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ஏகcேலா'

!m jேயா%sதவ பாνமாநஹ' ேம ராtெரௗ pர#பா&கm  

 sயாேதவm ர"#பதrசந"ெதௗ !m jேயா%ராkயா( ேம । 
ச"sதsய !"லநா&ஸமேய !m !r#ேயா தrசேந 

!m தtராஹமேதா பவாn பரமகm jேயா%sததs( pரேபா ॥ 

!"#வnதநm

சŋகா%ேபண மc#tதm பŋ#k%தம(tயயா । 
!ŋக$ யsய ஸா மாயா சŋகராசாrயமாcரேய   ॥ 1 ॥ 

   pரhலாதவரேதா ேதேவா ேயா n"#mஹ: பேரா ஹ": । 

   n"#mேஹாபாஸகm !tயm தm n"#mஹ&"m பேஜ     ॥ 2 ॥ 

    
   !ஸc$தாநnத !வாπநvயn)*mஹபாரtயπதாn ய"ntரா' । 

   !tயா%&' மntர%&' ஸதாtம&'டா) பேஜ மாநவசm'(பா* ॥ 3 ॥ 

 
   ஸதாtமtயாந(ரதm !ஷேயpய: பராŋµகm । 

   ெநௗ$ சாstேர' !"ணாதm சntரேசகரபார)m      ॥ 4 ॥ 

 
   !ேவ$நm மஹாpரjஞm ைதrெயௗதாrய !மா$%m । 

   ஸதாπநவ !rவm தm !tயா%rtத !"m பேஜ       ॥ 5 ॥ 

 
   அjஞாநாm ஜாhந% !rtதm !tயா%rtதm !ேவ$நாm । 

   ஸrேவஷாm !கதm !rtதm பார$$rtதமாcரேய  ॥ 6 ॥ 

 
   !tயா!நயஸmபnநm !தராகm !ேவ$நm । 

   வnேத ேவதாnத தttவjஞm !"ேசகரபார)m    ॥ 7 ॥ 
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! சாரதா !ஜŋக pரயாதா&டகm  

!வே$ாஜ'mபாm !தா$rண'mபாm pரஸாதாவலmபாm pர#$யாவலmபாm ।
ஸதாsேயn(πmபாm ஸதாேநா&டπmபாm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 1 ॥  

கடாே% தயாrtராm கேர jஞாநµtராm  கலாπr&'tராm கலாைப: !பtராm । 
!ரst%m !"tராm !ரs$ŋகபtராm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 2 ॥  

லலாமாŋகபாலாm லஸtகாநேலாலாm sவபkைதகபாலாm யச: !கேபாலாm । 
கேர tவ#மாலாm கநtpரtநேலாலாm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 3 ॥  

!"மnதேவ(m t"சா !r#ைத&m ரமt$ரவா'm நமtவjரபா)m । 
!தாமnதராsயாm µதா !ntயேவ'm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 4 ॥  

!சாnதாm !ேதஹாm t"கnேத கசாnதாm லஸtஸlலதாŋ(மனnதாம,ntயாm । 
sm#தாm தாபைஸ: ஸrக$rவs'தாm தாm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 5 ॥  

!ரŋேக !ரŋேக m"ேகntேர கேகntேர மராேல மேதேப மேஹாே%&'டாm । 
மஹtயாm நவmயாm ஸதா ஸாம$பாm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 6 ॥  

jவலtகாn(வn)m ஜகnேமாஹநாŋ*m பஜnமாநஸாmேபாஜ*pராnதp.ŋ0m । 
!ஜsேதாtரஸŋ+தn-tயpரபாŋ+m பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 7 ॥  

பவாmேபாஜேநtராஜஸm+jயமாநாm லஸnமnதஹாஸpரபாவktர.nஹாm ।  
சலcச$சலாசா&தாடŋககrணாm பேஜ சாரதாmபாமஜsரm மதmபாm ॥ 8 ॥  

ஸŋகlப:
மேமாபாtத-ஸமsத-!"த$யtவாரா !பரேமcவர-p"tயrtதm  

ஸrேவஷாm ஆs#கமஹாஜநாநாm  

ே"ம-sைதrய-!rய-!ஜய-அபய-ஆ"ராேராkய-ஐcவrய-அπv$tயrtதm,  

ஸமsத-!"ேதாபசாntயrtதm, ஸமsத-மŋகல-அவாptயrtதm, ஸமsத-அp#தயாrtதm ச  

தrம-அrtத-காம-ேமா$ாkய ச"r$த&'ஷாrtத-!ttயrtதm,  

!மcசŋகர-பகவtபாதாசாrயாkய ஸt#$ pரஸாத&ttயrtதm,  

!ஸt$%pரஸாேதந ஸrேவஷாm ஆs#கமஹாஜநாநாm ஸt#tயா-ஸt#t$-pராptயrtதm, 

 !tதசாn'-!க-ஸnேதாஷா'-அπv$tயrtதm, ேதச-உபpலவ-!v#tயrtதm,  

!மcசŋகர-பகவtபாதாசாrய p"tயrtதm  

!மcசŋகர-பகவtபாதாசாrய அ"ேடாtதர சதநாம பாராயணm க"#ேய ॥ 
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!சŋகர பகவtபாதாசாrய அ"ேடாtதர சதநாமாவ': 

!சŋகராசாrயவrயாய நம:
pரhமாநnதpரதாயகாய நம:
அjஞாந&'ரா&tயாய நம:
!jஞாநாm'(சntரமேஸ நம:
வrணாcரமpர)*டாtேர நம: 5

!மேத நம:
µk#pரதாயகாய நம:  
!"ேயாபேதச)ரதாய நம:
பkதா%&டpரதாயகாய நம:
!xமதttவரஹsயjஞாய நம:  10 

காrயாகாrயpரேபாதகாய நம:
jஞாநµtரா()தகராய நம:
!"யh%tதாபஹாரகாய நம:
ப"vராஜாcரேமாtதrtேர நம:
ஸrவதntரsவதntர)ேய நம:  15

அtைவதsதாபநாசாrயாய நம:
ஸா#ாcசŋகர)பt,ேத நம:
ஷ"மதsதாபநாசாrயாய நம:
tர#மாrகpரகாசகாய நம:
ேவதேவதாnததttவjஞாய நம:  20   

!rவா%மதக)டநாய நம:
ைவராkய'ரதாய நம:
சாnதாய நம:
ஸmஸாராrணவதாரகாய நம:
pரஸnநவதநாmேபாஜாய நம:   25

பரமாrதpரகாசகாய நம:
!ராணsm'(ஸாரjஞாய நம:
!tயt$pதாய நம:
மஹேத நம:  
!சேய நம:     30 

!tயாநnதாய நம:
!ராதŋகாய நம:
!sஸŋகாய நம:

!rமலாtமகாய நம:
!rமமாய நம:     35

!ரஹŋகாராய நம:
!cவவntயபதாm+ஜாய நம:
ஸttவpரதாநாய நம:
ஸtபாவாய நம:
ஸŋkயா&த(ேணாjjவலாய நம: 40 

அநகாய நம:
ஸாரh%தயாய நம:
!"ேய நம:
ஸாரsவதpரதாய நம:
ஸtயாtமேந நம:    45

!"ய$லாய நம:
ஸாŋkயேயாக(ச*ணாய நம:
தேபாராசேய நம:
மஹாேதஜேஸ நம:
!ணtரய&பாக&ேத நம:   50 

க"kநாய நம:
காலகrமjஞாய நம:
தேமா%ண'வாரகாய நம:
பகவேத நம:
பார$ேஜtேர நம:    55

சாரதாhவாநப)*தாய நம:
தrமாதrம%பாகjஞாய நம:
லxயேபதpரதrசகாய நம:
நாதπn&கலாπjஞாய நம:
ேயா$h&tபtமபாsகராய நம:  60 

அ"nt%யjஞாந+தேய நம:
!tயா!tய%ேவகவேத நம:
!தாநnதாய நம:
!nமயாtமேந நம:
பரகாயpரேவசk+ேத நம:   65

அமாνஷச'tரா*யாய நம:
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ே"மதா&ேந நம:
!மாகராய நம:
பvயாய நம:  
பtரpரதாய நம:    70 

!"ம$mேந நம:
!cவர%ஜகாய நம:
sவpரகாசாய நம:
ஸதாதாராய நம:
!cவபnதேவ நம:    75

!ேபாதயாய நம:
!சால%rதேய நம:
வா#சாய நம:
ஸrவேலாக(ேதாt+காய நம:
ைகலாஸயாtரா-ஸmpராpத-சntரெமௗ(-  
pர#ஜகாய நம:
கா#cயாm !சkரராஜாkய-யntரsதாபந-
!ξதாய நம:

!சkராtமக-தாடŋக-ேதா$தாmபா-மேநாரதாய 
நம:
!pரhம&tேராப+ஷtபா-யா/-  
kரnதகlபகாய நம:

ச"r$kச"ராmநாய pர#$டாtேர நம:  
மஹாமதேய நம:    85

t"ஸpத&மேதாcேசtேர நம:
ஸrவ$k&ஜயpரபேவ நம:
காஷாயவஸேநாேபதாய நம:

பsேமாt'(த*kரஹாய நம:
jஞாநாtமைககத*டா,யாய நம:  90 

கம#ட%லஸtகராய நம:
!"#ம%டலாசாrயாய நம:
பகவtபாதஸ(jஞகாய நம:
vயாஸஸnதrசநp+தாய நம:
!"யc!ŋக'ேரcவராய நம:   95

ெஸௗnதrயலஹ*µkய-ப"sேதாtர-
!தாயகாய நம:

ச"#ஷ#%கலாπjஞாய நம:
pரhமரா&ஸேமா&தாய நம:
!மnம$டந'cராkய-sவயm%ஜய-ஸnνதாய 
நம:
ேதாடகாசாrயஸm+jயாய நம:  100 

பtமபாதாr'தாŋk*காய நம:
ஹsதாமலக-ேயா$ntர-pரhமjஞாந-
pரதாயகாய நம:

!ேரcவராkய-ஸc#$ய-
ஸnnயாஸாcரமதாயகாய நம:

n"#mஹபkதாய நம:
ஸtரtநகrபேஹரmப-!ஜகாய நம:
vயாkயா%mஹாஸநா*சாய நம:
ஜகt$jயாய நம:
ஜகt$ரேவ நம:   108

!மcசŋகரபகவtபாதாசாrயsவா0ேந நம:

 
மŋகளm 

மŋகளm !"# சntரெமௗ(cவரேக

சk#கணப# சாரதாmேபேக  
 
சŋகராசாrய(ேக (ப)
 
காலைபரவேக கா# !r#ேக 
!ர !ர !ர ஹνம மா#$ சரணkேக (1) 
  
மl#காr'நேக ேசlவஜநாrதநேக 
அmபாபவா& கmபத கணப$ ச"#சாµ"&ேக 

 (2)
 
!tயார&ய'ேக !tயாசŋகரேக

வா#cவ%ேக வjரேதஹ க"டா%ஜேநய*ேக (3)

!ŋகபtேரேக c"ŋக#வா&#ேக 
c"ŋேக&'ரேதா+ ேநல$%வnத  
 
சாரதாmேபேக (4)

ஸc#தாநnத !வ அπநவ n"#mஹபார%ேக

சntரேசகரபார% !" ஸாrவெபௗம)ேக

சntரேசகரபார) !" !tயா%rtத!ேக

சntரேசகரபார) !" பார$$rtத!ேக
சntரேசகரபார) !" !"ேசகரபார)ேக (5)
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