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Song of Solomon
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ

ਭੂਿਮਕਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਿਜਆਦਾ
ਭਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਸਹਰਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ 1:1 - 2:7
ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ 2:8 - 3:5
ਤੀਸਰਾ ਗੀਤ 3:6 - 5:1
ਚੌਥਾ ਗੀਤ 5:2 - 6:3
ਪੰਜਵਾ ਗੀਤ 6:4 - 8:4
ਛੇਵਾਂ ਗੀਤ 8:5 - 14
ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ
ਵਧੂ
੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ।
੨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਚੁੰਮ,ੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਧ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ।
੩ ਤੇਰੇ ਅਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੋਏ ਹੋਏ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
੪ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਾਂਗੀਆਂ ।
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ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀਆਂ,
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
੫ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਲੂਟੀ ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ,
ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਰਗੀ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ।
੬ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਲੂਟੀ ਹਾਂ,
ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲਾਇਆ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
੭ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਪਆਰੇ,
ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਕੱਥੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ ?
ਵਰ
੮ ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤੀਏ,
ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ।
੯ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋਹੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ l
੧੦ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ,
ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ।
ਵਧੂ
੧੧ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ।
੧੨ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਜਟਾ-ਮਾਸੀ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁੰਗਧ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ ।
੧੩ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ,
ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ।
੧੪ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ,
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ਜੋ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਬਗ਼ੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
ਵਰ
੧੫ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,ਂ
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ।
ਵਧੂ
੧੬ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ
ਸਾਡੀ ਸੇਜ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੈ ।
੧੭ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਿਦਆਰ ਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨੌਵਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
੨
੧ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ
ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸਨ ਹਾਂ ।
ਵਰ
੨ ਿਜਵੇਂ ਸੋਸਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
ਵਧੂ
੩ ਿਜਵੇਂ ਸੇਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ,
ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ।
੪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ-ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ,
ਉਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੀ ।
੫ ਮੈਨੂੰ ਸੌਗੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ,
ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੋਗਣ ਹਾਂ ।
੬ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦਾ !
੭ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਾਿਰਆਂ,
ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਕਸਾਓ, ਨਾ ਜਗਾਓ,
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ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ !
ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ
ਵਧੂ
੮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ !
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਕੁੱਦਦਾ ਹੋਇਆ !
੯ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਕਾਰੇ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ !
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਕਦਾ
ਅਤੇ ਝਰੋਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ !
੧੦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਵਰ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਪਵੰਤੀ, ਠ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ,
੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ,
੧੨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ।
੧੩ ਹੰਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅੰਗੂਰ ਫਲ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਪਵੰਤੀ,
ਠ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ !
੧੪ ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ,
ਢਲਾਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਿਵਖਾ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ।
੧੫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ,
ਜੋ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
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ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤਾਂ ਿਖੜ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਵਧੂ
੧੬ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
੧੭ ਜਦ ਤੱਕ ਿਦਨ ਢਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਣ,
ਤਦ ਤੱਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ,
ਮੁੜ ਤੇ ਚਕਾਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨ ਵਾਂਗਰ ਬਣ
ਿਜਹੜਾ ਬਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ।
੩
੧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ,
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ।
੨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਐਧਰ ਓਧਰ ਿਫਰਾਂਗੀ,
ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੀ ।
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ।
੩ ਰਾਖੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ? “
੪ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ।
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਛੱਿਡਆ ਨਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਣਨੀ ਦੀ ਕੋਠਰੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਗਈ ।
੫ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਕਸਾਓ, ਨਾ ਜਗਾਓ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ !
ਤੀਸਰਾ ਗੀਤ
ਵਧੂ
੬ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ
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ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?
੭ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੱਠ ਸੂਰਮੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ।
੮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਹਨ,
ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
੯ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ।
੧੦ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਤ੍ਰ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ,
ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
੧੧ ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੋ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਵੇਖੋ,
ਉਸਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ।
੪
ਵਰ
੧ ਵੇਖ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ !
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕਬੂਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ,
ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਗਲਆਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ।
੨ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮੁੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹਾ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ।
੩ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਵਰਗੇ ਹਨ,
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ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ।
੪ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ-ਖਾਨੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਲਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹਨ ।
੫ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਸੋਸਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ।
੬ ਜਦ ਤੱਕ ਿਦਨ ਢਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਣ,
ਮੈਂ ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ।
੭ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,ਂ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ।
੮ ਹੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆ,
ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆ,
ਤੂੰ ਅਮਾਨਾਹ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ,
ਸ਼ਨੀਰ ਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ,
ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਦਆਂ ਘੁਰਿਨਆਂ ਤੋਂ,
ਚੀਿਤਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ।
੯ ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨਾਲ !
੧੦ ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਧ ਨਾਲੋ,ਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸਾਿਰਆਂ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ !
੧੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਦ ਚੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ ।
੧੨ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਗੀਚੇ ਵਰਗੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ।
੧੩ ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤਮ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹਨ,
ਿਜੱਥੇ ਮਿਹੰਦੀ ਤੇ ਜਟਾਂ ਮਾਸੀ,
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੧੪ ਜਟਾਂ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ,
ਬੇਦ-ਮੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੁਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ,
ਗੰਧਰਸ ਤੇ ਕੇਉੜਾ ਸਭ ਤਮ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
੧੫ ਤੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਤਾ,
ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈਂ ।
ਵਧੂ
੧੬ ਹੇ ਤਰ ਦੀਏ ਪੌਣ,ੇ ਜਾਗ ! ਹੇ ਦੱਖਣ ਦੀਏ ਪੌਣੇ, ਆ,
ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਵਗ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੇ ।
ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਠੇ ਫਲ ਖਾਵੇ ।
੫
ਵਰ
੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੰਧਰਸ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਧ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
ਸਾਥੀਓ, ਖਾਓ !
ਿਪਆਿਰਓ, ਪੀਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ !
ਚੌਥਾ ਗੀਤ
ਵਧੂ
੨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਸੀ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,
“ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਰਮਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ
ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ !
ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮੇਰੀਆਂ ਲਟਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਿਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
੩ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਿਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ?
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੪ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਨੇ ਛੇਕ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਲ ਿਪਆ !
੫ ਮੈਂ ਠੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੰਧਰਸ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਗੰਧਰਸ
ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਚੋ ਿਪਆ ।
੬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਜਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਾ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੭ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ,
ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲਈ ।
੮ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੋਗਣ ਹਾਂ ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
੯ ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਦੂਜੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤ ! ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਦੂਜੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ,
ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈਂ !
ਵਧੂ
੧੦ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਗੋਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੈ,
ਉਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤਮ ਹੈ !
੧੧ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲੇ ਹਨ ।
੧੨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ।
੧੩ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲਸਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ,
ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
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ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੋਸਨ ਹਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਗੰਧਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ।
੧੪ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਜੜੇ
ਹੋਣ ।
ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਬਣਤ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ।
੧੫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਲਬਾਨੋਨ ਵਰਗਾ,
ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤਮ ਹੈ ।
੧੬ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਿਮੱਠਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਹੈ !
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ ।
੬
ਸਹੇਲੀਆਂ
੧ ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਹੈ ?
ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਿਕੱਧਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ ?
ਵਧੂ
੨ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਲਈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਸਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਸਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ
।
੩ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਵਾ ਗੀਤ
ਵਰ
੪ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਿਤਰਸਾਹ ਨਗਰ ਵਾਂਗੂੰ ਰੂਪਵੰਤ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਹਣੀ,
ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਭਆਨਕ ਹੈ !
੫ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫੇਰ ਲੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ !
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ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ।
੬ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹਾ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ।
੭ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ।
੮ ਸੱਠ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਸੁਰੀਤਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ ।
੯ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਰਮਲ ਅਨੋਖੀ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਡਲੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਣਨੀ ਦੀ ਦੁਲਾਰੀ ਹੈ ।
ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਆਿਖਆ,
ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ ।
੧੦ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ,
ਚੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨਰਮਲ ਹੈ,
ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਭਆਨਕ ਹੈ ?
੧੧ ਮੈਂ ਚਲਗੋਿਜਆਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹਿਰਆਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ,
ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
੧੨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ,
ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
੧੩ ਮੁੜ, ਮੁੜ ਆ, ਹੇ ਸੂਲੰਮੀਥ,
ਮੁੜ, ਮੁੜ ਆ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀਏ ।
ਵਧੂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੂਲੰਮੀਥ ਦੇ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰੋਗੇ,
ਿਜਵੇਂ ਮਹਨਇਮ ਦੇ ਨਾਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਵਰ

੭
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੧ ਹੇ ਪਤਵੰਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹਨ !
ਤੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ
ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।
੨ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਗੋਲ ਕਟੋਰਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਮਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
੩ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ
ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ।
੪ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ,
ਜੋ ਬਥ-ਰੱਬੀਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੈ ।
ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦੰਿਮਸਕ ਵੱਲ ਹੈ ।
੫ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬੈਂਗਣੀ ਿਜਹੇ ਹਨ,
ਰਾਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਧੂਆ ਹੈ ।
੬ ਹੇ ਿਪਆਰੀ, ਤੂੰ ਿਕੰਨੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,ਂ
ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਹੈਂ !
੭ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਖਜੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ।
੮ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਾਂਗਾਂ,
ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸੇਬਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ।
੯ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਮਧ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਵਧੂ
੧੦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ।
੧੧ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ,
ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ ।
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੧੨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ,
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਵੇਲ ਿਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਖੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਅਨਾਰ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਿਦਆਂਗੀ ।
੧੩ ਦੁਦਾਫਲ ਸੁਗੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਠੇ ਫਲ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ।
ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੮
੧ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਚੁੰਘੀਆਂ !
ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣਦਾ !
੨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੀ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮਧ,
ਆਪਣੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਿਪਲਾਉਂਦੀ ।
੩ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ !
੪ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਓ ਅਤੇ ਜਗਾਓ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ ?
ਛੇਵਾਂ ਗੀਤ
ਸਹੇਲੀਆਂ
੫ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?
ਵਧੂ
ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ,
ਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ,
ਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਣਨ ਦੀ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਣਆ ।
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੬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖ,
ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬੰਨ੍ਹ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
ਈਰਖਾ ਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਕਠੋਰ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ ।
੭ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਦੰਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ।
ਵਧੂ ਦਾ ਭਰਾ
੮ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀਆਂ ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ?
੯ ਜੇ ਉਹ ਕੰਧ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵ,ੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਂਗੇ ।
ਵਧੂ
੧੦ ਮੈਂ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ,
ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ ।
ਵਰ
੧੧ ਬਆਲ-ਹਮੋਨ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਰਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ।
ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱਕੇ ਿਲਆਵੇ ।
੧੨ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਹੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਿਮਲਣ ।
੧੩ ਤੂੰ ਜੋ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,ਂ
ਸਾਥੀ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ !
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੧੪ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਛੇਤੀ ਕਰ,
ਮਸਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਕਾਰੇ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣ ਜਾ !
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