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దమప్రాభృతకమ్
దీని ముందుభాగం
ప్రంఖోలత్కుణడలాయా బలవదనిభృతే కందుకోన్మమదితాయాాః
చంచద్బాహుదవయాయాాః ప్రఴకచఴసృతోదీీరణపుష్పలకాయాాః |
ఆవర్తోద్భ్రానోవేగప్రణయఴలషతక్షుబధకాంచీగుణాయాాః
మధాస్యావలీమానసోనభరనమితస్యాసా తే క్షేమమస్తో ||
ఏష్ప పూర్ణణ శ్తమితి వావషితా వ్యస్త ప్రియంగుయశికే సజనణితఴజయేన దిష్పిా వరధసే
| కిం బ్రవీశ - “స్యవగతమార్యాయ, హనో ఴజయారఘం గృహాతామ్” ఇతి | వ్యస్త
తవదదరశనమేవ్యనర్తఘ లాభాః | సమరోవ్యా సమాః | స్యధయామో వయమ్ | (రిక్రమా)
అయే ఇదమరం స్తహృదివనోదన్మయతాముషితమ్ | ఇదం స చంద్రధరకామిన్మా
న్మగరికాయా దుసత్కాః శోణద్బస్యా గృహమ్ | ఏష ప్రఴశామి | న శ్కామనభిభష్పాతిక్రమిత్కమ్ |
(ప్రఴషికేన్మవలోకా)
ప్రఙ్ఖోత్కుండలాయా = ఎగురుచునన చెఴపోగులద్బనికి, బలవత్ అనిభృతే = బలము వలన
ట్టికొనజాలని, కందుక ఉన్మమదితాయాాః = బంతికై వెర్రిగ యగు ద్బనికి, చంచద్బరహుదవయాయ
= చలంచిన రండు భుజములు గలద్బనికి, ప్రఴకచ ఴస్రుత ఉదీీరణ పుష అలకాయాాః = చెదరిన
ముంగురులపై ఴకషంచిన పూలు డిన ద్బనకు, మధాసా ఆవలీమాన సోనభర నమితస్యాయ =
సోనభారమున

వంగిన,

చికిున

నడుము

ద్బనకు,

ఆవరో

ఉద్భ్రానో

వేగప్రణయఴలషత

క్షుబధకాంచీగుణాయాాః = వేగముగ తిరుగుటవలన పైకెగరుటవలన, వేగముగ కదలుటవలన
మెరయుచూ చిననదిగ కనిపంచు బంగరుమొలనూలు గల ద్బనకు, తే = నీకు, క్షేమమస్తో =
శుభమగుగాక!
తాతరాము: ఎగరుచునునన చెఴప్రోగులద్బనికి, వేగముగ బంతికై వెర్రిగ రిగెడుద్బనకు,
కదలుచునన భుజదవయముల ద్బనకు, చెదరిన ముంగురులపై యతికిన పూల ర్ణకులు కలద్బనకు,
సోనభరమున వంగిన నెననడుము ద్బనకు, కంఠహారము తిరగుట, కదలుట, ఎగరుట ముననగు
కారణములచేత బంగరుమొలనూలు మెరపునందిన ద్బనకు నీకు శుభమగుగాక!
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ఴశేషము: మనోహరమైన తరుణయువతీవరణనము. స్రగధర.
నూరు పూరోయినఴ కాబోలు, ఆగినది. బాలా, ప్రియంగుయశికా. సఖులతో బంతియాట
గెలచినందుకభినందనలు.”ఆరుానికి

స్యవగతము.

హా,

ఴజయారఘామును

సీవకరించుము”

అనుచున్మనవ్య? బాలా, నీ దరశనమే న్మకొకయమూలా లాభము. మేము గురుోందుము గాక. ఇక
మేమేగుదుము. (ముందుకు నడచి)
అర్ణ, న్మ మిత్రుని ఴనోదింజేయునక గృహోద్బానమును జేరితిని. ఇదే చంద్రధరకామిని
కూత్కరు శోణద్బసా ఇలుు. ఈ ఇంటిలోనకు ప్రవేవంత్కను. ఈమెను లుకరింక వెడలజాలను.
(ప్రవేవంచి చుట్టి చూచి),
అయే ఇయం శోణద్బసీ కిమప చినోయనీో ద్బవరకోషిక ఏవోఴష్పి | తతిుమిద్బనీం
నిరరకోభూషణతయా

ఴఴకోశ్రీరలావణాా

మలనప్రావ్యర్యరధసంవృతశ్రీర్య

రకోచందన్మనులోలలాటాషతదుకూలటిికావేశితశీర్యషవనతవదనచంద్రమండలాంకాధిరూఢం
వలుమీషతురరుహైరవఘటియనీో కాకలీమందమధుర్ణణ సవర్ణణ కైవకాశ్రయమాకూజయనీో తిషితి |
ఉతుణిితయానయా భఴతవామ్ | కైవకాశ్రయం స గానం ర్యాయశ్బోద రుదితసా | కినన ఖలవదమ్
అశ్రుతపూరవం మయా చంద్రోదయాదేవ ప్రణతకలహకృతం వ్యాహరణమనయాః |
ప్రియనిర్తధాత్ శాాతాోగృహీతయాऽనయా భఴతవామ్ | భవత్క | రిహాషష్పామేాన్మమ్
|
వ్యస్త శోణద్బష, కిమిదం వేషాః రిగృహాతే ? వ్యస్త న ఖలవయమర్యదధశ్ాంద్రధరాః ?
కథం తేऽశ్రుమోక్షాః ప్రతివచనమ్ ? నిగృహాతాం బాషాః | కథాతాం తావత్ | కిం బ్రవీశ “మానైకగ్రాహకుశ్లేన వ్యాపాదితాషమ సజనేన” ఇతి | నను సరవజన్మధికా తే స శోణద్బష
తవముతాియతి ? కిం బ్రవీశ - “తస్యా ఏవ దురమంత్రితైర్యదమిమాదవహామి” ఇతి | అణిడతా

ఖలవష | నను స్య తవయైవం వకోవ్యా అర్ణ, ఈ శోణద్బష ఏదో ఆలోచించుచూ వెలుల వ్యకిట గడవదద కూరుాననది. ఏమి
ఈవేళ ఆభరణములు తాజంచి, ఏకాంతమైన శ్రీరలావణాముచేత, మలనమైన చీరను
శ్రీరమునకు

అడడదిడడముగ

చుట్టికుని,

రకోచందనమును,

నసటికి

పూచుకొని,

మేల

ముస్తగుటిికతో తలను కపుకుని వంచిన చంద్రుని వంటి ముఖము కలదై, వడిని ఉనన
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వీణనువ్రేళళతో

కొంచెముగ

కదుపుచూ,

సూక్షమమధుర్యవాకోధవనులతో

కైవవృతిోచేత

గానమొనరుాచు కూరుాననది. ఉతుంఠముగనుననట్టి కనిపంచుచుననది. కైవకాశ్రయమైన గానము
శోకమునకు ర్యాయశ్బదము. చంద్రోదయమునకు ముందే వీరిదదరి ప్రణయకలహమేల? వీరిదదరి
జగడ కారణమును నేను ఴనలేదు.
ప్రియుని యెడబాట్టవలన శాాతాోమొందినట్టుననది. కానిముమ. ఈమెను రిహషంత్కను.
బాలా, శోణద్బష! ఏల ఈ వేషమును కటిితిఴ? బాలా, చంద్రధరుడిచేత నేదైన అర్యధము
జరిగినద్బ? నీ కనీనటి సమాధానమెట్టి? కనీనర్యపుకొనుము. ఏమిటది ఴవరింపుము.”న్మపై
కేవలము గౌరవము మాత్రము వసంచి (సేనహము వసంని) సఖి చేత మోసగింబడితిని”
అంటివ్య? నీకు అతాంతప్రియమైన సఖి ఈ ద్రోహము చేసన్మ?”ఆమె తపు సలహా చేత ఈ ఆద
పుట్టికు వచిానది” అన్మనవ్య? ఆమె మూరుోర్యలు. ఆమెకు నీఴలా చెప ఉండవలెను –
ప్రాయశీశతార్యద్బధ క్షణమప న పునరూదతి మానక్షమాऽహం
త్కష్టిద్బనీమన్మర్ణా భవ మదనత్కలాం మామిహార్తా ఘోర్యమ్ |
మానైకగ్రాహవ్యకెయారనునయఴధురైస్యోవకైసోత్ కృతం

పాణిభాాం యేన సంప్రతానుచితవథిలాం మేఖలాముదవహామి ||
కిం బ్రవీశ - “ర్యజతా ఇద్బనీం మదనేన మానాః | కింత్క స ఏవ త్క
సౌభాగాకృతావలేసేో వయసాాః సోబధాః” ఇతి | తతాః కిమిద్బనీం న్మభిస్యరాతే ? స్తందరి, అలమలం
వ్రీడయా |
నిశ్వస్యాధోము కిం ఴచరష మనస్య బాషర్యాకులాక్షీ
శైథిలాాం భూషణాన్మం సవయమప స్తభగే స్యధవవేక్షసవ తావత్ |
సతావ కూలసివ్యకాానానునయ రమణం కింవృథా ధీరహసయోాః
సంరూఢస్యాతిమూఢే ప్రణయసముదయస్యాతిమానోऽవమానాః ||
దూతి = దూతికా, ప్రాయాః శీతార్యధాా = ప్రియతముని ఴషయమున ఉపేక్షను వసంచిన
అర్యధను, అహం = నేను, పునాః = తిరిగి, క్షణమప = క్షణమైనను, న మానక్షమా =
సైలేనిద్బనను. అన్మర్ణా = అన్మరుార్యలా, ఇద్బనీం = ఇపుడు, మాం = ననున, ఘోరం =
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ఘోరమైన, మదనత్కలాం = మదనుడను త్రకెుడపై, ఆర్తా = నిలప, త్కషి భవ =
సంతోశంచుము.మానైకగ్రాహవ్యకెయాాః = గౌరవము కొరకే ఉయగించు వ్యకాములవలన,
అనునయఴధురైాః = ఴకలము చెందిన అనునయములచేత, తావకైాః = వచనములచేత, మే = న్మకు
తతుృతం = ఆ చేయబడినది, సంప్రతి = ఇపుడు,అనుచితవథిలాం = అవసరమునకంటే మించి
వదులయిన, యేన = ఎవని, పాణిభాాం = చేత్కలచేత, మేఖలాం = వడ్డడణమును, ఉదవహామి =
సరిజూచుకొనుచున్మనను.
తాతరాము: హే దూతి, ప్రియుని ఴషయమున ఉపేక్ష వసంచుటయే న్మ అర్యధము.
కానీ ఇపుడు క్షణమైన న్మతనిని ఴడువలేకుంటిని. ఇపుడు నీవు ననున ఘోరమైన కాముని
తర్యజుపై నిలప యేల ఆనందింత్కవు?న్మపై సేనహము లేక గౌరవభావము మాత్రముంచి,
అనునయవ్యకాములచే నిట్టు చేషతిఴ. స్యధారణముగ ప్రియుడు లాగుటచే వథిలమగు వడ్డడణము
యిపుడు కృశ్తవముచే వదులుగనైనది. ద్బనిని నేను సమామళంవలష వచుాచుననది. (స్రగధర)
ఏమంటిఴ – “ఇపుడు మదనుని చేత మానము ఓడినది. కానీ సౌభాగాపు అహంకారము
వలన నీ మిత్రుడు కఠినుడైన్మడు” అనియా. అలాగైన అభిచరమేల చేయవు? స్తందరి, అట్టవంటి
షగుీ వీడుము.
నిశ్వసా = నిట్టిరుాచుననది, అధోము = ముఖము దించుకునినది, మనస్య =
మనస్తనందు, బాషర్యాకులాక్షీ = కనీనటి రాంతమైన కనులు గలదియు (అయిన నీవు) కిం =
ఎందుకు, ఴచరష = ఆలోచింత్కవు, స్తభగే = స్తందరి, తావత్ = ఇకపై, శైథిలాం భూషణాన్మం =
తెగిన అలంకారములను, సవయమప = నీవే, స్యధు = చకుగ, అవేక్షసవ = చూచుకొనుము.
కిం బ్రవీశ - “స్త్రియా న్మమ పురుషోऽనునేయ నను శౌరాడీరామ్” ఇతి | మా తావత్ |
అతిమనషవని కిం న గంగా స్యగరమభియాతి? అలమలం వ్రీడయా | అథవ్య సకామాऽస్తో భవతీ |

అహమేవ చంద్రధరమనునయామి | కిం బహున్మ | అద్యావ తే చిరఴరహసమార్తపతసా
మదన్మగినహోత్రసా పునర్యధానం కర్తమి | కథమనషతబాషయౌవ షమతమనయా | ఇదం ఖలు
వరషరుోజ్యాతాసదరశనమ్| స్తందరి అలమలం రుదితేన | ప్రత్కాషితం కలాాణమ్ | కిం బ్రవీశ “సతాప్రతిజేేనేనీద్బనీం భావేన భఴతవామ్” ఇతి | ప్రభాతే జాేసాష | కథమురతో బాషాః |
స్యధయామాహమ్ |
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(రిక్రమా)
అహో ఇదమరం శ్ృంగారప్రకరణముషితమ్ |
వ్యకాాన్ = వ్యకాములను, సతావ = చకుగ కూరిా, రమణం = ప్రియుని, అనునయ =
అనునయింపుము.
వృథా ధీరహసయోాః = వారిమైన చంచలమనముతో, కిం = ఏల? అతిమూఢే = మూరుోర్యలా,
ప్రణయసముదయ = ప్రణయదయము వలని, అసా = ఇటిి, అతిమాన అవమానాః = మికిుల
అభిమానముచే జనించిన అవమానము, సంరూఢసా = పాదుకొనును.
తాతరాము: నిట్టిరుాచూ, అధోముఖి అయి, కనీనటి రాంతమైన మనస్త గలద్బన్మ?
ఎందులకాలోచన?

ఇకపై

వథిలాభరణములను

సజ్జీకరింపుము.

ప్రియుని

చకుగ

అనునయవ్యకాములచే గారఴంపుము. మూరుోర్యలా, ప్రణయదయము వలనే ర్యగమెకుువై
అవమానము జరుగుట సంభఴంచును.
ఏమంటావు - “స్త్రీలకు పురుషులచేత అనునయింబడుట మాత్రమే వీరతవము” అనియా?
అలా కాదు. అభిమానినీ, గంగ స్యగర్యనిన చేరటం లేద్బ? లజీ చాలును. నీ ఇచఛ పూరిోయగుగాక.
నేనే చంద్రధరుని అనునయింత్కను. వేయేల? ఈ ర్తజే చిరఴరహతో అయి మదన్మగిన యజేమును
తిరిగి

ప్రజవలంజేత్కను.

కనీనటిని

త్కడుచుకోకయే

నవువచున్మనవు.

ఇదే

కద్బ,

వర్యషకాలచంద్రదరశనము. స్తందరి, దుాఃఖమిక చాలు. కలాాణము ముందుననది. ఏమంట్టన్మనవు “ండిత్కని

ప్రతిజే

సతాముగావలయును”

అనియా.

పొదుదట

తెలుస్తకోగలవు.

ఎట్టి,

శోకమాగినది. ఇక ఏతెంత్కను.
(ముందుకు నడచి)
అహో, మరల శ్ృంగార ప్రకరణము వచిానది.

ఏష్ప స న్మగరికాదుసతా గణికా మగధస్తందరీ న్మమ శ్రదమలశ్వసదృశ్వదన్మ
అషతమృదుకంచితషనగధస్తరభివరషరుహా

ఴకషతకువలయదళలోలలోచనయుగళా

ఴద్రుమచారుతరతామ్రాధరసంరురిపాటలదశ్నమయూఖ్య
కుందకుస్తమముకుళధవళసమహషతవఖరదరీ

పీనకపోలసోనోరుజఘనచక్రా

బాహాద్బవరకవ్యటారదధసంవృతోశ్రీర్య దహణహస్యోంగుళదవయేన తిరసురిణ్యాకదేశ్మవలంబమాన్మ
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వ్యమచరణకమలైకదేశేన

భూతలే

తాలమభిసంయజా

రకోసవరమధుర

తారసంయుకాోమసంరణవర్యణమవఘుష్పిలంకార్యలంకృతా శ్రోత్రమనోహరం షడీగ్రామాశ్రయాం
వలుభాం న్మమ చత్కషద్బం ఆకూజమాన్మ నేత్రభ్రూఴక్షేపైాః సంకలతాన్ భావ్యనభినయంతీ కస్యాప
స్తభగస్యాగమనం

ప్రతీక్షమాణా

తిషితి

|

భాః

కో

ను

ఖలవయం

మహేంద్ర

ఇవ

స్తరతయజాేయహూయతే| భవత్క | ృచాఛమేానమ్ | భవతి, వేశ్మేఘఴదుాలుతే ృచాఛమస్యోవత్
శుకుషతాంతరకాో స్యపాంగవేహణీ ఴకషతేయమ్ |
ధనాసా కసా హేతో: చంద్రముఖి బసరుమ దృశిాః ||
ఈమెయే

న్మగరిక

కూత్కరయిన

గణిక

మగధస్తందరి

యనునది.

ఈమె

శ్రతాులశుభ్రచంద్రవదన, నలునిది చికునిది సౌరభములీనుచుననది అయిన ముఖమున నపు
ఴకషతకువలయదవందవములు, చంచలములైన కనులు గలది, గడముల వలె ఎర్రని పెదవుల
యందించుక దంతసంరుమున కిరణములు వెదజలెుడునది, మలెుమొగీల వరుసల సమముగ
వెలునై, వ్యడి దంతములు గలది, చక్రవ్యకముల వలె పీనసోనములు, చక్రముల వంటి నితంబములు
గలది, వెలుల వ్యకిలన్మనుకొని యుండిన శ్రీరము గలది, కుడిచేతి రండు వ్రేళళచేత రద్బను
ట్టికుని యుననది, (ఆ రండు లక్షణములునూ వ్యసకసజీక యను శ్ృంగారన్మయికను

సూచించునఴ)

దమమువంటి

యెడమకాలచేత

భూమిపై

దరువేయుచుననది,

రకోలువములమరగిన కోకిలవలె సంయుకోమై, (స్యియీ, సంచారీ, ఆర్తహ, అవర్తహ)
వరణమిశ్రమము లేక గానఴధి నెరపుచూ, శ్రోత్రమనోహరమై, షడీమమున్మశ్రయించిన వలుభమను
చత్కషదమును (చత్కషదములు దునెనిమిది రకములని మానవలుర్యమకృషణకఴ భరతకోశ్మున

ఴవరించెను) యించుక గానము చేయునది, నేత్ర భ్రూ ఴక్షేములతో భావములనభినయించునది,
ఎవడో సౌభాగావంత్కని ర్యకకెదురుచూచునదిగ నుననది. ఆహా, స్తరతయజేమునకు ఆహూత్కడైన
ఆ మహేంద్రుడెవడు?(ఇచాట మహేంద్రశ్బదము గుోర్యజు కుమారగుపుోని సూచించునని

కొందరు)

కానిముమ.

ఆమెను

అడుగుదును.

ఓ

వర్యషకాలమేఘము

యొకు

మెరుపా!

అడుగుచున్మనను -
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శుకాు = తెలుని, అషతా = నలుని, అనోరకాో = కోణమున ఎరుపురంగు, ఴకషతా = బాగుగా
తెరిచి, స్యపాంగవేహణీ = క్రీగంట చూచునదైన అయం చంద్రము = ఈ చంద్రముఖి, కసా ధనానా
= ఏ ధనుానియొకు, హేతోాః = కారణాన, దృశిాః = దృశి, బసరుమ = బయట నిలుపునది?
తాతరాము: తెలుపు (కనుపా), నలుపు (కను గుడుడ), ఎరుపు (కనుచివర) ల కనుల ఈ
స్తందరి తన ఴకచనేత్రములతో క్రీగంట , ఏ ధనుానికై బయట ఎదురుచూచునది?

(తరువ్యయిభాగం వచేావ్యరం)
*
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