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ପରମ ଗୀତ
େଲଖକ
ପୁ କର ପ୍ର ଥମ ପଦ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ଏହି ଗୀତ କିଏ ଗାଏ।

“ଶେଲାମନ ର ପରମ ଗୀତ (1:1)।” ଏହି ପୁ କର େଶଷେର,
ଶେଲାମନ ର ନାମ ଉେ ଖ କେର େଯେହତୁ ସବର୍ ତ୍ର ପୁ କେର
ତାହା ର ନାମ ଉେ ଖିତ ଅେଟ (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 971-965 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଶେଲାମନ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖିଛି , ବି ାନମାେନ ଯିଏ ଶେଲାମନ େଲଖକ କୁ ବି ାସ
କରି େସମାେନ ସ ତ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ ଗୀତର େଯୗବନ ସୁଲଭ
ଉତ୍ଫୁ ତା େହତୁ ଏହି ପୁ କ େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ କି ୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ
େଲଖକ ଉଭୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ନାମ ଉ ର ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ସହ
ଲିବାେନାନ ଏବଂ ମିସର େବାଲି ଉେ ଖ କରି େତଣୁ ଏହି ପୁ କ
ତାହା ରାଜ ର ଆର େର େଲଖାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
ବିବାହିତ ଦ ତିମାେନ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଯିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ

ଆସ ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପରମ ଗୀତ ଏକ ଗୀତକବିତା ଅେଟ ଯାହା େପ୍ର ମର ସଦ୍ ଗୁଣ

ଏବଂ ବିବାହକୁ ପରେମ ର େଯାଜନା େବାଲି ଭାବେର
ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା। ଏକ ପୁରୁ ଷ ଏବଂ ୀ, ପର ର
ପ୍ର ତି ଆି କପୂ ର୍ , ଆେବଗପୂ ର୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ େପ୍ର ମେର ବିବାହ
ବ ନେର ଆବ େହାଇ ଏକତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
େପ୍ର ମ ଏବଂ ବିବାହ

ରୂ ପେରଖା
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1. କନ୍ୟା ଶେଲାମନ ବିଷୟେର ଭାବି — 1:1-3:5
2. କନ୍ୟା ନିବର୍ ୀକୃତି ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ର ତିକ୍ଷା — 3:6-5:1
3. କନ୍ୟା ବର ୁ ହରାଇବାର କ ନା କରି — 5:2-6:3
4. କନ୍ୟା ଓ ବର ପର ରକୁ ପ୍ର ଶଂସା କରି — 6:4-8:14
1ଶେଲାମନ ର ପରମ ଗୀତ।
କନ୍ୟାର େପ୍ର ମ ଆ ାନ

2ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖ-ଚୁ ନେର େମାେତ ଚୁ ନ କର;
କାରଣ ତୁ େପ୍ର ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା ଉ ମ।
3ତୁ ସୁଗ ି େତୖଳର ସୁବାସ ଉ ମ;
ତୁ ନାମ ଢଳା ସୁଗ ି େତୖଳ ରୂ ପ;
େତଣୁ କୁମାରୀଗଣ ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରି ।
4 େମାେତ ତୁ େ ଟାଣି ନିଅ; ପୁଣି ଆେ ତୁ ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁବା;
ରାଜା ଆପଣା ଅ ଃପୁରକୁ େମାେତ ଆଣିଅଛି ;
ଆେ ମାେନ ତୁ ଠାେର ଆନ ି ତ େହବା ଓ ଉ ାସ କରିବା।
ଆେ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା ତୁ େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଅଧିକ କହିବା;
ଯଥାଥର୍ େର େଲାେକ ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରି ।

କନ୍ୟା
5 େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,
ମୁଁ େକଦାରର ତ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ,
ଶେଲାମନ ର ଯବନିକା ତୁ ଲ୍ୟ କୃ ବ ର୍ ା,
ତଥାପି ସୁ ରୀ।
6 ମୁଁ କୃ ବ ର୍ ା,
ସୂଯର୍ ୍ୟ େମାେତ ବିବ ର୍ ା କରିଅଛି େବାଲି େମାʼ ପ୍ର ତି କୁଦୃି କର

ନାହିଁ।
େମାʼ ମାତାର ସ ାନଗଣ େମାʼ ପ୍ର ତି କୁପିତ େହେଲ,
େସମାେନ େମାେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ରକି୍ଷକା କେଲ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ।
7 େହ େମାʼ ପ୍ର ାଣର ପି୍ର ୟତମ,
ତୁ େ େକଉଁଠାେର ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛ,
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ମଧ୍ୟା କାେଳ େଯଉଁଠାେର ଶୟନ କରାଉଅଛ, ତାହା େମାେତ
ଜଣାଅ;

କାରଣ ତୁ ସଖାଗଣର ପଲ ନିକଟେର
ମୁଁ କାହିଁକି ଆବରକ ବ ପରିଧାନକାରିଣୀ ତୁ ଲ୍ୟ େହବି?

ବର
8 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମସୁ ରୀ, ଯଦି ତୁ େ ନ ଜାଣ,
େତେବ ତୁ େ ପଲର ପଦଚି ଧରି ଗମନ କର
ଓ େମଷପାଳକମାନ ତ ୁ ନିକଟେର ଆପଣା େଛଳିଛୁଆମାନ ୁ

ଚରାଅ।
9 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ,
ମୁଁ ଫାେରାର ରଥର ଅି ନୀ ସେ ତୁ ର ଉପମା େଦଇଅଛି।
10ତୁ ର ଗାଲ ଅଳ ାରେର ସି ତ,
ତୁ ଗଳେଦଶ ର ହାରେର ସୁେଶାଭିତ।

ଅନ୍ୟମାେନ
11ଆେ ତୁ ପାଇଁ ରୂ ପା ଭୁ ି ଲଗା ସୁବ ର୍ େବଣୀ ପ୍ର ୁତ କରିବା।

କନ୍ୟା
12ରାଜା େଭାଜନାସନେର ଉପବି ଥିବା େବେଳ
େମାʼ ସୁଗ ି ର ସୁବାସ ବ୍ୟା େହଲା।
13 େମାହର ପି୍ର ୟତମ
େମାʼ ବକ୍ଷ ଳ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଗ ରସ ବୃକ୍ଷର େଥାପା ତୁ ଲ୍ୟ େମାʼ

ପ୍ର ତି ଅଟି ।
14 େମାʼ ପି୍ର ୟତମ
େମାʼ ପ୍ର ତି ଐନଗଦୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େମେହ ି ପୁ ଗୁ ତୁ ଲ୍ୟ

ଅଟି ।
ବର

15 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େଦଖ, ତୁ େ ସୁ ରୀ,
େଦଖ, ତୁ େ ସୁ ରୀ ଅଟ;
ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ କେପାତ ତୁ ଲ୍ୟ।

କନ୍ୟା
16 େଦଖ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟତମ, ତୁ େ ସୁ ର, ହଁ, ତୁ େ

ମେନାହର;
ଆହୁ ରି, ଆ ମାନ ଶଯ୍ୟା ହରିଦ୍ ବ ର୍ ଅେଟ।
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17ଏରସ କା ଆ ମାନ ଗୃହର କଡ଼ି
ଓ େଦବଦାରୁ କା ଆ ମାନ ର ବରଗା।

2
1 ମୁଁ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ
ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର କଇଁଫୁଲ ଅେଟ।

ବର
2 େଯପରି କ କ ମଧ୍ୟେର କଇଁଫୁଲ,
େସହିପରି ଯୁବତୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େମାହର ପି୍ର ୟା।

କନ୍ୟା
3 େଯପରି ବନବୃକ୍ଷମାନ ମଧ୍ୟେର ନାଗର ବୃକ୍ଷ,
େସପରି ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟେର େମାହର ପି୍ର ୟତମ।
ମୁଁ ପରମ ଆନ େର ତା ଛାୟା ତେଳ ବସି ଲି
ଓ ତା ଫଳ େମାʼ ତୁ କୁ ାଦ ଲାଗିଲା।
4 େସ ଆପଣା େଭାଜନପାନର ଗୃହକୁ େମାେତ ଆଣିେଲ,
େମାʼ ଉପେର େପ୍ର ମ ହିଁ ତା ର ପତାକା େହଲା।
5 ତୁ େ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଦଇ େମାେତ ସୁି ର କର, ନାଗର

ଫଳେର େମାେତ ଆ ାସ ଦିଅ;
କାରଣ ମୁଁ େପ୍ର ମପୀଡ଼ିତା।
6ତା ବାମ ହ େମାʼ ମ କ ତେଳ ଅଛି,
ପୁଣି ତା ଦକି୍ଷଣ ହ େମାେତ ଆଲି ନ କେର।
7 େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ େଦଉଅଛି

େଯ,
େପ୍ର ମର ବାସନା େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି ଉେ ଜନା କର ନାହିଁ।

ପି୍ର ୟତମ ପ୍ର ତି କନ୍ୟାର ଶ୍ର ା
8ଏହି ତ େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ରବ!
େଦଖ, େସ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର କୁଦି କୁଦି,
ଉପପବର୍ ତଗଣ ଉପେର େଡଇଁ େଡଇଁ ଆସୁଅଛି ।
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9 େମାହର ପି୍ର ୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁ ଣ ମୃଗ ତୁ ଲ୍ୟ;
େଦଖ, େସ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଚୀର ପେଛ ଠିଆ େହଉଅଛି ,
େସ ଝରକାେର ଅନାଉଅଛି ,
େସ ଜାଲି ପରଦା ବାେଟ ଆପଣାକୁ େଦଖାଉ ଅଛି ।
10 େମାହର ପି୍ର ୟତମ କଥା କହିେଲ ଓ େସ େମାେତ କହିେଲ,
“େହ େମାହର ପି୍ର େୟ,
େମାହର ସୁ ରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ।
11କାରଣ, େଦଖ, ଶୀତକାଳ ଗତ େହଲା,
ବୃି େଶଷ େହାଇଗଲା;
12ଭୂ ମିେର ପୁ ପ୍ର ୁଟିତ େହଉଅଛି,
ପକ୍ଷୀଗଣର ଗାୟନକାଳ ଉପି ତ,
ଆ ମାନ େଦଶେର କେପାତର ରବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି;
13 ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଅପ ଫଳମାନ ପ କରୁ ଅଛି
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପୁି ତ େହାଇ ସୁବାସ େଦଉଅଛି।
େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େମାହର ସୁ ରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ।
14 େହ େମାହର କେପାତୀ, ତୁ େ େଶୖଳର ଫାଟେର ଗଡ଼ି ାନର

ଅ ରାଳେର ଅଛ,
େମାେତ ତୁ ରୂ ପ େଦଖିବାକୁ ଦିଅ,
େମାେତ ତୁ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ;
କାରଣ ତୁ ରବ ସୁମି ଓ ତୁ ରୂ ପ ମେନାହର।
15 ଆ ମାନ ପାଇଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନାଶକ ଶୃଗାଳମାନ ୁ , କୁ୍ଷଦ୍ର

ଶୃଗାଳମାନ ୁ ଧର;
କାରଣ ଆ ମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପୁି ତ େହାଇଅଛି।”
16 େମାʼ ପି୍ର ୟତମ େମାହର ଓ ମୁଁ ତା ର ଅେଟ;
େସ କଇଁଫୁଲବନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛି ।
17 େହ େମାହର ପି୍ର ୟତମ,
ଦିବସ ଶୀତଳ େହବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ େଫରିଆସି
େବଥର ପବର୍ ତେଶ୍ର ଣୀ ହରିଣ ଓ ମୃଗଶାବକ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଅ।

3
କନ୍ୟାର ପ୍ନ
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1ଯାହା ୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ େପ୍ର ମ କେର,
ତା ୁ ମୁଁ ରାତି୍ର କାେଳ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର େଖାଜିଲି;
ମୁଁ ତା ୁ େଖାଜିଲି, ମାତ୍ର ପାଇଲି ନାହିଁ।
2 “ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏେବ ଉଠି ନଗର ଭ୍ର ମଣ କରିବି,
ଯାହା ୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େପ୍ର ମ କେର,
ତା ୁ ମୁଁ ଗଳି ଗଳି ଓ ଛେକ ଛେକ େଖାଜିବି;”
ମୁଁ ତା ୁ େଖାଜିଲି, ମାତ୍ର ପାଇଲି ନାହିଁ।
3ନଗର ଭ୍ର ମଣକାରୀ ପ୍ର ହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ;
ମୁଁ େସମାନ ୁ ପଚାରିଲି, ଯାହା ୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େପ୍ର ମ କେର,
“ତା ୁ କି ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଲ?”
4 େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅ କ୍ଷଣ ଉ ାେର
ଯାହା ୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େପ୍ର ମ କେର, ତା ୁ ପାଇଲି;
ମୁଁଆପଣାମାତୃ ଗୃହକୁଓ େମାʼଗଭର୍ ଧାରିଣୀ ଅ ଃପୁରକୁନଆଣିବା

ପଯର୍ ୍ୟ
ତା ୁ ଧରି ରଖିଲି, ଆଉ ଯିବାକୁ େଦଲି ନାହିଁ।
5 େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ େଦଉଅଛି

େଯ,
େପ୍ର ମର ବାସନା େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି ଉେ ଜିତ କର ନାହିଁ।

ବିବାହକୁ ବରର ଆଗମନ
6ଗ ରସ ଓ କୁ ୁ ରୁ େର,
ଗ ବଣିକର ସବର୍ ପ୍ର କାର ସୁଗ ି ଚୂ ର୍ େର ସୁବାସି ତ େହାଇ
ଧୂମ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ା ରରୁ େଯ ଆସୁଅଛି , େସ କିଏ?
7 େଦଖ, ତାହା ଶେଲାମନ ର ବିଶ୍ର ାମର ଆସନ;
ତହିଁ ଚତୁ ଗେର ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଷାଠିଏ ଜଣ

ବୀର ଅଛି ।
8 େସମାେନ ସମେ ଖ ଧାରୀ ଓ ଯୁ େର ନିପୁଣ;
ରାତି୍ର କାଳର ଆଶ ା େହତୁ ପ୍ର େତ୍ୟକର କଟିେଦଶେର ଖ

ବ ା ଥାଏ।
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9ଶେଲାମନ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଲିବାେନାନର କା ର ଏକ ପାଲିି
ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

10 େସ ତହିଁର ସବୁ ରୂ ପାର,
ତହିଁର ତଳଭାଗ ସୁନାର, ତହିଁର ଆସନ ବାଇଗଣିଆ ର ର

କେଲ,
ତହିଁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାମାନ ର ାରା େପ୍ର ମେର

ମି ତ।
11 େହ ସି େୟାନର କନ୍ୟାଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ବାହାେର ଯାଇ

ମୁକୁଟଭୂ ଷିତ ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ େଦଖ,
ତା ବିବାହ ଦିନେର ଓ ତା ମନର ଆନ ଦିନେର
ତା ମାତା ତା ୁ େସହି ମୁକୁଟ ପି ାଇ ଅଛି ।

4
କନ୍ୟାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟକୁ ବରର ପ୍ର ଶଂସା

1 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େଦଖ, ତୁ େ ସୁ ରୀ; େଦଖ ତୁ େ ସୁ ରୀ;
ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁ ଚକୁ୍ଷ କେପାତ ତୁ ଲ୍ୟ;
ତୁ ର େକଶ ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ ତ ପା ର୍ େର ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ

ତୁ ଲ୍ୟ।
2ତୁ ର ଦ -ପଂି ନୂତନ େଲାମକଟା,
ାନରୁ ଉି ତା େମଷୀପଲ ତୁ ଲ୍ୟ; େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଯାଆଁଳା

ଛୁଆ ଅଛି,
ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ।
3ତୁ ର ଓ ାଧର ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତା ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତୁ ର ମୁଖ ମେନାହର;
ଓଢ଼ଣି ତେଳ ତୁ ଗାଲ ଡାଳି ତୁ ଲ୍ୟ।
4 ତୁ ର ଗଳେଦଶ ଅ ାଗାର ନିମେ ନିମ ତ ଦାଉଦ ଦୁଗର୍

ତୁ ଲ୍ୟ,
େସହି ଦୁଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସହସ୍ର ଚମର୍ ,
ବୀରଗଣର ସକଳ ଢାଲ ଟ ାଗଲା।
5 କଇଁଫୁଲ ବନେର ଚରିବାର ଯାଆଁଳା ହରିଣ ଛୁଆ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର

ନଯୁଗଳ।



ପରମ ଗୀତ 4:6 viii ପରମ ଗୀତ 4:14

6 ଦିବସ ଶୀତଳ େହବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ମୁଁ ଗ ରସ-ପବର୍ ତ ଓ କୁ ୁ ରୁ -ଉପପବର୍ ତକୁ ଯିବି।
7 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, ତୁ େ ସବର୍ ା ସୁ ରୀ;
ତୁ ଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ।
8 େହ େମାହର କେନ୍ୟ, େମାʼ ସେ ଲିବାେନାନରୁ ,
େମାʼ ସେ ଲିବାେନାନରୁ ଆସ;
ଅମାନାର ଶୃ ରୁ ,
ସନୀର୍ ଓ ହେମର୍ ାଣର ଶୃ ରୁ ,
ସି ଂହମାନ ଗ ରରୁ ,
ଚିତାବାଘମାନ ପବର୍ ତରୁ ତଳକୁ ଆସ।*
9 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େହ େମାହର କନ୍ୟା, ତୁ େ େମାହର ଚି

ହରଣ କରିଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣାର ଏକଦୃି େର,
ଆପଣା ଗଳାର ଏକ ହାରେର େମାହର ଚି ହରଣ କରିଅଛ।
10 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େମାହର କନ୍ୟା, ତୁ ର େପ୍ର ମ କିପରି

ମେନାରମ!
ତୁ େପ୍ର ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା କିପରି ଉ ମ!
ପୁଣି, ତୁ େତୖଳର ସୁଗ ସବର୍ ପ୍ର କାର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା କିପରି

ଉ ମ!
11 େହ େମାହର କନ୍ୟା, ତୁ ଓ ାଧରରୁ ମଧୁଚାକ ପରି େଟାପା

େଟାପା କ୍ଷେର;
ମଧୁ ଓ ଦୁ ତୁ ଜି ା ତେଳ ଥାଏ;
ତୁ ବ ର ସୁଗ ଲିବାେନାନର ସୁଗ ତୁ ଲ୍ୟ।
12 େମାହର ପି୍ର େୟ, େମାହର କନ୍ୟା ଏକ ରୁ ଉଦ୍ୟାନ;
ଏକ ରୁ ନିଝର୍ ର, ଏକ ମୁଦ୍ର ା ି ତ ଜଳାକାର ସଦୃଶ୍ୟ।
13ତୁ ର ପ ବ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଫଳବିଶି ଡାଳି ଉପବନ;
େମେହ ି , ସୁଗ ି ବୃକ୍ଷର ଚାରାବିଶି ,
14ଜଟାମାଂସୀ ଓ କୁ ୁ ମ,
ବଚ ଓ ଦାରୁ ଚିନି, ସବର୍ ପ୍ର କାର କୁ ୁ ରୁ ବୃକ୍ଷବିଶି ଗ ରସ
ଓ ଅଗୁରୁ , ସବର୍ ପ୍ର କାର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ସୁଗ ି ବୃକ୍ଷବିଶି ।
* 4:8 ତଳକୁ ଆସ। ଅବା ଦୃି ପାତ କର
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15ତୁ େ ଉଦ୍ୟାନସମୂହର ଜଳାକର,
ଅମୃତ ଜଳର କୂପ
ଓ ଲିବାେନାନରୁ ପ୍ର ବାହିତ େସ୍ର ାତ ସଦୃଶ୍ୟ।

ଏକତ୍ର େପ୍ର େମାଦ୍ୟାନେର କନ୍ୟା
16 େହ ଉ ରୀୟ ବାୟୁ , ଜାଗ; େହ ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ , ଆସ;

େମାʼ ଉଦ୍ୟାନର ସୁଗ ି େଯପରି ନିଗର୍ ତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତହିଁ
ଉପେର ବହ।

େମାହର ପି୍ର ୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସ ୁ
ଓ ଆପଣାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଫଳସବୁ େଭାଜନ କର ।ୁ

5
ବର

1 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, େମାହର କନ୍ୟା, ମୁଁ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ
ଆସି ଅଛି;

ମୁଁ ଆପଣା ଗ ରସ ଓ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି;
ମୁଁ ଆପଣା ମଧୁଚାକ ଓ ମଧୁ େଭାଜନ କରିଅଛି;
ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁ ପାନ କରିଅଛି।

ଅନ୍ୟମାେନ
େହ ବୁ ଗଣ, େଭାଜନ କର;
େହ ପି୍ର ୟତମଗଣ, ପାନ କର, ହଁ, ଯେଥ ପାନ କର।

ପି୍ର ୟତମ ୁ କନ୍ୟାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
2 ମୁଁ ନିଦି୍ର ତା ଥିଲି, ମାତ୍ର େମାହର ହୃ ଦୟ ଜାଗ୍ର ତ ଥିଲା;
ଏହି ତ େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ରବ, େସ ାରେରଆଘାତ କରି କହୁ ଅଛି ,
“େହ େମାହର ଭଗିନୀ, େମାହର ପି୍ର େୟ, େମାହର କେପାତୀ,

େମାହର ଶୁ ମେତ; େମାʼ ପାଇଁ ାର ଫିଟାଅ;
କାରଣ େମାହର ମ କ ଶିଶିରେର,
େମାହର େକଶ ରାତି୍ର ର ଜଳବି ୁ େର ପରିପୂ ର୍ ।”
3 ମୁଁ ଆପଣା ଜାମା କାଢ଼ି ପକାଇଅଛି, କିପରି ପୁନବର୍ ାର ତାହା ପି ି ବି?
ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ େଧାଇଅଛି; କିପରି ପୁନବର୍ ାର ତାହା ମଳିନ କରିବି?
4 େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ାରର ଛିଦ୍ର େର ଆପଣା ହ େଥାଇେଲ,
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ତହିଁେର େମାହର ହୃ ଦୟ ତା ପାଇଁ ଉେ ଜିତ େହଲା।
5 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ପାଇଁ ାର ଫିଟାଇବାକୁ ଉଠିଲି;
କିଳିଣୀର େବ ଉପେର େମାʼ ହ ରୁ ଗ ରସ,
େମାʼ ଅ ୁ ଳିରୁ ଦ୍ର ବ ଗ ରସ କ୍ଷରିଲା।
6 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ପାଇଁ ାର ଫିଟାଇଲି;
ମାତ୍ର େମାହର ପି୍ର ୟତମ ାନା େର ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
େସ କଥା କହିବା େବେଳ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଉଡ଼ିଗଲା;
ମୁଁ ତା ୁ େଖାଜିଲି, ମାତ୍ର ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ;
ମୁଁ ତା ୁ ଡାକିଲି,ମାତ୍ର େସ େମାେତେକୗଣସି ଉ ରେଦେଲନାହିଁ।
7ନଗର ଭ୍ର ମଣକାରୀ ପ୍ର ହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ,
େସମାେନ େମାେତ ପ୍ର ହାର କେଲ, େସମାେନ େମାେତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ

କେଲ।
ପ୍ର ାଚୀର-ରକ୍ଷକମାେନ େମାʼ ଠାରୁ େମାହର ଆ ାଦନ ବ କାଢ଼ି

େନଇଗେଲ।
8 େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, େଯେବ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ

ପି୍ର ୟତମ ର େଦଖା ପାଇବ,
େତେବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଶପଥ େଦଇ କହୁ ଅଛି,
ମୁଁ େପ୍ର ମପୀଡ଼ିତା େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ତା ୁ କହିବ।

ଅନ୍ୟମାେନ
9 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମାସୁ ରୀ,
ତୁ ପି୍ର ୟତମ କି ବିଷୟେର ଅନ୍ୟ ପି୍ର ୟତମଠାରୁ ଅଧିକ?
ତୁ େ େଯ ଆ ମାନ ୁ ଶପଥ େଦଉଅଛ,
ତୁ ପି୍ର ୟତମ କି ବିଷୟେର ଅନ୍ୟ ପି୍ର ୟତମଠାରୁ ଅଧିକ?

ପି୍ର ୟତମ ୁ କନ୍ୟାର ପ୍ର ଶଂସା
10 େମାହର ପି୍ର ୟତମ େ ତ ଓ ର ବ ର୍ ,
ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ।
11ତା ର ମ କ ଶୁ ସୁବ ର୍ ତୁ ଲ୍ୟ,
ତା ର େକଶ କୁି ତ ଓ ଡାମରା କାଉ ତୁ ଲ୍ୟ କୃ ବ ର୍ ।
12ତା ର େନତ୍ର ଯୁଗଳ ଜଳେସ୍ର ାତ ନିକଟ କେପାତ ତୁ ଲ୍ୟ;
ଦୁ େର େଧୗତ ଓ ଯଥା ାନେର ାପିତ।
13ତା ର ଗାଲ ସୁଗ ି ଲତାର କିଆରି ରୂ ପ,
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ସୁଗ ି ତୃ ଣର ତଟ ରୂ ପ;
ତା ର ଓ ାଧର କଇଁଫୁଲ ତୁ ଲ୍ୟ, ତହିଁରୁ ଦ୍ର ବ ଗ ରସ କ୍ଷେର।
14ତା ହ ୟ େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟ ମଣିେର ଖଚିତ ସୁବ ର୍ ମୁଦି୍ର କା ତୁ ଲ୍ୟ;
ତା ଶରୀର ନୀଳକା ମଣି-ମି ତ ଗଜଦ ମୟ ଶି କମର୍ ତୁ ଲ୍ୟ।
15ତା େଗାଡ଼ ଦୁଇଟି ଶୁ ସୁବ ର୍ ଚୁ ୀେର ାପିତ ମମର୍ ର ପ୍ର ରର

ତୁ ଲ୍ୟ;
ତା ର ଦୃଶ୍ୟ ଲିବାେନାନ ସଦୃଶ, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଉୃ ।
16ତା ମୁଖ ଅତ୍ୟ ସୁମି ;
ହଁ, େସ ସବର୍ େତାଭାେବ ମେନାହର।
େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,
ଏହି େମାହର ପି୍ର ୟତମ, ଏହି େମାହର ସଖା।

6
ଅନ୍ୟମାେନ

1 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମସୁ ରୀ,
ତୁ ର ପି୍ର ୟତମ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଇଅଛି ?
ତୁ ସେ ଆେ ମାେନ େଯପରି େଖାଜି ପାରିବା,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ପି୍ର ୟତମ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଇଅଛି କୁହ?

କନ୍ୟା
2 େମାହର ପି୍ର ୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ,
ସୁଗ ି ଲତାର କିଆରିକୁ,
ଉଦ୍ୟାନସମୂହେର (ପଲ) ଚରାଇବାକୁ ଓ କଇଁଫୁଲ ସଂଗ୍ର ହ

କରିବାକୁ ଯାଇଅଛି ।
3 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ର ଓ େମାʼ ପି୍ର ୟତମ େମାହର;
େସ କଇଁଫୁଲ ବନେର ଆପଣା ପଲ ଚରାି ।

ବର
4 େହ େମାହର ପି୍ର େୟ, ତୁ େ ତିସର୍ ା ପରି ସୁ ରୀ,
ଯିରୂ ଶାଲମ ପରି େଶାଭାବତୀ,
ଜାଧାରୀ େସୖନ୍ୟ ପରି ଭୟ ରୀ।

5ତୁ େ େମାʼ ଆଡ଼ୁ ଆପଣା ଆଖି େଫରାଅ,



ପରମ ଗୀତ 6:6 xii ପରମ ଗୀତ 6:13

କାରଣ ତ ୍ଵାରା ମୁଁ ପରା େହାଇଅଛି।
ତୁ ର େକଶ ଗିଲୀୟଦ ପା ର୍ େର ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ ତୁ ଲ୍ୟ।
6ତୁ ର ଦ -ପଂି ାନରୁ ଉି ତା େମଷୀପଲ ତୁ ଲ୍ୟ;
େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛି,
ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ।
7ତୁ ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁ ର ଗାଲ ଡାଳି ଖ ସଦୃଶ।
8ଷାଠିଏ ରାଣୀ ଓ ଅଶୀ ଉପପ ୀ
ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବତୀ ଅଛି ।
9ମାତ୍ର େମାʼ କେପାତୀ, େମାʼ ଶୁ ମତି ଅି ତୀୟା;
େସ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ;
େସ ଆପଣା ଗଭର୍ ଧାରିଣୀର ମେନାନୀତା।
କନ୍ୟାମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି ଧନ୍ୟା େବାଲି କହିେଲ;
ହଁ, ରାଣୀ ଓ ଉପପ ୀଗଣ ତାହାକୁ ପ୍ର ଶଂସା କେଲ।
10ଏହି େଯ ଅରୁ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଉଦୀୟମାନା,
ଚ ମା ତୁ ଲ୍ୟ ସୁ ରୀ,
ସୂଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ବିଶୁ ା,
ଜାବିଶି େସୖନ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଭୟ ରୀ, େସ କିଏ?
କନ୍ୟା

11 ମୁଁ ଉପତ୍ୟକାର ନବୀନ ବୃକ୍ଷସବୁ େଦଖିବାକୁ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପ ବିତ େହାଇଅଛି କି ନାହିଁ
ଓ ଡାଳି ଫୁଲ ଧରିଅଛି କି ନାହିଁ,
େଦଖିବାକୁ ଆକ୍ େରାଟ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲି।
12 ମୁଁ ଜ୍ଞାତ େହବା ପୂେବର୍ େମାହର ପ୍ର ାଣ
େମାʼ ରାଜକୀୟ େଲାକମାନ ରଥ ମଧ୍ୟେର େମାେତ ରଖିଲା।

ଅନ୍ୟମାେନ
13 େହ ଶୂଲମିେୟ, େଫର, େଫର;
ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ େଦଖିବା, େଫର, େଫର।

ବର
ମହନୟିମ ନୃତ୍ୟକୁ େଯପରି,
େସପରି କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ଶୂଲମିୟାକୁ ଅନାଇବ?
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7
1 େହ ରାଜକେନ୍ୟ, ପାଦୁକାେର ତୁ ଚରଣ କିପରି ସୁ ର।
ତୁ ର କଟିମ ଳ ନିପୁଣ ଶି କର ହ େର ନିମ ତ ର ହାର

ରୂ ପ।
2ତୁ ରନାଭିେଦଶ ମିଶି୍ର ତଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଅଭାବନ ଥିବା ବ ର୍ୁ ଳତାଟିଆ

ତୁ ଲ୍ୟ;
ତୁ ର ଉଦର କଇଁଫୁଲ-ମି ତ ଗହମରାଶି ତୁ ଲ୍ୟ।
3ତୁ ର ନଯୁଗଳ ହରିଣୀର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ତୁ ଲ୍ୟ।
4ତୁ ର ଗଳେଦଶ ଗଜଦ ମୟ ଦୁଗର୍ ସଦୃଶ;
ତୁ େନତ୍ର ଯୁଗଳ େବଥ୍ -ର ୀମ ନଗର- ାର ନିକଟ ହିଷ୍ େବାନ

ସେରାବର ସଦୃଶ;
ତୁ ନାସି କା ଦେ ଶକ ସ ୁଖ ଲିବାେନାନର ଦୁଗର୍ ତୁ ଲ୍ୟ।
5ତୁ ମ କ କମ ଲ ପବର୍ ତ ତୁ ଲ୍ୟ,
ପୁଣି ତୁ ମ କର େକଶ ବାଇଗଣିଆ ର ତୁ ଲ୍ୟ;
ତହିଁର େବଣୀ-ପାଶେର ରାଜା ବ ୀ ରୂ େପ ଧୃତ ଅଟି ।
6 େହ ପି୍ର େୟ, ତୁ ି ଜନ୍ମ ାଇବା ନିମେ ତୁ େ କିପରି ସୁ ରୀ ଓ

ମେନାହାରିଣୀ!
7ତୁ ଶରୀରର ଦୀଘର୍ ତା ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତୁ ନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର େପ ା ତୁ ଲ୍ୟ।
8 ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଆେରାହଣ କରିବି,
ମୁଁ ତହିଁର ବାହୁ ା ଧରିବି;”
ତୁ ନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର େପ ା ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ;
ପୁଣି, ତୁ ନି ାସରଆଘ୍ର ାଣ ନାଗର ଫଳରବାସନା ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ;
9ତୁ ର ମୁଖ* ସେବର୍ ା ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁ ଲ୍ୟ,
ତାହା େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ଗଳେଦଶେର ଚି ଣ ଗଳିଯାଏ,
ପୁଣି ତାହା ଓ ଓ ଦା େଦଇ† ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିଯାଏ।
10 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ର ଓ ତା ର ବାସନା େମାʼ ପ୍ର ତି ଅଛି।

କନ୍ୟାର େପ୍ର ମ ପ୍ର ଦାନ

* 7:9 ମୁଖ କି ା ଚୁ ନ † 7:9 ତାହା ଓ ଓ ଦା େଦଇ କିଅବା ନିଦି୍ର ତ
େଲାକମାନ ଓ ାଧରେର
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11ଆସ, େମାʼ ପି୍ର ୟତମ, ଆେ ମାେନ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଉ;
ଆେ ମାେନ ପ ୀଗ୍ର ାମେର‡ କାଳ େକ୍ଷପଣ କରୁ ।
12ଆେ ମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଉ;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପ ବିତ ଓ ତହିଁର ପୁ ପ୍ର ୁଟିତ
ଓ ଡାଳି ପୁି ତ େହାଇଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖୁ;
େସଠାେର ମୁଁ ତୁ କୁ ଆପଣା େପ୍ର ମ ପ୍ର ଦାନ କରିବି।
13 ଦୂଦାଫୁଲ ସୁବାସ େଦଉଅଛି,
ଆ ମାନ ାର ନିକଟେର ସବର୍ ପ୍ର କାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ନୂତନ ଓ

ପୁରାତନ ଫଳ ଅଛି,
ପି୍ର ୟତମ ପ୍ର ତି ବ୍ୟାକୁଳତା େହ େମାହର ପି୍ର ୟତମ, ତାହାସବୁ ମୁଁ

ତୁ ପାଇଁ ରଖିଅଛି।

8
1ଆହା, େଯ େମାʼ ମାତା ର ନ୍ୟପାନ କରିଅଛି,
ଏପରି େମାʼ ସେହାଦର ତୁ ଲ୍ୟ େଯେବ ତୁ େ ହୁ ଅ !
େତେବ ମୁଁ ତୁ କୁ ବାହାେର େଦଖିେଲ, ତୁ କୁ ଚୁ ନ ଦିଅି ;
ଆଉ, େକହି େମାେତ ତୁ କର ା ନାହିଁ।
2 ମୁଁ ତୁ କୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ଆପଣା ମାତା ଗୃହକୁ େଘନି ଆସି ,
େସ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅେ ;
ମୁଁ ତୁ କୁ ସୁଗ ି ମିଶିି୍ର ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
େମାହର ଡାଳି ରସ ପାନ କରାି ।
3ତା ବାମ ହ େମାʼ ମ କ ତେଳ ରହିବ
ଓ ତା ଡାହାଣ ହ େମାେତ ଆଲି ନ କରିବ।
4 େହ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଶପଥ େଦଉଅଛି

େଯ,
େପ୍ର ମର ବାସନା େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି ଉେ ଜିତ କର ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟମାେନ
‡ 7:11 ପ ୀଗ୍ର ାମେର କିଅବା େହନା ବୁଦାେର କି ା ବନ୍ୟ ପୁ େର
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5ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ଉପେର ଆଉଜିପଡ଼ି ପ୍ର ା ରରୁ ଆସୁଅଛି େଯ,
େସ କିଏ?

ନାଗର ବୃକ୍ଷ ତେଳ ମୁଁ ତୁ କୁ ଜଗାଇଲି;
େସଠାେର ତୁ ମାତା ତୁ ପାଇଁ ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା େହେଲ,
େସଠାେର େସ ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା େହାଇ ତୁ କୁ ପ୍ର ସବ କେଲ।

କନ୍ୟା
6ତୁ େ େମାେତ େମାହର ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର,
େମାହର ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା ବାହୁ େର ଧାରଣ କର;
କାରଣ େପ୍ର ମ ମୃତୁୁ ୍ୟ ପରି ବଳବାନ;
ଅ ର୍ ାଳା ପାତାଳ ପରି ଦୃଢ଼;
ତହିଁର ଶିଖା ଅି ଶିଖା, ଅତି ଭୟ ର ଅି ଶିଖା।
7ଅପାର ଜଳରାଶି େପ୍ର ମକୁ ନିବର୍ ାଣ କରି ନ ପାେର,
କିଅବା ବଢ଼ି ତାହା ବୁଡ଼ାଇ ନ ପାେର;
ଯଦି େକହି େପ୍ର ମ ନିମେ ଆପଣା ଗୃହର ସବର୍ େଦବ,
େତେବ େସ େଲାକ ନିତା ତୁ ୀକୃତ େହବ।

ଅନ୍ୟମାେନ
8ଆ ମାନ ର େଗାଟିଏ ସାନ ଭଗିନୀ ଅଛି,
ତାହାର ନ େହାଇ ନାହିଁ;
େଲାେକ ଆ ମାନ ଭଗିନୀକୁ ମାଗିବା ଦିନେର
ଆେ ମାେନ ତାହା ପାଇଁ କଅଣ କରିବା?
9ଯଦି େସ ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପା ହୁ ଏ,
େତେବ ଆେ ମାେନ ତାହା ଉପେର ରୂ ପାର ଦୁଗର୍ ନିମର୍ ାଣ କରିବା;
ଆଉ, ଯଦି େସ ାର ରୂ ପା ହୁ ଏ,
େତେବ ଆେ ମାେନ ଏରସ ପଟାେର ତାହାକୁ ଆବରଣ କରିବା।

କନ୍ୟା
10 ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପା ଓ େମାହର ନ ତହିଁର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ;
େସହି ସମୟେର ତା ଦୃି େର ମୁଁ ଶାି ପ୍ର ା ାର ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲି।
11ବାଲ-ହାେମାନେର ଶେଲାମନ ର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା;
େସ ରକ୍ଷକମାନ ୁ ତାହା ଭଡ଼ା େଦଇଥିେଲ;
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ପ୍ର େତ୍ୟକ ରକ୍ଷକକୁ ତହିଁରଫଳ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ସହସ୍ର ରୂ ପା ମୁଦ୍ର ା
େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

12 େମାହର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େମାʼ ସ ୁଖେର ଅଛି;
େହ ଶେଲାମନ, େସହି ସହସ୍ର ମୁଦ୍ର ା ତୁ େ ପାଇବ
ଓ ତହିଁରଫଳରକ୍ଷକମାେନ ଦୁଇ ଶତ ମୁଦ୍ର ା ପାଇେବ।

ବର
13 େହ ଉପବନବାସି ନୀ,
ମିତ୍ର ଗଣ ତୁ ର ରବ ଶୁଣି ;
ତାହା େମାେତ ଶ୍ର ବଣ କରାଅ।

କନ୍ୟା
14 େହ େମାହର ପି୍ର ୟତମ, ଚ ଳ ହୁ ଅ,
ସୁଗ ି ମୟ ପବର୍ ତେଶ୍ର ଣୀ ଉପେର
ତୁ େ ମୃଗ ବା ହରିଣଶାବକ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଅ।
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