
108 ஐயப்பன் சரண க ோஷம் 

1. சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா 
2. ஹரிஹர சுதயே சரணம் ஐேப்பா 
3. கன்ேிமூல கணபதி பகவாயே சரணம் ஐேப்பா  
4. சக்தி வடியவலன் ய ாதரயே சரணம் ஐேப்பா  
5. மாளிகப்புரத்து மஞ்சம்மாயதவி யலாகமாதயவ 

சரணம் ஐேப்பா 
6. வாவர் சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா 
7. கருப்பண்ண சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா 
8. பபரிே கடுத்த சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா 
9. சிறிே கடுத்த சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா 
10. வேயதவதமாயர  சரணம் ஐேப்பா 
11. துர்கா பாகவதிமாயர சரணம் ஐேப்பா 
12. அச்சன்  யகாவில் அரயச சரணம் ஐேப்பா 
13. அோத ரக்ஷகயே சரணம் ஐேப்பா 
14. அன்ேதே பிரபுயவ சரணம் ஐேப்பா 
15. அச்சம் தவிர்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
16. அம்பலதரசயே சரணம் ஐேப்பா 
17. அபே தாேகயே சரணம் ஐேப்பா 
18. அகந்தத அழிப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
19. அஷ்டசித்தி தாேகயே  சரணம் ஐேப்பா 
20. ஆண்டிய ாதர ஆதரிக்கும்  பதய்வயம சரணம் 

ஐேப்பா 
21. அழுடேின் வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
22. ஆர்ோங்காவு அய்ோயவ சரணம் ஐேப்பா 
23. ஆபத் பாந்தவயே சரணம் ஐேப்பா 
24. அேந்த ய ாதியே சரணம் ஐேப்பா 
25. ஆத்மா ஸ்வரூபியே சரணம் ஐேப்பா 
26. ஆதணமுகன் தம்பியே சரணம் ஐேப்பா 
27. இருமுடி ப்ரிேயே சரணம் ஐேப்பா 
28. இன்ேதல தீர்ப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
29. இகபரசுக  தாேகயே சரணம் ஐேப்பா 
30. இதே கமலா வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
31. ஈடில்லா இன்பம் அளிப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
32. உதமேவள் பாலகயே சரணம் ஐேப்பா 
33. ஊதமக்கு அருள் புரிந்தவயே சரணம் ஐேப்பா 
34. ஊழ்விதே அகற்றுயவாயே சரணம் ஐேப்பா 
35. ஊக்கம் அளிப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
36. எங்கும்  ிதறந்யதாயே சரணம் ஐேப்பா 
37. எண்ணில்லா ரூபயே சரணம் ஐேப்பா 
38. என் குலபதய்வயம சரணம் ஐேப்பா 
39. என் குரு  ாதயே சரணம் ஐேப்பா 
40. எருயமலி வாழும் சச்தயவ சரணம் ஐேப்பா 
41. எங்கும்  ிதறந்த  ாத பிரம்மயம சரணம் ஐேப்பா 
42. எல்யலார்க்கும் அருள் புரிபவயே சரணம் 

ஐேப்பா 
43. எற்றுமாநூரப்பன் மகயே சரணம் ஐேப்பா 
44. ஏகாந்த வாசியே சரணம் ஐேப்பா 
45. ஏதழக்கு அருள் புரியும் ஈசயே சரணம் ஐேப்பா 
46. ஐந்துமதல வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
47. ஐேங்கள் தீர்ப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
48. ஒப்பில்லா மாணிக்கயம சரணம் ஐேப்பா 
49. ஓம்கார பரப்ரம்மயம சரணம் ஐேப்பா 

 

50. கலியுக வரதயே சரணம் ஐேப்பா 
51. கண்.கண்ட பதய்வயம சரணம் ஐேப்பா 
52. கம்பன் குடிகுதடே  ாதயே சரணம் ஐேப்பா 
53. கருணா சமுத்திரயம சரணம் ஐேப்பா 
54. கற்பூர ய ாதியே  சரணம் ஐேப்பா  
55. சபரிகிரி வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
56. சத்ரு சம்ஹார மூர்தியே சரணம் ஐேப்பா 
57. சரணாகத ரக்ஷகயே சரணம் ஐேப்பா 
58. சரண யகாஷ ப்ரிேயே சரணம் ஐேப்பா 
59. சபரிக்கு அருள் புரிந்தவயே சரணம் ஐேப்பா 
60. ஷம்புக்குமாரயே சரணம் ஐேப்பா 
61.  த்திேஸ்வரூபயே  சரணம் ஐேப்பா 
62. சங்கடம் தீர்ப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
63. சஞ்சலம் அழிப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
64. ஷன்முக்ஹா யசாதரயே சரணம் ஐேப்பா 
65. தன்வந்தரி மூர்த்தியே சரணம் ஐேப்பா 
66.  ம்பியோதர காக்கும் பதய்வயம சரணம் 

ஐேப்பா 
67.  ர்த்தே ப்ரிேயே சரணம் ஐேப்பா 
68. பந்தள ரா குமாரயே சரணம் ஐேப்பா 
69. பம்தப பாலகயே சரணம் ஐேப்பா 
70. பரசுராம பூ ிதயே சரணம் ஐேப்பா 
71. பாக்த ே ரக்ஷகயே சரணம் ஐேப்பா 
72. பாக்த வட்சலயே சரணம் ஐேப்பா 
73. பரமசிவன் புத்திரயே சரணம் ஐேப்பா 
74. பம்பா வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
75. பரம தோளயே சரணம் ஐேப்பா 
76. மணிகண்ட பபாருயள சரணம் ஐேப்பா 
77. மகர ய ாதியே சரணம் ஐேப்பா 
78. தவக்காது அப்பன் மகயே சரணம் ஐேப்பா 
79. காண்க வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
80. குலத்துபுதழ  பாலகயே சரணம் ஐேப்பா 
81. குருவாயூரப்பன் மகயே சரணம் ஐேப்பா 
82. தகவல்ே பத தாேகயே சரணம் ஐேப்பா 
83.  ாதி மத யபதம் இல்லாதவயே சரணம் ஐேப்பா 
84. சிவசக்தி ஐக்கிே ஸ்வரூபயே சரணம் ஐேப்பா 
85. பசவிப்பவற்கு ஆேந்த மூர்த்தியே சரணம் 

ஐேப்பா 
86. துஷ்டர் பேம்  ீக்குபவயே சரணம் ஐேப்பா 
87. யதவாதி யதவயே சரணம் ஐேப்பா 
88. யதவர்கள் துேர் தீர்ப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
89. யதயவந்திர பூ ிதயே சரணம் ஐேப்பா 
90.  ாராேணன் தமந்தயே சரணம் ஐேப்பா 
91. ப ய்அப்ஹிபஷக ப்ரிேயே சரணம் ஐேப்பா 
92. பிரணவ ஸ்வரூபயே சரணம் ஐேப்பா 
93. பாப சம்ஹார மூர்டியே சரணம் ஐேப்பா 
94. பாே ாே ப்ரிேயே சரணம் ஐேப்பா 
95. வன்புலி வாகேயே சரணம் ஐேப்பா 
96. வரப்ரதாேகயே  சரணம் ஐேப்பா 
97. பாகவா பதாத்தமயே சரணம் ஐேப்பா 
98. யபாேம்பள வாசயே சரணம் ஐேப்பா 
99. யமாகிேி சுதயே சரணம் ஐேப்பா 
100. யமாகே ரூபயே சரணம் ஐேப்பா 
 



 

101. வில்லன் வில்லாளி வரீயே சரணம் ஐேப்பா 
102. வரீமணி கண்டயே சரணம் ஐேப்பா 
103. சத்குரு  ாதயே சரணம் ஐேப்பா 
104. சர்வ யராஹ  ிவாரண தன்வந்திரி மூர்த்தியே 

சரணம் ஐேப்பா 

105. சச்சிதாேந்த ச்வருபயே சரணம் ஐேப்பா 
106.  ர்வாப்ஹபீஷக தேகயே சரணம் ஐேப்பா 
107. சாச்வதப்பதம் அளிப்பவயே சரணம் ஐேப்பா 
108. பதிபேட்டாம் படிக்குதடேோதயே சரணம் 

ஐேப்பா 

 

108 சரணம் பிறகு 

ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐேப்பா                                                                           

ஓம் அடியேன் பதரிந்தும்  பதரிோமலும் பசய்த                                                                         

 கல குற்றங்கதளயும் பபாருத்து காத்து ரக்ஷித்து 

அருள யவண்டும். 

ஸ்ரீ சத்ேமாே பபாண்ணு பதிபேட்டு படியமல் 

வாழும், ஓம் ஸ்ரீ ஹரிஹர சுதன் கலியுக வரதன் 

ஆேந்த சித்தன் அய்ேன் ஐேப்பன் சுவாமியே  

சரணம் ஐேப்பா 

Scan this code to download 

 

Or  

 
http://goo.gl/cJTVnf 
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