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गीतरत्न
गीतरत्न या पुस्तकाचे िशषर्क पिहल्या वचनातनू ठरते,

ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की गीत कोणाकडून येते: “गीतरत्न,
जे शलमोनाचे” (1:1). पुस्तकाचे शीषर्क अखेरीस राजा
शलमोनाच्या नावावर घेतले कारण त्याच्या नावाचा उल्लेख
संपणूर् पुस्तकात आहे (1:15; 3:7, 9, 11; 8:11-12).

साधारण इ. प.ू 971 - 965.
शलमोनाने इस्तर्ाएलचा राजा म्हणनू हे पुस्तक िलिहले,

शलमोनाच्या लेखकत्वाकडे असलेल्या िवद्वानांनी हे कबलू केले
की हे गीत कारिकदी र्च्या सुरुवातीलाच िलिहण्यात आले होते,
केवळ किवतेच्या तरूणांच्या उत्स्फूतर्तेमुळे नव्हे तर लेखकांनी
लबानोन आिण िमसरासह देशाच्या उ रेकडील आिण दिक्षणेस
दोन्ही िठकाणाची नावे सांिगतली आहेत.

िववािहत जोडपे आिण वैवािहक िचंतन करणारे अिववािहत.

शलमोनाचे हे गीत म्हणजे परे्माचे गुण वाढिवण्याकरीता
िलिहलेली गोड किवता आहे आिण हे स्पष्टपणे िववाहाला
परमेश्वराची आखणी म्हणनू पर्स्तुत करते. एक स्तर्ी
आिण पुरुष िववाहाच्या संदभार्त एकमेकांसोबत एकतर् राहणे,
एकमेकांना आध्याित्मक, भाविनक आिण शारीिरकरीत्या परे्म
करणे.

परे्म आिण िववाह
रूपरेषा
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1. वधू शलमोनाबद्दल िवचार करते — 1:1-3:5
2. लग्नासाठी वधचूी स्वीकृती आिण लग्नाची अपेक्षा —
3:6-5:1

3. वधू वराला गमावण्याचे स्वप्न पाहते — 5:2-6:3
4. वधू आिण वर एकमेकांची पर्शंसा करतात — 6:4-8:14

1 हे शलमोनाचे गीतरत्न आहे:
2 (तरुणी आपल्या िपर्यकराशी बोलत आहे) तू माझे मुखचंुबन

घे*,
कारण तुझे परे्म दर्ाक्षरसापेक्षा उ मआहे.
3 तुझ्या अिभषेकाच्या तेलाचा सुगंध मोहकआहे,
तुझे नाव दरवळणार्या सुवासासारखे आहे. त्यामुळेच तरुणी

तुझ्यावर परे्म करतात.
4मला तुझ्याबरोबर ने आिणआपण पळून जाऊ.
(तरुणी स्वतःशीच बोलते) राजाने मला त्याच्या अंतःपुरात

आणले आहे.
(तरुणी ितच्या िपर्यकराबरोबर बोलत आहे) मी आनंदीत आहे.

मी तुझ्यािवषयी आनंदीत आहे. मला तुझे परे्म साजरे
करू दे. ते दर्ाक्षरसापेक्षा चांगले आहे.

5 (ती स्तर्ी दुसर्या स्तर्ीबरोबर बोलते) अहो, यरूशलेमेच्या
कन्यांनो, मी काळीसावळी पण संुदर आहे.

मी केदारच्या †तंबसूारखी काळी आिण
शलमोनाच्या पडद्यासारखी संुदर आहे.
6मी काळी आहे म्हणनू माझ्याकडे टक लावनू पाहू नका.
कारण सयूार्ने मी होरपळले आहे.
* 1:2 † 1:5
(उत्प ी 25.13; यशया 21:16-17; स्तोतर् 120:5 पहा). हे कुळ सामान्यतः काळ्या
तंबमूध्ये राहतहोते, म्हणनू केदाराचा संदभर् काळ्या रंगाच्या तरुण स्तर्ीशी केलाआहे.
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माझे स्वतःचे भाऊ‡ माझ्यावर रागावले होते.
त्यांनी मला दर्ाक्षांच्या मळ्याची राखण करण्यास ठेवले.
परंतु मी आपल्या स्वत:च्या दर्ाक्षमळ्याची काळजी घेतली

नाही.
7 (ती स्तर्ी ितच्या िपर्यकराबरोबर बोलत आहे) माझ्या

जीवाच्या िपर्यकरा, मला सांग:
तो तू तुझा कळप कोठे चारतोस?
तू तुझ्या कळपाला दुपारी कोठे िवसावा देतोस?
तुझ्या सोबत्यांच्या कळपाजवळ भटकणार्यांसारखी मी का

व्हावे?
8 (ितचा िपर्यकर ितला उ र देतो) हे परम संुदरी,
जर तुला काय करायचे ते माहीत नाही तर
माझ्या कळपाच्या मागे जा.
तुझ्या लहान बकर्यांना में ढपाळाच्या तंबजूवळच्या कुरणात

चार.

9 माझ्या िपर्ये, फारोच्या रथाच्या घोड ांतल्या एका घोडीशी
मी तुझी तुलना करतो.

10 तुझे संुदर गाल सोन्याने अलंकृत केले आहेत.
तुझी मान मोत्यांच्या हारांनी संुदर िदसतआहे.
11मी तुझ्यासाठी चांदीचे िटके लािवलेले
सोन्याचे दािगने करेन.
12 (ती स्तर्ी स्वतःशीच बोलते) राजा आपल्या पलंगावर

§असता
माझ्या जटामांसीचा सुगंध पसरला.
13माझ्या वक्षस्थळांमध्ये रातर्भर िवसावलेला,
माझा िपर्यकर माझ्या गळ्यात असलेल्या गंधरसाच्या

पुडीसारखा मला आहे.

‡ 1:6 § 1:12
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14माझा िपर्यकर एन-गेदी*मधील
दर्ाक्षाच्या मळ्याजवळील में दीच्या फुलांच्या गुच्छासारखा

आहे.
15 (ितचा िपर्यकर ितच्याशी बोलतो) पाहा माझ्या िपर्ये, तू

िकती संुदर आहेस!
तू फारच संुदर आहेस.
तुझे डोळे कबुतरासारखे आहेत.
16 (तरुणी आपल्या िपर्यकराशी बोलते) पाहा, माझ्या

िपर्यकरा, तू देखणा आहेस, तू िकती देखणा आहेस.
आपला िबछाना िकती आल्हाददायकआिण सुखावह आहे.
17आपल्या घराच्या तुळ्या गंधसरूच्या लाकडाच्या आहेत.
आिण छताचे वासे देवदारुच्या लाकडाचे आहे.

2
1 (ती स्तर्ी ितच्या िपर्यकराशी बोलत आहे) मी शारोनाचे

*कंुकुमपुष्प आहे.
दरीतले कमलपुष्प आहे.
2 (पुरुष ितच्याशी बोलतो) जसे काटेरी झाडांत कमलपुष्प,
तसे माझे िपर्ये इतर मुलीमंध्ये तू आहेस.
3 (स्तर्ी स्वतःशी बोलते) जसे सफरचंदाचे झाड वनातल्या

झाडांमध्ये
तसा माझा िपर्यकर इतर पुरुषांमध्ये आहे.
त्याच्या सावलीत मला बसायला खपू आनंद झाला.
आिण त्याच्या फळाची चव मला गोड लागली.
4 त्याने मला मेजवानीच्या घरात आणले,
* 1:14 , त्याला
उत्साहवधर्क आिण उपजाऊ स्थान म्हणनू ओळखले जाते, कारण त्यामधनू एक
झरा वाहतो. * 2:1 , जे इसर्ाएलच्या भमूध्य समुदर्ाच्या
िकनारपट्टीवरील पर्ांतास सिूचत करते (यशया 35:2; 65:10). पिवतर् शास्तर्ाच्या
काळात, ते ओक वृक्षांच्या घनतेने झाकलेले होते.



2:5 v गीतरत्न 2:13

आिण माझ्यावर त्याच्या परे्माचा झेंडा फडकावला.
5 (ती स्तर्ी ितच्या िपर्यकराबरोबरबोलते)मनुकांची पोळी देऊन

माझ्यात शक्ती आणा.
सफरचंद खाऊ घालनू मला ताजेतवाने करा.
कारण मी परे्मज्वराने अशक्त झाले आहे. 6 (ती स्तर्ी स्वतःशी

बोलते) त्याचा डावा हात माझ्या डोक्याखाली आहे
आिण त्याचा उजवा हात मला आिलंगन देत आहे.
7 (ती स्तर्ी दुसर्या स्तर्ीशी बोलत आहे) यरूशलेमेच्या

कन्यांनो,
तुम्हास वनातील हरीणीची आिण रानमृगांची शपथ घालनू

सांगते की,
आमचे परे्म करणे होईपयर्ंत तुम्ही व्यत्ययआणू नका.
8 (ती स्तर्ी स्वतःशी बोलत आहे) मी माझ्या पर्ाणिपर्याचा

आवाज ऐकतआहे. तो येत आहे,
डोंगरावरुन उड ा मारत,
टेकड ांवरुन बागडत येत आहे.
9माझा िपर्यकर मृगासारखा, हरीणीच्या पाडसासारखा आहे.
आमच्या िभंतीच्या मागे उभा आहे,
िखडकीतनू डोकावणार्या,
झरोक्यातनू पाहणार्या माझ्या िपर्यकराला बघा.
10माझा िपर्यकर माझ्याशी बोलला आिण म्हणाला,
माझ्या िपर्ये,ऊठ, माझ्या संुदरी, ये आपण दरू जाऊ या!
11 बघआता िहवाळा संपला आहे.
पाऊसआला आिण गेला.
12भमूीवर फुले िदसतआहेत,
पक्षयांची गाण्याची वेळआली आहे.
आिणआमच्या देशात कबुतरांचा आवाज ऐकू येत आहे.
13 अंिजराच्या झाडावरील िहरवे अंजीर िपकवीत आहे.
आिण दर्ाक्षवेलीस फुले आली आहेत.
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ती सुगंध पसरीतआहे. अगे माझे िपर्ये, माझे संुदरी,ऊठआपण
आता दरू जाऊ या.

14माझ्या कबुतरा, उंच कड ावरच्या खडकात लपलेल्या,
पवर्तात लपलेल्या माझ्या कबुतरा,
मला तुझे मुख पाहू दे.
मला तुझा आवाज ऐकू दे.
तुझा आवाज अितशय गोड आहे आिण तुझा चेहरा खपू संुदर

आहे.
15 (ती स्तर्ी आपल्या िपर्यकराबरोबर बोलत आहे)

आमच्यासाठी कोल्ह्यांना †पकडा.
लहान कोल्ह्यांनी दर्ाक्षमळ्यांचा नाश केला आहे.
कारणआमचे दर्ाक्षांचे मळे फुललेआहेत. 16 (ती स्तर्ी स्वतःशी

बोलतआहे)माझा िपर्यकरमाझाआहेआिणमी त्याची
आहे.

तो आपला कळप कमळांच्यामध्ये चारीत आहे. 17 (ती स्तर्ी
ितच्या िपर्यकरांबरोबर बोलत आहे) िशळोप्याची वेळ
येईपयर्ंत, आिण सावल्या लांब पळून जातील तोपयर्ंत,
तू िफरत राहा.

माझ्या पर्ाणिपर्या, िवयोगाच्या पवर्तावर हरीणासारखा िकंवा
हिरणीच्या पाडसासारखा परत फीर.

3
1 (ती स्तर्ी स्वतःशी बोलते) रातर्ीच्या वेळी मी माझ्याशय्येवर

पडले असता,
ज्याच्यावर माझा जीव परे्म करतो,
त्याची उत्कंठा मला लागली. मी त्यास उत्कटतेने शोधले;
पण तो मला सापडला नाही.
† 2:15 , जे तरुण िस्तर्यांच्या परे्मासाठी
स्पधार् करतात.
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2मी स्वतःशीच म्हणाले, मी उठून, शहरासभोवती,
रस्त्यावर आिण चौकांत िफरून माझ्या पर्ाणिपर्याला शोधीन.
मी त्यास शोधले पण मला तो सापडला नाही. 3शहरात पहारा

देणार्या पहारेकर्यांना मी सापडले.
मी त्यांना िवचारले, “माझ्या पर्ाणिपर्याला तुम्ही पािहलेत

का?”
4मी पहारेकर्यांना सोडून िनघाले होते.
इतक्यात ज्याच्यावर माझा जीव परे्म करतो तो माझा

पर्ाणिपर्य मला सापडला.
मी त्यास धरले. मी त्यास जाऊ िदले नाही.
मी त्यास माझ्या आईच्या घरी नेले.
िजने माझे गभर्धारण केले ितच्या खोलीत आणीपयर्ंत मी त्यास

सोडले नाही.
5 (ती स्तर्ी दुसर्या स्तर्ीशी बोलत आहे) यरूशलेमेच्या

कन्यांनो,
रानतल्या हिरणी आिण मृगी यांच्या साक्षीने मी शपथ घालनू

सांगते.
आमचे परे्म करणे संपत नाही,
तोपयर्ंत त्यामध्ये व्यत्ययआणू नका.

6 (ती तरुणी स्वतःशीच बोलते) गंधरस व ऊद व्यापार्याकडील
सवर् चणूार्नी सुवािसक दर्व्ये यांच्या सुगंधाने
अशी धुराच्या खांबासारखी,
रानातनू येणारी ती ही कोण आहे?
7 पाहा, ती शलमोनाची पालखी येत आहे.
त्याच्यासभोवती साठ सैिनकआहेत,
ते साठजण इसर्ाएलाच्या सैिनकांपैकी आहेत.
8 ते सगळे िनपुण लढवय्ये व तलवारधारी आहेत.
रातर्ी येणार्या कोणत्याही संकटाचा मुकाबला
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करायला ते तयार आहेत.
9 राजा शलमोनाने स्वत:साठी
लबानोनी लाकडाची पालखी तयार केली.
10 त्याचे खांब चांदीचे केले.
पाठ सोन्याची केली.
बैठक जांभळ्या रंगाच्या कापडाने मढवली.
त्याचा अंतभार्ग यरूशलेमेच्या कन्यांनी परे्माने सजवला आहे.
11 (ती स्तर्ी यरूशलेमेच्या िस्तर्यांशी बोलतआहे) सीयोनेच्या

कन्यांनो बाहेर या,आिण राजा शलमोनाला पाहा.
ज्या िदवशी त्याचे लगर् झाले,
त्या िदवशी त्याच्या आईने त्याच्या मस्तकावर ठेवलेला मुकुट

पाहा.
त्या िदवशी तो खपू आनंदी होता.

4
1 (त्या स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलतआहे)अहा! िपर्ये, तू

संुदर आहेस! तू खपू संुदर आहेस.
तुझ्या बुरख्याच्या आतनू तुझे डोळे कबुतर असे आहेत.
तुझे केस िगलाद पवर्ताच्या उतारावरुन जाणार्या
शेरड ाच्या कळपापर्माणे हेलकावणारे आहेत.
2लोकर कातरून धुतलेल्या में ढ ा वरआल्याआहेत, ज्यातल्या

पर्त्येकीस जुळे आहे.
त्यांच्यापैकी कोणालाही िहरावनू घेतलेले नाही.
त्याच्या कळपासारखे तुझे दात आहेत.
3 तुझे ओठ िकरिमजी रंगाच्या धाग्यापर्माणे आहेत.
तुझे मुख संुदर आहे.
तुझ्या बुरख्याच्या आत,
तुझे गाल दोन बाजू डािळंबाच्या दोन फोडीपंर्माणे आहेत.



4:4 ix गीतरत्न 4:11

4 तुझी मान दािवदाने शसर्गारासाठी बांधलेल्या मनोर्यापर्माणे
आहे.

ज्याच्यावर सैिनकांच्या एक हजार ढाली व कवचे लटकतआहेत.
5 हरीणीची जी जुळी,
जे दोन पाडस कमलपुष्पांच्यामध्ये चरतात
त्यांच्यासारखी तुझी दोन वक्षस्थळे आहेत.
6 िदवस शेवटच्या घटका मोजतआहेतआिण सावल्या दरू पळत

आहेत.
तेवढ ा वेळात मी त्या गंधरसाच्या पवर्तावर,
ऊदाच्या टेकडीवर जाईन.
7 िपर्ये, तू सगळीच फार संुदर आहेस.
तुझ्यात कुठेही काहीही दोष नाही.
8लबोनान मधनू माझ्या वध,ू तू माझ्याबरोबर ये.
लबानोनातनू माझ्याबरोबर ये;
अमानाच्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये,
सनीर व हमो र्न यांच्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये,
िसंहाच्या गुहेतनू,
िचत्त्याच्या पवर्तावरुन माझ्याबरोबर ये.
9अगे माझ्या बिहणी, माझ्या वध,ू
तू माझे हृदय हरण केले आहेस.
तुझ्या नेतर्कटाक्षाने, तुझ्या गळ्यातल्या हारातील एका रत्नाने
तू माझे हृदय चोरले आहेस.
10माझ्या िपर्ये, माझ्या वध,ू तुझे परे्म फार संुदर आहे.
तुझे परे्म दर्ाक्षरसापेक्षा चांगले आहे.
तुझ्या अ राचा वास इतर सुगंधी दर्व्यापेक्षा चांगला आहे.
11माझ्या वध,ू तुझ्या ओठातनू मध गळतो.
तुझ्या िजभेखाली मधआिण दधू आहे.
तुझ्या कपड ांना लबानोनाच्या वासासारखा गोड सुवास आहे.
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12 माझ्या िपर्ये, माझ्या वध,ू तू तर बंद केलेल्या बागेसारखी
आहेस.

तू बंद असलेल्या झर्यासारखी, िशक्का मारलेल्या
कारंज्यासारखी आहेस.

13 तुझी रोपे मोलवान फुले असलेला डािळंबाचा मळा अशी
आहेत.

त्यामध्ये कापराची व जटामांसीची झाडे,
14मेंदी, जटामांसी, केशर,
वेखंड व दालिचनी इत्यादीनंी भरलेल्या बागेसारखे आहेत.
तुझेअवयवउदाचीझाडे, गंधरसवअगरूवइतर सुगंधीझाडांनी

भरलेल्या बागेसारखे आहेत.
15तू बागेतल्या कारंज्यासारखी,
ताज्या पाण्याच्या िविहरीसारखी,
लबानोनाच्या पवर्तावरुन वाहातजाणार्या पाण्यासारखीआहेस.
16 (तरुणी आपल्या िपर्यकराबरोबर बोलते) उ रेकडच्या

वार्या,ऊठ! दिक्षणवार्या ये,
माझ्या बागेवरुन वाहा. ितचा गोड सुगंध सवर्तर् पसरव.
माझा सखा त्याच्या बागेत येवो
आिण त्याच्या आवडीची फळे खावो.

5
1 (स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलत आहे) माझे बिहणी,

माझे वध,ू मी माझ्या बागेत गेलो.
मी माझा गंधरस व माझी सुगंधी दर्व्ये जमा केली आहेत.
मी माझा मध मधाच्या पोळ्यासहीत खाल्ला आहे.
मी माझा दर्ाक्षरस व दधू प्यालो आहे.
िमतर्ांनो, खा.
माझ्या िपर्यांनो; प्या, मनसोक्त प्या.
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2 (ती तरुणी स्वतःशी बोलते)मीझोपलेलीआहे. पणमाझे हृदय
स्वप्नात जागे आहे.

माझा िपर्यकर दार वाजवतो आिण म्हणतो,
माझे बिहणी, माझ्या िपर्ये, माझ्या कबुतरा, माझ्या िवमले!

माझे डोके दिहवराने ओले झाले आहे.
माझे केस रातर्ीच्या दविबंदनेू ओलसर झाले आहेत.
3 (तरुण स्तर्ी स्वतःशी बोलते) मी माझा पोषाख काढून टाकला

आहे. तो पुन्हा मी कसा अंगात घाल?ू
मी माझे पाय धुतले आहेत. ते मी कसे मळव?ू
4 पण माझ्या िपर्यकराने फटीतनू हात घातला,
आिण माझे हृदय त्याच्यासाठी कळवळले.
5माझ्या िपर्यकराला दार उघडायला मी उठले.
तेव्हा माझ्या हातास
दाराच्या कडीवरील गंधरस लागला.
माझ्या बोटांवरून त्याचा दर्व गळत होता.
6मी माझ्या िपर्यकरासाठी दार उघडले.
पण माझा िपर्यकर तोंड िफरवनू िनघनू गेला होता.
तो गेला तेव्हा माझा जीव गळून गेला.
मी त्यास शोधले पण तो मला सापडला नाही.
मी त्यास हाक मारली पण त्याने मला उ र िदले नाही.
7शहरावर पहारा करणार्या पहारेकर्यांना मी िदसले.
त्यांनी मला मारले, जखमी केले.
कोटावरच्या पहारेकर्यांनी माझा अंगरखा घेतला.
8 (ती स्तर्ी त्या शहरातील िस्तर्यांशी बोलत आहे)

यरूशलेमेच्या कन्यांनो! मी तुम्हास शपथ घालनू
सांगते,

जर तुम्हास माझा िपर्यकर सापडला,
तर कृपाकरून त्याससांगा की,मी परे्मामुळेआजारी झालेआहे.
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9 (त्या शहरातील िस्तर्या त्या तरुणीशी बोलत आहेत) अगे
िस्तर्यांतील सवार्त संुदरी!

तुझा िपर्यकर इतर िपर्यकरांहनू अिधक चांगला आहे तो कसा
काय?

तूआम्हासअशीशपथघालतेसतर तुझ्या िपर्यकरांत इतरांपेक्षा
अिधक ते काय आहे?

10 (तरुणी त्या शहरातील िस्तर्यांशी बोलत आहेत) माझा
िपर्यकर गोरापान व लालबंुद *आहे.

तो दहा हजारात शरे्ष्ठ आहे†.
11 त्याचे मस्तक शुध्द सोन्यापर्माणे आहे.
त्याचे केस कुरळे आहेतआिण डोंमकावळ्यासारखे काळे आहेत.
12 त्याचे डोळे झर्याजवळच्या कबुतरासारखे आहेत,
दुधात धुतलेल्या कबुतरासारखे आहेत, कोदंणात जडलेल्या

मोलवान खड ासारखे आहेत.
13 त्याचे गाल सुगंधी झाडाचे वाफे,
सुगंधी फुलझाडांचे ताटवे असे आहेत,
अ रासाठी वापरण्यात येणार्या फुलांसारखे आहेत.
त्याचे ओठ कमलपुष्पापर्माणे असनू त्यातनू गंधरस सर्वतो.
14 त्याचे हात रत्नांनी जडवलेल्या सोन्याच्या कांबीपर्माणे

आहेत.
त्याचे पोट नीलमणी जडवलेल्या मऊ हिस्तदंतफलकासारखे

आहे.
15 त्याचे पाय सोन्याचा पाया असलेल्या संगमरवरी खांबासारखे

आहेत.
त्याचे रुप लबानोनासारखे आहे. ते गंधसरू झाडासारखे उत्कृष्ट

आहे.
16 होय, यरूशलेमेच्या कन्यांनो,
माझा िपर्यकर हाच माझा सखा आहे.

* 5:10 † 5:10
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त्याची वाणी सवार्ंत गोड आहे.
तो सवर्स्वी संुदर आहे.

6
1 (यरूशलेमेतील स्तर्ी तरुणीशी बोलत आहे) िस्तर्यांतील

सवार्त संुदरी!
तुझा िपर्यकर कोठे गेला आहे?
तुझा िपर्यकर कोणत्या िदशेने गेला आहे म्हणजे,
तुझ्याबरोबर आम्ही त्यास शोधावयाला येऊ?
2 (ती तरुण स्तर्ी स्वतःशीच बोलते) माझा िपर्यकर आपल्या

बागेत सुगंधी झाडांच्या वाफ्यांकडे,
बागेत आपला कळप चारायला
आिण कमळे वेचण्यास गेला आहे.
3मी आपल्या िपर्यकराची आहे. तो िपर्यकर माझा आहे.
तो आपला कळप कमलपुष्पात चारत आहे.

4 (स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलत आहे) माझ्या िपर्ये, तू
ितरसा नगरीपर्माणे संुदर आहेस.

यरूशलेमेसारखी सुरूप आहेस.
ध्वजा फडिकवणार्या सेनेसारखी भयंकर आहेस.
5तू आपले डोळे माझ्यापासनू िफरीव,
त्यांनी मला घाबरे केले आहे.
जो शेरडांचा कळप िगलाद पवर्ताच्या बाजवूर बसला आहे
त्यासारखे तुझे केस आहेत.
6 ज्या में ढ ा धुतल्या जाऊन वरती आल्या आहेत,
ज्यांतल्या पर्त्येकीला जुळे आहे,
आिण ज्यांतली कोणी िपल्ले वेगळी झाली नाही,
त्यांच्या कळपासारखे तुझे दात आहेत.
7 तुझ्या बुरख्याच्या आत तुझी कानिशले
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डािळंबाच्या फोडीसंारखी आहेत.
8 (स्तर्ीचा िपर्यकर स्वतःशीच बोलतो) साठ राण्या आिण ऐंशी

उपपत्नी,
आिण अगिणत कुमारी असतील.
9 पण माझे कबुतर, माझी सवो र्त्कृष्ट एकचआहे,
ती ितच्या आईची एकुलती एक िवशेष मुलगी आहे,
आपल्या जननीची आवडती आहे. माझ्या नगरातील कन्यांनी

ितला पािहले आिण ितला आशीवार्िदत म्हटले,
राण्यांनी आिण उपपत्नीनंीसुध्दा ितची स्तुती केली.
10ती पहाटेपर्माणे चमकते आहे,
ती चंदर्ासारखी संुदर आहे.
सयूार्सारखी तेजस्वी आहे;
आिण आकाशातल्या सैन्यापर्माणे भयंकर आहे. ती पणूर्पणे

आकिषर्त करून घेणारी कोण आहे?
11खोर्यातील िहरवीगार झाडेझुडपे बघायला,
दर्ाक्षाच्या वेली फुलल्या आहेत की काय,
डािळंबांना फुले आले आहेत की काय,
ते बघायला मी आक्रोडाच्या मळ्यातनू गेले.
12मी खपू आनंदीत होते,
जसे मला राजपुतर्ाच्या रथात बसवले होते.
13 (त्या स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलतआहे)मागे िफर, परत

ये, हे शुलेमकिरणी पिरपणूर् स्तर्ी,
मागे िफर, मागे िफर म्हणजे आम्ही तुला बघू शकू,
(ती तरुण स्तर्ी िपर्यकराला म्हणते) त्या पिरपणूर् स्तर्ीकडे तुम्ही

टक लावनू का पाहता?
जसे मी दोन नृत्य करणार्याच्या रांगेत नृत्य करतआहे काय?
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7
1 (त्या स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलतो) हे राजकन्ये, त्या

चपलांमधे तुझे पाय संुदर िदसतात.
कुशल कारािगराच्या हातच्या दािगन्यासारखा
तुझ्या माड ांचा बांक आहे.
2 तुझी बें बी गोल कपासारखी आहे,
त्यामध्ये िमशर् दर्ाक्षरसातील उणीव कधीही नसावी.
तुझे पोट सभोवती कमलपुष्ये ठेवलेल्या गव्हाच्या राशीसारखे

आहे.
3 तुझी वक्षस्थळे तरुण हिरणीच्या जुळ्या पाडसांसारखी आहेत.
4 तुझी मान हिस्तदंती मनोर्यासारखी आहे.
तुझे डोळे बाथ-रब्बीमच्या पर्वेशद्वाराजवळ असलेल्या

हेशबोनच्या तळ्यांसारखे आहेत.
तुझे नाक िदिमष्काकडे बघणार्या लबानोनाच्या मनोर्यासारखे

आहे.
5 तुझे मस्तक कमलासारखे आहे;
आिण तुझ्या मस्तकावरचे केस जांभळ्या रेशमासारखे आहेत.
तुझे लांब मोकळे केस राजालासुध्दा बांधनू ठेवतात.

6अगे िपर्ये,आनंदाकरता तू िकती संुदर आहेस
व िकती गोड आहेस.
7 तुझी उंची खजुरीच्या झाडासारखी
आिण तुझे वक्ष त्याच्या फळांच्या घोसासारखे आहेत.
8मी िवचार केला, मी खजुरीच्या झाडावर चढेन,
त्याच्या फांद्यांना धरीन.
तुझी वक्षस्थळे दर्ाक्षाच्या घोसासारखी
आिण तुझ्या श्वासाचा सुगंध सफरचंदासारखा असू दे.
9 तुझे चंुबन सवार्त उंची दर्ाक्षरसापर्माणे आहे.
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तो घशात नीट उतरतो व झोपलेल्यांच्या ओठांवरून सहज
गळतो.

10 (ती तरुण स्तर्ीआपल्या िपर्यकराबरोबर बोलते)मीआपल्या
िपर्यकराची आहे, त्याचे मन माझ्यावर बसले आहे.

11माझ्या िपर्यकरा, ये आपण बाहेर पटांगणांत जाऊ.
आपण खेड ात रातर् घालव.ू
12आपण सकाळी लवकर उठून दर्ाक्षाच्या मळ्यात जाऊ.
दर्ाक्षाच्या वेली फुलल्या आहेत की नाहीत ते पाह.ू
आिण जर डािळंब बहरत असतील तर िपर्यकरा,
तेथे मी तुला माझे परे्म अपर्ण करीन.
13 पुतर्दातर्ीचा* सुवास सुटला आहे,
आिण आपल्या दाराजवळ नाना पर्कारची नव्या जुन्या बारांची

उ म फळे आली आहेत.
माझ्या पर्ाणिपर्या ती मी तुझ्यासाठी जतन करून ठेवली

आहेत.

8
1 (तरुण स्तर्ी आपल्या िपर्यकराबरोबर बोलते) माझ्या आईचे

स्तनपान केलेल्या
माझ्या बंधसूारखा तू असतास तर िकती बरे होते.
तू मला बाहेर भेटल्यास मी तुझे चंुबन घेतले असते
आिण मग माझा कोणीही अपमान केला नसता.
2मी तुला माझ्याबरोबर चालवनू आईच्या घरात आणले असते.
तू मला िशकवले असते.
मी तुला मसाला घातलेला दर्ाक्षरस
आिण माझ्या डािळंबाचा रस प्यायला िदला असता.
3 त्याचा डावा हात माझ्या डोक्याखाली असता आिण

* 7:13 , ज्यापासनू लैं िगक इच्छा जागृत करणारे
आिण पर्जनन क्षमता वाढवणारे फळ तयार होते असे मानले जाते.
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त्याचा उजवा हात मला आिलंगन देत असता.
4 (ती स्तर्ी दुसर्या स्तर्ीशी बोलते) यरूशलेमेच्या कन्यांनो,
मी तुम्हास शपथ घालते.
माझ्या परे्मानंदात व्यत्ययआणू नका. समाधान होईपयर्ंत
राहू द्या.

5 (यरूशलेमेतील स्तर्ी बोलते) आपल्या िपर्यकरावर टेकत
रानातनू येणारी ही स्तर्ी कोण आहे?

(ती तरूण स्तर्ी आपल्या िपर्यकराशी बोलते) मी तुला
सफरचंदाच्या झाडाखाली उठवले,

तेथे तुझ्या आईने तुझे गभर्धारण केले,
तेथे ितने तुला जन्म िदला, ती तुला पर्सवली.
6तू आपल्या हृदयावर िशक्क्यापर्माणे,
आपल्या बाहवूर िशक्क्यासारखी मला ठेव.
कारण परे्म मृत्यसूारखेच शक्तीशाली आहे. परे्मसंशय

मृतलोकासारखा कठोर आहे.
त्याची ज्वाला,अग्नीज्वालेसारखी,
िकंबहुना पर्दीप्त केलेला तो अग्नीचआहे.
7असले परे्म महाजलांच्यानेही िवझवणार नाही.
महापुरांनी ितला बुडवनू टािकता येणार नाही.
जरी मनुष्याने परे्मासाठी आपल्या घरची सगळी संप ी िदली

तरी,
ती *त्यापुढे अगदी तुच्छ होय.
8 (त्या तरुण स्तर्ीचा बंधू त्यांच्या िवषयी बोलतो)आम्हास एक

लहान बहीण आहे,
आिण ितच्या वक्षस्थळांची अजनू पणूर् वाढ झालेली नाही.
आमच्या या बिहणीसलग्नाची मागणी होईल त्या िदवशीआम्ही

काय करावे?
* 8:7
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9ती जर िभंत असती तर,
आम्ही ितच्याभोवती चांदीचा मनोरा उभारला असता.
ती जर दार असती तर,
ितच्या भोवती आम्ही गंधसरूच्या फळ्यांनी झाकले असते.
10 (ती तरुण स्तर्ी स्वतःशीच बोलते) मी िभंतआहेआिण माझी

वक्षस्थळे बुरूजासारखे होते.
म्हणनू मी आपल्या िपर्यकराच्या दृष्टीने पणूर् समाधानी आहे.
11 (ती तरुणी स्वतःशी बोलते) बाल-हामोन येथे शलमोनाचा एक

दर्ाक्षाचा मळा होता.
त्याने तो मळा राखणार्यांच्या स्वाधीन केला,
त्याच्या फळांसाठी पर्त्येकाला एक हजार शेकेल द्यावे लागत.
12 माझाही एक दर्ाक्षीचा मळा आहे. तो माझाच आहे तो

माझ्यापुढे आहे.
हे शलमोना, त्याचे हजार तुझे होतील,आिण दोनशे जो राखतात

त्यांचे होतील.
13 (स्तर्ीचा िपर्यकर ितच्याशी बोलत आहे.) जी तू बागेत

राहतेस.
त्या तुझ्या मैितर्णी तुझा आवाज ऐकतआहेत.
मलाही तो ऐकू दे! 14 (ती तरुण स्तर्ी ितच्या िपर्यकराशी

बोलते) माझ्या िपर्यकरा त्वरा कर.
सुगंधी झाडांच्या पवर्तावर हरीणासारखा,
तरुण हरीणीच्या पाडसासारखा तू हो.
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