
ರ್ೕ ರಾಮ ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ 

( ರ್ೕ ಸು ಾನೇಂದರ್ಯ  ಕೃತ) 
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ರ್ೕ ಗುರು ರಾಘವೇಂದರ್ ಸಾವ್ ಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ ೧೮೩೬ ಂದ ೧೮೬೧ ರವರೆಗೆ ೕಠಾ ಪ ಗಳಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಸುಜಾನ್ನೇಂದರ್  
ೕಥರ್ರು ಮಹಾ ಜಾನ್ ಗಳು ಕೇವಲ ಐದು ಶೊಲ್ೕಕದ ಲ್ ಇ ೕ ರಾಮಯಣವನುನ್ ಸಂಗರ್  ಪಾರ್ತಃ ಕಾಲದ ಲ್ ಧಾಯ್ ಸಲು ರ್ೕ ರಾಮ 

ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ ಎಂಬ ಕೃ  ರತನ್ವನುನ್ ರ  ಭಕತ್ ಗೆ ಉಪಕ ರುವರು. ರ್ೕ ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ಭಾರತ ತಾತಪ್ಯರ್ ಣರ್ಯ 
ಗರ್ಂಥಕೆಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಪಂ ತಚಾಯರ್ರು ‘ಸಂಗರ್ಹ  ರಾಮಾಯಣ’ ಎಂಬ ಸಾತ್ರವಾದ ಗರ್ಂಥವನುನ್ 
ರ ರುವರು. ಮಂತಾರ್ಲಯ ಪರ್ಭುಗಳಾದ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸಾವ್ ಗಳು ಕೇವಲ ಹನೊನ್ಂದು ಶೊಲ್ೕಕದ ಲ್ ಇ ೕ ರಾಮಾಯಣವನುನ್ 
ಸಂಗರ್  ರ್ೕ ರಾಮ ಚಾ ತರ್ ಮಂಜ  ಎಂಬ ಉತತ್ಮ ಕೃ ಯನುನ್ ರ  ಭಕತ್ರನುನ್ ಅನುಗರ್ ರುವರು. ರ್ೕ ಸುಜಾನ್ನೇಂದರ್ 
ೕಥರ್ರ ರ್ೕ ರಾಮ ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕವು, ಸಂಗರ್ಹ ರಾಮಾಯಣ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಚಾ ತರ್ ಮಂಜ ಯನುನ್ ಅನುಸ  

ರಾಮಯಣವನುನ್ ಕೇವಲ ಐದು ಶೊಲ್ೕಕದ ಲ್ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಅ ಸುತತ್ದೆ. ಈ ಎರಡು ಗರ್ಂಥಗಳ ಲ್ ಬಳ ದ ಅನೇಕ 
ಪದಗಳು ಮತುತ್ ಶಬಧ್ಗಳನುನ್  ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕದ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿ ರುವುದು ಗಮನಾಹರ್. ಈ ಲೇಖನದ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಪರ್ಭಾತ 
ಪಂಚಕವನುನ್ ಅನುವಾ ಸಲು ಮತುತ್ ವ ಸುವ ಪರ್ಯತನ್ ನಡೆ ರುವುದು.   

ಪಾರ್ತಃ ಸಮ್ರಾ  ರಘುರಾಮಮನೇಕರ ೋ ೕತಸವ್ಭಕತ್ಜನತಾಪ ಪಾಲನಾಯ | 

ಜಾತಂ ಸವ್ತೋ ದಶರಥಾ  ಕೈತವೇನ ೕ  ಪರ್ಕಾ ತಮಹಾಮು ಷಯ್ಭಾವಮ್ ||೧|| 

ಅನುವಾದ:. ಅನೇಕ ರಾಕಷ್ಸ ಂದ ೕತರಾದ ತನನ್ ಭಕತ್ರನುನ್ ರ ಸಲು ತಾನೇ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತರ್ನಾಗಿ ರ್ೕ ರಾಮನು 
ಅವತ ದನು. ಶಾವ್ ತರ್ ಮಹಾಮು ಗಳು ಯ  ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ರ್ೕ ರಾಮ ಲಕಷ್ ಣರನುನ್ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಕರೆ ತಂದರು. ರ್ೕ ರಾಮನು 
ಲೋಕ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಶಾವ್ ತರ್ರ ಷಯ್ನಂತೆ ವ ರ್  ಅವ ಂದ ಮಂತರ್ಗಳನುನ್ ಕ ತಂತೆ ನ ದನು (ಎಲಲ್ ಬಲಲ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಗೆ 
ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಅಗತಯ್ ಲಲ್ವಲಲ್). ಪರ್  ತಯ್ ಪಾರ್ತಃಕಾಲದ ಲ್ ರಘು ವಂಶ ಭೂಷಣನಾದ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನನುನ್ ಸಮ್ ಸುವೆನು. 

ವರಣೆ: ರ್ೕ ಸಂಗರ್ಹ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದ ಚತುಥರ್ ಸಗರ್ದ ಲ್, ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನು ಸವರ್ಜನ್ನಾದರೂ ಲೋಕ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 
ಶಾವ್ ತರ್ ಂದ ಮಂತರ್ವನುನ್ ಕೇ ದನು ಎಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ರುವರು ಈ ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕ ಶೊಲ್ೕಕದ ಲ್ ಕೈತವ ಎಂಬ ಪದ ಂದ 

ನ ದನು ಎಂದು ಸೂ ರುವುದು ಗಮನಾಹರ್  

ಪಾರ್ತಭರ್ಜಾ  ಗುರುಸತರ್ ರೋ ರ ೋ ಜಾತಂ ಹತಯ್ ಕಲಯನ್ ಮಲಾಮಹಲಾಯ್ಮ್ | 

ಯಾತಾಂ ಸ ೕಸರ ೕಶಧನುಶಚ್ ಭಂಕಾತ್  ೕತಾಮವಾಪಯ್ ಪ  ದ ರ್ತಭಾಗರ್ವೈಕಯ್ಮ್ ||೨|| 



ಅನುವಾದ:. ಗುರುಗಳ ಯಾಗಗಳನುನ್ ರೋ ಸುವ ರಾಕಷ್ಸರನುನ್ ಸಂಹ , ನಂತರ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನು  ಬರುವ ಸಮಯವನುನ್  
ಎ ಸು ತ್ರುವ ದೋರ್ಷಳಾದ ಅಹಲೆಯ್ಯಯನುನ್ ಉದಧ್ , ನಂತರ ವ ಧನಸಸ್ನುನ್ ಮು ದು ೕತೆಯನುನ್ ವ , ನಂತರ 
ಮಾಗರ್ದ ಲ್ ಪರಶುರಾಮನನುನ್ ನೋ , ಅವನ ಲ್ ಐಕಯ್ ಹೊಂ ದನು. ಪರ್  ತಯ್ ಪಾರ್ತಃ ಕಾಲದ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನನುನ್ 
ಭ ಸುವೆನು. 

ವರಣೆ: ರ್ೕ ಸಂಗರ್ಹ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದ ಎಂಟನೇ ಸಗರ್ದ ಲ್ ರ್ೕ ಪರಶುರಾಮರು ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಗೆ ಪರ್ದ ಣೆ ಮಾ  
ಐಕಯ್ ಹೊಂ  ಪುನಃ ಹೊರ ಬಂದು ಮಹೇಂದರ್ ಪವರ್ತಕೆಕ್ ತೆರ ದರು ಎಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖ ರುವುದು  

ಪಾರ್ತನರ್ಮಾ  ಪುರಮಾಪಯ್ ತು ರ್ದೇಶಾತ್ ಭಾರ್ತುಃಪರ್ದಾಯ ಜರಾಜಯ್ಮರಣಯ್ ೕತಯ್ | 

ೕತಾಮ್ ಥ್ತಾಮಪಹೃತೇ  ಚರನ್ ತದಾಪೆ  ವಾತಾತಮ್ಜೋಕಿತ್ಸ ೕಕೃತಸೂಯರ್ಸೂನುಮ್ ||೩|| 

ಅನುವಾದ: ಅ ೕಧೆಯ್ಗೆ ಮರ  ಬರಲು ತಂದೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜಯ್ವನುನ್ ತಮಮ್ನಾದ ಭರತ ಗೆ ಕೊಟುಟ್, ೕತೆ ಮತುತ್ ಲಕಷ್ ಣರ 
ಜೊತೆ ಕಾ ಗೆ ತೆರ , ಅ ಲ್ ೕತೆಯ ಅಪಹಾರವಾಗಿ, ಅವಳನುನ್ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟು, ಮಾಗರ್ದ ಲ್ ಸೂಯರ್ ಪುತರ್ ಸುಗಿರ್ೕವ ರಾಜನ 
ಮಂ ರ್ಯಾದ ವಾಯುಪುತರ್ನಾದ ಹನುಮಂತನನುನ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಲಕಷ್ ಣರು ಭೇ ಮಾ  ಹನುಮಂತನ ವಾಕಯ್ವನುನ್ ನ ಕೊಟಟ್ರು 
(ವಾ ವಧೆ ಎಂಬ ಸುಗಿರ್ೕವನ ಪಾರ್ಥರ್ನೆಯನುನ್ ಹನುಮಂತ ಂದ ದ ರ್ೕ ರಾಮನು ಆ ಮಾತನುನ್ ನ ಕೊಟಟ್ನು). ಪರ್  ತಯ್ 
ಪಾರ್ತಃ ಕಾಲದ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನನುನ್ ನ ಸುವೆನು. 

ವರಣೆ: ರ್ೕ ರಾಮ ಚಾ ತರ್ ಮಂಜ ಯ ಆರನೆಯ ಶೊಲ್ೕಕದ ಲ್ ಸುಗಿರ್ೕವನನುನ್ ಸೂಯರ್ಸೂನು ಅಂದರೆ ಸೂಯರ್ ಪುತರ್ ಎಂದು 
ಕರೆ ರುವುದು ಗಮನಾಹರ್.  

ಪಾರ್ತ ರ್ರಂತರಮಹಮ್ ಮನಸಾಚರ್ಯಾ  ೕತಾ ಥ್ ಂ ದಶಮುಖಸಯ್ ವನೇ ತಾವ್ | 

ಾತಾವ್ಚ ಲೌಕಿಕವದಾಪತ್ಮರುತುಸ್ತೇನ ಸೇತುಂ ಬಧಯ್ ಜಲಧೌ ಹತರಾವಣಾ ಮ್ ||೪|| 

ವರಣೆ: ವಾಯುಸುತ ಹನುಮಂತನು ರಾವಣನ ವನದ ಲ್ ಇರುವ ೕತೆಯನುನ್ ಹುಡುಕಿ  ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನ ವಾತೆರ್ಯನುನ್ , 
ನಂತರ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಗೆ  ೕತೆಯ ಥ್ ಯನುನ್  ಲಂಕೆಗೆ ಸಮುದರ್ ಸೇತುವೆಯನುನ್ ರ್ಸುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾ ದನು. 
ಸೇತುವೆ ದಾ  ಲಂಕೆಯ ಲ್ ರಾವಣಾ  ರಾಕಷ್ಸರನುನ್ ಸಂಹ ದ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನನುನ್ ಪರ್  ತಯ್ ಪಾರ್ತಃ ಕಾಲದ ಲ್ ಮನಃ 
ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅ ರ್ಸುವೆನು. 

 

ಪಾರ್ತಃ ಸತ್ ೕ  ದಶಕಂಧರರಾಜಯ್ಮಸಯ್ ಭಾರ್ತುಃಪರ್ದಾಯ ದಹನೇ ಪಾತಯ್ ಯಾತಾಮ್ | 

ೕತಾಂ ಪರ್ಗೃಹಯ್ ಭರತಾ ರ್ತಸವರ್ರಾಜಯ್ ಪಾತಾರಮಾತಮ್ಶರಣಾಮರಧೇನುರತನ್ಮ್ ||೫|| 



ಅನುವಾದ:. ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನು ಹತುತ್ ಕತುತ್ಗಳ ರಾವಣನ ಅಂತಯ್ ಕಿರ್  ನ ದ ಅವನ ತಮಮ್ನಾದ ೕಷಣ ಗೆ ರಾವಣನ 
ರಾಜಯ್ವನುನ್ ಕೊಟುಟ್, ೕತೆಯನುನ್ ಪಡೆದು ಅ ೕಧೆಯ್ಗೆ ಮರ  ಬಂದು ಭರತ ಂದ ಅ ರ್ತವಾದ ರಾಜಯ್ವನುನ್ ಮರು ಪಡೆದು 
ಲೋಕವನುನ್ ಪಾ ದನು. ಅಮರ ಧೇನು ರೂಪದ ರ್ೕ ಹ ಯ ಲ್ ಶರಣಾಗುವೆನು. ಪರ್  ತಯ್ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನನುನ್ ಸುತ್ ಸುವೆನು 

ವರಣೆ: ರಾವಣನನುನ್ ದಶಮುಖ ಅಥವಾ ದಶಾನನ ಎಂದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕರೆಯುವರು. ರ್ೕ ಸಂಗರ್ಹ ರಾಮಯಣದ 
ಯುದಾಧ್ಕಾಂಡದ ಹ ನಾಲಕ್ನೇ ಸಗರ್ದ ಲ್ ರಾವಣನನುನ್ ದಶ ಕಂಧರ ಅಂದರೆ ಹತುತ್ ಕತುತ್ ಇರುವವ ಎಂದು ಕರೆ ರುವರು. ಈ 
ಶೊಲ್ೕಕದಲೂಲ್ ದಶ ಕಂಧರ ಪದವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ವುದು ಗಮನಾಹರ್.  ರ್ೕ ಸಂಗರ್ಹ ರಾಮಾಯಣದ ಉತತ್ರ ಕಾಂಡದ ಎಂಟನೇ 
ಸಗರ್ದ ಲ್ ಕಿಂಪುರುಷ ಖಂಡದ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮಾ ರುವ ಅಪೂವರ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಸೊತ್ೕತರ್ದ ಲ್ ರ್ೕ ಹ ಯ ಧೇನು 
ರೂಪವನುನ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ರುವರು. ಈ ಶೋಕದಲೂಲ್ ರ್ೕ ರಾಮನನುನ್ ಅಮರ ಧೇನು ರತನ್ಂ ಎಂದು ಸುತ್ ರುವುದು ಗಮನಾಹರ್  

ಫಲ ಸುತ್  

ರ್ೕಮಧಸುಜನೇಂದೆರ್  ತನಮ್ಧಯ್ಸಥ್ಗುರುಹೃದಗ್ತಃ ರಾಮಃ ರ್ೕತೋಸುತ್ ವಾಗರ್ತೆನ್ :  ಕಮರ್o ಭ ೕ ತೆಯ್: || 

ಸುಜನೇಂದರ್ಕರಾಬೊಜ್ೕತಥ್ಸು ಾನೇಂದರ್ಯ ೕ ತಮ್ ಪರ್ಭಾತಪಂಚಕಂ ತಯ್ಂ ಪಠನ್ ರಾಮ ರ್ ೕ ಭವೇತ್|| 

ವರಣೆ: ಮುಕಿತ್ ಪರ್ದಾಯಕ ಈ ಉತತ್ಮ ಸುತ್ ಂದ ಗುರುಗಳಾದ ರ್ೕ ಸುಜನೇಂದರ್ ೕಥರ್ರ ಅಂತಗರ್ತರಾದ ರ್ೕ ಮಧರ 
ಹೃದಯಾಂತಗರ್ತ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನು ರ್ೕತನಾಗ . ರ್ೕ ಸುಜನೇಂದರ್ ೕಥರ್ರ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ರ್ೕ ಸುಜಾನ್ನೇಂದರ್ 
ೕಥರ್ ಂದ ರ ತವಾದ ಈ ಪರ್ಭಾತ ಪಂಚಕ ಸುತ್ ಯನುನ್ ತಯ್ವೂ ಪ ದ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ನು ರ್ೕತನಾಗುವನು. 

|| ಇ  ರ್ೕಸು ಾನೇಂದರ್ಯ ಕೃತಂ ರ್ೕರಾಮಪರ್ಭಾತಪಂಚಕಂ|| 

  

 


