
ଗଣପତି	ଅଥଵ	ଷୀଷ 	(ଗଣପତ ଥଵଷୀେଷାପନିଷ )

||	ଗଣପତ ଥଵଶୀେଷାପନିଷ 	( ୀ	ଗେଣଷାଥଵଷୀଷ )	||

ଓଂ	ଭ ଂ	କେଣ'ଭିଃ	ଶୃଣୁଯାମ'	େଦଵାଃ	|	ଭ ଂ	ପ'େଶ ମା ଭିଯଜ' ାଃ	|	ସେିରରୖଂେଗୖ'' ଷ ଵା ^ 	ସ' ନୂଭିଃ'	|	ଵ େଶ'ମ	େଦଵହି'ତଂ	ଯଦାଯୁଃ'	|	ସ ି	ନ
ଇଂେ ା'	ଵୃ 'ଵାଃ	|	ସ ି	ନଃ'	ପୂଷା	ଵିଶେଵ'ଦାଃ	|	ସ ି	ନ ାେ ା	ଅରି' େନମିଃ	|	ସ ି	େନା	ବୃହସତି'ଦଧାତୁ	||

ଓଂ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ'	||

ଓଂ	ନମ'େ 	ଗଣପ'ତେଯ	|	ତେମଵ	 ତ ଂ	ତ ୍ ଵ'ମସି	|	ତେମଵ	େକଵଲଂ	କତା'ଽସି	|	ତେମଵ	େକଵଲଂ	ଧତା'ଽସି	|	ତେମଵ	େକଵଲଂ	ହତା'ଽସି	|	ତେମଵ	ସଵଂ
ଖଲିଦଂ'	 ହାସି	|	ତଂ	ସା ାଦା ା'ଽସି	 ନିତ 	||	1	||
ଋ'ତଂ	ଵଚି	|	ସ'ତ ଂ	ଵଚି	||	2	||	

ଅଵ	ତଂ	ମା 	|	ଅଵ'	ଵ ାର ''	|	ଅଵ'	େ ାତାର ''	|	ଅଵ'	ଦାତାର ''	|	ଅଵ'	ଧାତାର ''	|	ଅଵାନୂଚାନମ'ଵ	 ଶିଷ 	|	ଅଵ'	ପଶା ା'' 	|	ଅଵ'	 ପୁର ା'' 	|
ଅେଵା ରା ା'' 	|	ଅଵ'	ଦ ି ଣା ା'' 	|	ଅଵ'	େଚାଧା ା'' 	|	ଅଵାଧରା ା'' 	|	ସଵେତା	ମାଂ	ପାହି	ପାହି'	ସ ମଂତା 	||	3	||

ତଂ	ଵାଙଯ' ୍ ଵଂ	ଚିନଯଃ	|	ତମାନଂଦମଯ' ୍ ଵଂ	 ହମଯଃ	|	ତଂ	ସ ି ଦାନଂଦାଽଦି'ତୀେଯାଽସି	|	ତଂ	 ତ ଂ	 ହା'ସି	|	ତଂ	 ାନମେଯା	ଵି ାନ'ମେଯାଽସି	||	4	||

ସଵଂ	ଜଗଦିଦଂ	ତ'େ ା	ଜାଯେତ	|	ସଵଂ	ଜଗଦିଦଂ	ତ' ଷିତି	|	ସଵଂ	ଜଗଦିଦଂ	ତଯି	ଲଯ'େମ ଷ ତି	|	ସଵଂ	ଜଗଦିଦଂ	ତଯି'	 େତ ତି	|	ତଂ	ଭୂମିରାେପାଽନେଲାଽନି'େଲା
ନଭଃ	|	ତଂ	ଚତାରି	ଵା''କଦାନି	||	5	||

ତଂ	ଗୁଣ 'ଯାତୀତଃ	|	ତଂ	ଅଵସା 'ଯାତୀତଃ	|	ତଂ	େଦହ 'ଯାତୀତଃ	|	ତଂ	କାଲ 'ଯାତୀତଃ	|	ତଂ	ମୂଲାଧାରସିେତା'ଽସି	 ନିତ 	|	ତଂ	ଶ ି 'ଯା କଃ	|	ତାଂ
େଯାଗିେନା	 ାଯ'ଂତି	ନିତ 	|	ତଂ	 ହା	ତଂ	ଵି ୍ ଵଂ	ରୁ ୍ ଵମିଂ ୍ ଵମ ି ୍ ଵଂ	ଵାଯୁ ୍ ଵଂ	ସୂଯ ୍ ଵଂ	ଚଂ ମା ୍ ଵଂ	 ହ	ଭୂଭୁଵଃ	ସେରା 	||	6	 ||

ଗଣାଦିଂ''	ପୂଵ'ମୁ ାଯ	ଵଣାଦୀଂ''	 ଦନଂତର 	|	ଅନୁସାରଃ	ପ'ରତରଃ	|	ଅେଧ''ଂଦୁଲସିତ 	|	ତାେର'ଣ	ଋ 	|	�ତ ଵ	ମନୁ'ସରୂପ 	|	ଗକାରଃ	ପୂ''ଵରୂପ 	|
ଅକାେରା	ମ 'ମରୂପ 	|	ଅନୁସାରଶା''ଂତ ରୂପ 	|	ବିଂଦୁରୁ 'ରରୂପ 	|	ନାଦଃ'	ସ ଂଧାନ 	|	ସଗଂହି'ତା	ସଂଧିଃ	|	େସୖଷା	ଗେଣ'ଶ ଵିଦ ା	|	ଗଣ'କ	ଋଷିଃ	|
ନିଚୃଦାଯ' ୀ ଂଦଃ	|	 ୀ	ମହାଗଣପତି'େଦଵତା	|	ଓଂ	ଗଂ	 ଗଣପ'ତେଯ	ନମଃ	||	7	||

ଏକଦଂତାଯ'	ଵିଦେହ'	ଵ ତୁଂଡାଯ'	ଧୀମହି	|
ତେନା'	ଦଂତିଃ	 େଚାଦଯା'' 	||	8	||

ଏକଦ ତଂ	ଚ'ତୁହ ଂ	ପାଶମଂ'କୁଶଧାରି'ଣ 	|	ରଦଂ'	ଚ	ଵର'ଦଂ	ହେ ବୖ ାଣଂ'	ମୂଷକଧ'ଜ 	|	ର ଂ'	ଲଂେବାଦ'ରଂ	ଶୂପକଣକଂ'	ର ଵାସ'ସ 	|
ର 'ଗଂଧାନୁ'ଲିପାଂଗଂ	ର ପୁ'େ ୖଃ	ସୁପୂଜି'ତ 	|	ଭ ା'ନୁକଂପି'ନଂ	େଦଵଂ	ଜଗ ା'ରଣମଚୁ 'ତ 	|	ଆଵି'ଭୂତଂ	ଚ'	ସୃ ୍ ଯାେଦୗ	 କୃେତ''ଃ	ପୁରୁଷା 'ର 	|	ଏଵଂ'	 ାଯତି'
େଯା	ନିତ ଂ	ସ	େଯାଗୀ'	େଯାଗିନାଂ	ଵ'ରଃ	||	9	||

ନେମା	 ାତପତେଯ	ନେମା	ଗଣପତେଯ	ନମଃ	 ମଥପତେଯ	ନମେ ଽ 	ଲଂେବାଦରାେଯୖକଦଂତାଯ	ଵିଘଵିନାଶିେନ	ଶିଵସୁତାଯ	 ୀଵରଦମୂତ େଯ
ନମଃ	||	10	||

ଏତଦଥଵଶୀଷଂ	େଯାଽଧୀେତ	|	ସ	 ହଭୂଯା'ଯ	କଲେତ	|	ସ	ସଵଵିେଘୖ''ନ	ବା େତ	|	ସ	ସଵତଃ	ସୁଖ'େମଧେତ	|	ସ	ପଂଚମହାପାପା'' 	 ମୁଚ େତ	|
ସାଯମ'ଧୀଯାେନା	ଦିଵସକୃତଂ	ପାପଂ'	ନାଶଯତି	|	 ାତର'ଧୀଯାେନା	ରା ି କୃତଂ	ପାପଂ'	ନାଶଯତି	|	ସାଯଂ	 ାତଃ	 'ଯୁଂଜାେନା	ପାେପାଽପା'େପା	ଭଵତି	|
ଧମାଥକାମେମା ଂ'	ଚ	ଵିଂଦତି	|	ଇଦମଥଵଶୀଷମଶିଷ ାଯ'	ନ	େଦଯ 	|	େଯା	ଯଦି	େମା'ହା 	 ଦାସ ତି	ସ	ପାପୀ'ଯା 	ଭଵତି	|	ସହ ାଵତନାଦ ଂ	ଯଂ	କାମ'ମଧୀେତ	|
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ତଂ	ତମେନ'ନ	ସାଧେଯ 	||	11	||

ଅେନନ	ଗଣପତିମ'ଭିଷିଂଚତି	|	ସ	ଵା'ଗୀ	ଭଵତି	|	ଚତୁଥ ାମନ'ଶ 	ଜପତି	ସ	ଵିଦ ା'ଵା 	ଭଵତି	|	ଇତ ଥଵ'ଣଵାକ 	|	 ହାଦ ାଚର'ଣଂ	ଵିଦ ାନ	ବିେଭତି
କଦା'ଚେନତି	||	12	||

େଯା	ଦୂଵାଂକୁ'େରୖଯଜତି	ସ	େଵୖ ଵେଣାପ'େମା	ଭଵତି	|	େଯା	ଲା'େଜୖଯଜତି	ସ	ଯେଶା'ଵା 	ଭଵତି	|	ସ	େମଧା'ଵା 	ଭଵତି	|	େଯା	େମାଦକସହେ 'ଣ	ଯଜତି	ସ
ଵାଂଛିତଫଲମ'ଵାେପାତି	|	ଯଃ	ସାଜ 	ସମି' ି ଯଜତି	ସ	ସଵଂ	ଲଭେତ	ସ	ସ'ଵଂ	ଲଭେତ	||	13	||

ଅେ ୗ	 ାହଣା 	ସମ 	 ା'ହଯିତା	ସୂଯଵଚ'ସୀ	ଭଵତି	|	ସୂଯ େହ	ମ'ହାନଦ ାଂ	 ତିମାସନିେଧୗ	ଵା	ଜପ୍ଵା	ସି ମ'ଂେ ା	ଭଵତି	|	ମହାଵିଘା'' 	 ମୁଚ େତ	|
ମହାେଦାଷା'' 	 ମୁଚ େତ	|	ମହାପାପା'' 	 ମୁଚ େତ	|	ମହା ତ ଵାଯା'' 	 ମୁଚ େତ	|	ସ	ସଵ'ଵି ଵତି	ସ	ସଵ'ଵି ଵତି	|	ଯ	ଏ'ଵଂ	 େଵଦ	|	ଇତୁ 'ପନିଷ' 	||
14	||

ଓଂ	ଭ ଂ	କେଣ'ଭିଃ	ଶୃଣୁଯାମ'	େଦଵାଃ	|	ଭ ଂ	ପ'େଶ ମା ଭିଯଜ' ାଃ	|	ସେିରରୖଂେଗୖ'' ଷ ଵା ^ 	ସ' ନୂଭିଃ'	|	ଵ େଶ'ମ	େଦଵହି'ତଂ	ଯଦାଯୁଃ'	|	ସ ି	ନ
ଇଂେ ା'	ଵୃ 'ଵାଃ	|	ସ ି	ନଃ'	ପୂଷା	ଵିଶେଵ'ଦାଃ	|	ସ ି	ନ ାେ ା	ଅରି' େନମିଃ	|	ସ ି	େନା	ବୃହସତି'ଦଧାତୁ	||

ଓଂ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ'	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/ganapati-atharva-sheersham-oriya.html
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