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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)

XLVII
I. 102. tarvar ek mûl vin thâdâ
THERE is a strange tree, which stands without roots and bears fruits without blossoming;
It has no branches and no leaves, it is lotus all over.
Two birds sing there; one is the Guru, and the other the disciple:
The disciple chooses the manifold fruits of life and tastes them, and the Guru beholds him in joy.
What Kabîr says is hard to understand: "The bird is beyond seeking, yet it is most clearly visible. The
Formless is in the midst of all forms. I sing the glory of forms."

అదొక వింత వృక్షం
మూలాలు లేకుండా నిలుసోత్ంది
వికసనాలు లేకుండానే ఫలిసోత్ంది
ఆకులూ, కొమమ్లూ లేకుండానే విసత్రిసోత్ంది
జంట పకుష్లు గానం చేసుత్నాన్యి
ఒకటి గురువు, మరొకటి శిషుయ్డు
రకరకాల జీవన ఫలాలను కోరి రుచిచూసుత్నాన్డు శిషుయ్డు
గమనిసూత్ ఆనందిసోత్నాన్డు గురువు
కబీరుకు అరథ్ంకానిదేమంటే
“అందరాని పకిష్ సప్షట్ంగా గోచరిసోత్ంది
రూపాల నడుమ నిరుగ్ణ సవ్రూపం
సగుణాల కీరత్నలు ఆలాపిసోత్నాన్”
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XLVIII
I. 107. calat mansâ acal kînhî
I HAVE stilled my restless mind, and my heart is radiant: for in Thatness I have seen beyond That-ness.
In company I have seen the Comrade Himself.
Living in bondage, I have set myself free: I have broken away from the clutch of all narrowness.
Kabîr says: "I have attained the unattainable, and my heart is coloured with the colour of love."

చంచల మానసానిన్ సిథ్రీకరించా
తతత్వ్ంలో అనంత తతాత్వ్నిన్ దరిశ్సూత్
నా హృదయం పర్భాసిసోత్ంది
యోగంలో సారవ్భౌముణిణ్ దరిశ్ంచా
బంధనాలలో జీవిసూత్
ననున్ నేను విడుదల చేసుకొనాన్
సంకుచితతాత్వ్ల సంకెళుళ్ ఛేదించుకొనాన్
కబీరు అంటాడు
“పొందలేని దానిన్ పొందా
హృదయం ఆరాధనా వరాణ్నిన్ పులుముకొంది”
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XLIX
I. 105. jo dîsai, so to hai nâhîn
THAT which you see is not: and for that which is, you have no words.
Unless you see, you believe not: what is told you you cannot accept.
He who is discerning knows by the word; and the ignorant stands gaping. {p. 96}
Some contemplate the Formless, and others meditate on form: but the wise man knows that Brahma is
beyond both.
That beauty of His is not seen of the eye: that metre of His is not heard of the ear.
Kabîr says: "He who has found both love and renunciation never descends to death."

నీవు చూచేదేదీ ‘అది’ కాదు
‘అది’ ఏమిటో చెపేప్ందుకు మాటలు లేవు
దరశ్నమైతే కాని నమిమ్క లేదు
చెపిప్నదేదీ అంగీకరించ లేవు
అనుభవమైన వానికే వాకుక్ అవగతం
మూరుఖ్డు నోరు వెళల్బెటుట్కు చూసుత్ంటాడు
నిరుగ్ణానిన్ విచారిసూత్ కొందరు
సగుణానిన్ ధాయ్నిసూత్ మరికొందరు
పరబర్హమ్ం రెంటికీ అతీతమని యోగికి అవగతం
‘ఆతని’ సౌందరయ్ం కంటితో దరశ్నీయం కాదు

శర్వణేందిర్యం ‘అతని’ బాణీలు వినలేదు
కబీరు అంటాడు
“ఆరాధననీ ముకిత్నీ పొందినవాడు
మృతుయ్కుహరంలో పడిపోడు”

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2017

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

5

L
I. 126. muralî bajat akhand sadâye
THE flute of the Infinite is played without ceasing, and its sound is love:
When love renounces all limits, it reaches truth.
How widely the fragrance spreads! It has no end, nothing stands in its way.
The form of this melody is bright like {p. 97} a million suns: incomparably sounds the vina, the vina of
the notes of truth.

అనంతాల వేణువు నిరంతరంగా పేర్మారవం మీటుతోంది
అవధులనుంచి ముకత్మైన పేర్మ సతాయ్నికి చేరువవుతుంది
సుగంధం నలుదికుక్లా ఎలా వాయ్పించిందో?
అంతమే లేదు, దానికి అవరోధమే లేదు
ఈ మాధురయ్పు రూపు కోటి సూరయ్కాంతుల వెలుగు
సతయ్ రాగాల వీణ సాటిలేకుండా ధవ్నిసోత్ంది
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LI
I. 129. sakhiyo, ham hûn bhâî vâlamâs'î
DEAR friend, I am eager to meet my Beloved! My youth has flowered, and the pain of separation from
Him troubles my breast.
I am wandering yet in the alleys of knowledge without purpose, but I have received His news in these
alleys of knowledge.
I have a letter from my Beloved: in this letter is an unutterable message, and now my fear of death is
done away.
Kabîr says: "O my loving friend! I have got for my gift the Deathless One."

సఖా! ‘పిర్యుణిణ్’ కలవడానికి ఆతురతతోనునాన్
యవవ్నం వికసించింది, ‘అతని’ వియోగం హృదయానిన్ బాధిసోత్ంది
జాఞ్న వీధులలో పర్యోజనం లేకుండా సంచరిసుత్నాన్
‘అతని’ వరత్మానమాజాఞ్న వీధిలో లభయ్ం
‘పిర్యుని’ లేఖలో వివరింపలేని సందేశం

మృతుయ్భయం దూరమైంది
కబీరు అంటాడు
“పిర్య సఖా! అమృతతత్వ్ం బహుమతిగా పొందా”
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LII
I. 130. sâîn vin dard kareje hoy
WHEN I am parted from my Beloved, my heart is full of misery: I have no comfort in the day, I have no
sleep in the night. To whom shall I tell my sorrow?
The night is dark; the hours slip by. Because my Lord is absent, I start up and tremble with fear.
Kabîr says: "Listen, my friend! there is no other satisfaction, save in the encounter with the Beloved."

‘పిర్యుని’ వీడిన నా హృదయం దుఃఖంలో నిండింది
పగలు సుఖంలేదు, రేయి నిదుర లేదు
నా దీనతను ఎవరికి చెపుప్కోను
రాతిర్ చీకటి, గంటలు గడుసుత్నైన్
‘పర్భువు’ లేనందున భయంతో వణుకుతోనాన్
కబీరు అంటాడు
“విను సఖా! ‘పిర్యుని’తో కలియకుంటే తృపేత్ లేదు.”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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