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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.  

రాజోవాచ - 

భగవన్ దేవదేవేశ నమస్తుభయ ం చిదాత్మ నే |  

నమః సవిత్రే సూరాయ య జగదానంద-దాయినే || 1 ||  

త్రరభా-గేహాయ దేవాయ త్రత్యీభూతాయ ే నమః |  

వివసవ ే నమస్తుభయ ం యోగజా్ఞయ సదాత్మ నే || 2 ||  

రరాయ రరమేశాయ త్రిలోకీ ిమిరచిి దే |  

అచింతాయ య సదా తుభయ ం నమో భాసక ర ేజసే || 3 ||  

యోగత్రియాయ యోగాయ యోగజా్ఞయ సదా నమః |  

ఓంకారాయ వషట్కక ర-రూిణే జ్ఞజా్ఞనరూిణే || 4 ||  

యజా్ఞయ యజమాానాయ హవిషే ఋివ జే నమః |  

రోగఘ్నా య సవ రూపాయ కమలానంద-దాయినే || 5 ||  

అిసౌమాయ ితీకా్ష్ణయ స్తరాణం-రత్యే నమః |  

సత్రతాసాయ నమస్తుభయ ం భక ుత్రతాయ త్రియాత్మ నే || 6 ||  

త్రరకాశకాయ సత్త్ం లోకానాం-హిత్-కారిణే |  

త్రరసీద త్రరణతాయాఽదయ  మహయ ం భక్త ు కృే సవ యం || 7 ||  

|| ఫలశ్రుతిః ||  

అగసుయ  ఉవాచ - 

ఇేయ వం త్రువత్స్ త్సయ  స త్రరసనా్న  రవిః సవ యం |  

ఆవిరభ భూవ సహసా భక ుసయ  త్రియ-కామయ యా || 8 ||  

ఉవాచ మధురం వాకయ ం త్రరత్రశయానత్ మూరధ్జం || 9 ||  

రవిరువాచ - 

వరం వరయ రాజేంత్రద త్రరసన్నా ఽస్మమ  త్వా ఽత్రగత్ః |  

దదామి త్ద్ వరం ేఽదయ  యత్ువ యా మనసేిి త్ం || 10 ||  
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రాజోవాచ - 

భగవన్ భాసక రా ఽనంత్ త్రరయచి స్మ వరం యది |  

మన్ నామాా  కృత్ మూరిుస్ ే ిషఠత్వ త్రత్ సదా త్రరభో || 11 ||  

రవిరువాచ - 

ఏవం అస్తు మనుషేయ ంత్రద త్వ వాంఛా మన్నహరా |  

ఏత్త్ జ్ఞ ు త్రత్ం త్వ యోక ుం మే యే రఠిషయ ంి మానవాః || 12 ||  

ేభయ స్ తుషటః త్రరదాసాయ మి సరావ న్ కామాన్ నరేశవ రః |  

త్త్ుత్ జ్ఞసాన నం రరాం ఖ్యయ ిం త్వ న్ నామాా  యాసయ ి క్షితౌ || 13 ||  

సరావ న్ కామాన్ అవాపా్న ి యోఽత్రత్ సాా నం సమాచరేత్ |  

మద్ భక్త ున సదా రాజన్ కర ువయ ం సాా నం అత్రత్ వై || 14 ||  

యం యం కామం ఇహేచి్ఛ త్ త్ం త్ం కామం అవాప్నా యాత్ ||15||  

|| ఇత శ్రీస్క ందే-మహాపురాణే వైష్ణవ-ఖండే అయోధ్యయ -

మాహాత్మ్య య  శ్రీసూర్య  స్తుతతిః సంపూర్ణం || 
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