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తెలుగు వ్యాఖ్యానం
యవి
భాయతభాయతికి యత్ననలరాశులచ్చి
తనకంటూ ఏమీ మిగులుిక్టని
కీ. శే. మానవలి రాభకృష్ణకవి గారు
(1866 - 1957)

ఎవని వ్యణి సేవ నెననతయము గాదు
ఄరిది కైత కెవడు బిరుదుజెట్టో
పాదములకు చ్చనిన ద్మమऽహాయము
మానవలి కవికి భనసు మీయ
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మున్ననడి
దమప్రాబృతకం ఄనే ఇ భాణానిన యచ్చంచ్చనది భృచఛకట్టకం ఄనన ప్రఖ్యాత నాటకానిన యచ్చంచ్చన
శూద్రకుడనే భహాకవి. ఇ భాణం - చతురాాణి ఄనన నాలుగు భాణాలలో ఒకట్ట. భాణం ఄంటే
ఏకాంకిక. చతురాాణిలో భాణాలు, అ యచయితల వరుస ఆది. దమప్రాబృతకం - శూద్రకుడు,
ఈబయాభిసారిక - వయరుచ్చ, పాదత్నడితకం - శాామిలకుడు, ధూయతవిటసంవ్యదం ఇశ్వయదతుతడు. ఇ చతురాాణిని 1922 లో మానవలి రాభకృష్ణకవి, S.K. రాభనాథశాస్త్రి గాయలు
చేరి రిష్కరించ్చ ప్రకట్టంచారు. దమప్రాబృతకం - ఄంటే “దమం ఄనే ఫహుమానం” ఄని ఄయథం.
ఆంత ఄందమైన పేరు గల ఇ భాణం లోని కథావసుతవు కాసత ఎబ్బెట్టోగా, వేశ్ాల యంధితో, ధూరుతల
ప్రసాతవనలతో, ఎకసెకకపు మాటలతో, పొదదసతమానం శ్ృంగాయక్రీడల త్నలూకు విష్యాలతో నిండి
ఈంట్టంది. కండొకచో, దవంద్వవరాథలు కూడా కదుద. ఒకకమాటలో చెపాలంటే ఇ సంసకృతభాణం
- తెలుగు ప్రఫంధకావాం విన్నకండ వలిబరామని క్రీడాభిరాభం పోలకలతో ఈంట్టంది.
క్రీడాభిరాభంలో గోవిందభంచన శ్యమ, ట్టట్టోబశెట్టో ఄనే ఆదదరు మిత్రులు ఏకశిలా
నగయంలో తిరుగుతూ చూసుతనన దృశాాలన్న వరిణస్తత కాభభంజరి ఄనన వేశ్ాన్న చేరుక్టవడం
కథాంశ్భయితే, ఇ దమప్రాబృతకంలో శ్శుడనే విట్టడు తన మిత్రుడు మూలదేవుడనే ఄతనికి
దేవసేన ఄనే వేశ్ాన్న కటోబ్బటోడం నిగా ఈజజయిని నగయ వీధులోి తిరుగుతూ, కనఫడిన
భన్నషులన్న మాట్లిడిస్తత, వ్యరి సవభావ్యనిన ఫమటపెడుతూ, చ్చవరికి దేవసేనన్న ఒప్ంచ్చ ని
జరిప్ంచడం కథ. ఒక విధంగా గిరీశానిన క్రీడాభిరాభంలో నామకుడుగా పెట్టో వ్రాసిన ఏకాంకికలా
ఈంట్టంది. క్రీడాభిరాభం “వీథి” ఄనే నాటకప్రక్రిమన్న పోల ఈంటే, దమప్రాబృతకం భాణం ఄనే
ఏకాంకిక. ఇ నాటకపు ప్రధాన ప్రయోజనం - సరిగాా క్రీడాభిరామానికి ఈనన ప్రయోజనమే.
క్రీడాభిరాభంలో మైలసంత, ఏకవీయ గుడి, మైలాయభైయవుని బటవినాాసాలు, ముదదరాలు
ముసానభమవసతి, తుయకభసీదు, ఄపైన కపుయభోగి వంటకాలు, వీథులోి వేశ్ామాతల మోసాలు,
మాచల్దదవి వృత్నతంతం ఆత్నాదులు, నాట్ట నగయజీవిత్ననిన ఎలా ఈననదుననట్టోగా ప్రతిబింబిసాతయో,
ఄలాగే ఇ దమప్రాబృతకం లోనూ, ఒకట్ట ఈజజయిని నగయం, నాట్ట స్త్రీలు, వేశ్ాల ఄలంకారాలు,
యకయకాల పురుషులు, వ్యరి ప్రవయతనా, నాట్ట క్రీడలూ, వినోద్వలు, పూలవీథి, వేశాావ్యట్టక,
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నగయకూడల, కూడల భధాన శివుని పీఠం, వీట్ట గురించ్చన ఒక అసకితకయమైన సమాచాయం
లభిసుతంది. వ్యట్టనలా ఈంచ్చతే కనిన ఝలుిభనే వయణనలు ఇ దృశ్ాకావాంలో కనిప్సాతయి.
ఇ భాణకయత గురించ్చన ఒక ఄభాణకం ఇ విధంగా ప్రచాయంలో ఈంది.
వయరుచ్చరీశ్వయదతతః శాామిలకః శూద్రకశ్ి చత్నవయః |
ఏతే భాణాన్ వబణః కా శ్కితః కాళిద్వససా ||
భాణం వ్రామట్లనికి వయరుచ్చ, ఇశ్వయదతుతడు, శాామిల కశూద్రకుల్ద సాట్ట. వ్యరు వ్రాసినట్టో
భాణాలన్న కాళిద్వసు కూడా వ్రామల్దడని అ శ్లికాయథం.
సంసకృత సాహితాంలో శూద్రకకవికి విశిష్ోమైన సాథనం ఈంది. ఇ భహాకవి తన యచన
భృచఛకట్టకంలో పాయంయాంగా వచ్చిన దివాప్రకృతులన్న, దివ్యాదివుాలన్న పాత్రధారులుగా
సీవకరించక, సాధాయణ మానవులన్న, ఄతి సాధాయణంగా సమాజంలో జరిగే సంఘటనలన్న
యచనలో భాగంగా చేసుకుని ఄపూయవమైన నాటకీమత సృష్ోంచాడు. నామకుడు దరిద్రుడు ఄయినా కించ్చతుత కూడా ఆతరుల వసుతవులనాశించడు, నాయిక వేశ్ా - ఄయినా సౌశీలావతి. ఒక
దంగ - కేవలం తన చెల క్టసం దంగతనం చేసాతడు. జూదమాడిన వాకిత బౌదధభిక్షువై నాయిక
ప్రాణాలన్న కాపాడత్నడు. ఆలా భృచఛకట్టకంలో ప్రతి పాత్ర పైకి సాధాయణంగా కనిప్ంచ్చనా
ఄసాధాయణమైన ఈద్వతతత కలగి ఈంట్టంది. దమప్రాబృతకంలోనూ ఈజజయినీ నగయసమాజం, పైకి
ఈద్వతతంగా కనిప్ంచే ధూరుతలు, భన్నషుాలలో కృతకతవం, నాట్ట కాలపు వేశాావృతిత, వేశ్ాల
ఄలంకయణలు ఆట్టవంట్ట ఄతి సహజమైన సమాజప్రవృతితని చ్చత్రించాడు శూద్రక భహాకవి.
ఇ భాణంలో పాణినిదతతకలశుడనే కృతక వ్యాకయణండితుడు, విత్రకుడనే భ్రష్ో
బ్రాహమణడు, సంఘిలకుడనే దుష్ోబౌదధభిక్షువు, ఆరిముడు (Herms) ఄనే మవన్నడు, దూతిగా
తన ఆంట్టకి వచ్చిన బౌదధ సనాాసినిని చెయఫట్టోన శైష్లకుడు, ఫంత్నట అడే ఒక తరుణ యువతి,
ఆంకా విట్టలు, కవులు, కులవధువు ... వీరి సవభావ్యలన్న ఄతి సహజంగా వరిణంచాడు
శూద్రకభహాకవి. నాట్టకీ నేట్టకీ తయచ్చ చూసేత వేష్భాష్లోినే మారు. భన్నషుల సవభావ్యలలో
మారు ల్దదు. శూద్రకకవి చూప్ంచ్చన పాత్రలు నేడూ భనకు సజీవంగా కనిప్సాతయి. అ విధంగా
ఇ భాణం, విలక్షణమైనదైనా, విశిష్ోమైనది.
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భాణభనే ఏకాంకిక కాసత ఒకే మూసలో ఈననట్టకీ కాసత ఄలవ్యట్ట డితే అసకితకయంగా
చదివిసుతంది.

భాణం
సంసకృతనాటకాలు దియకాలు. ఇ భేద్వలు నామకుడు, ఆతివృతతం, యసం ఄనన
ఄంశాలన్న ఫట్టో విబజంఫడినాయి.ఄవి
నాటకం ప్రకయణం భాణః ప్రహసనం డిభః |
వ్యాయోగసభవకారౌ వీథాఙ్కకహాభృత ఆతి ||
నాటకం, ప్రకయణం. భాణం, ప్రహసనం, డిభము, వ్యాయోగము, సభవకాయము, వీథి,
ఄంకము, భరియు ఇహాభృగము. ఇ దింట్టని కలప్ దశ్రూకాలు ఄంట్లరు. ఆందులో
భాణం లక్షణాలు ఆవి.
>> ధూయతచరితం కావ్యల.
>> సవచరితం కానీ, ఆతరుల చరితం కానీ కావచుి.
>> చతురుడు, బుదిధభంతుడైన విట్టడు నామకుడు కావ్యల.
>> ఈకిత, ప్రతుాకిత అకాశ్భాష్ణం ఄనే ప్రక్రిమ ద్వవరా జయగాల.
>> వీయము ల్దద్వ శ్ృంగాయము ప్రధానమై ఈండాల.
>> ఆతివృతతం కలతమై ఈండాల.
>> ఏకాంకిక, భాయతీవృతిత సహితమై ఈండాల.
>> ముఖ, నియవహణ సంధులు ఈండాల.
>> లాసాాంగముల నియవహణ ఈండాల.
విట్టడు ఄంటే - గీత్నది విదాలలో నిష్ణణతుడై, నామకుని సహామడే పాత్రధారి.
అకాశ్భాష్ణం - ఄంటే మవనికపై ఎదుట వాకిత ల్దకయే, అ వాకితని ఈననట్టో స్తచ్చంచ్చ,
ఄతడు చెపే మాటలన్న కూడా “ఏభంట్టనానవూ?” ఄని తనే చెబుతూ అకాశ్ంతో
మాట్లిడినట్టోగా ప్రవరితంచుట.

దమప్రాబృతకమ్ (1)

ఇ.

.

patrika.kinige.com

భాయతీవృతిత ఄంటే మవనికపై దృశ్ాముకనాన వ్యకుకనకు ప్రాధానాత గల సంవిధానము.
(ఒక యకంగా భాణము శ్రవాకావాభని చెపుక్టవచుిన్న)
ద్వద్వపుగా పై లక్షణాలనినట్టనీ దమప్రాబృతకం కలగి ఈందనే చెవచుి.

కవికాలాదులు
సంసకృతభాష్లోని ఆతయకవుల కాలనియణమం లాగానే శూద్రకభహాకవి కాలం విష్మం
కూడా గందయగోళంగా ఈంది. ఇ భహాకవి యచనలలోని నాటకీమతలాగానే ఇమన కాలానిన
గురితంచడం ఒక ఄపూయవమైన విష్మంగా మారింది. భృచఛకట్టకంలో శ్కారుడు ఄనే పాత్ర
చాణకుాని ప్రసాతవిసాతడు.
ఄంధ అల్ద లా ఄంతీ భలిగంధేణ శూ ఆద్వ |
కేశ్విందే లామిట్లో చాణకేకనేవవ ద్మఄదీ ||
(భృచఛకట్టకం ౧-౩౯)
కాఫట్టో తకుండా శూద్రకభహాకవి చాణకుాని తరావతి కాలపు కవి ఄని చెవచుి. భాస
భహాకవి ప్రతిమానాటకంలో ఄయథశాసాానికి చాణకుాని పేరు చెక, మేథాతిథి పేరున్న
ఈటంకించాడు కాఫట్టో, భాసునికి చాణకుాడు తెలసి ఈండడని ప్రాజ్ఞులు ఄంట్టనానరు. ఄంటే
భాసుడు చాణకుానికి పూరువడు. శూద్రకుడు చాణకుాని ప్రసాతవించాడు కన్నక భాసుని తరావతి కవి.
భృచఛకట్టకంలోనూ,

దమప్రాబృతకంలోనూ

బౌదధభిక్షువు

పాత్రలునానయి.

భృచఛకట్టకంలోని బౌదధకాలమూ, నాటకంలో కనిప్ంచే ప్రాచీనమైన ప్రాకృతభేద్వలన్న చూచ్చ, అ
కాలం శాతవ్యహన వంశ్మూల పురుషుడైన శ్రీముఖ శాతవ్యహన్నని కాలభని కందరు
ఉహించారు. సిముకుడు - ఄనే శ్రీముఖుడే శూద్రకుడని భరి కందరు. కాదు కాదు అంధ్రులకు
మూలపురుషుడైన శివదతుతడే శూద్రకుడని భరికందరు.
అ కాలగణన ఄట్టంచ్చతే శూద్రకుడు ఄనన భహారాజ్ఞ పాత్ర సంసకృతసాహితాంలో ఄనేక
కావ్యాలలో చోట్టచేసుకుంది. అ ప్రసాతవనలనీన వివరిసేత ఄదక కావాభవుతుంది.
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ఏదేమైనా, శూద్రకభహాకవి భాయతీమ సాహితాంలో, అ మాటకసేత ప్రంచ సాహితాంలో
విలువకటోల్దని వజ్రం. భృచఛకట్టకం భాసనాటకమైన చారుదత్నతనికి విసతృతి ఄని ఄనేకులు
నిరాధరించారు. ఄలా ఄనాన, శూద్రకభహాకవి సవతంత్రతకూ, స్వవऽజుతకూ వచ్చిన నష్ోమేదీ ల్దదు.
ఇమనన్న ప్రాచీనభాయతదేశ్కవి ఄన్నకుంటే సరిపోతుంది. ల్దదూ కాలం ఖచ్చితంగా
తెలయాలంటే - క్రీ.పూ. రండవ శ్త్నఫదం న్నండి క్రీ.శ్. రండవశ్త్నఫదం భధాన ఄని ఄన్నక్టవచుి.

మూలదేవుడు
కరీణసుతుడు,
సంసకృతసాహితాంలో

మూలదేవుడు,

మూలబద్రుడు

ల్దద్వ

లుచోటి

వినిప్సుతంది.

ఇ

సంసకృతసాహితావినీలాకాశ్ంలో ఒకానొక విశిష్ోమైన త్నయ.

కలాఙ్కకరుడు
పాత్ర

ఄనన

పేరు

ఫహువిసతృతమైన

క్రీ.పూయవం రండవశ్త్నఫదం

మొదలుకుని దకండవ శ్త్నఫదంలో క్షేమేంద్రుని కళావిలాసం వయకూ, ఫహుశా అపైన కూడా,
సాహితాంలో చెదురుభదురుగా ఇ మూలదేవుని ప్రసాతవనలు వినిప్సాతయి. అధునిక కాలంలో
మూలదేవుని గురించ్చ Maurice Bloomfield ఄనే పాశాితా ప్రముఖుడు ప్రముఖంగా
రిశ్లధించాడు.

Bloomfiled

గారి

రిశ్లధనాకాలానికి

(క్రీ.శ్.

1913)

చతురాాణి

వెలువడల్దదు. ఄందుకని అమన వ్యాసంలో మూలదేవుడు ఒక పౌరాణిక పాత్రగా ఄనిప్సాతడు.
ఄయితే దమప్రాబృతకంలోని మూలదేవుడు మానవ్యతీత లక్షణాలు కలవ్యడు కాదు. ఄందుచేత
మూలదేవుడు ఒక చారిత్రక వాకితగా ఉహించవచుి.
దమప్రాబృతకం కరీణపుత్రునికై శ్శుడు చేసిన యాత్ర కాఫట్టో స్తథలంగా ఇ మూలదేవుని
ప్రసాతవనలన్న, అ పాత్ర తీరుతెన్ననలన్న గురించ్చ తెలుసుకుంద్వం.
- “...కరీణసుత కథేవ సనినహిత విపులాచలా శ్శ్లగత్న చ...” బాణబట్టో కాదంఫరిలో
వింధాాటవీ వయణనలోని ఒక వ్యకాం ఆది. వింధా - కరీణసుతుని కథలాగా దగాయగా ఈనన విపులమైన
శిఖరాలతోనూ, శ్శ్ ఄనఫడే లోధ్రవృక్షాలతో కూడినది గాన్న ఈననదని ఒక ఄయథం. భరొక ఄయథం కరీణసుతుని కథలాగా విపుల, ఄచల, ఆంకా శ్శులతో కూడినదిగా ఈననదని భరొక ఄయథం.
బాణబట్టో ఈటంకించ్చన విపుల ఈదంతం భన దమప్రాబృతకంలో వసుతంది. ఄచల - ఄనన పేరు
వెన్నక ఏముంద్మ తెలమదు. మానవలి రాభకృష్ణకవి గారు ఒకచోట కరీణసుతుని జనమసాథనం
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వింధాయవత ప్రాంత్నలన్ననన ఄచల ఄనన జనదభని పేరొకనానరు. కవి ఄలా చెడానికి కాయణం
తెలమదు. ఄయితే దమప్రాబృతకం ప్రకాయం కరీణసుతుడు పాటలీపుత్రానికి చెందినవ్యడు. ఄతని
కాయాక్షేత్రం ఈజజయిని.
- “...కరీణసుత ప్రహితే థి భతిభకయవమ్” - దండి దశ్కుమాయచరితమ్ లో
ఄహాయవయమ కథలో ఄహాయవయమ చెప్న మాట ఆది. కరీణసుతుడు చూప్న మాయాంలో బుదిధని
నిలుపుద్వం ఄని ఄయథం. ఇ కథన్న ఄహాయవయమ చెగానే రాజహంసుడు - “అహా, నీ తెలవి
కరీణసుతుని మించ్చపోయింది కద్వ” ఄంట్లడు.
కథాసరిత్నాగయంలో భేత్నళంచవింశ్తి కథలలో దిహేనవ కథలో మూలదేవుడు
ప్రధానపాత్రధారి. అ కథ స్తథలంగా ఆది. భనః సావమి ఄనే ఒక బ్రాహమణకుమారుడు ఒక
భతతగజం న్నండి శ్శిప్రబ ఄనే యువరాణిని యక్షంచ్చ అపై ప్రేభలో డత్నడు. తన ప్రేభ సపలం
కావ్యలని ఈపామం చెభని ధూయతసిదుధడు మూలదేవుని దగాయకు వెళత్నడు. మూలదేవుడు ఒక
గుళిక సామంతో భనఃసావమిని స్త్రీగా మారిి, రాజ్ఞతో చెప్ యువరాణికి చెలకతెతగా ఄభరుసాతడు.
యువరాణికి చెలకతెతగా స్త్రీవేష్ంలో ఈనన భనఃసావమి ఄదన్న చూచ్చ ఏకాంతంలో యువరాణికి తన
గురించ్చ చెప్ నోటన్ననన గుళికన్న తీసివేసి పురుషుడిగా మారి అమెతో సుఖిసాతడు. ఆలా ఇ కథ
ప్రకాయం మూలదేవుడు మామభంత్రాలు నేరిి, మానవ్యతీతమైన చయాలు చేమగల ఒక
ధూయతసిదుధడు. ఇ భేత్నళకథలలో భరొక కథలోనూ మూలదేవుడు కనిప్సాతడు. శుకసతతి
కథలోినూ ఒక కథ ఆలాంట్టది ఈంది. సుఫంధుని వ్యసవదతత కథాకావాంలో సవమంవయ
వృత్నతంతంలో ఇ కరీణసుతుడు కలాఙ్కకరుడుగా కనిప్సాతడు.
ఎవరైనా భహాసతువడైన భనిష్ని జీవించ్చన కాలంలో సాధాయణంగానే చూచ్చనా,
భయణించ్చన తరావత, ఄతని చుటూో ఄభూతకలనలన్న ఏయరుచుకుని మానవ్యతీత శ్కుతలన్న
ఄలాంట్ట వాకితకి అపాదించటం మానవులసహజప్రవృతిత. కథాసరిత్నాగరానికి ఫృహతకథ మూలం.
ఫృహతకథ నాట్టకి మూలదేవుడు భహిభలు చూపెటేో, మానవ్యతీతశ్కుతలు గల మామగాడు.
ఄంటే ఫృహతకథ కంటే కనీసం నూటయేభై, ఆనూనరు యేండికు పూయవమే మూలదేవుడు భయణించ్చ
ఈండాల. దమప్రాబృతకంలో మూలదేవుడు సహజమైన భనిషే కాఫట్టో, ఫహుశా ఇ భాణం
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కరీణసుతుని కాలానికి దగాయగా ఈండే ఄవకాశ్ం ఈంది. ఄంటే శూద్రకభహాకవి ఫృహతకథకంటే
చాలా ముందుకాలం నాట్ట వాకేత కావ్యల.
జైనసాహితాంలోనూ మూలదేవుని ప్రసాతవనలు కనిప్సాతయి. ధూరాథఖ్యానం ఄనన ఒక
కథామాలకలో మూలదేవుడు ఒక ధూరుతడు. ధూరాతఖ్యానానికి కయత హరిబద్రస్తరి.
ఆలా యకయకాల ఈదంత్నలలో వచేి ఇ కరీణసుతుడు - ఄయవై నాలుగు కళలలో ఒకటైన
చోయకళకు సంఫంధించ్చన సేతమశాస్త్రకయత ఄని వ్యాఖ్యాతలు పేరొకనానరు. (ఇ సేతమశాస్త్రం
కాలగయాంలో

కలసిపోయింది)

Bloomfield

గారు

గోణికీపుత్ర

ఄనన

పేరు

కూడా

మూలదేవునిదేనని స్తచ్చంచారు. ఇ గొణికీపుత్రుడు ఒకానొక కాభశాస్త్రప్రవయతకుడు. క్షేమేంద్రుని
కళావిలాసంలో మూలదేవుడు యకయకాల ధూరుతలన్న, ధూయతదధతులన్న వివరిసాతడు. కళావిలాసంలో
మొదట్ట సయాలో ద్వంభికులకు ఆచ్చిన ఈద్వహయణ దమప్రాబృతకంలోని విత్రకుని పాత్రన్న పోల
ఈంట్టంది.
ఇ కరీణసుతుని వయణన దమప్రాబృతకం లో ఆది.
కుల్ద ప్రస్తతః శ్రుతవ్యనవిసిమతః
సిమత్నభిభాషీ చతురో విభతాయః |
ప్రిమంవద్మ రూవయోగుణానివతః
శ్రీయవ్యన్ కాభ ఆవ ధన్నయధయః ||
కరీణపుత్రుడు కులీన్నడు, ండితుడు, గంభీరుడు, సిమతభాష్, చతురుడు, మాతాయాము
ల్దనివ్యడు, భృదుభాష్ణడు, రూయౌవనగుణసంన్ననడు, శ్రీయమునననూ, ధన్నసుా ల్దని
భనమథుడు.

భనవి
శూద్రక భహాకవి కృతి, మానవలి వ్యరు వెలకితీసిన వజ్రం ఄయిన ఇ దమప్రాబృతకానిన
తెన్నగు చేమడం శ్కితకి మించ్చన సాహసం. ఄయితే తెలుగులో ఎవవరూ పూన్నక్టని కాయణంగా ఇ
ని చేమవలసి వచ్చింది. ఆందులో వెతికితే ద్మష్ణలు కనఫడవచుి. ఄయితే ప్రమతనంలో లోం
ల్దదని, తపులు దిదుదక్టవడంలో వెన్నకంజ ల్దదని వినమపూయవకమైన భనవి.
దమప్రాబృతకమ్ (1)
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ఇ చతురాాణికి మూలం 1949 లో మోతిచంద్ర శ్రీ గారి సంసకృతపాఠం. హిందీ
ఄన్నవ్యదం.
చతురాాణిని రేడియో మాభమా - బాలాంత్రపు యజనీకాంతరావు గారు ఄన్నవ్యదం
చేశాయని నాకు ఇ టీక, వ్యాఖ్యానం పూరిత చేసిన తరావత శ్రీ రుచూరి శ్రీనివ్యస్ గారి ద్వవరా
తెలసింది. శ్రీనివ్యస్ గారికి కృతజుతలు.
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