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षे् ठगीतको पसु्तक
1 यो सोलोमनको षे् ठगीत हो । िेमका आफैिसत बोल्द:ै 2 उहाँले मलाई

आफ्नो मखुको चमु्बनले चमु्बन गरून ्। िेमका मेीिसत बोल्द:ै िकनिक तपाईंको
मे दाखम भन्दा उ म छ । 3 तपाईंको अिभषकेको तलेमा आनन्द द बास् ना छ

। तपाईंको नाउँ बिगरहने अ रझै ँ छ । त्यसलैे यवुतीहरूले तपाईंलाई मे गछर्न ्।
4मलाई तपाईंिसतैलजैानहुोस,् र हामी दौडने छौँ । िेमका आफैिसत बोल्द:ै राजाले
मलाई उहाँका कोठाहरूमा ल्याउनभुएको छ । िेमका मीिसत बोल्द:ै हामी खसुी
छौँ । हामी तपाईंको िवषयमा आनन्द मनाउछँौँ । तपाईंको मेको उत्सव मनाऔ ँ।
यो दाखम भन्दा उ म छ । अरू स् ीहरूले तपाईंलाई सम्मान गन स्वाभािवक नै हो
। िेमका अरू स् ीहरूिसत बोल्दःै 5 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, म काली छु, तर
मायाल ु छु । म केदारका पालहरूजस्तै काली र सोलोमनका पदार्हरूजस्तै मायाल ु
छु । 6 म काली भएकीले र घामले मलाई डढाएकोले मलाई एकटक लगाएर
नहरे । मरेी आमाका छोराहरू मिसत रसाउथँे । ितनीहरूले मलाई दाखबारीको
रक्षक बनाए, तर मलैे मरेो आफ्नै दाखबारीको रक्षा गरेकी छैन ँ । िेमका मेीिसत
बोल्दःै 7 हे मरेा मेी, मरेो ाणले तपाईंलाई मे गछर् । मलाई बताउनहुोस ् ।
तपाईंले आफ्नो भडेा-बा ाको बगाल कहाँ चराउनहुुन्छ ? िदउसँो तपाईंले आफ्नो
बगाल कहाँ िव ाम गराउनहुुन्छ ? तपाईंका िम हरूका बगालहरूको छेउमा म
िकन भौँता रिहडँ्ने झै ँ हुने ? मेी िेमकािसत बोल्दःै 8 हे स् ीहरूमध्ये
असाध्यै सनु्दरी, ितमीलाई थाहा छैन भने मरेो बगालका पाइलाहरू प ाऊ, र
गोठालाहरूको पालनरे ित ा ससाना बा ाहरू चराऊ । 9 हे मरेी ि य, म ितमीलाई
फारोको रथको रा ो घोडािसत तलुना गदर्छु । 10 शङृ्गारले ित ा गाला सनु्दर
भएका छन;् गगर्हनाले ित ो गला सिजएको छ । 11 हामी ित ो लािग चाँदीको
जलप लगाइएका सनुका गहनाहरू बनाउने छौँ । िेमका आफैिसत बोल्दःै 12 राजा
आफ्नो िबस्तारमा पल्टनहुुदँा मरेो अ रले आफ्नो बास् ना िफँजायो । 13 मलाई मरेा
मेी मरूर्को थलैीजस्तै लाग्छ जसले मरेा वक्षस्थलका िबचमा रात िबताउनहुुन्छ ।

14 मलाई मरेा मेी एन-गदीका दाखबारीहरूमा फुलकेो महेदीको झपु्पाजस्तै लाग्छ
। मेी िेमकािसत बोल्दःै 15 हे मरेी ि य, सनु । ितमी सनु्दरी ौ । सनु, ितमी



 1:16 ii षे् ठगीत 2:14

सनु्दरी ौ । ित ा आखँा ढुकुरजस्ता छन ् । िेमका मेीिसत बोल्दःै 16 हे मरेा
मेी, सनु् नहुोस ्। तपाईं सनु्दर हुनहुुन्छ । हो, तपाईं कित सनु्दर हुनहुुन्छ! हराभरा

िबरुवाहरू हा ो ओ ान हुन ्। 17 हा ो घरका द लनहरू दवेदारूका छन ्। छाना
सल्लाका छन ्।

2
1 िेमका मेीिसत बोल्दःै म शारोनको घाँस े मदैानमा उ ने फुल र बेसँीको लली

हु ँ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 2 काँढाहरूका िबचमा फुलकेो लली फुलझै ँ मरेी ि य
यवुतीहरूका िबचमा िछन ् । िेमका आफैिसत बोल्दःै 3 जङ्गलका रुखहरूमध्ये
स्याउको रुखझै ँ मरेा मेी यवुाहरूका िबचमा हुनहुुन्छ । म उहाँको छायामिुन बडो
आनन्दिसत पल्टन्छु, र उहाँको फलको स्वाद मलाई िमठो लाग्छ । 4 उहाँले मलाई
दाखम -गहृमा ल्याउनभुयो, र ममािथ भएको उहाँको झन्डा मे िथयो । िेमका
मेीिसत बोल्दःै 5 मलाई िकसिमसको प रकारले सजीव तलु्याउनहुोस,् र स्याउले

ताजा बनाउनहुोस,् िकनिक म मेले कमजोर भएकी छु । िेमका आफैिसत बोल्दःै
6उहाँको दे े हात मरुो िशरमिून छ, र दािहने हातले मलाई अङ्गालो हाल्छ । िेमका
अन्य स् ीहरूिसत बोल्दःै 7 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, मदैानका मडुुली मगृ र
ह रणहरूको नाउमँा म ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु, िक आफूले नचाहसेम्म मेलाई
निबउझँाओ वा नजगाओ । िेमका आफैिसत बोल्दःै 8मरेा मेीको सोर सिुनएको छ
। सनु, पहाडहरूमा हामफाल्दै र डाँडाहरू िछचोल्दै उहाँ यहाँ आउनहुुन्छ । 9 मरेा
मेी ह रण वा जवान मगृजस्तै हुनहुुन्छ । हरे, उहाँ हा ो पखार्लको पछािडप

उिभरहनभुएको छ । उहाँले झ्यालिभ िनयालरे हदे हुनहुुन्छ र आखँी-झ्यालिभ
िचयाएर हदे हुनहुुन्छ । 10 मरेा मेी मिसत बोल्नभुयो र उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“हे मरेी ि य, उठ । हे मरेी सनु्दरी, मिसत आऊ । 11 हरे, िहउदँ िबितसकेको
छ; वषार् पिन सिकएर गयो । 12 पथृ्वीमा फुलहरू दखेा परेका छन ् । िछवँल्ने
र चराचरुुङ्गीहरूले गीत गाउने समय आएको छ, अिन हा ो दशेमा ढुकुरहरूको
सोर सिुनएको छ । 13 अञ् जीरका बोटमा अञ् जीरका ह रया दाना लािगसकेका
छन ् र दाखहरूको मजुरुा लागकेा छन ् । ितनीहरूले आफ्ना बास् ना िफँजाउछँन ् ।
हे मरेी ि य, मरेी सनु्दरी, उठेर आऊ । 14 पहराका धाँदाहरू, िभरालो पहाडका
गपु् त िचराहरूमा बस् ने मरेी ढुकुन , मलाई ित ो महुार हनेर् दऊे । मलाई ित ो सोर
सनु् न दऊे, िकनिक ित ो सोर स ु रलो छ, र ित ो महुार मायाल ु छ ।” िेमका
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मेीिसत बोल्दःै 15 हा ा लािग फ्याउराहरू समात् नहुोस,् ससाना फ्याउराहरू जसले
दाखबा र नष् ट पाछर्न,् िकनिक हा ो दाखबारीमा मजुरुा लागकेो छ । 16 मरेा
मेी मरैे हुनहुुन्छ, र म उहाँकी हु ँ । उहाँ सन् न हुदँै लली फुलहरूका िबचमा

घमुरे िहडँ्नहुुन्छ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 17 हे मरेा मेी, भातको मन्द हावा
चल्नअुिग र छाया भाग् नअुिग नै जानहुोस,् गइहाल्नहुोस ् । िभराला पहाडहरूमा
ह रण वा जवान मगृझै ँ हुनहुोस ्।

3
1 िेमका आफैिसत बोल्दःै रातमा मरेो ओ ानमा मरेो ाणले मे गरेको मेीलाई

मलैे खोज्दै िथएँ । मलैे उहाँको खोजी गरे,ँ तर उहाँलाई भे ाउन सिकन ँ । 2 मलैे
आफैलाई भने,ँ “म उठ्ने छु, र सहरबाट जाने छु, गल्ली र चोकहरूबाट जाने छु ।
मरेो ाणले मे गरेको मेीलाई म खोज्ने छु ।” मलैे उहाँको खोजी गरे,ँ तर उहाँलाई
भे ाउन सिकन ँ । 3 पहरेदारहरू सहरमा घमु्दै गदार् ितनीहरूले मलाई भे ाए । मलैे
ितनीहरूलाई सोधे,ँ “मरेो ाणले मे गन मरेा मेीलाई के तपाईंहरूले दखे् नभुएको
छ ?” 4 ितनीहरूबाट गएको केही समयपिछ मा ै मरेो ाणले मे गन मरेा मेीलाई
मलैे भे ाएँ । मलैे उहाँलाई समाते,ँ र मरेी आमाको घरमा, मलाई जन्म िदनहुुनकेो
कोठािभ नल्याएसम्म मलैे उहाँलाई जान िदइन ँ । िेमका अन्य स् ीहरूिसत बोल्दःै
5 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, मदैानका मडुुली मगृ र ह रणहरूको नाउमँा म
ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु, िक आफूले नचाहसेम्म मेलाई निबउझँाओ वा नजगाओ
। िेमका आफैिसत बोल्दःै 6 ापारीहरू ारा बिेचएका सबै मसलाबाट बिनएको
मरूर् र धपूले सगु न्धत भएर धवूाँको मसु्लोझै ँ उजाड-स्थानबाट मािथ आउँदै गरेको
के हो ? 7 हरे, यो त सोलोमनको पलङ्ग पो रहछे । इ ाएलका साठी जना
यो ाले यसको व रप र सरुक्षा िददँ ै छन ्। 8 ितनीहरू सबै तरवार चलाउन िसपाल ु
छन,् र य ु मा अनभुवी छन ्। रातको ासको िवरु मा लड्न हरेकले तरवार िभरेको
छ । 9 राजा सोलोमनले आफ्नै िन म्त लबेनानको काठबाट पालकी बनाउनभुयो
। 10 यसका डन्डाहरू चाँदीका िथए । यसको पछािडको भाग सनुबाट बनकेो
िथयो, र आसनचािह ँ बजैनी वस् ले ढािकएको िथयो । यसको िभ ी भागचािह ँ
यरूशलमेका छोरीहरूको मेले सिजएको िथयो । िेमका यरूशलमेका स् ीहरूिसत
बोल्दःै 11हे िसयोनका छोरीहरू हो, बािहर गएर राजा सोलोमनलाई एकटक लगाएर
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हरे, जसले मकुुट लगाउनभुएको छ, जनु उहाँकी आमाले िववाहको िदनमा, उहाँको
हृदय आनन्दले भ रएको िदनमा उहाँलाई पिहराइिदएकी िथइन ्।

4
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे मरेी ि य, ितमी सनु्दरी ौ । ितमी सनु्दरी
ौ । घमु्टोिभ लकेुका ित ा आखँा ढुकुरजस्ता छन ् । ित ो कपाल िगलाद

पहाडबाट झ ररहकेा बा ाहरूको बगालजस्तो छ । 2 ित ा दाँत भरखरै क केा,
नहुाउने ठाउँबाट आएका भडेीहरूको बथानजस्तै छन ् । हरेकको जमु्ल्याहा छ, र
ितनीहरूका िबचमा कोही पिन एकलो छैन । 3 ित ा ओठ िसन्दरेु रङको धागोजस्ता
राता छन ्। ित ो मखु मायाल ु छ । ित ा गालाहरू घमु्टोिभ का दईु फ्याक परेका
दा रमहरूजस्ता छन ्। 4 ित ो घाँटी िसपाहीहरूका एक हजार ढाल झणु् ाइएको,
पत्थरहरूको लहरमा िनिमर्त दाऊदको धरहराजस्तो छ । 5 ित ा दईु स्तन दईुवटा
पाठाजस्ता छन,् ललीहरूको िबचमा चन ह रणका जमु्ल्याहा पाठाजस्ता छन ् ।
6 िबहान भएर छाया नभागसेम्म म मरूर्को पहाड र धपूको डाँडामा उक्लने छु ।
7 हे मरेी ि य, ितमी हर क्षे मा सनु्दरी ौ, र ितमीमा कुनै खोट छैन । 8 हे
मरेी दलुही, लबेनानबाट आऊ । लबेनानबाट मिसतै आऊ । अमानाको टाकुराबाट
ओलर आऊ; सनेीर र हमे नको टाकुराबाट, िसहंहरूको ओडार र िचतवुाहरूका
पहाडी अखडाबाट आऊ । 9 हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही, ितमीले मरेो हृदय चोरेकी
छौ । एकै नजरल,े ित ो हारको रत् नले ितमीले मरेो हृदय चोरेकी छौ । 10 हे मरेी
बिहनी, मरेी दलुही, ित ो मे कित सनु्दर छ! ित ो मे दाखम भन्दा कित असल
छ! कुनै पिन मसलाभन्दा ित ो अ रको बास् ना सगु न्धत छ । 11 हे मरेी दलुही,
ित ा ओठले मह चहुाउछँन ्। मह र दधू ित ो िज ोमिून छन ्। ित ो लगुाको बास् ना
लबेनानको बास् नाझै ँ छ । 12 हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही बन्द ग रएको बगैचँाझै,ँ
छोिपएको फुहाराझै ँ िछन ।् 13 ित ा हाँगाहरू उ म फल फलाउने अनारका रुखहरू,
महेदी र जटामसीको कुञ् जझै,ँ 14 जटामसी र केशर, बोझो र दालिचनीसाथै हर
िकिसमका मसलाहरू, मरूर् र एलावासाथै हर िकिसमका सगु न्धत मसलाहरूको
कुञ् जझै ँ छन ् । 15 ितमी त बगैचँाको फुहारा, ताजा पानीको इनार, लबेनानबाट
बहने खोलाहरू हौ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 16 ए उ री बतास, िबउँझी । ए
दिक्षणी बतास, आइज । मरेो बगैचँाका मसलाहरूले आ-आफ्ना सगुन्ध फैलाउन
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सकून ् भनरे यहाँबाट बह । मरेा मेी उहाँको बगैचँामा आऊन,् र उसका उ म
फलहरू खाऊन ्।

5
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही, म मरेो बगैचँामा आएको छु

। आफ्नो सगु न्धत मसालासगँै मलै े मरेो मरूर् जम्मा गरेको छु । मलैे आफ्नो महसगँै
महको चाका खाएको छु । मलैे आफ्नो दधूसगँै मरेो दाखम िपएको छु । िम हरू
मेी र िेमकािसत बोल्दःै हे िम हरू हो, खाओ । िपओ र मेले मात । िेमका

आफैिसत बोल्दःै 2 म सतुे,ँ तर मरेो हृदय जागै िथयो । मरेा मेीले ढकढक्याइरहकेो
आवाज आउँदै छ, “हे मरेी बिहनी, मरेी ि य, मरेी श ु ढुकुन , ढोका खोल,
िकनिक मरेो िशर शीतले र मरेो कपाल रातको िचसोले िभजकेो छ ।” 3 “मलैे मरेो
लगुा फुकालकेो छु । के मलैे यसलाई फे र लगाउने ? मलैे मरेो ख ु ा धोएको छु
। के मलैे यसलाई फे र फोहोर बनाउने ?” 4 मरेा मेीले छे स्कनी खोल्न हात
हाल्नभुयो, र मरेो हृदय उहाँको लािग उ िेजत भयो । 5 मरेा मेीको लािग ढोका
खोल्न म उठँे । मरेा हातहरूबाट मरूर् चहुुदँ ै िथयो, र मरेा औलँाहरूबाट ढोकाको
ताल्चामा िगलो मरूर् चहुुदँ ै िथयो । 6मलैे मरेा मेीको लािग ढोका खोले,ँ तर मरेा मेी
फकर गइसक् नभुएको रहछे । उहाँ बोल्नहुुदँा मरेो हृदय शोिकत भयो । मलैे उहाँको
खोजी गरे,ँ तर मलैे उहाँलाई भे ाइन ँ । मलैे उहाँलाई डाकँे, तर उहाँले मलाई जवाफ
िदनभुएन । 7 पहरेदारहरू सहरमा घमु्दा ितनीहरूले मलाई भे ाए । ितनीहरूले मलाई
हार गरी चोटै-चोट पारे । पखार्लमािथ भएका पहरेदारहरूले मरेो खास्टो पिन

खोसरे लगे । िेमका सहरका स् ीहरूिसत बोल्दःै 8 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो,
म ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु, िक ितमीहरूले मरेा मेीलाई भे ायौ भने ितमीहरूले
उहाँलाई के भन् ने छौ ? म मेले िबरामी परेकी छु भनी बताइिदन ू । सहरका
स् ीहरू िेमकािसत बोल्दःै 9 हे स् ीहरूमध्ये असाध्यै सनु्दरी, अक ि य परुुषभन्दा
तपाईंका मेी कसरी उ म छन ् ? अक ि य परुुषभन्दा तपाईंको मेी िकन
उ म छन,् तािक ितमी हामीलाई यस्तो शपथ खान लगाउँ ौ ? िेमका सहरका
स् ीहरूिसत बोल्दःै 10 मरेा मेी उज् ज्वल र स्वस्थ, दस हजारका िबचमा षे् ठ
हुनहुुन्छ । 11 उहाँको िशर िनखरु सनुको छ । उहाँको कपाल घिु एको र कागजस्तै
कालो छ । 12 उहाँका आखँा पानीको खोलाको छेउमा बस् ने ढुकुरहरूजस्ता छन,्
दधूले नहुाएको, गगर्हना जिडएका जस्ता छन ् । 13 उहाँका गालाहरू सगु न्धत
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मसालाहरूको ाङजस्ता छन,् जसले बास् ना िफँजाउछँन ्। 14उहाँका ओठ मरूर्को
रस चहुाउने लली फुलहरूजस्ता छन ्। 15 उहाँका पाखरुा गगर्हना जिडएका गोलो
सनुजस्ता छन ् । उहाँको पटे नीरले ढािकएको हस्ती-हाडजस्तो छ । 16 उहाँका
गोडाहरू िनखरु सनुका अ ाइएका िसङ्गमरमरका खम्बाहरूजस्ता छन ्। उहाँको
आकार लबेनानजस्त,ै उ म दवेदारुजस्तै छ । उहाँको मखु ज्यादै िमठो छ । उहाँ
पणू र् रूपमा मायाल ुहुनहुुन्छ । हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, उहाँ नै मरेा मेी हुनहुुन्छ,
र मरेा िम हुनहुुन्छ ।

6
1 यरूशलमेका स् ीहरू िेमकािसत बोल्दःै हे स् ीहरूमध्ये असाध्यै सनु्दरी,

ित ा मेी कहाँ जानभुएको छ ? ित ा मेी कुनचािह ँ िदशामा जानभुएको छ
तािक हामी ितमीसगँै खोज्न सकँू ? िेमका आफूिसत बोल्दःै 2 मरेा मेी आफ्नो
बगैचँामा, सगु न्धत मसलाहरूले भ रएको ओ ानमा जानभुएको छ; बगैचँामा
चाहानर् र लली फुलहरू बटुल्न जानभुएको छ । 3 म मरेा मेीको हु,ँ र मरेा
मेी मरैे हुनहुुन्छ । उहाँ सन् न हुदँै लली फुलहरूका िबचमा चाहन ुर्हुन्छ । मेी
िेमकािसत बोल्दःै 4 हे मरेी ि य, ितमी ितसार्जि कै सनु्दरी र यरूशलमेजि कै

मायाल ु ौ । ितमी आफ्ना झन्डाहरू फहराउने सनेाजि कै तापी ौ । 5 ित ा
आखँा मबाट तकार्ऊ, िकनिक ितनले मलाई ाकुल तलु्याउछँन ् । ित ो कपाल
िगलाद पहाडबाट झ ररहकेा बा ाहरूको बगालजस्तो छ । 6 ित ा दाँत भरखरै
क केा, नहुाउने ठाउँबाट आएका भडेीहरूको बथानजस्तै छन ्। हरेकको जमु्ल्याहा
छ, र ितनीहरूका िबचमा कोही पिन एकलो छैन । 7 ित ा गालाहरू घमु्टोिभ का दईु
फ्याक परेका दा रमहरूजस्ता छन ।् मेी आफूिसत बोल्दःै 8साठी जना रानी,असी
जना िभि नी र अनिगन्ती यवुतीहरू छन ्। 9 तर मरेी ढुकुन , मरेी िवश ु एक मा
िछन ्। उनी आफ्नी आमाको एक मा छोरी हुन ्। उनी आफ्नी आमाले जन्माएकी
मनपन छोरी हुन ् । यवुतीहरूले उनलाई दखे,े उनलाई धन्यको भने । रानीहरू र
िभि नीहरूले पिन उनलाई दखे,े र उनको शसंा गरे । रानीहरू र िभि नीहरूले
भन,े 10 “ भातझै ँ उदाउन,े चन् माझै ँ सनु्दरी, सयूर्झै ँ च म्कलो, आफ्ना झन्डाहरू
फहराउने सनेाझै ँ तापी यी को हुन ्?” मेी आफूिसत बोल्दःै 11 बसेीँमा उब्जनी
बढकेो, दाखबारीहरूमा कोिपला लागकेो छ या छैन र अनारमा मजुरुा लागकेो छ
या छैन भनी हनेर् म बदामका रुखहरूको बगैचँािभ िछरेँ । 12 म यित धरैे खसुी
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भएँ, िक म राजकुमारको रथमा चिढरहकेो भान भयो । िम हरू िेमकािसत बोल्दःै
13 हे िस िेमका, फकर आऊ, फकर आऊ । हामीले ितमीलाई एकटक लगाएर
हनेर् सकँू भनरे फकर आऊ, फकर आऊ । िेमका साथीहरूिसत बोल्दःै ितमीहरू
िकन दईु जना सनेाको िबचमा नाच्छन ्जस्तै गरी िस िेमकालाई एकटक लगाएर
हछे ?

7
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे राजकुमारकी छोरी, जु ा लगाएका ित ा ख ु ा

कित रा ा छन!् गरुु कारीगरका हातले बनाएका जस्तै ित ा ित ाका गोलाइहरू
रत् नझै ँ छन ्। 2 ित ो नािभ व ृ ाकार कचौराजस्तै छ, जसमा िमिसएको दाखम को
किहल्यै कमी नहोस ् । ित ो पटे लली फुलहरूले घे रएको गहुकँो थु ोजस्तै छ
। 3 ित ा दईु स्तन दईुवटा पाठाजस्ता छन,् ह रणका जमु्ल्याहा पाठाजस्ता छन ्
। 4 ित ो घाँटी हस्ती-हाडको धरहराजस्तो छ । ित ा आखँा बाथ-रब्बीमको मलू
ढोकाको छेउमा अव स्थत हशे्बोनका तलाउहरूजस्ता छन ।् ित ो नाक दमस्कसितर
फकको लबेनानको धरहराजस्तो छ । 5 कमल डाँडाजस्तै ित ो िशरले ितमीमािथ
छ । ित ो िशरमा भएको कपाल कालो बजैनी रङको छ । कपालका रािश ारा राजा
मोिहत पा रन्छन ्। 6 हे मरेी ि य, ित ो आनन्दमा ितमी कित सनु्दरी र मायाल ु ौ!
7 ित ो उचाइ खजरूको रुखजस्तै छ, र ित ा स्तनहरू फलका झपु्पाझै ँ छन ्। 8 मलैे
भने,ँ “म त्यस खजरूको रुखमा चढ्न चाहन्छु । म त्यसका हाँगाहरू समात् ने छु ।”
ित ा स्तनहरू दाखका झपु्पाहरूजस्तै होऊन;् ित ो नाकको सगुन्ध स्याउको बोटझै ँ
होस ्। 9 ित ो मखुको ताल ु मरेा मेीकहाँ िबस्तारै बगरे जान,े सतु् नहेरूका ओठमा
बग् ने सव म दाखम जस्तै होस ्। िेमका मेीिसत बोल्दःै 10 म मरेा मेीकी हु,ँ र
उहाँले मरेो मरेो तषृ्णा गन ुर्हुन्छ । 11हे मरेा मेी,आउनहुोस ।् हामी खतेबारीमा डुल्न
जाऔ;ँ गाउहँरूितरै रात िबताऔ ँ। 12 हामी िबहान सबरैे उठेर दाखबारीहरूमा जाऔ ँ
। दाखहरूमा कोिपला लागरे फ े का छन ् िक छैनन,् र दा रमहरूमा फुल लागकेा
छन ् िक छैनन ् भनरे हनेर् जाऔ ँ । त्यहाँ म तपाईंलाई मरेो मे िदने छु । 13 दधू-े
फुलहरूले आफ्नो बास् ना फैलाउछँन ् । हामी उिभरहकेो ढोकामा हर िकिसमका
उ म, नयाँ र परुाना फलहरू छन,् जनु मलैे मरेा मेीका लािग साँिचराखकेी छु ।
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8
1 िेमका मेीिसत बोल्दःै तपाईं मरेी आमाको स्तन चसुरे हुकर् नभुएका मरेा

दाजजुस्तै हुनभुए त, मलैे तपाईंलाई जिहलसेकैु बािहर भटे्दा तपाईंलाई चमु्बन
गनिथएँ, र कसलैे मलाई तचु्छ ठान् निेथएन । 2 मलैे तपाईंलाई अगवुाइ गरी मरेी
आमाको घरमा लजैानिेथएँ, जसले मलाई िसकाउनभुयो । मलैे तपाईंलाई िपउनलाई
मसलाय ु दाखम र मरेा दा रमका रस िदनिेथएँ । िेमका आफूिसत बोल्दःै
3उहाँको दे े हात मरेो िशरमिून छ, र उहाँको दािहने हातले मलाई अङ्गालो हाल्छ ।
िेमका अरू स् ीहरूिसत बोल्दःै 4 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, म ितमीहरूले वाचा

बाँधकेो चाहन्छु, िक हा ो माया ीित खतम नभएसम्म ितमीहरूले अवरोध नगन ूर्
। यरूशलमेका स् ीहरू बोल्दःै 5 आफ्ना मेीिसत अडसे लाग्दै उजाड-स्थानबाट
आउँदै गरेको को हो ? िेमका मेीिसत बोल्दःै मलैे तपाईंलाई स्याउको रुखमिून
ब्य ुझँाएँ । त्यहाँ तपाईंकी आमाले तपाईंलाई गभर्धारण गन ुर्भयो । त्यहाँ उहाँलाई
सतु्केरी बथेा लाग्यो र तपाईंलाई जन्म िदनभुयो । 6 मलाई तपाईंको हृदय र तपाईंको
पाखरुामा एउटा छापजस्तै गरी लगाउनहुोस,् िकनिक मे मतृ्यजुि कै बल हुन्छ
। जोिसको भ पातालजि कै िनष् ठुर हुन्छ । यसको ज्वाला दन्कन्छ । यो
दन्कने आगो हो । यो कुनै पिन आगोभन्दा तातो हुन्छ । 7 उलर्दंो पानीको भलेले
मेलाई मटे्न सक्दनै, न त बाढीले यसलाई बगाउन सक्छ । कुनै मािनसले मेको

लािग आफ्नो घरको सारा सम्पि िदए तापिन त्यस स्तावलाई िबल्कुलै तचु्छ
ठािनन्थ्यो । िेमकाका दाजहुरू आफ्नै िबचमा बोल्दःै 8 हा ी एउटी सानी बिहनी
िछन,् र ितनका स्तनहरू बिढसकेका छैनन ् । हा ी बिहनीलाई िववाहको ितज्ञा
ग रएको िदनमा हामी उनको लािग के गनर् सक्छौँ ? 9 उनी पखार्ल भइिदएको भए,
हामी उनीमािथ चाँदीको एउटा धरहरा बनाउनिेथयौँ । उनी ढोका भइिदएको भए,
हामी उनलाई दवेदारुका फल्याकहरूले सजाउनिेथयौँ । िेमका आफूिसत बोल्दःै
10 म एक पखार्ल िथएँ, तर मरेा स्तनहरू अिहले िकल्लाका धरहरूजस्तै छन ् ।
त्यसलैे म उहाँको द ृ ष् टमा सन्तषु् ट ल्याउने भएकी छु । िेमका आफूिसत
बोल्दःै 11 बाल-हामोनमा सोलोमनको एउटा दाखबारी िथयो । त्यसको रेखदखे गनर्
सक् नहेरूलाई उहाँले त्यो दाखबारी अिधयाँमा िदनभुयो । हरेकले फलफुलको स ा
एक हजार चाँदीका िसक् का ल्याउनपुथ्य । 12 मरेो आफ्नै दाखबारी मरैे साम ु छ ।
हे सोलोमन, ती एक हजार िसक् का त तपाईंकै िन म्त हुन,् र दईु सय िसक् का यसको
फलफुल हुकार्उनकेा िन म्त हुन ् । मेी िेमकािसत बोल्दःै 13 ितमी बगैचँाहरूमा
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बस् ौ । मरेा िम हरूले ित ो सोर सनु्दै छन ् । मलैे पिन सनु् न पाऊँ । िेमका
मेीिसत बोल्दःै 14 हे मरेा मेी, हतार गन ुर्होस,् र सगु न्धत मसलाले भ रएका

पवर्तहरूमा बस् ने ह रण वा जवान मगृजस्तै हुनहुोस ्।
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