મોિન�ગ પ્રયેસર્ Morning Prayers to the Rising sun � ૂયર્ પ્રાથર્ના Surya Prarthana
ુ રાતી Gujarati and સંસ્�ત
(�જ
ૃ Sanskrit)
Page 1 and 2 are English, Gujarati and Sanskrit all together
Page 3 is only gujarati/Sanskrit script. Page 4 is only English script.
ના�ુ ં આજ આ�દત્ય ને હાથ જોડ� , પ્ર�ુ કમર્ નાં બંધનો નાખ તોડ� ,
Namun Aaj Aaditya ne Haath Jodi, Prabhu Karma Naa Bandhano Naakha todi,
રિવ ભાવ થી �ુજને શીશ ના�ુ ં , �ૃપા દ્ર�ષ્ટ થી જો �ુજ રં ક સા�ુ ં .
Ravi Bhava thi tujne shish naamu, krupa Drashti thi jo muj runk saamu.
ક�ું િવનતી આજ �ુ ં �ુદ્ધ થવા , ઉઠ�ું મ��ુ ં તારા �ુણ ગાવા
Karu vinati aaj hun shuddha thava, Uthyu mannadu taara guna gaavaa.
વં�ુ �ુ�દ્ધ પ્રે�રત વાણી , તમે � ૂયર્દો અક્ષરો ભક્ત વાણી .
Vandu buddhi prereeta vaani, tamey surya do akshro bhakta vaani.
અહો ક�મ વણર્� ુ ં �ુ ં વાત તાર� , રિવ પથ �ુરાન છે ગ્રંથ ભાર� .
Aho kem varnavu hun vaat taari, Ravi path Purana chey granth bhaari.
ક�ુ ં �ુક માં તે ઘ�ુ ં માની લેજો , ભવ સાગર� � ૂડતા થોભ દ� જો
Kahun tuk maan te ghanu mani lejo, bhava saagarey boodataa thoba dejo.
રિવ તારણ કારણ વેદ વાણી , સદા શરણ રાખો મતે �દન �ણી.
Ravi taaran kaaran veda vaani, sadaaa sharan raakho matey din jaani.
મને તારા �ુત્ર ની બીક ઝાઝી , � ં ૂ તો શરણ આવી થયી મ� રા� .
Maney taara putra ni beeka zaazi, hoon to sharan aaavi thayi manna raaji.
ક�ું યાચના ભાવ થી આજ ભાર� , સૌ સંકટો નાથ નાખો િનવાર� .
Karun yaachanaa bhaav thi aaj bhaari, sau sankato naatha naakho nivari.
રિવ ધમર્ ને કરમ નો �ુજ સાખી , નહ� સહાય કો �ુજને �ુજ પાંખી .
Ravi dharma ney karma no tuj saakhi, nahin sahaaya ko mujne tuj paankhi.
સદા �દન ઉગે વાડ� રાત આવે , બધા ફ�ર ફારો પ્ર�ુ� િનભાવે .
Sadaa din ugey vadi raat aavey, badha pher phaaro prabhuji nibhavey.
િપતા � ૂયર્ તાર� સ્�ુિત �ુખ કાર� , િનભાવો તમે �વતા જગત માહ�ન .
Pita surya taari stuti sukha kaari, Nibhavo tamey jivataa jagat maahin.
વાડ� �જ�દગીની વડ� રાત �યાર� , પ�ુ ં ઘોર િનદ્રા મહ� ધેઠ ત્યાર� ય .
Vadi jingagi ni vadey raat jyaarey, padun ghor nidraa mahin dhetha tyaarey.
રિવ તારા �કરણ ની દોર� ઝીલી , �ત
ુ ં ો �ુ�મ દ� હ તણા આ�ુ ં ચાલી
Ravi tara kirana ni dori zili, hunto shukshaa deha tanaa aavun chaali.
સમાલી �ુ ં લે� મને તાર� દ� હ� ન�હ જન્મ ને � ૃત્�ુ નાં કષ્ટ દ� �
Samaali tu leje maney taari dehey, nahi janma ney mrutyu naa kashta dejey.
રિવ પાઠ સાચો ભણે ભાવ રાખી , થશે ન્યાલ તે �ગતા નાં �ુખ ચાખી
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Ravi paath saacho bhane bhaava raakhi, thashey nyaal te jagta naa sukha chakhi
કદ� ક્ષત્રી� ને રણ ક્ષેત્ર �તે , ન�હ ત્રાસ પામે કદ� �ુદ્ધ િવખે
Kadi kshatri ji ne rana kshetra jite, nahi traas paame kadi yuddha vikhey.
ચ�ુવ�દ�ુ ં �ુણ્ય તે િવ� પામે , વદ� બ્રહ્મ�ુ ં તેજ ને �ુ ખ ભામે
Chaturveda nu punya te vita paamey, vadey brahma nu tej ney dukha bhaamey.
સીખે �ુદ્ર જો ઉઠ� ને િનત્ય ગાયે , તેના જન્મ નાં �ુ ખ દાર�ડ�ા �યે
Sikhe sudra jo uthi ne nitya gaaye, tenaa janma naa dukha daaridya jaaye.
�ૃપા માંગવા આટલા છંદ ગયા , સીખેય ગાય ને સાંભળે િનત્ય દહાયા
Krupa maangavaa aatla chanda gaaya, sikhey gaya ne saambhade nitya dhaaya.
ભણે દાસ વસંત એ દ� વ એવો , કોટ� કારમાં �ટ� જો આઅ�દત્ય સેવો .
Bhane daas vasant e deve aevo, koti karma chutey jo aaaditya sevo.
મને �તા ક� લાશ માં થોભ દ� જો , �ુજ વાંક અનેક ને સાખી લેજો.
Maney jaataa kailash maan thobha dejo, Muj vaank anek ney saakhi lejo.
�ને મને માનવ દ� હ આપી , પ્રાણી િવશે ઉ�મતા સ્થાપી ,
Jeney mane maanav deha aapi, prani vishey uttamtaa sthaapi,
હ� �ુ�દ્ધ �ચ�તા �દન રાત કાપી , વં�ુ પ્રભાતે હાર� િવ� વ્યાપી .
hey buddhi chintaa din rat kaapi, vandu prabhatey hari vishva vyaapi.
આભા પ્રસાર� રા�ની િવરમી , Nidra tadi jaagrutaa vritta jaami.
ૃ ા વ્રી�ા �મી Aabhaa prasaarey rajani virami,
િનદ્રા તાળ� ��ત
વં�ુ સસહ્�ામ શઅનંત ગામી , શ્રી � ૂયર્ નારાયણ શીશ નામી
Vandu sasahstraam sha ananta gaami, Shri SURYA NARAYANA SHISHA NAAMI.
Repeat.
�ને મને માનવ દ� હ આપી , પ્રાણી િવશે ઉ�મતા સ્થાપી
Jeney mane maanav deha aapi, prani vishey uttamtaa sthaapi,
હ� �ુ�દ્ધ �ચ�તા �દન રાત કાપી , વં�ુ પ્રભાતે હાર� િવ� વ્યાપી .
hey buddhi chintaa din rat kaapi, vandu prabhatey hari vishva vyaapi.
ૃ ા વ્રી�ા �મી
આભા પ્રસાર� રા�ની િવરમી , િનદ્રા તાળ� ��ત
Aabhaa prasaarey rajani virami, Nidra tadi jaagrutaa vritta jaami.
વં�ુ સસહ્�ામ શઅનંત ગામી , શ્રી � ૂયર્ નારાયણ શીશ નામી
Vandu sasahstraam sha ananta gaami, Shri SURYA NARAYANA SHISHA NAAMI.
હર�ઓમ્મ . શ્રી � ૂયાર્ ય નમઃ . � ૂયાર્ ય નમઃ . � ૂયાર્ ય નમઃ
Hariomm. Shri SURYAYA NAMAHA. SURYAYA NAMAH. SURYAYA NAMAH
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ONLY Gujarati/Sanskrit � ૂયર્ પ્રાથર્ના
ના�ુ ં આજ આ�દત્ય ને હાથ જોડ� , પ્ર�ુ કારમાં નાં બંધનો નાખ તોડ� ,
રિવ ભાવ થી �ુજને શીશ ના�ુ ં , �ૃપા દ્ર�ષ્ટ થી જો �ુજ રં ક સા�ુ ં .
ક�ું િવનતી આજ �ુ ં �ુદ્ધ થવા , ઉઠ�ું માં�ા�ુ ં તારા �ુણ ગાવા
વં�ુ �ુ�દ્ધ પ્રે�રત વાણી , તમેય � ૂયર્ ડો અક્ષરો ભક્ત વાણી .
અહો ક� મ વણર્� ુ ં �ુ ં વાત તાર� , રિવ પથ �ુરાના છે ગ્રંથ ભાર� .
ક�ુ ં �ુક માં તે ઘ�ુ ં માની લેજો , ભવ સાગર� � ૂડતા થોભ દ� જો
રિવ તારણ કારણ વેદ વાણી , સદા શરણ રાખો મતે �દન �ણી.
મને તારા �ુત્ર ની બીક ઝાઝી , � ં ૂ તો શરણ આવી થયી મ� રા� .
ક�ું યાચના ભાવ થી આજ ભાર� , સૌ સંકટો નાથ નાખો િનવાર� .
સદા �દન ઉગે વાડ� રાત આવે , બધા ફ�ર ફારો પ્ર�ુ� િનભાવે .
રિવ ધમર્ ને કારમ નો �ુજ સાખી , નહ� સહાય કો �ુજને �ુજ પાંખી .
સદા �દન ઉગે વાડ� રાત આવે , બધા ફ�ર ફારો પ્ર�ુ� િનભાવે .
િપતા � ૂયર્ તાર� સ્�ુિત �ુખ કાર� , િનભાવો તમેય �વતા જગત માહ� .
વાડ� �જ�દગીની વડ� રાત �યાર� , પ�ુ ં ઘોર િનદ્રા મહ� ધેઠ ત્યાર� ય .
રિવ તારા �કરણ ની દોર� ઝીલી , �ત
ુ ં ો �ુ�મ દ� હ તણા આ�ુ ં ચાલી .
સમાલી �ુ ં લે� મને તાર� દ� હ� ન�હ જન્મ ને � ૃત્�ુ નાં કષ્ટ દ� � .
રિવ પાઠ સાચો ભણે ભાવ રાખી , થશે ન્યાલ તે �ગતા નાં �ુખ ચાખી
કદ� ક્ષત્રી� ને રણ ક્ષેત્ર �તે , ન�હ ત્રાસ પામે કદ� �ુદ્ધ િવખે .
ચ�ુવ�દ�ુ ં �ુણ્ય તે િવ� પામે , વદ� બ્રહ્મ�ુ ં તેજ ને �ુ ખ ભામે .
સીખે �ુદ્ર જો ઉઠ� ને િનત્ય ગાયે , તેના જન્મ નાં �ુ ખ દાર�ડ�ા �યે .
�ૃપા માંગવા આટલા છંદ ગયા , સીખેય ગાય ને સાંભળે િનત્ય દહાયા
ભણે દાસ વસંત એ દ� વ એવો , કોટ� કારમાં �ટ� જો આઅ�દત્ય સેવો .
મને �તા ક� લાશ માં થોભ દ� જો , �ુજ વાંક અનેક ને સાખી લેજો .
�ને મને માનવ દ� હ આપી , પ્રાણી િવશે ઉ�મતા સ્થાપી ,
હ�ય �ુ�દ્ધ �ચ�તા �દન રાત કાપી , વં�ુ પ્રભાતે હાર� િવ� વ્યાપી .
આભા પ્રસાર� રા�ની િવરમી ,
ૃ ા વ્રી�ા �મી
િનદ્રા તાળ� ��ત
વં�ુ સસહ્�ામ શઅનંત ગામી , શ્રી � ૂયર્ નારાયણ શીશ નામી
હર�ઓમ્મ . શ્રી � ૂયાર્ ય નમઃ . � ૂયાર્ ય નમઃ . � ૂયાર્ ય નમઃ
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ONLY ENGLISH

Morning Prayers to the Rising sun
Namun Aaj Aaditya ne Haath Jodi, Prabhu Karma Naa Bandhano Naakha todi,
Ravi (Surya-Sun ) Bhava thi tujne shish naamu, krupa Drashti thi jo muj runk saamu.
Karu vinati aaj hun shuddha thava, Uthyu mannadu taara guna gaavaa.
Vandu buddhi prereeta vaani, tamey surya do akshro bhakta vaani.
Aho kem varnavu hun vaat taari, Ravi path Purana chey granth bhaari.
Kahun tuk maan te ghanu mani lejo, bhava saagarey boodataa thoba dejo.
Ravi taaran kaaran veda vaani, sadaaa sharan raakho matey din jaani.
Maney taara putra ni beeka zaazi, hoon to sharan aaavi thayi manna raaji.
Karun yaachanaa bhaav thi aaj bhaari, sau sankato naatha naakho nivari
Ravi dharma ney karma no tuj saakhi, nahin sahaaya ko mujne tuj paankh
Sadaa din ugey vadi raat aavey, badha pher phaaro prabhuji nibhavey.
Pita surya taari stuti sukha kaari, Nibhavo tamey jivataa jagat maahin
Vadi jingagi ni vadey raat jyaarey, padun ghor nidraa mahin dhetha tyaarey.
Ravi tara kirana ni dori zili, hunto shukshaa deha tanaa aavun chaali.
Samaali tu leje maney taari dehey, nahi janma ney mrutyu naa kashta dejey.
Ravi paath saacho bhane bhaava raakhi, thashey nyaal te jagta naa sukha chakhi
Kadi kshatri ji ne rana kshetra jite, nahi traas paame kadi yuddha vikhey.
Chaturveda nu punya te vita paamey, vadey brahma nu tej ney dukha bhaamey.
Sikhe sudra jo uthi ne nitya gaaye, tenaa janma naa dukha daaridya jaaye.
Krupa maangavaa aatla chanda gaaya, sikhey gaya ne saambhade nitya dhaaya.
Bhane daas vasant e deve aevo, koti karma chutey jo aaaditya sevo.
Maney jaataa kailash maan thobha dejo, Muj vaank anek ney saakhi lejo
Jeney mane maanav deha aapi, prani vishey uttamtaa sthaapi
hey buddhi chintaa din rat kaapi, vandu prabhatey hari vishva vyaapi
Aabhaa prasaarey rajani virami, Nidra tadi jaagrutaa vritta jaami.
Vandu sasahstraam sha ananta gaami, Shri SURYA NARAYANA SHISHA NAAMI.
Hariomm. Shri SURYAYA NAMAHA. SURYAYA NAMAH. SURYAYA NAMAH
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