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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)
XXXV
II. 113. vâlam, âwo hamâre geh re
MY body and my mind are grieved for the want of Thee;
O my Beloved! come to my house. {p. 83}

When people say I am Thy bride, I am ashamed; for I have not touched Thy heart with my heart.
Then what is this love of mine? I have no taste for food, I have no sleep; my heart is ever restless within
doors and without.
As water is to the thirsty, so is the lover to the bride. Who is there that will carry my news to my
Beloved?
Kabîr is restless: he is dying for sight of Him.
‘నీకై’ పరితపిసోత్ంది
నా తనువూ మనసూ
‘పిర్యా’, నా ఇంటికి రా
నేను నీ పిర్యురాలినని పర్జలంటుంటే
నాకు సిగగ్వుతోంది
నీ హృదయానిన్ నా ఎదతో సప్ృశించనేలేదు
ఇదెలాంటి పేర్మంటే
ఆహారం రుచించదు, నిదుర రాదు
హృదయం అవిశార్ంతమౌతోంది
దాహరిత్కి మంచినీటికై తపించినటుట్గా
‘పిర్యుని’కై పిర్యురాలి తపన
‘పిర్యుని’కి సందేశమందించే దెవరు
‘అతని’ దరశ్నానికై కబీరు పర్శాంతత లేక అలమటిసుత్నాన్డు
****

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2017

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

3

XXXVI
II. 126. jâg piyârî, ab kân sowai
O FRIEND, awake, and sleep no more!
The night is over and gone, would you lose your day also?
Others, who have wakened, have received jewels; {p. 84}
O foolish woman! you have lost all whilst you slept.
Your lover is wise, and you are foolish, O woman!
You never prepared the bed of your husband:
O mad one! you passed your time in silly play.
Your youth was passed in vain, for you did not know your Lord;
Wake, wake! See! your bed is empty: He left you in the night.
Kabîr says: "Only she wakes, whose heart is pierced with the arrow of His music."
ఓ సఖా! మేలుకో, నిదురించకిక
రేయి ముగించుకొని వెళిళ్ంది
పగటిని కూడా కోలోప్తావా ఏమి?
మేలొక్నన్ వారు రతాన్లు పొందారు
ఓ మూరుఖ్రాలా!
నిదురలో అనీన్ కోలోప్యావు
పతికి శయయ్ సిదధ్ంచేయనే లేదు
ఓ పిచిచ్దానా!
అరధ్ంలేని ఆటలలో సమయం గడిపావు
నీ యవవ్నం వృథా, పర్భువును ఎరుగనే లేదు
లే! లే! చూడు, నీ శయయ్ శూనయ్ం
రాతిర్ నినున్ విడిచి వెళాళ్డతడు
కబీరు అంటాడు
“ఎవరి హృదయంలో అతని గీతాబాణం గుచుచ్కొందో
ఆమె మాతర్ం మేలొక్ంటుంది”
***
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XXXVII
I. 36. sûr parkâs', tanh rain kahân pâïye
WHERE is the night, when the sun is shining? If it is night, then the sun withdraws its light. Where knowledge is, can
ignorance endure? {p. 85} If there be ignorance, then knowledge must die.
If there be lust, how can love be there? Where there is love, there is no lust.
Lay hold on your sword, and join in the fight. Fight, O my brother, as long as life lasts.
Strike off your enemy's head, and there make an end of him quickly: then come, and bow your head at your King's Durbar.
He who is brave, never forsakes the battle: he who flies from it is no true fighter.
In the field of this body a great war goes forward, against passion, anger, pride, and greed:
It is in the kingdom of truth, contentment and purity, that this battle is raging; and the sword that rings forth most loudly is
the sword of His Name. {p. 86}
Kabîr says: "When a brave knight takes the field, a host of cowards is put to flight.
It is a hard fight and a weary one, this fight of the truth-seeker: for the vow of the truth-seeker is more hard than that of the
warrior, or of the widowed wife who would follow her husband.
For the warrior fights for a few hours, and the widow's struggle with death is soon ended:
But the truth-seeker's battle goes on day and night, as long as life lasts it never ceases."

సూరీడు వెలుగతుండగా రేయి పర్సకిత్ ఎకక్డ
రాతిర్ కాగానే, రవి వెలుగు ఉపసంహారం
జాఞ్నం ఉనన్చోట అజాఞ్నానికి తావేది
అవిదాయ్ పర్కటనంతో జాఞ్నం ఉనికి ముగిసినటేట్
కామం జనితమైతే ఆరాధన మృగయ్ం
పేర్మ ఉదభ్విసేత్ కామానికి ఉనికేలేదు
కరవాలం చేపటిట్ సమరానికి ఉరుకు
యుదధ్ం చేయి సోదరా జీవితం ముగిసేవరకు
తల తుంచి శతుర్క్షయం చేసి
నీ పర్భువు పాదాల మోకరిలుల్
సమరానిన్ లెకక్చేయని వాడే ధీరుడు
పారిపోయే వాడు భీరువు
కామ, కోర్ధ, మద, మాతస్రాయ్లపై
మహా సంగార్మం శరీర కేష్తర్ంలో
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ఇది సతయ్ం, సంతృపిత్, అమలతవ్పు సామార్జయ్ం
రణరంగపు పోరులో ఆతని నామ కరవాలం
అపర్తిహతంగా ధవ్నిసోత్ంది
కబీరు అంటాడు
“ధీరుడైన రాజు యుదధ్ భూమిలో పర్వేశిసేత్
పిరికి మూకలు పలాయనం
యోధుని పోరు కనాన్,
విగతజీవుడైన పతిని అనుగమించే సతి కనాన్,
నిజ సాధకుని సమరమే బహుకషట్ం
వీరుని పోరు కొదిద్ గంటలే,
మృతుయ్వుతో సతి పోరాటం తవ్రగా ముగిసేదే
కాని, నిజ సాధకుని పోరాటం
జీవించినంత కాలం
రేయీ పగలు నిరంతరాయంగా”
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XXXVIII
I. 50. bhram kâ tâlâ lagâ mahal re
THE lock of error shuts the gate, open it with the key of love: Thus, by opening the door, thou shalt wake
the Beloved. {p. 87}
Kabîr says: "O brother! do not pass by such good fortune as this."
తాళం పొరపాటుకు దావ్రం మూతపడింది
ఆరాధనా కీలుతో తెరు
అలా తెరుచుకోగానే దావ్రం,
నీ పిర్యుణిణ్ మేలొక్లుప్
కబీరు అంటాడు
“సోదరా, ఇలాటి మంచి అవకాశం పోగొటుట్కోకు”

XXXIX
I. 59. sâdho, yah tan thâth tanvure ka
O FRIEND! this body is His lyre; He tightens its strings, and draws from it the melody of Brahma.
If the strings snap and the keys slacken, then to dust must this instrument of dust return:
Kabîr says: "None but Brahma can evoke its melodies."
ఓ మితర్మా, ఈ శరీరం అతని వీణ
తంతుర్లు సవరించి
బర్హమ్ మాధురయ్రాగాలాలపిసాత్డు
తీగలు తెగినా, మీటలు సడలినా
మటిట్తో చేసిన వాయిదయ్ం మనున్లో కలుసుత్ంది
కబీరు అంటాడు
“మాధురాయ్లు పలికించడం బర్హమ్కు తపప్ అనుయ్లకు అసాధయ్ం “
***
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XL
I. 65. avadhû bhûle ko ghar lâwe
HE is dear to me indeed who can call back the wanderer to his home. In the home is the true union, in
the home is enjoyment of life: why should I forsake my home and wander in the forest? {p.88} If Brahma
helps me to realize truth, verily I will find both bondage and deliverance in home.
He is dear to me indeed who has power to dive deep into Brahma; whose mind loses itself with ease in His
contemplation.
He is dear to me who knows Brahma, and can dwell on His supreme truth in meditation; and who can
play the melody of the Infinite by uniting love and renunciation in life.
Kabîr says: "The home is the abiding place; in the home is reality; the home helps to attain Him Who is
real. So stay where you are, and all things shall come to you in time."
నాకిషట్ం
బాటసారిని అతనింటికి చేరేచ్ వాడంటే
గృహంలోనే నిజమైన యోగం, జీవితానందం
ఇలుల్ విడిచి, అడవి కెందుకు పయనం
పరబర్హమ్సాయంతో నిజం నాకెరుకైతే
నిజంగా, నా బంధమూ ముకీత్ పొందేది గృహంలోనే
నాకిషట్ం
పరబర్హమ్తతత్వ్ంలోకి లోతుగా దుమికేవారంటే
అతని విచారణలో తేలికగా మనసు పోగొటుట్కొనే వారంటే
నాకిషట్ం
బర్హమ్జాఞ్నంతో ధాయ్నంతో పరమసతయ్ంలో వసించే వారంటే
జీవితంలో ఆరాధననూ, ముకిత్నీ అనుసంధానించి
అనంతుని మాధురీ గానం పలికించేవారంటే
కబీరు అంటాడు
“గృహమే నిజ నివాస సాథ్నం, సతస్వ్రూపానిన్ ఎరుకపరచే సాథ్నం.
అందుకే, నీ వునన్చోటే నిలు.
కాలానుగుణంగా, సరవ్మూ నీ చెంతకే.”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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