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దమప్రాభృతకమ్
దీని ముందుభాగం
స్వప్నాన్తే నఖదనేవిక్షతమిదం శ్ంకే శ్రీరం తవ
ప్రీయన్ేం పితరః స్వధాऽస్తే స్తభగే వ్యసో౭స్వాం హి తే |
కించానాతేవరయా న లక్షితమిదం ధిక్ తస్ా దుఃశిలినో
మోహాద్ యేన తవోభయోశ్చరణయోః స్వ్యా కృతే ప్నదుకే ||
చోరి స్హోఢాభిగృహీతా కేవదానం యాస్ాసి | ఏషా హి ప్రవిశ్ానేరగృహముచ్చః ప్రహసితా
స్హ రమణేన | (కరణం దతావ) ఏష ఆరిమో వ్యాహరతి - “నను భో ధూర్తేచారా ప్రవిశ్ాతామ్”
ఆతి | స్ఖే కః స్తరథరథధురాయాయోకేృచ్ఛేదం కరిషాతి | ఏవమేవ్యవిరతస్తరతోతసవోऽస్తే |
గారీగపుత్ర, సాధయామాహమ్ |
తవ = నయొకక, శ్రీరం = ఒళ్ళు, స్వప్నాంతే = కల గని లేచిన తర్తవత, (కలలో స్తరతం
జరిగి ఄని శ్లేష) నఖదనేవిక్షతమిదం = గోళ్ు, ంటి నొకుకలకు గురి ఄయినదిగా, శ్ంకే =
ఄనుకుంటున్ాను. స్తభగే = స్తందరి, తే = న యొకక, వ్యసోऽస్వాం = ఈతేరీయం తిరగబడుట
(వలన), పితరః, స్వధాః తు = పితరులు, పితృదేవతలు, ప్రీయన్ేం హి = తృపిేనొందుదురు గాక.
కించ ఄనాత్ = ఆంకనూ, తవ = నయొకక, ఈభయోః చరణయోః = రండుప్నదాలలో, యేన =
ఎవనిచ్ఛత, మోహాత్ = మోహమువలన, తవ = నయొకక, ప్నదుకే = చపుిలను, స్వ్యా కృతే = బాగు
చ్ఛయబడినదో, తస్ా = ఄతని, దుఃశిలినః = ప్నదరక్షలను బాగుచ్ఛయు వ్యని ని, ఄనయా = నచ్ఛత,
ఆదం = ఆలా బాగు చ్ఛయుట, న లక్షితం ధిక్ = గమనింబడలేదు. ఄయోా!
తాతిరాము: స్తందరీ! న ఒంటిపై గోళ్ు, ంటి నొకుకలు కలలో జరిగిన శ్ృంగారక్రీడ వలే
వచిచనవి లే. న ఈతేరీయం తిరగబడింది. ఄది పితృదేవతలను తృపిేరిచ్ఛదానికి ఄస్వాం
చ్ఛయబడింది లే. ఄలాగే న ప్నదాల చపుిలు తారుమారయినందుకు కారణం ప్నదరక్షకల శిలి.
ఄందుకే నవు దానిా లక్షయం చ్ఛయలేదు.
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విశ్లషములు: శార్దూలవృతేము. స్వప్నాన్తే = కల చివరన - ఄంటే కలలో శ్ృంగారక్రీడ
జరిగి, అ తర్తవత నిద్రలేవగాన్త, కలలో జరిగిన క్రీడ కారణంగా నొకుకలు వచాచయా? ఄని
ఎగతాళి. వ్యసోऽస్వాం పితరః, స్వధాస్తే ప్రీయన్ేం - శ్రాధధకరమ (పితృకారాం) చ్ఛసేపుిడు,
జంధామును ఄస్వాదిశ్లో వ్యస్తకుని జరడం సాంప్రదాయం. దానిని దృష్టిలో పెటుికుని, ఇ
ఄమామయి ఈతేరీయం ఄస్వాదిశ్లో తిరిగి ఈండటానిా పితృకార్తానికి ముడిపెటిి వెకికరిస్తేన్ాడు.
చోరి, దంగతనపు సొముమతో టుిబడిన నవింకెకకడ తపిించుకుంటావు? అ.. అమె తన
ఆంటిలోలకి వెళిు తన ప్రియునితో కలసి పెదూగా నవువతునాది. (చవి యొగిగ) ఆరుముడంటున్ాడు
- “ధూర్తేచారా ! లోలకు రముమ” ఄని. మిత్రమా! శ్ృంగారరథమునకు కటిిన ఎదుూల జోడిని
ఎవడు విడిపించును? ఎలాగే నిరంతరము స్తరతోऽతసవమగుగాక. గారీగపుత్ర, ఆక న్తన్తతెంతును.
(రిక్రమా) ఄయే కేయమిదానం బాహాదావరకోషికే దేవతాభోా బలముహరతి ?
నిభృతవదన్ శోకలగాా నిరంజనలోచన్
మలనవస్న్ సేాహతాకేప్రలంబఘన్లకా |
శిథిలవలయా పుష్పితేేపైశ్చచతాంగుళివ్యషిన్

తరుణయువతిస్ేనవ భూయస్ేనుతవముగతా ||
అ ఏషా భాణ్డీరసేన్యా దుహితా కుముదవతీ న్మ | భోః కషిమ్ | ఄప్రతాభిజ్ఞేయా ఆయం
తసివన స్ంవృతాే | తత్ కసేాయం వ్యశ్వ్యస్విరుదధం విరహయోగవ్రతం చరతి | అ విజ్ఞేతమ్ |
తమేషా మౌరాకుమాతం చంద్రోదయమనురకేేతి శ్రూయతే | స్ చ స్తభగః సామనేప్రశ్మన్రథం
దణేీనోదాతః | హనే భో ఈదాతే చంద్రోదయవిరహాత్ కుముదవతీ నిఃశ్రీకా స్ంవృతేేతి | భోః
ప్రతాాదేశ్ః ఖలవయం కులవధూన్మ్ | ఄపి చైష స్వభవనవలభీపుటస్థం విక్షిేబలప్రణయోసిథతం
సావగతవ్యాహారేణాభినందతి వ్యయస్మ్ –
(ముందుకు నడచి) ఄరే, ఎవరిది ? బయటి తలుపు వదూ దేవతలకు బలనిడుచునాది?
నిభృతవదన్ = దిటవుగనునా ముఖము గలది, శోకలగాా = దుఃఖంచుచునాది,
నిరంజనలోచన్ = కాటుక చరగిన కనులది, మలనవస్న్ = మరకదుస్తేలది, సేాహతాకేప్రలంబ
ఘన్లకా = తైలస్ంసాకరము లేని దీరఘకేశ్ములు గలది, శిథిలవలయా = స్నాటి నడుముది,
పుష్పితేేపైః = పూలు విస్రుట వలన, చుాతాంగుళివ్యషిన్ = వీడిన వ్రేళ్ళుగలది, తనవ = స్తతను
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స్తందరి, తరుణయువతిః = కన్ామణి, భూయః = మికికల, తనుతవముగతా = శ్రీరమును
పందినది.
తాతిరాము: గంభీరమైన ముఖము గలది, దుఃఖత, కరిగిన కాటుక కలది, మలనమైన
దుస్తేలది, తైలస్ంసాకరము లేని పడవైన కేశ్ములు కలది, చికికన నడుముది, పూలు విస్రుటచ్ఛత
వీడిన వ్రేళ్ుది, స్తతనువు గల ఇ స్తందరి, తిరిగి లావుగయైనది.

విశ్లషములు:

ఈమాలంకారము.

విరహజనితశోకము

దీరఘకాలమనుభవించుట

ఉబకాయమునకు హేతువు. హరిణ్డవృతేము (న స్ మ ర స్ లఘువు గురువు. ప్రతిప్నదమున
దిహేడు ఄక్షరములు)
అ, ఇమె భాండీరసేన కుమారే కుముదవతి యనునది. ఄహో, కషిము. ఇ తసివని
గురుేటికుండగ తయారయినది. ఎవనికై ఇమె తన వ్యషమునకు విరుదధముగ విరహవ్రత
మాచరించుచునాది. అ తెలసినది. ఇమె అ మౌరాకుమారుడైన చంద్రోదయునిపై మరులు గొనాదని
విన్ాను.

అ

సౌభాగావంతుడు

సామంతులను

యణచుటకు

వెడలెను.

హా,

చంద్రోదయవిరహముచ్ఛత ఇ కుముదవతి భాగాహీన ఄయినది. ఇమె కులవధువులను కూడ
జయించినది. తన ఆంటి చూరుపై నిడిన బలయనామునకై వచిచన కాకికి ఆలాగున
సావగతవచనము చ్ఛత ఄభినందించుచునాది –
భద్రం తే వలభీగవ్యక్షతిలకశ్రాదోధహార్తతిథే
జీవన్ేయం మయి కచిచదేషాతి స్ మే నితాప్రవ్యసీ ప్రియః |
యదాాగచేతి గచే తావదితరదావర్తశ్రితాం తోరణం
నిఃశోకా హి స్మేతా మే ప్రియతమం దాసాామి దధ్యాదనమ్ ||” ఆతి |
ఄహో తు ఖలు నిష్్కతవోऽనుర్తగః | ఄనహాస్క్షమమేతత్ ర్తజయౌతకమ్ |
మహిప్నావగుణఠనభాగిన భవతేాషా | ఆతో వయమేకాన్తేన గచాేమః | (రిక్రమా) –
ఄహో ఄయమిదానం దక్షిణేన వృక్షవ్యటికాం భూషణప్రసాదాత్ స్ంభ్రానే విహగస్ంకులః
శ్బూ ఆవ శ్రూయతే | భవతు | ఄప్నవృతదావరేయం వృక్షవ్యటికా | యావదవలోకయామి |
(విలోకా) హీ హీ నయనోతసవః ఖలవహ వరేతే | తథాహి - ప్నంచాలదాసాా దుహితా
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ప్రియంగుయష్టికా న్మ జఘనోతేసకోతాిదితాహంకారేణ యౌవననవర్తజాకేన విలోభామాన్
న్న్విలాస్భావహావదాక్షిణాస్ముదితా స్ఖీజనరివృతా కందుకక్రీడామనుభవతి | యైషా వలభీగవ్యక్షతిలకశ్రాదోధహార ఄతిథే = ఆంటిచూరున గల గవ్యక్షమున నిడిన కుంకుమ
కలపిన శ్రాదధనామును సీవకరించు ఄతిథీ!, తే భద్రమ్ = నకు శ్చభము. మే = న్యొకక, స్ః
నితాప్రవ్యసీ ప్రియః = అ నిరంతరప్రవ్యస్మున గల ప్రియుడు, జీవిన్ేయం మయి = జీవించి ఈనా
ననుా, కశిచత్ ఏషాతి = ఎపుిడైన్ పందగలడా? యది అగచేతి = వచిచనచో, తావత్ = ఄపుిడు,
ఆతరదావర్తశ్రితం తోరణం = ఆంకొక ఆంటి దావరమునగల తోరణమునకు, గచే = పముమ. మే =
న్యొకక, ప్రియతమం = ప్రియతముని, నిఃశోకా హి స్మేతా = శోకమును వీడి ఄతనితో చ్ఛరి,
దధ్యాదనం = పెరుగనామును, దాసాామి = ఆతుేను.
తాతిరాము: చూరున గల గవ్యక్షమున చ్ఛరిన ఓ వ్యయస్మా! నకు శ్చభము. న్
నితాప్రవ్యసి ప్రియుడు, తనకొరకే జీవించిన ననుా ఎపుిడు చ్ఛరును? ఄతడు వచిచన, నవు కికంటి
దావరతోరణమునకు పముమ. ఄతనితో కలసి అనందముగ నకు పెరుగనామును స్మరిింతును.

విశ్లషము: ప్రోష్టతభరేృక యను న్యిక వరణనము. కరుణ గరిితము. శార్దూలవృతేము.
(మ స్ జ స్ త త గ)
ఄహో, న యనుర్తగము మచచలేనిది. ఇ ర్తజకుమారి యను వరమాలను రిహాస్ము
చ్ఛయుట తగదు. ఎవడైన ర్తజవృషభుని చ్ఛత నమె వధూభావపు మేలముస్తగు తొలగించబడుగాక.
ఆక మేము ఒంటరిగ వెళ్ళుదుము. (ముందుకు నడచి)
ఄరే, ఆపుిడిది దక్షిణమున వృక్షవ్యటికలను న్శ్రయించిన క్షుల కలకలార్తవము వలె
వినిపించుచునాది. కానిముమ. ఇ తోట తలుపు తెరచియునాది. ఆక రికింతును. (చూచి) అహా,
ఆకకడ నయనోతసవముగ నునాది గదా! ఄందుకే ప్నంచాలదాస్ా కూతురు ప్రియంగుయష్టిక ఄను
తరుణయవవని నితంబముల వృదిధ చ్ఛత గరివతుర్తలై న్న్ హావభావవిలాస్దాక్షిణాములతో,
స్ఖీజనముతో చ్ఛరి బంతియాట అడుచునాది. ఇమె ప్రవ్యళ్లోలాంగుళిన్ కరేణ
మానః శిలంకందుకముదవహనే |
స్వలేవ్య్రాభభిహతైకపుషాి
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నతోనాతా నలతేవ భాతి ||
ప్రవ్యళ్లోల ఄంగుళిన్ = నవలేవముల గిది వ్రేళ్ుచ్ఛత, కరేణ = చ్ఛతితో, మానఃశిలం =
గడమువంటి, కందుకం = బంతిని, ఈదవహనే = టుికొనాది. స్వలేవ ఄగ్ర ఄభిహతైక పుషాి =
చివురుటాకుల చివరన కుస్తమించిన పుషిములు గల, నతోనాతా = పైకి క్రందకూ కదలుచునా,
నలతా ఆవ = కడిమితీవె లాగున, భాతి = ప్రకాశించుచునాది.
తాతిరాము: నవలేవముల వంటి యెర్రనైన చ్ఛతులతో గడము వంటి బంతిని టుికునా
యువతి, చివురుటాకుల చివరన కుస్తమించిన పుషిములు గల కడిమెతీవె వలె ప్రకాశించుచునాది.

విశ్లషములు: మనోహరమైన ఈమ. కడిమిచటుి వర్తషకాలమున దీపు వెలుగుల కుి వలె
ప్రకాశించును. దీనిని కవులు మికుకటముగ వరిణంచియున్ారు. శూద్రకమహాకవియే తన
మృచేకటిక న్టకమున వరషఊతు వరణన యందు కదంబమును యదుితముగ వరిణంచను.
స్వలేవ్య్రాభభిహతైక పుషాి. ఆది వస్తేధవని. కడిమి చటుి కొమమన చివురుటాకుల చివరన
ఈదయించిన స్తమమని యరథము. లేజ్ఞతుల యొకక వ్రేళ్ుయందిడుకొనిన బంతి యని
చమతాకరము. కడిమి పువువనూ చూచుటకు బంతివలె నుండును. (ఈపంద్రవజ్ర - జ త జ రండు
గురువులు)

కామకసాాః స్ందరశనమేవ్యనర్ఘఘ లాభః | భవతు | స్ంతుషిసాాపి జనస్ా న తవమృతే
ర్తాపిేరసిే | ఄతోऽభిభాష్టష్యా తవదేన్మ్ | (ఈగమా) వ్యస్త ప్రియంగుయష్టికే కిమిదం
కందుకక్రీడావ్యాజ్ఞన నృతేకౌశ్లం ప్రతాాదిశ్ాతే స్ఖీజనస్ా | కథం సిమతమాత్రదతేప్రతివచన్
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క్రీడతేావ | అ యథా కందుకోతాితాన్ గణయనేయసాాః రిచారికాః శ్ంకే ణితమనయా స్ఖీభిః
స్హోనిబదధమితి |
ఄహో

ణితప్రీతిః

|

స్రవథా

నతోనాతావరేనోతితన్స్రిణప్రధావన

చిత్రప్రచారమనోహరమ్ | యదృచేయా దృశ్ామాసాదితం ఖలవసామభిః | కిం బహున్ |
శ్ంకే

రివరేననివరేనోదవరేనర్తాధామతవస్న్నేర

వ్యయురపాన్మభికామోऽనుభ్రమతీతి
యౌవనపీఠయోధరభారనమితస్ా

|

యతసతాం

బిభేమాహమసాా

ప్రవ్యశ్కుతూహలో

స్వభావదురబలతావదేకప్నణి్రాభహస్ా
మధావిస్ంవ్యదనస్ా

|

న

శ్కాామేన్ముపక్షితుమ్| ఄభిభాష్టష్యా తావత్ | ఄయి యౌవనోనమతేే స్వసౌకుమారావిరుదధః
ఖలవయమారంభః క్రయతే | విరమ విరమ తావత్ | ఄయే తావం ఖలు బ్రవీమి |
కథముప్నర్ఘహతేావ్యసాాః ప్రహరషః |
హనే ఆదానమాశాసేా ఇమెను చూచుటయే ఒక వెలలేని లాభము. కానిముమ. ప్రీతి చందిన వ్యరు
ఄమృతముతోనూ

స్రిపెటిరు.

కావున

ఇమెతో

స్ంభాష్టంతును.

(చ్ఛరికొని)

బాలా!

ప్రియంగుయష్టికా. ఏల నవు బంతియాడునెమున స్ఖుల నృతేకౌశ్లమును అదేశించుచున్ావు?
మందహాస్పూరవకమైన స్మాధానము మాత్రమునిచిచ తిరిగి యాటలో నిమగామైనది. అ,
రిచారికలు బంతి ఎనిాసారులు క్రందడెనో లెకికంచుచున్ారు. చలులతో న్తదో ందెమొడిీనది
యనుకొనుచున్ాను.
అహా, ందెపు ఈతాసహము! ఎలెేడలా రిగెతుేట, క్రందకు వంగుట, పైకి లేచుట, వెనుకకు
మరలుట వంటి ఄంగచాలనములతో ఄతిమనోహరమైన యరుదైన చలనచిత్రమును చూచితిని.
మాకొరకే ఇ దృశ్ాము తీరిచనది కాబోలు. పెకేకల?
ఄటునిటు తిరుగుచు, వెనకకు మరలుచు, పైకెగురుచు, దుముకుచు నునా యీమె
వస్త్రముల మధాన జొరబడు మందానిలము కోరక చ్ఛత ఇమెననుస్రించుచునాటుేనాది. ఇ యువతి
స్ేనభారముల చ్ఛత స్నాని నడుము తాళ్క క్రందికి డర్తదు. ఆక ఇమెను లుకరింక
ఈపక్షింర్తదు. ఇమెతో నిక మాటాేడుదును. యౌవనముచ్ఛత గరవమునందిన తరుణ్డ.
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సౌకుమారావిరుదధమైన నిని చ్ఛయుచున్ావు. ఆక అపుమాపుము. ఄరే, నినుా గూరిచయే
చపుిచున్ాను. ఏల న అనందము పంగుచునాది?
హా! ఆది న్ యాశ్ంస్.

(తరువ్యయిభాగం వచ్ఛచవ్యరం)
*
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