
||    श्री गणपती स्तोत्र ||
   जय जयाजी गणपती |     मज द्यावी विवपुल मती |    करावया तुमची स्तुती |     स्पुत� द्यावी मज अपार ||  ०१ ||

   तझुे नाम मंगलमूत� |  तजु इंद्र-   चंद्र ध्याती |     विवष्णू शंकर तुज पूजिजती |     अव्यया ध्याती निनत्य काळी ||  ०२ ||

   तझुे नाव विवनायक |     गजवदना तू मंगल दायक |    सकल नाम कलिलमलदाहक | नाम-    स्मरणे भस्म होती || ०३
||

    मी तव चरणांचा अंकिकत |     तव चरणा माझे प्रणिणपात |    देवधीदेवा तू एकदंत |    परिरसे विवज्ञापना माझी ||  ०४ ||

    माझा लडि7वाळ तुज करणे |     सवा8परी तू मज सांभाळणे |   संकटामाझारी रक्षि<णे |     सव8 करणे तुज स्वामी || ०५
||

    गौरी पुत्र तू गणपती |    परिरसावी सेवकाची विवनंती |    मी तुमचा अनन्यार्थी� |    रक्षि<णे सवा8र्थीBची स्वालिमया ||  ०६ ||

    तूच माझा बाप माय |    तूच माझा देवराय |     तूच माझी करिरशी सोय |    अनार्थी नार्थीा गणपती ||  ०७ ||

   गजवदना श्री लम्बोदरा |   लिसद्धीविवनायका भालचंद्रा |    हेरंभा लिशव पुत्रा |    विवघ्नेश्वरा अनार्थी बंधू ||  ०८ ||

    भक्त पालका करिर करुणा |    वरद मूत� गजानना |   परशुहस्ता लिसदंरुवणा8 |   विवघ्ननाशना मंगलमूत� ||  ०९ ||

  विवश्ववदना विवघ्नेश्वरा |   मंगलाधीषा परशुधरा |    पाप मोचन सवBश्वरा |     दिदन बंधो नाम तुझे ||  १० ||

    नमन माझे श्री गणनार्थीा |    नमन माझे विवघ्नहता8 |    नमन माझे एकदंता |    दीनबंधू नमन माझे ||  ११ ||

   नमन माझे शभंूतनया |    नमन माझे करुणांलया |    नमन माझे गणराया |     तुज स्वालिमया नमन माझे ||  १२ ||

   नमन माझे देवराया |    नमन माझे गौरीतनया |   भालचंद्रा मोरया |     तुझे चरणी नमन माझे ||  १३ ||

   नाही आशा स्तुतीची |     नाही आशा तव भक्तीची |     सव8 प्रकारे तणुिझया दश8नाची |    आशा मनी उपजली ||  १४ ||

    मी मूढ केवल अज्ञान |     ध्यानी सदा तझुे चरण |     लंबोदरा मज देई दश8न |    कृपा करिर जगदीशा ||  १५ ||

    मती मंद मी बालक |    तूच सवाUचा चालक |   भक्तजनांचा पालक |    गजमुखा तू होशी ||  १६ ||

    मी दरिरद्री अभागी स्वामी |     चिचत्त ज7ावे तणुिझया नामी |     अनन्य शरण तुजला मी |    दश8न देई कृपाळुवा ||  १७ ||

      हे गणपती स्तोत्र जो करी पठण |      त्यासी स्वामी देईल अपार धन |      विवद्या लिसद्धी चे अगाध ज्ञान |
   लिसदंरूवदन देईल पै ||  १८ ||

    त्यासी विपशाच भूत पे्रत |     न बाचिधती कळी काळात |     स्वामीची पूजा करोनी यर्थीाजिस्र्थीत |    स्ततुी स्तोत्र हे जपावे
||  १९ ||

     होईल लिसद्धी षड्मास हे जपता |     नव्हे कदा असत्य वाता8 |    गणपती चरणी मार्थीा |   दिदवाकरे ठेविवला ||  २० ||

||      इनित श्री गणपती स्तोत्र संपूण8 ||


	|| श्री गणपती स्तोत्र ||

