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Ganesha Pratahsmarana

શ્રીગણેશપ્રાતઃ મરણમ્

ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ હેર બ ઉ ત્તષ્ઠ બ્રહ્મણ પતે ।
સવર્દા સવર્તઃ સવર્િવઘ્નાન્માં પાિહ િવઘ્નપ॥
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય મામ્ પ્રદાય વભ ક્તમત્ ।
વેક્ષણાશ ક્તરાદ્યા તે દ ક્ષણા પાતુ મં સદા॥
પ્રાતઃ મરા મ ગણનાથમનાથબ ધું

સ દૂરપૂરપિરશાે ભતગ ડયુગ્મમ્ ।
ઉદ્દ ડિવઘ્નપિરખ ડનચ ડદ ડ-

માખ ડલાિદસરુનાયક દવ દ્યમ્॥ ૧॥
પ્રાતનર્મા મ ચતુરાનનવ દ્યમાન-

મચ્છાનુકૂલમ ખલં ચ વરં દદાનમ્ ।
તં તુ દલં દ્વરસનાિધપયજ્ઞસતંૂ્ર

પતંુ્ર િવલાસચતુરં શવયાેઃ શવાય॥ ૨॥
પ્રાતભર્ યભયદં ખલુ ભક્તશાેક-

દાવાનલં ગણિવભું વરકુ જરાસ્યમ્ ।
અજ્ઞાનકાનનિવનાશનહવ્યવાહ-

મુ સાહવધર્નમહં સતુમીશ્વરસ્ય॥ ૩॥
શ્લાેકત્રય મદં પુ યં સદા સામ્રાજ્યદાયકમ્ ।
પ્રાત થાય સતતં યઃ પઠે પ્રયતઃ પુમાન્॥ ૪॥
કરાગ્રે સ પ્રભા બુ દ્ધઃ કમલા કરમ યગા ।
કરમૂલે મયૂરેશઃ પ્રભાતે કરદશર્નમ્॥
જ્ઞાન પવરાહસ્ય પ ત્ન કમર્ વ િપ ણ ।
સવાર્ધારે ધરે નાૈ મ પાદ પશ ક્ષમ વ મે॥
તારશ્રીનમર્દાદૂવાર્શમીમ દારમાેિદત ।
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દ્વરદાસ્ય મયૂરેશ દુઃ વ હર પાિહ મામ્॥
વક્રતુ ડ મહાકાય સયૂર્કાેિટસમપ્રભ ।
િનિવઘ્નં કુ મે દેવ સવર્કાયષુ સવર્દા॥
ગણનાથસર વતીરિવશકુ્ર હ પતીન્ ।
પ ચૈતાિન મરેિન્નત્યં વેદવાણીપ્ર ત્તયે॥
િવનાયકં ગુ ં ભાનું બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાન્ ।
સ વર્તી ં પ્રણાૈ યાદાૈ સવર્કાયાર્થર્ સદ્ધયે॥
અભી સતાથર્ સદ્ યથ પૂ જતાે યઃ સરુાસરૈુઃ ।
સવર્િવઘ્નહર ત મૈ ગણાિધપતયે નમઃ॥
અગ નપદ્માક ગ નનમિહિનશમ્ ।
અનેકદં તં ભક્તાનામેકદ તમપુા મહે॥
નમ ત મૈ ગણેશાય ય ક ડઃ પુ કરાયતે ।
યદાભાેગધન વા તાે નીલક ઠસ્ય તા ડવે॥
કાય મે સ દ્ધમાયાતુ પ્રસન્ને વિય ધાતિર ।
િવઘ્નાિન નાશમાયા તુ સવાર્ ણ સરુનાયક॥
નમ તે િવઘ્નસહંત્ર નમ તે ઈ સતપ્રદ ।
નમ તે દેવદેવેશ નમ તે ગણનાયક॥
॥ ઇ ત શ્રીગણેશપ્રાતઃ મરણમ્॥
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