SAKTHI FOUNDATION - CAC
GANESA SAHASRANAAMAM - 601 - 700 Names
ஓம் மதிமத் கமலேக்ஷணாய - Madi math kamalaykshanaaya
மஹா போய - mahaa balaaya
மஹா வராய
ீ
- mahaa veeraaya
மஹா ப்ராணாய - mahaa praa naaya
மஹா மனலே - mahaa manasay
யக்ஞாய - yajnaaya
யஜ்ஞ பதலய - yagna pathaye
யஜ்ஞ லகாப்த்லர - yagna gopthray
யஜ்ஞ பே ப்ரதாய - yajna bala pradhaaya
யேஸ் கராய - yasas ka raaya
லயாக கம்யாய - yoga gam yaaya

யாக்ஞிகாய - yaagnikaaya
யாஜக ப்ரியாய - yaajaga priyaaya
ரோய - rasaaya
ரே ப்ரியாய - rasa priyaaya
ரஸ்யாய - rasyaaya
ரஞ்ஜனாய - ranjanaaya
ராவணார்ச்சிதாய - Raavanaarchithaaya
ரலக்ஷா ரக்ஷாகராய - raksho rakshaa ka raaya
ரத்ன கர்ப்பாய - rathna garpaaya
ராஜ்ய சுக ப்ரதாய - raajya suga pradhaaya
ேக்ஷாய - lakshaaya
ேக்ஷ ப்ரதாய - laksha pradhaaya
ேக்ஷ்யாய - lakshyaaya
ேயஸ்தாய - layasyaaya
ேட்டுக ப்ரியாய - laduga priyaaya
ோஸ்ய ப்ரியாய - laasya priyaaya
ோஸ்ய பதாய - laasya padhaaya
ோப க்ருல்லோக விஸ்ருதாய - laaba krul loga visruthaaya

வலரண்யாய - varaneyaaya
வஹ்னி வதனாய - vahni vadhanaaya
வந்த்யாய - vanthyaaya
லவதாந்த லகாசராய - vedhaantha gocharaaya
விஸ்வகர்த்லர - viswa karthray
விஸ்வ தஸ் சக்ஷுலே - viswa das sakshu shey
விதாத்லர - vidhaathray
விஸ்வலதாமுகாய - viswa do mukaaya
வாமலதவாய - vaama devaaya
விஸ்வலேத்லர - viswa naythray
வஜ்ரிலண -

vajrinay

வஜ்ர ேிவாரணாய - vajra nivaaranaaya
விஸ்வ பந்தன விஷ்கம்ப தாராய - viswa bandhana visha kamba dhaaraaya
விஸ்வதிபாய - viswaadhibaaya
ப்ரபலவ - prabha way
சப்த ப்ரஹ்மலண - saptha bhramanay
சம ப்ராப்யாய - sama praapyaaya
சம்பு சக்தி கலணஸ்வராய - sambu sakthi Ganeswaraaya

சாஸ்த்லர - saasthray
சிகாக்ர ேிேயாய - sigaagra nilayaaya
சரண்யாய - saranyaaya
சிகரீஸ்வராய - sigareeswaraaya
ேடர்த்து குேும ஸ்ரக்விலண - shadarthu kusuma sragvinay
ேடா தாராய - shadaa dhaa raaya
ேடக்ஷராய - shataksharaaya
சம்ோர வவத்யாய - samsaara vaidhyaaya
சர்வஜ்ஞாய - sarvajnaaya
சர்வ லபேஜ லபேஜாய - sarva bay sha ja bay sha jaaya
ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ேய க்ரீடாய - srusti sthithi laya kreetaaya
சுர குஞ்ஜர லபதனாய - sura kunjara bay dha naaya
சிந்தூரித மஹா கும்பாய - sindhooritha mahaa kumbaaya
சத சத் வ்யக்தி தாய காய - sadha sath vyakthi dhaaya kaaya
சாக்ஷிலண - saakshinay
சமுத்ர மதனாய - samudhra madha naaya
ஸ்வேம் லவத்யாய - swasam waythyaaya
ஸ்வதக்ஷிணாய - swa dakshinaaya

ஸ்வதந்த்ராய - swathanthraaya
சத்ய சங்கல்பாய - sathya sangalpaaya
சாமகான ரதாய - saama gaana radhaaya
சுகிலன - suginay
ஹம்ோய - hamsaaya
ஹஸ்தி பிோ சீோய - hasthi pisaa see saaya
ஹவனாய - havanaaya
ஹவ்ய கவ்ய புலஜ - havya kavya buje
ஹவ்யாய - havyaaya
ஹ்ருத ப்ரியாய - hrudha priyaaya
ஹர்ோய - harshaaya
ஹருல்லே காமந்த்ர மத்யகாய - hrullay kaamanthra madhyakaaya
லக்ஷத்ராதிபாய - shetraadhibaaya
க்ஷமா பர்த்லர - kshamaa barthray
க்ஷமா பரபராயணாய - kshamaa para paraayanaaya
க்ஷிப்ரலக்ஷமகராய - kshipra kshaema ka raaya
லக்ஷமா ேந்தாய - kshae maa nandhanaaya
லக்ஷாண ீ சுரத்ருமாய - kshon surath ru maaya

தர்ம ப்ரதாய - dharma pradhaaya
அர்த்த தாய - artha dhaaya
காம தாத்லர - kaama dhaath ray
சசளபாக்ய வர்தனாய - sowbaagya vardhanaaya
வித்யா ப்ரதாய - vidhyaa pradhaaya
விபவாய - vibavaaya
புக்தி முக்தி பேப்ரதாய - bukthi mukthi bala pradhaaya
ஆபி ரூப்ய கராய - aabi roopya karaaya
வரீ ஸ்ரீ ப்ரதாய - veera sri pradhaaya
விஜய ப்ரதாய - vijaya pradhaaya
சர்வ வஸ்யகராய - sarva vasyakaraaya
கர்ப லதாேக்லன - garpa dhoshak nay
புத்ர சபளத்ரதாய - puthra bouthra dhaaya
லமதாதாய - may dhaa dhaaya
கீ ர்த்திதாய - keerthi dhaaya
லசாக ஹாரிலண - soga haarenay
சதளர் பாக்ய ோேனாய - dhour baagya naasanaaya

