
ஸதாசிவ மேஹ ர தி: 

Sadashiva Mahendra Stutih 

 
சிவாய நம: ||  
 

ஸதாசிவமேஹ ர தி: |   
 

பரத வ நமநேஸ ரணம பவப தேமாசநாயா  |  

ரக தபரத வாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧||  
 

பரமசிேவ ரகரா ஜஸ தாய ரண ரவரதாய |  

பத தப கஜாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨||  
 

வஜநநத ஜ ேஹ ம ஜுள லிைநகம ஜுதரத ேப |  

சயந  வாணாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩||  
 

காமாஹி வஜபதேய சமதம கதி யர நவா தேய |  

சமனாய ேமாஹவதேத: ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௪||  
 

நமதா மேபாததா ேர ரமேத பரமா மத வெஸௗதா ேர |  

ஸம தேய(அ) மேஹ ேநா: ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௫||  
 

கிலிதாவ யாஹாலாஹலஹத ய டகாய ேபாேதந |  

ேமாஹா தகாரரவேய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௬|| 
 

சம கஷ க ாவ ேவகைவரா யதானநிரதாய |  

தரஸா நதஜநததேய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௭||  
 

ஸி தா தக பவ க திக ேர கபாலிப தி ேத |  

கரதல திபலாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௮||  
 

ணப கலி தவ ேஷ ணேதா(அ) யதர  ஜக வேலாகயேத |  

வநம யவஹரணாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௯||  
 

நி ஹத தயஹரேய ர ஹதா ம வ பர நாய |  

ரணதா தி ணசசிேன ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧0||  
 

அ ஞாநதிமிரரவேய ர ஞாநா ேபாதி ணச ராய |  

ரணதாகவ ப ந சேய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௧||  
 

மதிமலேமாசனத ர ய ர ைம யதானநிரதாய |  

திமா ர டமனேஸ ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௨||  
 



நிஜ பரமசிேவ ர லாகிதவ ஞான கா டாய |  

நிஜத வநி சல ேத ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௩||  
 

ரவலா ய ஜகதேசஷ  ப சி டக டவ நிரதாய |  

ஆ ய ரா தா ந ேஜ ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௪||  
 

உபதாந தபாஹு: ப ர தவ ர திராேமா ய: |  

வஸந தகாயா ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௫||  
 

ஸகலாகமா தஸார ரகடநத ாய ந ரப ாய |  

ஸ சி ஸுக பாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௬||  
 

ரா ாசி ணச ர யாஹாராய ர தக ணாய |  

வ ாபாவ தஜகேத ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௭||  
 

ேயா(அ) ப நவ காேரா பாெஹௗ ேல ேசந சி நபதிேத(அ)ப  |  

அவதிதமமதாயா ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௮||  
 

யபத ஸுமாநி தநி ேயேநா ச ேதஷு நாமஸூ ர ய |  

த ைம ஸி தவராய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௧௯||  
 

ய: பாேபாேநா(அ)ப  ேலாகா  தரஸா ரகேராதி ய: நி டா யா  |  

க ணா ராசேய(அ) ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨0||  
 

ஸி ேத வராய ேத: தி ரதபாதப மநமநாய |  

ப ேத ரேமாசகாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௧||  
 

யாய ேலாகவதேத: ப யாவலிதாய ஜ ம ேக ய: |  

ரணேத ய: பத கேள ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய || ௨௨||  
 

ஜி ேவாப தரதாந யா ேவா சாேரண ஜா  ைநஜ ய |  

வாணாய வ ர தா ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௩||  
 

கமநயகவநக ேர சமநயபயாபஹாரச ராய |  

தபநயஸ தசவ ேஷ ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௪||  
 

தாரகவ யாதா ேர தாரகபதிக வவாரகா யாய |  

தாரஜப ரவணாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௫||  
 

ேகா(அ)ப  ய பா ேச ேலாேகா தரகீ திரா  ஜாேயத |  

அ தச தாயா ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௬||  
 

ஜந ராய தரா  ஸ ஜநஸுலபாய ஹ தபா ராய |  

த தலநிேகதநாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௭||  
 

பவஸி தாரய ேர பவப தாய ரண ரவ யாய |  



பவப தவ ரஹிதாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௮||  
 

வத யாப  யாக  வ ஷ: க  தல ரேய ய இவ |  

அகேரா ஸமாதிம ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௨௯||  
 

காமிநமப  ஜித தய  ர  சா த  ஜட  ஸுதிய  |  

ேத ய க ணா(அ) ைம ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய || ௩0||  
 

ேவத தி தவ வ ல ணல ேயஷு ஸ திஹாநாநா  |  

நி சய ேத வஹ ேர ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௧||  
 

பாலா ணநிபவ ேஷ லாநி தகாமக வாய |  

ேலாலாய சிதிபர யா  ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௨||  
 

சரண தாய ஸு ைணண தர தப கஜாதாய |  

தரணஸ த மாய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௩||  
 

ரணதாய யதிவேர ைய கணநாேதநா யஸா யவ ன ேத |  

ணதா தஜகேத ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௪||  
 

ஸஹமாநாய ஸஹ ரா ய யபராதா ரண ரஜநரசிதா  |  

ஸஹைஸவ ேமா தா ேர ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௫||  
 

தேதஹாய நதாவலி ண ர ஞா ரதாநவா சாத: |  

த ிணவ ராய ரணதி  ம: ஸதாசிேவ ராய ||௩௬||  
 

தாப ரயா த தய தாப ரயஹாரத நமநமஹ  |  

வரேபாதிதமஹிம  சரண  யா ேய தவா கமல க  || ௩௭||  
 

ஸதா மநி வ ந ஸகலேவதசா ரா தவ  ஸ தடவஹார  

ஸகலேலாக தாப  |  

ஸதாசிவபதா ஜ ரணதேலாகல ய ரேபா ஸதாசிவயத  ஸதா மய  

பாமபாரா   ||௩௮||  
 

ரா யவநக தந ரவதம தர ேதா(அ)ப  ய: ந: 

பதஸேரா ஹ ரணதேமநேமேநாவ தி  |  

பாபரவச: பத  பதநவ ஜித  ராப ய ஸதாசிவயத  ஸ ம யநவதி   

பா  ஸி ச  ||௩௯||  
 

ஷக தேசதஸி ர தேதஹேக ேராகைகரேநக ஜிநாலேய 

சமதமாதிக ேதா ஜிேத |  

தவா பதிேத யெதௗ யதிபேத மஹாேயாகிரா  ஸதாசிவ பா  மய  ர  

ேஹ யா  த  ||௪0||  
 

ந சாஹமதிசா ரசிதச தஸ ைக: தி  வதா மப  ச ேமா ந ச 

ஜபாதிேக(அ) ய தி ேம |  



பல  பலவதா  வர ர  ேஹ யா  வேபா ஸதாசிவ பா  மய  ரவர 

ேயாகிநா  ஸ வர  ||௪௧||  
 

ச தா தவ ஞாந தா ஹி ேலாேக வஸ தி ேலாகா பஹவ: ரகாம  |  

நி டா தா ந த ட வா ப நா பவ த  யதிராஜ ந  ||௪௨||  
 

ேதாகா சந த த ஜாய பாதா ஜ டாபர பத ேர |  

ேசாகாபஹ ேர தரஸா நதாநா  பாகாய ய ய நேமா வதச ||௪௩||  
 

நாஹ  ஷகாண  வேஜ மேசா நாஹ  ஸப பாபஜநாதி க  |  

நிஸ கயா வ  தயையவ பாஹி ஸதாசிேவம  க ணாபேயாேத ||௪௪||  
 

தயா(அ)நயாநதாவலிேகா கேதநாதிம தேபாேதந |  

தேமஹி நி ய த ரவர யா ஸதாசிவாயா  ||௪௫||  
 

இதி ம ஜக ககி  

ஸ சிதாந தசிவாப நவ ஸி ஹபாரத வாமிப வ ரசிதா 

ஸதாசிவமேஹ ர தி: ஸமா தா || 
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