SAKTHI FOUNDATION - CAC
GANESA SAHASRANAAMAM - [400 - 500 NAMES]
ஓம் இஷ்வாகு விக்ன வித்வம்ஸினன நமஹா - OM Eshwaagu vigna vidhvamsi nay
namaha
இதி கர்த்தவ்ய னதப்சிதாய - Ithi karthavya theyp si thaaya
ஈஸாத மமளலனய - Easaadha moulaye
ஈஸானாய - Easaanaaya
ஈஸான சுதாய - Easaana sudhaaya
ஈதிக்னன - Ea dhik nay
ஈஷணா த்ரய கல்பாந்தாய - Easha naa thraya kalpaandhaaya
ஈஹா மாத்ர விவர்ஜிதாய - Ee haa maathra we var jithaaya

உனப‘ன்த்ராய - Upaynthraaya
உடு ப்ருன் மமளலனய - Udu brun moulaye
உனே ரக பலி ப்ரியாய - Utay raga bali priyaaya
உன்னதான நாய - unna dhaana naaya
உத்துங்காய - Uthungaaya
உதாராய - Udhaaraaya
த்ரித சாக்ரணனய - thridha saakra na ye
ஊர் ஜஸ்வனத - Uoor jas vathey
உஜ்வல தனனவ - Ujwala dhana way
ஊஹா னபாஹ துராஸதாய - Uohaa boha thuraa sa dhaaya
ருக் யஜுஸ் ஸாம சம்பூதாய - rug yajus saama samboothaaya
ருத்தி ஸித்தி ப்ரவர்த்தகாய - ruthi siddhi pravarthakaaya
ருஜு சித்ததக சுலபாய - Ruju siddhaika sulabhaaya
ருண த்ரய வினமாசனாய - runa thraya vimochanaaya
ஸ்வபக்த விக்ன நாஸாய - swabaktha vigna naasaaya
சுரத் விட் சக்தி னலாப க்ருனத - surath vit sakthi loba kruthey
விமுகார்சா விலுப்த ஸ்ரினய - vimugaarchaa viluptha sreeye
லூதா விஸ்னபாே நாஸனாய - loodhaa vispoda naasanaaya

ஏகார பீே மத்யஸ்தாய - yekaara peeta madhyasthaaya
ஏக பாத க்ருதாஸனாய - yeka paadha krudhaasanaaya
ஏஜிதாகில ததத்ய ஸ்ரினய - ye ji thaakila daithya sreeye
ஏதி தாகில சம்ஸ்ரயாய - yedhi thaakila samsrayaaya
ஐஸ்வர்ய நிதனய - Aishwarya nidhaye
ஐஸ்வர்யாய - Aishwaryaaya
ஐ ஹி கா முஷ்மிக ப்ரதாய - Ai he kaa mushmika pradhaaya
ஐரம்மத சனமான் னமஸாய - ai rum madha samon may saaya
ஐராவத நிபானனாய - Airaavadha nibaana naaya
ஓங்கார வாச்யாய - Ongaara vaachyaaya
ஓங்காராய - Ongaaraaya
ஓஜஸ்வனத - Ojasvathey
ஓஷதீ பதனய - Oshadhee patha ye
ஒளதார்ய நிதனய - Owdhaarya nidhaye
ஒள தத்ய துர்யாய - Ow dhathya dhur yaaya
ஒள நத்ய விக்ரஹாய - Ow nathya vigrahaaya
சுராரீணாம் அங்குஸாய - su raa ree naam angusaaya
சுர நாகாங்குஸாய - sura naagaangusaaya

அஸ்மஸ்த விஸர் காந்த பானதஷு பரி கீ ர்த்திதாய - as mastha visar kaantha baadhey
shu pari keerthi dhaaya

கமண்ேலுதராய - kamandalu dharaaya
கல்பாய - kalpaaya
கபர்தினன - kabarthi nay
கலபான நாய - kalabaana naaya
கர்ம சாக்ஷினண -

karma saakshinay

கர்ம கர்த்னர - karma karthey
கர்மா கர்ம பல ப்ரதாய - karmaa karma bala pradhaaya
கதம்ப னகாரகா காராய - kadhamba gorakaa kaa raa ya
கூஸ்மாண்ே கண நாயகாய - koos maanda gana naayakaaya
காருண்ய னதஹாய - kaarunya dhey haaya
கபிலாய - Kabilaaya
கதகாய - kadhakaaya
கடி சூத்ர ப்ருனத - kadi soothra

pruthey

கட்க ப்ரியாய - katka priyaaya
கட்கினன - katkinay
காதாந்தஸ்தாய - kaa dhaan dhas thaaya
கதிர்மலாய - kadhir malaaya

கர்வாே ஸ்ருங்க நிலயாய - kagvaada srunga nilayaaya
கட்வாங்கினன - katvaanginay
கதுராஸலாய - kadhuraa sa laaya
கணாட்யாய - ganaat yaa ya
கஹனாய - gahanaaya
கம்யாய - gamyaaya
கத்ய பத்ய சுதார்ண வாய - gathya bathya sudhaarna vaaya
கத்ய கான ப்ரியாய - gathya gaana priyaaya
கர்ஜாய - garjaaya
கீ த கீ ர்வாண பூர்வஜாய - geetha keervaana poorvajaaya
குஹ்யா சார ரதாய - Guhyaa chaara radhaaya
குஹ்யாய - Guhyaaya
குஹ்யாகம நிரூபிதாய - Guhyaa gama niroopithaaya
குஹாஸனாய - guhaa sa naaya
குஹாப்திஸ்தாய - guhaapthis thaaya
குருகம்யாய - Guru gam yaaya
குனரார் குரனவ - Gu rore guravay
கண்ோ கர்கரிகா மாலினன - kandaa karkarikaa maali nay

கண்ோ கும்பாய - kandaa kumbaaya
கனோதராய - kado dha raaya
சண்ோய - chandaaya
சண்டீஸ்வராய - chandeeswaraaya
சண்டினன - chandinay
சண்னேஸாய - chandaysaaya
சண்ே விக்ரமாய - chanda vikramaaya
சரா சர பித்னர - charaa chra pith ray
சிந்தாமணி சர்வண லாலஸாய

- Chindhaamani sarvana laala saaya

சந்தனஸ - santhasay
சந்னதாவபுனஷ - santho va bushay
சந்னதா துர்லக்ஷாய - santho dhur lakshaaya
சந்த விக்ரஹாய - santha vigrahaaya
ஜகத் னயானனய - jagath yonaye
ஜகத் சாக்ஷினண - jagath saakshinay
ஜகதீஸாய - jagadeesaaya
ஜகன்மயாய - jagan mayaaya
ஜபாய - jabaaya

ஜப பராய - jaba paraaya

