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దీప్రాభృతకమ్
దీని ముందుభాగం
ఆ స ఏష ధర్మీరణునివ్యసీ సంఘిలకో నామ దుషటశాకుభిక్షుః | అహో సారిషటతా బుదధశాసనసు
యదేవం విధైరపి వృథాముణ్డడరసద్భిక్షభిరుహనుమానం ప్రతుహమభిపూజ్ుత ఏవ | అథవ్య నా
వ్యయసోచిిషటం తీరథజ్లముహతం భవతి | ఏష తిరసకృతెడువ్యతాీనం దృష్టడటైవ్యసాీనభిప్రస్థథతుః |
భవతు | మమ వ్యకశరగోచరోక్షతో న యాసుతి | అభిభాషిష్యు తావత్ | (నిరిదశ్ు) విహారవేతాళ
క్వవదానీములూక ఇవ ద్భవ్యశ్ంకితశ్చరస్థ | కిం బ్రవీషి - “సామ్పరతం విహార్మదవగచ్ఛిమి” ఇతి |
భూతారథం జానే విహారశీలతాం భదనతసు | ధానర క్వవదానీం వేశ్వీథీదీరిఘకాగతో బక ఇవ
శ్ంకితశ్చరస్థ | నను సురతపిణడపాతమనుష్టటయతే ? కిం బ్రవీషి - “మాతృవ్యుతిత దుుఃఖితాం
సంఘదాస్థకాం బుదధవచనుః రువసాథయితుమాగతోऽస్థీ” ఇతి | వినషటం తవనుీఖ్యద్ బుదధవచనం
మదభ్రమద్భవోసర్శశ శాుముః | భుః కషటమ్ వేశాుంగణం ప్రవిష్టట మోహాద్ భిక్షరుదృచియా వ్యऽపి |

న భ్రాజ్తే ప్రయుకోత దతతకసూత్రేషివవోవ్యంకారుః ||
అర్శ, తతతరపాటుతో తొలగిన కాషాయవస్త్రధారిలా కనిపిసుతనానడు. (చీవరం - అంగీ
జారిపోయిందని ఒక అరథం. విత్రత భ్రషటమందని శ్లేష) హా, ఇతడే కదా ధర్మీరణు(విహార)నివ్యస్థ
అయిన సంఘిలకుడనే దుషటబౌదధభిక్షు. అహో, ఈ విధమన వురథంగా ముండనం చేసుకునన
తప్పడు భిక్షుల పూజ్ల కారణంగా బుదధబోధకు ఎంత అరిషటం ట్టంద్భ? కానీ, కాకుల ఎంగిల
వలన ప్పణుతీర్మథనికి ఎంగిల అంటదు. అతడు ననున చూచ్ఛడు. అందుకనే తనను తాను
దాచిపెటుటకుని రిగెడుతునానడు. కానిముీ. నా వ్యగాాణాలతలతో గాయడకుం త తపించుకోడడు.
అతడితో మాట్లేడతానిప్పడు.(సైగ చేస్థ) ఓ విహారభేతాళ,ఎందుకిలా గట్ గుడేగూబలా
వెళుతునాను? ఏమంటునాను - “ ఇప్పడే విహారం నుండీ వచ్ఛచను” అనియా. భదంతుని
’విహారశీలత’ తాలూకు సవచిత గురించి నాకు తెలుసు. మహాభాగా, ఎందుకిప్పడు వేశాువీధి
తాలూకు ద్భగుడుబావిలో ద్భగిన కంగలా అనుమానంగా వెళుతునాను. ఓ, శ్ృంగారభిక్షను
అనుషిటంచుచునానవ్య?
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బుదధవచనాలతో సముదాయించ తనికి వచ్ఛచను” అంటునానవ్య? నీ ముఖం నుండీ వచిచన
బుదధవచనం సార్మయితో ఆచమనం చేస్థనటుట లా అనిపిసుతంద్భ. హా, కషటము.
మోహాత్ = వివశ్తవముతో, వ్య = డక, అపి అదృచియా = కామముతోననా, వేశాుంగణం
= వేశ్ు ముంగిలని, ప్రవిషటుః = ప్రవేశంచినవ్యడు, దతతకసూత్రేషు = కామసూత్రతంత్రములందు,
ప్రయుకతుః = ఉయోగించబడిన, ఓంకారుః ఇవ = ఓంకారము వలె న భ్రాజ్తే = శోభిండు.
తాతరుము:

మోహకారణాలతన

డదా

కామకారణాలతన

వేశ్ు

ఇంట్ని

చేరినవ్యడు,

కామతంత్రవిషయాలలో ఉయోగించిన ఓంకారంలా ప్రకాశంచడు.

విశ్లషాలు: మూడు నాలుగవ పాదాలలో ఉమాలంకారం. మొతతమంతట్ల కలపి
దృషాటంతాలంకారం.

దతతకసూత్రము

-

దతతకుడనే

మథురకు

చంద్భన

ఆచ్ఛరుుడు

పాటలీప్పత్రములోని వేశ్ులకోసం సూత్రగ్రంథము వ్రాసెను. ఇద్భ కామశాస్త్రమున ఆరవ తంత్రము
అని చబడుచుననద్భ.
కిం బ్రవీషి - “మరషయతు భవ్యన్ నను సరవసతేతైషు ప్రసననచితేతన భవితవుమ్” ఇతి | సాథనే
నితుప్రసన్నన భదనతుః తృషాాచేిదేన రినిర్మవణమవ్యసయస్థ | ఏష్టంజ్లప్రగ్రహం కరోతి | కిం బ్రవీషి
- “సాధు ముచేుహమ్” ఇతి | భవతు | అలం వృథా శ్రమేణ | సరవథా దురేభుః ఖలు తే మోక్షుః | కిం
బ్రవీషి - “గచ్ఛిముహమకాలభజ్నమపి రిహారుమ్” ఇతి | హీ హీ సరవ కృతమ్ |
ఏతదవశషటమసఖలతంచశక్షాదసు

భిక్షుః

కాలభజ్నమతిక్రామతి

|

ధవంససవ

|

వృథాముండనశచత్రిదద్రుణాలతత్రతే | గచి, బుద్ధధ హుస్థ | హనత ! ధవసత ఏష దుర్మతాీ | తత్ కవ ను
ఖలవదానీం దుషటశాకుభిక్షదరశన్నహతం చక్షుః ప్రక్షాళయేయమ్ | (రిక్రము)
సాధు భ ఇదం విటజ్ననయనపావనముస్థథతమ్ | ఏషా హి వసనతవతాు దుహితా
వనర్మజికా నామ వనర్మజిక్వవ రూవతీ కుసుమసమాజ్మివ శ్రీర్శ సనినవేశ్ు యథోచితం

పూజాప్పరసాకరమునీయ

కామదేవ్యయతనాదవతరతి

|

యదా

సర్మవదరగృహీతప్పషమండనాటోపా శ్ంక్వ ప్రియజ్నసకాశ్ం ప్రస్థథతయాऽనయా భవితవుమ్ |
యావదేనాం

ప్రియవచన్ననాుసేన్నసర్మమి

|

(నిరిదశ్ు)

వ్యసు

వనర్మజిక్వ,

కిమిదం

వసనతకుసుమాగ్రయణం కురవనాతయ భవతాు న ఖలవతిథిలోుః కృతుః | కిమాహ భవతీ “సావగతమార్ముయ, అయమంజ్లుః” ఇతి | ప్రతిగృహీత ఏష దాక్షిణులేవుః | అపి చ,
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అచిర్మదాగతసాతవద్ వసనతసతవ శ్రీర్శ సనినవిష్టట నను | కిమాహ భవతీ - “కథమివ” ఇతి |
శ్రూయతాం తావత్ “మనినంచు. అనిన ప్రాణులయందు ప్రసననచితతమున ప్రవరితంవలెను” అంటునానవ్య?
ఇకకడ భదంతుడు నితుప్రసనునడై తృషాను ఛేద్భంచి రినిర్మవణమును పందును. చేతులు
జోడించుచునానరు.

(తృషాాఛేిదము = ఇద్భ బౌదధపారిభాషికంలో కోరికలను జ్యించడమని అరథం.
వ్యువహారికారథంలో సార్మయి త్రాగి దపి తీరుచకనుట. తృషాాచేచదము అనన పాఠం
సరికాకపోవచుచ. అద్భ తృషాాఛేదము కావ్యల. రినిర్మవణమవ్యసయస్థ = బౌదధరిభాషలో జాానలబ్ధధ.
ఇంకా సషటంగా చపాలంటే దీము ఆరిపోుట. ఇకకడ అరథం ఊహించదగినద్భ).
“సరి, ననున వదలండి” అంటునానవ్య? కానిముీ. అనవసరశ్రమ ఎందుకు? నీకు ఎలెేడలా
మోక్షము దురేభము కదా. “ అకాలభజ్నం నివ్యరించ్ఛల. వెళతాను” అంట్లవ్య? హీ హీ అనిన
నియమాలు పూరిత అయినాయి. ంచశీలను వద్భలన ఈ భిక్షుకు మిగిలనద్భదే. సమయానికి
భజ్నము అనన నియమము అవశ్ుం తకూడదు. ధవంసము చయిుక. వెళుు. బుదుధడివయితివి.
హా, ఈ దుర్మతుీడు భ్రషుటడు. ఈ దుషటబౌదధబ్ధక్షును చూచిన కనునలను ప్రక్షాళన చేసుకోవ్యల.
(ముందుకు నడచి) ఆహా, ఇద్ధ విటజ్న నయన పావనమనద్భ. ఈవిడ వసంతవతి కుమార్తత,
వనర్మజికా, నిజ్ంగా వనర్మజిక వంట్ రూవతి పూలతో శ్రీర్మనిన అలంకరించుకుని
యథోచితమన పూజాద్రవ్యులను తీసుకుని కామదేుని పూజ్కై వెలస్థనటుటననద్భ. చ్ఛలా శ్రదధగా
పూలస్థంగార్మలతో తనుును భవుంగా అలంకరించుకుననద్భ. తన ప్రియుని వదదకు వెళుతుననటుట
తెలుసూతంద్భ. (సైగ చేస్థ)
అమాీయీ వనర్మజికా, వసంతకాలానికి మొదట్ పూజ్లా పూలనలంకరించుకునన నీు
అతిథిని మరిచ్ఛవేమి?
ఏమనానవూ?

“ఆరుునికి

సావగతం,

అంజ్ల”

అనియా.

నీ

దాక్షిణులేవము

సీవకరింబడినద్భ. ఇంకా, ఈ మధునే వచిచన వసంతము నీ శ్రీరంలో తిషటవేస్థంద్భ సుమా.
“ఎలాగ” అంట్వ్య? విను.
వ్యసనీతకునదమిశ్రుః కురవకకుసుముః పూరితుః క్వశ్హసోత
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లగానశోకుః శఖ్యనతుః సతనతటరచితుః స్థనుదవ్యరోహారుః |
ప్రతుగ్రైశూచతప్పష్టడుః ప్రచలకిసలయుః కలతం కరాపూరుః
ప్పషవుగ్రాగ్రహసేత వహస్థ సువదనే మూరితమనతం వసనతమ్ ||
కిం బ్రవీషి - “ఏష తే ప్రదేయకుః” ఇతి | భవతు | తవయేువతావతితషతు
ట నాుసుః |
కాడన్నపాదయిషాుముః | సుఖం భవతెడు | ప్రస్థథతోऽస్థీ | (రిక్రము)
అయే ఇదమిరిమకామినాుసాతంబూలసేనాయా గృహమ్ | నితుసనినహితశాచత్ర ధానరుః | కిం
ను ప్రవిశామి | (విచ్ఛరు) న శ్కుమనభిభాషాుతిక్రమితుమ్ | యావత్ ప్రవిశామి | (ప్రవిశ్ు)
క్వశ్హసతుః = జుటుటముడి, వ్యసంతీకుందమిశ్రుః = మలెేల, మొలేలచేరికతో, కురవకకుసుముః
= కురవక ప్పషములతో, పూరితుః = నింబడినద్భ. శఖ్యనతుః = జ్డచివరిభాగం లగానశోకుః =
అశోకముతో చేరిచనదైనద్భ. స్థందువ్యర ఉహారుః = నిరుగండీలతలతో కూరిచన చినన మాల,
సతనతటరచితుః = సతనతటము రచింబడినద్భ. ప్రతుగ్రైుః = బాగా వికస్థంచిన, చూతప్పష్టడుః =
మామిడి పూలతోనూ, ప్రచలకిసలయుః = మికికల కదలుచునన చిురుట్లకులతోనూ, కరాపూరుః =
చవిపోగు, కలతుః = కలంబడింద్భ. సువదనే = సుందరవదనా, ప్పషవుగ్రాగ్రహసేత= పూలచేత
కనుమరుగైన చేతిని కలగి (అంజ్ల నిండుగ పూలను నింప్పకుని), మూరితమంతం వసంతం =
మూరీతభవించిన వసంతానిన, వహస్థ = ధరించినాు.
తాతరుము: మలెేల, మొలేల జ్డముడిని, అశోకముతో జ్డచివరేను, నిరుగండీలతల
మాలకతో సతనతట్లనిన, వికస్థంచిన మామిడిపూలతోనూ, చిురుట్లకులతోనూ చవిపోగులను,
అంజ్లలో పూలను నింప్పకుని సుందరముఖీ, నీు మూరీతభవించిన వసంతానిన ధరించ్ఛు.

విశ్లషములు:

స్రగధర్మవృతతము.

అంగనడయే

కుసుమములనేయే

యంగముల

నలంకరింతురో వివరించు మన్నహరమన దుము. మూరితమనతం వసనతం వహస్థ - అనగా
మూరీతభవించిన మదనుని నీ తనుున నిలపితివని యరథశ్లేష.
ఏమంట్లు - “ఇవి మీకు ఇవవదగినవి” అనియా. కానిముీ. తగిన సమయము
వచిచనప్పడు సీవకరింతును. నీకు సుఖమగుగాక.నేనిక ఏతెంతును. (ముందుకు నడచి)
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అర్శ, ఇద్భ ఇరిమ్ (Hermes అనే యవనుడు) అనువ్యని ఉంప్పడుగతెత తాంబూలసేన ఇలుే.
ఈ మనిషి ఎప్పడూ ఇకకడే డి ఉంట్లడు. వెళుుదునా? ఆలోచించి) లుకరించకుండ
ముందుకెళుడం కుదరదు. సర్శ, లోలకెళతాను. (ప్రవేశంచి)
అస్థత కోऽపి భుః సహృదగృహే శ్శ్ం ప్రతిపాలయతి? అయే ఇదం తాంబూలసేనా అసీద్
బహుమానాదవిలంబ్ధత తవరితదవినాుసా సంభ్రమాద్ భ్రషటముతతరీయమాకరషనీత ప్రదావర ఏవ
ప్రదుుదగతా | అతుుచ్ఛరుః ఖడవషుః | శ్ంక్వ న మాం ప్రవిశ్నతమిచితీతి | తదేషా బహిర్శవ
ప్రయోజ్యితుం

నిరగతా

|

యథాऽసుుః

ప్రతుగ్రసురతచిహాననుులక్షయే

సదుుః

సురతభుకతముకతయాऽనయా భవితవుమ్ | నూనం ద్భవ్యసురతసంమరదమనుభూతవ్యనిరిముః | అహో
సురతలోలుుః ఖలు ధానరుః | భవతు | రిహాస్థషాుమేునామ్ |
తాంబూలసేనే

|

కిమిదం

దాక్షిణాలతుతివుయుః

క్రియతే

|

కథం

సురతరిశ్రమశావసవిచిినాక్షరం ’సావగతం ప్రియవయసాుయ’ ఇతాుహ | అవిరకితక్వ తాలవృనతం
తావదానయ | కృతవ్యుయామా ఖలు తాంబూలసేనా | చోరి, అపి బలం వరధతే? కిం బ్రవీషి - “న
ఖలవవగచ్ఛిమి” ఇతి |ఏతత్రిరయజ్నరిషవంగసంక్రానతకాడయకం సతనతటదవయమ్ | ృచ్ఛిమి

తావత్ | అసనుతష్యట అనవరతనిశావిహారసేురిమసు ద్భవ్యऽపి నామ తవయా న దేవో విశ్రముః | నను
సాయంప్రాతరోహమో వరతతే | కిం బ్రవీషి - “సదాపి నామ రక్షరిహాసప్రియో భావ ఇతి|”
నతదస్థత | అపి దురివదగ్ధధ న తవయా శ్రుతపూరవ ’ఆకారసంవరణమపాుకార ఏవ’ ఇతి | కిం బ్రవీషి “కథం జానీష్య” ఇతి | చోరి, కథమిదం న జాాసాుమి | యథా –
మిత్రుని ఇంటోే శ్శుని ఆదరించేవ్యర్తవరనా ఉనానర్మ? అర్శ, తాంబూలసేన గాభర్మగా
అడుగులు తడబడుతుండగా, ఉతతరీయానిన సరుదకుంటూ ప్రధాన దావరం దగగరక్వ వచిచంద్భ.
అవసర్మనికి మించిన ఆదరణ ఇద్భ. నా ర్మక ఈమెకు నచిచనటుట డదు. అందుక్వ బయటక్వ వచిచ
నిలబడింద్భ. ఈమె శ్ృంగారచిహానలు చూసూత ఉంటే ప్రణయం మధులో వచిచనటుట ఉననద్భ.
నిశ్చయంగా ఇరిముడు గట్సమయంలో శ్ృంగార్మనుభూతి చవి చూస్థ ఉంట్లడు. వీడొక
మదపిచిచ గాడు కాబోలు. కానిముీ. ఈమెతో కాసత వేళాకోళమాడతాను.
తాంబూలసేనా! ఇంత ఆతిథుం ఎందుకు? శ్ృంగారశ్రమతో దాలు తడబడుతూ
“ప్రియమిత్రుని సావగతం” అనుట ఎటుే? తాంబూలసేన మంచి వ్యుయామం చేస్థంద్భ కదూ. ఓ
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చోరీ, బలం కూ త పెరుగుతోందా డదా? ఏమంటునాను - “అరథమవటం డదు” అనియా?
ప్రియుని రిషవంగం వలన ఈమె సతనతటదవయం తాలూకు చందనం చరిగిపోయింద్భ. అదే
అడుగుతాను.

ఓ

కామవ్యంఛాపిపాస్థనీ,

నిరంతరయామినీవిహారమతుతడైన

ఇరిమునికి

గట్పూటైనా విశ్రంతినివవవూ? పదుదనా, సాయంకాలమూ, ర్తండు పూటలా హోమము
నడుసుతంద్భ కదూ? ఏమంట్లు - “ండితులకు ఎప్పడూ ఇతరులను ఆటట్టంచటం అలవ్యటు”
అనియా? అదేమీ కాదు. తెలవిడనిదానా, ’ఆకార్మనిన దాచటంతో ఆకారం ప్రకట్తముతుంద్భ’ అని
వినడదా?”ఎలా తెలుసుతంద్భ” అంట్లవూ? దంగా, ఎలాగా –
విఖణ్డడతవిశ్లషకం మృద్భతరోచనాబ్ధందుకం
కపోలతలలగనక్వశ్మవిదధకరోాతలమ్ |
ముఖం వ్రణ్డతపాటలోషఠమలసాయమానేక్షణం
ప్రకాశ్యతి తే వివ్యసురతలోలుం కామినమ్ ||
కిం బ్రవీషి - “సదుుః సుపోతతిథతాऽహం, కిమపాుశ్ంకశ్ల” ఇతి | భవతు| సంజాాపాతుః సీుః | న
హి తే సూక్షమమపి కించిదగ్రాహుం శాుమి | కినుత –
విఖండితవిశ్లషకం = చరిగిన త్రడఖ, మృద్భతరోచనాబ్ధందుకం = ముదద అయిన
తిలకము, కపోల తల లగనక్వశ్ం = చకికళుపై డిన కురులు, అవిదధ కరోాతలం =
అభ్రంశ్మయిన చవి తాలూకు ప్పువ, వ్రణ్డతపాటలోషటం = గాయమన గ తల పెదవి,
అలసాయమానేక్షణం = అలస్థంచిన కనులు గల, కామినం ముఖం = కామి ముఖము, తే =
నీయొకక, ద్భవ్యసురతలోలుం = గట్ శ్ృంగారపిపాసను, ప్రకాశ్యతి = తెలయబరచుచుననద్భ.
తాతరుము: చరిగిన త్రర్శఖ, ముదదగా మారిన తిలకము, చకికళుపై డిన కురులు, కకకు
జ్రిగిన చవి తాలూకు ప్పువ, గాయమన గ తల పెదవి, అలస్థన కనులు గల కామిని ముఖము నీ
గట్శ్ృంగారకాంక్షను తెలయజేసోతంద్భ.

విశ్లషము : ృథీవవృతతము (జ్సౌ జ్సయలా వసుగ్రహ యతిశ్చ ృథీవ గురుుః
వసు = 8 వసుులు, గ్రహ = 9 గ్రహాలు. పాదమునకు ద్భహేడక్షరములు. జ్ స జ్ స య
లఘుు, గురుు)
విశ్లషకం/త్రడఖ యనగా చకికలపై ముద్రంచుకను ఒక అలంకారము.
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హిమవుపాయా ద్భవశ్దాధర్మణాలతమాపాణడరీభూత ముఖచివీనాం |
సేవద్ధదగముః కింప్పరుషాంగనానాం చక్రేదం త్రవిశ్లషక్వషు || (కుమారసంభవం ౩ -౩౩)
(వసంతకాలము చమట వలన స్త్రీలచకికళుపై గల త్రర్శఖలను తుడిపివేస్థనద్భ)
“ఇప్పడే నిద్రడచ్ఛను. కానీ మీరు ఏద్ధ శ్ంకిసుతనానరు” అంట్లవ్య. కానిముీ. నాకు
తెలస్థనద్భ. నీయొకక అగ్రాహుమన విషయానిన ఒకదానిన కంచముగా చూసుతనానను. కానీ -

(తరువ్యయిభాగం వచేచవ్యరం)
*

దీప్రాభృతకమ్ (8)

రవి ఇ.ఎన్.వి

patrika.kinige.com

