
গণপিত	অথব	ষীষম্	(গণপত থবষীেষাপিনষত্)

||	গণপত থবশীেষাপিনষত্	( ী	গেণষাথবষীষম্)	||

ওং	ভ ং	কেণ'িভঃ	শৃণুযাম'	 দবাঃ	|	ভ ং	প' শ মা িভযজ' াঃ	|	ি ররংৈগ'' বাগ্^ম্	স' নূিভঃ'	|	ব েশ'ম	 দবিহ'তং	যদাযঃ'	|
ি 	ন	ইংে া'	ব 'বাঃ	|	 ি 	নঃ'	পূষা	িব েব'দাঃ	|	 ি 	ন াে া	অির' েনিমঃ	|	 ি 	 না	বহ িত'দধাত	||

ওং	শা◌ংিতঃ	শা◌ংিতঃ	শাংিতঃ'	||

ওং	নম' 	গণপ'তেয	|	 মব	 ত ং	ত 'মিস	|	 মব	 কবলং	কতা'ঽিস	|	 মব	 কবলং	ধতা'ঽিস	|	 মব	 কবলং	হতা'ঽিস	|
েমব	সবং	খি দং'	 ািস	|	 ং	সা াদা া'ঽিস	 িনত ম্	||	1	||
ঋ'তং	বি ম	|	স'ত ং	বি ম	||	2	||	

অব	 ং	মাম্	|	অব'	ব ারম্''	|	অব'	 াতারম্''	|	অব'	দাতারম্''	|	অব'	ধাতারম্''	|	অবানূচানম'ব	 িশষ ম্	|	অব'	প া া''ত্	|	অব'
পুর া''ত্	|	অেবা রা া''ত্	|	অব'	দি ণা া''ত্	|	অব'	 চা া া''ত্	|	অবাধরা া''ত্	|	সবেতা	মাং	পািহ	পািহ'	স ম◌ংতাত্	||	3	||

ং	বা য' ং	িচ যঃ	|	 মানংদময' ং	 মযঃ	|	 ং	সি দানংদাঽি 'তী যাঽিস	|	 ং	 ত ং	 া'িস	|	 ং	 ানমেযা
িব ান'ম যাঽিস	||	4	||

সবং	জগিদদং	 ' া	জাযেত	|	সবং	জগিদদং	 ' ি িত	|	সবং	জগিদদং	 িয	লয' মষ িত	|	সবং	জগিদদং	 িয'	 ত িত	|	 ং
ভিমরােপাঽনেলাঽিন' লা	নভঃ	|	 ং	চ াির	বা'' পদািন	||	5	||

ং	 ণ 'যাতীতঃ	|	 ং	অব া 'যাতীতঃ	|	 ং	 দহ 'যাতীতঃ	|	 ং	কাল 'যাতীতঃ	|	 ং	মূলাধারি েতা'ঽিস	 িনত ম্	|	 ং
শি 'যা কঃ	|	 াং	 যািগেনা	ধ ায'◌ংিত	 িনত ম্	|	 ং	 া	 ং	িব ং	র িমং মি ং	বায ং	সূয ং	চং মা ং	
ভভবঃ	 েরাম্	||	6	 ||

গণািদং''	পূব'মু ায	বণাদীং''	 দন◌ংতরম্	|	অনু ারঃ	প'রতরঃ	|	অেধ''◌ংদুলিসতম্	|	তাের'ণ	ঋ ম্	|	�ত ব	মনু' রপম্	|
গকারঃ	পূ''বরপম্	|	অকােরা	মধ 'মরপম্	|	অনু ার া''◌ংত রপম্	|	িবংদুর 'ররপম্	|	নাদঃ'	স◌ংধানম্	|	সগংিহ'তা	স◌ংিধঃ	|
সষা	গেণ'শিবদ া	|	গণ'ক	ঋিষঃ	|	িনচ ায' ী ◌ংদঃ	|	 ী	মহাগণপিত'েদবতা	|	ওং	গং	 গণপ'তেয	নমঃ	||	7	||

একদ◌ংতায'	িব েহ'	ব ত◌ংডায'	ধীমিহ	|
তে া'	দংিতঃ	 চাদযা''ত্	||	8	||

একদনত্ং	চ'তহ ং	পাশমং'কশধাির'ণম্	|	রদং'	চ	বর'দং	হ ব াণং'	মূষক 'জম্	|	র ং'	ল◌ংেবাদ'রং	শূপকণকং'	র বাস'সম্	|
র 'গ◌ংধানু'িল া◌ংগং	র পু' ঃ	সুপূিজ'তম্	|	ভ া'নকুংিপ'নং	 দবং	জগ কা'রণমচ 'তম্	|	আিব'ভতং	চ'	সৃ া দৗ
কেত''◌ঃ	পুর ষা প'রম্	|	এবং'	ধ াযিত'	 যা	 িনত ং	স	 যাগী'	 যািগনাং	ব'রঃ	||	9	||

নেমা	 াতপতেয	নেমা	গণপতেয	নমঃ	 মথপতেয	নমে ঽ 	লংেবাদরাৈযকদংতায	িব িবনািশেন	িশবসুতায	 ীবরদমূত য
নমঃ	||	10	||

এতদথবশীষং	 যাঽধী ত	|	স	 ভযা'য	ক েত	|	স	সবিবৈ ''ন	বাধ েত	|	স	সবতঃ	সুখ' মধ ত	|	স	পংচমহাপাপা''ত্	 মুচ েত	|
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সাযম'ধীযা না	িদবসকতং	পাপং'	নাশযিত	|	 াতর'ধীযা না	রাি কতং	পাপং'	নাশযিত	|	সাযং	 াতঃ	 'য◌ংজা না	পােপাঽপা' পা
ভবিত	|	ধমাথকামেমা ং'	চ	 িব◌ংদিত	|	ইদমথবশীষমিশষ ায'	ন	 দযম্	|	 যা	যিদ	 মা'হাদ্	 দাস িত	স	পাপী'যান্	ভবিত	|
সহ াবতনাদ ং	যং	কাম'মধী ত	|	তং	তমেন'ন	সাধেযত্	||	11	||

অেনন	গণপিতম'িভিষ◌ংচিত	|	স	বা' 	ভবিত	|	চতথ ামন' ন্	জপিত	স	িবদ া'বান্	ভবিত	|	ইত থব'ণবাক ম্	|	 াদ াচর'ণং
িবদ া 	িবেভিত	কদা'চ নিত	||	12	||

যা	দূবাংক' রযজিত	স	 ব বেণাপ' মা	ভবিত	|	 যা	লা' জযজিত	স	যেশা'বান্	ভবিত	|	স	 মধা'বান্	ভবিত	|	 যা	 মাদকসহে 'ণ
যজিত	স	বাংিছতফলম'বা ািত	|	যঃ	সাজ 	সিম'ি যজিত	স	সবং	লভেত	স	স'বং	লভেত	||	13	||

অে 	 া ণান্	সম গ্	 া'হিয া	সূযবচ' ী	ভবিত	|	সূয েহ	ম'হানদ াং	 িতমাসি েধৗ	বা	জ া	িস ম'◌ংে া	ভবিত	|	মহািব া''ত্
মুচ েত	|	মহােদাষা''ত্	 মুচ েত	|	মহাপাপা''ত্	 মুচ েত	|	মহা ত বাযা''ত্	 মুচ েত	|	স	সব'িব বিত	স	সব'িব বিত	|	য	এ'বং	 বদ

|	ইত 'পিনষ'ত্	||	14	||

ওং	ভ ং	কেণ'িভঃ	শৃণুযাম'	 দবাঃ	|	ভ ং	প' শ মা িভযজ' াঃ	|	ি ররংৈগ'' বাগ্^ম্	স' নূিভঃ'	|	ব েশ'ম	 দবিহ'তং	যদাযঃ'	|
ি 	ন	ইংে া'	ব 'বাঃ	|	 ি 	নঃ'	পূষা	িব েব'দাঃ	|	 ি 	ন াে া	অির' েনিমঃ	|	 ি 	 না	বহ িত'দধাত	||

ওং	শা◌ংিতঃ	শা◌ংিতঃ	শাংিতঃ'	||
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