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ગગીતશશાસ 68:1  હહ દહવ ઊઠઠ,  તમશારશા શતતઓ વવખરશાઇ જાઓ;  તતેનશાન સવર શતતઓ તતેનગી પશાસતેથગી
ભશાગગી જાઓ.

ગગીતશશાસ 5:9,10 કશારણ, તતેમનગી વશાણગીમશાન કઠઇ સચચશાઇ નથગી, તતેઓનતન હૃદય નગીચતશાથગી ભરહલતન છતે.
તતેઓ મધતરભશાષગી છતે! તતેઓનતન ગળન એક ઉધશાડડ કબર જેવત છતે. તતે પઠતશાનગી જીભતે પ્રશનસશા કરહ છતે.
10 હહ દહવ,  એ સસૌનતે તમતે દઠષગી ગણઠ,  અનતે તતેમનતે તતેમનશા પઠતશાનશા જ છટકશામશાન સપડશાવશા દઠ,
તતેમનતે તતેમનશા પશાપનશા બઠજ તળતે કચડશાઇ જવશા દઠ કશારણ કહ તતેઓ તમશારડ વવરતદ થઇ ગયશાન છતે.

ગગીતશશાસ 7:1,2 હહ યહઠવશા મશારશા દહવ, હતન તમશારઠ વવશશાસ કરતન છન. મશારડ પશાછળ પડહલશા શતતઓથગી
તમતે મશારડ રકશા કરઠ નતે મનતે બચશાવઠ. 2 રખતેનતે વસસિંહનગી જેમ તતે મનતે ચગીરડનતે ફશાડડ નશાખતે, મનતે
છઠડશાવનશાર કઠઇ નશા હઠય, એવતન થવશા દહશઠ નહહ.

ગગીતશશાસ 11:6 દત ષટ લઠકઠ પર વરસશાદનગી જેમ વરસશાવવશા મશાટહ તતે અગગન અનતે ગનધકનત વનમશારણ
કરશતે અનતે તતેઓ ગરમ લ લ વસવશાય કનઇ નહહ મતેળવતે.

ગગીતશશાસ 18:2  યહઠવશા મશારઠ ખડક,  મશારઠ મજબ લત હકલલઠ છતે.  દહવ મશારઠ ખડક છતે.  તતે મશારતન
આશ્રયસથશાન છતે. તતે મશારડ ઢશાલ છતે. તતેનગી શહકત મશારતન રકણ કરહ છતે. પવરતઠમશાન ખ લબ ઉંચશાઇ
પર તતે મશારતન સ તરકશાનતન સથશાન છતે.

ગગીતશશાસ 18:14,17  તતેણતે તતેનશા વગીજળડનશા તગીકણ બશાણઠ મશારશાન બધશાન શતતઓ પર છઠડડશા અનતે
તતેમનતે મતનજવગીનતે વવખતેરડ નશાખયશાન.  17  તતેમણતે મનતે મશારશા બળવશાન શતતથગી અનતે દતેષગીઓથગી
બચશાવયઠ, કશારણ કહ તતેઓ મશારશા કરતશાત જઠરશાવર હતશા અનતે મનતે વધકશારતશાન હતશા.

ગગીતશશાસ 18:39  કશારણ તમતે મનતે યતદનતે સશારત શહકતરૂપગી શસથગી સજજ કયર છતે.  મશારડ સશામતે
થનશારનતે તમતે મશારહ તશાબતે કયર છતે.

ગગીતશશાસ 18:45,48  પરદહશગીઓ હહસિંમત ગતમશાવગી બતેઠનાશા છતે,  અનતે ધ લજતશા ધ લજતશા તતેઓ હકલલશાનગી
બહશાર આવતે છતે. 48  તતે મશારશા શતતઓથગી મનતે છઠડશાવતે છતે.  અનતે મશારડ સશામતે થનશાર પર મનતે
વવજય અપશાવતે છતે. મશારડ લશાજ લ લનટનશાર મશાણસથગી મનતે બચશાવતે છતે.

ગગીતશશાસ 23:3 તતે મનતે નવતન સશામરથય નતે તશાજગગી આપતે છતે. તતેમનશાન નશામનઠ મહહમશા વધતે તતે મશાટહ
તતે મનતે નયશાયગીપણશાનતે મશાગતેરર્ ચલશાવતે છતે.

ગગીતશશાસ 27:11 હહ યહઠવશા, મનતે કહઠ, હવતે મશારહ શતન કરવતન? હતન શતતઓથગી ધતેરશાએલઠ છન અનતે તમશારડ



મદદનગી રશાહ જઠઉ છન મશાટહ હવતે મનતે તમતે સતકમરનશા સરળ મશાગતેરર્ દઠરડ જાઓ.

ગગીતશશાસ 31:15 મશારશા જીવનનગી બધગીજ બગીનશાઓ તમશારશા હશાથમશાન છતે. મશારશા પર દયશા કરઠ અનતે
મનતે દત શમનઠથગી અનતે જેઓ મશારઠ પગીછઠ કરડ રહશાન છતે તતેમનશાથગી બચશાવઠ.

ગગીતશશાસ 34:4,7,13  યહઠવશાનતે મમેં પ્રશાથરનશા કરડ અનતે તતેમણતે મશારડ પ્રશાથરનશાનઠ ઉત્તર આપયઠ.
તતેમણતે મનતે જે બધગી બશાબતઠનઠ ભય હતઠ તતેમશાથગી છઠડશાવયઠ.  7 યહઠવશાનઠ દલત,  યહઠવશાનશા
ભકતઠનગી આસપશાસ પડશાવ નશાખતે છતે અનતે તતેમનતે મતશકહલગીમશાનથગી ઉગશારહ છતે, તતેમનતન રકણ કરહ
છતે. 13 તઠ હનમતેશશા તમશારડ જીભ પર કશાબ લ રશાખઠ; નતે તમશારશા હઠઠઠનતે જલઠત ન બઠલવશાથગી દલર રશાખઠ.

ગગીતશશાસ 34:17-19  યહઠવશા નયશાયગીઓનશા પઠકશાર સશાનભળતે છતે,  અનતે તતેઓનતે સવર સનકટમશાનથગી
છઠડશાવતે છતે. 18 યહઠવશા હનમતેશશા તતેઓનગી સશાથતે હઠય છતે જેમનશા હૃદય ભશાનગગી ગયશા છતે. જેમનઠ
આતમશા કચડશાઇ ગયઠ છતે અનતે જેઓ નમ્ર છતે તતેમનતે યહઠવશા મ તહકત આપતે છતે. 19 નયશાયગી
મશાણસનશાન જીવનમશાન ઘણશા દત :ખઠ આવતે છતે, પણ કકપશાળ યહઠવશા તતેમનતે તતે સવરમશાનથગી ઉગશારહ છતે.

ગગીતશશાસ 35:1-8 હહ યહઠવશા, મશારડ વવરતદ યતદ કરનશારશા સશામતે તમતે યતદ કરઠ; મશારડ ઉપરનશા તતેઓનશા
આક્રમણ સશામતે તમતે યતદ જાહહર કરઠ. 2 તમતે ઢશાલ અનતે બખતર ધશારણ કરડ ઊભશા રહઠ, અનતે મશારતન
રકણ કરઠ. 3 ભશાલઠ હશાથમશાન લઇનતે મશારડ પશાછળ પડહલશાનતે અટકશાવઠ,  મશારશા આતમશાનતે ખશાતગીથગી
કહઠ કહ, “તમતેજ મશારઠ ઉદશાર કરનશાર છઠ.” 4 જેઓ મશારશા જીવનશા તરસયશા છતે તતેઓ ફજેત થઇનતે
બદનશામ થશાઓ;  જેઓ મશારતન નતકશશાન ઇચછતે છતે,  તતેઓ રઝળડ પડઠ અનતે પશાછશા હઠઠ.  5  તતેઓ
પવનથગી ઊડતશાન ભ લનસશા જેવશા થશાય, અનતે તતેમનતે યહઠવશાનઠ દલત હશાનકડ કશાઢઠ. 6 હહ યહઠવશા, તતેઓનઠ
મશાગર અંધકશારમય નતે લપસણઠ થશાઓ;  યહઠવશાનઠ દલત તતેમનગી પશાછળ પડઠ. 7  તતેઓનતન ખરશાબ
નથગી કયતર છતશાન તતેઓએ મશારશા મશાટહ ફશાનદઠ ગઠઠવયઠ છતે, વગર કશારણતે જીવ લતેવશા ખશાડઠ ખઠધયઠ છતે. 8
તતેમનશાન પર અચશાનક વવપવત્ત આવગી પડઠ, પઠતશાનશા ફશાનદશામશાન તતેઓ પઠતતેજ ફસશાઇ જાઓ; પઠતશાનશા
ખઠદહલશા ખશાડશામશાન પડડ તતેઓનઠ સનહશાર થશાઓ.

ગગીતશશાસ 35:10  મશારતન સમગ્ર વયહકતતવ પઠકશારશતે,  “હહ યહઠવશા,  તમશારશા જેવતન કઠણ છતે?  જે
લશાચશારનતે બળવશાનથગી બચશાવતે છતે, અનતે કનગશાલનતે લ લનટનશારશાથગી છઠડશાવતે છતે.”

ગગીતશશાસ 36:7-9 હહ યહઠવશા, તમશારડ અવવરત કકપશા કહવગી અમ લલય છતે! તમશારડ પશાનખઠનગી છશાયશામશાન
સવર મશાનવગીઓ આશ્રય લતે છતે. 8 તમશારશા આશગીવશારદઠથગી તતેઓનતે ખ લબજ ત કપપત થશતે, તમશારડ
સતખ-સમ કદદનગી નદડમશાનથગી તતેઓ પશાણગી પગીશતે. 9 કશારણ, તમશારડ પશાસતે જીવનનઠ ઝરઠ છતે, અનતે
અમતે તમશારશા અજવશાળશામશાન પ્રકશાશ જઠઇશતન.

ગગીતશશાસ 37:5 તતન જે કનઇ કમર કરહ તતે સવર યહઠવશાનતે આધગીન કર, ત તન એનશા પર ભરઠસઠ રશાખ,



અનતે તતે તશારશા સવર કશામ ફળડભ લત કરશતે.
ગગીતશશાસ 37:23,24 યહઠવશા નયશાયગીનતે મશાગર બતશાવતે છતે, અનતે તતેનશા પગલશાન ગસથર કરહ છતે. યહઠવશા

પ્રસન્ન થશાય છતે તતેથગી તતેન તન જીવન ગસથર કરહ છતે. 24 તતેઓ ઠઠકર ખશાશતે છતશાન પડશતે નહહ,
કશારણ કહ તતેમનતે ટહકઠ આપવશા મશાટહ અનતે ગસથર રશાખવશાન મશાટહ યહઠવશા તયશાન છતે.

ગગીતશશાસ 37:40  જે યહઠવશા પર ભરઠસઠ રશાખતે છતે,  તતેઓનતે તતે દત ષટઠથગી છઠડશાવગીનતે તશારહ છતે;
તતેઓનગી આવગીનતે સહશાય કરહ છતે; કશારણ, તતેમણતે તતેનઠ આશરઠ લગીધઠ છતે.

ગગીતશશાસ 39:1 મમેં કહતન, “મશારશા આચશાર વવચશારનગી હતન સનભશાળ રશાખગીશ; મશારડ જીભતે હત ન પશાપ કરડશ
નહહ. જયશાન સ તધગી, દત ષટઠ મશારડ આસપશાસ હશતે હત ન મશારશા મઠઢશા પર લગશામ રશાખગીશ.”

ગગીતશશાસ 41:4 મમેં પ્રશાથરનશા કરડ, “હહ યહઠવશા, મશારશા પર દયશા રશાખઠ અનતે મનતે મશારડ મશાનદગગીમશાનથગી
સશાજઠાતે કરઠ, કશારણકહ મમેં કબ લલશાત કરડ હતગી કહ મમેં તમશારડ વવરતદ પશાપ કયશાર છતે.”

ગગીતશશાસ 42:5,11 હહ મશારશા આતમશા, ત તન ઉદશાસ કહમ થયઠ છતે? ત તન આટલઠ અસવસથ અનતે વયશાકતળ
કહમ થયઠ છતે? દહવનગી મદદ મશાટહ રશાહ જઠ! તતેમનગી કકપશા અનતે મદદ મશાટહ હત ન હજી પણ તતેમનગી
પ્રશાથરનશા કરડશ.  11  હહ મશારશા આતમશા,  શશા મશાટહ ત તન આટલઠ દત :ખગી છતે?  ત તન શશા મશાટહ આટલઠ
અસવસથ અનતે વયશાકતળ બનગી ગયઠ છતે? દહવનગી મદદ મશાટહ રશાહ જઠ! જે મશારશા મતખનતન તશારણ
તથશા મશારઠ દહવ છતે, તતેન તન હત ન હજી સતવન કરડશ. (ગગીતશશાસ 43:5)

ગગીતશશાસ 43:1  હહ દહવ,  મશારઠ નયશાય કરઠ,  અનતે મનતે વનદઠષર પતરવશાર કરઠ.  અનતે જે તમશારઠ
સનવનષઠ અનતયશાયગી નથગી તતેવશાથગી મનતે બચશાવઠ, તતેવશા ઠગ અનતે છતેતરપપીંડડ કરનશારશા મશાણસથગી
મનતે બચશાવઠ.

ગગીતશશાસ 44:4 હહ દહવ, તમતે મશારશા રશાજા છઠ. આજશા આપઠ અનતે યશાકલબનશા લઠકઠનતે તશારણ સતધગી
દઠરડ જાવ.

ગગીતશશાસ 51:4 મમેં તમશારડ વવરતદ પશાપ કયશાર છતે, હશા તમશારડ વવરતદ; જે ભયનકર કકતયઠ મમેં કયશાર છતે
તતે તમતે જઠયશા છતે. તતેથગી તમતે તમશારશા વનણરયઠ અનતે મશારડ વવરતદ લગીધતેલશા ઠરશાવઠમશાન સશાચશા અનતે
નયશાયગી છઠ.

ગગીતશશાસ 52:5 પણ દહવ તનતે નગીચઠ પશાડશતે, અનતે તનતે ઘરમશાનથગી ખમેંચગી કશાઢશતે; અનતે ઇહલઠકમશાનથગી
તનતે ઉખતેડડ નશાખશતે.

ગગીતશશાસ 54:7  દહવતે મશારડ,  સવરકશાળતે સવર સનકટમશાન રકશા કરડ છતે;  મશારશા શતતઓ પર વવજય
અપશાવયઠ, તતે મમેં નજરહ વનહશાળયતન છતે.

ગગીતશશાસ 55:18  હતન ઘણશા યતદઠમશાન લડડડ્યોં છન;  પરનત ત દહવતે હનમતેશશા મનતે બચશાવયઠ છતે અનતે મનતે



સતરકકત રડતતે પશાછઠ લશાવયઠ છતે.
ગગીતશશાસ 59:2  દત ષટતશા કરનશારશાઓથગી તમતે મનતે બચશાવઠ;  અનતે ખ લનગી મશાણસઠથગી તમતે મનતે

બચશાવઠ. ગગીતશશાસ 60:12  દહવનશા
સશાથથગી અમતે પરશાક્રમઠ કરડશતન; કશારણ, તતેજ અમશારશા શતતઓનતે કચડડ નશાખશતે.

ગગીતશશાસ 63:11 પરનત ત રશાજા દહવમશાન આનનદ કરશતે, અનતે તતેમશાનનશા દરહ કહ જેણતે તતેમનતે આજશાનહકત
રહહવશા વચન આપયશાન, તતે તતેમનગી સત તવત કરશતે, અનતે જલઠશાઓનશાન મડ્યોંઢશા બનધ કરડ દહવશાશતે.

ગગીતશશાસ 66:3  દહવનતે કહઠ,  તમશારશા કશામ કહવશાન અદ્ભૂત છતે!  શતતઓ તમશારશા સશામરથયથગી તમશારડ
આગળ નમતે છતે.

ગગીતશશાસ 68:6  દહવ એકશાકડ લઠકઠનતે ઘર આપતે છતે.  કહદડઓનતે બનધનમશાથગી મતકત કરહ છતે અનતે
સનપન્ન કરહ છતે. પણ બનડખઠરઠનતે સ લકશા અનતે વતેરશાન પ્રદહશમશાન રહહવશાનગી ફરજ પશાડહ છતે.

ગગીતશશાસ 68:35  હહ દહવ,  તમતે તમશારશા પવવતસથશાનઠમશાન અવત મહહમશાવશાન અનતે ભયશાવહ છઠ,
ઇસશાએતેલનશા દહવ જેઓ પઠતશાનશા લઠકઠનતે સશામરથય તથશા પરશાક્રમ આપતે છતે, તતેમનતે ધનય હઠ!

ગગીતશશાસ 70:1 હહ દહવ, મશારતન રકણ કરઠ; હહ યહઠવશા, મનતે સહશાય કરવશાન દઠડડ આવઠ.
ગગીતશશાસ 71:4 હહ મશારશા દહવ, તમતે મનતે દત ષટઠનશા ઘશાતકડ અનયશાયગી હશાથઠમશાનથગી બચશાવઠ.
ગગીતશશાસ 71:13  મશારશા આતમશાનશાન દત શમનઠ ફજેત થઇનતે નશાશ પશામઠ;  મનતે ઉપદ્રવ કરવશાનતે

મથનશારશાઓ વનસિંદશા તથશા અપમશાનથગી ઢનકશાઇ જાઓ.

ગગીતશશાસ 72:12 કશારણકહ તતે ગરડબ અનતે જરતરડયશાતવશાળશા લઠકઠનતે બચશાવતે છતે જે તતેમનતે મદદ
મશાટહ પઠકશારહ છતે, પણ જેમનઠ કઠઇ મદદગશાર નથગી, તતેમનતે તતે બચશાવતે છતે.

ગગીતશશાસ 76:12 પ કથવગીનશા રશાજાઓ તતેમનઠ ભય રશાખતે છતે, કશારણ સરદશારઠનઠ ગવર તતે તઠડડ નશાખતે છતે. 
ગગીતશશાસ 79:9 હહ અમશારશા તશારણનશા દહવ, અમશારડ સહશાય કરઠ, તમશારશા નશામનશા મહહમશાનતે મશાટહ,

હહ દહવ અમશારડ રકશા કરઠ, તમશારશા નશામનગી મશાટહ, અમનતે અમશારશા પશાપઠનગી મશાફડ આપઠ.
ગગીતશશાસ 86:17  તમશારડ ભલશાઇ કચનહ મનતે આપઠ;  મશારશા શતતઓ તતે જઠશતે અનતે વનરશાશ થશતે,

કશારણ હહ યહઠવશા એ તમતે છઠ જેણતે મનતે મદદ કરડ છતે, અનતે હદલશાસઠ આપયઠ છતે.
ગગીતશશાસ 91:14,15 યહઠવશા કહહ છતે, “તતે મનતે ચશાહહ છતે તતેથગી હતન તતેનતે મતકત કરડશ, હતન તતેનતે મહશાન

બનશાવગીશ,  કશારણકહ તતે મશારતન નશામ જાણતે છતે. 15 તતે પઠકશાર કરશતે એટલતે હત ન ઉત્તર દઇશ;
સનકટમશાન હત ન તતેનગી સશાથતે રહડશ અનતે તતેનતે છઠડશાવગીનતે સનમશાનગીશ.

ગગીતશશાસ 92:11 મમેં નજરહ વનહશાળયતન છતે નતે મશારશા શતતઓનગી હશાર થઇ છતે; અનતે મમેં સશાનભળયતન છતે, કહ
મશારશા દત ષટ દત શમનઠનતે ભગશાડડ મ લકવશામશાન આવયશા છતે.



ગગીતશશાસ 103:10  તતેઓ આપણશા પશાપ પ્રમશાણતે આપણગી સશાથતે નથગી વરતયશા.  તતેમણતે આપણનતે
આપણશા અનયશાયગી કશાયર પ્રમશાણતે વશકશા કરડ નથગી.

ગગીતશશાસ 104:9 તમતે મહશાસશાગરઠનતે હદ બશાનધગી આપગી; જેથગી તતે ઓળનગતે નહહ અનતે પ કથવગીનતે ઢશાનકડ
ન દહ. ગગીતશશાસ 107:6 ખમશાનથગી છઠડશાવયશાન.

ગગીતશશાસ 118:10,12 બધગી પ્રજાઓએ મનતે ઘતેરડ લગીધઠ છતે,  પણ હતન યહઠવશાનતન નશામ લઇનતે તતેમનતે
પરશાજીત કરડશ. 12 તતેઓએ મનતે મધમશાખગીઓનગી જેમ ઘતેયર હતઠ; પણ તતેઓ સળગતશાન કશાનટશાનગી
જેમ તતરનત જ ઓલવશાઇ ગયશા છતે. હતન તતેમનતે યહઠવશાનતન નશામ લઇનતે હરશાવગીશ.

ગગીતશશાસ 121:7,8  યહઠવશા,  તશારતન દરહક આપવત્તઓમશાન રકણ કરશતે.  યહઠવશા તમશારશા આતમશાનગી
સનભશાળ રશાખશતે. 8 તમતે જે બધતન કરશઠ તતેમશા યહઠવશા તમશારડ પર નજર રશાખશતે. તતે હમણશાનથગી
તતે સવરકશાળ સતધગી તમશારડ દહખરહખ રશાખશતે.

ગગીતશશાસ 138:3 મમેં પ્રશાથરનશા કરડ તતે જ હદવસતે તમતે મનતે ઉત્તર આપયઠ; અનતે આતમબળ આપગી
મનતે બળવશાન કયર.

ગગીતશશાસ 140:1,4,5 હહ યહઠવશા, દત ષટ મશાણસઠથગી મનતે મતકત કરઠ; જતલમગશારઠથગી તમતે મશારતન સદશા
રકણ કરઠ. 4 હહ યહઠવશા, દત ષટઠનશા હશાથઠમશાનથગી મનતે બચશાવઠ; જેઓએ મનતે હશાનગી પહડ્યોંચશાડવશાનગી
યઠજનશા કરડ છતે;  એવશા હહસિંસક મશાણસઠથગી તમતે મનતે બચશાવઠ. 5  હહ ગવવષઠર મશાણસઠએ મનતે
પકડવશા છટકત ન ગઠઠવય તન છતે; આચકઠ મશારડનતે મનતે ઊંચતે ખમેંચગીનતે હવશામશાન લટકતશા છઠડવશા મશાટહ
જાળ પશાથરડ છતે; તતેઓ મશારશા ઉપર જાળ નશાખવશા જાડડમશાન છપશાયશા છતે.

ગગીતશશાસ 142:6 ખગી છન;  જેઓ મશારડ પશાછળ પડડશાન છતે તતેમનશાથગી મનતે બચશાવઠ; કશારણકહ તતેઓ
મશારશા કરતશાન વધત બળવશાન છતે.

ગગીતશશાસ 143:9 મશારશા શતતઓથગી તમતે મશારડ રકશા કરઠ; સનતશાવશા મશાટહ હત ન તમશારહ શરણતે આવયઠ
છન. ગગીતશશાસ 147:14  તતે તમશારશા સમગ્ર
દહશમશાન શશાનવત સથશાપતે છતે; અનતે તતે તશારશા કઠઠશારઠનતે અનશાજથગી ભરપ લર કરહ છતે.

ગગીતશશાસ 149:6-9  તતેઓનશા કનઠમશાનથગી યહઠવશાનગી ઉત્તમ સત તવત ગવશાઓ; અનતે તતેઓનશા હશાથમશાન
બતેધશારડ તરવશાર રહઠ. 7 તતેઓ બગીજા રશાષટઠનતે સજા કરહ અનતે તતેમનતે પશાઠ ભણશાવતે. 8 તતેઓનશા
રશાજાઓનતે અનતે આગતેવશાનઠનતે; લઠખનડનગી સશાનકળઠથગી બશાનધતે. 9 અનતે તતેઓનતે દહવનશા ચતકશાદઠ મતજબ
તતેઓ સજા કરહ! યહઠવશા તતેમનશા બધશાન સનતઠનઠ આદર છતે. યહઠવશાનગી સત તવત કરઠ.
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