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The following is a rare hymn on Lord Surya by King taken from Skanda Puranam, 

Vaishnava Khanda, AyodhyA Mahatmya, and Chapter 7. In the brief Phalashruti, Lord Surya 

promises to fulfill all rightful desires of those who recite this hymn with immense devotion.  

ರಾಜೋವಾಚ - 

ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತು ಭಯ ಂ ಚಿದಾತ್ಮ ನೇ |  

ನಮಃ ಸವಿತ್ರ ೋ ಸೂರ್ಯಾಯ ಜಗದಾನಂದ-ದಾಯಿನೇ || ೧ ||  

ಪ್ರ ಭಾ-ಗೇಹಾಯ ದೇವಾಯ ತ್ರ ಯಿೋಭೂತಾಯ ತೇ ನಮಃ |  

ವಿವಸವ ತೇ ನಮಸ್ತು ಭಯ ಂ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಯ ಸದಾತ್ಮ ನೇ || ೨ ||  

ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಮೇಶಾಯ ತ್ರರ ಲೋಕೋ ತ್ರಮಿರಚಿಿದೇ |  

ಅಚಿಂತಾಯ ಯ ಸದಾ ತುಭಯ ಂ ನಮೋ ಭಾಸಕ ರ ತೇಜಸೇ || ೩ ||  

ಯೋಗಪ್ರರ ರ್ಯಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಯ ಸದಾ ನಮಃ |  

ಓಂಕಾರಾಯ ವಷಟ್ಕಕ ರ-ರೂಪ್ರಣೇ ಜ್ಞಾ ನರೂಪ್ರಣೇ || ೪ ||  

ಯಜ್ಞಾ ಯ ಯಜಾ ಮಾನಾಯ ಹವಿಷೇ ಋತ್ರವ ಜೇ ನಮಃ |  

ರೋಗಘ್ನಾ ಯ ಸವ ರೂಪಾಯ ಕಮಲಾನಂದ-ದಾಯಿನೇ || ೫ ||  

ಅತ್ರಸೌಮಾಯ ತ್ರತ್ರೋಕಾಣ ಾ ಯ ಸ್ತರಾಣಂ-ಪ್ತ್ಯೇ ನಮಃ |  

ಸತಾರ ಸಾಯ ನಮಸ್ತು ಭಯ ಂ ಭಕು ತಾರ ಯ ಪ್ರರ ರ್ಯತ್ಮ ನೇ || ೬ ||  

ಪ್ರ ಕಾಶಕಾಯ ಸತ್ತಂ ಲೋಕಾನಾಂ-ಹಿತ್-ಕಾರಿಣೇ |  

ಪ್ರ ಸೋದ ಪ್ರ ಣತಾರ್ಯಽದಯ  ಮಹಯ ಂ ಭಕು  ಕೃತೇ ಸವ ಯಂ || ೭ ||  

|| ಫಲಶ್ರರ ತಿಃ ||  

ಅಗಸು ಯ  ಉವಾಚ - 

ಇತ್ಯ ೋವಂ ಬ್ರರ ವತ್ಸ್ ತ್ಸಯ  ಸ ಪ್ರ ಸನ್ಾ ೋ ರವಿಿಃ ಸವ ಯಂ |  

ಆವಿಭಾಭೂವ ಸಹಸಾ ಭಕು ಸಯ  ಪ್ರರ ಯ-ಕಾಮಯ ರ್ಯ || ೮ ||  

ಉವಾಚ ಮಧುರಂ ವಾಕಯ ಂ ಪ್ರ ಶರ ರ್ಯನತ್ ಮೂದ್ ಾಜಂ || ೯ ||  

ರವಿರುವಾಚ - 

ವರಂ ವರಯ ರಾಜೇಂದರ  ಪ್ರ ಸನ್ಾ ೋಽಸಮ  ತ್ವಾ ಽಗರ ತಃ |  

ದದಾಮಿ ತ್ದ್ ವರಂ ತೇಽದಯ  ಯತ್ು ವ ರ್ಯ ಮನಸೇಪಿ್ರತಂ || ೧೦ ||  

ರಾಜೋವಾಚ - 

ಭಗವನ್ ಭಾಸಕ ರಾ ಽನಂತ್ ಪ್ರ ಯಚಿ ಸ ವರಂ ಯದಿ |  

ಮನ್ ನಾಮಾಾ  ಕೃತ್ ಮೂತ್ರಾಸ್ ತೇ ತ್ರಷಠ ತ್ವ ತ್ರ  ಸದಾ ಪ್ರ ಭೋ || ೧೧ ||  
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ರವಿರುವಾಚ - 

ಏವಂ ಅಸ್ತು  ಮನುಷಯ ೋಂದರ  ತ್ವ ವಾಂಛಾ ಮನ್ೋಹರಾ |  

ಏತ್ತ್ ಸ್ು ೋತ್ರ ಂ ತ್ವ ಯೋಕು ಂ ಮೇ ಯೇ ಪ್ಠಿಷಯ ಂತ್ರ ಮಾನವಾಿಃ || ೧೨ ||  

ತೇಭಯ ಸ್ ತುಷಟ ಿಃ ಪ್ರ ದಾಸಾಯ ಮಿ ಸವಾಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ನರೇಶವ ರಃ |  

ತ್ತ್ು ತ್ ಸಾಾ ನಂ ಪ್ರಾಂ ಖ್ಯಯ ತ್ರಂ ತ್ವ ನ್ ನಾಮಾಾ  ರ್ಯಸಯ ತ್ರ ಕಣ ತೌ || ೧೩ ||  

ಸವಾಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅವಾಪ್ಾ ೋತ್ರ ಯೋಽತ್ರ  ಸಾಾ ನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ |  

ಮದ್ ಭಕ್ು ೋನ ಸದಾ ರಾಜನ್ ಕತ್ಾವಯ ಂ ಸಾಾ ನಂ ಅತ್ರ  ವೈ || ೧೪ ||  

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಂ ಇಹೇಚಿ್ ೋತ್ ತಂ ತಂ ಕಾಮಂ ಅವಾಪ್ನಾ ರ್ಯತ್ ||೧೫||  

|| ಇತ ಶ್ರ ೀಸ್ಕ ಂದೇ-ಮಹಾಪುರಾಣೇ ವೈಷ್ಣ ವ-ಖಂಡೇ ಅಯೀಧ್ಯಾ -

ಮಾಹಾತ್್ಮ ಾ ೀ ಶ್ರ ೀಸೂರ್ಯ ಸ್ತತ ತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಯಂ || 
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