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తొలి పలుకు
త్ క చరిత
త్ కలిగించే వయ్కి
త్ త్ తా లలో, కబీరు ఒకరు. శరీరాడంబరాలను తృణీకరించినపప్టికీ,
భారతీయ తాతి
ర్ లో, ఆసకి

త్ కి అందిచే అవకా లనీ, పరమోతక్ృష
కాదు, గృహధ్ డే. గృహస
థ్ జీవన పా
ట్ ౖ మె న సతాయ్నిన్
ర్ శత్ య్నిన్, అది పే
ర్ మ, ముకి
పొందాలనే మానవ తృష
ణ్ తీరే రంగస
థ్ లంగా తన గీతాలలో అభివరి
ణ్ ంచాడు. తన జీ తపు తొలినాళళ్లోనే ందూ ధుౖ న రామనందులకు

ఆయన సనాయ్

ౖ నారు. ఆధాయ్తిమ్క
య్డె

ధనలో అతుయ్నన్త ఖరాలు అధిఠ్ ంచి, ఆ

ధనా కర్మంలో తను పొందిన అనుభూతులను తన మాతృ భాష

ందీలో గీతాగానాలాలపించే రు. అలా పాడుకొనన్ ఎనోన్ గీతాలను భారతీయ ఆథాయ్తిమ్కలోకం పో
ర్ ది చే కొని హృదయాలలో దాచుకొనన్ది.

అటువంటి గీతాలలో ఒక 100 గీతాలను

శ క ందుౖ లె న ర ంద
ర్ నాథ్ ఠాగూర్

రు ఎనున్కొని, ఆంగ
ల్ భాషలోని అను దం చే రు.

ౖ ఈ గీతాల ప
ర ందు లపె
థ్ మౌతుంది. ఆయన గీతాంజలి గీతాలకు ఒక ధంగా కబీరు
ర్ భావమెంతగా ఉనన్దో ఈ అను దానిన్ చది తే అర
త్ చింతనే పే
తత
డ్ ది.
ర్ రణయేమో అనిపిత్ ంది. ఈ ఆంగ
ర్ త్ త అను దం తెనుగులో చేయబడ
ల్ అను దానిన్ ఆధారం చే కొని, ప
త్ భావకు మాలే కాదు, అథాయ్తిమ్క భావనా శకి
త్ తరంగాలు కూడా.
కబీరు గీతాలు భకి

సర

ౖ న
య్పకుడె

ౖ న మాన డు అపరిమితుడె
ౖ న పరమాతమ్ను
పరమాతమ్కు పరిమిత దృకప్థంతో అవధులనేరప్రచడం అంగీకారం కాదాయనకు. పరిమితుడె
దరి ంచే కర్మంలో ఏరప్డే అవరోధాలను ఎలా అధిగమించాలో ప
ర్ కటించారు. అనేక యోగ

మలచాడు. భగవదారాధనంలో తాను పే
ర్ య గా, సతిగా, దా నిగా, ఫకీరుగా, ప

ధనా రహ య్లనుకూడా సరళీకరించి గీతాలుగా

గా, పకిష్గా, నదిగా అనేక రూపాలుగా మారిపోయి,

పరంధాముణి
ణ్ పి
ర్ యునిగా, ప
ర్ భు గా త్ రు. తను మాత
ర్ మే తరించాలనికాదు, తన అనుభ లను తోటి మాన లతో పంచుకొంటూ,
త్ జపరుత్
ఉతే
గీతా ప
ౖ న భావనలో, ఎంత మధురమె
ౖ న అనుభూతులో ఆయన పాటల
ర్ థ్ నం చే రు. ఎంత చినిన్ చినిన్ నిన్తమె

పూదోటలో పరిమళించాయి. పరమాతమ్ౖ పె ఊ గానాలు అవసరంలేదు, ప
ర్ యతిన్త్ సతాయ్నుభూతి అంతరంగంలోనే ధయ్మౌతుందంటారు.
ధనామార
పాత
గ్ ంలో గురు
గ్ రు ల ఉపేకష్ను స ంపడాయన. తన గురు ౖ లె న
ౖ న నమమ్కముందాయనకు. సదు
ర్ ౖ పె అపారమె
ౖ ఎనిన్ మారో
త్ ని చాటుకొనాన్రు.
రామానందులపె
ఞ్ తాపూర క భకి
ల్ కృతజ
సదు
గ్ రు లు ర్ శృంగేరి ర్

భారతీ తీర
ధ్ మ

మి

రి పాదపదామ్లు

ంచుకొనన్

ౖ
తో గురు అనుగ
నికి కృతిపురసక్రంగా
ర్ నుపాత
ర్ ంగా చే న తొలి క తాను ద సంకలప్మిది. గురుదె
మాంజలులరిప్త్ నాన్. పడుతూ, లేత్ నన్ తరంగాలా
ల్ ంటి జీ తంలో ఇది ఒక ఆధారం. ఇది మరినిన్ ఆరాధనా కు మాలను

తరు త ప
ర్ చోదనమొందిన మన
నమ

ౖ న ర్ ర్ ర్
రదాపీఠాధిపతులె

క ంపచేత్ , జీ తం ధనయ్మె
ౖ నటే
ల్ .

నను గనన్తలి
ల్ , నా అభుయ్దయమే తన జీ త సర స ంగా అనుదినం ఆకాంకిష్ంచే, మా యమమ్ తామ లకిష్మ్కి ఈ

కవనం అంకింతం చేత్ నాన్.

ఈ అను దానిన్ తమ "కౌముది" ప
ర్ ముఖ అంతరా
జ్ ల తెలు
అంగీకరించిన మితులు ర్ కిరణ్ ప
ఞ్ తలా షక్రిత్ ,
ర్ భ గారికి హృదయపూర క కృతజ

øöeTT~

www.koumudi.net

మాసపతి
ర్ కలో ధారా

కంగా ప
ర్ చురించేందుకు
' గాయతి
ర్ '

@|æÁ˝Ÿ

2017

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

2

XI
I. 131. nis' din khelat rahî sakhiyân sang
I PLAYED day and night with my comrades, and now I am greatly afraid.
So high is my Lord's palace, my heart trembles to mount its stairs: yet I must not be shy, if I would enjoy
His love.
My heart must cleave to my Lover; I must withdraw my veil, and meet Him with all my body: {p. 55}
Mine eyes must perform the ceremony of the lamps of love.
Kabîr says: "Listen to me, friend: he understands who loves. If you feel not love's longing for your Beloved
One, it is vain to adorn your body, vain to put unguent on your eyelids."
రేయింబవలూ సఖులతో సయాయ్టలు గడిచాయి
భయం ఆవరించిందిపుప్డు
నా ‘పర్భువు’ మందిరం అతుయ్నన్తం
మెటెల్కేక్ందు హృదయం తడబడుతోంది
బిడియం కూడదు
‘అతని’ పేర్మ పొందేందుకు
‘పిర్యుని’కై
హృదయం గాలిలో తేలిపోతోంది
ముసుగు తొలగించి
నా సరవ్సవ్ం ‘అతని’కరిప్సాత్ను
నా కనులు
పేర్మ దీపోతస్వంలో పర్జవ్లిసుత్నాన్యి
కబీరు అంటాడు
"మితర్మా విను. ఆరాధకులను అరథ్ంచేసుకుంటాడతను.
ఆరాథన లేని పర్ణయం,
అలంకారాలూ, కనురెపప్ల నిగనిగలెనిన్ ఉనాన్, వయ్రథ్ం.”
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XII
II. 24. hamsâ, kaho purâtan vât
TELL me, O Swan, your ancient tale.
From what land do you come, O Swan? to what shore will you fly?
Where would you take your rest, O Swan, and what do you seek?
Even this morning, O Swan, awake, arise, follow me!
There is a land where no doubt nor sorrow have rule: where the terror of Death is no more. {p. 56}
There the woods of spring are a-bloom, and the fragrant scent "He is I" is borne on the wind:
There the bee of the heart is deeply immersed, and desires no other joy.
ఓ హంసా, నీ పూరవ్మేమిటో చెపుప్
ఏ దేశం నుండి నీ రాక ?
ఏ తీరానికి నీ గమనం ?
నీ విరామ మెకక్డ ?
నీ వాంఛిత మేది ?
ఈ ఉషోదయానైన్నా, హంసా లే, మేలుకో
ననన్నుసరించు
ఓ పర్దేశం ముంది,
సందేహాలూ, దుఃఖాలూ నియంతిర్ంచవచట
లేదచట మృతుయ్ భయం
వనాలు వసంతంతో చిగురిసాత్యకక్డ
గాలి ‘తతత్వ్మసి’ సుగంధాలతో వీసుత్ందకక్డ
హృదయ భర్మరం వాంఛారహితంగా రమిసుత్ందకక్డ
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XIII
II. 37. angadhiyâ devâ
O LORD Increate, who will serve Thee?
Every votary offers his worship to the God of his own creation: each day he receives service-None seek Him, the Perfect: Brahma, the Indivisible Lord.
They believe in ten Avatars; but no Avatar can be the Infinite Spirit, for he suffers the results of his
deeds:
The Supreme One must be other than this.
The Yogi, the Sanyasi, the Ascetics, are disputing one with another: {p. 57}
Kabîr says, "O brother! he who has seen that radiance of love, he is saved."

ఓ సృషిట్ కరాత్
నినున్ సేవించే దెవరు ?
ఆరాధనంతా
తాము సృషిట్ంచుకొనన్ దైవానికే
పర్తి దినమూ సేవలతనికే
అవిచిఛ్నన్ పరబర్హామ్నిన్
వాంఛిచ రెవవ్రూ
దశావతారాలంటారు
కరమ్ఫలానుభవం అవతారం
పరమాతమ్తో ఎలా సమానం ?
యోగులూ, సనాయ్సులూ, అసిత్కులూ
వాదులాడుతునాన్రు
కబీరు అంటాడు
"ఆ పేర్మా దీపిత్ని దరిశ్ంచినవాడే ధనుయ్డు"
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XIV
II. 56. dariyâ kî lahar dariyâo hai jî
THE river and its waves are one
surf: where is the difference between the river and its waves?
When the wave rises, it is the water; and when it falls, it is the same water again. Tell me, Sir, where is
the distinction?
Because it has been named as wave, shall it no longer be considered as water?
Within the Supreme Brahma, the worlds are being told like beads:
Look upon that rosary with the eyes of wisdom.
నదీ, దాని తరంగాలూ ఒకక్టే
బేధమెకక్డ ?
తరంగం ఉదగ్మించినా నీరే
పతనం చెందినా నీరే
చెపప్ండయాయ్,
తేడా ఎకక్డ ?
తరంగం అనన్ంతమాతార్న
నీరు కాకుండా పోతుందా ?
పరబర్హమ్ంలో, లోకాలనీన్ మాలలోని పూసలే
జపమాలను జాఞ్నదృషిట్తో అవలోకించు

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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