SAKTHI FOUNDATION - CAC
GANESA SAHASRANAAMAM - [301 - 400 NAMES]
ஸ்ரீகணேஸ ஸஹஸ்ரநாமம் - [301 - 400 நாமங்கள்]
ஓம் த்ராவிண ீ சக்தி சத் க்ருதாய - dhraa veni sakthi sath kruthaaya
தீவ்ரா ப்ரசன்னய நாய - deevaraa prasanaya naaya
ஜ்வாலின ீ பால நநக த்ருஸே - jwaaleni baala naika dhru say
ஸ ாஹின ீ ஸ ாஹனாய - Mohini mohanaaya
ஸபாக தாயின ீ காந்தி

ண்டிதாய - boga dhaayeni gaanthi mandithaaya

கா ின ீ காந்த வக்த்ர ஸ்ரிநய - kaamini kaantha vakthra sriyai

அதிஷ்டி தவ சுந்தராய - adhishti thava sundharaaya
வசு தாரா

ஸனா ஸ ாத

ஹா சங்காய - vasu thaaraa mano modha mahaa sangaaya

நிதி ப்ரபஸவ - nidhi praba way
ந த் வசு தீ ம ளலஸய - namath vasumathi mow la ye
ஹா பத்

நிதி ப்ரபஸவ - mahaa padhma nidhi prabha way

சர்வ சத் குரு சம்ஸசவ்யாய - sarva sath guru sam sev yaaya
ஸசாஷிஷ் ஸகே ஹ்ருதாஸ்ரயாய - So shis kesa hrudhaasrayaaya
ஈோன மூர்த்ஸன - Eesaana moorthnay
ஸதஸவந்த்ர சிகாய - Devaynthra sikaaya
பவன நந்தனாய - pavana nandhanaaya
உக்ராய - ugraaya
ப்ரத்யுக்ர நய நாய - prath yukra naya naaya
திவ்ய அஸ்த்ராணாம் ப்ரஸயாக விஸத - divya asthraanaam prayoga vithey
ஐராவதாதி சர்வாோ வாரணா வரண ப்ரியாய - Iraavathaadhi sarvaasaa vaaranaa varana
priyaaya
வஜ்ர அஸ்த்ர பரீவாராய - vajra asthra paree vaaraaya
கண சண்ட சா ாஸ்ரயாய - gana chanda saamaasra yaaya
ஜயாய - jayaaya

ஜய பரீவாராய - jeya paree vaa raaya
விஜயாய - vijayaaya
விஜயாவஹாய - vijayaa va haaya
அஜிதார்ச்சித பாதாப்ஜாய - ajidhaarchitha paadhaap jaaya
நித்யா நித்ய வதம்சிதாய - nithyaa nithya vadham se dhaa ya
விலாேின ீ க்ருஸதால்லாோய - vilaaseni kruthol laasaaya
மசளண்டீ மசளந்தர்ய

ண்டிதாய - soundee soundharya mandithaaya

அனந்தா அனந்த சுகதாய - ananthaa anantha suga dhaaya
சு ங்கல சு ங்கலாய - sumangala sumangalaaya
இச்சா சக்தஸய - Ichaa sakthaye
ஞான சக்தஸய - Gnaana sakthaye
க்ரியா சக்தி நிஸஷவிதாய - kriyaa sakthi ni shaey vithaaya
சுபகா சம்ஸ்ரித பதாய - subagaa samsritha padhaaya
லலிதா லலிதாஸ்ரயாய - Lilithaa lilithaasrayaaya
கா ின ீ கா னாய - kaamini kaama naaya
ாலின ீ ஸகளி லாலிதாய - maalini kayli laalithaaya
சரஸ்வதி ஆஸ்ரிதாய - Saraswathi aasrithaaya
மகளரீ நந்தனாய - Gowri nandha naa ya

ஸ்ரீநிஸகதனாய - Srinikaythanaaya
குருகுப்த பதாய - Guru guptha padhaaya
வாசா சித்தாய - vaasaa sidhaaya
வாகீ ஸ்வஸரஸ்வராய - Vaages va raysh va raa ya
நளின ீ காமுகாய - nalini kaamukaaya
வா ா ரா ா ஜ்ஸயஷ்டா

ஸனா ர ாய - vaamaa raamaa jyeshtaa mano ramaaya

மரளத்ரீ முத்ரித பாதாப்ஜாய - roudhri muthritha paadhaap jaaya
ஹும் நீ ஜாய - hoom ne jaaya
துங்க சக்தி காய -

thunga sakthi jaaya

விஸ்வாதி ஜனனத்ராணாய - Viswaadhi jananath raa naaya
ஸ்வாஹா சக்தஸய - Swaahaa saktha ye
சகீ லகாய - sa kee kaa ya
அம்ருதாப்தி க்ருதா வாோய - Amruthaapthi kruthaa vaasaaya
த கூர்ணித ஸலாசனாய - madha koornitha lochanaaya
உச்சிஷ்ட கஸணோய - Ucchishta Ganesaaya
கணநாயகாய - Gana naaya kaaya
சார்வ காலிக சம் சித்தஸய - saarva kaalika sam siddhaye
நித்ய நசவாய - nithya saivaaya

திகம்பராய - Dhigambaraaya
அநபாயாய - anabhaa yaa ya
அனந்த த்ருஷ்டஸய - anandha drushtaye
அப்ரஸ யாய - apra may yaa ya
அஜ ரா

ராய - aja raama raaya

அனாவிலாய - anaa vi laaya
அப்ரதிரதாய - apradhi ra raa ya
அச்யுதாய - Achyudhaaya
அம்ருதாய - amruthaaya
அக்ஷராய - aksharaaya
அப்ர தர்க் யாய - apra dhark yaaya
அக்ஷயாய - aksha yaaya
அஜய் யாய - ajai yaaya
அநாதயாய - anaadha yaaya
அனா யாய - anaamayaaya
அஸ ாக சித்தஸய - amoga siddhaye
அத்நவதாய - advaithaaya
அஸகாராய - agoraaya

அப்ரதி ான நாய - apradhimaana naaya
அனாகாராய - anaa kaa raa ya
அபி பூம்யக்னி பலக்னாய - abi bhoom yagni balagnaaya
அவ்யக்த லக்ஷணாய - avyaktha lakshanaaya
ஆதார பீடாய - aadhaara peetaaya
ஆதாராய - aadhaa raa ya
ஆதாராஸதய வர்ஜிதாய - aadhaaraa they ya varjithaaya
ஆகு வாஹன ஸகதஸவ - aagu vaahana kay dha way
ஆோ பூரகாய - aasaa poora kaaya
ஆகு

ஹா ரதாய - aagu mahaa radhaaya

இக்ஷு சாகர

த்யஸ்தாய - ekshu saagara madhyasthaaya

இக்ஷு பக்ஷண லால ோய - ekshu bakshana laala saaya
இக்ஷு சாபாதி ஸரகஸ்ரிஸய - ekshu saabaadhi ray gas re ye
இக்ஷு சாப நிஸஷவிதாய - ekshu saaba ni shey we thaaya
இந்த்ர ஸகாப ே ானஸ்ரிநய - Indra goba samaanas re yai
இந்த்ர நீல ச த்யுதஸய - Indra neela samathyudhaye
இந்தீ வர தள ஸ்யா ாய இந்து

ண்டல நிர் லாய -

இந்த்ர ப்ரியாய இடாபாகாய இடாதாம்ஸன இந்திரா ப்ரியாய -

