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దమప్రాబృతకమ్
దీని ముందుభాగం
[రిక్రభయ]
స

ఆదానం

దేవసేనాసముతథం

భదనాభమభతివ్యయయాభకృతజ్వయముద్దదశ్య

హాయతాళవృనతచనదనోనమమానదాహప్రతీకాయః

తతసమాగమాశాకృతప్రాణధాయణం

శ్మనరామణః కథఙ్చిత్ వయతతే | ఄదయ తు ప్రాగహరేవ పుష్పఙ్జలక్ట నాభ దేవదతాతయాః
రిచాయకః సోచాయముగభయ కర్ణీపుత్రముకతవ్యన్ అయయపుత్ర, విజ్ఞామతయజ్జజకా దేవదతాత ’న ఖలు మే హయసతనేऽహనయనాగభనాద్
ఫహుమానభధయసథతాముగన్తతభయహతాయయయపుత్రః | ఆమం హి మే బగినికా చణ్డాలకా కిభపి
ఄసవసథరూపా

తదన్తకభయా

రుయషితాऽస్మమ|

ఆమం

తు

సమ్పరతమాగచాామీతి

|తతసతదుకతదతతప్రతివచనః ప్రతిస్థథయ పుష్పఙ్జలకం కర్ణీపుత్రః సోగ్రహమివ మాముకతవ్యన్ ’సఖే శ్శ్, తవయాऽపి నాభ శ్రుతం ’స్థమ్పరతమిహాగచాామి’ ఆతి | తదేష ఆదానభవసయః

సుఖప్రశానగభనేన వివికతవిస్రమాభం దేవసేనాభవగాహయ సనాతకాయణభస్థయః రిజ్ఞాతుమ్ |
తదేషోऽజ్ాలః

|

సర్వవపాయైయయహతి

దేవ్యనాంప్రియోऽస్థమకం

దేవసేనాసముతథం

హృదమగతమాపుంఖనిఖ్యతం భదనశ్యశ్లయం సముదధరుతమ్’ ఆతి | తతాః సస్మమతాన్తయాత్రముక్టత
భయా ’బవతు ధూరాతచాయయ, కిమితి తవయా ద్దవ్య దీప్రజ్ఞవలనం క్రిమతే | కిం నాభిజ్ఞాऽహం
యువయోయనోయనయభనోయథమూకదూతకానాం నమనసంగతకానామ్ | ఄపి చ, స ఏవ్యస్మమ
మూలదేవసఖః శ్శోऽహమ్ నైనాభప్రతారాయగమిష్పయమి’ ఆతుయకాతా ప్రస్మథతోऽస్మమ ! తత్ కిం న్త
రాజ్మారేే సుహృత్రరశ్నసఙ్కథాభిః కాలం క్షమతా తథా గనతవయమ్ మథా దేవదతాతవియహితాం
చణ్డాలకామాస్థదయేమమ్
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(ముందుకు నడచి)
ఄతడు ఆపుడు దేవసేన వలన కలగిన భదనవ్యయధిని సయంచుటవలన హాయములు,
తాళవృంతపు గాళులు, చందనము గాగల తాపోశ్భముల ధరించి కేవలమామెసమాగమునకై
ప్రాణములన్త నిలుపుకుని శ్మనాగతుడై ఎలాగుననో యుననవ్యడు.
ఇ

ర్వజ్జ భధాయహనమునకు

ముందుగ

ప్రాంజ్లకుడన్త దేవదతత రిచాయకుడు

ఈచాయసహితముగ వచిి కర్ణీపుత్రునికి చెప్పన్త - అయయపుత్ర, దేవి దేవదతత విజ్ఞానమిద్ద ’ రేపు
నేన్త రాకపోయన అయయపుత్రుడు నాకై సమాదయభావమున ఈపేక్షంచుట సరికాదు. నా చెల్లెలు
చాండాలక (దేవసేన) కంత ఄసవసథత నంద్దనద్ద. అమెన్త చూచుకన్తటకై అగితిని. తవయలో
వచెిదన్త’
ఄతనికి ప్రతివచనమిచిి ంపి కర్ణీసుతుడు ప్రీతిపూయవకముగ నాకిటెనెన్త - ’సఖుడా! శ్శ్!
నేన్త వచెిదనని దేవదతత చెపినమాట వింటివికదా. ఇ ఄవసయమున్త పుయసకరించుకుని
కుశ్లప్రశ్న మిషచేత జ్వయపీడిత దేవసేన యొకక సంతాకాయణమున్త తెలుసుకన్తము. ఆదే నా
మంజ్ల. దేవసేన ప్రయోగించిన, నా హృదమమున లోతుగ నాటుకునన ఇ కాభబాణమున్త
ప్పరికివేయుటకు నవే సభరుథడవు’. ఄంతట చిఱునగవుతో నేనంటిని – “కానిముమ ధూరాతచారుయడా.
గలే దీమున్త వెలగించుట ఎందుకు? మీ ఆదదరి వీక్షణప్రస్థయముల భనోయథ మూక
వయతమానముల నెఱుుఁగనా యేమి? ఆంక, నేన్త మూలదేవుని సఖుడన్త శ్శుడన్త. ఇ విషమమున్త
తేలిక తిరిగిరాన్త”మని చెపి ఫమలుదేరితిని. ఄందువలన రాజ్మాయేమున మిత్రులతో
ముచిటలాడుచూ సభమము గడుపుచూ, దేవదతత లేని సభమమున దేవసేనన్త చేరి
లుకరించెద.
(రిక్రభయ)

ఄహో

తు

ఖలు

వసుంధరావధూ

జ్ంబూదీవ

వదనకపోలత్రలేఖ్యయా

నానాభాణాసభృదధయా ఄవనితసునదరాయ ఈజ్జయనాయః రా శ్రః | ఆహ హి పుణ్డయస్థతవద్ వేదాభాయస్థ ద్దవయదయథతుయగనినదా ధన్తరుేణనిఃసవనా
దృశ్యం శ్రావయం విదధదావదాశ్ితురుదధిసముదమపలః కృతా విణిక్రియా |
గీతం వ్యదయం దూయతం హాసయం కవచిదపి చ విటజ్నకథాః కవచితసకలా కలాః
దమప్రాబృతకమ్ (4)

యవి ఆ.ఎన్.వి

patrika.kinige.com

క్రీడా క్షక్షుబాధశ్చిమాః ప్రచుయకయవలమయశ్నాసవనా గృహఙ్తమః ||
(ముందుకు నడచి)
ఄహో, భూదేవి మన్త వధువునకు వదనమైన జ్ంబూదీవమునకు చెకికల త్రలేఖకు
సమానమైన ఄవంతిసుందరి మనెడు ఈజ్జయన నగయపు ఄపూయవశోబ, ఄనేకానేక భాండాగములతో
సభృదధమై ఒపుచుననద్ద. ఆకకడే తావత్ = ఎల్లెడల, పుణ్డయః = పుణయములన, వేదాభాయస్థః = వేదాభాయసములూ,
ద్దవయదయథతుయగనినదాః = యేన్తగుల, యథతుయగములనినదములు, ధన్తః = ధన్తవు యొకక, గుణి
= ఄల్లెత్రాటి, నిఃసవనా = చపుళుు, దృశ్యం = నాటక, శ్రావయం = కావయ, విదవదావదాః = ండితుల
చయిలు, చతుః = నాలుగు, ఈదధి = సముద్రములందు, సముదమపలః = ఈదయంచిన
పలములచేత,

కృతాః

=

చేమఫడినవి,

విణికాక్రియాః

=

ఄంగడిసరుకులు,

(యతనమాలలతాయదులు) గీతం = గీతమునూ, వ్యదయము = వ్యదయమునూ, దూయతం = ణయములు,
హాసయం = హాసయమున్త, కవచిదపి = ఒకచో, విటజ్నకథాః = యంకుమొగుళుకథలు, కవచిత్ =
ఒకచో, సకలాః కళః = సకలమునైన కళలు, క్రీడాః = అటలు, ప్రచుయ కయవలమః ఄశ్నా సవనాః
= (ంజ్యముల చుటుో) కమిమన చేతుల చపుళు, క్షక్షుబాధశ్చిమాః = క్షుల (ప్పంపుడు చిలుకల)
యవములు కల, గృహంకతమః = ఆళువరుసలు.
తాతయయము: ఆకకడే కదా పుణయవేదాభాయసములు, గజ్,యథతుయగనినాదాలు, ఄల్లెత్రాటి
చపుళ్ళు, కావయనాటక ండితచయిలూ, నాలుగు సముద్రములన్తండి సేకరించిన యతనములతో
చేస్మన మాలలన్త విక్రయంచు విణులూ, ఒకచోట విటులకథలూ, ఒకచోట ఆతయకళలూ,
గాజ్జలగలగలలచేతులన్త కలకలరావ్యల క్షులునన ంజ్యముల ప్రకకన యాడించుచునన
ఄంగనలు గల ఆళువరుసలూ..

విశ్చషములు: నగయవయీన. సవభావోకిత ఄలంకాయం. నైషధీమచరితమున విదయభరాజ్ధాని
సుదీయఘ వయీన కు సంక్షపీతకయణ వల్ల న్తననద్ద.
(రిక్రభయ) ఄపీదానభభిభతకాయయనిషతితసూచకం కిఙ్చినినమితతం శ్చయమమ్ | (విలోకయ)
ఄమం

తావత్

కావయవయసన

కాతాయమనగోత్రః

శ్యదవతీపుత్రః

స్థయసవతబద్రః

సవగృహదావయక్టషోకే శ్చవతవయీవయగ్రాగ్రహసతః చినితతోస్మథతాస్థవద్దతాకారాక్షభ్రూవికారైయభినమనినవ
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చక్రపీడకక్రీడాభన్తబవతి | తతాకభభస్మమన్ కాలే ప్రవృతతప్రతిభాస్రోతోవిఘాతినం సుప్రిమభపి
సుహృదభబయసూమనేత కవమః | కిన్తత సయసవతీలతాప్రభావ్యనాం వ్యకుషకాణ్డం కయీపూయమ్
ఄకృతావऽతిక్రమితుం వఙ్చితమివ్యతామనం భనేయ | యావదేనాముసరామి | (ఈపేతయ)
సఖే కాతాయమన కిమిదమాకాశ్ర్వభనథనం క్రిమతే | కిం బ్రవీషి - "స ఏవ మా
కావయపిశాచో వ్యహమతి" ఆతి | మా తావత్ భః ఄంధో పురాణకావయదచేాదగ్రథనచయమకాయ
కిమిదం నషోగోయూథ ఆవ గోపాలక్ట నవదానయనేవషయసే | ఄథ సఖే కిం వసుత రిగృహయ కృతః
శోెకః | కిం బ్రవీషి - "నన్త ఖలు ఆభమేవ వయతమానయభణీమం వసనతసభమమాశ్రితయ కృతః
శోెకః" ఆతి | ఄథ శ్కయం శ్రోతుమ్ ? కిం బ్రవీషి - "ననేవష భితితగతో వ్యచయతామ్" ఆతి. కాసౌ?
(విలోకయ) ఄయే ఄమం (ముందుకు నడచి)
భనోభీషోము పూరిత ఄగుటకై ఎవడైన సుగుణవంతుని చూచెదన్త.
(రికించి)
ఆతడే

కదా

కావయవయసని,

కాతాయమనగోత్రీకుడు

శాయదవతీపుత్రుడు

ఄయన

స్థయసవతబద్రుడు! తన ఆంటి తలుపు ముంగిలని ఈంగయమున ఄంటుకునన భస్మతో, చింతన్త
భ్రూవిక్షే,

అకారాదుల

చేత

ఄభినయంచుచూ,

చక్రపీడ

ఄన్త

వియహవేదనన్త

ఄన్తబవించుచునానడు. ఆటిో సభమమున ఫమలవడు ప్రతిభాధాయ న్త తునకలు చేయుటకై నా
ప్రిమమిత్రుని మీదనూ కవిగణము వెడలున్త. కాన సయసవతీలతకు పూచిన వ్యకుకసుభములన్త
చెవికి అబయణముగా చేమకుండా, ముందుకు నడుచుట నన్తన నేన్త మోసగించుకన్తటయే
ఄన్తకందున్త. ఄందువలెనితనిని సమీపింతున్త. (సమీపించి) సఖుడా కాతాయమన! ఏల ఆలా
అకాశ్మున్త నెభరువేయుచునానవు? ఏభంటావూ – “ఄదే, నాకు కావయపిశాచభన్త గాల
వీయుచుననద్ద” ఄనియా? ప్రాచీన కావ్యయలలో ముకకలు సేకరించి కుటుోకునే చయమకారుడా,
ఆపుడిలా గోవులకారి క్టలోయన గోవులభందలా కతతదాలన్త వెతుకుకంటునానవ్య? ఆపుడు
సఖుడా, ఏ వసుతవున్త గ్రహించి శోెకము యచించితివోయ? ఏభంటావూ – “ఆద్ద ప్రసుతతము
నడుచుచునన యభణీమమైన వసంతకాలమున్త వరిీంచు శోెకము” ఄని. నేన్త దానిని వినగలనా?
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ఏభంటావు – “ఄలా కాదు, పైన గోడమీదన్తననద్ద చదువుక్ట”భనియా? ఄదేమిటి? (చూచి)
ఄయే, ఄద్ద -

(చక్రవ్యక క్షులకు (జ్కకవములు) వియహవేదన - చక్రపీడ ఄన్తనద్ద కవిసభమము. ఇ
క్షులు రాముని వియహవేదనన్త రిహస్మంచగా, రాముడా క్షులకు శామొసగెనని పురాణగాథ.)
పుషసష్పోటోహాసః సభదభధుకయః క్టకిలావ్యవదూకః
శ్రభతేసాదావతాయః ప్రసుబగవనః కయకశోదాదభకాభః |
బాలాభయప్రగలాభం వయతన్తభవశాం కామినో సమ్పరదాతుం
కాలోऽమం తతకరిషయతయన్తనమనిపుణం మనన దూతీసహస్రమ్ ||
స్థధు భః కలాయణం ఖలేవతనినమితతమ్ | వమసయ, సతుత్ర లాబ ఆవ మససకయః
శోెక్టऽమభసుత | వ్యకుర్వభాగానాభభాగీ బవ | ఄయే కేనైతద్ హస్మతమ్ ? (విలోకయ) ఄయే
దయదయకః పీటభర్వదऽయత్ర | ఄఘో! దయదయక, కిభత్ర హాసయస్థథనమ్ ? కిం బ్రవీషి - "ఆదం ఖలు
బవతా సముద్రాభ్యయక్షణం క్రిమతే మద్ వ్యగీశ్వయం వ్యగిభయయిమస్మ" ఆతి | మా తావదలోకజ్ా కిం
వసనతమాసో న పుషోహాయభయహతి? ఄపి చ న తవయా శ్రుతపూయవమ్ –
పుషసష్పోటోహాసః = కుసుభముల సషోమైన ఄతిశ్మహాసము, సభదభధుకయః =
భతతభ్రభయము, క్టకిలావ్యవదూకః = క్టయలల కుహుయవమూ, శ్రభత్ సేవదావతాయః =
చిరుచెభటలు, (శ్రభత్ విశ్చషణము - అ చెభట సుయతము వలన కలగినదని చభతాకయమైన

సూచన), ప్రసుబగవనః = మికికల సుబగమైన గాళులు, కయకశోదాదభకాభః = కయకశుడు,
ప్రచండుడైన కాముడు, ఄప్రగలాభం = ఎకుకవ మాటలాడని, బాలాం ఄపి = ముగధన్త, వయతన్తం =
ఄందమైన శ్ర్ణయముగలదానిని, ఄవశాం = కనయన్త, కామినే = కామించినవ్యనికి, సంప్రదాతుం =
కటోబెటుో, మత్ = ఏ ని, ఄన్తనమనిపుణ్డం = నిపుణముగ మాటలాడగల, దూయతీసహస్రం =
వేలదూతికలన్త, న కరిషయతి = చేమలేదో, తత్ = ఄటిో, కాలః ఄమం = కాలమిద్ద.
తాతయయము:
సుయతమువలన

కుసుమాటోహాసములు,

కలగిన
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కయకశ్భదన్తనిచేత వేయ నిపుణదూతికల మాటల చేతనైన లంగని ముగధన్త కనయన్త కామికి
కటోబెటుో ఄందమైన కాలమిద్ద. (స్రగధరా - భ య బ న మ మ మ)
బళ! ఇ నిమితతమై నకు కలాయణభగుగాక! సతుత్రలాబము వల్ల ఇ శోెకము
మశ్సకయభగుగాక! వ్యగోదషములు లేని కవివగుదువు గాక! ఄయే, ఎందుకీ భందహాసము?
(చూచి) అహా, దయదయకుడన్త పీటభరుదడు కూడా వచిియునానడు. ఓ దయదయకా, ఆకకడ హాసయప్రసకిత
ఏముననద్ద? ...ఏభంటివి? – “వ్యగీశ్వరుడైన కవిని వ్యకుకలతో నరిించుట, సముద్రమున
భంచినరు చలెనటుెందనియా” - ఄలా కాదు. వసంతమాస్థనిన పుషహారాలతో పూజించమా
ఏమి? ఆద్ద నవు విని ఈంటావు –
(వ్యకుర్వభాగానాభభాగీ బవ ఄని విటుడు స్థయసవతబద్రకవికి ఆచిిన అశీరావదము.

పుర్వభాగతా ఄంటే దోషైకదృకుక. ఆద్ద ఒక తిటుో. వ్యకుకలలో పుర్వభాగములకు ఄభాగివి కముమ ఄంటే తిటుోలకు నోచుక్టకుందువు కాక ఄని ఄయథం. ఆద్ద వయంగయంగా ’ఄవిధవ్య బవ’ ఄనన
అశీరావదం లా ఄననటుో ఄనిపిసుతంద్ద.
పీటభరుదడంటే

నామకుని

యొకక

విచక్షణుడైన

సహామకపాత్ర.

ఈదాహయణ:

రామామణంలో సుగ్రీవుడు.)
సూయయం మజ్నిత దీపైః
సముద్రభద్దభయవసనతభపి పుష్ః |
ఄరాిమో బగవనతం
వమభపి వ్యగీశ్వయం వ్యగిభః ||
ఆతి

|

బవతు,

దంశితసేత

పీటభయదసవభావః

|

సేవితోऽత్రబవ్యన్

|

ఄపి

చ

వసనతకాలోऽమభచాలః యబృతప్రలాపానామ్ | ఇదృశా ఏవ్యసుత బవ్యన్ | స్థధయాభయహమ్ |
(రిక్రభయ విలోకయ) ఄయే ఄమభరే విపులామాతయః కాభదతాతప్రాకృతకావయప్రతిష్పోనభూతః
వైశికవృతాతాऽధోముఖః ప్రస్మథతః | అ, గృహీతమ్ - ఏష దేవదతాతసౌభాగయసంక్రానేత మూలదేవే
విపులావమానాత్

అతామనభవధీరితభవగచాన్
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రిహాసెవేనైనభవగాహిష్యయ

|

(నిరిదశ్య)

భః

సుహృత్

కుముదాననవబోధమన్

ద్దవ్యచంద్రలీలయాऽతిక్రాభస్మ | ృచాాభస్థతవత్ కిఙ్చిత్ |
దీపైః = దీములచేత, సూయయం = సూరుయని, ఄద్దభః = నటిచేత, సముద్రం = సముద్రమున్త,
పుష్ః = కుసుభముల చేత, వసంతం = వసంతకాలమున్త, ఄపి = కూడా, మజ్నిత =
పూజింతుము, వమభపి = మేమునూ, బగవంతం వ్యగీశ్వయం = మేమునూ భహాకవిని, వ్యగిభః =
వ్యకుకలచేత ఄరాిభః = ఄరిింతుము.
తాతయయము: దీములతో సూరుయని, నటితో సముద్రమున్త, పూలతో వసంతుని
పూజించినటేె భహాకవిని మేము వ్యకుకలతో ఄరిింతుము. కానిముమ. న పీటభరుదని సవభావము
చూపుకునానవు. నవికకడ సేవలు పందుము. ఆంకా ఇ వసంతకాలంలో గండుక్టయలల
గానములకు కదవలేదు. నవిట ఆలా ఈండుము. నేన్త వెడలుచునానన్త.
(ముందుకు నడచి, రికించి)
ఄరే, ఇమన కాభదతాత ఄనన ప్రాకృతకావయమున్త నిరిమంచిన విపులామాతుయడు. వేషము
చూడగా తలవంచుకుని నడుచుచునానడు. అ తెలస్మనద్ద - మూలదేవ, దేవదతతల విషమంలో తల
దూరిిన విపులావమానము వలన తన్త కూడా ఄవమానింఫడినటుె భావించి ఇ భహాన్తభావుడు
కుపితుడైనాడు. కానిముమ, రిహాసెవనములతో ఇతనిని సమీపింతున్త. (సైగ చేస్మ) ఓ
సహృదయా! గటిచంద్రుడు కలువలన్త ముడుచుకునేలా చేస్మనటుో నన్తన దాటి వెళుుచునానవు?
కంచెం నిన్తన ఄడుగుతాన్త.
(విశ్చషములు: కాభదతాత ప్రాకృత కావయ ప్రతిష్పోనభూతః ఄని విపులామాతుయనికి విశ్చషణం

చెపుతునానడు. ప్రాతిష్పోనభంటే - ఏదో ప్రభ్యతోవదోయగభట. అమాతయ శ్ఫదం కూడా ఇమన
ప్రభ్యతావధికారానిన సూచిసుతంద్ద. కాభదతాత - ఄనన ప్రాకృతకావయమున్త శూద్రకుడు యచించి
ఈంటాడని ఒకరిదదరు ఆండాలజిసుోలు ’తెలవి’గా ఉహించారు. ఆంకా - విపులావమానము ఄంటే
విపులా ఄనన ఄమామయ మూలదేవునికి, దేవదతతకు భధయ ఄద్దవయకు జ్రిగిన కథలో తలదూరిి
ఄవమానం పంద్దన కథ. కాదంఫరి కావయంలో బాణబటుో చేస్మన కర్ణీపుత్రుని ప్రస్థతవనలో విపులా
ఄనన ప్రస్థతవన వసుతంద్ద. మున్తనడి)
(తరువ్యయ భాగం వచేివ్యయం)
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