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దమప్రాబృతకమ్
దీని ముందుభాగం
కిమాహ బవ్యన్ - “స్థానే ఖలు స్థ పంశ్చలీ శ్ఫదశీపయమాభాషితా రుష్టా” ఆతి | తత్కేమం
పంశ్చలీతి ? కిం బ్రవీషి - “ప్రియా నాభ కేనోచాత్క” ఆతి (విభృశ్ా) అ విదితమ్ యశ్నావతికా
ఏతచ్చచయసతి | నాతశ్చ భూమః కష్ాతయం మతాష ప్రచుయపాదపాంతయచ్చరిణీవ కోకిలా స్ఴభావఖయం
బిలఴపాదమాశ్రితా | కష్ాం భః భహదిదం రిహాస్వస్తు, అస్థఴదయిష్టాభస్థువత్ |
వమస్ా దతుకలశే, ఏవం స్ఴభావదక్షిణస్ా బవతః కథం కామినీ వియకేుతి యం మే
కుతూహలం శ్రోతుమ్ | ఏతదుచాతాం తావత్ విస్ుయతః | కిమాహ బవ్యన్ - “స్థధు స్థ పంశ్చలీ
పూర్వఴదుాః యఴకాలే వేశ్కోష్ాకముపేతా రియంస్యా మాం హవిరుజహూష్నుం జిఘృక్షతీవోపాసీదత్
| తతోऽహమేనాభవోచమ్ - వృష్ల హవిరుజహూష్నుం మా మా స్ప్ాక్షః “ ఆతి | హను! ఆదం తత్
దుష్ాగానధయఴం నాభ | స్తకుమాయః ఖలు కామినీస్ంరిగ్రహః | కలహోऽమముచ్చరో ను | మా
తావదలోకజ్ఞ యుకుం నాభ తఴయా ప్రణయోగతాం కామినీం విరాగయితుమ్ | స్త్రీజ్నోऽపి
తఴయా కష్ాశ్ఫదనిష్టారాభిరాఴాకయణ విస్తపలంగాభిరాఴగ్ననరుతాాస్యితవోా బవతి | ఆదభపి న తఴయా
శ్రుతపూయఴమ్ –
యతారిానీం యహసి మః స్తకుమాయచితాుం కానాుం స్ఴభావభధురాక్షయలాలనీమమ్ |
వ్యగరిచష్టం స్ృశ్తి కయణవిర్వచనేన యకాుం స్ వ్యదమతి వలలకిములుమకేన ||
ఏభంటిరి మీరు - “ నా భధుయమైన లుకులకు లంగని మది ఖచిచతంగా యంకులాడి”
ఄనియా? ఎవరా యంకులాడి? ఏభంటిరి - “ప్రియురాళ్ళ గురించి ఎవరు చెపదుయ” నియా?
(అలోచించి) అ, తెలసినది. యశ్నావతికా మీ మాటకు తగ్ననది. ఎందుకంటే, తను ఎలలపడూ
చరించుటకు ఄందమైన చెటలనాశ్రయించిన అ కోకిల స్ఴభావవిరుదధంగా, కష్ాతయముగ మార్వడు
చెట్టానాశ్రయించినది. కష్ామైన ఇ విష్మం కూడా రిహాస్వస్తువయింది. స్ర్వ, దీనిని
అస్థఴదింతును. మిత్రమా, దతుకలశా, మీ వంటి కరుణాస్ఴభావుని టల అ కామిని ఎందుకు
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వియకుురాలయింది ఄని వినడానికి అస్కిుకయముగా నుననది. విశ్దంగా చెపము. “అ యంకులాడి
నినన పొదుదన చకేగా ముస్థుబై, ఄగ్ననకాయాంలో ఈనన ననున స్మీపించింది. నేనా యంకుటాలని –
‘ఄగ్ననకాయాంలో ఈనన ననున తాకకు’ ఄనానను” ఄనానరా? ధిక్. కాయాం చెడడభంటే ఄదే.
కామినులను సంతం చేస్తకోవడం స్తనినతమైన విష్మం కదా. ప్రణయోగతులైన కామినులను
విరాగులుగ చేయుట మీ మలోకజ్ఞతకు ఊజువు. నిష్టాయమైన మాటలతో, వ్యాకయణవిస్తపలంగాల
మాటలతో ఄమామయిలు ఄలసిపోగలరు. ఆది మీరు విని ఈండకపోవచుచ.
మః = ఎవడు, స్తకుమాయచితాుం = మాయదవమైన హృదమం గలదానిని, యతారిానీం =
యమింగోరుదానిని,

స్ఴభావభధురాక్షయలాలనీయాం

=

స్ఴభావస్తందమైన

వ్యకుేలతో

లాలంచవలసిన దానిని, కానాుం = స్తందరిని, యహసి = ఏకాంతమున, కయణవిర్వచనేన = చెవి గ్నలే,
వ్యగరిచష్ట = వ్యకుేలతో, స్ృశ్తి = స్రివంచునో, స్ః = ఄతడు, యకాుం వలలకం = రాగాలు
లకించు వీణను, ఈలుమకేన = భండుతునన కట్టాతో, వ్యదమతి = మీట్టచుననవ్యడు.
తాతయాము: ఎవడు భృదుహృదమ ఄయి యమింగోరుదానిని, స్ఴభావభధుయముగ
లాలంచవలసిన తరుణిని ఏకాంతములో చెవి గ్నలే మాటలతో లుకరించునో, వ్యడు
రాగయుకుమైన వీణను భండుతునన కట్టాతో మీట్టతుననవ్యడు.
స్యఴథా దుష్ేయకారిణీ ఖలు యశ్నావతికా, యా బకుభనేన కలమతి | ఄథవ్య తు తస్థాః
శాః | వమస్ా దతుకలశే శ్రుతం శ్రోత్రయస్థమనమ్ | స్ఴసిు బవత్క | స్థధయాభాహమ్ |
(రిక్రభా)
ఆదభయం భనుష్ాకానాుయముసిాతమ్ | ఏష్ హి ధరామస్నికపత్రః విత్రకో నాభ
ప్రచఛనపంశీచలకో
స్ంగృహీతార్దదావస్నః

ఄచౌక్షః

చౌక్షవ్యదితః

స్ంకుచిత

స్రాఴంగో

రాజ్మార్వేऽవిదితజ్నస్ంస్ర్వవ
నాసికాదఴమభంగుళీదఴయేన

రిహయనినవ
పిధామ

చతఴయశివపీఠికామాశ్రితాసిాతః | హాస్ాః ఖలేఴష్ తసీఴ | మథా తావదమం భతుకాశినాా
దుహితయం వ్యరుణికాం నాభ ఫంధకభనుయకు ఆతి శ్రూమత్క | తదిదానీం కిభమమాకులే బవతి |
ఆదభస్థా వినమప్రచ్చయపస్ుకముదాాటాత్క |
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విశేష్ములు: విష్మాలంకాయము. వస్ంతతిలకం - త బ జ్ జ్ గ గ. యకాు - వీణ తయపన
రాగములలకించునది ఄని తరుణి తయపన ఄనుయకు ఄయినదని ఉహించనగును.
ఎపడూ కష్ాము కలగ్నంచేదే కదా ఇ యశ్నావతిక, ఆట్ట వంటి వ్యడితో స్ననహం చేస్ుంది.
లేక, ఄది అమె విష్మమున శామేమో. మిత్రమా, దతుకలశా, మీ శ్రోత్రయస్థమనమును వింటిని.
శుబభగుగాక. నేను ముందుకేగుచునానను.
(ముందుకు నడిచి)
ఆది భరొక జ్నాయణాము. ఆకేడ ఈననది ధరామస్నికపత్రుడైన విత్రకుడనే గుట్టాగా
యంకునులు చేసెడువ్యడు. ఄశుదుధడైనా శుదుధడని చెపకొను వ్యడు. రాజ్మాయేములో తెలసిన
వ్యళ్ళనుండి తపకుందుకు తడిఫటాలను కట్టాకుని, శ్రీయభాగాలనినటిని ముడుచుకుని, రండు
వ్రేళ్ళతో ముకుేను మూస్తకుని, కూడల దగేయ శివపీఠికదగేయ నిలఫడి ఈనానడు.

(ఄచౌక్షః చౌక్షవ్యరితః - దీని పాఠంతయము
ఄచోక్షః చోక్షవ్యదితః. - చౌక్ష, చోక్ష శ్బ్దదలకి విత్రుడని ఄయాభట. ఆది భాగవత
వైష్ణవస్థంప్రదామవిశేష్భని, ఄభినవగుపుని నాటాశాస్త్రవ్యాఖ్యానము ఄభినవభాయతి మందు
చోక్షా భాగవతవిశేష్ట యే ఏకామనా ఆతి ప్రసిదాధః |
ఄని నిర్వదశింఫడినది.)
ఇ తాస్తని చూసి నవుఴ వచుచచుననది. భతుకాశిని కూతురైన వ్యరుణిక ఄనే ఒక
యంకులాడిపై అశ్తో ఈనానడని వినానను. భరి ఆపడిలా గాబరా డుతుననట్టాగా ఈనానడు. ఇతని
వినమప్రచ్చయపస్ుకానిన తెరిచి చూస్థును.
ఄహో విత్రక, కిమిదముష్ణస్ాలీకూయమలీలయా సీామత్క | కిం బ్రవీషి - “రాజ్మార్వే
స్తలబభవిదితజ్నస్ంస్యవం రిహరామి” ఆతి | ఄఘో, ఄవిజ్ఞఞతజ్నస్ంస్రోవ నాభ రిహ్రిమత్క
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బవతా | వ్యరుణీజ్ఘనపాత్రం జ్ఞహనవీ తీయామివ యభవిత్రం నను | కిం బ్రవీషి - “నైతదసిు”
ఆతి | కిమిదం గోపాలకులే తక్రవిక్రమః క్రిమత్క |
కితవేష్ఴపి నాభ కైతవమాయబాత్క | కిం బ్రవీషి - “స్థధు భయశమతు బవ్యన్ నిపణః ఖలు త్క
చ్చయః “ ఆతి | కస్ా చ్చయః ? కుతశాచయః ? న స్రోా దీపేనాంధకాయం ప్రవిశ్తి | నహి మే
చ్చయకృతాభసిు

|

స్హస్రచక్షుషో

శ్ఠప్రచ్చయకంచుకమ్

|

స్జ్జనస్బ్రహమచ్చరిన్

విటపాయశ్వ.

హి

వమమీదృశేష్ట

అకృతిమాత్రబద్రకో

బవ్యన్

చౌక్షపిశాచో

ప్రయోజ్నేష్ట

|

తదనమ

మిథాాచ్చయవినీతోహాసి

వేశాాప్రస్ంగశేచతి

|

ఄఘో

అచ్చయవిరుదధమేతత్

విరుదాధశ్నమివ మాం ప్రతిభాతి | ఄపి చ చౌక్షోచ్చయమంత్రితః తాముగృహణన్ స్ందంశేన
నవమాలకాభచినోషి

|

కిం

బ్రవీషి

-

“స్యఴథా

నివృతోుऽసిమ

విభ్రమాత్”

ఆతి

|

పామసోవ్యస్మివ క ఏతత్ శ్రధాస్ాతి | కిం బ్రవీషి - మదేావం స్తప్రస్నోనసి శిష్ాత్కఴ
నిష్టదమతు మా బవ్యన్” ఆతి | దిష్టాా బవ్యన్ స్తథమారూఢః | మది చ విటత్కఴ కృతో నిశ్చమః
శీఘ్రమేవ వేశ్యువతిప్రణమరిఘభూతమిథాాచ్చయకంచుకముదాాటాతామ్ | ఘుష్ాతాం విటశ్ఫదః
| కిమాహ బవ్యన్ - “ప్రణతోऽసిమ” ఆతి | హనేుऽదానీం దతుః ప్రదేమకః సెవఴయభమనిాతశాచచ్చయః |

ఄమమిదానీమాశీరాఴదః ఄహో విత్రక. ఇ ఎండలో ఆస్తకపైన తాబేలులా నిలఫడాావు? ఏభంటావు “రాజ్మాయేంలో తెలసిన వ్యళ్ళనుండి తపకుందుకు” ఄనియా? ఄహో, విత్రజ్నస్ంస్యవను
రిహరిస్తుననట్టాంది నీ వ్యలకం. వ్యరుణీజ్ఘనపాత్రం గంగాతీయంలా విత్రం కాదోయి.
ఏభంటావు - “ఄదేమీ లేద”నా? యాదవుల ఆళ్ళకు పాలముమట ఏల?

(ఈష్ణస్ాలీకూయమలీలా - తాబేలు తన శ్రీరానిన ఎండబెట్టాకుందుకు గట్టా మీద ఆస్తకపైకి
వచిచ తన తలను, శ్రీరాంగాలను, లోలకి, ఫమటకు జ్రుపతూ వేడి పటిాంచుకుంట్టందట.
ఄలా ఇ బ్రాహమణుడు తన తువ్యలును ముడవడమూ, స్థగతీమడమూ చేస్తునానడని ఎగతాళి)
ధూరుులతో ధూయుత చూటం వదుద. ఏభంటావు - “చ్చలు బ్దబు, నీ చ్చయతఴం గొది.
ననినలా వదిలేయి” ఄనియా? ఎవని చ్చయతఴం? ఎకేడి చ్చయతఴం? స్రుాడు దీపానునంచుకుని
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చీకట్లలకి వెళ్ళడు. నాకు ఄలా వెనకల దారులేలవు. ఇ వావహారాలోల నేను వేయికళ్ళవ్యణిణ. నీ
ధూయుప్రచ్చయం చేస్న వేష్టలు విడిచిపెట్టా. అకాయం తో భట్టకు నీవు విత్రమైన వ్యడివి. మిగతావనీన
మిథాాచ్చరాలే.

ఄర్వ,

స్జ్జనస్హాధాాయి

విట్టడా,

శుదధతఴము,

వేశాాప్రస్ంగమూ

యస్యవిరుదాధలు.శుదధతాఴనినతీస్తకుని స్ందేశాలతో నవమాలక కూరుస్తునానవు. ఏభంటావు “ఆవనీన వదిలేశానిపడు” ఄనియా? పామసోऽవ్యస్ం వంటి ఇ విష్యానిన ఎవడు
విశ్ఴసిస్థుడు? ఏభంటావు - “ ఇ విష్మంలో కాస్ు నా మీద దమతలస్ను ననున మీ శిష్టానిగా
చేస్తకోండి” ఄనియా. అహా, స్నామయేం లోకి వచిచనందుకు శుభాకాంక్షలు. విటతఴం మీద
నిశ్చయుడైత్క తఴయగా వేశ్ాలప్రణయానికి ఄడాంకి ఄయినా నీ మిథాాచ్చయస్హితమైన దుస్తులు
వీడుము. విటతాఴనిన ప్రేమించు. ఏభనానవు - “నభస్ేరిస్తునానను” ఄనియా? హా. ఆపడు నీ
విశ్ృంఖలాచ్చయమునిచ్చచవుగా. ఆదిగో కొనుమాశీరాఴదము అక్షిుస్రస్ువస్థాం ప్రశిథిలయశ్నాం ముకునీవీం విహస్థుం
హస్ువాతాాస్గుుస్ునవివయవళీభధానాభిప్రదేశామ్ |

లజ్ఞజలీనోవిష్టాం నహి నహి విస్ృజేత్కావమాక్రనదమానాం
శ్యాామారోా కానాుం స్తయదస్ముదమస్థాగ్రస్స్ాం గృహాణ ||
కిం

బ్రవీషి

-

“ఈస్థేరితం

శ్రేమః,

చికితిషతోऽసిమ”

ఆతి

|

మదేావమాచ్చయాదక్షిణేదానీమేష్ావ్యా | కిం బ్రవీషి - “ననఴమభంజ్లః” ఆతి | భ
ననఴమభతివామః | బవతు | ఆదానీం నిష్ననశిష్టాః సోమ వమమ్ | బవ్యనిదానీమాచ్చరోా న
శిష్ాః | స్గయఴం సెవఴయభమనిాతశ్చయ | స్థధయాభాహమ్ | (రిక్రభా)
అక్షిుస్రస్ువస్థాం = తొలగ్నంచఫడిన ఄస్ువాస్ుమైన వస్త్రములు కలదానిని, ప్రశిథిల యశ్నాం
= బ్దగా శిథిలమైన మొలనూలుకలగ్ననదానిని, ముకునీవీం =వీడిన పోకముడిదానిని, విహస్థుం =
విడివడిన చేతులదానిని, హస్ువాతాాస్ గుుస్ున వివయ వళీభధా నాభిప్రదేశాం = కుడి స్ునముపై
ఎడభమయచేతిని, ఎడభ స్ునముపై కుడు ఄయచేతిని కపటవలన నడుమున గల ముడుతలను
తెలమఫరుచ దానిని, లజ్ఞజలీన ఈవిష్టాం = సిగేరితనము చేత కూరుచననదియు యైన దానిని, నహి
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నహి

విస్ృజ్తు

ఆవ

అక్రందమానాం

=

వదుద,

వదులుభని

కేకలుపెట్టాదానిని,

స్తయతస్ముదమస్ాస్థాం = కోరికపటిానమటిాదానిని, కానాుం = స్తందరిని, శ్యాామారోా =
పానుపపై జేరిచ, ఄగ్రస్స్ాం గృహాణ = మొదట మనుబవింపము.
తాతయాము: తొలగ్నంచఫడిన ఄస్ువాస్ుమైన వస్త్రములు కలదానిని, బ్దగా శిథిలమైన
మొలనూలుకలగ్ననదానిని, వీడిన పోకముడిదానిని, విడివడిన చేతులదానిని, కుడి స్ునముపై
ఎడభమయచేతిని, ఎడభ స్ునముపై కుడి మయచేతిని కపటవలన నడుమున గల ముడుతల
వివయములను తెలమఫరుచ దానిని, సిగేరితనము చేత కూరుచననదియు యైన దానిని, వదుద,
వదులుభని కేకలుపెట్టాదానిని, కాభము తనమందు జ్నించిన మటిాదానిని, కాంతను,పానుపపై
జేరిచ, మొదట మనుబవింపము.

విశేష్ము: ఏకదేశ్వివరిు రూకము. స్రగధరా,మ్రభ్వనరాానాం త్రయేణ త్రిముని మతియుతా
స్రగధరా కరిుత్కమమ్||
భ య బ న మ మ మ ఄనే గణాలతో కూడుకొని ప్రతి ఏడు ఄక్షరాలకు మతి కలది
స్రగధరా వృతుము
ఏభంట్టనానవు

-

“స్హాయానిన

గురుుంచుకుంటాను.

చికితుషడనైతిని”

ఄనియా.

ఄలాగయిత్క అచ్చయాదక్షిణ తక తీస్తకోవ్యల. ఏభంటివి - “ఆదిగోనిదే నభస్థేయభ”నియా.
ఆదేం ఖరీదైనది కాదు. కానిముమ. మేమిలా శిష్టాలను స్ంపాదించుకొనే వ్యయలమేలే. ఆపడు నీవు
గురువేఴ కానీ శిష్టాడివి కావు. స్నఴచఛగా గయఴంగా తిరుగు. ముందుకు నడచెదను.
(ముందుకు నడిచి)

హీ,

హీ

స్థధు

భ

వస్నుభధాాహనస్నఴదావతాయస్యవస్తబగేన

నానాకుస్తభస్భవ్యమస్ంపిండిత్కన
ప్రతిహయతి

ఆవ్యహం

మాలాాణప్రాస్థదస్ంఫంధవినిఃస్ృత్కన విణివ్యయునా నూనముసిాతోऽసిమ | (పష్వీథం
విలోకా) మూరిుభతీవ ననాకుస్తభస్భవ్యయాంగప్రతాంగా వస్నువధూః | ఆమం హి -
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దోమతుపలలశ్రీభదఴకాా సితకుస్తభముకుళ్దశ్నా నవోతలలోచనా
యకాుశోకప్రస్ందోష్ఠీ భ్రభయరుతభధుయకథితా వయస్ుఫకస్ునీ |
పష్పీడాలంకారాఢ్యా గ్రథితశుబకుస్తభవస్నా స్రగుజ్జవలమేఖలా
పష్నాస్ుం నారీరూం వహతి ఖలు కుస్తభవిణియఴస్ంతకుట్టంబినీ ||
అహా, బ్దగు. ఄనేకానేక పష్టల స్తగంధాల మిశ్రభంతో వస్ంతకాలభధాాహనప
చెభటలను

శీతలంగా

స్రివస్ు,

మాలలు

కడుతునన

ఄనేక

దుకాణాల

తాలూకు

విణివ్యయువులతో నిలఫడి ఈనానను. (పూలవీధిని చూచి) వస్ంతవధువు కుస్తమాలను
ఄంగప్రతాంగాలతో ఄలంకరించుకుని చూడముచచటగనుననది. ఆదేను దమ ఈతుపలల శ్రీభదఴకాా = వికసించిన తాభయవలె శోబనమైన ముఖముగలది, సిత
కుస్తభ ముకుళ్ దశ్నా = తెలలటి భలెలమొగే వంటి దంతములది, నవ ఈతలలోచనా =
ఈదయించిననలలకవుల కనులది, యకాుऽశోక ప్రస్నోదష్ఠా = ఎర్దని ఄశోకపవుఴ వలె భాసించే
ప్రశ్స్ుమైన పెదవి కలది, భ్రభయ రుత భధుయ కథితా = తుమెమదల ఝంకారాల భధుయమైన
కథలు కలది, వయస్ువక స్ునీ = చకేనిపష్ములగుచఛము వంటి స్ునములు గలది,
పష్టపీడాలంకారాఢ్యా = పూలతో గటిాగా కటిాన ఄలంకారాలు గలది, గ్రథితశుబకుస్తభవస్నా =
వికసించిన శుబకుస్తమాల వస్థాలు కలది, స్రగుజ్జవలమేఖలా = ప్రకాశించు పష్మాలావడాాణం
కలది, వస్ంతకుట్టంబినీ = వస్ంతభను కుట్టంఫమునకు చెందినది, కుస్తభవిణిః =
పూలఫజ్ఞరు, పష్నాస్ుం నారీరూం = పూలతో కపిన స్త్రీరూమును, వహతి ఖలు = ధరించినది
స్తమా!
తాతయాము: వికసితదమముఖి, కుందయదనా, కలువకనునలది, యకాుశోకము వంటి ఎర్దని
పెదవులది. తుమెమదల ఝంకారాలనే కథలు కలది, పూలగుఛ్ఛముల స్ునములది, పూలతో గటిాగా
కటిాన ఄలంకారాలు గలది, తెలలని ఫటాలుకటిానది, వస్ంతకుట్టంఫమునకు చెందినదై ఇ
పూలఫజ్ఞరు పూలతో కపిన స్త్రీరూమును పొందినది స్తమా!
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విశేష్ము: మాలా దీకము. స్రగధయ. పూలఫజ్ఞరును, వస్ంతవధువునూ స్మానముగ
చభతేరించుటచేత స్మాసోకిు ఄలంకాయము.
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