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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)

LXXXV
III. 90. naihar se jiyarâ phât re
MY heart cries aloud for the house of my lover; the open road and the shelter of a roof are all one to her
who has lost the city of her husband.
My heart finds no joy in anything: my mind and my body are distraught.
His palace has a million gates, but there is a vast ocean between it and me:
How shall I cross it, O friend? for endless is the outstretching of the path.
How wondrously this lyre is wrought! When its strings are rightly strung, it maddens the heart: but
when the keys are broken and the strings are loosened, none regard it more.
I tell my parents with laughter that I must go to my Lord in the morning; {p. 132}
They are angry, for they do not want me to go, and they say: "She thinks she has gained such dominion
over her husband that she can have whatsoever she wishes; and therefore she is impatient to go to him."
Dear friend, lift my veil lightly now; for this is the night of love.
Kabîr says: "Listen to me! My heart is eager to meet my lover: I lie sleepless upon my bed. Remember me
early in the morning!"
‘పేర్మికుని’ నివాసానికై మనసు రోదిసోత్ంది బిగగ్రగా

నను కనన్వారికి చెబుతా

‘భరత్’ నగరానిన్ కోలోప్యినదానికి, నడి మారగ్మైనా, నీడైనా ఒకక్టే

పార్భాతాన ‘పర్భువు’ను చేరుతునాన్నని

ఉలాల్సం లేదెందులోనూ మనసుకి

అంగీకరించని వారు, కోపంగా అంటునాన్రు

తనువూ మనసూ కలవరమైనాయి

‘పతి’పై ఆధిపతయ్ంతో కోరింది ఏదైనా

‘అతని’ పార్సాదానికి కోటాల్ది దావ్రాలు

సాధించవచచ్నుకొంటునాన్నని

కానీ, మధయ్లో మహాసాగరం

అందుకే ‘భరత్’నుచేరేందుకు ఆరాటపడుతునాన్నని

దాటే దెలా హితుడా,

‘పిర్యతమా’, మేలిముసుగు తొలగించు తేలికగా

మారగ్ం సాగుతోంది అంతులేకుండా

ఇది పేర్మా నిశి! కబీరు అంటాడు

అదుభ్తమైనదీ వీణ

“విను, ‘పిర్యుణిణ్’ చేరేందుకు తొందరపడుతోంది మనసు.

సవ్రాలు సరిగా మీటితే హృదయం ఉనమ్తత్మౌతోంది

శయయ్పై నిదురే లేదు

మీటలు భినన్మైనా, తీగలు వదులైనా గౌరవం లేదు

ఉదయానేన్ ననున్ గురుత్చేసుకో” ***
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LXXXVI
III. 96. jîv mahal men S'iv pahunwâ
SERVE your God, who has come into this temple of life!
Do not act the part of a madman, for the night is thickening fast.
He has awaited me for countless ages, {p. 133} for love of me He has lost His heart:
Yet I did not know the bliss that was so near to me, for my love was not yet awake.
But now, my Lover has made known to me the meaning of the note that struck my ear:
Now, my good fortune is come.
Kabîr says: "Behold! how great is my good fortune! I have received the unending caress of my Beloved!"

జీవాలయానికేతెంచిన దైవానిన్ సేవించు
పిచిచ్వానిగా నటించకు, రాతిర్ చికక్నౌతోంది
యుగాలుగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు
నా పేర్మకై పరితపిసుత్నాన్డు
పరమానందం నాచెంతనేనని తెలియలా
పేర్మ మేలొక్న లేదు
ఇపుప్డే, నా చెవిని తాకిన
సవ్రం జాఞ్నానిన్ తెలియపరిచాడు ‘పిర్యుడు’
సౌభాగయ్ం వరించింది
కబీరు అంటాడు
“ఎంత గొపప్ సౌభాగయ్మో
‘పిర్యుని’ అంతులేని సప్రశ్ లభించింది”

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2018

కబీర్ జాఞ్నదీపికలు

4

LXXXVII
I. 71. gagan ghatâ ghaharânî, sâdho
CLOUDS thicken in the sky! O, listen to the deep voice of their roaring;
The rain comes from the east with its monotonous murmur.
Take care of the fences and boundaries {p. 134} of your fields, lest the rains overflow them;
Prepare the soil of deliverance, and let the creepers of love and renunciation be soaked in this shower.
It is the prudent farmer who will bring his harvest home; he shall fill both his vessels, and feed both the
wise men and the saints.

ఆకసాన మబుబ్లు చికక్నౌతునాన్యి
ఉరుముల భీషణ నాదం వినండి
తూరుప్నుండి వరష్ం రొదచేసూత్ వసోత్ంది
పొలం గటూల్, కంచెలూ జాగర్తత్చేసుకోండి
ముంపు పొంచివుంది
విముకిత్ భూమిని సిదధ్ంచేసుకోండి
పేర్మ ముకిత్ లతలు జడిలో తడవనివవ్ండి
తెలివైన రైతు ఫలసాయం పొంది
రెండు గాదెలూ నింపుతాడు
జాఞ్నులకు, మౌనులకు విందు చేసాత్డు
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LXXXVIII
III. 118. âj din ke main jaun balihârî
THIS day is dear to me above all other days, for to-day the Beloved Lord is a guest in my house;
MY chamber and my courtyard are beautiful with His presence.
My longings sing His Name, and they are become lost in His great beauty:
I wash His feet, and I look upon His Face; and I lay before Him as an {p. 135} offering my body, my mind, and all
that I have.
What a day of gladness is that day in which my Beloved, who is my treasure, comes to my house!
All evils fly from my heart when I see my Lord.
"My love has touched Him; my heart is longing for the Name which is Truth."
Thus sings Kabîr, the servant of all servants.
ఈ దినం పిర్యమైంది నాకు
మిగిలిన రోజుల కంటే
పిర్య ‘పర్భువు’ ఆతిథయ్మిచేచ్ రోజిది
నా గది, పార్ంగణం ‘అతని’ రాకతో
సుందరమైనాయి
కోరికలు ‘అతని’ నామగానం చేసూత్
‘అతని’ సౌందరయ్ంలో లయమైనాయి
‘అతని’ పాదాలు కడిగా,
మోముకేసి చూశా
తనువునూ, మనసునూ, సరవ్సావ్నన్రిసూత్
‘అతని’ చెంత చేరా
ఎంత మధురమైన దినమిది!
నా పెనిన్ధి నా ఇంటికేతెంచింది
‘పర్భువు’ దరశ్నంకాగానే
ఎదలోని దురాచనలు ఎగిరి పోయాయి
నా పేర్మ సప్ృశించిందతణిణ్.
సతయ్మైన నామానికై ఎద తలల్డిలిల్ంది
దాసానుదాసుడు కబీరు గానం చేసుత్నాన్డలా

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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