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దమప్రాబృతకమ్
దీని ముందుభాగం
భోః సయవథా నానాకుసుభసభవ్యమగంధహృతహృదయోऽమం దుష్కయం ఖలు కరోమి
ఏనాభతిక్రాభన్

|

(రిక్రభా)

భృదంగవ్యసులకో

ఇదభయం

నాభ

రిహాసతతనముస్థథతమ్

పురాణనాటకవిటోః

|

ఏష్

హి

‚భావజయదగవోః‛

ఇతి

గణికాజనోపాదితదివతీమనాభధేమోః సుకుమాయగామకసా ఆయానాగదతతస్యాదవస్థతానినయగచఛతి |
సుష్ఠు

తావదనేన

నీలీకయమస్నననానులేనరిసందేన

జరాకౌపీనప్రచ్ఛఛదనభనుష్ఠుతమ్

|

సయవసఖశ్చైష్ ధానరోః | న శ్కామిభం అనభిభాష్యాతిక్రమితుమ్ | రిహాస్థష్యామ్యానమ్ (నిరిదశ్ా)
భావజయదగవ, అపి సుభిక్షభనయా జయస్న | కిమాహ బవ్యన్ - ‚ఏష్య బవతో నిర్వవదాత్
జయదుుజంగ ఇవ జయతవచముతసృజామి‛ ఇతి | ప్రాణోః స శాాభోః | పునరుావేవ భావోః | స్థదధం హి
తే మామయా యౌవనకయమ | తవ హి –
అంతటా వివిధములైన కుసుమాలసుగంధాలతో ఆవరింఫడిన హృదయుడనై ఇకకడ
నుండి కదులలేకునానను. (ముందుకు నడచి) భరొక రిహాస్నసదమైన రిస్థథతి ఎదురైనది.
ఈతడు భృదంగవ్యసులకుడు. అది వయకు నాటకాలలో విటుడు. వేశ్ాల దావరా
‘భావజయదగవము’

అనిపించుకుననవ్యడు.

ఆయానాగదతుతడనే

గామకుని

ఇంటి

నుంచి

ఫమలుదేరినాడు.ఈమన లేనస్నననములు చేస్థ, చందనాలేనాదులు చేస్థకొని, తన కౌపీనంతో
ముసలతనానిన గోాము చేస్థ ఉనానడు. ఈతడు ఈతనికి చ్ఛలాభంది స్ననహితులు. ఈతనిని
లుకరించకుండా వెళ్ళటం కుదయదు. ఈతడిని కాసత వేళాకోళ్ం చేస్నతను.

(పురాణనాటకవిటుడు - స్నభిప్రామంగా చెపుట ఎందుకంటే, అదివయకు నాటకాలోో
విటుడు, ఇపుడు వృదుధడై కేవలం విటుడుగా మిగిలాడని ధవని. జయదగవభంటే ముసల ఎదుద.
భావజయదగవము గొభావములచేత రిపుష్టమైన వ్యడని అయథము. ౌరయవ్యయథకమా, వాంగామా అని
తెలమదు. ‘ధానరోః’ అనే శ్ఫదం ప్రాచీనమైనదిగా కనఫడుతుననది. అభయంలో ఈ శ్ఫదం కనఫడటం
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లేదు. ఫహుశా వాంగామైన పిలుపు అయి ఉంటుంది. లేదా ‘Dude’ అనన అయథంలోని మాట అయి
ఉండవచుై.)
(సైగ చేస్థ)
భావజయదగవ్య, మీ ముసలతనము కుశ్లమా? ఏభంటిరి - ‚మీ నిర్వదశ్ము వలన
ముసలపాము (కుబుసము విడుచుట) వలె ముసలతనభనే చరామనిన విడచుచునానను‛ అనియా.

(భుజంగభంటే పాము అని ఒక అయథం, విటుడని భరొక అయథం. అందుచేత ఇకకడ అయథ
శ్లోష్).
మీ ప్రాణాలను ణంగాపెటిట యౌవనానిన స్నధిసుతనానయననమాట. యువకులయిపోయినటేట.
మీకే –
రాగోతాదితయౌవనప్రతినిధిచఛననవాలీకం శియోః
సందంశాచితోతతరోష్ులతం నిరుమండగండం ముఖమ్ |
మతేననాయచితాభృజగుణఫలేఆనేన చ్ఛంగసా తే
లేపేనేవ పురాణజయజయగృహస్నాయోజితం యౌవనమ్ |
కిం బ్రవీష్ఠ - ‚భదనీమం ఖలు పురాణభధు‛ ఇతి | భనోయథ ఏష్ భావసా | సయవథా
త్రిపలగోక్షుయలోహచూయణసభృదిధయసుత బవతోః | స్నధయాభాహమ్ | (రిక్రభా)
రాగోతాదితయౌవనప్రతినిధిోః = యంగు పులుముట వలన కలగిన యౌవనమునకు ప్రతినిధి
వలె,ఛననవాలీకం శియోః = జుటుట (ఆచ్ఛఛదితమైన) కఫడిన తల,సందంశాచిత = టటకారుచేత
టుటకొననది వలె,ఉతతరోష్టలతం = పైపెదవి పైని నెయస్థన,నిరుమండగండం = మొకుకకై యుననటిట
రోభములను కలగిన,ముఖం = వదనము,
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మతేనన ఆయచిత = ప్రమతనము చేత చేమఫడిన,అంగసా లేపేన = మైపూతలతో,
ఆభృజాగుణ ఫలేన = భయభమతుత శ్కితచేత, ఇవ తే = వలే నీ యొకక, నీ,పురాణజయజయ గృహసా =
పాతఫడిన ఇంటికి,ఆయోజితం = కొని తేఫడిన,యౌవనమ్ = యౌవనము (ఉననది)
తాతయాము: ఓయీ, నీ శియమున యంగు పూయుటవలన నకిలీ యౌవనమునకు ప్రతినిధి
వలె నుననది. మీసములు గడదములు, నెయస్థ, మ్రొకుకఫడికై యుననటుటననవి. మైపూతలచేత భయభమతుత
చేస్థన శిథిలమైన పాత ఇంటికి కొనితెచిైన నూతనతవము వలె నీ మవవనముననది.

విశ్లష్ములు: శార్దదలవృతతము (భ స జ స త త గ). ఆభృజా - నూనె పూత వలన.
ఆభృజా గుణ ఫలము - ఖండసుపటితసంస్నకయభని భరొక పేరు.
ఏభంటునానరు - ‚పాతఫడిన భధువుకు కైపెకుకవ‛ అనియా. ండితుల (మీ యొకక)
భనోయథమిది కాబోలు. ఎలోపుడూ మీకు త్రిపల గోక్షుయ లోహచూయణ సభృదిధ కలుగుగాక. నేనిక
అతిక్రమింతును.
(ముందుకు నడచి)

(త్రిపలగోక్షుయలోహచూయణము = వ్యజీకయణము. కాభసంధామకౌష్ధము)
అయే,

అమమిదానీం

సహస్యస్థథతే

భయి

ద్యాతసభాలందతోః

శిలాసథంభేనమాతామనమావృతా స్థథతోః | (విలోకా) బవతు | విజాాతమ్ | శైష్ఠలకోऽమమ్ | కిం ను
ఖలవస్నాస్నమదదయశనరిహార్వణ

ప్రయోజనమ్

|

కిం

మాలతికాద్యతిసవమంగ్రహావినమ

ఆతమశ్ంకాముతాదమతి | బవతు | రిహాసోవనైనభవగాహిష్యా |
భ దివజకుమాయక కిమిదమాతమప్రచ్ఛఛదనేన సుహృతసమాగభోః ఛత్రేణ చంద్రాత ఇవ
ప్రతిష్ఠధాతే | ఏష్ నిోఃసృతా ప్రహస్థతోః | కిం బ్రవీష్ఠ - ‚స్నవగతం సుహృతకయణధారామ‛ ఇతి | బద్ర
కుతో మ్య సుహృతకయణధాయతా యోऽహం తస్నమద్ దవందవయతిప్రణమస్నహస్నత్ ఫహిష్కృతోః | కిం
బ్రవీష్ఠ - ‚నైతదస్థత‛ ఇతి | అపి సుయతోంఛవృతేత, మా మైవమ్ | ప్రకాశ్ం ఖలేవతత్ మథా శైష్ఠలకసా
గృహే శాకాభిక్షుకీ ప్రతివసతీతి | స్న కిల తవయి ఉతనన కాభయా మాలాకాయదారికయా
దమప్రాబృతకమ్ (7)

యవి ఇ.ఎన్.వి

patrika.kinige.com

మాలతికయా

తవతసకాశ్ం

దౌతేానానుప్రేష్ఠతా

|

తస్నాశ్ై

తవయా

నిరుసకృతబద్రకం

ర్దయౌవనలావణామామిష్భూతముదిదశ్ా తదాతవమ్యవ్యవక్షితమ్, నాయాతికమ్ |
అర్వ, అతడికకడ ననున చూడగానే జూదగృహావయణలో శిలసథంబం వెనక దాకుకన ఉనానడు.
(చూచి) కానిముమ. తెలస్థనది. ఇతడు శైష్ఠలకుడు. ననున చూచి దాకుకనే అవసయం ఏమిటి?
మాలతికా అనే ద్యతిని ఫలవంతంగా చేటుటట అనే విష్మంపై శ్ంకను కలగిసుతనానడు. కానిముమ.
రిహాసగీతముతో అతనిని లుకరిస్నతను.

(సవమంగ్రహము - భాగస్నవమిని అంగీకాయం లేకుండా టుటకొనుట.
సముతిిన్ మోః ృథివీబృతాం వయం వయప్రదానసా చకాయ శూలనోః |
త్రసతుతష్యరాద్రి సుతాససంభ్రభ సవమంగ్రహాసుఖేన నిష్కకరమమ్ || (శిశుపాలవధమ్ - ౧
- ౫౦)
-

రావణుడు

కైలాసయవతమునకు

పోయి

దానిని

పెళ్ళగించి

ఈశ్వరుడిచిైన

వయదానమునకు ప్రతిగా ఆమనకు ‘పాయవతీకంఠగ్రహణము’ కలగించెను. పాయవతి బమంతో శివుని
అనుభతి లేకయే శివుని మెడ కౌగిలంచుకుంది అని అయథం. సవమంగ్రహము - ప్రిమప్రాయథనాం
వినా కంఠగ్రహణం అని భలోనాథసూరి వ్యాఖా.)
ఓ దివజకుమాయ, ఏల నీ మిత్రుని చూడగానే గొడుగుతో చంద్రుని నీడనడుుకుననటుట
నికిరాని ని చేసుతనానవు? ఇపుడు ఫమటడి నవువతునానవు? ఏభంటావు - ‚మిత్రుల
చెవికింపైన వ్యనికి స్నవగత‛భనియా.

(సుహృతకయణధారుడు = మిత్రుల చెవికింపైన వ్యడు. మిత్రుల నులను చేస్థపెటిట
సంతోష్ర్వైవ్యడు)
బద్రుడా, నీ ఇదదరు డతుల ప్రణమస్నహస్నలను దాచిపెటిటన తరావత నాకు ఇంకెకకడి
చెవికింపు? ‚అదేమీ లేదు‛ అంటావ్య? కామానిన అడుకుకనే వ్యడా, నాకు అలా చెకు. శైష్ఠలకుని
ఇంట బౌదధభిక్షుకి ఉంటందని అందరికీ తెలుసు. కాభభావంతో మాలని, మాలతికను ద్యతగా నీ
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వదదకు ంపించింది. ఆ ద్యత స్నధాయణర్దపానిన (అలంకారాదులు లేని సహజర్దం)
యౌవనానిన, లావణాభమమైన శ్రీరానిన చూచి లలూచీడి ఆమెపై కనున వేశావు. బవిష్ాతుతలో
దొయకగలదానికోసం ఆగలేకపోయావు.
కిం బ్రవీష్ఠ - ’సఖే మతసతాభనాగతసుఖ్యశ్యా ప్రతుాస్థథతసుఖతాాగో న పురుష్యయథోః | న
దీపేనాగినమాయగణం క్రిమతే‛ ఇతి | భోః సుష్ఠు కృతమ్ | వంచితం ఖలు యహసాం మదీదం న
విసతయతో

బ్రూయాోః|

విసతయత

ఇదానీం

శ్రోతవామ్

|

కిమాహ

బవ్యన్

-‛క

ఇదానీభవినమప్రంచమాతమనోః ప్రకాశ్మతి | కినుత సమాసతోః శ్రూమతామ్ | తయా హి
ప్రసబమాక్రానతయాऽభిహితోऽహమ్ సంపాతేనాతిభూమిం ప్రతయస్థ శ్ఠ హే మానాాోః ఖలు వమం
దౌతేానాభాాగతాయాోః చల న సదృశ్ం మతేత వావస్థతమ్ |
కృచ్ఛఛద్ రుదాధऽస్థమ జాతా యగృహవసతిం సంప్రాా విజనే

మా మైవం హా ప్రసీద ప్రిమ విసృజ పురా కశిైత్ ప్రవిశ్తి ||

(సుయతోంఛవృతేత - అంటే కామానిన అడుకుకనే వ్యడు. ఉంఛవృతిత అంటే భిక్షుకవృతిత.
కేవలం రాలడిన ధానాాలను, చెటుట విదలైన ళ్ళను ఏరుకుని తినేవ్యడని ౌరయవ్యయథం)
ఏభంటునానవు - ‚మిత్రమా, బవిష్ాతుత లో దొరికే సుఖం కోసం, ఎదురుగనునన సుఖ్యనిన
తాాగం చేమటం పురుష్యయథం కాదు. దీంతో అగినని వెతకరు‛ అనియా? ఓ, బాగా చేశావు.
నువివలా వివరాలు చెకపోయి ఉంటే యహసాం తెలస్నది కాదు. ఈ కథ విశ్దంగా
తెలుసుకోదగింది. ఏభంటావు - ‚ఎవవడూ తన ప్రలోభాలకు సంఫంధించిన విష్యాలను
ఫహియగతం చేమడు. కానీ నీకై కాసత చెబుతాను. తనతో ధాటిగా మాటాోడుం విని ఆమె నాతో ఇలా
సమాధానం చెపింది.

(ర్వటికోసం నేటిని తాాగం చేమడం వాయథం అనన విష్యానికి సంసకృతంలో రండు పాత
సూత్రాలునానయి.
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వయం స్నంశ్యికాత్ నిష్యకత్ అస్నంశ్యికోః కారాషణోః - సందేహంతో వచేై నిష్కం కనాన
నిససందేహంగా దొరికే కారాషణం మ్యలు. నిష్కం - ఫంగారు నాణం. కారాషణం - వెండి
నాణం.,వయభదా కపోతోః శ్వవ భయూరాత్ - ర్వటి నెభలకనన నేటి పావుయం మ్యలు)
హే శ్ఠ = ఓ ధూరుతడా, సంపాతేన అతిభూమిం = విశావసము చూయగొని, ప్రతయస్థ =
మోసగిసుతనానవు. వమం = మ్యము,మానాాోః ఖలు = ౌరయవిందగినవ్యయము కదా! చల =
చలుడా, దౌతేాన = ద్యతకాయణమున, అభాాగతాయాోః = వచిైనదానిపై, సదృశ్ం మత్ తే =
ఇమాది, న వావస్థతం = చేమరానిది, యగృహ వసతిం = అనుాల గృహమును, విజనే =
ఒంటరితనమున, సంప్రాా = చేరి, కృచ్ఛఛత్ = బాధ చేత, రుదాధ జాతా అస్థమ = ఆఫడిన దానను
అయితిని, మామైవం = ననినలా చేమకుము హా, ప్రసీద = కరుణచూపుము, ప్రిమ = ప్రియుడా,
పురా = ముందు, విసృజ = వదలుము, కశిైత్ = ఎవరో, ప్రవిశ్తి = ప్రవేశించుచునానరు.
తాతయాము:

నాపై

విశావసము

జూపించి

ఇపుడు

మోసగించుచునానవు.

నేను

ౌరయవనీయురాలను కదా. ద్యతికగా వచిైనదానిపై ఇమాది తగదు. అనాగృహమునేకాంతమున
జొచిైన దాన. నాపై కరుణజూపుము. వదలు..ఎవరో వచుైచునానరు.
ఇతి | స్నధు భ అభృదంగో నాటకాంకోః సంవృతతోః | అనేన సుయతసంధిచేఛదేన స్థథరీకృతో
వ్యస్థసీుపుత్రేన విటశ్ఫదోః | వమసా సుబగో బవ | స్నధయాభాహమ్ | (రిక్రభా) హనత భోః
సుయతసరావతిథిసనినవేశ్ం వేశ్భనుప్రాపాతోః | యోऽమమ్ కామావేశ్ోః కైతవస్యాదేశ్వ
మాయాకోశ్వ వంచనాసనినవేశ్ోః |
నిర్దదరవ్యాణాభప్రస్థదధప్రవేశ్వ
యభాకేోశ్ోః సుప్రవేశ్వऽసుత వేశ్ోః ||
(రిక్రభా) క ఏష్ భలనప్రావ్యరావగుణిుతశ్రీయోః సంకుచితసరావంగో వేశాాంగణాత్
ద్రుతతయభభినిష్యకభతి | అయే సంభ్రమాద్ భ్రష్టం కాష్యయానతములక్ష్యా |
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విశ్లష్ములు: సంపాతేన అతిభూమిం - విశావసభను భూమిపై ద్యయమునకు వచిై - ఇది
నాటి కాలపు స్నమెతలా కనఫడుతుంది.
- అనియా? బాగు, భృదంగం లేకనే నాటకాంకము ముగిస్థంది.
సుయతసంధి జయగడానిన ఆపి వ్యశిష్టటపుత్రుని విటశ్బాదనికి సరైన అయథం కలంచ్ఛవు. సర్వ
భాగావంతువు కముమ మిత్రమా. నేనిక ఏగుచునానను. (ముందుకు నడిచి) హా, శ్ృంగారాభిలాష్ఠల
నగయవేష్ము (నగయ వేశాావ్యటిక) వచిైంది. ఈ వేష్ము కామావేశ్ోః = భదనునికి ఆటటుట, కైతవసా ఉదేశ్ోః = జూదములకు నెలవుటుట,
మాయాకోశ్ోః = మామల బండాయము, వంచనసనినవేశ్ోః = మోస్నలదృశ్ాము. నిర్దదరవ్యాణాం =
దరిద్రులకు, అప్రస్థదధవేశీ = నెలవు కానిది, యభాకేోశ్ోః = అందమైన వేదన గలది, వేశ్ోః = ఈ
వ్యటిక, సుప్రవేశ్ోః = భంచి ప్రవేశ్ము గలది, అసుత = అగుగాక!
తాతయాము: భదనినికాటటుట, తగవుల నెలవుటుట, మామల పెట్టట, వంచనలకు
దృశ్ాభూతము, ధనహీనులకు చొయరానిది, అందమైన వేదన కలది అగిన ఈ వ్యటికలో భంచి
ప్రవేశ్ము జరుగుగాక.

విశ్లష్ము: శాలనీవృతతము. శాలనుాకాత మ్తత త ౌర గోభిదలోకైోః అని శాలనీ వృతతసూత్రము.
అందమైన శ్కారాంతాానుప్రాస. ఎనిమిది శ్కారాలు ఉయోగించ్ఛడు. భృచఛకటికంలో ‚ఏష్య,
నాణకమోష్ఠకాభకశికా, భచ్ఛఛశికా, లాశికా..‛ అనన ప్రాకృతదాంలో ఇలాంటి శ్కారావృతితని
యచించ్ఛడు శూద్రకభహాకవి.
(ముందుకు నడచి) ముదురు ఎరుపు యంగు చీవయముతో శ్రీరానిన కపుకుని,
శ్రీయభాగాలను ముడుచుకుని, తతతయతో వేశాాంగన ఇంటినుంచి వసుతననదెవరు?

(తరువ్యయిభాగం వచేైవ్యయం)
*
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