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దమప్రాభృతఔమ్
దీని ముందుభాఖం
ఔలావిజ్ఞానసంన్నన ఖర్వవఔవ్రతశాలనీ |
న కలవతానతధీరా సా ఖిన్నన తే విపులా మతిః ||
కిం బ్రవీషి - “ఖృహీతో వఙ్చితఔసాారథిః | కిం తవ్యచార్యా మూలదేవో న జ్ఞాయత” ఇత |
మా మైవమ్ | దేవదత్తతసురతసంక్రానతసాాపి విపులాఖతమేవ హృదయమ్ | కిం బ్రవీషి - “తదపి
మూలదేవీయం శాఠ్ామ్” ఇత | ఆమ్, భవ్యన్ కలు సత్తారజవిః కిమిదానీం సవశిష్ాం విపులాం
నోలభతే యయా ప్రణయకోపారథమధిఖతిః ఔర్ణీపుత్రిః ప్రాత ఇవ శ్రత్తాలిః ప్రావృట్ాలుష్ం నదీం ప్రసాదయితుమ్ |
క్షితిః ఔదరథయిత్తవ హేమన్తత త్తలవృనత ఇవ ||
ఔళావిజ్ఞానసంన్నన = ఔళలయొఔా విశేషజ్ఞానముచేత సంననమైనది, ఖర్వవఔవ్రతశాలనీ =
ఖరవమున్త దీక్షగాఔలగినది, అతానతధీరా = ఖంభీరమైనది, తే = నీయొఔా, సా విపులా మతిః = ఆ
విపులమైన బుదిధ, (విపుల అన్త స్త్రీ హితమునందు శ్రదధవహించిన బుదిధ)న ఖిన్నన కలు = ఖిననము
కాలేదు ఔదా!
త్తతరాము: ఔళావిజ్ఞానసంననమైనది, ఖరవమే వ్రతముఖ ఖలగినది, ఖంభీరమైనది ఐన నీ
విపులమైన మత దుిఃకమునందలేదు ఔదా.

విశేషము: అనుష్టుపు. శ్లోకే షషఠం గురుజ్ఞాయం సరవత్ర లఘుంఙమమ్ |
దివఙతుష్దయిః హ్రసవం సతమం దీరఘమనాయిః ||
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(న్నలుగు పాదములు. అనిన పాదాలలో ఐదవ అక్షరం లఘువు, ఆరవ అక్షరం - గురువు.
ర్ండు, న్నలుగు పాదాలలో ఏడవ అక్షరం లఘువు. ఔటి, మూడు పాదాలోోన్తమో ఏదవ అక్షరం
గురువు కావ్యల)
ఏమంటావు - “వాంఖామరథమైనది. నీ గురువు మూలదేవుడు తెలుసుకోలేదా” అనియా? అలా కాదు. దేవదతతతో శ్ృంగారముల దేలయాడిననూ యాతని హృదయము విపులాఖతమే
అయినది. ఏమంటావు - అది కూడా మూలదేవుని మోసమే” అనియా. అవును. మీరే
సతాసంధులు. మీ శిష్టారాలు విపులన్త పందరాదా? ఆమె ప్రణయకోపానిన ఔర్ణీపుత్రుడు
అనుసరించినట్టుగా?
ప్రావృట్ాలుష్ం = వరాాలతో ఔలుషితమైన, నదీం = నదిని, ప్రసాదయితుం =
తేట్రుిట్కు, శ్రత్తాలిః ఇవ = శ్రత్తాలము వలె ప్రాతిః = వచిినది. హేమన్తత = హేమంతమున,
త్తళవృంత ఇవ = త్తడిచెట్టులా, ఔదరథయిత్తవ = నీటిని మలనరచుచూ, క్షితిః = తోయబడినది.
త్తతరాము: వరాాకాలంలో వరదనీటిని శ్రతుత తేట్రుసుతంది. ఆ తేట్వరిిన నీటిలో
హేమంతములో త్తడిచెట్టు నీటిని మలనరచుచూ(కాయలను) విదలుితుంది. (అలా నీవు
ఆమెను ఒదారుిము). ఆరాా.
కిం బ్రవీషి - “ఔదా ఔథమ్” ఇత | సఖే శ్రూయత్తమ్ | నను ఔతయాహమివ్యదా
మదిదితీయిః

ఔర్ణీపుత్రో

విపులామనున్తతుమభిఖతిః

క్రోధాగాధర్ణక్షారథమహమాదితిః
ప్రియవఙనోన్నాస్థన్నభిఖతశ్విన్నమ్

సోగ్రహం
|

సాऽపి

|

అథ

దావరకోషుఔస్థథన్నన్తన

ఔలతిః

|

చేరాాాదోషదూషితలావణ్యా

సోऽహం
దృష్టవుివ

మాం

’కుతోऽయమాయాస’ ఇతుాకాతి రాఙ్మమఖీ సంవృత్తత | తతిః సరిహాసముకాత మయా కిముకాత కేన తవం ప్రతవఙ ఇదం ఔసా వఙసిః
తదావృత్తత భూత్తవ వద వదనఙంద్రేణ వనితే |
ప్రసన్ననం త్తవం దృష్ుి భవత హి మమ ప్రీతరతులా
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భుఛఙ్గీవ ఔృదాధ భ్రుకుటిరియముదేవఛయత మామ్ || ఇత
తదననతరమవనితసుందరాా సఖ్యాऽభిహిత్త –
ఏమంటావు - “ఎలా అది?” అనియా? విను మిత్రుడా. కొనిన ర్యజుల ముందులా ఈ
ర్యజూ ఔర్ణీసుతుడు న్నతోబాట్ట విపులననునయించుట్కు న్నమె వదదకు వచెిను. ఆమె ఇంటి వ్యకిల
ముందు

విపుల

కోతీవ్రతను

తెలుసుకోవటానికి

ననున

ముందుగా

ంపెను.

న్తను

మధురభాషణ్యలతో ఆమె వదదకు వెళ్ళితని. ఆమె కూడా ఈరాాాదోష దూషిత లావణ్యాలచేత ననున ’
ఎందుకింత శ్రమ’ అని లకి ముకం తపుకుననది. అపుడు న్తను రిహాసపూరవఔంగా ఇలా
అంటిని వనితే = యువతీ, తవం = నీవు, కిముకాత = ఏమంటివి? ఇదం ప్రతవఙిః = ఈ
ప్రతవఙనము, కేన = ఎందుకు?, ఔసా వఙసా = ఎవని మాట్లచేత, తదావృత్తత భూత్త =
ఆవరింబడితవి? వదనఙంద్రేణ = ముకఙంద్రునితో, వద = లుకుము. ప్రసన్ననం = కోము
లేని దానివైన, త్తవం = నినున దృష్ుి = చూచి, మమ ప్రీతిః = న్న అనురాఖము, అతులా భవత హి
= ఎకుావగును ఔదా. భుఛంగీవ = సరము వలె (భుఛంగీ అంటే వేశ్ా అని మరొఔ అరథం. ఇఔాడ
శేోష) ఔృదాధ = కుపితయై, ఇయం భృకుటిిః = ముడిచిన ఔనుబొమలు ఖదిగా, మాం= ననున,
ఉదేవఛయత = ఉదేవఖరుిచున్ననవు.
త్తతరాము: వనిత్త, ఏమంటివి? ఎందుకీ మాట్? ఎవనిమాట్లకు ఈ ఛవ్యబు?
ఙంద్రబంబము వంటి ముకమును తపుకొనఔ బదులు చెపుము. ప్రసననవైన నిను చూచి న్న
అనురాఖము ఎకుావగును. ఔనుబొమలు మడిచి, కోపించి, సరం లా ననున ఉదేవఖరుసుతన్ననవు.

విశేషములు: సవభావోకిత అలంకారం. భుఛంగీ అనన ప్రయఖం అరథశేోష. శికరిణీ.
(పాదమునకు దిహేడక్షరములు. య మ న స భ లఘువు గురువు. రసిః రుద్రైశిిన్నన
యమనసభలా ఖిః శికరిణీ || 6, 11 యత)
తదనంతరము ఆమె సఖి అవంతసుందరి ఇలా చెపింది –
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కిం ఔృత్తవ భృకుటీతరఘీవిషమం ర్యషోరఔతం ముకం
నిిఃశావసఛవరిత్తధరం ప్రియసకం ప్రాతం న సంభాషస్థ |
సౌభాగ్యాన హి శ్త్రుఔరమ కురుషే స్త్రీఖరవమేధావిని
మానం మానిని ముఘి సరవమచిరాదత్తాయతం ఛిదాతే || ఇత
అథ గుణవతీ రిషదిత ఔృత్తవ ఔర్ణీపుత్రోऽభిఖతిః | స చానయా ణిపాత్తవనతిః

సర్యషమవధూయాభిహతిః –
ఔృత్తవ విగ్రహమాఖతోऽసి నియతం నిరావసితో వ్య తయా
కాన్నతలావినోదన్త కిల వయం విశ్రామభూమిసతవ |
కిం నైరాశ్ానిరుతుుఔసా మనసిః సంధుక్షణైరేమ పునిః
ప్రీతేన్నత్ర కిమౌషధేన ఔట్టన్న సుసావఖతం ఖమాత్తమ్ || ఇత |
భృకుటీతరంఖవిషమం = నసటి వెకిారింత తో విషమమై, ర్యషోరఔతం ముకం = ర్యషము
చేత ముకమును ఎర్రగా, నిిఃశావసఛవరిత్తధరం = నిట్టురులతో పెదవి కాగునట్టో, ఔృత్తవ = చేసి,
ప్రాతం ప్రియసకం = వచిిన ప్రియమిత్రుని, కిం న సంభావస్థ = ఎందుకు మరాాదచేయవు?,
స్త్రీఖరవమేధావిని = యువతీఖరవమన్త మేధను ఔలగినదాన్న, సౌభాగ్యాన హి = నీ ఈ సౌభాఖాము
చేతన్త, శ్త్రుఔరమ = శ్త్రుతవమును, కురుషే = చేయుచున్ననవు. మానిని = మానవంతురాల, మానం
= అభిమానమును, ముఘి = విడువుము, అవిచారాత్ = మాగా ఆలోచింఔ, ఆయతం =
లాఖబడినది, సరవం = ఏదైన్న, ఛిదాతే= తెగుతుంది.
త్తతరాము: నసటి వెకిారింతతో విషమమై, ర్యషంతో ఎర్రనైన ముకమును, నిట్టురులతో
పెదవిని కాఖనిస్తత, వచిిన మిత్రుని సంభావింఔనున్ననవు. ఖరవమున్త మేధసుు అనుకొను
యువతీ, ఈ విధముగా చేసి శ్త్రుతవముమొనరుిచున్ననవు. మానినీ, అభిమానము విడుము.
ఆలోచింఔ, ఔడదాకా లాగిన విషయము తెగుతుంది.
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విశేషములు: కండిత అను శ్ృంగారన్నయిఔ లక్షణము. (శార్దదల వృతతము - మ స ఛ స
త త ఖ)
అపుడు ఎదురుగా మాట్లాడి సామరసాముగా తేలుిట్కై ఔర్ణీపుత్రుడు అఔాడికి వచెిను.
తలదించుకుని ఉనన అతనితో న్నమె ర్యషముఖనిట్ోనెను.
నియతం = కచిితముఖ, తయా = ఆమెచేత, నిరావసితిః = గెంటింబడి, వ్య = లేఔ,
విగ్రహం ఔృత్తవ = పోటాోడి, ఆఖతిః అసి = వచిిన్నడవు. వయం = మేము, తవ = నీయొఔా,
కాన్నతలావినోదిన్త = స్త్రీవిషయవినోదవిషయమునను, విశ్రామభూమిిః = విశ్రానిత ప్రదేశ్మును, కిల
= అట్! నైరాశ్ానిరుతుుఔసా = నైరాశ్ానిరుత్తుహఔమైన, మే = న్నయొఔా, మనసిః=
కిం బ్రవీషి - “యదేావం త్తమేవ్యవినీత్తం త్తవదేన్నముపాలబుధం ఖచాిమి” ఇత | చనదతిః
తథా ఖృహీతవ్యకోా భవ్యనసుత | సాధయామసాతవత్ |
(రిక్రమా)
హా ధిక్ అరం మూరితమత్ ఖమనవిగనముసిథతమ్ | ఏష హి పాణిని పూరవకో
దనదశూఔపుత్రో దతతఔలశిరానమ వైయాఔరణిః ప్రతముకమేవోసిథతోऽసామన్ | అపీదానీమవిఘ్ననన్నసా
వ్యగావగురాముతతరేయమ్ | సంరబధమివైనం శాామి | ఆమ్ వ్యద విధటిుతేన్నన్తన భవితవామ్ | తథా
హి| అసా ఔలహఔణ్డూబంధురా వ్యగీషదపి సృష్ు దేవకులగణ్టువ్యనుసవనత |
మనసుునకు, పునిః = మరల, సంధుక్షిణైిః = రగిలంబడుట్, కిమ్ = ఎందుకు? అత్ర =
ఇఔాడ, ప్రీతేన = ప్రీతగా, ఔట్టన్న ఓషధేన = ఔట్టవైనమందువలన, కిమ్ = ఎందుకు?
(ప్రయఛనమేమి?), సుసావఖతం = సుకముగా వచిిన్నరు, ఖమాత్తమ్ = వెళ్ళిదురు గాఔ!
త్తతరాము: కచిితముగా ఆమెచేత (దేవదతత చేత?) గెంటించుకుని పోటాోడి ఇఔాడికి
వచిిన్నడవు. మేము నీ స్త్రీవినోదవిషయఔము, విశ్రామభూమియునూ యననమాట్! ఇదివరకే
నిరాశా నిసృహలతోనునన న్న మనసు తరిగి రగులుిట్ ఎందుకు? ప్రీతగా ఔట్టవైన మందు
త్రాపించుట్ ఏ యవసరమున? ఎలా వచిిన్నర్య అలా తరిగి పండు.
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ఏమంటివి - “ సరే, నీవట్ోనిన ఆమెన్త పందుట్కు వెళ్ళిచున్ననను” అనియా. మనసు విపి
ఆమె తో మాటాోడుము.. ముందుకేగెదము గాఔ.
(ముందుకు నడచి)
హా ధిక్! మా బాట్లో ఇంకొఔ వాకిత ర్దమైన విగనము వచెిను. న్న ముందు నిలచిన
ఇతడే దందశూఔపుత్రుడైన పాణినిదతతఔలశుడను వైయాఔరణుడు. ఇపుడితనికి బెడదలేకుండఖ
ఙఔాఖ బదులీయవలెను. గాభరాగా పోవుచుననట్టన్ననడు. ఆ, దిట్ుతనముఖ మాట్లాడునితనితో
నిదివరకు యనుభవమే. అలాగ్యను. ఔలహప్రియుడైన ఈతనిని ఔదిపిన మందిరమున గంట్లవలె
మాట్లు వినబడును.
ప్రియఖణిఔశ్విష్ ధానరిః | త్తం కిల నూపురస్థన్నయా దుహితరం రశ్న్నవతకాం న్నమ
వాదిశ్త | భిః ఔషుమ్ | ఔరభఔణ్యఠవసఔతం వలోకీమివ శ్లచామి త్తం రశ్న్నవతకామ్ | ఏష
ఉదాామాాగ్రహసతమభిభాషత ఏవ్యసామన్ |
కిమాహ భవ్యన్ - అపి సుకమశ్యిష్ుిః” ఇత | కా ఖతిః, భవతు సమాఛయిష్ామేాన్నమ్ |

సావఖతమక్షరకోష్ుగారాయ | వయసా దతతఔలశ్ల సంరబధమివ త్తవం శాామి | ఔఙ్చిత్ కుశ్లమ్ |
కిం భవ్యన్నహ - “ఏషోऽసిమ బలభుగిిరివ సంఘాతవలభిిః కాతనిరకైరవసానిదతిః “ ఇత | హనత
ప్రవృతతం కాకోలుఔమ్ | సఖే దిష్ుా త్తవమలూనక్షం శాామి” ఇత | యథాతథాऽసుత భవతిః |
సాధయామాహమ్ |
కిం బ్రవీషి - “ఔవ సంచిచీరుాిః, తషు త్తవత్, కిమసి దుద్రుషుిః”ఇత |
ఈ ఙలుడు ఖణికాప్రియుడునూ. నూపురస్థన కూతురయిన రశ్న్నవత తన ప్రియురాలని
చెపుచుండును.ఆహ్, ఔషుము. ఊహిస్థత, ఇతనికి ఆ రశ్న్నవత ంటె మెడకు వేలాడుతునన వీణలా
అనిపిసుతంది. ఈతడు చేయెతత చూపుతూ అంట్టన్ననడు -

(ఔరభఔంఠావసఔతం - ఔరభం అంటే ంటె అని ఔ అరథం. చిటికెనవ్రేల చివర క్రంది
భాఖపు అరచేతని కూడా ఔరభం అంటారు. ఆ ప్రాంత్తనిన స్త్రీ ఊరువులతో ఉమింఙడం
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కావ్యాలలో ఔదుద. ఔరభమోరు - భట్ున్నరాయణుని వేణీసంహారం, దివతీయాంఔం. ఇఔాడ
ఔరభఔంఠావసఔతం అంటే - ఔరభఔంఠ్ం చివర వేలాడుతునన వీణ - ంటె మెడ చివరన వేలాడు
వీణ. వైయాఔరణులను, శాసారధాయనరులను ఛడులుగా పేరొానడం కొనిన న్నట్కాదులలో
ఛరిగింది. ఇఔాడ అదే ధోరణి.)
ఎమనుచున్ననరు మీరు - ’సుకముఖ నిద్ర ఛరిగినదా?” అనియా? ఇఔ తపేదేముంది,
ఇతనితో కొంత లోకాభిరామాయణం ఛరుపుత్తను. - అక్షరకోశాగారాధితకి సావఖతము.
ఔలశ్ము చేతబట్టుకుని గాభరాఖ నుననట్టున్ననరు. రావలేదు. కుశ్లమే. ఏమన్ననరు - ’బల అననం
(లేదా పిండము) తన్త కాకిలా కాతంత్రవ్యాఔరణం న్న నెతతపై డింది’ అనియా? హా, కాకోలుఔం
అయిందీ. మిత్రమా, సంతోషం. నినున ముసుగ్యదీ లేకుండా చూసుతన్ననను. ఏమన్ననవు - “ ఏమిది
న్న కాతంత్రవైయాఔరణులకు కాతంత్రములో వినోద”మనియా. నువెవలా అంటివో అలాన్త.
ముందుకేగుచున్ననను.

(కాతంత్ర వ్యాఔరణం : గుపుతల కాలంలో ప్రాచురాంలో ఉనన వ్యాఔరణ శాస్త్రం. ఈ
వ్యాఔరణ్యనికి కుమారసావమి ఔరత అని ఐతహాం..న్నడు పాణిని వ్యాఔరణ్యనికి, కాతంత్ర
వ్యాఔరణ్యనికి మధా గొడవలు నడిచేవిట్. కాకోలుఔం అయింది - ఇఔాడ ఆ వైయాఔరణిని
గుడోగూబతో పోలుసుతన్ననడు.)
ఏమంటివి

-

“ఎఔాడ

వెళాిలని

ముఙిట్డుతున్ననవూ?

ఆగిఔాడ.

ఉరఔలు

రుగులెందుకు?” అనియా.
హా

ధిక్,

ప్రసీదతు

భవ్యన్

|

న్నరహసాసామన్

ఏవంవిధిః

కాషుప్రహారనిష్టురైరావఖశ్నిభిరభిహనుతమ్ | సాధు, వ్యావహారిఔయా వ్యచా వద | అభాఛనం హి
వయమీదృశాన్నం ఔరభదాీరదురిగాన్నం శ్రోత్రవిషనిషేఔభూత్తన్నం వైయాఔరణవ్యఖవావసాన్నమ్
|

కిం

బ్రవీషి

-

“ఔథమహమిదానీమన్తఔవ్యవదూఔవ్యదివృషభవిగట్ునోపారిజత్తన్నమ్

అన్తఔధాతుశ్తఘ్నం వ్యఙముతుృఛా స్త్రీశ్ర్ణరమివ మాధురాకోమలాం ఔరిష్ామి” | అహో, అన్నథిః
కలవసి | కుతిః -
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స్వవరాలాపే స్త్రీవయసోాऽచారే
కారాారంభే లోఔవ్యదాశ్రయే ఙ |
ఔం సంశేోషిః ఔషుశ్బాదక్షరాణ్యం
పుష్పీడే ఔణఠకాన్నం యథైవ ||
హా ధిక్, ఔరుణింతురు గాఔ. ఇలా ననున ఖటిు ఔర్రదెబబలతో, పిడుగుపాట్టవంటి వ్యకుాలతో
చావుదెబబకొట్ుడం మీకు యుఔతం కాదు. సులభమైన వ్యావహారిఔమైన మాట్లలో చెండి. ఈ
విధమైన భరింఙలేని ంటె త్రేపులవంటి సుదీరఘసమాసాల చేత, చెవికి స్తదిపోట్టలవంటివ్యటిచేత,
వైయాఔరణుల వ్యఖవాసనవ్యాపారాలచేత హింసింఙఔండి. ఏమంట్టన్ననరు - “ఎలా ఇపుడు న్తను
అన్తఔవ్యదనల వ్యదముల వృషభ దగట్ునలతో సంపాదించిన శ్బదములను, ధాతుశ్తఘునలను,
కూడిన

మాట్లను

వదిల

తరుణితనువు

లాంటి

కోమలమాధురామంగా

వ్యఔాములు

కూరిఖలను?” - అహో, మీరు తఔ అన్నథలు. ఎందుఔంటే -

(ధాతుశ్తఘునలు - శ్తఘ్నన - అంటే నూరు మందిని లేదా అన్తఔమందిని కే సారి
ఙంఖల ఆయుధం. మందుగుండి దటిుంచి ఫిరంగి పేలిట్ం ఈ కావాకాలానికి బహుశ్ ఉండదు.
అయితే అలాంటిదేదో మరొఔ ఆయుధం న్నడు ఉండాల.)
స్వవరాలాపే = స్థవఙిగా ఆడు మాట్లలో, స్త్రీ వయసా ఉచారే = మిత్రుడు మరియు,
స్త్రీలతో ఉననపుడు, కారాారంభే = నులు మొదలెట్ుడంలో, లోఔవ్యదాశ్రయే ఙ = లోఔ,
న్నాయవావహారాలలో, ఔషుశ్బాదక్షరాణ్యం = ఔఠినమైన శ్బాదక్షరాల యొఔా, సంశేోషిః = కూడిఔ, ఔిః
= ఎఔాడ? యథా = ఎట్టో, పుష్పీడే = పూలను గుఙిడంలో, ఔంట్కాన్నం ఇవ = ముళి వలె.
త్తతరాము: ముఙిట్లాడేపుడు, మిత్రుడు మరియు ప్రియురాళితో ఔలసి ఉననపుడు,
ముకామైన నులోో, బయట్ నులపుడూ, న్నాయవావహారాలోో, ఔషుడి ఔట్టవైన మాట్లతో
మాటాోడూం ఎందుకు? పూలను గుచిి మాలచేస్థపుడు ముళ్ళి అడుూవచిినట్టుగాను?
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విశేషములు: పుష్పీడే ఔంట్కాన్నం యథా - ఉమాలంకారం. (వ్యరిజ్ఞక్షులందు
వైవ్యహిఔములందు...గురుతకు రావట్ం లేదూ). కారాారంభే - గుపుతల కాలంలో కారాము అనన
శ్బాదనిన న్నాయవావహారాలోో విశేష్రథంలో ఉయగించేవ్యరుట్. న్నాయం కోసం అర్ణజ
పెట్టుకోవడం కారాారంభం. శాలనీవృతతము.శాలనుాకాత మౌత త గౌ గోబధ లోకైిః (మ త త ఖఖ) 4,
7 యతసాథన్నలు.
(
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