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                           శ్రీ ఏకదంతసో్తత్రం 
  
మదాసురం సుశంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | 
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయాః || ౧ || 
ప్రణమయ తం ప్రపూజ్యయదౌ పునసోం నేమురదరత్ | 
తుష్ణవవురహరషసంయక్తో ఏకదంతం గణేశ్ారమ్ || ౨ || 

దేవరషయ ఊచాః 
సదాతమరూపం సకలాదిభూత 
-మమాయినం స్తఽహమచంతయబోధమ్ | 
అనాదిమధ్యంతవిహీనమేకం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౩ || 

అనంతచద్రూపమయం గణేశ్ం 
హయభేదభేదాదివిహీనమాదయమ్ | 
హృది ప్రక్తశ్సయ ధరం సాధీసథం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౪ || 

విశాదిభూతం హృది యోగినాం వై 
ప్రతయక్షరూపేణ విభంతమేకమ్ | 
సదా నిరలంబ-సమాధిగమయం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౫ || 
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సాబంబభవేన విలాసయకోం 
బందుసారూపా రచతా సామాయా | 
తస్యం సావీరయం ప్రదదాతి యో వై 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౬ || 

తాదీయ-వీర్యయణ సమసోభూతా 
మాయా తయా సంరచతం చ విశ్ామ్ | 
నాదాతమకం హ్యయతమతయా ప్రతీతం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౭ || 

తాదీయ-సతాోధరమేకదంతం 
గణేశ్మేకం త్రయబోధితారమ్ | 
సేవంత ఆపూరయమజం త్రిసంస్థ- 
సోమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౮ || 

తతసోా యా ప్రేరిత ఏవ నాద- 
సేోనేదమేవం రచతం జగద్వా  | 
ఆనందరూపం సమభవసంసథం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౯ || 

తదేవ విశ్ాం కృపయా తవైవ 
సంభూతమాదయం తమస్ విభతమ్ | 
అనేకరూపం హయజమేకభూతం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౦ || 
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తతసోా యా ప్రేరితమేవ తేన 
సృష్వం సుసూక్షమం జగదేకసంసథమ్ | 
సతాోాతమకం శ్వాతమనంతమాదయం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౧ || 

తదేవ సాపనం తపస్ గణేశ్ం 
సంసిదిిరూపం వివిధం బభూవ | 
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౨ || 

సంప్రేరితం తచచ తాయా హృదిసథం 
తథా సుదృష్వం జగదంశ్రూపమ్ | 
తేనైవ జ్యగ్రనమయమప్రమేయం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౩ || 

జ్యగ్రత్ారూపం రజస్ విభతం 
విలోకితం తతకృపయా తథైవ | 
తదా విభిననం భవదేకరూపం 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౪ || 

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిసాభవా- 
తోదంతర్య తాం చ విభసి నితయమ్ | 
బుదిిప్రదాతా గణనాథ ఏక- 
సోమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౫ || 
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తాదాజఞయా భంతి గ్రహ్యశ్చ సర్యా 
నక్షత్రరూపాణి విభంతి ఖే వై | 
ఆధ్రహీనాని తాయా ధృతాని 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౬ || 

తాదాజఞయా సృష్టవకరో విధ్తా 
తాదాజఞయా పాలక ఏవ విష్ణుాః | 
తాదాజఞయా సంహరకో హరోఽపి 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౭ || 

యదాజఞయా భూరజలమధయసంస్థ 
యదాజఞయాఽపాః ప్రవహంతి నదయాః | 
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్ర- 
సోమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౮ || 

యదాజఞయా దేవగణో దివిస్తథ 
దదాతి వై కరమఫలాని నితయమ్ | 
యదాజఞయా శైలగణోఽచలో వై 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౧౯ || 

యదాజఞయా శ్వష్ ఇలాధరో వై 
యదాజఞయా మోహకరశ్చ క్తమాః | 
యదాజఞయా క్తలధరోఽరయమా చ 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౨౦ || 
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యదాజఞయా వాతి విభతి వాయ- 
రయదాజఞయాఽగినరజఠరదిసంసథాః | 
యదాజఞయా వై సచరఽచరం చ 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౨౧ || 

సరాంతర్య సంసిథతమేకగూఢం 
యదాజఞయా సరామిదం విభతి | 
అనంతరూపం హృది బోధకం వై 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౨౨ || 

యం యోగినో యోగబలేన స్ధయం 
కురాంతి తం కాః సోవనేన స్తోతి | 
అతాః ప్రమాణేన సుసిదిిదోఽసుో 
తమేకదంతం శ్రణం వ్రజ్యమాః || ౨౩ || 

గృత్మద ఉవాచ – 
ఏవం సుోతాా చ ప్రహ్యాద దేవాాః సమునయశ్చ వై | 
తూష్ుం భవం ప్రపద్వయవ ననృతురహరషసంయతాాః || ౨౪ || 

స తానువాచ ప్రీతాతామ హ్యయకదంతాః సోవేన వై | 
జగ్వద తానమహ్యభగ్వనేేవర్షషనభకోవత్లాః || ౨౫ || 
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ఏకదంత ఉవాచ – 
ప్రసనోనఽసిమ చ స్తోత్రేణ సురాః సరిషగణాః కిల | 
శ్ృణు తాం వరదోఽహం వో దాస్యమి మనసీపి్తమ్ || ౨౬ || 

భవతకృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ | 
భవిష్యతి న సందేహాః సరాసిదిిప్రదాయకమ్ || ౨౭ || 

యం యమిచఛతి తం తం వై దాస్యమి స్తోత్రపాఠతాః | 
పుత్రపౌత్రాదికం సరాం లభతే ధనధ్నయకమ్ || ౨౮ || 

గజ్యశాదికమతయంతం రజయభోగం లభేద్ధ్ిువమ్ | 
భుకిోం ముకిోం చ యోగం వై లభతే శంతిదాయకమ్ || ౨౯ || 

మారణోచ్చచటనాదీని రజయబంధ్దికం చ యత్ | 
పఠతాం శ్ృణాతాం నృణం భవేచచ బంధహీనతా || ౩౦ || 

ఏకవింశ్తివారం చ శ్లాక్తంశ్వచవైకవింశ్తిమ్ | 
పఠతే నితయమేవం చ దినాని తేాకవింశ్తిమ్ || ౩౧ || 

న తసయ దురాభం కించతిిష్ణ లోకేష్ణ వై భవేత్ | 
అస్ధయం స్ధయేనమరోయాః సరాత్ర విజయీ భవేత్ || ౩౨ || 

నితయం యాః పఠతే స్తోత్రం బ్రహమభూతాః స వై నరాః | 
తసయ దరశనతాః సర్యా దేవాాః పూతా భవంతి వై || ౩౩ || 

ఏవం తసయ వచాః శ్రుతాా ప్రహృష్ట్వ దేవతరషయాః | 
ఊచాః కరపుటాః సర్యా భకిోయక్తో గజ్యననమ్ || ౩౪ || 


