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jaganma NgalA prAtaHsmaraNastotram

જગન્મઙ્ગલા પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્

ગણેશસિૂરચ દ્રાત્રેયિવર ચતમ્

પ્રાતઃ મરા મ ગિર ં નવચ પકાભાં
કાૈસુ ભરાગ ચરં વસનં વસાનામ્ ।
વીણાિનનાદકલનાકુલલાેલમાૈ લ-
મઙ્કસ્થક રકલનાદકૃતાેઽનુમાેદમ્॥ ૧॥
પ્રાતનર્મા મ ભવભા મિન તેઽઙ્ ઘ્રયુગ્મં
સદ્યઃપ્રફુ લનદકાેકનદાનુકાિર ।
ભ ક્તપ્રણમ્રિદિવષડ્ગણમાૈ લકાેિટ-
વ્યાસક્તહીર ચ ભઃ પિરદ યમાનમ્॥ ૨॥
િદવ્યપ્રભં કનકિન મતરત્ન ચત્ર -
મ રર મલ લતં ઘનગૂઢ ત્તમ્ ।
ગુ ફદ્વયં જનિન તે પિરભાવયા મ
પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધનવનીરજમુ જુલશ્રીઃ॥ ૩॥
જઙ્ઘે શભુે તુિહનાિદ્રધરજે વદ યે
ત્તાનપુવૂર્ર ચતે મરભૂ મભતુર્ઃ ।
મત્ત દ્વપે દ્રકરબ ધુરતાપહારે
પ્રાતઃ તે સકલસ પદમાશુ દત્તામ્॥ ૪॥
કામસ્ય શ ભવુશકાિર મહાષૈધી ભઃ
સપંૂિરતં ચટુલસપંુટયુગ્મલ બમ્॥
નુદ્વયં કનકિન મતદપર્ણશ્રીઃ

પ્રાત તષુાર ગિરજે તવ ચ તયા મ॥ ૫॥
ર ભા ભ યમદહાિરનવપ્રકારાૈ
ભક્તાઘપવર્તપરાકૃ તવજ્રમારાૈ ।
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યાયા મ તેઽ બ પ્ર તનાયકપાષેકારા-
વૂ પ્રગે હરરતાહરસ જવીરાૈ॥ ૬॥
પ્રાતભર્ મ જનમાેિહિન તે િનત બં
સરં ધમન્મથમહેશિવમદર્ભૂ મમ્ ।
ય લીલયા િવતનનુાિપ સ ભૂતનાથઃ
સદ્યાે ભવદ્ભવનિકકરતામલ ભ॥ ૭॥
યત્ર વ વનમવેક્ષ્ય રતીશ્વરેણ
વં મ દરં તુ િનરમાિય ભવં િવજેતુમ્ ।
તત્તે શ્રયે ગિરસતુે જઘનં પ્રભાતે
કા ચીગુણગ્ર થતરત્નિવરાેચમાનમ્॥ ૮॥
યશ્ચા ણમાદ્ય ખલ સ દ્ધિવલાસભૂ મ-
યાઽ વયદ્ધર ષા િનહતં રતીશમ્ ।
ય માદુદે ત નવરાેમલતા તિદવ્યા
તં ચ તયા મ ગિરજે તવ ના ભકૂપમ્॥ ૯॥
બ્રહ્માણડમ ડલ મદં િવિધવાસરા તે
ય મિન્નવાસમકરાેદ્ભુિવ વ તુ પમ્ ।
તન્મુ ષ્ટમેયમુદરં હરનાિયકે તે
સં ચ તયે િવકચપઙ્કજિપ જરાભમ્॥ ૧૦॥
અહર્ન્મનાેરથપયઃપિરપૂણર્ પાૈ
િદવ્યાઙ્ગરાગલુ લતાવ તગાઢ ત્તાૈ ।
પ્રાણ પ્રયાઙ્ગપિરર ભણવામનાગ્રાૈ
પ્રાતઃ તનાૈ તવ ભ મ ભવાઙ્ગભષૂે॥ ૧૧॥
દૈત્યવ્રજપ્રમથનાે કટકાેિટવીયા
કાેદ ડકા ડક લતાૈ કલકઙ્કણાઙ્કાૈ ।
કામાિરક ઠકલનાકમનીયકા તી
પ્રાતઃ કરાૈ કનકસુ દિર તે મરા મ॥ ૧૨॥
પાશાઙુ્કશા ભ ચરાવપરાૈ કરાૈ તાૈ
કેયૂરકઙ્કણકરાે મકરા ભરામાૈ ।
ઊદ્ર્ વાૈ ભવદ્ભજનચ ચજુના તરાય-
િનવાર્પણૈકિનપુણાવષુ સ મરા મ॥ ૧૩॥
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પ્રત્યગ્રકાેકનદકાષેિવકાસમાન-
સવં તકાઃ કરચતુષ્ટયશા ખકા તે ।
મા ણક્યક દિકરણાે ક લકાનુકારા
માં પાતુ ભૂતપ તગેિહિન કલ્ય અેતાઃ॥ ૧૪॥
િનભર્ તતા બુજદલામલકાેમલાભં
પદ્માિઙ્કતં કરતલદ્વયયુગ્મમ બ ।
પ્રાતભર્વ પદસરાે હલીયમાન-
ચેતાેઽ લનઃ શર સ મે દયાય િનધેિહ॥ ૧૫॥
િવદ્યાનટ નટનકમર્િવશાલશાલા-
સપ્ત વરૈકજિનભૂ જતક બુલીલઃ ।
ક ઠ તવષૈ નવચ પકકાેરકાભઃ
પ્રાતઃ તઃ શમયતાચ્છમલં મદ યમ્ ॥ ૧૬॥
નારઙ્ગરઙ્ગપિરભઙ્ગિવધાિયભગર્-
ભવ્યાઙ્ગુલીપિર ચતં સરુતા તરાલે ।
વં વી ક્ષતું ન મુકુરાે ર તનાયકસ્ય
પ્રાતભર્ મ ચબુકં િહમશલૈજે તે॥ ૧૭॥
બ ધૂકબ ધુરધરઃ મતપાટલ તે
સદ્યાે િવક વરમખુા બુજપત્રલીલઃ ।
પ્રેયાે મ લ દપિરપીતમર દસારઃ
પ્રાતભર્વાિન ભવતાન્મમ મઙ્ગલાય॥ ૧૮॥
સાૈદા મનીદુ્ય તિનરાકરણપ્રવીણ-
દ તા લર બ તવ દાિડમબીજવણાર્ ।
વા તં ધનુાેતુ મમ કા ચન બ દુક ણાર્
પ્રાતભર્વાિન ભવચુ બનરાગપૂણાર્ ॥ ૧૯॥
કણાર્વતંસઘનરત્ન ચા ભરામાૈ
કા મીરપત્રરચનાનુલલાેલલીલાૈ ।
પ્રાણેશદ તદલનામલકાેમલાઙ્કાૈ
પાતાં પ્રભાતસમયે તવ દેિવ ગ લાૈ॥ ૨૦॥
નાસાં મરા મ ગિરરાજસતુે ભવત્યાઃ
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પ્રાતઃપ્રબુદ્ધ તલપુ યસમાનભાસામ્ ।
શ્વાસાનુમાેદસરણીસરુભીકૃતાશાં
પ્રાણેશ ચત્તપિરકષર્ણિદવ્યપાશામ્॥ ૨૧॥
વ લાેચને ચટુલખ જનગ જનેયે
યાય ત િનશ્ચલિધયાેઽ બ િવભાતકાલે ।
િન વાથર્પાદિનકરાપેગતાન્ શરઃસુ
બદ્ધા જલીન્ ક્ષ ત તાેઽિપ િનભાલય ત॥ ૨૨॥
કૂ્રરાકૃતી ખલકુલે સરલે વવગ
પ્રેમા ચતે ભવમનાેભવભાવનેઽ બ ।
વાભાિવકપ્રકૃ તકે પિરવારવગ
પ્રાતઃ શભુાિન કુ તાં ભ્રુકુટ લતે તે॥ ૨૩॥
કેશા ધકારરજનીપ તને મ બ બં
સા મ દુખ ડક લતં શ ખલાેચનાઙ્કમ્ ।
કામાિરકામમ તકાજિનમૂલક દં
ભાલં ભ મ તવ દેિવ િવભાતકાલે॥ ૨૪॥
મા ણક્યિન મતરતીશરથાઙ્ગજૈત્ર-
તાટઙ્કયુગ્મલ લતં નવક જયુક્તમ્ ।
કણર્દ્વયં ચપલલાેચનકાેણભા સ
પ્રાતમર્માપહરતામ ખલં કલઙ્કમ્॥ ૨૫॥
મન્માનસે સર સ િક નવપુ ડર કં
િક મન્મનાેિવયતી શારદ મ દુ બ બમ્ ।
ભગર્સ્ય સાખૈ્યસદનં સરુતાે સવષેુ
યાયા મ દુઃખદલનં વદનં શવં તે ॥ ૨૬॥
િદવ્યાઙ્ગદ પ્તસરસીિવકસન્મખુા જ-
સલંીનમત્તમધપુાવ લકા તકા તમ્ ।
વક્ત્રાયમાનિવધુ બ બકલઙ્કક પં
કૈ યં કુમારજનિયિત્ર તવ મરા મ॥ ૨૭॥
યા વા શરસ્યષુ સ યે ગુ પાદયુગ્મં
વાં ચ કલાં જનિન ચેત સ ચ તય ત ।
તે વા છતાિન સમવા ય િનતા તમ તે

4 sanskritdocuments.org



જગન્મઙ્ગલા પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્

પૂણ પરા પરતરં તવ ધામ યા ત॥ ૨૮॥
પ્રાતઃ મરા મ જનિયિત્ર જગ પિવતં્ર
વન્નામ મઙ્ગલ મદં કલય ત યેઽ તઃ ।
તે મત્તિકન્નરવધૂકુચકુઙુ્કમાઙ્કાઃ
કામં કલાિપનગરાવિનગા રમ તે ॥ ૨૯। ।
દેિવ વદ યનખકાેિટલવસ્ય શાેભાં
શષેાેઽિપ નાલમ તવણર્િયતું ગુ વાર્ ।
યચ્ચાપલં વ્યર ચ તત્ર મયા પમત્યા
ક્ષ તવ્યમવે તવ ત ચ્છશભુાષણ વાત્॥ ૩૦॥
ઉચ્ચાવચપ્રલપનં યિદહા ત િક ચ-
ત્તત્રાપરાધક ણકાિપ ન મે િવભાવ્યા ।
યાદક્ૃ વયા હૃદયવ તિધયા િનયુક્તા-
તાદઙૃ્મયા િવર ચતં િવિદતં તવાિપ॥ ૩૧॥
દ્રઃ િપતા મમ તથા જનની ભવાની
મન્નામ દેિવ ગણનાથ ઇ ત પ્ર સદ્ધમ્ ।
યેત ચૈતદ ખલં િહ યથા યથાથ

તાદૃ ગ્વધેિહ દયયા િક મતઃ પરં તે॥ ૩૨॥
યઃ સપં્રબુદ્ ય હરનામસુ દિરક પ ઉચ્ચૈઃ ।
તાતંે્ર પિઠ ય ત જન વિય ત્તભ ક્તઃ ।
તં સવર્તાેઽિપ કૃપયા િનજમાત્મજંવ -
વં રક્ષ રક્ષ જન િવિન િક બહૂ યા॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમયૂ ગિરિનવા સચ દ્રાત્રેયાપેનામકગણેશસરૂ િવર ચતં
જગન્મઙ્ગલાપ્રાતઃ મરણમ્ ।
શભુમ તુ ।
સવંત્ ૧૭૫૬ વષ ભાદ્રપદમાસે શકુ્લપકે્ષ ૧૪ સાેમવારે લ ખતમ્ ।
પાઠ શવન દન વહ તને॥

From

A Survey of Sanskrit Stotra Literature

(7) Ramaswami, V.A., JagannAtha Pandita, Annamalainagar,
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(8) Mishra, K. C., Studies in the cult of Jagannatha,

Institute of Orissan Culture, Bhubaneswar, 1991.

(9) Eschmann, A. The cult of Jagannatha and the regional tradition of Orissa,

Manohar Publisher and Distributors, New Delhi, 1978

Chapter 15

jaganmangalA prAtaHsmaraNastotram

written by Mukund Wadekar

Introductory

It is religious tradition that one should remember God or

Goddess in morning after rising from the bed. It is considered

auspicious and psychologically creating positive attitude

and firmness of mind for facing the calamities and tensions of

worldly situations, with the grace of the favourite deity. There

is one prAtah-sUkta in the Rgveda (7.41.1), yajurveda (34.34),

Atharvaveda (3.16.1). TaittirIya BrAhmana (2.8.9-7). There

are some such stotras also e.g., vyankateshasubhAtastotram etc.

About the Poet

The jaganmangalAprAtaHsmaraNastotram is a

prAtaHsmaraNastotram in praise of Goddess-JaganmangalA,

composed by one Maharashtrian scholar, named gaNeshasUri

chandrAtreya who was residing at mayUragiri, as mentioned

in the colophon. (MayUragiri is probably mUhura, which is

pilgrimage place of goddess reNukU). The poet mentions his

name as gaNanAtha in verse no. 32. The rare Manuscript of this

stotra is deposited in the Oriental Institute (acc. no. 5066),

having four folios, written in DevanAgari script, on paper by

a scribe shivAnanda on the Monday, the fourteenth day of the

Bright half of the month of bhAdrapada, in vikrama samvat 1756

(i.e., 1700 A.D.).

About the Stotra
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The stotra contains 33 verses in vasantatilakA metre. In

incorporates the description of the Goddess in nakhashikhA

(nail of foot to Hair on the head) or pAdAdi-keshAnta (from

feet to head) or Arohakrama (from the Tantric or philosophical

point of view). The various limbs and organs of Her body

namely pAdayugma, gulphadvaya. janghAdvaya, jAnudvaya, nitamba,

jaghana, nAbhikUpa, udara, stanadvaya, karachatuShTaya, kaNtha,

chibuka, adhara, dantAli, gAlladvya, nAsA, lochanadvaya, bhAla,

karNadvaya, vadana, kesha, shirah are beautifully described

comparing them with upamAnas of various flowers (champaka,

kamala, tilapuShpa), fruits (nAranga, dADima) and other things

like Clouds, matta dvipendra, chaTula khanjana, mukura etc.) He

has no doubt exhibited his poetic talent, but the influence

of the saundaryalaharI of ShankarAchArya is evident (verse

2=saundryalaharI 4, verse 9 = saund. 76, verse 17 = saund. 67,

verse 23 = saund. 51 etc... Like the saundaryalaharI, there

are also some amorous descriptions of the Goddess, but these

are to be regarded as the spontaneous outbursts of a devotee

and not mere vulgar poetic descriptions. The poet, however,

is aware of his limitations and hence says-

ઉચ્ચાવચપ્રલપનં યિદહા ત િક ચ-
ત્તત્રાપરાધક ણકાિપ ન મે િવભાવ્યા ।
યાદક્ૃ વયા હૃદયવ તિધયા િનયુક્તા-
તાદઙૃ્મયા િવર ચતં િવિદતં તવાિપ॥

The Concluding Remarks

The scholar gaNeshasUri must be belonging to the shukla yajurvedi

mAdhyandina mahArAshtrian Brahmin caste to which the present

researcher also belongs. He was, therefore, interested - in

studying the said stotra for highlighting the contribution of
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this unknown scholar to the stotra literature.

Encoded Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Proofread by Pallasena Narayanaswami, PSA Easwaran

jaganma NgalA prAtaHsmaraNastotram

pdf was typeset on October 30, 2022
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