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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.  

രാജ ാവാച - 

ഭഗവൻ ജേവജേജവശ നമസ്തു ഭയം ചിോത്മജന |  

നമഃ സവിജരേ സൂരയായ  ഗോനന്ദ-ോയിജന || 1 ||  

രരഭാ-ജഗഹായ ജേവായ രേയീഭൂോയ ജേ നമഃ |  

വിവസവജേ നമസ്തു ഭയം ജയാഗജ്ഞായ സോത്മജന || 2 ||  

രരായ രരജമശായ രേിജ ാകീ േിമിരച്ഛിജേ |  

അചിന്ത്യായ സോ േുഭയം നജമാ ഭാസ്കര ജേ ജസ || 3 ||  

ജയാഗരരിയായ ജയാഗായ ജയാഗജ്ഞായ സോ നമഃ |  

ഓങ്കാരായ വഷട്കാര-രൂരിജേ ജ്ഞാനരൂരിജേ || 4 ||  

യജ്ഞായ യജ്ഞമാനായ ഹവിജഷ ഋേവിജ  നമഃ |  

ജരാഗഘ്നായ സവരൂരായ കമ ാനന്ദ-ോയിജന || 5 ||  

അേിസൗമയാേിേീക്ഷ്ണായ സുരാോം-രേജയ നമഃ |  

സരോസായ നമസ്തു ഭയം ഭക്തരോയ രരിയാത്മജന || 6 ||  

രരകാശകായ സേേം ജ ാകാനാം-ഹിേ-കാരിജേ |  

രരസീേ രരോോയാഽേയ മഹയം ഭക്തി കൃജേ സവയം || 7 ||  

|| ഫലശ്രുത ിഃ ||  

അഗസ്േയ ഉവാച - 

ഇജേയവം രരുവേസ് േസയ സ രരസജനാ രവിഃ സവയം |  

ആവിർഭഭൂവ സഹസാ ഭക്തസയ രരിയ-കാമയയാ || 8 ||  

ഉവാച മധുരം വാകയം രരരശയാനേ മൂർദ്ധ ം || 9 ||  

രവിരുവാച - 

വരം വരയ രാജ രന്ദ രരസജനാഽസ്മി േവാ ഽരഗേഃ |  

േോമി േേ് വരം ജേഽേയ യത്ത്വയാ മനജസപ്സിേം || 10 ||  

രാജ ാവാച - 

ഭഗവൻ ഭാസ്കരാ ഽനന്ത് രരയച്ഛസി വരം യേി |  

മൻ നാമ്നാ കൃേ മൂർേിസ് ജേ േിഷ്ഠേവരേ സോ രരജഭാ || 11 ||  

രവിരുവാച - 

ഏവം അസ്തു  മനുജഷയരന്ദ േവ വാഞ്ഛാ മജനാഹരാ |  

ഏേേ് സ്ജോരേം േവജയാക്തം ജമ ജയ രഠിഷയന്ത്ി മാനവാഃ || 12 ||  

ജേഭയസ് േുഷ്ടഃ രരോസയാമി സർവാൻ കാമാൻ നജരശവരഃ |  

േത്ത്േ് സ്ഥാനം രരാം ഖ്യാേിം േവൻ നാമ്നാ യാസയേി ക്ഷിേൗ || 13 ||  
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സർവാൻ കാമാൻ അവാര്ജനാേി ജയാഽരേ സ്നാനം സമാചജരേ് |  

മേ് ഭജക്തന സോ രാ ൻ കർേവയം സ്നാനം അരേ വവ || 14 ||  

യം യം കാമം ഇജഹച്ജഛേ േം േം കാമം അവാപ്നു യാേ് || 15 ||  

|| ഇത  ശ്രീസ്കാന്ദന്ദ-മഹാപുര്ാന്ദണ വൈഷ്ണൈ-ഖന്ദേ 

അന്ദ ാധ്യാ-മാഹാന്ദയയ ശ്രീസൂര്യ സ്തു ത ിഃ സമ്പൂർണം || 
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