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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 '

pHé

2018

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

2
(గత సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

LXXXIX
I. 100. kôi s'untâ hai jñânî râg gagan men
IS there any wise man who will listen to that solemn music which arises in the sky?
For He, the Source of all music, makes all vessels full fraught, and rests in fullness Himself. {p. 136}
He who is in the body is ever athirst, for he pursues that which is in part:
But ever there wells forth deeper and deeper the sound "He is this--this is He"; fusing love and
renunciation into one.
Kabîr says: "O brother! that is the Primal Word."

ఆకాశంలో ఆ గంభీర లయానాదం
వినన్ జాఞ్నులెవరైనా ఉనాన్రా
నాదమూల’మాతడు’
పాతర్లనిన్ంటినీ పూరిసూత్
పూరణ్తవ్ంలో విశర్మిసాత్డు
తనువులోని ‘ఆతని’కి దాహారిత్ లేదు
తనలో భాగమైనందునే
ఆంతరంగపు లోతులలో
తవ్మేవాహ నాదం మరీ మరీ గంభీరం
పేర్మా తాయ్గం ఒకక్టౌతాయి
కబీరు
“సోదరా, అదే పరమ పదం.”
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XC
I. 108. main kâ se bûjhaun
TO whom shall I go to learn about my Beloved?
Kabîr says: "As you never may find the forest if you ignore the tree, so He may never be found in
abstractions."

నా ‘పేర్మికుణిణ్’ గురించి ఎవరి వదద్ నేరవ్ను!
కబీరు అంటాడు
“వృకాష్నిన్ ఉపేకిష్సేత్ అడవి పొడచూపదు
పొందలేవతనిని పరాకుతో”
XCI
III. 12. samskirit bhâshâ padhi lînhâ
I HAVE learned the Sanskrit language, so let all men call me wise:
But where is the use of this, when I {p. 137} am floating adrift, and parched with thirst, and burning with the
heat of desire?
To no purpose do you bear on your head this load of pride and vanity.
Kabîr says: "Lay it down in the dust, and go forth to meet the Beloved. Address Him as your Lord."

సంసక్ృతం నేరాచ్, పండితుడివనాన్రంతా
సుడిలో దారితపుప్తోంటే
దాహారిత్తో గొంతుమండుతోంటే
కోరికతో మనసు దహిసోత్ంటే
పర్యోజనం ఏది?
గరావ్తిశయ భారం మోయడం వృథా
కబీరు అంటాడు
“ధూళిలో కలిపేయి దానిన్
‘పిర్యుణిణ్’ కలుసుకో
‘పర్భువు’గా పిలుచుకో.”
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XCII
III. 110. carkhâ calai surat virahin kâ
THE woman who is parted from her lover spins at the spinning wheel.
The city of the body arises in its beauty; and within it the palace of the mind has been built.
The wheel of love revolves in the sky, and the seat is made of the jewels of knowledge:
What subtle threads the woman weaves, and makes them fine with love and reverence! {p. 138}
Kabîr says: "I am weaving the garland of day and night. When my Lover comes and touches me with His
feet, I shall offer Him my tears."
‘పిర్యుని’కి దూరమైన ఆమె

రాటన్ం వడుకుతోంది
సుందర శరీర నగరంలో
మానస పార్సాదం నిరిమ్తమైంది
ఆకాశాన పేర్మ చకర్ భర్మణం
రతాన్లతో పొదిగిన సింహాసనం
పేర్మ, భకిత్ పర్పతుత్లతో
ఎంత సునిన్తమైన దారాలలిల్ందో
కబీరు అంటాడు
“రేయింబవళళ్ పూమాల అలుల్తునాన్
‘పిర్యుడు’ వచిచ్ పాదాలతో నను సప్ృశిసేత్
కనీన్టిని అరిప్సాత్”
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XCIII
III. 111. kotîn bhânu candra târâgan
BENEATH the great umbrella of my King millions of suns and moons and stars are shining!
He is the Mind within my mind: He is the Eye within mine eye.
Ah, could my mind and eyes be one! Could my love but reach to my Lover! Could but the fiery heat of my
heart be cooled!
Kabîr says: "When you unite love with the Lover, then you have love's perfection."

నా ‘పర్భువు’ ఛతర్ ఛాయలో
కోటాల్ది రవిచందుర్లు తారలు వెలుగొందుతూ
నా మానసంలోని మన’సాతడు’
నా నేతార్నికి నేతర్ం
మనసూ నేతర్ం ఏకమయేయ్నా?
నా పేర్మ ‘పిర్యుణిణ్’ చేరేనా?
నా హృదయతాపం చలల్బడేనా?
కబీరు అంటాడు
“ ‘పేర్మికుని’తో పేర్మ లయిసేత్
పరిపూరణ్మా పేర్మ”
XCIV
I. 92. avadhû begam des' hamârâ
O SADHU! my land is a sorrowless land.
I cry aloud to all, to the king and the beggar, the emperor and the fakir-Whosoever seeks for shelter in the Highest, let all come and settle in my land!
Let the weary come and lay his burdens here!
So live here, my brother, that you may cross with ease to that other shore.
It is a land without earth or sky, without moon or stars;

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé

2018

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

6
For only the radiance of Truth shines in my Lord's Durbar.
Kabîr says: "O beloved brother! naught is essential save Truth."

ఓ సాధూ, దుఃఖరహితసీమ నాది
రాజుకూ, పేదకూ
నవాబుకూ, గరీబుకూ
అందరికీ ఎలుగెతిత్ చెబుతునాన్
సరోవ్నన్తుని ఆశర్యం కోరేవారంతా
రండి, నా సీమలో సిథ్రంకండి
బలహీనులు తమ భారానిన్కక్డ దించుకోండి
సోదరా, నివసించికక్డ
ఆవలి తీరానిన్ అవలీలగా చేరవచుచ్
భూమాయ్కాశాలు, తారాచందుర్లు లేని సీమ ఇది
సతయ్పర్భలే పర్కాశిసాత్యి నా పర్భువు దరాబ్రులో
కబీరు అంటాడు
“పిర్యసోదరా,
నితాయ్వసరాలు లేవు
సతయ్మే కాపు”

XCV
I. 109. sâîn ke sangat sâsur âî
CAME with my Lord to my Lord's home: but I lived not with Him and I tasted Him not, and my youth
passed away like a dream.
On my wedding night my women-friends sang in chorus, and I was anointed with the unguents of
pleasure and pain:
But when the ceremony was over, I left my Lord and came away, and my kinsman tried to console me
upon the road.
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Kabîr says, "I shall go to my Lord's house with my love at my side; then shall I sound the trumpet of
triumph!"

నా ‘పర్భువు’తో ఆయన గృహానికేతెంచా
జీవనం లే’దతని’తో, రుచైనా చూడలేదు
యవవ్నం కలలా గడిచింది
పెండిల్నాటి రాతిర్ సఖులు బృందగానం చేశారు
బాధానందాలు అలదారు ఒడలంతా
వేడుక ముగిసింది
‘పర్భువు’ను వీడి వచేచ్శా
దారిలో ఓదారాచ్రు బంధువులు
కబీరు అంటాడు
“పేర్మను తోడు తీసుకెళాళ్లి పర్భువు సౌధానికి
విజయఢంకా మోర్గించాలపుప్డు.”
XCVI
I. 75. samajh dekh man mît piyarwâ
O FRIEND, dear heart of mine, think well! if you love indeed, then why do you sleep?
If you have found Him, then give yourself utterly, and take Him to you.
Why do you loose Him again and again?
If the deep sleep of rest has come to your eyes, why waste your time making the bed and arranging the
pillows?
Kabîr says: "I tell you the ways of love! Even though the head itself must be given, why should you weep
over it?"

మితర్మా, పిర్యమానసమా బాగా ఆలోచించు
నిజంగా పేర్మిసేత్, నిదురిసాత్వెందుకు
‘అతనిన్’ పొందితే,

నినున్ సరవ్సమరప్ణంచేసుకో
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తీసుకో ‘అతణిణ్’ నీలోకి
మళీళ్ మళీల్ కోలోప్కు
గాఢ నిదుద్ర ఆవహిసోత్ంటే
శయయ్, పరుపులు సరిచేసూత్ ఆలసిసాత్వేం.
కబీరు అంటాడు
“ఆరాధనా మారాగ్లు చెపాప్.
శిరసుస్నే సమరిప్ంచాలంటే రోదనలెందుకు?”
XCVII
II. 90. sâhab ham men, sâhab tum men
THE Lord is in me, the Lord is in you, as life is in every seed. O servant! put false pride away, and seek for Him
within you.
A million suns are ablaze with light,
The sea of blue spreads in the sky,
The fever of life is stilled, and all stains are washed away; when I sit in the midst of that world.
Hark to the unstruck bells and drums! Take your delight in love!
Rains pour down without water, and the rivers are streams of light.
One Love it is that pervades the whole world, few there are who know it fully:
They are blind who hope to see it by the light of reason, that reason which is the cause of separation-The House of Reason is very far away! {p. 143}
How blessed is Kabîr, that amidst this great joy he sings within his own vessel.
It is the music of the meeting of soul with soul;
It is the music of the forgetting of sorrows;
It is the music that transcends all coming in and all going forth.
‘పర్భువు’ నాలో, నీలో
వితుత్లో జీవంలా
డంభం విడచిపెటుట్
అంతరంగంలోని ‘ఆతని’ని ఆశించు
కోటాల్ది ఆదితుయ్లు కాంతితో భాసిసుత్నాన్రు
నీలిసందర్ంతో నిండింది ఆకాశం
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ఆ లోకం మధయ్లో నిలిసేత్
జీవ తాపం నిలిచింది
మరకలు తొలగాయి
అనాహత గంటల, ఢకక్ల నాదం ఆలకించి
పేర్మలో నీ ఆనందం అందుకో
జలం లేకుండా వరిష్సోత్ంది
నదులు జాఞ్న పర్వాహాలు
విశవ్మంతా వాయ్పించింది ఏకైక పేర్మ
కొదిద్మందికే అవగతమది పూరణ్ంగా
అంధులు హేతుకాంతిలో వెదుకుతారు
హేతువే ఎడబాటుకు కారణం
కారణ గృహం సుదూరం
ఏమి భాగయ్ం కబీరుది
ఇంత అమితానందం మధయ్లో
తన పాతర్లోనే గానంచేసుత్నాన్డు
ఆతమ్తో ఆతమ్ కలయికా గానమది
బాధలనిన్టినీ మరపించే గానమది
బాహాయ్ంతరంగాల విసత్రించే గానమది

XCVIII
II. 98. ritu phagun niyar ani
The month of March draws near: ah, who will unite me to my Lover?
How shall I find words for the beauty of my Beloved? For He is merged in all beauty.
His colour is in all the pictures of the world, and it bewitches the body and the mind.
Those who know this, know what is this unutterable play of the Spring.
Kabir says: “Listen to me, brother! There are not many who have found this out.”
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ఫాలుగ్ణం దగగ్రైంది
ననున్ ‘పిర్యుని’తో చేరేచ్దెవవ్రు?
‘పిర్యుని’ సౌందరాయ్నికి పదాలెకక్డివి

సరవ్సౌందరయ్ంలో లయమైనాడు
విశవ్ చితార్లలో ‘అతని’ వరణ్ం
తనువునూ మనసునూ వశంచేసుకొంది
దీనిన్ తెలిసికొనన్వారికి
వరిణ్ంచలేని వసంత కీర్డ అవగతం
కబీరు అంటాడు
“విను సోదరా, దీనిన్ సాధించినవారు ఎకుక్వగా లేరు”
XCIX
II. 111.Narad, pyar so antar nahi
OH Narad! I know that my Lover cannot be far:
When my Lover wakes, I wake; when He sleeps, I sleep.
He is destroyed at the root who gives pain to my Beloved.
Where they sing His praise, there I live;
When He moves, I walk before Him: my heart yearns for my Beloved.
The infinite pilgrimage lies at His feet, a million devotees are seated there.
Kabir says: “The Lover Himself reveals the glory of true love.”

ఓ నారదా, నా ‘పిర్యుడు’ దూరంకాదని తెలుసు
పిర్యుడు మేలొక్ంటే, మేలొక్ంటా
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నిదురిసేత్, నిదురిసాత్
మూలాలు నశించిన వానితో, ‘పిర్యుని’కి బాధ
‘అతని’ని కీరిత్ంచేచోటే వసిసాత్
‘అతను’ కదలితే, ముందు నడుసాత్

‘పేర్మికుని’కై హృదయం తపిసుత్ంది
అంతులేని తీరధ్యాతర్ ‘ఆతని’ పాదసీమలో
కోటాల్ది భకుత్లు ఆసీనులైనారు
కబీరు అంటాడు
“పేర్మ ఘనకీరిత్ని తనకుతానే ఎరుకపరిచాడు ‘పిర్యుడు’.”

C
II. 122. kôî prem kî peng jhulâo re
HANG up the swing of love to-day! Hang the body and the mind between the arms of the Beloved, in the
ecstasy of love's joy:
Bring the tearful streams of the rainy clouds to your eyes, and cover your heart with the shadow of
darkness:
Bring your face nearer to His ear, and speak of the deepest longings of your heart.
Kabîr says: "Listen to me, brother! bring the vision of the Beloved in your heart."

ఈరోజే పేర్మ ఊయలని నిలుపు
పేర్మానందాతిరేకంలో
తనువునూ మనసునూ
పేర్మమయుని హసాత్లలో నిలుపు
శార్వణ మేఘపు వరష్ంలా
కనున్లవెంట కనీన్రు పర్వాహింపనీ
హృదయానిన్ చీకటి నీడతో కపేప్యి
నీ ముఖానిన్ అతని చెవికి దగగ్ఱగా చేరుచ్
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నీ ఎదలోతులలోని ఆరిత్ని వినన్వించు
కబీరు అంటాడు
“సోదరా విను, పేర్మమయుని హృదయంలో నిలుపుకో”

త్ ం)
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