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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.  

ராஜ ாவாச - 

ப₄க₃வன் ஜே₃வஜே₃ஜவஶ நமஸ்துப்₄யம் சிோ₃ே்மஜன |  

நம: ஸவிே்ஜர ஸூரய்ாய  க₃ோ₃னந்ே₃-ோ₃யிஜன || 1 ||  

ப்ரபா₄-ஜக₃ஹாய ஜே₃வாய ே்ரயீபூ₄ோய ஜே நம: |  

விவஸ்வஜே நமஸ்துப்₄யம் ஜயாக₃ ்ஞாய ஸோ₃ே்மஜன || 2 ||  

பராய பரஜமஶாய ே்ரிஜ ாகீ திமிரசச்ி₂ஜே₃ |  

அசிந்ே்யாய ஸோ₃ துப்₄யம் நஜமா பா₄ஸ்கர ஜே ஜஸ || 3 ||  

ஜயாக₃ப்ரியாய ஜயாகா₃ய ஜயாக₃ ்ஞாய ஸோ₃ நம: |  

ஓங்காராய வஷட்கார-ரூபிஜே  ்ஞானரூபிஜே || 4 ||  

ய ்ஞாய ய ்ஞமானாய ஹவிஜஷ ருே்விஜ  நம: |  

ஜராக₃க்₄னாய ஸ்வரூபாய கம ானந்ே₃-ோ₃யிஜன || 5 ||  

அதிஸஸௌம்யாதிதீக்்ஷோய ஸுராோம்-பேஜய நம: |  

ஸே்ராஸாய நமஸ்துப்₄யம் ப₄க்ேே்ராய ப்ரியாே்மஜன || 6 ||  

ப்ரகாஶகாய ஸேேம் ஜ ாகானாம்-ஹிே-காரிஜே |  

ப்ரஸீே₃ ப்ரோோயா(அ)ே்₃ய மஹ்யம் ப₄க்தி க்ருஜே ஸ்வயம் || 7 ||  

|| ப₂லஶ்ருதி: ||  

அக₃ஸ்ே்ய உவாச - 

இே்ஜயவம் ப்₃ருவேஸ் ேஸ்ய ஸ ப்ரஸன்ஜனா ரவி: ஸ்வயம் |  

ஆவிரப்₄பூ₄வ ஸஹஸா ப₄க்ேஸ்ய ப்ரிய-காம்யயா || 8 ||  

உவாச மது₄ரம் வாக்யம் ப்ரஶ்ரயானே மூரே்்₃ே₄ ம் || 9 ||  

ரவிருவாச - 

வரம் வரய ராஜ ந்ே்₃ர ப்ரஸன்ஜனா(அ)ஸ்மி ேவா (அ)க்₃ரே: |  

ே₃ோ₃மி ேே்₃ வரம் ஜே(அ)ே்₃ய யே்ே்வயா மனஜஸப்ஸிேம் || 10 ||  

ராஜ ாவாச - 

ப₄க₃வன் பா₄ஸ்கரா (அ)நந்ே ப்ரயசச்₂ஸி வரம் யதி₃ |  

மன் நாம்னா க்ருே மூரத்ிஸ் ஜே திஷ்ட₂ே்வே்ர ஸோ₃ ப்ரஜபா₄ || 11 ||  

ரவிருவாச - 

ஏவம் அஸ்து மனுஷ்ஜயந்ே்₃ர ேவ வாஞ்சா₂ மஜனாஹரா |  

ஏேே் ஸ்ஜோே்ரம் ே்வஜயாக்ேம் ஜம ஜய படி₂ஷ்யந்தி மானவா: || 12 ||  

ஜேப்₄யஸ் துஷ்ட: ப்ரோ₃ஸ்யாமி ஸரவ்ான் காமான் நஜரஶ்வர: |  

ேே்ேே் ஸ்ோ₂னம் பராம் க்₂யாதிம் ே்வன் நாம்னா யாஸ்யதி க்ஷிஸேௌ || 13 ||  
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ஸரவ்ான் காமான் அவாப்ஜனாதி ஜயா(அ)ே்ர ஸ்னானம் ஸமாசஜரே் |  

மே்₃ ப₄க்ஜேன ஸோ₃ ரா ன் கரே்வ்யம் ஸ்னானம் அே்ர வவ || 14 ||  

யம் யம் காமம் இஜஹசஜ்ச₂ே ேம் ேம் காமம் அவாப்னுயாே் || 15 ||  

|| இதி ஶ்ரீஸ்காந்தத₃-மஹாபுராதண வைஷ்ணை-க₂ண்தே₃ 

அதயாத்₄யா-மாஹாத்ம்தய ஶ்ரீஸூர்ய ஸ்துதி: ஸம்பூரண்ம் || 
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