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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)

LIX
I. 52. khasm na cînhai bâwari
O MAN, if thou dost not know thine own Lord, whereof art thou so proud?
Put thy cleverness away: mere words shall never unite thee to Him.
Do not deceive thyself with the witness of the Scriptures:
Love is something other than this, and he who has sought it truly has found it.

నీ పర్భువు నెరుగని నీకెందుకు అతిశయం?
మేథసుస్ను వదిలేయి
వాకుక్లు నినన్తనితో ఏకంచేయలేవు
శాసత్ర పర్మాణాలతో నినున్ నీవు మోసంచేసుకోకు
పేర్మ ఇందుకు భినన్ం
నిజంగా కోరేవానికే ‘అది’ లభయ్ం

LX
I. 56. sukh sindh kî sair kâ
THE savour of wandering in the ocean of deathless life has rid me of all my asking: {p. 105}
As the tree is in the seed, so all diseases are in this asking.

మరణాతీత జీవసందర్ంలో పరిభర్మించే నేను
సందేహాల నుండి విడివడాడ్
వితత్నంలో వృక్షంలా
రుగమ్తలనీన్ సందేహాలలోనే
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LXI
I. 48. sukh sâgar men âîke
WHEN at last you are come to the ocean of happiness, do not go back thirsty.
Wake, foolish man! for Death stalks you. Here is pure water before you; drink it at every breath.
Do not follow the mirage on foot, but thirst for the nectar;
Dhruva, Prahlad, and Shukadeva have drunk of it, and also Raidas has tasted it:
The saints are drunk with love, their thirst is for love.
Kabîr says: "Listen to me, brother! The nest of fear is broken.
Not for a moment have you come face to face with the world: {p. 106}
You are weaving your bondage of falsehood, your words are full of deception:
With the load of desires which you. hold on your head, how can you be light?"
Kabîr says: "Keep within you truth, detachment, and love."
ఆనంద సాగరం చేరాక
దపిప్కతో తిరిగి వెళల్వు
లే! మూరుఖ్డా! మృతుయ్వు వెంబడిసోత్ంది
శుదధ్ జలాలిన్ పర్తి శావ్సలో పానంచేయి
ఎండమావికి పరుగులెతత్కు
అమృతానికై దాహారిత్పడు
ధృవుడు, పర్హాల్దుడు, శుకదేవుడు, రైదాసు
ఆ మాధురాయ్నిన్ చవిచూశారు
ఋషులు ఆరాధనా మైకంతో
వారి దాహారిత్ పేర్మకోసమే
కబీరు అంటాడు
“నా మాట విను సోదరా, భయంగూడు చెదిరింది.”
ఒకక్ క్షణమూ, పర్పంచం నీ ముఖాముఖిన లేదు
అసతయ్ బంధనాలలుల్కొనాన్వు, వాకుక్లు మోసపూరితాలు
కోరికల భారంతో బరువెకిక్న శిరసుస్ తేలికయేయ్దెలా?
కబీరు అంటాడు
“సతాయ్నిన్, వైరాగాయ్నిన్, పేర్మను నీలో పరిరకిష్ంచు.”
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LXII
I. 35. satî ko kaun s'ikhâwtâ hai
WHO has ever taught the widowed wife to burn herself on the pyre of her dead husband?
And who has ever taught love to find bliss in renunciation?

సతీ సహగమనానెన్వరైనా నిరేద్శించారా?
పేర్మకు తాయ్గంలోనే పరమానందమని ఎవరైనా బోధించారా?
LXIII
I. 39. are man, dhîraj kâhe na dharai
WHY so impatient, my heart?
He who watches over birds, beasts, and insects, {p. 107}
He who cared for you whilst you were yet in your mother's womb,
Shall He not care for you now that you are come forth?
Oh my heart, how could you turn from the smile of your Lord and wander so far from Him?
You have left Your Beloved and are thinking of others: and this is why all your work is in vain.

మనసా, ఎందుకీ అసహనం?
పకుష్ల, మృగాల, కీటకాల ‘జాగరిత్’
మాతృగరభ్ంలో నీ ‘పరిరక్షకుడు’
నినిన్పుప్డు ఉపేకిష్సాత్డా!
ఓ మనసా!
‘పర్భువు’ చిరునగవు నుండి సుదూరంగా సాగడం సాధయ్మా?
‘పిర్యుణిణ్’ వదిలేసి ఇతరాలను విచారిసుత్నాన్వు
అందుకే నీ పర్యతాన్లనీన్ వృథా.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe]

2018

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

5

LXIV
I. 117. sâîn se lagan kathin hai, bhâî
NOW hard it is to meet my Lord!
The rain-bird wails in thirst for the rain: almost she dies of her longing, yet she would have none other
water than the rain.
Drawn by the love of music, the deer moves forward: she dies as she listens to the music, yet she shrinks
not in fear. {p. 108}
The widowed wife sits by the body of her dead husband: she is not afraid of the fire.
Put away all fear for this poor body.

ఎంత కషట్మో! నా పర్భువుతో కలయిక
వరిష్ంచే నీటికై చకోరం ఎదురుచూపు
ఆ ఆరిత్తోనే మృతుయ్వు అంచుదాకా
అయినా, వరష్పు చుకక్ మినహా కోరదు మరేమీ
పేర్మాగానంకై తనువే చాలిసుత్ంది కృషణ్జింక
అయినా, భయంతో వణికిపోదు
భరత్ మృతదేహం పకక్నునన్ సతి
అగిన్కి చలించదు
తనువు గురించిన భయానిన్ వదిలించుకో
LXV
I. 22. jab main bhûlâ, re bhâî
O BROTHER! when I was forgetful, my true Guru showed me the Way.
Then I left off all rites and ceremonies, I bathed no more in the holy water:
Then I learned that it was I alone who was mad, and the whole world beside me was sane; and I had
disturbed these wise people.
From that time forth I knew no more how to roll in the dust in obeisance:
I do not ring the temple bell:
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I do not set the idol on its throne: {p. 109}
I do not worship the image with flowers.
It is not the austerities that mortify the flesh which are pleasing to the Lord,
When you leave off your clothes and kill your senses, you do not please the Lord:

The man who is kind and who practises righteousness, who remains passive amidst the affairs of the
world, who considers all creatures on earth as his own self,
He attains the Immortal Being, the true God is ever with him.
Kabîr says: "He attains the true Name whose words are pure, and who is free from pride and conceit."

ఓ సోదరా, మరపైన నాకు
తోవ చూపింది సదుగ్రువు
కర్తువులు, యజాఞ్లూ విడిచా నపుప్డే
పుణయ్తీరథ్ సాన్నాలు లేవిక
నేనొకక్డనే పిచిచ్వాడనని తెలిసింది
నా వెనుక పర్పంచమంతా తెలివైనది
పండితులిన్ ఆందోళన పరిచా
ఆలయంలో గంట మోర్గించ లేదు
విగర్హాలను పీఠంపై పర్తిషిట్ంచనూ లేదు
కుసుమాలతో పర్తిమారాధనమూ లేదు
శరీరానిన్ శుషిక్ంచే కఠోరోపాసనలు
‘పర్భువు’కు పీర్తి కలిగించవు
వసత్రతాయ్గంతో, ఇందిర్యాల అదుపుతో
‘పర్భువు’ను తృపిత్ పరచలేవు
దయ, ఋజుతత్వ్ం కలిగ్ పార్పంచిక కారయ్ంలో నిశచ్లుడై
సరవ్భూతాంతరాతుమ్డైన వానికే శాశవ్తతత్వ్ం
దైవమాతనితోనే ఎలల్పుప్డూ
కబీరు అంటాడు
“పవితర్ వాకుక్లతో, మోస గరవ్ రహితునకే నిజనామ ధామం.”
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LXVI
I. 20. man na rangâye
THE Yogi dyes his garments, instead of dyeing his mind in the colours of love: {p. 110}
He sits within the temple of the Lord, leaving Brahma to worship a stone.
He pierces holes in his ears, he has a great beard and matted locks, he looks like a goat:
He goes forth into the wilderness, killing all his desires, and turns himself into an eunuch:
He shaves his head and dyes his garments; he reads the Gîtâ and becomes a mighty talker.
Kabîr says: "You are going to the doors of death, bound hand and foot!"

మనసుకు పేర్మవరాణ్లదద్కుండా
సనాయ్సి వసాత్ర్లకు కాషాయానన్దుద్తునాన్డు
ఆలయాన రాతిని ఆరాధిసూత్
పరబర్హామ్నిన్ వదిలేసుత్నాన్డు
చెవులకు రంధార్లు చేసి, పొడవాటి గడడ్ంతో
ముడులు పడిన జడలతో, మేకలా
ఇందిర్యాలనణచి, అరణాయ్ల దారిలో
జడునిలా
శిరోముండనం, రంగులదిద్న వసాత్ర్లు
గీతాపఠనం, అనరగ్ళోపనాయ్సం
కబీరు అంటాడు
“మృతుయ్ గహవ్రంలోకి పర్వేశిసుత్నాన్వు
చేతులకూ, కాళళ్కూ సంకెళళ్తో”
LXVII
I. 9. nâ jâne sâhab kaisâ hai
I DO not know what manner of God is mine.
The Mullah cries aloud to Him: and why? Is your Lord deaf? The subtle anklets that ring on the {p. 111} feet of
an insect when it moves are heard of Him.
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Tell your beads, paint your forehead with the mark of your God, and wear matted locks long and showy: but a
deadly weapon is in your heart, and how shall you have God?
తెలియదు నాకు నా ‘పర్భువు’ తతత్వ్మేమిటో
ములాల్ బిగగ్రగా అరుసుత్నాన్డెందుకో,
నీ ‘పర్భువు’ బధిరుడా?
కీటకపు కాలి మువవ్ల సునిన్తశబద్ం కూడా గార్హయ్మతనికి
మంతోర్చాచ్రణలు, తిలకధారణలు,
ముడివడిన జటలు, బాహయ్డంబరాలే
హృదయంలో మాతర్ం మృతుయ్ఖడగ్ం
దైవానిన్ పొందడమెలా?

LXVIII
III. 102. ham se rahâ na jây
I HEAR the melody of His flute, and I cannot contain myself:
The flower blooms, though it is not spring; and already the bee has received its invitation.
The sky roars and the lightning flashes, the waves arise in my heart,
The rain falls; and my heart longs for my Lord.
Where the rhythm of the world rises and falls, thither my heart has reached: {p. 112}
There the hidden banners are fluttering in the air.
Kabîr says: "My heart is dying, though it lives."
వేణుగాన రవం వినన్ంతనే నిలువలేకునాన్
వసంతం రాకుండానే సుమం వికసించింది
తుమెమ్దకు ఆహావ్నమందింది
ఆకాశం ఉరిమింది, మెరుపు మెరిసింది
హృదయంలో తరంగాలెగిసాయి
వరిష్సోత్ంది, ‘పర్భువు’కై ఎద వేగిరపడుతోంది
పడిలేచే పర్పంచ లయ దరికి నా హృదయంచేరింది
అదృశయ్ పతాకాలు గాలిలో రెపరెపలాడుతునాన్యి
కబీరు అంటాడు
“నా హృదయం జీవిసూత్ మరణిసోత్ంది”
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