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ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം

1ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം.

യുവതി*
2 അധരങ്ങളാൽ എേന്മൽ ചുംബനവർഷം

െചാരിഞ്ഞാലും—
നിെന്റ േ്രപമം വീഞ്ഞിെനക്കാൾആനന്ദകരം.

3 നിെന്റ സുഗന്ധൈതലങ്ങള െട സൗരഭ്യം
ഹൃദയഹാരി;
നിെന്റ നാമം സുഗന്ധൈതലം
പകർന്നതുേപാെലതെന്ന.
അതുെകാണ്ട് യുവതികൾ നിെന്ന
േ്രപമിക്കുന്നതിൽഅത്ഭുതം ലവേലശമില്ല!

4 എെന്ന നിേന്നാെടാപ്പം ദൂരേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകുക—േവഗമാകെട്ട!
രാജാവ് തെന്റ പള്ളിയറകളിേലെക്കെന്ന
ആനയിക്കെട്ട.

േതാഴിമാർ
ഞങ്ങൾ അത്യാഹ്ലാദേത്താെട നിന്നിൽ

ആനന്ദിക്കും;

* 1:1 ആൺ, െപൺഎന്നീ ്രപധാന ്രപഭാഷകെരയുവാവ,്യുവതി
എന്നിങ്ങെന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൂചന ്രപധാനമായും
എ്രബായഭാഷയിൽ ്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലിംഗേഭദത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ.് മറ്റള്ളവരുെട വാക്കുകൾ േതാഴിമാർ
എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽഈ നിലയിലുള്ള
വിഭജനവും ശീർഷകവും തർക്കവിേധയമാണ.്



ഉത്തമഗീതം 1:5 ii ഉത്തമഗീതം 1:8

നിെന്റ േ്രപമെത്തഞങ്ങൾ വീഞ്ഞിെനക്കാൾ
അധികം ്രപകീർത്തിക്കും.

യുവതി
അവർ നിെന്ന ്രപകീർത്തിക്കുന്നത് എ്രതേയാ

ഉചിതം.

5െജറുശേലംപു്രതിമാേര,
ഞാൻകറുത്തിെട്ടങ്കിലുംഅഴകുള്ളവൾ,

േകദാർകൂടാരങ്ങൾേപാെലയും
ശേലാേമാെന്റകൂടാരശീലകൾേപാെലയുംതെന്ന.

6 ഞാൻ ഇരുൾനിറമുള്ളവളാകയാൽ എെന്ന
തുറിച്ച േനാക്കരുത,്
ഞാൻഇരുണ്ടുേപായത്സൂര്യതാപേമറ്റതിനാലാണ.്

എെന്റ അമ്മയുെട പു്രതന്മാർ എേന്നാട്
േകാപിഷ്ഠരായി
അവരുെട മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾക്ക് എെന്ന
കാവൽനിർത്തി;
എെന്റ സ്വന്തം മുന്തിരിേത്താപ്പ് എനിക്ക്
അവഗണിേക്കണ്ടിവന്നു.

7എെന്റ േ്രപമഭാജനേമ,എേന്നാടു പറയൂ,
നിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള െട േമച്ചിൽപ്പ റം
എവിെടയാണ?്
അവയുെട മധ്യാഹ്ന വി്രശമസ്ഥാനം
എവിെടയാണ?്

ഞാൻഎന്തിന്മുഖാവരണംഅണിഞ്ഞവെളേപ്പാെല
നിെന്റചങ്ങാതിമാരുെടആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്കരിെക
അലഞ്ഞുതിരിയണം?

േതാഴിമാർ
8 സ്്രതീകളിൽ അതിസുന്ദരീ, നിനക്കത്

അജ്ഞാതെമങ്കിൽ
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ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള െട കാലടികൾ
പിൻതുടരുകയും

നിെന്റകുഞ്ഞാടുകെള
ഇടയകൂടാരങ്ങൾക്കരിെക
േമയ്ക്കുകയുംെചയ്യ ക.

യുവാവ്
9എെന്റ ്രപിേയ,ഫറേവാെന്റ രഥങ്ങളിെല
മദിപ്പിക്കുന്നെപൺകുതിരകളിെലാന്നിെനേപ്പാെലയാകുന്നു
നീ.

10നിെന്റകവിൾത്തടങ്ങൾകർണാഭരണങ്ങളാലും
നിെന്റ കണ്ഠം രത്നാഭരണങ്ങളാലും
അലംകൃതമായിരിക്കുന്നു.

11 െവള്ളിമണികൾെകാണ്ട് അലങ്കരിച്ച
തങ്കക്കമ്മലുകൾ
ഞങ്ങൾനിനക്കായി പണിയും.

യുവതി
12രാജാവ് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നേപ്പാൾ,
എെന്റസുഗന്ധൈതലംസൗരഭ്യം പരത്തി.

13എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്ക്
എെന്റ സ്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വി്രശമിക്കുന്ന
മീറെക്കട്ട േപാെല†ആകുന്നു.

14 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്ക് എൻ-െഗദി
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിെല
ൈമലാഞ്ചിപ്പ ക്കുലേപാെലആകുന്നു.

യുവാവ്
15എെന്റ ്രപിേയ! നീഎ്രതസുന്ദരി!
നീസുന്ദരിതെന്ന!

† 1:13 അഥവാ,നറുമ്പശ
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നിെന്റനയനങ്ങൾ ്രപാവുകൾേപാെലതെന്ന.
യുവതി
16എെന്റ ്രപിയാ,നീഎ്രതസുന്ദരൻ!
നീഅതിസുന്ദരൻതെന്ന!
നമ്മുെടകിടക്കയും ശ്യാമളംതെന്ന.‡

യുവാവ്
17 നമ്മുെട ഭവനത്തിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾ

േദവദാരുക്കളാകുന്നു;
അതിെന്റകഴുേക്കാൽസരളവൃക്ഷവുമാകുന്നു.

2
യുവതി*
1ഞാൻശാേരാനിെല പനിനീർകുസുമം
താഴ്വരകളിെല േശാശന്നപ്പ ഷ്പം.†

യുവാവ്
2മുള്ള കൾക്കിടയിെലേശാശന്നപ്പ ഷ്പംേപാെലയാണ്
യുവതികൾക്കിടയിെലഎെന്റ ്രപിയ.

യുവതി
3 വനവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആപ്പിൾമരം‡

േപാെലയാണ്
യുവാക്കന്മാർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന എെന്റ
്രപിയൻ.

അവെന്റ നിഴലിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക്
ആനന്ദമാകുന്നു
അവെന്റ ഫലം എെന്റ നാവിനു
മധുരേമകുന്നു.

4 അവൻ എെന്ന വിരുന്നുശാലയിേലക്ക്
ആനയിക്കുന്നു,

‡ 1:16 അഥവാ, പച്ചപ്പ തെന്ന * 2: അഥവാ, യുവാവ് † 2:1
അതായത്, ഒരുതരം ലില്ലിപ്പ വ് ‡ 2:3 അഥവാ, ശീമബദാംപഴം,
ചിലർനാരകംഎന്നും പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട്.
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എെന്റമീേത പറക്കുന്ന പതാക അവെന്റ
സ്േനഹംതെന്ന.

5മുന്തിരിയടതന്ന്എെന്നശക്തയാക്കൂ,
ആപ്പിൾെകാെണ്ടെന്നഉേന്മഷഭരിതയാക്കൂ,
കാരണംഞാൻ േ്രപമപരവശയായിരിക്കുന്നു.

6 അവെന്റ ഇടതുകരത്തിേന്മൽ എെന്റ ശിരസ്സ്
വി്രശമിക്കുന്നു,
അവെന്റവലതുകരംഎെന്നപുണരുന്നു.

7 െജറുശേലംപു്രതിമാേര, വയേലലകളിെല
കലമാനുകള െടയും
മാൻേപടകള െടയുംേപരിൽ
എനിക്കുറപ്പ നൽകുക:

അനുേയാജ്യസമയംവരുംവെര
േ്രപമം ഉേത്തജിപ്പിക്കുകേയാ
ഉണർത്തുകേയാഅരുത.്

8 േകൾക്കൂ!എെന്റ ്രപിയേര,
പർവതങ്ങളിലൂെട തുള്ളിച്ചാടിയും

കുന്നുകളിലൂെടകുതിച്ച ചാടിയും
എെന്റ ്രപിയൻഇതാവരുന്നു.

9 എെന്റ ്രപിയൻ കലമാനിെനേപ്പാെലേയാ
മാൻകിടാവിെനേപ്പാെലേയാആകുന്നു.
ജനാലകളിലൂെട േനാക്കിെക്കാണ്ട്,

അഴികൾക്കിടയിലൂെട ഒളിഞ്ഞുേനാക്കിെക്കാണ്ട,്
ഇതാ, നമ്മുെട മതിലിനു പുറത്ത് അവൻ
നിൽക്കുന്നു.

10എെന്റ ്രപിയൻഎേന്നാടു മ്രന്തിച്ച ,
“എെന്റ ്രപിേയ,എഴുേന്നൽക്കൂ,
എെന്റസുന്ദരീ,എേന്നാെടാപ്പം വരിക.

11 േനാക്കൂ,ശീതകാലംകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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മഴക്കാലവും മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
12മണ്ണിൽമലരുകൾവിരിയുന്നു;
ഗാനാലാപനകാലവും§വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു,

്രപാവുകള െടകുറുകലും
നമ്മുെട നാട്ടിൽ േകൾക്കുന്നു.

13അത്തിമരത്തിൽകന്നിക്കായ്കൾപഴുക്കുന്നു;
പൂത്തുലഞ്ഞ മുന്തിരിവള്ളികൾ അതിെന്റ
സുഗന്ധംപരത്തുന്നു.

എെന്റ ്രപിേയ,എഴുേന്നറ്റ വരിക
എെന്റസുന്ദരീ,എേന്നാെടാപ്പം വരിക.”

യുവാവ്
14പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽ,
അേത മലേയാരെത്ത ഒളിവിടങ്ങളിൽ
ഇരിക്കുന്നഎെന്റ ്രപാേവ,

നിെന്റ മുഖംഞാെനാന്നുകാണെട്ട,
നിൻസ്വരംഞാെനാന്നു േകൾക്കെട്ട;

കാരണംനിെന്റസ്വരം മധുരതരവും
നിെന്റ മുഖം രമണീയവുംആകുന്നു.

15 നമ്മുെട മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ
പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുകയാൽ
കുറുക്കന്മാെര ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പിടിക്കുവിൻ

മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾനശിപ്പിക്കുന്ന
െചറുകുറുനരികെളത്തെന്ന.

യുവതി
16 എെന്റ ്രപിയൻ എേന്റതും ഞാൻ

അവേന്റതുമാകുന്നു;

§ 2:12 അഥവാ, മുന്തിരിത്തലകൾെവട്ടിെയാതുക്കുന്നകാലം
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അവൻ േശാശന്നെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
മന്ദംമന്ദം നടക്കുന്നു.*

17ഉഷസ്സ െപാട്ടിവിടർന്ന്
ഇരുളിെന്റനിഴലുകൾമായുംവെര,

എെന്റ ്രപിയേന,എന്നിേലക്കണയുക;
ഒരു െചറു കലമാനിെനേപ്പാെലേയാ

പർവതേമടുകളിെല†
മാൻകിടാവിെനേപ്പാെലേയാതെന്ന.

3
1രാ്രതിമുഴുവനുംഎെന്റകിടക്കയിൽ
ഞാൻ എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന അതിയായി
ആ്രഗഹിച്ച ;
ഞാൻ അതിയായി ആ്രഗഹിച്ച , എന്നാൽ
അവൻവന്നുേചർന്നില്ല.

2ഞാൻഇേപ്പാൾഎഴുേന്നറ്റ്നഗരത്തിേലക്കുേപാകും,
അതിെന്റ വീഥികളിലും ചത്വരങ്ങളിലും
ചുറ്റിനടന്ന,്

ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനഅേന്വഷിക്കും.
അങ്ങെന ഞാൻ അവെന അേന്വഷിച്ച ,
എന്നാൽകെണ്ടത്തിയില്ലാതാനും.

3നഗരവീഥികളിൽ േറാന്തുചുറ്റ ന്ന
കാവൽഭടന്മാർഎെന്നകണ്ടുമുട്ടി.
“എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?”
എന്നുഞാൻഅവേരാട്അേന്വഷിച്ച .

4 ഞാൻ അവെര കടന്നുേപായേതയുള്ള
ഉടെനതെന്ന

* 2:16 അഥവാ,ആട്ടിൻപറ്റെത്തേമയിക്കുന്നു † 2:17 അഥവാ,
േബേഥർക്കുന്നുകൾ
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ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനകെണ്ടത്തി.
ഞാൻ അവെന േപാകാൻ അനുവദിക്കാെത

മുറുെകപ്പിടിച്ച
അങ്ങെന ഞാൻ അവെന എെന്റ
മാതൃഭവനത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു,
എെന്ന ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച അമ്മയുെട
ശയനമുറിയിേലക്കുതെന്ന.

5 െജറുശേലംപു്രതിമാേര, വയേലലകളിെല
കലമാനുകള െടയും
മാൻേപടകള െടയുംേപരിൽ
എനിക്കുറപ്പ നൽകുക:

അനുേയാജ്യസമയംവരുംവെര
േ്രപമം ഉേത്തജിപ്പിക്കുകേയാ
ഉണർത്തുകേയാഅരുത.്

6മീറയും കുന്തിരിക്കവും
വ്യാപാരിയുെട സകലവിധ
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ംെകാണ്ട,്

പരിമളം പരത്തുന്നപുകത്തൂണുേപാെല
മരുഭൂമിയിൽനിന്നുംകയറിവരുേന്നാരിവനാരാണ?്

7 േനാക്കൂ,അത്ശേലാേമാെന്റപല്ലക്കുതെന്ന,
ഇ്രസാേയലിെന്റൈസനികവീരന്മാരായിരിക്കുന്ന
അറുപതു േ്രശഷ്ഠർ അതിന്
അകമ്പടിേസവിക്കുന്നു.

8അവെരല്ലാവരും വാേളന്തിയവരാണ,്
എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽസമർഥരുമാണ,്

ഓേരാരുത്തരും രാ്രതിയിെല ആ്രകമണെത്ത
്രപതിേരാധിക്കുന്നതിന്
തങ്ങള െടവശങ്ങളിൽവാൾധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ശേലാേമാൻരാജാവ് തനിക്കായിത്തെന്ന
നിർമിച്ച പല്ലക്ക്;



ഉത്തമഗീതം 3:10 ix ഉത്തമഗീതം 4:2

െലബാേനാനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതിെചയ്ത
മരംെകാണ്ടുതെന്നഅതുനിർമിച്ച .

10അതിെന്റതൂണുകൾെവള്ളിെകാണ്ടും
നടുവിരിപ്പ് തങ്കംെകാണ്ടും പണിതിരിക്കുന്നു.

അതിെന്റ ഇരിപ്പിടം ഊതവർണവുംെകാണ്ട്
േമാടിപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,
അതിെന്റ ഉള്ളറകൾെജറുശേലം പു്രതിമാർ

തങ്ങള െട േ്രപമം േചർത്തിണക്കി
അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 സീേയാൻ പു്രതിമാേര, പുറത്തുവന്നു
കാണുക.

കിരീടമണിഞ്ഞ ശേലാേമാൻ രാജാവിെന
കാണുക,
അേദ്ദഹത്തിെന്റവിവാഹനാളിൽ,

തെന്റഹൃദയംആനന്ദത്തിലായസുദിനത്തിൽ,
തെന്റ അമ്മ അണിയിച്ച കിരീടേത്താെടാപ്പം
കാണുക.

4
യുവാവ്
1എെന്റ ്രപിേയ! നീഎ്രതസുന്ദരി!
നീസുന്ദരിതെന്ന!
നിെന്റ മൂടുപടത്തിനുള്ളിെല നിെന്റ
നയനങ്ങൾ ്രപാവുകളാണ.്

ഗിെലയാദ് മലെഞ്ചരിവിലൂെട ഇറങ്ങിവരുന്ന
േകാലാട്ടിൻപറ്റംേപാെലയാണ് നിെന്റ
കാർകൂന്തൽ.

2ഇേപ്പാൾ േരാമം ക്രതിച്ച് കുളിച്ച കയറിവരുന്ന
ആട്ടിൻപറ്റംേപാെലയാണ് നിെന്റപല്ല കൾ.

അവെയല്ലാം ഇണക്കുട്ടികൾ;
ഒന്നും ഒറ്റയായി കാണെപ്പടുന്നില്ല.
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3നിെന്റചുണ്ടുകൾകടുംെചമപ്പ ചരടിനുതുല്യം;
നിെന്റവായ് മേനാഹരമാകുന്നു.

മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽനിെന്റകവിൾത്തടങ്ങൾ
മാതളപ്പഴത്തിെന്റപകുതിേപാെലയാണ്.

4നിെന്റകഴുത്ത്അതികമനീയമായി നിർമിച്ച*
ദാവീദിൻ േഗാപുരംേപാെലയാണ.്

അതിൽഒരായിരം പരിചകൾതൂങ്ങിയാടുന്നു,
അവെയല്ലാം േപാർവീരരുെട
പരിചകൾതെന്ന.

5നിെന്റസ്തനദ്വയങ്ങൾരണ്ടുമാൻകിടാങ്ങൾക്കു
സമം,
േശാശന്നെച്ചടികൾക്കിടയിൽ േമയുന്ന
ഇരട്ടപിറന്നകലമാനുകൾക്കുസമം.

6പകൽപുലർന്ന്
നിഴലുകൾമായുന്നതുവെര,

ഞാൻമീറയുള്ളപർവതത്തിേലക്കും
കുന്തിരിക്കക്കുന്നിേലക്കും േപാകും.

7എെന്റ ്രപിേയ,നീസർവാംഗസുന്ദരിതെന്ന;
നിന്നിെലാരു ന്യ നതയുമില്ല.

8 എെന്റ മണവാട്ടീ, െലബാേനാനിൽനിന്ന്
എെന്റകൂെട വരിക,
െലബാേനാനിൽനിന്ന്എെന്റകൂെട വരിക.

അമാനാ പർവതശൃംഗത്തിൽനിന്ന്
െസനീറിെന്റയും െഹർേമാെന്റയും
ശൃംഗത്തിൽനിന്ന്

സിംഹങ്ങള െട ഗുഹകളിൽനിന്ന്

* 4:4 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.



ഉത്തമഗീതം 4:9 xi ഉത്തമഗീതം 4:14

പുള്ളിപ്പ ലികൾ വിഹരിക്കുന്ന
പർവതനിരകളിൽനിന്നുംതെന്നഇറങ്ങിവാ.

9എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ മണവാട്ടീ, നീ എെന്റ
ഹൃദയംകവർന്നിരിക്കുന്നു;
നീഎെന്റഹൃദയംകവർന്നിരിക്കുന്നു;

നിെന്റകണ്ണ കള െട ഒരു േനാട്ടംെകാണ്ടും
നിെന്റഹാരത്തിെലഒരുരത്നമണിെകാണ്ടുംതെന്ന.

10എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ കാേന്ത, നിൻേ്രപമം
എ്രതആനന്ദദായകം,
നിെന്റ േ്രപമം വീഞ്ഞിെനക്കാൾ
ആസ്വാദ്യകരം.

നിെന്റസുഗന്ധേലപനസൗരഭ്യം
മറ്റ് ഏതു പരിമളക്കൂട്ടിെനക്കാള ം
അതിസുരഭിലം!

11എെന്റകാേന്ത,നിെന്റചുണ്ടുകൾേതനടേപാെല
മാധുര്യേമറിയത;്
നിെന്റനാവിൻകീഴിൽപാലും േതനുമുണ്ട.്

നിെന്റവസ്്രതാഞ്ചലസൗരഭ്യം
െലബാേനാനിെലപരിമളത്തിനുസമം.

12എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,നീെകട്ടിയടച്ച
ഒരു ഉദ്യാനം;
അടച്ച റപ്പാക്കെപ്പട്ട ഒരു നീരുറവയാണ,്
മു്രദാങ്കിതമായ ഒരു ജലധാരയും.

13നിെന്റ െചടികൾ
വിശിഷ്ട ഫലവർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
മാതളേത്താട്ടം,
ൈമലാഞ്ചിയും ജടാമാഞ്ചിയും†
അവിെടയുണ്ട.്

14ജടാമാഞ്ചിയും കുങ്കുമവും

† 4:13 മലകളിൽവളരുന്നഒരുസുഗന്ധസസ്യം.
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വയമ്പും ലവംഗവും
മീറയും ചന്ദനവും
എല്ലാത്തരംസുഗന്ധവൃക്ഷങ്ങള ം
േമൽത്തരമായ എല്ലാത്തരം
സുഗന്ധവർഗങ്ങള ംതെന്ന.

15നീ‡ ഒരു ഉദ്യാനജലധാരയാണ്,
െലബാേനാൻ പർവതസാനുക്കളിൽനിന്ന്
ഒഴുകിെയത്തുന്ന
െതളിനീരിെന്റസംഭരണിയാണു നീ.

യുവതി
16വടക്കൻകാേറ്റ, ഉണരൂ,
െതക്കൻകാേറ്റ,വരിക!

അതിെന്റ പരിമളം എല്ലായിടത്തും
പരത്തുന്നതിനായി,
എെന്റ േതാട്ടത്തിൽവീശുക.

എെന്റ ്രപിയൻതെന്റഉദ്യാനത്തിേലക്കുവരെട്ട,
അതിെലവിശിഷ്ടഫലങ്ങൾആസ്വദിക്കെട്ട.

5
യുവാവ്
1എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,ഞാൻഎെന്റ

ഉദ്യാനത്തിൽവന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ സുഗന്ധ്രദവ്യേത്താെടാപ്പം
മീറയും േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു.

േതനിേനാെടാപ്പംഞാൻഎെന്റ േതനട ഭക്ഷിച്ച ;
പാലിേനാെടാപ്പം ഞാൻ എെന്റ വീഞ്ഞും
പാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

േതാഴിമാർ
അല്ലേയാസ്േനഹിതേര, ഭക്ഷിക്കൂ,പാനംെചയ്യ ;
‡ 4:15 അഥവാ,ഞാൻ
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േഹ കാമുകന്മാേര, മതിയാകുേവാളം
പാനംെചയ്യ ക.

യുവതി
2ഞാൻ നി്രദാധീനയായി എങ്കിലും എെന്റ ഹൃദയം

ഉണർന്നിരുന്നു.
്രശദ്ധിക്കൂ!എെന്റ ്രപിയൻവാതിലിൽ മുട്ട ന്നു:

“എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റ ്രപിേയ,
എെന്റ ്രപാേവ, എെന്റ നിഷ്കളേങ്ക,
എനിക്കായി തുറന്നുതരൂ.

എെന്റശിരസ്സ് തുഷാരബിന്ദുക്കളാലും
എെന്റ മുടി രാമഞ്ഞിനാലും
കുതിർന്നിരിക്കുന്നു.”

3 അതിനു ഞാൻ, “എെന്റ അങ്കി ഞാൻ
അഴിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു—
അതുഞാൻവീണ്ടുംഅണിയണേമാ?

എെന്റപാദങ്ങൾഞാൻകഴുകിയിരിക്കുന്നു—
അതുഞാൻവീണ്ടുംഅഴുക്കാക്കണേമാ?”

4എെന്റ ്രപിയൻവാതിൽെക്കാളത്തിേലക്ക് തെന്റ
ൈകനീട്ടി;
എെന്റ ഹൃദയം അവനുേവണ്ടി തുടിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

5 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയനായി വാതിൽ തുറക്കാൻ
എഴുേന്നറ്റ ,
എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് മീറയിൻകണങ്ങൾ
ഇറ്റിറ്റ വീണു,

മീറയിൻധാരയുമായിഎെന്റവിരലുകൾ
വാതിലിൻതഴുതുകളിൽെവച്ച .

6ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുേവണ്ടിതുറന്നു,
അേപ്പാേഴക്കും എെന്റ കാന്തൻ
േപായിമറഞ്ഞിരുന്നു.
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അവെന്റ പിൻവാങ്ങലിൽ എെന്റ ഹൃദയം
സങ്കടത്തിലാണ്ടു.*

ഞാൻ അവെന അേന്വഷിെച്ചങ്കിലും
കെണ്ടത്തിയില്ല.
ഞാൻ അവെന വിളിെച്ചങ്കിലും അവൻ
വിളിേകട്ടില്ല.

7നഗരത്തിൽ േറാന്തുചുറ്റ ന്നകാവൽഭടന്മാർ
എെന്നകെണ്ടത്തി.

അവർഎെന്നഅടിച്ച ,എെന്നമുറിേവൽപ്പിച്ച ;
മതിലുകള െടസംരക്ഷണേസനയിലുള്ളവർ,
എെന്റഅങ്കികവർെന്നടുത്തു!

8െജറുശേലംപു്രതിമാേര,എനിക്കുറപ്പ നൽകുക—
നിങ്ങൾഎെന്റ ്രപിയെനകാണുെന്നങ്കിൽ,

അവേനാട് നിങ്ങൾഎന്തുപറയും?
ഞാൻ േ്രപമവിവശയായിരിക്കുന്നു എന്ന്
അവെനഅറിയിക്കണേമ.

േതാഴിമാർ
9സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരീ,
മറ്റള്ളവെരക്കാൾഎന്തു സവിേശഷതയാണ്
നിെന്റ ്രപിയനുള്ളത?്

ഞങ്ങേളാട് ഇ്രപകാരംഅനുശാസിക്കുന്നതിന,്
മറ്റള്ളവെരക്കാൾഎന്തു സവിേശഷതയാണ്
നിെന്റ ്രപിയനുള്ളത?്

യുവതി
10എെന്റ ്രപിയൻെവൺമയും െചമപ്പ മുള്ളവൻ,
പതിനായിരംേപരിൽഅതിേ്രശഷ്ഠൻ.

11അവെന്റശിരസ്സ് തനിത്തങ്കം;
അവെന്റമുടി ചുരുണ്ടതും

* 5:6 അഥവാ, അവെന്റ ഭാഷണത്താൽ ഞാൻ
വിവശയായിരുന്നു.
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കാക്കെയേപ്പാെലകറുത്തതുംആകുന്നു.
12നീെരാഴുക്കുകൾക്കരികെത്ത
്രപാവിനുസമമാണ്അവെന്റമിഴികൾ,

അവപാലിൽകഴുകിയതും
രത്നം പതിപ്പിച്ചതുേപാെലയുള്ളതുമാണ.്

13അവെന്റകവിൾത്തടങ്ങൾപരിമളം പരത്തുന്ന
സുഗന്ധത്തട്ട കൾേപാെലയാണ്.

അവെന്റ ചുണ്ടുകൾ മീറയിൻകണങ്ങൾ
ഇറ്റിറ്റ വീഴുന്ന
േശാശന്നപ്പ ഷ്പംേപാെലയാണ.്

14അവെന്റഭുജങ്ങൾ
പുഷ്യരാഗം പതിച്ചകനകദണ്ഡുകൾ.

അവെന്റശരീരം ഇ്രന്ദനീലംെകാണ്ടലങ്കരിച്ച
തിളക്കമാർന്നദന്തസമം.

15തങ്കത്തറകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
മാർബിൾത്തൂണുകളാണ് അവെന്റ
കാലുകൾ.

അവെന്റആകാരം െലബാേനാനിെല
േദവദാരുേപാെലതെന്നേ്രശഷ്ഠം.

16അവെന്റവായ് മാധുര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൻസർവാംഗസുന്ദരൻ.

െജറുശേലംപു്രതിമാേര,
ഇവനാെണെന്റ ്രപിയൻ, ഇവനാെണെന്റ
േതാഴൻ.

6
േതാഴിമാർ
1സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരീ,
നിെന്റ ്രപിയൻഎവിെടേപ്പായിരിക്കുന്നു?

നിെന്റ ്രപിയൻഏതുവഴിേയതിരിഞ്ഞു,
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അവെന െതരയാൻ നിേന്നാെടാപ്പം ഞങ്ങള ം
േചരെട്ടേയാ?

യുവതി
2എെന്റ ്രപിയൻഅവെന്റഉദ്യാനത്തിേലക്ക,്
സുഗന്ധസസ്യങ്ങള െട തടങ്ങളിേലക്കുതെന്ന
േപായിരിക്കുന്നു,

േതാട്ടത്തിൽ േമയിക്കുന്നതിനും
േശാശന്നപ്പ ഷ്പം േശഖരിക്കുന്നതിനും
േപായിരിക്കുന്നു.

3 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയേന്റതും എെന്റ ്രപിയൻ
എേന്റതുമാകുന്നു;
അവൻ േശാശന്നെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
മന്ദംമന്ദം നടക്കുന്നു.*

യുവാവ്
4 എെന്റ ്രപിേയ, നീ തിർസ്സാനഗരംേപാെലതെന്ന

സൗന്ദര്യമുള്ളവൾ,
െജറുശേലംേപാെലസൗന്ദര്യവതി,
െകാടികേളന്തിയ ൈസന്യംേപാെല
രാജ്രപൗഢിയാർന്നവൾ.

5നിെന്റകണ്ണ്എന്നിൽനിന്ന് പിൻവലിക്കുക;
അവെയെന്നകീഴടക്കുന്നു.

ഗിെലയാദ് മലെഞ്ചരിവിലൂെട ഇറങ്ങിവരുന്ന
േകാലാട്ടിൻപറ്റംേപാെലയാണ് നിെന്റ
കാർകൂന്തൽ.

6 േരാമം ക്രതിച്ച് കുളിച്ച കയറിവരുന്ന
ആട്ടിൻപറ്റംേപാെലയാണ് നിെന്റപല്ല കൾ.

അവെയല്ലാം ഇണക്കുട്ടികൾ;
ഒന്നും ഒറ്റയായി കാണെപ്പടുന്നില്ല.

* 6:3 അഥവാ,ആട്ടിൻപറ്റെത്തേമയിക്കുന്നു



ഉത്തമഗീതം 6:7 xvii ഉത്തമഗീതം 6:12

7മൂടുപടത്തിനുള്ളിലുള്ളനിെന്റകേപാലങ്ങൾ
മാതളപ്പഴത്തിെന്റപകുതിേപാെലയാണ്.

8അറുപതു രാജ്ഞിമാരും
എൺപതു െവപ്പാട്ടികള ം
അസംഖ്യം കന്യകമാരുംഅവിെടയുണ്ടേല്ലാ;

9 എന്നാൽ എെന്റ ്രപാേവ, എെന്റ
അമലസുന്ദരിയായവൾഒരുവൾമാ്രതം,
അവള െടഅമ്മയ്ക്ക്ഏകപു്രതിയായവൾ,
അവെളചുമന്നവൾേക്കറ്റം ്രപിയങ്കരിതെന്ന.

യുവതികൾ അവെള കണ്ട് അനുഗൃഹീത
എന്നഭിസംേബാധനെചയ്തു;
രാജ്ഞിമാരും െവപ്പാട്ടികള ം അവെള
പുകഴ്ത്തി.

േതാഴിമാർ
10 അരുേണാദയംേപാെല േശാഭിക്കുേന്നാരിവൾ

ആരാണ?്
ച്രന്ദികേപാെല സുമുഖി, സൂര്യെനേപ്പാെല
്രപഭാവതി,
താരഗണങ്ങൾേപാെല ്രപസന്നവതി.

യുവാവ്
11 ഞാൻ എെന്റ ബദാംവൃക്ഷേത്താപ്പിേലക്ക്

ഇറങ്ങിെച്ചന്നു,
താഴ്വരയിെലപുതുമുകുളങ്ങൾകാണാൻ,

മുന്തിരിലതകൾപുഷ്പിണികളാേയാഎന്നും
മാതളനാരകം പൂത്തുലേഞ്ഞാ എന്നും
േനാക്കുന്നതിനായിത്തെന്ന.

12 ഈവക അനുഭൂതി ഞാൻ
ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന,
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എെന്റഅഭിലാഷംഎെന്നഎെന്റജനത്തിെന്റ
രാജകീയ രഥവ്യ ഹത്തിേലെക്കത്തിച്ച .†

േതാഴിമാർ
13 അല്ലേയാ ശൂേലംകാരീ, മടങ്ങിവരിക

മടങ്ങിവരിക;
മടങ്ങിവരിക മടങ്ങിവരിക, ഞങ്ങൾ
നിെന്നെയാന്നുകണ്ടുെകാള്ളെട്ട!

യുവാവ്
മഹനയീമിെലനൃത്തെത്തവീക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ശൂേലംകാരിെയ നിങ്ങൾ എന്തിനു
മിഴിച്ച േനാക്കുന്നു?‡

7
1അല്ലേയാ ്രപഭുകുമാരീ,
പാദുകമണിഞ്ഞ നിെന്റ പാദങ്ങൾ എ്രത
മേനാഹരം!

നിെന്റ തുടയുെട ആകാരം സമർഥനായ
ശില്പിയുെട
കരവിരുതിൽ െകാത്തിെയടുത്ത
രത്നങ്ങൾേപാെലയാണ്

2വീര്യമുള്ള ്രദാക്ഷാരസംനിറഞ്ഞുതുള മ്പുന്ന
വൃത്താകാരമായ ചഷകംേപാെലയാണ്
നിെന്റനാഭി.

േശാശന്നപ്പ ഷ്പങ്ങളാൽവലയംെചയ്യെപ്പട്ട
േഗാതമ്പുകൂമ്പാരംേപാെലയാണ് നിെന്റ
അരെക്കട്ട്

3നിെന്റസ്തനദ്വയങ്ങൾരണ്ടുമാൻകിടാങ്ങൾക്കു
സമം,

† 6:12 അഥവാ,അമ്മീനാദാബിെന്റ രഥവ്യ ഹത്തിേലക്ക;്അഥവാ,
്രപഭുക്കന്മാരുെട രഥവ്യ ഹത്തിേലക്ക്. ‡ 6:13 ഈവാക്യത്തിെന്റ
അർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഇരട്ടപിറന്നകലമാനുകൾക്കുസമം.
4ഒരു ദന്തേഗാപുരംേപാെലയാണ് നിെന്റകണ്ഠം.
ബാത്ത-്റബ്ബിം കവാടത്തിനരിെകയുള്ള
െഹശ്േബാൻ തടാകങ്ങൾേപാെലയാണ്
നിെന്റ മിഴികൾ.

ദമസ്േകാസിേലക്ക്അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന
െലബാേനാൻ േഗാപുരംേപാെലയാണ് നിെന്റ
നാസിക.

5 നിെന്റ ശിരസ്സ് കർേമൽമലേപാെല
മേനാഹരമാണ.്
നിെന്റ കാർകൂന്തൽ രാജകീയ
ചി്രതത്തിരശ്ശീലേപാെലയാണ;്
രാജാവ് അതിെന്റ ചുരുള കളാൽ
ബന്ധനസ്ഥനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

6എെന്റ ്രപിേയ,നീഎ്രതസുന്ദരി,
നിെന്റ മേനാഹാരിത എ്രത ആത്മഹർഷം
പകരുന്നു!

7നിെന്റആകാരം പനയുേടതുേപാെല,
നിെന്റ സ്തനങ്ങൾ അതിെന്റ
കുലകൾേപാെലയും.

8 “ഞാൻപനയിൽകയറും;
അതിെല കുലകൾ ഞാൻ ൈകയടക്കും,”
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

നിെന്റസ്തനങ്ങൾമുന്തിരിക്കുലകൾേപാെലയും
നിെന്റ നിശ്വാസഗന്ധം ആപ്പിൾഫലങ്ങള െട
പരിമളംേപാെലയും

9 നിെന്റ വായ് േമത്തരമായ
വീഞ്ഞുേപാെലയുംആകെട്ട.

യുവതി
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ആ മുന്തിരിരസം എെന്റ ്രപിയനിേലക്ക്
്രപവഹിക്കെട്ട,
അധരങ്ങളിലൂെടയും ദന്തനിരകളിലൂെടയും
മന്ദമായി ഒഴുകിയിറങ്ങെട്ട.

10ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുള്ളവൾ,
അവെന്റആ്രഗഹംഎന്നിേലക്കാകുന്നു.

11 എെന്റ ്രപിയാ, വരിക! നമുക്കു
നാട്ടിൻപുറേത്തക്കുേപാകാം,
നമുക്ക് ്രഗാമങ്ങളിൽെച്ചന്ന*് രാപാർക്കാം.

12 അതികാലത്തുതെന്ന നമുക്കു
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിേലക്കുേപാകാം—
മുന്തിരിവള്ളികൾ പുഷ്പവതികളാേയാ
എന്നും

അവയുെട പൂെമാട്ട കൾമിഴിതുറേന്നാഎന്നും
മാതളനാരകം പൂവിട്ട േവാ എന്നും
നമുക്കുേനാക്കാം—
അവിെടെവച്ച് ഞാൻ എെന്റ േ്രപമം
നിന്നിേലക്കു പകരാം.

13ദൂദായിപ്പഴംസുഗന്ധംവീശുന്നു,
നമ്മുെടവാതിൽക്കൽസകലവിശിഷ്ടഫലങ്ങള മുണ്ട;്

എെന്റ ്രപിയാ,പുതിയതും പഴയതുമായെതല്ലാം
ഞാൻനിനക്കായി േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.

8
1എെന്റഅമ്മമുലയൂട്ടിവളർത്തിയ
ഒരുസേഹാദരൻആയിരുന്നു നീഎങ്കിൽ!

ഞാൻനിെന്നെവളിയിൽകാണുേമ്പാൾ,
എനിക്കു നിെന്നചുംബിക്കാമായിരുന്നു,

* 7:11 അഥവാ,ൈമലാഞ്ചിെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
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ആരുംഎെന്നനിന്ദിക്കുമായിരുന്നില്ല.
2ഞാൻനിെന്നഎെന്റമാതൃഗൃഹത്തിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു—
എനിക്കു പരിശീലനംതന്നവള െട
ചാരേത്തക്കുതെന്ന.

സുഗന്ധരസംേചർത്തവീഞ്ഞും
മാതളപ്പഴച്ചാറും ഞാൻ നിനക്ക്
പാനംെചയ്യാൻനൽകുമായിരുന്നു.

3 അവെന്റ ഇടതുകരത്തിേന്മൽ എെന്റ ശിരസ്സ്
വി്രശമിക്കുന്നു,
അവെന്റവലതുകരംഎെന്നപുണരുന്നു.

4െജറുശേലംപു്രതിമാേര,എനിക്കുറപ്പ നൽകുക:
അനുേയാജ്യസമയംവരുംവെര
േ്രപമം ഉേത്തജിപ്പിക്കുകേയാ
ഉണർത്തുകേയാഅരുത.്

േതാഴിമാർ
5തെന്റ ്രപിയെന്റേമൽചാരി,
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന്കയറിവരുേന്നാരിവളാരാണ?്

യുവതി
നിെന്റഅമ്മനിെന്നഗർഭംധരിച്ച,
അേത ആപ്പിൾമരച്ച വട്ടിൽെവച്ച തെന്ന
ഞാൻനിെന്നഉണർത്തി;
അവിെടത്തെന്നയാണേല്ലാ
്രപസവേവദനേയറ്റ് അവൾ നിനക്കു
ജന്മംനൽകിയത.്

6 നിെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ എെന്ന ഒരു
മു്രദയായണിയൂ,
നിെന്റ ഭുജത്തിെല മു്രദേപാെലതെന്ന;

കാരണം േ്രപമം മരണംേപാെലതെന്നശക്തവും
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അതിെന്റ തീ്രവത ശവക്കുഴിേപാെലതെന്ന*
കഠിനവുമാകുന്നു.

ജ്വലിക്കുന്നഅഗ്നിേപാെലഅത്എരിയുന്നു,
ഉ്രഗമായഅഗ്നിനാളംേപാെലതെന്ന.

7 േ്രപമാഗ്നി അണയ്ക്കാൻ ഒരു ്രപളയത്താലും
കഴിയില്ല;
നദികൾക്കതിെന ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിനും
കഴിയില്ല.

ഒരാൾസ്വഭവനത്തിെലസർവസമ്പത്തും
േ്രപമസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നൽകിയാലും
ആവാഗ്ദാനവും†അപഹാസ്യമാകുകേയയുള്ള .

േതാഴിമാർ
8ഞങ്ങൾെക്കാരു കുഞ്ഞുെപങ്ങളണ്ട,്
അവള െടസ്തനങ്ങൾഇനിയും വളർന്നിട്ടില്ല

നമ്മുെടെപങ്ങൾക്കുവിവാഹാേലാചനവരുേമ്പാൾ
അവൾക്കുേവണ്ടി നമുെക്കന്തുെചയ്യാൻ
കഴിയും?

9അവൾഒരു മതിലാകുെന്നങ്കിൽ,
നാം അവൾക്കുേമൽ െവള്ളിെകാെണ്ടാരു
േഗാപുരം പണിതുയർത്തും

അവൾഒരു വാതിലാകുെന്നങ്കിൽ,
േദവദാരു പലകകൾെകാണ്ട്
അവൾക്കുചുറ്റ ംസംരക്ഷണംതീർക്കും.

യുവതി
10ഞാൻഒരു മതിലാകുന്നു,
എെന്റസ്തനങ്ങൾേഗാപുരങ്ങൾേപാെലയും.

അങ്ങെനഞാൻഅവെന്റമിഴികൾക്ക്
ഒരുത്സവമായി.

* 8:6 അഥവാ, പാതാളം; മൂ.ഭാ. ഷിേയാൽ † 8:7 അഥവാ,
അവൻ
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11 ശേലാേമാന് ബാൽ-ഹാേമാനിൽ ഒരു
മുന്തിരിേത്താപ്പ ണ്ടായിരുന്നു;
അേദ്ദഹം തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
പാട്ടക്കർഷകെരഏൽപ്പിച്ച .

അതിെന്റആദായവിഹിതമായിഓേരാരുത്തരും
ആയിരം െവള്ളിനാണയങ്ങൾ‡ വീതം പാട്ടം
െകേട്ടണ്ടതായിട്ട ണ്ട്.

12എന്നാൽഇത്എെന്റസ്വന്തം മുന്തിരിേത്താപ്പ;്
ശേലാേമാേന,ആയിരം നിേന്റത്,
േതാട്ടം കാക്കുന്നവർക്ക് ഇരുനൂറും.§

യുവാവ്
13പരിചാരികമാരായ േതാഴിമാേരാെടാപ്പം
ഉദ്യാനങ്ങളിൽവസിക്കുന്നവേള,
ഞാൻനിെന്റസ്വരം േകൾക്കെട്ട!

യുവതി
14എെന്റ ്രപിയാ,നീഓടിേപ്പാന്നാലും,
ഒരു െചറു കലമാനിെനേപ്പാെല

പരിമളപർവതേമടുകളിെല
മാൻകിടാവിെനേപ്പാെലതെന്ന.

‡ 8:11 ഏക. 12കി.്രഗാം. § 8:12 ഏക. 2.3കി.്രഗാം.
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