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దమప్రాభృతకమ్
దీని ముందుభాగం
[తతః ప్రవిశ్తి విటః]
సాధు భః | రమణీయం ఖలు తావదిదం శిశిరజరాజరజరస్ా స్ంవతసరవిటస్ా
హిమరసాయనోయోగాత్ వస్నతకైశోరకముపోహ్ాతే | స్మ్పరతి హి ప్రచలకిస్లయాగ్రప్రనృతతద్రుమం యౌవనసాాయతే ఫులలవల్లలపినదధం వనమ్
తిలకశిరసి కేశ్పాశాయతే క్టకిలః కునదపుష్ప సిాతః స్త్రీకటాక్షాయతే షటదః |
కవచిదచిరవిరూఢవ్యలస్తనీ కనాకేవోదగతః శాామలః కుడ్మలః దిమనీ శోభతే
వరయువతిరతిశ్రమఖిననపీనస్తనస్రశధూరాతయతా వ్యనిత వ్యస్నితకా వ్యయవః ||
- (ఄంతట విటుని ప్రవేశ్ము)
- భళీ! శిశిరమనే ముస్లతనపు మండెగానికి మంచు ఄను వ్యజీకరऽణోయోగము వలన
అమని యను సింహ్బలము చేకూరనయటుో రమణీయముగ నుననది. ఆపుడేను ప్రచలకిస్లయాऽగ్రప్రనృతతద్రుమం = మకిిల చలంచుచునన చివురుటాకులతో నృతాం
చేస్తతనన వృక్షాలను, ఫులలవల్లలపినదధం = కుస్తమంచిన పూలను, (కలగి) వనమ్ = ఈద్యానము,
యౌవనాసాాయతే = యౌవనము స్ంతరంచుకొననది, తిలకశిరసి = తిలకపుషముపై, క్టకిలః =
క్టకిల, కేశ్పాశాయతే = కేశ్పాశ్ముగనుననది. షటదః = తుమ్మమద, కుందపుష్ప సిాతః =
కుందపుషముపై కూరుుననదై, స్త్రీకటాక్షాయతే = స్త్రీలా కటాక్షం చూపుతుననది, కవచిదచిర
విరూఢవ్యలస్తనీ కనాకేవ = ఄందమైన యోధరం గల యువతి వలె, ఈదగతః శాామలః కుడ్మలః =
ఄంకురంచిన నలలని మొగగగల, దిమనీ = కలువ, శోభతే = శోభంచుచుననది. వ్యస్నితకా వ్యయవః =
అమని గాలులు (లేద్య మాధవీలతల రమళాలు), వరయువతి రతిశ్రమఖిననపీనస్తనధూరాతయతా
= రతిశ్రమ తో ఖిననయైన ఒక స్తందర పీనవక్షాలను స్ృశించాలనన ధూరతమైన అలోచనతో, వ్యనిత
= వీయుచుననవి.
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తాతరాము: చలస్తతనన చివురుటాకులతో నృతాం చేస్తతనన వృక్షాలతోనూ, వికసించిన
పూలతోనూ, వనం యౌవనం స్ంతరంచుకుననది. క్టకిల తిలక వృక్షం పై కేశ్పాశ్ంగా ఄమరనది.
తుమ్మమద మలెలపూవుపై వ్రాల స్త్రీలా కటాక్షం చూపుతుననది. తొడుగుతునన నలలతామర మొగగ ఄందమైన యువతి యోధరం లాగా శోభస్తతంది. వ్యస్నితకా మందమారుతములు రతిశ్రమ తో
ఖిననయైన ఒక స్తందర పీనవక్షాలను స్ృశించాలనన ధూరతమైన అలోచనతో వీస్తతనానయ.

విశేషములు: వ్యస్ంతికా = వస్ంతస్ంబంధమైనవి ఄని ఒక ఄరాం. వ్యస్ంతి ఄంటే
మాధవీలత ఄని మరొక ఄరాం. (ఄతిముకతః పుణ్డ్రకసాాత్ వ్యస్నీత మాధవీలతా - ఄమరం)
ఆతాం

చ

మదనశ్రస్నాతకరిశో

బలవ్యనయం

ఋతుః

యద్దదవదతాతస్తరతస్తప్రతివిహితయౌవనోతసవస్ా
కర్ణీపుత్రస్యానుమచామానబాలభావయౌవనావతారక్టమలాం

మదనమఙజరకాం

ద్దవసేనాచూతయష్టోమతిలఞ్ఘ్యతే మదనభ్రమరః | ఄథవ్య కిమవ కర్ణీపుత్రసాాऽతిక్రమషాతి |
స్మధుపిషిం

హి

రమననం

స్యదంశ్మాసావదాతరం

భవతి,

ద్దవదతాతస్తరతమధుపానోదంశ్భూతం

ఄతః

శ్ఞ్కి

చణ్డ్లకాశ్రయం

బాలభావనిరుస్ిృతోచారహ్సితలలతరమణీయం ద్యరకాస్తనదర్ణరతి రసానతరమపి ప్రారాయత
ఆతి |
ఄహో

ను

ఖలవయం

లఘురూపోऽపి

బలవ్యన్

మదనవ్యాధః,

యేనానేకశాఖ్యధగతనిషనదబుదిధః స్రవకాలజ్ఞానవిచక్షణో వుాతననయువతికామతంత్రసూత్రధారః
కర్ణీపుత్రోऽపి నామైతామవసాామునీతః | స్ హి -

తిలకశిరసి కేశ్పాశాయతే - ఄను వరీన ఄటి స్త్రీల కేశ్పాశ్మును వివరంచును.
ఄశ్వఘోషుని సందరనందమున నీ కేశ్పాశ్ వరీన గలదు.
పుష్పవనద్దధ తిలకద్రుమస్ా దృష్పోాऽనాపుష్పోం శిఖరే నివిష్పోమ్ |
స్ంకలయామాస్

శిఖ్యం

ప్రియాయాః

శుకాలంశుకాऽటాోలమపాశ్రితాయాః

||

(సందరనందము ౭-౭)
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(తెలలటి పూలతో విరగపూచిన తిలకపు చెటుో కొమమ పైన కూరుునన క్టకిల ను చూచి
మేడ్పైన ప్రియురాల సిగపైన తెలలటి టుోవస్త్రంతో చుటిోన కేశ్పాశానిన నందుడు తలచెను).
-

చెఱకువిలుకాని

కరకు

క్టలలతో

స్ంతాము

కలగించు

కరిశ్మైనది

ఇ

వస్ంతఋతువు. ద్దవదతత తో కూడి శ్ృంగారక్రీడ్లంగూడి యౌవనోతసవములను జరుపుకొనియూ
కర్ణీపుత్రుడ్ను ఇ మదనరూ భ్రమరము బాలాావస్ా వీడి యౌవనము నందిన ద్దవసేన యను లేత
మామడికై యెగురుచుననది. ఄటుల కాక,

కర్ణీపుత్రుడునూ

కామమున మగుగట యెటుల?

మధువు(తేనె)ను బాగుగా కలపిన రమాననము ఄధకముగనాసావదామగును. అలోచించిన - అ
దునారు వరషములతరుణయవవని ద్దవసేనను (చండాలక యని ప్రయోగము. ఆది నీచతవసూచన

కాదు. దునారు వరషముల యువతిని చండాలక/మాతంగిని గా పూజంచుట తంత్రశాస్త్ర
సాంప్రద్యయము)

కూడుట

ద్దవదతతయను

స్తరాపానముతో

బాటు

కలగిన

ఈదంశ్ము(చిఱుతిండి. స్తరాపానముతో బాటు ఄడ్ము, కారము గల ఏదైనా ఒక చిరుతిండి).
ద్దవసేనయందు

బాలభావము

యొకి

హ్సిత

లలతరమణీయతవము

నిండుటచే

అమ్మనాశించుచునానడు కాబోలు.
ఄహో! చిననదియైననూ మదనవ్యాధ బలతరమైనద్ద స్తమా! దీనివలన ఄనేకశాసాాదులను
యనుశీలనము జేసి స్ంపాదించిన బుదిధ కలగి, ఄనిన కాలములలోనూ జ్ఞానమూ విచక్షణ్డ గలగి
యువతుల కామతంత్రములకు సూత్రధారుడ్యన కర్ణీపుత్రుడు నూ ఇ యవస్ాను పందినాడు.
ఄందుకే ఈనినద్రాధకతానతతామ్పనయనః ప్రత్యాషచన్ద్దరననో
ధాానగాలనతనూవిజృంభణరః స్నతతస్రేవంద్రియః |
రమ్మయాశ్ున్దదవ
ర స్నతమాలారచనాగానధరవగనాధదిభః

యైరేవ ప్రముఖ్యగతః స్ రమతే తరేవ స్నతాతే ||
ఄథవ్య ద్దవసేనాముదిదశ్ా నైతద్యశ్ురామ్ | కుతః | శాలఘామనమథమనోరథక్షేత్రం హి సా
ద్యరకా | ఄరహతాసాా రూయౌవనలావణాం కర్ణీపుత్రస్యానామదం జనయతుమ్ | తసాా హి విభ్రానేతక్షణమక్షతోషోరుచకం ప్రాచీనగణ్ం ముఖం
ప్రతాగ్రోతతితస్తనాంకురమురో బాహూలతా క్టమల్ల |
దమప్రాభృతకమ్ (3)

రవి ఆ.ఎన్.వి

patrika.kinige.com

ఄవాక్టతతిాతరోమరేఖముదరం శ్రోణీ కుతోऽపాాగతా
భావశాునిభృతస్వభావమధురః కం నామ నోనామదయేత్ ||
ఈనినద్రాధకతానత తామ్పనయనః = మకిిలయైన నిద్రాభావము చేత ఎఱుపెకిిన కనునలు
కలగినవ్యడు,

ప్రత్యాషచంద్రాననః

=

ఈషఃకాల

చంద్రుని

వంటి

మోము

కలవ్యడు,

ధాానగాలనతనూవిజృంభణ్డరః = చింతతో పెరగిన శ్ర్ణరము కలవ్యడు, స్ంతతస్రేవంద్రియః =
తామునందిన శ్ర్ణరభాగములు గలవ్యడునై, చంద్ర వస్ంత మాలా రచనా గానధరవ గంధాదిభః =
చంద్రుడు, వస్ంతుడు, పుషమాలలూ, గానములు, గంధాదుల చేత, రమ్మయాః = వమాములన,
ప్రముఖ్యగతః = ప్రముఖముగ వచిునవైన, యైః ఏవ = వేటి చేత, స్ః = ఄతడు, రమతే =
రమంచెనో, తః ఏవ = వ్యటి చేతనే, స్నతాతే = బాధంబడుచునానడు.
తాతరాము: మకిిల నిద్రలేమచేత ఎఱుపెకిిన కనులు గలవ్యడై, ఈషఃకాల చంద్రుని వంటి
మోముకలవ్యడై, రమాములన చంద్ర, వస్ంత, గీతగాన, పుషమాలాగంధాదులచేత రమంచిన
కర్ణీపుత్రుడు వ్యటి చేతనే బాధంబడుచునానడు. శారూదలవృతతము.
- ఄటుల కాక ద్దవసేన వలన ఇ తాము కలగెనా, ఄందునాశ్ురాము లేదు. ఎందువలనన
-

అ

స్తదతి

శాలఘామైన

మనమథ

మనోరథము

కల

శ్ర్ణరము

గలది.

అమ్మ

రూయౌవనలావణాములు కర్ణీపుత్రునకు ఈనామదము కలగించుటకు ఄరహములనవి. అమ్మ యొకి విభ్రానేతక్షణం = చంచలమైన కనులు, ఄక్షతోషోరుచకం = ఆతరస్రశనెరుగక స్తవరీముద్ర
నలంకరంచునన పెదవులు, ప్రాచీనగణ్ం ముఖం = చెకిిలని ఈద్యాతించు ముఖము, ప్రతాగ్ర
ఈతతిత స్తనాంకుర మురః = ఎతతయన స్తనములయందుకురంచిన చూచుకములు, క్టమల్ల
బాహూలతాః = క్టమలమైన బాహులతలు, ఄవాకత ఈతిాత రోమరేఖం ఈదరం = ఈదరమున
కనీకనిపించక ఏరడిన రోమరేఖ, కుతోపాాగతా శ్రోణీ = ఎచటి (లేని చోటు - శూనాము నడుము) నుండియో వచిున నితంబము, భావశ్ు ఄనిభృత స్వభావ మధురః = కవమైన
భావములు లేని స్వభావస్తందర, నామ = రూము, కం = ఎవరని, న ఈనామదయేత్ = ఈదివగనము
చేయదు?
తాతరాము: చంచలేక్షణ, రస్రశయెఱుగని స్తవరీముద్రాలంకృతాధరములు, చెకిిలని
చూపించు

ముఖము,
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చూచుకములు,

క్టమలమైన
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బాహులతాదవయ,

ఈదరమున

నవాకతముగ

వెడ్లన

రోమరేఖ,

విరసీ

విరయని

మానసికావస్ాయందుండిన అ స్హ్జస్తందర, ఎవరని ఈదివగనముగావిందు?

విశేషములు: (శారూదల వృతతము - మ స్ జ స్ త త గ - సూరాాశ్యవరమస్జస్తతాస్సగురవః
శారూదల విక్రీడితమ్|| ఄని సూత్రము. సూరా ఄంటే ద్యవదశాదితుాలు, ఄశ్వ ఄంటే స్పాతశావలు.
ఄందువలన 12 ఄక్షరాలకు, 7 ఄక్షరాలకు యతి)
ఓషోరుచకం: దీనినే ఄధరరుచకం ఄని కొందరు కవులు వరీంచారు. రుచకం - ఄంటే
నిషిము. గుపుతలకాలం నాటి స్తవరీ నాణెములను నిషిము/రుచకములంటారు. పెదవి క్రంది
భాగాన, ఇ స్తవరీవరీపు ముద్ర రూంలో ఄలంకరంచుకొనుట నాటి స్త్రీల యలంకరణలో
భాగము.
ప్రాచీనగణ్ం ముఖం = తరుణయువతి, తనముఖమును చూక, విలాస్ముగ ప్రకికు
తిరగి మాటలాడుటవలన చెకిిల వివరముగ కనడును. ఇ విలాస్మును చమతిరంచుచునానడు.
పై రండు విషయములకై ఇ క్రంది ఄజంతా చిత్రస్తందరని చూడుడు.

(తరువ్యయ భాగం వచేువ్యరం)
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