത്തടങ്ങൾരത്നാഭരണങ്ങൾെകാണ്ടും
നിെന്റ കഴുത്ത് മുത്തുമാലെകാണ്ടും

േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
11ഞങ്ങൾനിനക്ക് െവള്ളിമണികേളാടു കൂടിയ
സുവർണ്ണസരപ്പളിമാല ഉണ്ടാക്കിത്തരാം.
12രാജാവ് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ*
എെന്റജടാമാംസിസുഗന്ധംപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
13എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്ക്സ്തനങ്ങള െട മേദ്ധ്യ
കിടക്കുന്നമൂറിൻ െകട്ട േപാെലയാകുന്നു.
14 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്ക് ഏൻെഗദി

†മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല
മയിലാഞ്ചിപ്പ ക്കുലേപാെലഇരിക്കുന്നു.
15എെന്റ ്രപിേയ,നീസുന്ദരി,നീസുന്ദരി തെന്ന;
നിെന്റകണ്ണ് ്രപാവിെന്റകണ്ണ േപാെലഇരിക്കുന്നു.
16എെന്റ ്രപിയേന,നീസുന്ദരൻ,നീ മേനാഹരൻ;
നമ്മുെടകിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു.
17നമ്മുെട വീടിെന്റ ഉത്തരം േദവദാരുവും

* 1. 12 രാജാവ് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവ് തെന്റ
കട്ടിലിന ്േമല് ഇരിക്കുേമ്പാള ് † 1. 14 ഏൻെഗദി ഏൻ-െഗദി
ചാവുകടലിെന്റ െതക്ക്പടിഞ്ഞാറ് തീരങ്ങളില ്കാണെപ്പട്ട വരുന്ന
മരുപ്പച്ച. െവള്ളത്തിെന്റ ഉറവ് ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ
ഒരുസ്ഥലമായിരുന്നു
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കഴുേക്കാൽസരളവൃക്ഷവുംആകുന്നു.

2
1ഞാൻശാേരാനിെല*പനിനീർപുഷ്പവും
താഴ്വരകളിെലതാമരപ്പ വുംആകുന്നു.
2മുള്ള കള െടഇടയിൽതാമരേപാെല
കന്യകമാരുെട ഇടയിൽഎെന്റ ്രപിയഇരിക്കുന്നു.
3കാട്ട മരങ്ങള െടഇടയിൽഒരു നാരകംേപാെല
യൗവനക്കാരുെട ഇടയിൽ എെന്റ ്രപിയൻ

ഇരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ നിഴലിൽ ഞാൻ ആനന്ദേത്താെട

ഇരുന്നു;
അതിെന്റപഴംഎെന്റനാവിന് മധുരമായിരുന്നു.
4 അവൻ എെന്ന വീഞ്ഞുവീട്ടിേലക്ക്

കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;
എെന്റ മീെത അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന െകാടി

സ്േനഹമായിരുന്നു.
5ഞാൻ േ്രപമവിവശയായിരിക്കുകയാൽ
മുന്തിരിയടതന്ന്എെന്നശക്തീകരിക്കുവിൻ;
നാരങ്ങാതന്ന്എെന്നതണുപ്പിക്കുവിൻ.
6 അവെന്റ ഇടംൈക എെന്റ തലയിൻ കീഴിൽ

ഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റവലംൈകഎെന്നആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
7 െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, വയലിെല

െചറുമാനുകളാണ, േപടമാനുകളാണ,
േ്രപമത്തിന് ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെനഇളക്കരുത,് ഉണർത്തുകയുമരുത.്
* 2. 1 ശാേരാനിെല ശാേരാന് : ഇ്രസാേയലിെന്റ ഒരു ്രപവിശ്യയും
മധ്യധരണിതീരേത്താട് അടുത്തു കിടക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലം.
ഓക്ക്മരങ്ങളാല ് നിറയെപ്പട്ട ്രപേദശം. െയശയ്യാവു 35:2; 65:10
േനാക്കുക.
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8അതാ,എെന്റ ്രപിയെന്റസ്വരം!
അവൻ മലകളിേന്മൽ ചാടിയും കുന്നുകളിേന്മൽ

കുതിച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നു.
9എെന്റ ്രപിയൻ െചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും

തുല്യൻ;
ഇതാ, അവൻ നമ്മുെട മതിലിന് പുറേമ

നില്ക്കുന്നു;
അവൻകിളിവാതിലിലൂെട േനാക്കുന്നു;
അഴിക്കിടയിൽകൂടി ഒളിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
10എെന്റ ്രപിയൻഎേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ ്രപിേയ, എഴുേന്നല്ക്കുക; എെന്റ സുന്ദരീ,

വരുക.
11ശീതകാലംകഴിഞ്ഞു; മഴയും മാറിേപ്പായേല്ലാ.
12പുഷ്പങ്ങൾഭൂമിയിൽകാണായ് വരുന്നു;
വള്ളിത്തലമുറിക്കുംകാലം വന്നിരിക്കുന്നു;
കുറു്രപാവിെന്റ ശബ്ദവും നമ്മുെട നാട്ടിൽ

േകൾക്കുന്നു.
13അത്തിക്കായ്കൾപഴുക്കുന്നു;
മുന്തിരിവള്ളി പൂത്ത്സുഗന്ധംവീശുന്നു;
എെന്റ ്രപിേയ, എഴുേന്നല്ക്കുക; എെന്റ സുന്ദരീ,

വരുക.
14 പാറയുെട പിളർപ്പിലും പർവ്വതച്ചരിവിെന്റ

മറവിലും ഇരിക്കുന്നഎെന്റ ്രപാേവ,
ഞാൻനിെന്റ മുഖം ഒന്ന് കാണെട്ട;
നിെന്റസ്വരം ഒന്ന് േകൾക്കെട്ട;
നിെന്റ സ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖം

സൗന്ദര്യമുള്ളതുംആകുന്നു.
15 ഞങ്ങള െട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ

പൂത്തിരിക്കുകയാൽ
മുന്തിരിവള്ളി നശിപ്പിക്കുന്നകുറുക്കന്മാെര,



ഉത്തമഗീതം 2:16 vii ഉത്തമഗീതം 3:4

െചറുകുറുക്കന്മാെരത്തെന്ന†പിടിച്ച തരുവിൻ.
16 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ; ഞാൻ

അവനുള്ളവൾ;
അവൻതാമരകള െടഇടയിൽആടുേമയ്ക്കുന്നു.
17െവയിലാറി,നിഴൽകാണാെതയാകുേവാളം,
എെന്റ ്രപിയേന, നീ മടങ്ങിവന്ന്

ദുർഘടപർവ്വതങ്ങളിെല
െചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും

തുല്യനായിരിക്കുക.

3
1രാ്രതിസമയത്ത്എെന്റകിടക്കയിൽ
ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനഅേന്വഷിച്ച ;
ഞാൻഅവെനഅേന്വഷിച്ച ;കണ്ടില്ലതാനും.
2ഞാൻഎഴുേന്നറ്റ് നഗരത്തിൽസഞ്ചരിച്ച ;
“വീഥികളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും എെന്റ

്രപാണ്രപിയെനഅേന്വഷിക്കും”എന്ന്ഞാൻ
പറഞ്ഞു;

ഞാൻഅവെനഅേന്വഷിച്ച ;കണ്ടില്ലതാനും.
3നഗരത്തിൽസഞ്ചരിക്കുന്നകാവല്ക്കാർഎെന്ന

കണ്ടു;
“എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന കണ്ടുേവാ” എന്ന് ഞാൻ

അവേരാട് േചാദിച്ച .
4അവെരവിട്ട്അല്പം മുേന്നാട്ട് െചന്നേപ്പാൾ
ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനകണ്ടു.
ഞാൻ അവെന പിടിച്ച്, എെന്റ അമ്മയുെട

വീട്ടിേലക്കും
† 2. 15 െചറുകുറുക്കന്മാെരത്തെന്ന യുവതിയായ
സ്്രതീയുെട സ്േനഹം ലഭിക്കുവാന ് േവണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ്
െചറുപ്പക്കാെരയാണ് െചറു കുറുക്കന്മാര ് എന്നത് െകാണ്ട്
അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത്



ഉത്തമഗീതം 3:5 viii ഉത്തമഗീതം 3:11

എെന്ന ്രപസവിച്ചവള െട അറയിേലക്കും
െകാണ്ടുവരുന്നതുവെരഅവെനവിട്ടില്ല.

5 െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, െചറുമാനുകളാണ,
േപടമാനുകളാണ,

േ്രപമത്തിന് ഇഷ്ടമാകുേവാളം അതിെന
ഇളക്കരുത് ഉണർത്തുകയുമരുത.്

6മൂറും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടും
കച്ചവടക്കാരെന്റസകലവിധസുഗന്ധചൂർണ്ണങ്ങൾെകാണ്ടും
പരിമളമാക്കെപ്പട്ട പുകത്തൂൺേപാെല

മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് കയറിവരുേന്നാരിവൻ
ആര?്

7ശേലാേമാെന്റപല്ലക്ക് തെന്ന;
യി്രസാേയൽ വീരന്മാരിൽ അറുപത് വീരന്മാർ

അതിെന്റചുറ്റ ം ഉണ്ട.്
8 അവെരല്ലാവരും വാെളടുത്ത

യുദ്ധസമർത്ഥന്മാർ;
രാ്രതിയിെല ഭയം നിമിത്തം ഓേരാരുത്തൻ

അരയ്ക്ക് വാൾ െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
9 ശേലാേമാൻ രാജാവ് െലബാേനാനിെല

മരംെകാണ്ട്
തനിക്ക് ഒരു പല്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കി.
10അതിെന്റതൂണുകൾഅവൻെവള്ളിെകാണ്ടും
ചാര് െപാന്നുെകാണ്ടും ഇരിപ്പിടം

രക്താംബരംെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കി;
അതിെന്റഅന്തർഭാഗം െയരൂശേലംപു്രതിമാരുെട

േ്രപമംെകാണ്ട്
ചി്രതലിഖിതമായിരിക്കുന്നു.
11സീേയാൻപു്രതിമാേര,നിങ്ങൾപുറെപ്പട്ട െചന്ന്
ശേലാേമാൻരാജാവിെന അവെന്റ കല്യാണ

ദിവസത്തിൽ,
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അവെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ആനന്ദദിവസത്തിൽ
തെന്ന,

അവെന്റ അമ്മ അവെന ധരിപ്പിച്ച
കിരീടേത്താടുകൂടിഅവെനകാണുവിൻ.

4
1എെന്റ ്രപിേയ,നീസുന്ദരി;നീസുന്ദരി തെന്ന;
നിെന്റ മൂടുപടത്തിൻ മേദ്ധ്യ നിെന്റകണ്ണ്
്രപാവിൻകണ്ണ േപാെലഇരിക്കുന്നു;
നിെന്റതലമുടി ഗിെലയാദ് മലഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടം േപാെലയാകുന്നു.
2 നിെന്റ പല്ല,് േരാമം ക്രതിച്ചിട്ട് കുളിച്ച കയറി

വരുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെലഇരിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത
എല്ലാം ഇരട്ട ്രപസവിക്കുന്നു.
3നിെന്റഅധരംകടുംചുവപ്പ നൂൽേപാെലയും
നിെന്റവായ് മേനാഹരവുംആകുന്നു;
നിെന്റ െചന്നികൾനിെന്റ മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിൻഖണ്ഡംേപാെലഇരിക്കുന്നു.
4 നിെന്റ കഴുത്ത് ആയുധശാലയായി

പണിതിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ േഗാപുരേത്താടു
സമം;

അതിൽആയിരം പരിചതൂക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവഒെക്കയും വീരന്മാരുെട പരിചതെന്ന.
5 നിെന്റ സ്തനം രണ്ടും താമരയ്ക്കിടയിൽ

േമയുന്ന
ഇരട്ടപിറന്നരണ്ട് മാൻകുട്ടികൾക്ക്സമം.
6െവയലാറി നിഴൽകാണാെതയാകുേവാളം
ഞാൻ മൂറിൻമലയിലും കുന്തുരുക്കക്കുന്നിലും

െചന്നിരിക്കാം.
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7എെന്റ ്രപിേയ,നീസർവ്വാംഗസുന്ദരി;
നിന്നിൽയാെതാരുഊനവും ഇല്ല.
8കാേന്തെലബാേനാെനവിട്ട് എേന്നാടുകൂടി,
െലബാേനാെനവിട്ട് എേന്നാടുകൂടി വരുക;
അമാനാമുകള ം െശനീർ െഹർേമ്മാൻ

െകാടുമുടികള ംസിംഹങ്ങള െട ഗുഹകള ം
പുള്ളിപ്പ ലികള െട പർവ്വതങ്ങള ംവിട്ട േപാരുക*.
9എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
നീഎെന്റഹൃദയംഅപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഒരു േനാട്ടംെകാണ്ടും കഴുത്തിെല മാല െകാണ്ടും
നീഎെന്റഹൃദയംഅപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
10എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
നിെന്റ േ്രപമംഎ്രത മേനാഹരം!
വീഞ്ഞിെനക്കാൾനിെന്റ േ്രപമവും
സകലവിധ സുഗന്ധവർഗ്ഗെത്തക്കാൾ നിെന്റ

ൈതലത്തിെന്റപരിമളവുംഎ്രത രസകരം!
11 അല്ലേയാ കാേന്ത, നിെന്റ അധരം േതൻകട്ട

െപാഴിക്കുന്നു;
നിെന്റനാവിൻകീഴിൽ േതനും പാലും ഉണ്ട്;
നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ സൗരഭ്യം െലബാേനാെന്റ

സൗരഭ്യം േപാെലഇരിക്കുന്നു.
12 എെന്റ സേഹാദരി, എെന്റ കാന്ത െകട്ടി

അടച്ചിരിക്കുന്നഒരു േതാട്ടം,
അടച്ചിരിക്കുന്നഒരു നീരുറവ,്
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നഒരു കിണറ.്
13നിെന്റ െചടികൾ വിശിഷ്ടഫലങ്ങേളാടു കൂടിയ

മാതളേത്താട്ടം;
മയിലാഞ്ചിേയാടുകൂടി ജടാമാംസിയും,

* 4. 8 വിട്ട േപാരുകതാേഴക്ക് േനാക്കുക
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14ജടാമാംസിയും കുങ്കുമവും,വയമ്പും ലവംഗവും,
സകലവിധകുന്തുരുക്കവൃക്ഷങ്ങള ം,
മൂറും അകിലും േമൽത്തരമായ എല്ലാ

സുഗന്ധവർഗ്ഗവും തെന്ന.
15 നീ േതാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു നീരുറവും,

വറ്റിേപ്പാകാത്തകിണറും
െലബാേനാനിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കുകള ം

തെന്ന.
16 വടക്കൻകാേറ്റ ഉണരുക; െതക്കൻ കാേറ്റ

വരുക;
എെന്റ േതാട്ടത്തിൽനിന്ന്സുഗന്ധംവീേശണ്ടതിന്
അതിേന്മൽഊതുക;
എെന്റ ്രപിയൻതെന്റ േതാട്ടത്തിൽവന്ന്
അതിെലവിശിഷ്ടഫലംആസ്വദിക്കെട്ട.

5
1എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
ഞാൻഎെന്റ േതാട്ടത്തിൽവന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഎെന്റമൂറുംസുഗന്ധവർഗ്ഗവും െപറുക്കി;
ഞാൻഎെന്റ േതൻകട്ട േതേനാടുകൂടി തിന്നും
എെന്റവീഞ്ഞ് പാേലാടുകൂടി കുടിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു;
സ്േനഹിതന്മാേര, തിന്നുവിൻ; ്രപിയേര, കുടിച്ച

മത്തരാകുവിൻ!
2 ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിലും എെന്റ ഹൃദയം

ഉണർന്നിരിക്കുന്നു.
വാതില്ക്കൽമുട്ട ന്നഎെന്റ ്രപിയെന്റസ്വരം:
“എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റ ്രപിേയ,
എെന്റ ്രപാേവ,എെന്റനിഷ്കളേങ്ക,തുറക്കുക;
എെന്റശിരസ്സ് മഞ്ഞുെകാണ്ടും
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കുറുനിരകൾ രാ്രതിയിൽ െപയ്യന്ന
മഞ്ഞുെകാണ്ടും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.

3എെന്റഅങ്കിഞാൻഊരിയിരിക്കുന്നു;
അത് വീണ്ടും ധരിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
ഞാൻകാലുകൾകഴുകിയിരിക്കുന്നു;
അവെയമലിനമാക്കുന്നത്എങ്ങെന?
4എെന്റ ്രപിയൻവാതില്പഴുതിൽകൂടിൈകനീട്ടി;
എെന്റഉള്ളംഅവെനെച്ചാല്ലി ഉരുകിേപ്പായി.
5 എെന്റ ്രപിയന് തുറേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ

എഴുേന്നറ്റ ;
എെന്റ ൈക മൂറും, എെന്റ വിരൽ മൂറിൻ

ൈതലവും
വാതിൽപിടികളിേന്മൽെപാഴിഞ്ഞു.
6ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനു േവണ്ടിതുറന്നു
എെന്റ ്രപിയേനാ െപായ്ക്കളഞ്ഞിരുന്നു;
അവൻ സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ

വിവശയായിരുന്നു;
ഞാൻഅേന്വഷിച്ച ;അവെനകണ്ടില്ല;
ഞാൻ അവെന വിളിച്ച ; അവൻ ഉത്തരം

പറഞ്ഞില്ല.
7 നഗരത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവല്ക്കാർ

എെന്നകണ്ടു;
അവർഎെന്നഅടിച്ച്, മുറിേവല്പിച്ച ;
മതിൽകാവല്ക്കാർ എെന്റ മൂടുപടം

എടുത്തുകളഞ്ഞു.
8 െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, നിങ്ങൾ എെന്റ

്രപിയെനകെണ്ടങ്കിൽ
“ഞാൻേ്രപമവിവശയായിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവെന

അറിയിക്കണം”
എന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാട്ആണയിടുന്നു.
9സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരിയായുള്ളവേള,
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നിെന്റ ്രപിയന് മറ്റ് ്രപിയന്മാെരക്കാൾ എന്ത്
വിേശഷതയുള്ള ?

നീ ഇങ്ങെനഞങ്ങേളാട്ആണയിേടണ്ടതിന്
നിെന്റ ്രപിയന് മറ്റ ്രപിയന്മാെരക്കാൾ എന്ത്

വിേശഷതയുള്ള ?
10 എന ്െറ ്രപിയൻ േതജസുള്ളവനും ശക്തനും

അതുല്യനും തെന്ന*,
പതിനായിരംേപരിൽഅതിേ്രശഷ്ഠൻതെന്ന.
11അവെന്റശിരസ്സ്അതിവിേശഷമായതങ്കം;
അവെന്റകുറുനിരകൾചുരുണ്ടും
കാക്കെയേപ്പാെലകറുത്തും ഇരിക്കുന്നു.
12 അവെന്റ കണ്ണ് നീർേത്താടുകള െട

അരികത്തുള്ള ്രപാവുകൾക്ക്തുല്യം;
അത് പാലുെകാണ്ട് കഴുകിയതും േചർച്ചയായി

പതിച്ചതുംആകുന്നു.
13അവെന്റകവിൾസുഗന്ധസസ്യങ്ങള െടതടവും
നറുൈന്തകള െടവാരവും,
അവെന്റ അധരം താമരപ്പ വുംേപാെല

ഇരിക്കുന്നു;
അത് മൂറിൻൈതലം െപാഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
14അവെന്റൈകകൾേഗാേമദകംപതിച്ചിരിക്കുന്ന

സ്വർണ്ണദണ്ഡുകൾ;
അവെന്റശരീരം നീലരത്നംപതിച്ച ദന്തനിർമ്മിതം.
15 അവെന്റ തുട തങ്കച്ച വട്ടിൽ നിർത്തിയ

െവൺകൽത്തൂൺ;
അവെന്റരൂപം െലബാേനാെനേപ്പാെല,
േദവദാരുേപാെലതെന്ന േ്രശഷ്ഠമാകുന്നു.
16അവെന്റവായ്ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത;്

* 5. 10 എന് െറ ്രപിയൻ േതജസുള്ളവനും ശക്തനും അതുല്യനും
തെന്നഎെന്റ ്രപിയൻെവണ്മയും ചുവപ്പ ം ഉള്ളവൻ



ഉത്തമഗീതം 6:1 xiv ഉത്തമഗീതം 6:6

അവൻസർവ്വാംഗസുന്ദരൻതെന്ന;
െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, ഇവനേ്രത എെന്റ

്രപിയൻ;
ഇവനേ്രതഎെന്റസ്േനഹിതൻ.

6
1സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരിയായുള്ളവേള,
നിെന്റ ്രപിയൻഎവിെട േപായിരിക്കുന്നു?
നിെന്റ ്രപിയൻഏതുവഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു?
ഞങ്ങൾനിേന്നാടുകൂെടഅവെനഅേന്വഷിക്കാം.
2 േതാട്ടങ്ങളിൽ േമയിക്കുവാനും താമരപ്പ ക്കൾ

പറിക്കുവാനും
എെന്റ ്രപിയൻതെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
സുഗന്ധസസ്യങ്ങള െട തടങ്ങളിേലക്ക്

ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
3ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുള്ളവൾ;
എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്കുള്ളവൻ;
അവൻതാമരകള െടഇടയിൽ േമയ്ക്കുന്നു.
4 എെന്റ ്രപിേയ, നീ തിർസ്സാേപാെല

സൗന്ദര്യമുള്ളവൾ;
െയരൂശേലംേപാെല മേനാഹരി,
െകാടികേളാടു കൂടിയ ൈസന്യംേപാെല

ഭയാവഹം.
5നിെന്റകണ്ണ്എന്നിൽനിന്ന് തിരിക്കുക;
അത്എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റതലമുടി ഗിെലയാദ് മലഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടം േപാെലയാകുന്നു.
6 നിെന്റ പല്ല് കുളിച്ച് കയറി വരുന്ന

ആടുകെളേപ്പാെലയിരിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത



ഉത്തമഗീതം 6:7 xv ഉത്തമഗീതം 7:1

എല്ലാം ഇരട്ട ്രപസവിക്കുന്നു.
7നിെന്റെചന്നികൾനിെന്റമൂടുപടത്തിെന്റഉള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിെന്റഖണ്ഡംേപാെലഇരിക്കുന്നു.
8അറുപത് രാജ്ഞികള ംഎൺപത് െവപ്പാട്ടികള ം
അസംഖ്യം കന്യകമാരും ഉണ്ടേല്ലാ.
9എെന്റ ്രപാവും എെന്റ നിഷ്കളങ്കയുമായവേളാ

ഒരുവൾ മാ്രതം;
അവൾതെന്റഅമ്മയ്ക്ക്ഏകപു്രതിയും
തെന്ന ്രപസവിച്ചവൾക്ക്ഓമനയുംആകുന്നു;
കന്യകമാർ അവെള കണ്ട് ‘ഭാഗ്യവതി’ എന്ന്

വാഴ്ത്തും;
രാജ്ഞികള ം െവപ്പാട്ടികള ം കൂെട അവെള

പുകഴ്ത്തും.
10അരുേണാദയംേപാെല േശാഭയും
ച്രന്ദെനേപ്പാെല സൗന്ദര്യവും സൂര്യെനേപ്പാെല

നിർമ്മലതയും
െകാടികേളാടു കൂടിയ ൈസന്യംേപാെല

ഭയങ്കരത്വവും ഉേള്ളാരിവൾആർ?
11 ഞാൻ േതാട്ടിനരികിലുള്ള സസ്യങ്ങെള

കാേണണ്ടതിനും
മുന്തിരിവള്ളി തളിർക്കുകയും മാതളനാരകം

പൂക്കുകയും െചയ്തുേവാ
എന്ന്േനാേക്കണ്ടതിനുംഅേ്രകാത്ത്േതാട്ടത്തിേലക്ക്

ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.
12-13 എെന്റ അഭിലാഷം േഹതുവായി ഞാൻ

അറിയാെത
എെന്റ ്രപഭുജനത്തിൻ രഥങ്ങള െട ഇടയിൽ

എത്തി.

7
1മടങ്ങിവരുക,ശൂേലംകാരീ, മടങ്ങിവരുക;
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ഞങ്ങൾ നിെന്ന ഒന്ന് കണ്ടുെകാള്ളെട്ട,
മടങ്ങിവരുക, മടങ്ങിവരുക;

നിങ്ങൾമഹനയീമിെലനൃത്തെത്തേപ്പാെല
ശൂേലംകാരിെയ കാണുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത്

എന്തിന?്
2 ്രപഭുകുമാരീ, െചരിപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നിെന്റ കാൽ

എ്രത മേനാഹരം!
നിെന്റ ഉരുണ്ടനിതംബംസമർത്ഥനായശില്പിയുെട

പണിയായ ഭൂഷണം േപാെലഇരിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ നാഭി, വൃത്താകാരമായ പാനപാ്രതം

േപാെലയാകുന്നു;
അതിൽ,കലക്കിയവീഞ്ഞ്ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ ഉദരം താമരപ്പ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന

േഗാതമ്പുകൂമ്പാരംേപാെലആകുന്നു.
4 നിെന്റ സ്തനം രണ്ടും ഇരട്ടപിറന്ന രണ്ട്

മാൻകുട്ടികൾക്ക്സമം.
5നിെന്റകഴുത്ത് ദന്തേഗാപുരംേപാെലയും
നിെന്റ കണ്ണ് െഹശ്േബാനിൽ ബാത്ത് റബ്ബീം

വാതില ്ക്കെലകുളങ്ങൾേപാെലയും
നിെന്റ മൂക്ക് ദമാസ്കസിന് േനെരയുള്ള
െലബാേനാൻ േഗാപുരംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
6നിെന്റശിരസ്സ് കർേമ്മൽേപാെലയും
നിെന്റ തലമുടി രക്താംബരംേപാെലയും

ഇരിക്കുന്നു;
രാജാവ് നിെന്റ അളകങ്ങളാൽ

ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു.
7 ്രപിേയ, േ്രപമേഭാഗങ്ങളിൽ നീ എ്രത സുന്ദരി,

എ്രത മേനാഹരി!
8നിെന്റശരീരാകൃതി പനേയാടും
നിെന്റസ്തനങ്ങൾമുന്തിരിക്കുലേയാടുംസദൃശം!
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9 “ഞാൻപനേമൽകയറും;
അതിെന്റ മടൽപിടിക്കും”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
നിെന്റസ്തനങ്ങൾമുന്തിരിക്കുലേപാെലയും
നിെന്റ മൂക്കിെന്റ വാസന നാരങ്ങയുെട

വാസനേപാെലയുംആകെട്ട.
നിെന്റ ചുംബനം അധരങ്ങളില ്ക്കൂടിയും

ദന്തങ്ങളില ്ക്കൂടിയും താെഴക്കിറങ്ങുന്ന
േമല്ത്തരമായവീഞ്ഞ.് *

10അത്എെന്റ ്രപിയന് മൃദുപാനമായി
അധരത്തിലും പല്ലിലും കൂടി കടക്കുന്നതും

ആകുന്നു.
11ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുള്ളവൾ;
അവെന്റആ്രഗഹംഎേന്നാടാകുന്നു.
12 ്രപിയാ,വരുക;നാം െവളി്രമ്പേദശത്ത് േപാകുക;
നമുക്ക് ്രഗാമങ്ങളിൽ †െചന്ന് രാപാർക്കാം.
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ

േപായി
മുന്തിരിവള്ളിതളിർത്ത് പൂ വിടരുകയും
മാതളനാരകം പൂക്കുകയും െചയ്തുേവാ എന്ന്

േനാക്കാം;
അവിെടവച്ച്ഞാൻനിനക്ക്എെന്റ േ്രപമം തരും.
13ദൂദായിപഴംസുഗന്ധംവീശുന്നു;
നമ്മുെട വാതില്ക്കൽ സകലവിധ

വിശിഷ്ടഫലവും ഉണ്ട;്
എെന്റ ്രപിയാ, ഞാൻ നിനക്കായി പഴയതും

പുതിയതുംസം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

* 7. 9 നിെന്റ ചുംബനം അധരങ്ങളില ്ക്കൂടിയും
ദന്തങ്ങളില ്ക്കൂടിയും താെഴക്കിറങ്ങുന്ന േമല്ത്തരമായ വീഞ്ഞ്.
നിെന്റഅണ്ണാക്ക് േമല്ത്തരമായ വീഞ്ഞ് † 7. 12 ്രഗാമങ്ങളിൽ
കാട്ട പുഷ്പങ്ങള് ക്കിടയില ്
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8
1നീ എെന്റഅമ്മയുെട മുലകുടിച്ചസേഹാദരൻ
ആയിരുന്നുെവങ്കിൽ!
ഞാൻ നിെന്ന െവളിയിൽ കണ്ട്

ചുംബിക്കുമായിരുന്നു;
ആരുംഎെന്നനിന്ദിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
2അവള് *എനിക്ക് ഉപേദശംതേരണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്ന അമ്മയുെട വീട്ടിൽ

കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;
സുഗന്ധവർഗ്ഗം േചർത്ത വീഞ്ഞും എെന്റ

മാതളപ്പഴത്തിൻചാറും
ഞാൻനിനക്ക് കുടിക്കുവാൻതരുമായിരുന്നു.
3 അവെന്റ ഇടൈങ്ക എെന്റ തലയിൻ കീെഴ

ഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റവലൈങ്കഎെന്നആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
4 െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, േ്രപമത്തിന്

ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെനഇളക്കരുത,് ഉണർത്തുകയുമരുത്
എന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാട്ആണയിട്ടേപക്ഷിക്കുന്നു.
5മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് തെന്റ ്രപിയെന്റ േമൽ
ചാരിെക്കാണ്ട് വരുേന്നാരിവൾആർ?
നാരകത്തിൻ ചുവട്ടിൽവച്ച് ഞാൻ നിെന്ന

ഉണർത്തി;
അവിെടവച്ചല്ലേയാ നിെന്റ അമ്മ നിെന്ന

്രപസവിച്ചത;്
അവിെടവച്ചല്ലേയാ നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾക്ക്

ഈറ്റ േനാവ് കിട്ടിയത.്
6 എെന്ന ഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റ

ഹൃദയത്തിേന്മലും

* 8. 2 അവള് നീ
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ഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റ ഭുജത്തിേന്മലും
വച്ച െകാള്ളണേമ;

േ്രപമം മരണംേപാെലബലമുള്ളതും
പത്നീ്രവതശങ്ക പാതാളംേപാെല

കഠിനവുമാകുന്നു;
അതിെന്റ ജ്വലനം അഗ്നിജ്വലനവും ഒരു

ദിവ്യജ്വാലയും തെന്ന.
7ഏറിയ െവള്ളങ്ങൾേ്രപമെത്തെകടുത്തുകയില്ല;
നദികൾഅതിെന മുക്കിക്കളയുകയില്ല.
ഒരുവൻതെന്റഗൃഹത്തിലുള്ളസർവ്വസമ്പത്തും
േ്രപമത്തിനു േവണ്ടി െകാടുത്താലും അത്

നിന്ദ്യമാേയക്കാം†.
8നമുക്ക് ഒരു െചറിയസേഹാദരി ഉണ്ട;്
അവൾക്ക്സ്തനങ്ങൾവന്നിട്ടില്ല;
നമ്മുെടസേഹാദരിക്ക്കല്യാണംപറയുന്നനാളിൽ
നാംഅവൾക്ക് േവണ്ടിഎന്ത് െചയ്യ ം?
9അവൾഒരു മതിൽഎങ്കിൽഅതിേന്മൽ
ഒരു െവള്ളിമകുടം പണിയാമായിരുന്നു;
ഒരു വാതിൽ എങ്കിൽ േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട്

അടയ്ക്കാമായിരുന്നു.
10 ഞാൻ മതിലും എെന്റ സ്തനങ്ങൾ

േഗാപുരങ്ങൾേപാെലയുംആയിരുന്നു;
എെന്റ ്രപിയെന്റ കണ്ണ കളില ് നിന്ന്

ഹൃദയപൂര ്വ്വമായതാല്പര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു‡.
11 ശേലാേമാന് ബാൽഹാേമാനിൽ ഒരു

മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
† 8. 7 അത് നിന്ദ്യമാേയക്കാം അവൻ നിന്ദിതനാേയക്കാം
‡ 8. 10 എെന്റ ്രപിയെന്റ കണ്ണ കളില ്നിന്ന് ഹൃദയപൂര് വ്വമായ
താല്പര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു ഞാന് ്രപായപൂര ്ത്തി ആയവെളന്നു ്രപിയന ്
ചിന്തിക്കുന്നു.



ഉത്തമഗീതം 8:12 xx ഉത്തമഗീതം 8:14

ആ മുന്തിരിേത്താട്ടം അവൻ കാവല്ക്കാെര
ഏല്പിച്ച ;

അതിെന്റപാട്ടമായിട്ട,്ഓേരാ വ്യക്തിയും
ആയിരം പണം§വീതം െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്നു.
12 എെന്റ സ്വന്തം മുന്തിരിേത്താട്ടം എെന്റ

ൈകവശംഇരിക്കുന്നു;
ശേലാേമാേന,നിനക്ക്ആയിരവും
ഫലംകാക്കുന്നവർക്ക് ഇരുനൂറും ഇരിക്കെട്ട.
13ഉദ്യാനനിവാസിനിേയ,
സഖിമാർ നിെന്റസ്വരം ്രശദ്ധിച്ച് േകൾക്കുന്നു;
അത്എെന്നയും േകൾപ്പിക്കണേമ.
14എെന്റ ്രപിയാ നീ പരിമളപർവ്വതങ്ങളിെല
െചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും തുല്യനായി

ഓടിേപ്പാകുക.

§ 8. 11 പണം ഒരു ്രഗാമീണെത്താഴിലാളിയുെട ഒരു ദിവസെത്ത
േവതനം



xxi

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Malayalam language of India (BCS 2019)
copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ഉത്തമഗീതം

