ശീഗണാധ്യക്ഷസ്േതാതം ഈക്ഷ്വാകുകൃത
{॥ ശീഗണാധ്യക്ഷസ്േതാതം ഈക്ഷ്വാകുകൃത ॥}
ഭരദ്വാജ ഉവാച
കഥം സ്തുേതാ ഗണാധ്യക്ഷസ്േതന രാജ്ഞാ മഹാത്മനാ ।
യഥാ േതന തപസ്തപ്തം തൻേമ വദ മഹാമേത ॥ ൧॥

സൂത ഉവാച
ചതുർഥീദിവേസ രാജാ സ്നാത്വാ തിഷവണം ദ്വിജ ।
രക്താമ്ബരധേരാ ഭൂത്വാ രക്തഗൻധാനുേലപനഃ ॥ ൨॥

സുരക്തകുസുൈമർഹൃദ്ൈയർവിനായകമഥാർചയത് ।
രക്തചൻദനേതാേയന സ്നാനപൂർവം യഥാവിധി ॥ ൩॥

വിലിപ്യ രക്തഗൻേധന രക്തപുഷ്ൈപഃ പപൂജയത് ।
തേതാഽെസൗ ദത്തവാൻ ധൂപമാജ്യയുക്തം സചൻദനമ് ।
ൈനേവദ്യം ൈചവ ഹാരിദം ഗുഡഖൺഡഘൃതുതമ് ॥ ൪॥

ഏവം സുവിധിനാ പൂജ്യ വിനായകമഥാസ്തവീത് ।
ഇക്ഷ്വാകുരുവാച
നമസ്കൃത്യ മഹാേദവം സ്േതാഷ്േയഽഹം തം വിനായകമ് ॥ ൫॥

മഹാഗണപതിം ശൂരമജിതം ജ്ഞാനവർധനമ് ।
ഏകദൻതം ദ്വിദൻതം ച ചതുർദൻതം ചതുർഭുജമ് ॥ ൬॥

ത്യക്ഷം തിശൂലഹസ്തം ച രക്തേനതം വരപദമ് ।
ആമ്ബിേകയം ശൂർപകർണം പചൺഡം ച വിനായകമ് ॥ ൭॥
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ആരക്തം ദൺഡിനം ൈചവ വഹ്നിവക്തം ഹുതപിയമ് ।
അനർചിേതാ വിഘ്നകരഃ സർവകാർേയഷു േയാ നൃണാമ് ॥ ൮॥

തം നമാമി ഗണാധ്യക്ഷം ഭീമമുഗമുമാസുതമ് ।
മദമത്തം വിരൂപാക്ഷം ഭക്തിവിഘ്നനിവാരകമ് ॥ ൯॥

സൂർയേകാടിപതീകാശം ഭിൻനാഞ്ജനസമപഭമ് ।
ബുദ്ധം സുനിർമലം ശാൻതം നമസ്യാമി വിനായകമ് ॥ ൧൦॥

നേമാഽസ്തു ഗജവക്തായ ഗണാനാം പതേയ നമഃ ।
േമരുമൻദരരൂപായ നമഃ ൈകലാസവാസിേന ॥ ൧൧॥

വിരൂപായ നമസ്േതഽസ്തു നമസ്േത ബഹ്മചാരിേണ ।
ഭക്തസ്തുതായ േദവായ നമസ്തുഭ്യം വിനായക ॥ ൧൨॥

ത്വയാ പുരാണ പൂർേവഷാം േദവാനാം കാർയസിദ്ധേയ ।
ഗജരൂപം സമാസ്ഥായ താസിതാഃ സർവദാനവാഃ ॥ ൧൩॥

ഋഷീണാം േദവതാനാം ച നായകത്വം പകാശിതമ് ।
യതസ്തതഃ സുൈരരഗ്േര പൂജ്യേസ ത്വം ഭവാത്മജ ॥ ൧൪॥

ത്വാമാരാധ്യ ഗണാധ്യക്ഷം സർവജ്ഞം കാമരൂപിണമ് ।
കാർയാർഥം രക്തകുസുൈമ രക്തചൻദനവാരിഭിഃ ॥ ൧൫॥

രക്താമ്ബരധേരാ ഭൂത്വാ ചതുർഥ്യാമർചേയജ്ജേപത് ।
തികാലേമകകാലം വാ പൂജേയൻനിയതാശനഃ ॥ ൧൬॥

രാജാനം രാജപുതം വാ രാജമൻതിണേമവ വാ ।
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രാജ്യം ച സർവവിഘ്േനശ വശം കുർയാത് സരാഷ്ടകമ് ॥ ൧൭॥

അവിഘ്നം തപേസാ മഹ്യം കുരു െനൗമി വിനായക ।
മേയത്ഥം സംസ്തുേതാ ഭക്ത്യാ പൂജിത വിേശഷതഃ ॥ ൧൮॥

യത്ഫലം സർവതീർേഥഷു സർവയജ്േഞഷു യത്ഫലമ് ।
തത്ഫലം പൂർണമാപ്േനാതി സ്തുത്വാ േദവം വിനായകമ് ॥ ൧൯॥

വിഷമം ന ഭേവത് തസ്യ ന ച ഗേത് പരാഭവമ് ।
ന ച വിഘ്േനാ ഭേവത് തസ്യ ജാേതാ ജാതിസ്മേരാ ഭേവത് ॥ ൨൦॥

യ ഇദം പഠേത സ്േതാതം ഷഡ്ഭിർമാൈസർവരം ലേഭത് ।
സംവത്സേരണ സിദ്ധിം ച ലഭേത നാത സംശയഃ ॥ ൨൧॥

സൂത ഉവാച
ഏവം സ്തുത്വാ പുരാ രാജാ ഗണാധ്യക്ഷം ദ്വിേജാത്തമ ।
താപസം േവഷമാസ്ഥായ തപർതും ഗേതാ വനമ് ॥ ൨൨॥

ഉത്സൃജ്യ വസ്തം നാഗത്വക്സദൃശം ബഹുമൂൽയകമ് ।
കഠിനാം തു ത്വചം വാക്ഷീം കട്യാം ധത്േത നൃേപാത്തമഃ ॥ ൨൩॥

തഥാ രത്നാനി ദിയാനി വലയാനി നിരസ്യ തു ।
അക്ഷസൂതമലങ്കാരം ഫൈലഃ പദ്മസ്യ േശാഭനമ് ॥ ൨൪॥

തേഥാത്തമാങ്േഗ മുകുടം രത്നഹാടകേശാഭിതമ് ।
ത്യക്ത്വാ ജടാകലാപം തു തേപാഽർേഥ വിഭൃയാൻനൃപഃ ॥ ൨൫॥

ഇതി ।
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നരസിംഹപുരാണ അധ്യായ ൨൫ ശ്േലാകസംഖ്യാ ൭൨
ശീനരസിംഹപുരാേണ ഇക്ഷ്വാകുചരിേത പഞ്ചവിംേശാഽധ്യായഃ ॥ ൨൫॥
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