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सलुमेानको े गीत
1

1 सलुमेानको सबभैन्दा उ म गीत।
उनले ीलाई मे गछर्न ्

2 चमु्बनहरूसगं मलाई छुनँहुोस ्
तपाईंको मे दाखरस भन्दा उ म भएकोले तपाईंले मलाई आफ्नो चमु्बनले

भ रिदनहुोस।्
3 तपाईंको नाउँ मलु्यवान अ र भन्दा सगु न्धत छ,

तपाईंको गन्ध अन्य सबै अ रहरू भन्दा उ म छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईंलाई माया गछर्न।्

4 तपाईंको लािग हामी खशुी अिन आन न्दत हुन्छौं।
हामी तपाईंको पिछ दगनु छौं।

राजाले मलाई उसको आफ्नो कोठामा ल्याउन ु भयो।
यरूशलमेको ीहरू मािनस ित

हामीहरू खशुी अिन आन न्दत हुन्छौं।
याद गन ुर्होस ्तपाईंको मे दाखरस भन्दा असल छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईंलाई मे गछर्न।्

ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्
5 यरूशलमेिक छोरीहरू हो!

म काली तर सनु्दरी छु।
केदार र शाल्माको पाल झैं काली छु।

6 मलाई नहरे, म कित काली छु,
मलाई घामले काली पारेको हो।

मरेा दाज्य-ूभाइहरू म ित ोिधत िथए,
त्यसलैे ितनीहरूले मलाई उनीहरूको दाखबारीहरू हने ुर् अ ाए,
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त्यसै कारण मलैे आफैं लाई ध्यान पयुार्उन पाइन।ँ
ितनले परुूषलाई भ न्छन ्

7 म ितमीलाई सम्पणूर् आत्माले मे गछुर्।
मलाई भन, ितमी आफ्नो भडेाहरू कहाँ चराउछँौ?
मध्य िदनमा ितनीहरूलाई कहाँ िव ाम गराउँछौ?

म ितमीलाई भटे्न आउनछुे,
अथवा तपाईंका साथीहरूको बगाल अिघ म िकन घमु्टो हालरे ब े केटी झैं

हुन?े
परुूषको ी ित वचन

8 ितमीलाई िन य थाहा छ िक के गन ुर् पन हो?
ीहरूमा ितमी सबै भन्दा सनु्दरी छौ।

जहाँ थमुा अिन बा ाका पाठाहरू जान्छन ्त्यहाँ प ाएर जाऊ
आफ्नो बा ाका पाठाहरूलाई गोठालाहरूको तम्बकुो छेउमा चनर् दऊे।

9 मरेी प्यारी, ितमी मरेो िन म्त यस घोडी भन्दा पिन ज्यादै उ जेक छौ
जनु घोडी अन्य घोडाहरूिसत िफरऊनको रथ तान्छे।

10 ती घोडाहरू ितनीहरूको मखु दे ख
गदर्नको वरीपरी सम्म रा री सजाइएका छन।्

11 ित ो िन म्त हामी सनुको लकुर् न
चाँदीले मोरेर बनाउनँे छौं।
ी बोल्छे

12 जब राजा आफ्नो कोठामा िथए,
मरेो अ रको सगुन्ध फै लयो।

13 मरेा मेी मरुर्रको सानो झपु्पा झैं हुनहुुन्छ गलाको व रपरी,
मरेो स्तन माझमा सारा रात िबताउन ु हुन्छ।

14 मरेा मेी, मग-मग सगुन्ध िदन,े एन-गदीका फूलको गचु्छा जस्तै हुनहुुन्छ,
जनु एन-गदीको दाखबारीको बगैंचामा फुल्छ।

परुूषले भन्छ
15 मरेी ि यतमा, ितमी अत्यिधक रा ी छौ,
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आहा! ितमी साँच्चै रा ी छौ,
ित ा आखाँहरू ढुकुरका झैं सनु्दर छन।्
ी बोल्छे

16 मरेो मेी तपाईं असाध्य सनु्दर हुनहुुन्छ!
साँच्चै तपाईं मनोहर हुनहुुन्छ!

हा ो ओ ान ह रयो घाँसको चउर जस्तो छ।
17 हा ा घरका आड िदने काठहरू र दवेदारका छानाका छन।्
डाँडा भाटाहरू सल्लाका छन।्

2
1 म भञ्चयाङमा फुल्ने गलुाफ

अिन बेंसीमा फुल्ने लली फूल झैं छु।
परुूष बोल्छ

2 हरे, मेी अन्य ीहरूको माझ ितमी
काँढाहरू माझमा फूलकेी लली फूल झैं छौ।
ी भ न्छन ्

3 हे मरेा ि य अन्य परुूषहरूको बीच तपाईं
जङ्गलमा अन्य धरैे रूखहरू बीच स्याऊको बोट झैं छौ।

ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्
म त्यो बोट मिुन बसरे आनन्द लन चाँहन्छु

अिन त्यसको फल अित स्विद लाग्छ।
4 मरेा ि यले मलाई मध ु शालाम ल्याउन ु भयो

र उहाँले म मािथ रा ु भएको सकेंत उहाँको मे हो।
5 म मे रोगी हु ँ यसथर् मलाई िकसिमस

र स्याऊहरू खवुाएर सजीव बनाउन ु होस।्
6 उहाँको दे े पाखरुा मरेो टाउको मनुी छ

अिन दाइने हातले मलाई अगँालकेो छ।
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7 हे यरूशलमेका तरूणीहरू! मडुुली मगृ र ह रणहरूको नाउमँा ितज्ञा गर।
मिसत मे गनर् उ िेजत नहौ,
जबसम्म म यसको िन म्त तयारी हुिँदन।ँ
िेमका फे र बोल्छे

8 मरेो मेीकाको स्वर सनु!
लौ हरे, उहाँ आउँन ु हुदँैंछ, पहाडहरूमा उ ँ दै
अिन डाँडाहरूमा दगदु।

9 मरेा मेी एउटा लघमुगृ
अथवा जवान मगृ झैं हुनहुुन्छ।

हरे, उहाँ हा ो पखार्ल पछाडी उिभन ु भएको छ,
झ्यालबाट हे ररहन ु भएकोछ,
आखँी झ्यालबाट िचयाइरहन ु भएकोछ।

10 मरेा मेीले भन्न ु भयो,
“हे सनु्दरी, मरेी प्यारी उठ,

कतै टाडा जाऊँ।
11 हरे! िहउदँ िबत्यो,

वषार् काल पिन गई सक्यो।
12 भिूममा फूलहरू फू लरहकेाछन,्

चराहरूले गाउने समय आइसकेको छ।
पथृ्वीमा ढुकुरहरू कु लर्न था लसके।

13 नभेाराका िचिचलाहरू लाग्न थाल्यो,
दाखका फूलहरूबाट वासना फै लन थाल्यो।

मरेी ि यतमा उठ,
हे मरेी सनु्दरी िहडं कतै टाढा जाऊँ।”

परुूष बोल्छ
14अग्लो च ानको गफुाहरूमा

र पहाडहरू मािथ लकु्ने मरेो ढुकुर,
मलाई ित ो दशर्न दऊे,

मलैे ित ो स्वर सनु्न ु पाउ।ँ
कारण ित ो स्वर अत्यन्तै ि य लाग्छ
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अिन ितमी अत्यन्तै सनु्दरी छौ।
ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्

15 हा ा िन म्त स्यालहरूलाई समाितदऊे,
िकनभने ती साना स्यालहरूले

हा ो दाखबारी न ग रिदन्छन ्
जो पणूर्रूपले फूलकेोछ।

16 मरेा मेी मरेा हुन ु हुन्छ
अिन म उहाँकी,

मरेा मेीले ललीफूलहरू माझमा चाँडो बास गछर्न।्
17 जबसम्म िदन िबतरे
छाँया लामो हुदँनै,

फिकर् आऊ मरेा मेी
ह रण झैं बन अथवा मगृहरू झैं सनु्दर पहाडहरूमािथ।

3
सगंीहरूसगँ ी

1 राती मरेो ओ ानमा,
म आफूले माया गरेको मािनस खोज्छु।

मलैे उसलाई खोजें,
तर उसलाई पाउन सिकन।ँ

2अब म उठ्छु,
म शहर वरीपरी घमु्छु।

म मरेा मेीलाई शहरको गल्ली,
र कुना कुनामा खोज्छु।

मलैे शहरका पालहेरूलाई भटेें,
तर मलैे उहाँलाई पाउनँ ु सिकन।ँ

3 मलाई पालहेरूले शहर घमु्दै गदार् भटेे,
मलैे ितनीहरूलाई सोधें “के ितमीहरूले मरेा मेीलाई दखे्यौ?”
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4 जब म ती पालहेरूदे ख अ लक पर मा पगुकेी िथएँ,
तब मलैे मरेा मेीलाई भटेें,

मलैे उहाँलाई समातें,
र उहाँलाई मरेी आमाको घरमा लगें
अथार्त ती नारीको कोठामा जसले मलाई आफ्नो गभर्मा राखकेी िथइन।्

ऊ ीहरूसगँ बोल्छे
5 हे यरूशलमेका तरूणीहरू हो।

ह रण र मगृहरूलाई साक्षी राखरे
मलाई आफ्नो वचन दऊे

िक म तयार नभए सम्म ितमीले मे ममा जागतृ गन छैनौ।
यरूशलमेका ीहरू बोल्छन ्

6 यी नारी को हुन ्
जो धरैे मािनसहरू िसत,
मरूभिूमबाट आइरहकेी िछन?्

ितनीहरूको पिछ यस्तो धलूो िनस्कँदछै,
मानौं िक त्यो धवूाँको बादल हो, जनु धवूाँ बल्दै गरेको सगु न्धत रस, धपू

अथवा सगु न्धत मसला बाट िनस्कन्छ।
7 सलुमेानको सवारी हरे!

इ ाएलका सा ी जना ब लया ब लया सिैनकहरूले
त्यो पालकी रक्षा ग ररहकेा छन।्

8 ितनीहरू सबै िशिक्षत सनेाहरू हुन,्
रातमा आईपन कुनै पिन िवप ीको सामना गनर्
ितनीहरू तत्पर छन।्

9 राजा सलुमेानले आफ्नो िन म्त या ा गन पालकी बनाए।
ितनको पालकीको काठ लवेनानबाट ल्याइएको हो।

10 त्यसका खम्बाहरू चाँदीले बिनएको छ,
आधारहरू सनुको बनाएका छन ्

आसन बजैनी रंगका लगुाले ढािकएको छ।
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त्यो यरूशलमेकी ीहरूको मेले बिुनएको हो।
11 िसयोनकी तरूणीहरू हो,

बािहर आएर सलुमेनानलाई उनको मकुुटिसत हरे,
त्यो उसकी आमाले त्यो िदन पिहयार्ई िदएकी िथइन,्

जनु िदन उनको िववाह भएको िथयो।
त्यो िदन उनी अत्यन्तै खशुी िथए।

4
ऊ उनीिसत कुरा गछर्न ्

1 मरेी मेीका, ितमी अत्यन्तै सनु्दरी छौ।
आहा! ितमी सनु्दरी छौ।

घमु्टोिभ लकेुका
ती ित ा आखँाहरू ढुकुरका जस्तै छन ्

ित ा ती लामा केश
िगलाद पाहाडबाट ओ ालो नाच्दै झ ररहकेो बा ाको बगाल झैं छन।्

2 ित ो दाँतहरू भडेा झैं सतेा छन ्
जसलाई भखर्रै नहुाइएको र क न ु तयारी बनाएको छ।

ितनीहरू सबलैे जमु्ल्याहा पाठा जन्माउछँन ्
र ितनीहरूको एउटै थमुा पिन हराएको छैन।

3 ित ो ओठहरू रेशमको धागो जस्तै राता छन।्
ित ो मखु अित सनु्दर छ,

ित ो घमु्टोिभ का गालाहरू
एउटा दारीमका दईु फ्याकहरू जस्तै छन।्

4 ित ो घाँटी लामो अिन पातलो छ,
दाऊदको िकल्ला जस्त,ै

त्यो िकल्ला सजाउनको िन म्त बनाएका
हजारौं ढालहरू यसको िभ ाहरूमा
श शाली सनेाहरूसगँ छन।्

5 ित ो स्तनहरू एक जोडी पाठाहरू जस्तै छन,्
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ह रणको जमु्ल्याहा पाठा जस्तै
लली फूलहरू िवच च ररहन्छ।

6 म त्यो गन्धरसको पवर्त मािथ जानछुे,
र सगु न्धतको पहाडमा जानछुे,

जब मलैे आफ्नो अ न्तम सास लनछुे
अिन छायाँहरू लामो भई लकु्नछेन।्

7 मरेी मेी, ितमी सबभैन्दा सनु्दरी छौ,
ितमीमा कुनै कारको दाग छैन।

8 हे मरेी दलुही म भएकोमा आऊ,
ितमी मरेो िन म्त लबेनोनबाट आऊ।

ितमी मिसत अमानाको चचुरुोबाट,
सनीरको उचाईबाट,
िसहंको गफुाबाट
अिन िचतवुाको पाहाडबाट आऊ।

9 मरेी िेमका, मरेी दलुही ितमीले मलाई उ िेजत गराउ ौ।
ित ो आखाँको एक झलकले ित ो गलामा लगाइएको
मोतीको हारका एउटै दानाल,े मरेो हृदय चोरेकी छौ।

10 हे मरेी साथी, हे मरेी दलुही।
ित ो माया कित सनु्दर छ।

ितमीले गाँसकेो माया दाखरस भन्दा धरैे रा ो छ,
ित ो अ रको सगुन्ध अन्य कुनै पिन सगुन्ध भन्दा असल छ।

11 मरेी दलुही! ित ो ओठबाट मह ट प्कन्छ,
दधू र मह ित ो िज ो मिुन छ,

ित ा व हरूबाट िमठो अ रको वासना आउँछ।
12 मरेी िेमका, मरेी दलुही!

ताल्चा लगाएको बगैंचा जस्तै श ु छौ।
बन्द गरेको ताल जस्तै श ु छौ।

त्यो बन्द गरेको फोहरा जस्तै श ु छौ।
13 ित ो शरीर दारीम जस्तै छ

अिन अरू लोभ्याउने फलहरू,
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फूलहरू र मसलाहरूको बासनाले भ रएको
बगैंचा झौं 14 जटामसी केश दालिचनी,

ितमी एउटा सबै कारको सगु न्धत रूखहरूले भ रएको बगैंचा झैं छौ
मरूर् र यसमा सबै कारको असल मसलाहरू छन।्

15 ितमी बग्ने पानीको ोत जस्तै छौ।
ितमी कुवाको पानी झैं ताजा छौ,
लबेानोनबाट बग्दै आएको पानीको मलू झैं छौ।

ऊनी बोलिछन ्
16 उ री हावा, ितमी उठ,

दिक्षणी हावा, ितमी आऊ।
मरेो बगैंचामा बह

अिन आफ्नो सगुन्ध छकर् ।
मरेा मेी आफ्नो बगैंचािभ पसनु ्

अिन त्यहाँका िमठा फलहरू खाऊन।्

5
ि यतम भन्छन ्

1 मरेी मेीका, हे मरेी दलुही, म आफ्नो सगु न्धत साम ीिसत बगैंचामा पसें।
मलैे मरेो मरुर् र मशलाहरू बटुलकेोछु।

मलैे मरेो चाका महसगं खाएँ।
मलैे आफ्नो दाखरस र दधू िपएकोछु।
ीहरू मेीहरूसगँ कुरा गछर्न ्

हे साथीहरू हो, खाऊ! मेीहरू हो, िपऊ!
र मेको म ले मस्त हौ।
िेमका भन्छे

2 म मस्त सतुें,
तर मरेो हृदय जाि त िथयो।

मलैे मरेा मेीले ढोका ढक्ढकाइरहकेो सनु्छु:
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“ढोका खोल मरेी मेी, मरेी ढुकुर,
मरेी ि यतमा, पणुर्ता,

मरेो शीर शीतले िभजकेोछ,
मरेो केश मध्य रातले िभजाएकोछ।”

3 “मलैे मरेा लगुाहरू फुका लसकेकोछु।
म फे र पिह रन चाहाँिदन।ँ

मलैे मरेा पाऊ धोइसकेकोछु,
यसलाई म फे र मलैा हुन िदिँदन।ँ”

4 तर उसको िन म्त म ाकुल भएँ
मरेा मेीले ढोकाको प्वालबाट हातहाल्दा।

5 म आफ्नु मेीको लािग ढोका उघानर् उठें,
मरेा हातहरूबाट रस गन्ध

अिन औलीहरूबाट
रस गन्धका थोपाहरू तल मािथ चहु।े

6 जब मलैे मरेा मेीको लािग ढोका उघारें,
तर मरेो मेी त्यहाँबाट गइसकेका िथए।

म झण्डै मरें
जब उहाँ आएर गए पिछ।

मलैे उहाँलाई खोजी िहडें
तर भे टन,ँ

मलैे उहाँलाई बोलाउँदै खोजे
तर उहाँले मरेो उ र िदन ु भएन।

7 शहरका पहरेदारहरूले मलाई भटेे,
र ितनीहरूले मलाई िपटे,
अिन मलाई चोट पयुार्ए।

पखार्ल मािथ बसकेा पहरेदारहरूले
मलैे ओढकेो घमु्टो खोस।े

8 हे यरूशलमेका तरूणीहरू! म ितमीहरूलाई भन्छु,
यिद ितमीहरूले मरेा मेीलाई भे ौ भन,े भिनदऊे म उहाँलाई यित सा ो मे

गछुर्, िक जब उहाँ मिसत हुनहुुन्न तब म िबमारी हुन्छु।
यरूशलकेा ीहरूले उ र िदन्छन ्
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9 ीहरूमा ितमी अित सनु्दरी छौ,
ित ा मेी र अन्य मेीहरूमा के िभन्नता छ?

के ित ा मेी अरूका मेीहरू भन्दा उ म छन?्
के यसकैारण ितमी हामीबाट वचन लन चाहान्छौ िक ित ा मेी अरूका

मेीहरू भन्दा सनु्दर छन?्

ितनले यरूशलमेका ीहरूलाई उ र िद न्छन ्
10 दश हजार मािनसहरूको बीचमा पिन

मरेा मेी उज्जवल र तन्दरुूस्त दे खन्छन।्
11 उहाँको शीर श ु सनु जस्तै छ,

उहाँको घ ुघँ ु रएको कालो काग जस्तै केश छ।
12 उहाँका आखँाहरू खोलाको िकनारमा बिसरहकेा ढुक्कुर जस्ता छन,्

उहाँका आखँाहरू दधूमा डुबकेा
ढुक्कुरहरू जस्ता छन।्

13 उहाँका गाला सगु न्धत मसलाको बगैंचा झैं,
सगुन्धको लािग योग ग रएका फूलहरू जस्तो छ।

उहाँका ओठहरू सगु न्धत रस चिुहरहन,े
लली फूलहरू जस्ता छन।्

14 उहाँका पाखरुाहरू ढुङ्गा जिडत
सनुका डन्डाहरू जस्ता छन,्

उहाँको शरीर नीलम जिडत
हाि को िचल्लो दाँत जस्तो छ।

15 उहाँका पाऊहरू शु सनुमा रा खएका
सङ्गमरमर जस्ता छन।्

उहाँ लबेनोनमा हुने रा ो उि द ्
अग्लो दवेदारू वकृ्ष झैं दे खन ु हुन्छ।

16 हो, यरूशलमेका ीहरू!
उहाँको मखु अिधक िमठास पणूर् छ।

मरेा मेी अत्यन्तै कामनीय हुनहुुन्छ।
मरेा ि यतम, मरेा साथी यस्तो हुनहुुन्छ।
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6
यरूशलमेका ीहरू ऊ िसत बोल्छन ्

1 हे सनु्दरी ी,
भन ित ा मेी कहाँ गएका छन?्

भन ितनी कुन बाटो गएका छन?्
तािक हामी उहाँको खोजीगनर् ितमीलाई सहायता गनर् सकौं।

यरूशलमेका ीहरूलाई ितनी उ र िद न्छन ्
2 मरेो मेी आफ्नो बगैंचामा जानभुएको छ।

उहाँ बगैंचालाई हनेर्
र त्यहाँबाट ललीहरू

बटुल्न जान ु भएको छ।
3 म मरेा मेीकी हु ँ र उहाँ मरेो मेी हुनहुुन्छ।

उहाँ लली फूलको बगैंचामा डुल्न ु हुन्छ।
उनी िसत ऊ बोल्छ

4 ितमी ितसार् जस्तै सनु्दरी छौ,
ितमी यरूशलमे जस्तै आकर् षक छौ।
ितमी एउटा झण्डा बोक्ने डरलाग्दो सनेा झैं साहासी छौ।

5 ित ा आखँाहरूले मलाई अित उ िेजत बनाउछँन।्
अिन ित ो केश लामो र झिुमरहकेो छ

िगलाद पवर्तबाट तलितर ओलर्दै गरेका बा ाहरूको बगाल झैं।
यसथर् ितमीले मलाई नहरे।

6 ित ो दाँतहरू नहुाएर िनस्केका
र क न तयार रहकेा भडेाहरू जस्तै छन।्

ितनीहरू सबै जमु्ल्हा पाठाहरू जन्माए
अिन ितनीहरू मध्ये एउटा पिन गमुाएनन।्

7 घमु्टो िम ित ा ती कनपटहरू एस्ता छन ्िक
जस्ता दारीमका फ्याकलाहरू हुन।्

8 उहाँका साठी रानीहरू छन ्
अिन असी रखौटीहरू
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अिन अनगन्ती नयाँ तरूणीहरू छन।्
9 तर त्यहाँ मरेो ढुक्कुरको िन म्त एउटै ी छन ्

मरेो सम्पणूर्ता
जनु आमाले ितनलाई जन्माइन ्

ती आमाकी िस नानी,
जवान ीहरूले दखेरे शसंा गरे,

अिन रानीहरू र रखौटीहरूले पिन ितनको शसंा गरे।

ीहरूले उसको शसंा गछर्न ्
10 ती कन्या ी को हुन?्

अरूणोदय झैं चम्क न्छन ्
जनुझैं सनु्दरी िछन।्

ितनी घामझैं चहिकली िछन ्
ितमी एउटा झण्डा बोक्ने

डरलाग्दा सनेाझैं साहासी छौ।

ऊ उनीिसत बोल्छन ्
11 म तल ओखरको बगैंचा ितर गएँ

बेंसीहरूको फल हनेर्
दाखहरू फूल्यो िक भनरे हनेर्

दा रमले कोपीलाहरू लगायो िक भनरे हनेर् गएँ।
12 ितनले मलाई मरेा मािनसहरूको सब भन्दा रा ो रथमा

चढ्न मञ्जरुी िदएको अनभुव गरें।

यरूशलमेका ीहरूले ितनलाई बोलाए
13 हे शलूम्मनेी फकर आऊ, फकर आऊ,

फकर आऊ तािक हामी ितमीलाई हनेर् सक्छौं,

िकन ितमीहरूले शलूम्मनेीलाई,
सनेाहरूको य ु छाउनीमा नतर्कीलाई झैं हे ररहकेा छौ!
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7
यवुकको यवुती सौन्दयर्मािथ शसंा

1 हे राजकुमारी! यी जु ाहरूमा ित ा पाऊ साँच्चै सनु्दर दे खन्छन।्
ित ा छेपारीहरू कुनै िशल्पीले कँुदकेो गहना झैं छन।्

2 ित ो नािभ गोलो बटुको झैं छ,
यसमा दाखरस िबना कहीले नहोस।्

ित ो पटे यस्तो छ िक
गहुकँो थु ो लली फूलहरूले सीमाना लगाए जस्तो छ।

3 ित ो स्तनहरू
एक जोडा ह रण को पाठहरू जस्तै छन।्

4 ित ो घाँटी यस्तो छ, मानौ हा ीको दाँतले बिनएको िकल्ला हो।
ित ा आखँाहरू यस्ता छन ्

मानौ बाथ रब्बीमको फाटक निजक हसे्बोनमा भएको कुणहरू हुन।्
ित ो नाक यस्तो छ,

मानौ त्यो लबनानको िकल्ला हो जनु दमश्कश ितर फककोछ।
5 ित ो टाउको कामलको पवर्त जस्तो छ

अिन टाउकोको केश रेशम जस्तो छ।
ित ो तल झरेको लामो केशले

राजाको पिन मन प ग्लन्छ।
6 ितमी मरेो िन म्त कित आनन्दायक छौ, हे मरेी मेीका।

ितमी कित रा ी र मनमोहक छौ।
7 ितमी खजरुको रूख जस्तै

अग्ली छौ।
अिन ित ा ती स्तनहरू

खजरु फलकेो झपु्पा जस्तै छन।्
8 म खजरुको रूखमािथ चढ्नछुे,

र त्यसका हाँगाहरू समात्छु।

ित ा स्तनहरू अङ्गरुको झपु्पा झैं
र ित ो सासको गन्ध स्याउको बासना झै होऊन।्

9 ित ो मखु िवशषे दाखमद झैं होस ्
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जनु मरेो मायामा सोझै तल बगोस ्
त्यो िबस्तारैिसत मस्त िन ाँमा परेका मािनसहरूको ओंठ सम्म बगोस।्

ितनले यवुकलाई भ न्छन ्
10 म मरेा मेीकी हु ँ

र जसलाई उहाँले चाहनहुुन्छ, म त्यो हु।ँ
11आउँन ु होस ्मरेा मेी,

हामी मदैानमा जाँऊ,
हामी गाँउमा रात काटौं।

12 हामी चाँडै दाखबारीमा जाँऊ,
हामी त्यहाँ हरेौं कतै दाखका फूलहरू फ े का छन ्िक

हरेौं कतै फूल फु लसकेको छन ्िक
अिन दारीमको बोटमा फूलहरू ढकमक्क छन ्िक
म त्यहाँ ितमीलाई दखेाउनँे छु म ितमीलाई कित मे गारेरहकेीछु।

13 हे मरेा मेी!
सबै कारका रा ा फुलहरू हा ै ारमा छन,्

दधूफेलहरूले सगुन्ध फैलाइरहकेा छन ्नयाँ
र परुानो आनन्दमय बस्तहुरू मलैे ित ो िन म्त साँिचराखकेीछु।

8
1आफ्नी आमाको दधु चसु्तै हुकर् ने मरेो सानो भाइ जस्तै ितमी पिन नानी हुदँो हौ त

म ितमीलाई बािहर नै भटे्ने िथएँ
अिन ितमीलाई म्वाई खाने िथए।

र कसलैे यो गल्ती हो भन्न सक्ने िथएनन।्
2 जनु जननीले मलाई त्यो कोठामा िशक्षा िदइन ्

म ितमीलाई ती जननीको घरको त्यो कोठामा लजैाने िथएँ।
म ितमीलाई मरेो दा रमबाट िनचोरेर िनकालकेो

रसले बिनएको मसला य ु म िदने िथए।
ितनले ीहरूलाई भ न्छन ्
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3 उनको दे े हात मरेो टाउको मिुन छ
अिन दािहने हातले मलाई समा ु भएको छ।

4 हे यरूशलमेका तरूणीहरू हो! मलाई वचन दऊे िक
जबसम्मा म यसको िन म्त तयैारी हुिँदन।
मलाई मेले उ िेजत पान छैन।

यरूशलमेका ीहरू बोल्छन ्
5 ती ी को हुन?्

जो आफ्नो मेीिसत अढिेसएर मरूभिूमबाट आउँदै िछन।्
ितनले उसलाई भ न्छन ्

मलै े तपाईंलाई स्याऊको बोट मिुन जगाएँ,
जहाँ तपाईंकी आमाले तपाईंलाई गभर्धारण गरेकी िथईन,
जहाँ तपाईंको जन्म भएको िथयो।

6 मलाई तपाईंको हृदयमा छाप लगाउनँ ु होस ्
यिद म एउटा औंठी जस्तै भएर तपाईंको हातमा रहन्छु,

मे मतृ्य ु जस्तै बल हुन्छ,
अिन तषृ्णा चािह ँ िचहान जस्तै श शाली हुन्छ

कुनै ज्वालाभन्दा पिन कडा,
त्यो दन्केको आगो झैं द न्कन्छ।

7 के कसलैे आफ्नो मेका िन म्त
आफ्नोमा भएको त्यके चीज िदन्छ भने

ऊ उपिेक्षत हुन्छ र?*
ितनका दाज्य ूभाइहरू बोल्छन ्

8 हा ी सानी बिहनी छ
अिन जसको स्तन िवकाश भएकै छैन,

यिद कसलैे ितनलाई िववाह गनर् खोज,े
हामीले बिहनीको लािग के गन ुर् पन!

* 8:7: … ? “कसलैे आफ्नो मेको खाितर आफ्नोमा भएको सबै
त्याग्छ भने ऊ महामखूर् बिनन्छ?”
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9 यिद ितनी पखार्ल हुदँी हुन त
ितनको व रपरी चाँदी मोरेर िच टक्क पान िथयौं,

यिद ितनी ढोका हुदँी हो त
हामीले दवेदारूको फल्याकले व रपरी बान िथयौं।

ितनले आफ्ना दाज्यहरूलाई उ र िद न्छन ्
10 म एउटा पखार्ल हु,ँ

मरेा स्तनहरू धरहराहरू जस्तै छन।्
म उसको िन म्त एउटा सरुक्षाको अनभुव गन भएकी छु।

उनी भन्छन ्
11 बाल-हमनमा सलुमेानको एउटा दाखको बगैंचा िथयो,

ितनले आफ्नो बगैंचा रखवालहरू िदए,
र त्यके रखवालले

1,000 चाँदीको शकेेल बराबरको दाख ल्याउन ु पथ्य।
12 सलुमेान! ितमी आफ्नो 1,000 शकेेल रा सक्छौ।

त्यके रखवालालाई 200 शकेेल दऊे उसले ित ो लािग ल्याएको दाखको
स ामा!

तर म मरेो आफ्नै दाखबारीको दाख राख्छु। मरेो अिघको यो दाखबारी मरेो
आफ्नै हो।

उनी ीलाई भन्छन ्
13 बगैंचामा ितमी नै बस,

साथीहरू ित ो आवाज सिुनरहकेा छन,्
ितमी मलाई पिन सनु्न दऊे।

ितनी ऊिसत बो ल्छन ्
14 हे ि यतम, चाँडो गन ुर् होस।्

अब सगु न्धत मसालाको पवर्तमा तपाईं ह रण अथवा मगृका पाठा जस्तै हुन ु
होस।्
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