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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
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(గత సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

LIII
I. 122. kaum muralî s'abd s'un ânand bhayo
WHAT is that flute whose music thrills me with joy?
The flame burns without a lamp;
The lotus blossoms without a root; {p. 99}
Flowers bloom in clusters;
The moon-bird is devoted to the moon;
With all its heart the rain-bird longs for the shower of rain;
But upon whose love does the Lover concentrate His entire life?

ఆనందంతో పులకరింపజేసే వేణు గానం ఏది?
దీపంలేకుండా దివెవ్ వెలుగుతోంది
వేరు లేకుండా కమలం వికసిసోత్ంది
గుతుత్లుగా పూలు విరుసుత్నాన్యి
చకోరం చందుర్నికి అంకితమైంది
చాతక పకిష్ వరష్ంకోసం హృదయం తెరచి ఎదురుచూసోత్ంది
కాని, ఎవరి ఆరాధన పై తన జీవిత సరవ్సావ్నిన్ కేందీర్కృతం చేసాత్డో ‘పిర్యుడు’?
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LIV
I. 112. s'untâ nahî dhun kî khabar
HAVE you not heard the tune which the Unstruck Music is playing? In the midst of the chamber the
harp of joy is gently and sweetly played; and where is the need of going without to hear it?
If you have not drunk of the nectar of that One Love, what boots it though you should purge yourself of
all stains?
The Kazi is searching the words of the Koran, and instructing others: {p. 100} but if his heart be not
steeped in that love, what does it avail, though he be a teacher of men?
The Yogi dyes his garments with red: but if he knows naught of that colour of love, what does it avail
though his garments be tinted?
Kabîr says: "Whether I be in the temple or the balcony, in the camp or in the flower garden, I tell you
truly that every moment my Lord is taking His delight in me."

అనాహత సంగీత సవ్రాలు వినలేదా?
కోశం మధయ్లో ఆనందవీణ
మందర్ంగా మాధురయ్ం పలికిసోత్ంది
వేరెకక్డికో వెళేళ్ దెందుకు?
పేర్మైకామృతానిన్ గోర్లకుండా
పాపాలను కడిగేసుకుంటే లాభమేమి?
ఖురాన లో పదాలు వెతికి ఆదేశిసాత్డు ఖాజీ
ఆరాధన మునకలెతత్కపోతే
మతగురువైయుండి ఉపయోగమేది?
పేర్మ వరణ్మెరుగకుంటే
సనాయ్సి కాషాయం కటిట్ మాతర్ం పర్యోజనమేది?
కబీరు అంటాడు
“ఆలయంలో నునాన్, గవాక్షంలో నునాన్
శిబిరంలో నైనా, పూల తోటలో నైనా
నిజం చెబుతునాన్, పర్తి క్షణం నా పర్భువు నా ఆనందంలోనే.”
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LV
I. 73. bhakti kâ mârag jhînâ re
SUBTLE is the path of love!
Therein there is no asking and no not-asking,
There one loses one's self at His feet,
There one is immersed in the joy of the seeking: plunged in the deeps of love as the fish in the water. {p.
101}
The lover is never slow in offering his head for his Lord's service.
Kabîr declares the secret of this love.

పేర్మ పథం సునిన్తం
అడిగేదీ లేదు, అడగనిదీ లేదు
‘అతని’ పాదాలచెంత అసిత్తత్వ్ం మిగలదు

పేర్మ లోతులలోకి నీటిలో చేపలా దుముకుతూ
సాధనా సంతోషంలో మునకలేసూత్
‘పర్భువు’ సేవకై శిరో తాయ్గానికైనా ఆలసించడు

ఈ పేర్మా రహసాయ్నిన్ ఎరుకచేసుత్నాన్డు కబీరు
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LVI
I. 68. bhâi kôî satguru sant kahâwaî
HE is the real Sadhu, who can reveal the form of the Formless to the vision of these eyes:
Who teaches the simple way of attaining Him, that is other than rites or ceremonies:
Who does not make you close the doors, and hold the breath, and renounce the world:
Who makes you perceive the Supreme Spirit wherever the mind attaches itself:
Who teaches you to be still in the midst of all your activities.
Ever immersed in bliss, having no fear in his mind, he keeps the spirit of {p. 102} union in the midst of
all enjoyments.
The infinite dwelling of the Infinite Being is everywhere: in earth, water, sky, and air:
Firm as the thunderbolt, the seat of the seeker is established above the void.
He who is within is without: I see Him and none else.

అతడే నిజమైన సాధువు
అరూపానిన్ రూపంలా సాకాష్తక్రింపచేసే వాడు
కర్తువులూ, కారాయ్లూ కాకుండా, సులభంగా పొందే మారగ్ం చూపేవాడు
ఏకాంతానిన్, ఊపిరి నిరబ్ంధానిన్, పార్పంచిక వైరాగాయ్నిన్ నిరేద్శించని వాడు
మనసు కోరుకోగానే పరమాతామ్నుభవం కలిగించేవాడు
కరమ్ల నడుమ నిశచ్లతాత్వ్నిన్ బోధించేవాడు
ఎలల్పుప్డూ ఆతామ్నందంలో రమించేవాడు
భయమెరుగని వాడు, భోగాలలోనూ ఆతమ్సంయోగానన్నుభవించేవాడు
అనంతాతుమ్ని అనంత నివాసం అంతటా
భువిలో, నీటిలో, ఆకాశంలో, గాలిలోనూ
పిడుగులా ధృఢంగా
సాధకుని సింహాసనం శూనాయ్నికి ఉనన్తంగా సిదధ్మైంది
అంతరంలోని వానికి బాహయ్ంలేదు
నే’నతని’ని తపప్ అనయ్మెరుగను
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LVII
I. 66. sddho, dabd sddhand kijai

Receive that Word from which the Universe springeth !
That Word is the Guru ; I have heard it, and become the disciple.
How many are there who know the meaning of that Word V
Sadhu 1 practise that Word !
The Vedas and the Puranas proclaim it,
The world is established in it.
The Bishis and devotees speak of it:
But none knows the mystery of the Word.
The householder leaves his house when he hears it,
The ascetic comes back to love when he hears it,
The Six Philosophies expound it,
The Spirit of Renunciation points to that Word,
From that Word the world-form has sprung,
That Word reveals all.
Kabir says : " But who knows whence the Word cometh ?
"
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విశవ్ముదభ్వించిన శబాద్నిన్ గర్హించు
ఆ పదమే గురువు,
నేను వినాన్, దాసుణైనా
ణ్
పదానిన్ అవగతం చేసుకొనన్దెవరు
సాధూ, ఆ పదానిన్ నే ఉపాసిసుత్నాన్
వేదాలు, పురాణాలు పర్వచిసుత్నాన్యి
పర్పంచం దానిలో నిరిమ్తమైంది
ఋషులు, సతుప్రుషులు దానేన్ బోధిసుత్నాన్రు
కాని శబద్ మరామ్నిన్ గర్హింపలేకునాన్రెవవ్రూ
దానిన్ గర్హించిన గృహసుత్ గృహానిన్ విడుసాత్డు
యతి తిరిగి పేర్మనపేకిష్సాత్డు
షడద్రశ్నాలూ దాని వివరణలే
ముకిత్పరమారథ్మే ఆ పదం
లోకం ఉనికి అంతా ఆ పదంనుండే ఉదబ్వం
సరావ్నీన్ బహిరగ్తం చేసుత్ందా పదం
కబీరు అంటునాన్డు
“కాని, పదమూలమేమో ఎవరి కెరుక?”

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsYY

2017

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

8

LVIII
I. 63. pîle pyâlâ, ho matwâlâ
EMPTY the Cup! O be drunken!
Drink the divine nectar of His Name!
Kabîr says: "Listen tome, dear Sadhu! {p. 104}
From the sole of the foot to the crown of the head this mind is filled with poison."

ఓ మతుత్డా, పాతర్ని ఖాళీ చేయి
‘ఆతని’ నామామృతానిన్ గోర్లు
కబీరు అంటాడు
“విను సాధూ! ఆపాదమసత్కం మనసున విషం నిండింది.”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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