SAKTHI FOUNDATION - CAC
SRI GANESA SAHASRANAMA ARCHANAI - part 1 [1 - 200 names]
1 - 100
ஓம் கணேஸ்வராயை நமஹா [first naamam]
கணக்ரீடாய, கணநாதாய, கணாதிபாய, ஏகதம்ஷ்ட்ராய, வக்ரதுண்டாய,
கஜவக்த்ராய, மஹ

ாதராய, லம்ஹபாதராய, தூம்ர வர்ணாய, விகடாய,

விக்னநாயகாய, சுமுகாய, துர்முகாய, புத்தாய, விக்னராஜாய, கஜானனாய,
பீமாய,
ப்ரஹமாதாய, ஆனந்தாய, சுரானந்தாய, மஹதாத்கடாய, ஹ
ஸம்பஹவ, லம்பகர்ணாய, ம

ரம்பாய, ஸம்பராய,

ாபலாய, நந்தனாய, அலம்படாய, பீமாய,

ஹமகநாதாய, கணஞ்ஜயாய, வினாயகாய, விரூபாக்ஷாய, தீராய, சூராய,
வரப்ரதாய, ம

ாகணபதஹய, புத்தி ப்ரியாய, க்ஷிப்ர ப்ரசாதனாய, ருத்ர ப்ரியாய,

கணாத்யக்ஷாய, உமா புத்ராய, அக நாஸநாய, குமார குரஹவ, ஈஸான புத்ராய,

மூஷிக வா

னாய, ஸித்தி ப்ரதாய, ஸித்திபதஹய, ஸித்யய, ஸித்தி வினாயகாய,

விக்ஹனாத்துங்க புஜாய, சிம்

வா

னாய, ஹமா

ின ீ ப்ரியாய, கடிம்கடாய,

ராஜபுத்ராய, சகலாய, சம்மிதாய, அமிதாய, கூஸ்மாண்ட கண சம்பூதாய,
துர்ஜயாய, தூர்ஜயாய, ஜயாய, பூபதஹய, புவஹனஸாய, பூதாநாம் பதஹய,
அவ்யயாய, விஸ்வ கர்த்ஹர, விஸ்வமுகாய, விஸ்வரூபாய, நிதஹய, க்ருணஹய,
கவஹய, கவ ீ நாம்ருஷபாய, ப்ரஹ்மண்யாய, ப்ரஹ்மணஸ்பதஹய,
ஜ்ஹயஷ்டராஜாய, நிதிபதஹய, நிதி ப்ரிய பதி ப்ரியாய,
சூர்ய மண்டல மத்யகாய, கரா

ிரண்மய புராந்தஸ்தாய,

தி த்வஸ்த ஸிந்து சலிலாய, பூஷ தந்தபிஹத,

உமாங்கஹகளிகுதுகிஹன, முக்திதாய, கிரீடிஹன, குண்டலிஹன, வனமாலிஹன,
மஹனாமயாய, யவமுக்ய

த த்ருஸ்ய ஸ்ரியய, பாதா

த்யா ஜிதக்ஷிதஹய,

சத்ஹயாஜாதாய, ஸ்வர்ணபுஜாய, ஹமகலிஹன, துர்நிமித்த ஹ்ருஹத, துஸ்வப்ன
ஹ்ருஹத, ப்ர

ஸனாய, குணிஹன

OM Ganeshwaraaya, Gana kreetaaya, Gana naadhaaya, Ganaadhipaaya, Yeka dhamstraaya, Vagra
dhundaaya, Gaja vakthraaya, Mohodharaaya, Lambho dharaaya, Dhoomra varnaaya, Vikataaya,
Vignanaayakaaya, Sumugaaya, Budhaaya, Vigna raajaaya, Gajaana naaya, Bheemaaya, Pramodhaaya,
Aanandhaaya, Suraanandhaaya, Madhoth ga thaa ya, Hay rambhaaya, Sabaraaya, Sambhavay,
Lambakarnaaya, Mahaa balaaya, Nandhanaaya, Alanbadaaya, Bheemaaya, Meganaadhaaya,
Gananjayaaya, Vinaayakaaya, Viroopaakshaaya, Dheeraaya, Sooraaya, Varapradhaaya, Mahaa
Ganapathaye, Budhipradhaaya, Shipra prasaadhanaaya, Rudhra priyaaya, Ganaath yakshaaya, Uma
puthraaya, Aga naasanaaya, Kumaara guravay, Easaana puthraaya, Mooshika vaahanaaya,
Siddhipradhaaya, Siddhipathaye, Sidhiyai, Siddhi vinaayakaaya, VIgnothunga bujaaya, Simha vaahanaaya,
Mohini priyaaya, Kadim kadaaya, Raaja puthraaya, Sagalaaya, Samithaaya, Amithaaya, Kooshmaanda
gana sambhoothaaya, Dhurjayaaya, Dhoorjayaaya, Jayaaya, Bhoo pathaye, Bhuvanesaaya,
Bhoothaanaam pathye, Avya yaa ya, Viswa karhrae, Viswa mukaaya, Viswaroopaaya, Nidhaye, Krunaye,

Kavaye, Kaveenaam rushabaaya, Bhramanyaaya, Bhramanas pathaye, Jeshta raajaaya, Nidipathaye,

Nidhi priya pathi priyaaya, Hiranmaya puraandhasthaaya, Soorya mandala madhya kaaya, karaa hathi
thvastha sindhu sa lelaaya, Bhoosha thandha pithe, Umaanga kay kudhukinay, Mukthidhaaya, kula
baalakaaya, kireetinay, Kundaleenay, Haarenay, Vanamaalenay, Mano mayaaya, Vaimukya hatha dhrusra
sriyai, baadhaa hathyaa jidha kshidhaye, sathyojaadhaaya, Swarnabujaaya, Megalenay, Dhur nimitha
hrudhaye, Prahasanaaya, Guni nay,
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101 - 200

நாத ப்ரதிஷ்டிதாய - Naadha pradhishtithaaya
சுரூபாய - suroopaaya
சர்வ ஹநத்ராதி வாஸாய - sarva naythraadhi vaasaaya
வராஸனாஸ்ரயாய
ீ
- veeraasnaas ra yaaya
பீதாம்பராய - peethaambaraaya
கட்கதராய - katka dharaaya
கண்ஹடந்து க்ருத ஹசகராய - gandayndhu krutha sekaraaya
சித்ராங்க ஸ்யாம தஸனாய - Chitraanga shyaama dasanaaya
பாலசந்த்ராய - baala chandhraaya
சதுர்புஜாய - chathur bujayaa
ஹயாகாதிபாய - Yogaadhibaaya
தாரகஸ்தாய - thaarakasthaaya
புருஷாய - purushaaya
கஜ கர்ணகாய - gaja karna kaaya

கணாதி ராஜாய - ganaadhi raajaaya
விஜயஸ்திராய - vijayasthiraaya
கணபதி த்வஜிஹன - ganapathy thvajinay
ஹதவஹதவாய - deva devaaya
ஸ்மர ப்ராண தீபகாய - smara praana deepakaaya
வாயு கீ லாய - vaayu kee laa ya
விபஸ் சித் வரதாய - vibas chith varadhaaya
நாதாய - naadhaaya
நாத பின் நவ லா
வரா

காய - naadha pin nava laaha kaaya

வதனாய - varaaha vadha naaya

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய - mruth unjayaaya
வ்யாக் ராஜி நாம் பராய - vyaak raaji naam baraaya
இச்சா சக்தி தராய - Ichaa sakthi dharaaya
ஹதவத் ராத்ஹர - devath raath ray
யதத்ய விமர்தனாய - daithya vi mardhanaaya
சம்பு வக்த்ஹராத் பவாய - sambu vakthroth bavaaya
சம்பு ஹகாபக்ஹன - sambu kobak nay
சம்பு

ாஸ்ய புஹவ - sampu haasya bhuvay

சம்பு ஹதஜஹஸ - sambu tejas ye
சிவா ஹசாக
ககளரீ சுகாவ

ாரிஹண - Shivaa soga haari nay
ாய - Gowre sugaava haaya

உமாங்க மலஜாய - Umaanga mala jaaya
ககளரீ ஹதஹஜா புஹவ - Gowre tejo bhuvay
ஸ்வர்துன ீ பவாய - swardhu nee bhavaaya
யக்ஞ கா யாய - yagna kaa yaa ya
ம

ா நாதாய - mahaa naadhaaya

கிரி வர்ஷ்மஹண - Giri varsh ma nay
சுபானனாய - subaa na naaya
சர்வாத்மஹன - sarvaathmanay
ககுப் ச்ருதஹய - gagup chrudhaye
ப்ரஹ்மாண்ட கும்பாய - bhramaanda kumbaaya
சித் வ்ஹயாம பாலாய - Chith vyoma baalaaya
சத்ய சிஹராரு

ாய - sathya siro ru haaya

ஜகத் ஜன்மலஹயான் ஹமஷாய - jagath janmala yon may shaaya
நிஹமஷாய - nimayshaaya
அக்னி அர்க்ய ஹசாம த்ருஹஸ - agni argya soma dhru say

கிரீந்த்யர கர தாய - ghee reen thrai kara dhaaya
தர்மாய - dharmaaya
தர்மிஷ்டாய - dharmishtaaya
சாம ப்ரும்
க்ர

ிதாய - saama brum he dhaaya

ர் க்ஷ தஸனாய - kra harksha dasa naaya

வாண ீ ஜிஹ்வாய - Vaane jih vaaya
வாஸவ நாஸிகாய - vaasavanaa si kaaya
குலா சலாம் ஸாய - kulaa chalaam saaya
ஹசா மார்க்க கண்டாய - so maarga kantaaya
ருத்ர சிஹரா தராய - Rudhta si row dha raaya
நதீ நத புஜாய - nadhe nadha bujaaya
சர்பாங்குளிகாய - sarbaangulikaaya
தாரகான காய - thaa ra kaa na kaa ya
ப்ரூ மத்ய ஸம்ஸ்தித கராய - broo madhya samsthitha karaaya
ப்ரஹ்ம வித்யா மஹதாத் கடாய - Bhrama vidhyaa madhoth ka daaya
வ்ஹயாம நாபாய - vyoma naabhaaya
ஸ்ரீஹ்ருதயாய - Sri hrudha yaaya
ஹமரு ப்ருஷ்டாய - Meru brushtaaya

அர்ணஹவா தராய - arna vo dha raaya
குக்ஷிஸ்த யக்ஷ கந்தர்வ ரக்ஷ கின்னர மானுஷாய - Kukikshitha yaksha gandharva raksha
kinnara maanushaaya
ப்ருத்வ ீ கடஹய - pruth we kadaye
ஸ்ருஷ்டி லிங்காய - Srushti lingaaya
யசஹலாரஹவ - sai lo ra way
உதக் ரஜானு காய - Udhak rajaanu kaaya
பாதாள ஜங்காய - bhaadhaala jangaaya
முனிபஹத - Muni pathe
காலாங்குஷ்டாய - kaa laangush taaya
த்ரயீ தனஹவ - Thrayee dhana way
ஜ்ஹயாதிர் மண்டல லாங்கூலாய - jyothir mandala laankoo laaya
ஹ்ருதயாலான நிஸ்சலாய - hrudhayaalana nischaaya
ஹ்ருத் பத்ம கர்ணிகா சாயிஹன - hrudh padma karnikaa saaye nay
வியத் ஹகளி ஸஹராரு

ாய - Weyath kay le sa ro ru haaya

சத் பக்த த்யான நிகளாய - sath baktha dhyaana nika laa ya
பூஜா வாரி நிவாரிதாய - Poojaa vaari ne vaarithaaya
ப்ரதாபிஹன - Pradhaapinay
காஸ்யப சுதாய - Kaasyapa sudhaaya

கணபாய - Gana paaya
விடபிஹன - vidapinay
பலிஹன - balinay
யஸஸ்விஹன - yasas vinay
தார்மிகாய - dhaamikaaya
ஸ்ஹவாஜஹஸ - swo ja say
ப்ரதமாய - prathamaaya
ப்ரமஹதஸ்வராய - prama dayshwaraaya
சிந்தாமணி த்வபீ பதஹய - chinthaamani dhweepa pathaye
கல்ப த்ரும நாலயாய - kalpa dhruma naalayaaya
ரத்ன மண்டப மத்யஸ்தாய - rathna mandapa madhyas thaaya
ரத்ன சிம்

ாஸனாஸ்ரயாய - rathna simhaasa naasra yaaya
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