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Vishnu Pratah-smarana

શ્રીિવ ણાેઃ પ્રાતઃ મરણમ્

પ્રાતઃ મરા મ ભવભી તમહા ત્તશા ત્યૈ
નારાયણં ગ ડવાહનમ જનાભમ્ ।

ગ્રાહા ભભૂતવરવારણમુ ક્તહેતું
ચક્રાયુધં ત ણવાિરજપત્રનતે્રમ્॥ ૧॥

પ્રાતનર્મા મ મનસા વચસા ચ મૂધ્નાર્
પાદારિવ દયુગલં પરમસ્ય પુંસઃ ।

નારાયણસ્ય નરકાણર્વતારણસ્ય
પારાયણપ્રવણિવપ્રપરાયણસ્ય॥ ૨॥

પ્રાતભર્ મ ભજતામભયઙ્કરં તં
પ્રાક્સવર્જન્મકૃતપાપભયાપહત્યૈ ।

યાે ગ્રાહવક્ત્રપ તતાઙ્ ઘ્રગજે દ્રઘાેર-
શાેકપ્રણાશનકરાે તશઙ્ખચક્રઃ॥ ૩॥

શ્લાેકત્રય મદં પુ યં પ્રાતઃ પ્રાતઃ પઠેત્તુ યઃ ।
લાેકત્રયગુ ત મૈ દદ્યાદાત્મપદં હિરઃ॥ ૪॥
॥ ઇ ત શ્રીિવ ણાેઃ પ્રાતઃ મરણમ્॥
મ ભવભય પ મહારાેગ કાે ઉપશમ કરને કે લઅે ગ ડવાહન,
પદ્મનાભ, ગ્રાહ કે દ્વારા અ ભભૂત ગજે દ્ર માેક્ષણકાર , ચક્રાસ્ત્રધાર ,

નવીનકમલદલલાેચન, શ્રીનારાયણ કા મરણ પ્રાતઃકાલ મ કરતા
હઁૂ॥ ૧॥

ે વેદા યયનશીલ િવપ્રવગર્ કા અેકમાત્ર આશ્રય હૈ, મ પ્રાતઃકાલ
મ મનઃ, વાક્ય અેવં મ તક કે દ્વારા નરકાણર્વતારણ, પરમપુ ષ
શ્રીનારાયણ કે પાદપદ્મયુગલ કાે પ્રણામ કરતા હઁૂ॥ ૨॥
ગ્રાહગ્ર ત ગજરાજ દા ણ શાેક સે અ ભભૂત હાનેે પર જ હાને
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શઙ્ક-ચક્ર ધારણપવૂર્ક ગજરાજ કે શાેક કાે િવદૂિરત િકયા થા, મ
જન્માસર ણ િન ખલ પાપભય િવનાશાથર્ ભક્તભયાપહારક કા પ્રાતઃકાલ
મ ભજન કરતા હઁૂ॥ ૩॥

ે વ્ય ક્ત પ્રત્યૂષ મ પિવત્ર શ્લાેકત્રય કા પાઠ કરતા હૈ, લાેકત્રય
કે ગુ ઉનકાે િનજ આત્મપદ પ્રદાન કરતે હ॥ ૪॥
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