
1. 

�वसज�न 

 

�नशा क�, धो देता राकेश 
चाँदनी म� जब अलक�  खोल, 
कल� से कहता था मधमासु  
बता दो मधम�दराु  का मोल; 

 
 बछाती थी सपन# के जाल 
त$हार�ु  वह क&णा क� कोर, 
गई वह अधर# क� म*कानु  
मझेु  मधमयु  पीडा ़म� बोर; 

 
झटक जाता था पागल वात 
ध0लू  म� त�हनु  कण# के हार; 
0सखाने जीवन का संगीत 
तभी तमु  आये थे इस पार! 

 
गये तब से 7कतने यगु  बीत 
हएु  7कतने द�पक �नवा9ण! 
नह�ं पर म:ने पाया सीख 
त$हाराु  सा मनमोहन गान। 

 
भलतीू  थी म: सीखे राग 
 बछलते थे कर बार$बार, 
त$ह�ु  तब आता था क&णेश! 
उ=ह�ं मेर� भल#ू  पर >यार! 

 
नह�ं अब गाया जाता देव! 
थक� अगँल�ु  ह: ढ�ल़े तार 
@वAववीणा म� अपनी आज 
0मला लो यह अ*फटु  झंकार! 

 

 

 

Opuštění 

 

Noc omývána měsícem 

své kadeře v záři rozprostřela 

a předjaří se otázalo poupěte: 

Pověz, nektaru jaká je cena? 

 

Kolik epoch uplynulo, 

kolik lamp uhaslo, cos odešel, 

a já stále neumím 

tu melodii, v níž jsi zněl. 

 

Ostří tvého soucitu 

nastražilo léčku snů, 

když úsměv rtů tvých není tu, 

v touze sladce utonu. 

 

Naučenou melodii zkazila jsem, 

ze strun sklouzly nejednou mé prsty. 

Ty jediný jsi zůstal shovívavý, 

když výtky se na mou hlavu snesly. 

 

Blouznivý vánek počítal 

perly rosy v prachu cest, 

jen abys učil píseň života, 

jsi sestoupil na tento svět. 

 

Bože, už více nezazpívá, 

struny jsou vetché, prsty znavené, 

dnes tóny, jimiž vína zní, 

již chabé jsou a zlomené. 

 

(Sbírka Nīhār) 



2. 

�मटने का खेल 

 

म: अन=त पथ म� 0लखती जो 

सि*मत सपन# क� बात�, 

उनको कभी न धो पाय�गी 

अपने आँसू से रात�! 

 

उड़ उड़ कर जो धलू करेगी 

मेघ# का नभ म� अ0भषेक, 

अ0मट रहेगी उसके अचंल 

म� मेर� पीड़ा क� रेख। 

 

तार# म� G�त बि$बत हो 

म*काय�गींु  अन=त आँख�, 

होकर सीमाह�न, श=यू  म� 

मंड़राय�गी अ0भलाष�। 

 

वीणा होगी मकू बजाने 

वाला होगा अ=तधा9न, 

@व*म�तृ  के चरण# पर आकर 

लौट�गे सौ सौ �नवा9ण! 

 

जब असीम से हो जायेगा 

मेर� लघु सीमा का मेल, 

देखोगे तमु  देव! अमरता 

खेलेगी 0मटने का खेल! 

 

 

 

 

 

 

 

Hra zmizení 

 

Na nekončící cesty psala jsem 

příběhy rozesmátých snů. 

Ty, které svými slzami 

noci nikdy nesmyjí! 

 

Oči se budou smát, 

hluboké, v odrazu hvězd 

a touhy bezmezné 

budou se vznášet v prázdnotě! 

 

Vzlétne má bolest, zvíří prach, 

a v oblacích se vzdálí. 

Však otisk její ten nikdo nesmaže 

z okraje mého sárí.  

 

Vína zůstane němá 

a kdo hrál na ni, zmizí. 

A jež přišly ve stopách zapomnění, 

i zaniknou duše cizí. 

 

A má až duše spoutaná 

rozprostře se v nekonečných končinách, 

dívej se, božský, na tu hru, 

co věčnost bude hrát. 

 

 

 

(Sbírka Nīhār) 



3.
 

�नवा�ण 

 

घायल मन लेकर सो जाती 

मेघ# म� तार# क� >यास, 

यह जीवन का Jवार श=यू  का 

करता है बढकर उपहास। 

 

चल चपला के द�प जलाकर 

7कसे ढढताूँ  अ=धाकार? 

अपने आँसू आज @पलादो 

कहता 7कनसे पारावार? 

 

झकु झकु झमू  झमू  कर लहर� 

भरतीं बद#ू  के मोती; 

यह मेरे सपन# क� छाया 

झोक# म� 7फरती रोती; 

 

आज 7कसी के मसले तार#  

क� वह दरागतू  झंकार, 

मझेु  बलातीु  है सहमी सी 

झंझा के परद# के पार। 

 

इस असीम तम म� 0मलकर 

मझकोु  पलभर सो जाने दो, 

बझु जाने दो देव! आज 

मेरा द�पक बझु जाने दो! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvanutí 

 

S poraněnou duší 

usíná žízeň hvězd, 

a prázdno, které zůstává, 

bývá jenom pro smích. 

 

Koho hledá noc, 

když v mžiku lampu zažíhá? 

Polkni své slzy, 

rozmlouvat o duši není s kým. 

 

Valí se, lámou vlny, 

plní se perlami slz 

a ze snů mých, co zůstal stín, 

příbojem zmítán nářek zní.  

 

Dnes z dálky cítím 

smršť rozdrcených hvězd, 

ta vichřice mě, vystrašenou, 

volá z oněch míst. 

 

V bezbřehou tmu se ponořit 

a chvíli spočinout.  

Ach bože, kéž můj plamen dohoří! Prosím, 

dnes nechej mé světlo uhasnout! 

 

 

 

(Sbírka Nīhār) 



4. 

 

उस पार 

 

घोर तम छाया चार# ओर 

घटाय� �घर आN घन घोर; 

वेग मा&त का है G�तकलू  

�हले जाते ह: पव9त मलू; 

गरजता सागर बार$बार, 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

तरंग� उठPं पव9ताकार 

भयंकर करतीं हाहाकार, 

अरे उनके फे�नल उQRवास 

तर� का करत ेह: उपहास; 

हाथ से गयी छटू  पतवार, 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

Sास करने नौका, *वQR=द 

घमतेू  7फरते जलचर व=दॄ ; 

देख कर काला 0स=धु अन=त 

हो गया हा साहस का अ=त! 

तरंग� ह: उUताल अपार, 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

बझु गया वह नVW Gकाश 

चमकती िजसम� मेर� आश; 

रैन बोल� सज कXणृ  दकलु ू  

’@वसज9न करो मनोरथ फलू ; 

न जाये कोई कणा9धार, 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार?‘ 

 
 

 

 

Druhý břeh 

 

Děsivá tma, stíny všemi směry, 

temné mraky nakupeny, 

vítr prudký, nepříznivý, 

hory se chvějí, obnaženy, 

oceán hřmí, až tají se dech, 

kdo převeze mě na druhý břeh? 

 

Vlny se vzdouvají nad útesy, 

hlasitý nářek mezi běsy. 

Není to nářek - pěnivý smích, 

to výsměch je řekám v údolích. 

Kormidlo vymklo se, zpátky ni vpřed, 

kdo mě teď převeze na druhý břeh? 

 

Děsiví tvorové z propadlišť dějin 

mé malé loďky zmocnit se chtějí. 

Hledím na bez konce proud řeky temné, 

ach, žádné odvahy není už ve mně. 

Vlna za vlnou, oceán vře, 

kdo převeze mě na druhý břeh? 

 

Poslední hvězda uhasla,  

již není žádné naděje. 

Jen noc v černém mušelínu tiše užasla: 

„Když není převozník, 

zanech své touhy krásný květ, 

kdo by tě převezl na druhý břeh?“ 

 

 



सनाु  था म:ने इसके पार 

बसा है सोने का संसार, 

जहाँ के हंसते @वहग ललाम 

मUयृ ु छाया का सनकरु  नाम! 

धरा का है अन=त Zगंारृ , 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

जहाँ के �नझ9र नीरव गान 

सनाु  करते अमरUव Gदान; 

सनाताु  नभ अन=त झंकार 

बजा देता है सारे तार; 

भरा िजसम� असीम सा >यार, 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

पXपु  म� है अन=त म*कानु  

Uयाग का है मा&त म� गान; 

सभी म� है *वग[य @वकाश 

वह� कोमल कमनीय Gकाश; 

दरू 7कतना है वह संसार! 

कौन पहचाु ँ  देगा उस पार? 

 

सनाईु  7कसने पल म� आन 

कान म� मधमयु  मोहक तान? 

’तर� को ले आओ मंझधार 

डबू  कर हो जाओगे पार; 

@वसज9न ह� है कणा9धार, 

वह� पहचाू ँ  देगा उस पार।’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyšela jsem něco o místech, 

kde v život snu se ponoříš 

a jména stínů na tvých rtech 

ptáci jen lehce švitoří. 

Stále rozkoš vládne v těchto dnech, 

kdo převeze mě na druhý břeh? 

 

Vodopád tam v písní němé 

vypráví o věčném žití. 

Tak i vítr na obloze 

všechny hvězdy rozezní ti. 

Naplněn, kdo bezbřehou lásku poznal. 

A kdo převeze mě na druhý břeh? 

 

V květině je věčný úsměv 

a vítr píseň odloučení šveholí, 

ve všem přebývá rajská moudrost, 

něžné, krásné světlo. 

Jak daleko je ten svět! 

Kdo převeze mě na druhý břeh? 

 

Kdo mámil tě písní a konejšil, 

že v mžiku budeš tam? 

„Jen vprostřed proudu je třeba se utišit, 

ponořen a zcela odevzdán, 

kormidelník, to jest oddán být, 

tě na druhý břeh dopraví.“ 

 

 

 

(Sbírka Nīhār) 



5. 

 

 

मेर� साध 

 

थक�ं पलक�  सपन# पर ड़ाल 

\यथा म� सोता हो आकाश, 

छलकता जाता हो चपचापु  

बादल# के उर से अवसाद; 

 

वेदना क� वीणा पर देव 

श=यू  गाता हो नीरव राग, 

0मलाकर �नAवास# के तार 

गथतीूँ  हो जब तारे रात; 

 

उ=ह�ं तारक फल#ू  म� देव 

गथनाूँ  मेरे पागल Gाण 

हठPले मेरे छोटे Gाण! 

 

7कसी जीवन क� मीठP याद 

लटाताु  हो मतवाला Gात, 

कल� अलसायी आँख� खोल 

सनातीु  हो सपने क� बात; 

 

खोजते ह# खोया उ=माद 

म=द मलया�नल के उQछवास, 

माँगती हो आँसू के  ब=द ु

मकू फल#ू  क� सोती >यास; 

 

@पला देना धीरे से देव 

उसे मेरे आँसू सकमारु ु  

सजीले ये आँसू के हार! 

 

 

 

Má touha 

 

Pokryvši sny znavenými víčky, 

v bolesti spočívá obloha. 

Neslyšně se rozlévá 

smutek z hrudi mraků. 

 

Jako by bůh v tichu rozezněl 

bolestné víny hlas 

a v melodii té pak výdech strun 

s hvězdnou nocí splétal. 

 

Bože, mezi hvězdné květy 

propleť i duši mou -  

mou malou, pošetilou duši. 

 

Sladké vzpomínky života 

opilé ráno oloupilo. 

A poupě, sotva znavené oči otevřelo, 

by vyprávělo o svých snech.  

 

Dech vánku letního, jak z hor se snáší, 

ztracenou noci touhu hledá. 

A spící žízeň němých květů 

snad touží napojit se kapkou slz. 

 

Z mého smutku, bože, 

dej jim pít. 

Kouzelný je věnec těchto slz! 

 

 

 



मचलते उ]गार# से खेल 

उलझते ह# 7करण# के जाल, 

7कसी क� छकरू  ठंढ� सांस 

0सहर जाती ह# लहर� बाल; 

 

च7कत सा सनेू  म� संसार 

^गन रहा हो Gाण# के दाग, 

सनहल�ु  >याल� म� �दनमान 

7कसी का पीता हो अनरागु ; 

 

ढाल देना उसम� अनजान 

देव मेरा ^चर सं^चत राग 

अरे यह मेरा मादक राग! 

 

मUत हो *वि>नल हाला ढाल 

महा�न_ा म� पारावार, 

उसी क� धड़कन म� तफानू  

0मलाता हो अपनी झंकार; 

 

झकोर# से मोहक स=देश 

कह रहा हो छाया का मौन, 

स>तु  आह# का द�न @वषाद 

पछताू  हो आता है कौन? 

 

बहा देना आकर चपचापु  

तभी यह मेरा जीवन फलू  

सभगु  मेरा मरझायाु  फलू ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hříčka výtrysků rozehrála nebe, 

téměř by z paprsků splétalo síť. 

A snad že dotkl se jich něčí chladný dech, 

chvějí se vlny ve vlasech. 

 

V prázdnotě překvapený svět 

počítá jizvy na duši. 

A den ve zlatém pohárku 

něčí lásku upíjí. 

 

Stvoř, bože, melodii 

ze všeho, co v nitru uchovávám. 

- Hle, mou sladkou melodii. 

 

Omamný a snový 

byl by oceán hlubokého spánku 

a v bouři srdce tlukot 

se všemi zvuky splývá. 

 

Skrze poryvy větru 

promlouvá stínu mlčení. 

A jen skrytý povzdech 

ptá se: „Kdo to přichází?“ 

 

Přijď neslyšně 

a odnes života mého květ. 

Ten krásný, zvadlý květ. 

 

 

 

(Sbírka Nīhār) 



6. 

समा�ध के द�प से 

 

िजन नयन# क� @वपुल नी0लमा 

म� 0मलता नभ का आभास, 

िजनका सी0मत उर करता था 

सीमाह�न# का उपहास; 

 

िजस मानस म� डबू  गये 

7कतनी क&णा 7कतन ेतफानू ! 

लोट रहा है आज धलू म� 

उन मतवाल# का अ0भमान। 

 

िजन अधर# क� म=द हसीँ  थी 

नव अ&णोदय का उपमान, 

7कया दैव ने िजन Gाण# का 

केवल सषमाु  से �नमा9ण; 

 

त�हनु   ब=द ुसा, मंजु समनु  सा 

िजन का जीवन था सकमारु ु , 

�दया उ=ह� भी �नठरु  काल ने 

पाषाण# का सयनागार। 

 

कन कन म�  बखर� सोती है 

अब उनके जीवन क� >यास, 

जगा न दे हे द�प! कह�ं 

उनको तेरा यह Vीण Gकाश! 
 

 

 

 

 

 

 

Světlo pohroužení 

 

Těch očí, jejichž nesmírná modř 

vlévala odlesk do nebes, 

a srdcí spoutaných, 

jimiž bez pout výsměch zněl, 

 

a myslí stále zvířených 

bouřemi a smutky! 

Ta všechna pýcha marnivá 

teď leží v prachu cest.  

 

Rty se úsměv rozléval 

jak úsvit obzorem, 

co s krásou čistou tvořeno, 

je božím výtvorem. 

 

Jako kapky rosy, jako křehký květ, 

kdo život jemný žil, 

setkal se s časem nelítostným, 

jenž v kamení jej uložil. 

 

V prachu rozptýlen, 

kdos po životě žíznil, dávno spíš. 

Ó, lampo, neprobouzej žízeň tu, 

vždyť na cestu sotva posvítíš.  

 

 

 

(Sbírka Nīhār) 



7.  

मरझायाु  फलू  

 

था कल� के `प शैशव- 

म� अहो सखूे समनु ,  

म*कराताु  था, bखलाती  

अकं म� तझकोु  पवन !  

 

bखल गया जब पण9ू  त-ू 

मंजलु सकोमलु  पXपवरु ,  

लcधु  मध ुके हेत ुमडरातेँ   

लगे आन ेdमर !  

 

ि*नeध 7करण� च=_ क�-  

तझकोु  हसातीँ  थीं सदा,  

रात तझु पर वारती थी  

मो�तय# क� स$पदा ! 

 

लोfरयाँ गाकर मधपु  

�न_ा @ववश करत ेतझेु , 

यUन माल� का रहा- 

आन=द से भरता तझ।ेु  

 

कर रहा अठखे0लयाँ- 

इतरा सदा उ]यान म�, 

अ=त का यह gAय आया- 

था कभी hया iयान म�। 

 

सो रहा अब तू धरा पर- 

शXकु   बखराया हआु , 

ग=ध कोमलता नह�ं 

मखु मंजु मरझायाु  हआ।ु  
 
 

 

Vybledlá květina 

 

Dětství jako nerozvité poupě, 

hleď, bylo v uschlé květině! 

Smál se a pohrával si 

s náručí tvou vítr. 

 

Ta radost, když ses naplnila, 

krásný, hebký květ! 

A čmeláka si přivábila, 

jak toužil k tobě přivonět. 

 

Laskavé paprsky měsíce 

vždy tě rozesmály 

a noc tě pokrývala 

perlami všemi.  

 

Píseň čmeláka tě kolébala, 

až zavřela bys unavené oči. 

Jak šťastná květina jsi byla, 

když zahradník tě zahrnul svou péčí. 

 

Tolik veselí a radosti 

a pýchy za tu krásu. 

Však nyní hledej v tichosti, 

co ztratilo se v času.  

 

Na zemi teď usínáš, 

květ suchý, zubožený. 

Povadla tvá krásná tvář, 

hebkosti už není. 

 

 
 



  

आज तझकोु  देखकर 

चाहक dमर घाता नह�ं, 

लाल अपना राग तझपरु  

Gात बरसाता नह�ं। 

 

िजस पवन ने अकं म�- 

ले >यार था तझकोु  7कया, 

तीj झ#के से सलाु - 

उसने तझेु  भू पर �दया। 

 

कर �दया मध ुऔर सौरभ 

दान सारा एक �दन, 

7क=तु रोता कौन है 

तेरे 0लए द�नी समनु ? 

 

मत \य^थत हो फलू ! 7कसको 

सखु �दया संसार ने? 

*वाथ9मय सबको बनाया- 

है यहाँ करतार ने। 

 

@वAव म� हे फलू ! त-ू 

सबके lदय भाता रहा! 

दान कर सव9*व 7फर भी 

हाय हषा9ता रहा! 

 

जब न तेर� ह� दशा पर 

दखु हआु  संसार को, 

कौन रोयेगा समनु ! 

हमसे मनजु �न:सार को? 

 
 

 

 

 

Nepřivábíš více 

čmeláka už vůní svou, 

jinde bude zpívat 

melodii mámivou. 

 

A vánek, co v klíně tvém 

rád se s tebou miloval, 

prudkým, silným poryvem 

do země tě pochová. 

 

Svým nektarem a vůní 

krášlila jsi svět, 

avšak kdo teď pláče 

pro jeden zvadlý květ? 

 

Netrap se, ubohá! 

Komu dostalo se štěstí jen? 

Jen stvořitel svůj záměr zná, 

svět je v sebe zahleděn. 

 

Ve vesmíru je květ! 

Ten zůstává v srdcích kvést. 

Vše, co jsi měla, jsi darovala, 

ach, jen radost čas si neodnes. 

 

Když nenašel slitování 

celý širý svět 

Jak mohl by bolesti tvé 

ubohý člověk rozumět? 
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8. 
 

उ�तर 

 

इस एक बदूँ  आँसू म� 

चाहे साnाJय बहा दो, 

वरदान# क� वषा9 से 

यह सनापनू   बखरा दो; 

 

इQछाओं क� क$पन से 

सोता एका=त जगा दो, 

आशा क� म*काहटु  पर 

मेरा नैराAय लटाु  दो । 

 

चाहे जज9र तार# म� 

अपना मानस उलझा दो, 

इन पलक# के >यालो म� 

सखु का आसव छलका दो; 

 

मेरे  बखरे Gाण# म� 

सार� क&णा ढलकाु  दो, 

मेर� छोट� सीमा म� 

अपना अि*तUव 0मटा दो! 

 

पर शषे नह�ं होगी यह 

मेरे Gाण# क� o�ड़ा, 

तमकोु  पीड़ा म� ढढाू ँ  

तमु  म� ढढगीू ूँ ँ  पीड़ा! 

 

 

 

 

 

 

Odpověď 

 

Jednou kapkou slzy 

zatop třeba celý svět, 

záplavou smutku 

prázdnotu z povrchu smeť. 

 

Zachvěním tužeb, 

probuď samotu, jež spí. 

Za úsměv naděje 

v plén dej mé zoufalství.  

 

Třeba mysl svou 

zapleť v prasklé struny, 

či nech ať šálky opojným 

jsou mokem přeplněny.  

 

Do mého života 

třeba všechen smutek sval. 

Však z mého srdce spoutaného  

bys zmizet dokázal? 

 

Co zbývá ještě ze života, 

z her, co hrajem s ním. 

Tebe jsem našla v bolesti -  

v tobě bolest objevím. 
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9.

रि!म 

 

चभतेु  ह� तेरा अ&ण बान! 

 

बहत ेकन कन से फटू  फटू , 

मध ुके �नझ9र से सजल गान। 

 

इन कनक रिAमय# म� अथाह, 

लेता �हलोर तम-0स=धु जाग; 

बदबदु ु  से बह चलते अपार, 

उसम� @वहग# के मधरु राग; 

 

बनती Gवाल का मदलृ ु  कलू , 

जो pV�तज-रेख थी कहरु -$लान। 

 

नव क=दु -कसमु ु  से मेघ-पंजु, 

बन गए इ=_धनषीु  @वतान; 

दे मदृ ुक0लय# क� चटक, ताल, 

�हम- ब=द ुनचाती तरल Gाण; 

 

 

धो *वण9Gात म� �त0मरगात, 

दहरातेु  अ0ल �न0श-मकू तान। 

 

 

सौरभ का फैला केश-जाल, 

करतीं समीरपfरयां @वहार; 

गील�केसर-मद झमू  झमू , 

पीते �ततल� के नव कमारु ; 

 

मम9र का मधु-संगीत छेड़, 

देते ह: �हल पqलव अजान! 

 

 

Paprsek 
 

Jen co rudý šíp tvého paprsku pronikne 

mým zrakem! 

Vzlyky stékají kapka po kapce, 

uslzené písně bolem sladké!  

 

Bezedná hloubka temného oceánu 

zlatými paprsky se probouzí, 

zpěněné dálky bezbřehé, 

v nichž vihág rága1 sladce zní 

 

Vlny už odkryly korálově oblý břeh, 

kde dřív byly jen dálky v mlze ukryté. 

 

Mraky jako kalíšky květů, 

duhový baldachýn rozvinuly, 

a jako v květech třpyt a jas, 

kapkami rosy v duši neklid roztančily. 

 

V jiskřivém jitru omyla své tmavé tělo, 

avšak neměnná noční píseň včel zní 

úsvitem! 

 

Síť vlasů, závoj vonný, 

nebeské víly se v tanci rozvlnily, 

motýlí mladíci se s vánkem kolébají, 

vlahým šafránem opojeni.  

 

Lístky jsou ještě nevinné, světem 

nezkažené, 

však hudba jejich dráždí tichým šepotem! 

 



फैला अपने मदृ ु*व>न पंख, 

उड़ गई नींद�न0श pV�तज-पार; 

अधखलुे gग# के कंजकोष-- 

पर छाया @व*म�तृ  का खमारु ; 

 

रंग रहा lदय ले अZु हास, 

यह चतरु ^चतेरा स^धु  @वहान! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spánek rozevřel křehká křídla svá, 

vznesl se za obzor k druhému břehu snění. 

Na oči, lotosy napůl rozkvetlé, 

dopadá stín opojení.  

 

Probarvil v srdci pláč i smích -  

ó, jak moudrým malířem může úsvit být! 
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10. 

स�धु  

 

7कस स^धवस=तु  का समनतीरु , 

कर गया मeधु  मानस अधीर? 

 

वेदना गगन से रजतओस, 

च ूचू भरती मन-कंज-कोष, 

 

अ0ल सी मंडराती @वरह-पीर! 

 

मंजfरत नवल मदृ ुदेहडाल, 

bखल bखल उठता नव पलकजालु , 

 

मध-ुकन सा छलका नयन-नीर! 

 

अधर# से झरता ि*मतपराग, 

Gाण# म� गजाूँ  नेह-राग, 

 

सखु का बहता मलयज समीर! 

 

घलु घलु जाता यह �हमदरावु , 

गा गा उठत े^चर मकू भाव, 

 

अ0ल 0सहर 0सहर उठता शर�र! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrušení 

 

Jaký to květinový šíp jarního citu 

mou duši zneklidnil? 

 

Bolest, z nebes rosa stříbrná, 

lotosovou pokladnici mysli po kapkách 

plní, 

jako včela krouží bolestné odloučení! 

 

Tělo hebké, výhonků větev plná, 

vzrušením oplývá, síť květů rozprostírá.  

 

Přetekla kapka medu, v slzách naplnění! 

 

Úsměv na rtech, nektar z květů odkapává,  

v srdci láskyplně zní melodie hravá, 

 

něžný vánek po santálu voní! 

 

Mrazivý odstup rozpouští se 

a city dávno skryté se opět rozezní. 

 

Včela se letem rozechvěla a tělo se chvěje 

s ní! 
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11. 

गीत 

hय# इन तार# को उलझाते? 

 

अनजाने ह� Gाण# म� hय# 

आ आ कर 7फर जाते? 

 

पल म� राग# को झंकतृ  कर, 

7फर @वराग का अ*फटु  *वर भर, 

मेर� लघु जीवन-वीणा पर 

hया यह अ*फटु  गाते? 

 

लय म� मेरा ^चरक&णा-धन, 

क$पन म� सपन# का *प=दन, 

गीत# म� भर ^चर सखु ^चर दखु 

कण कण म�  बखराते! 

 

मेरे शैशव के मधु म� घलु, 

मेरे यौवन के मद म� ढलु , 

मेरे आँसू ि*मत म� �हल0मल 

मेरे hय# न कहाते? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píseň 

 

Proč tyto struny proplétáš? 

 

Neznámý, jen na okamžik přijdeš, 

hned zase sbohem dáš? 

 

Jen co zvonivé tóny rozezněl, 

hned lhostejností hlas ten zněl. 

Kdo hraje tu píseň mdlou 

na ubohou vínu mou? 

 

Rytmus, v němž se lítost v poklad mění, 

chvění, na němž sněním mohu plout, 

písně, jež věčným štěstím, smutkem znějí, 

se na částečky rozplynou.  

 

Vše, co se v medu dětství rozpustilo, 

co v mládí znělo touhou opojnou, 

vše, co v slzách úsměv objevilo, 

nikdy nevyzpívám písní svou. 
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12. 

द:ुख 

रजतरिAमय# क� छाया म� ध0मलू  घन सा वह 

आता; 

इस �नदाघ के मानस म� क&णा के rोत बहा 

जाता। 
 

उसम� मम9 �छपा जीवन का, 

एक तार अगbणत क$पन का, 

एक सWू सबके ब=धन का, 

संस�तृ  के सनेू  पXठ#ृ  म� क&णका\य वह 0लख 

जाता। 
 

वह उर म� आता बन पाहनु , 

कहता मन से, अब न कपणृ  बन, 

मानस क� �न^धयां लेता ^गन, 

gग-]वार# को खोल @वAव0भVुक पर, हसँ  बरसा 

आता। 
 

यह जग है @व*मय से �न0म9त, 

मकू प^थक आते जात े�नत, 

नह�ं Gाण Gाण# से पfर^चत, 

यह उनका संकेत नह�ं िजसके  बन @व�नमय हो 

पाता। 
 

मगमर�^चकाृ  के ^चर पथ पर, 

सखु आता >यास# के पग धर, 

&s lदय के पट लेता कर, 

ग@व9त कहता ’म: मधु हँू मझसेु  hया पतझर का 

नाता’। 
 

दखु के पद छू बहत ेझर झर, 

कण कण से आँसू के �नझ9र, 

हो उठता जीवन मदृ ुउव9र, 

लघु मानस म� वह असीम जग को  

आमि=Wत कर लाता। 

 
Smutek 

 

Přichází jako mlžný mrak ve stínu  

stříbrných paprsků 

proud smutku, co do duše se vlévá. 

 

Podstata života ukryta je v něm, 

jen jedno vlákno poutá všehochvění. 

Ten proud všeho se vším je propojen, 

když svět prázdné listy tichou poezií plní. 

 

Do srdce vchází jako host 

bohatství duše sčítat. 

Řka mysli: „Zanech svou chamtivost,“ 

žebráka tohoto světa ve dveřích dokořán  

úsměvem vítá. 

 

Vesmír z údivů je zbudován, 

duše duši povědomá není. 

A němý poutník stále chodí sám, 

záměr svůj, který s duší má,  

s cizí nezamění. 

 

Na cestě přeludem dlážděné 

štěstí vždy žízeň následuje. 

Nachází srdce sklíčené a praví domýšlivě: 

„Jaro jsem, mě s podzimem nic nespojuje.“ 

 

Dotkly se jeho šlépějí, 

více než nutno slzí neprolévá, 

v úrodnou půdu stekly s nadějí, 

že v malé mysli vesmír otevírá. 
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13.

जीवनद�प 

 
 

7कन उपकरण# का द�पक, 

7कसका जलता है तल? 

7कसक� व�त9, कौन करता 

इसका Jवाला से मेल? 

 

श=यू  काल के प0लन#ु  पर— 

आकर चपकेु  से मौन, 

इसे बहा जाता लहर# म� 

वह रह*यमय कौन? 

 

कहरेु  सा धधंलाु  भ@वXय है, 

है अतीत तम घोर; 

कौन बता देगा जाता यह 

7कस असीम क� ओर? 

 

पावस क� �न0श म� जगनु ु  ूका— 

Jय# आलोक-Gसार, 

इस आभा म� लगता तम का 

और गहन @व*तार। 
 

इन उUताल तरंग# पर सह— 

झंझा के आघात, 

जलना ह� रह*य है बझनाु — 

है नैस^ग9क बात। 
 

 

 

 

 

 

Lampa života 

 

Jaké přísady lampu zažehnou, 

čí olej živí ji? 

Kdo o plamen se stará, 

kdo o něm všechno ví? 

 

Prázdnotou přichází 

mlčení beze slov, 

do vln je vlévá kdosi tajemný. 

Kdo je to? 

 

Budoucnost mlhavý je úsvit, 

minulost tma je neprostupná. 

Kdo napoví, v jaký 

nekonečný směr se vydat? 

 

Za nocí deštných dní 

vznáší se svatojánské mušky. 

V té záři světla zdá se být 

temnota ještě hlubší. 

 

Když bouře probudí 

vlny divoké, 

je snadné oheň uhasit, 

však uchovat jej – bývá zázrakem.  
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14.  

गीत 

 

अ0ल, अब सपने क� बात-- 

हो गया है वह मध ुका Gात! 

 

जब मरल�ु  का मदृ ुपंचम *वर, 

कर जाता मन पल7कतु  अि*थर, 

कि$पत हो उठता सखु से भर, 

नव ल�तका सा गात! 

 

जब उनक� ^चतवन का �नझ9र, 

भर देता मध ुसे मानससर, 

ि*मत से झरतीं 7करण� झर झर, 

पीते gगजलजात! 

 

0मलनइ=द ुबनताु  जीवन पर, 

@व*म�तृ  के तार# से चादर, 

@वपलु कqपनाओं का म=थर-- 

बहता सर0भतु  वात! 

 

अब नीरव मानसअ0ल-गंजनु , 

कस0मतु ु  मदृ ुभाव# का *प=दन, 

@वरह-वेदना आई है बन-- 

तम तषारु  क� रात! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píseň 

 

Včelko, dnes rozplynulo se v sen 

to medové svítání. 

 

Něžný tón píšťaly, 

když vratkou mysl vzruší, 

tělo se štěstím rozechvívá 

jak výhonek liány! 

 

Vábné pohledy 

naplní medem jezero v duši. 

Hltá doušky paprsků 

květ z vody zrozený. 

 

Měsíc splétá závoj 

s hvězdami zapomnění 

a vánek všech tužeb plný 

líně krajem zavoní. 

 

Záchvěvy citu jemného jak kvítí, 

mysl je bzučící včela neposedná 

a bolest z odloučení už se blíží, 

jako noc, bývá mrazivá a temná. 
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15. 

$म�तृ  

 

कह�ं से, आई हँू कछु  भलू! 

 

कसक कसक उठती स^धु  7कसक�? 

&कती सी ग�त hय# जीवन क�? 

hय# अभाव छाये लेता 

@व*म�तसfरताृ  के कलू ? 

 

7कसी अZमयु  घन का हँू कन, 

टट�ू  *वरलहर� क� क$पन, 

या ठकरायाु  ^गरा ध0लू  म� 

हँू म: नभ का फल।ू  

 

दःखु  का यगु हँू या सखु का पल, 

क&णा का घन या म& �नज9ल, 

जीवन hया है 0मला कहां 

स^धु  भल�ू  आज समल।ू  

 

>याले म� मधु है या आसव, 

बेहोशी है या जाग�तृ  नव, 

 बन जाने पीना पड़ता है 

ऐसा @व^ध G�तकलू ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka 

 

Odkud jsem přišla v toto snění? 

 

Čí to zášť teď klesá na mou mysl? 

proč život dlí ve věčném ustrnutí 

Či to, co schází, je jen stínem, jenž se snesl 

na břehu řeky zapomnění? 

 

Jsem pouhou kapkou v mračnu slzí, 

zachvěním melodie zhroucené, 

nebo jsem kvítím z nebes spadlým, 

co v prach cest bylo smetené? 

 

Jsem věčným smutkem nebo chvilkou 

štěstí, 

oblakem milosti, nebo pouští bez vody? 

Nebo snad právě tam se život rodí, 

kde ztrácí se vědomí? 

 

Čím naplněn je šálek, medem nebo 

kořalkou? 

Bezvědomí, nebo nové procitnutí? 

Aniž bys věděl, do dna jej musíš vypít. 

Osude nelítostný, k čemu nás to nutíš! 
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16. 

म�यृ ु से 
 

Gाण# के अि=तम पाहनु ! 

 

चांदनी-धलाु , अजंन सा, @व]यतम*कानु ु  

 बछाता, 

सर0भतु  समीर पंख# से उड़ जो नभ म� �घर 

आता, 

वह वाfरद तमु  आना बन! 

 

Jय# Zा=त प^थक पर रजनी छाया सी आ 

म*कातीु , 

भार� पलक# म� धीरे �न_ा का मधु ढलकातीु , 

Uय# करना बेसधु जीवन! 

 

अvातलोक से �छप �छप Jय# उतर रिAमयां 

आती, 

मध ुपीकर >यास बझानेु  फल#ू  के उर खलवातींु , 

�छप आना तमु  छायातन! 

 

7कतनी क&णाओं का मध ु7कतनी सषमाु  क� 

लाल�, 

पतल�ु  म� छान धर� है मैने जीवन क� >याल�, 

पी कर लेना शीतल मन! 

 

�हम से जड़ नीला अपना �न*प=द lदय ले 

आना, 

मेरा जीवनद�पक धर उसको स*प=द बनाना, 

�हम होने देना यह मन! 

 

7कतने यगु बीत गए इन �न^धय# का करत े

संचय, 

तमु  थोड़ ेसे आँसू दे इन सबको कर लेना oय, 

अब हो \यापार-@वसज9न! 

 

 

Smrti 

 

Poslední host duše! 

 

Rozjasnil měsíc, jako černou tuší tah, s 

úsměvem vyslal blesk, 

a pak ten mrak na křídlech vzlétl do oblak. 

Staň se tím mrakem a za mnou přijď! 

 

Co poutník vítá stříbřitou noc s úsměvem, 

když na víčka se opojení spánku snáší, 

tak učiň i s mým životem! 

 

Tak, jako paprsky slábnou, až ztratí se 

jejich světlo, 

když napojiv žízeň srdce květů otevřelo, 

skryj se i ty, stínotělo! 

 

Kolika slastmi ve strastech, kolika 

radostmi půvabnými, 

skrze závoj očí svých jsem ten šálek 

naplnila, 

teď vypiji ho do dna, má mysli ustrnulá! 

 

Přijď se svým srdcem chladem ztuhlým, 

plamínek mého světla lehce rozechvěj. 

Mé mysli zcela zmrznou dej! 

 

Po kolik věků byl poklad hromaděn, 

nyní pár slzí, ať ze všeho jsi vykoupen, 

a více obchodů již nekonej! 

 

 

 



 

है अ=तह�न लय यह जग पल पल है मधमयु  

क$पन, 

तमु  इसक� *वरलहर� म� धोना अपने Zम के 

कण, 

मध ुसे भरना सनापनू ! 

 

पाहनु  से आत ेजाते 7कतने सखु के दखु के दल, 

वे जीवन के Vण Vण म� भरत ेअसीम 

कोलाहल, 

तमु  बन आना नीरव Vण! 

 

तेर� छाया म� �दव को हसताँ  है गव[ला जग, 

तू एक अ�त^थ िजसका पथ है देख रहे अगbणत 

gग,सांस# म� घwड़याँ ^गन ^गन। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svět je věčným zánikem okamžiků, 

sladkým chvěním, 

v melodii jeho omyj teď své činy, 

v prázdnotě najdi naplnění. 

 

Poutník je zavalen radostí i smutkem 

a bezmezný hluk plní jeho chvíle, 

staň se teď okamžikem ticha. 

 

Mnohé oči pozorují cestu tvou, 

ve tvém stínu se vysmívá pyšný svět. 

A dech tvé chvíle sčítá.  
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अ0ल से 

 

इन आँख# ने देखी न राह कह�ं, 

इ=ह� धोगया नेह का नीर नह�ं; 

करती 0मट जाने क� साध कभी, 

इन Gाण# को मकू अधीर नह�ं; 

अ0ल छोड़ी न जीवन क� तfरणी, 

उस सागर म� जहां तीर नह�ं! 

कभी देखा नह�ं वह देश जहां, 

@Gय से कम मादक पीर नह�ं! 

िजसको म&भ0मू  सम_ु हआु , 

उस मेघjती क� Gती�त नह�ं; 

जो हआु  जल द�पकमय उससे, 

कभी पछPू  �नबाह क� र��त नह�ं; 

मतवाले चकोर से सीखी कभी, 

उस Gेम के राJय क� नी�त नह�ं; 

तू अ7कचनं  0भVुक है मध ुका, 

अ0ल ति>तृ  कहाँ जब Gी�त नह�ं! 

पथ म� �नत *वण9-पराग  बछा, 

तझेु  देख जो फल�ू  समाती नह�ं; 

पलक# से दल# म� घलाु  मकर=द, 

@पलाती कभी अनखाती नह�ं 

7करण# म� गथींुँ  मhताव0लयाँु , 

पहनाती रह� सकचातीु  नह�ं; 

अब भलू गलाबु  म� पंकज क�, 

अ0ल कैसे तझेु  स^धु  आती नह�ं! 

 

 

Včelce 

 

Ty oči nikdy cestu nespatřily, 

slzy lásky je nikdy neomyly, 

nikdy si nepřály jenom se ztratit, 

pro přání nevyřčená nikdy se

 netrápily. 

Neopustila jsi loďku života 

na oceánu, jež břehu nemá. 

Nikdy jsi tu zemi nespatřila, 

opojnou bolest lásky neznáš! 

Komu z pouště stal se oceán, 

příslibu mraků lehce se nevzdá. 

Že voda třpytná je, snad vidíš, 

však na život více se neptáš. 

Od sluky láskou zmámené 

ses vznešenému citu neučila. 

Jak naplnění dojdeš, žebračko medu nuzná, 

když lásku jsi nikdy nepoznala? 

Denně jsou na cestě tvé zlaté květy

 prostřené, 

když vidí tě, sotva radost skryjí, 

pod víčky okvětních lístků nektar

 rozpuštěný 

dávají pít ti, mrzutosti není. 

V paprsky vpletené perly rosy 

odíváš, neznáš stydlivosti. 

Pro růži lotos zůstal opuštěný, 

včelko, tys dopustila tohle 

zapomnění? 



करते क&णा-घन छांह वहां, 

झलसायाु  �नदाघ सा दाह नह�ं; 

0मलती श^चु  आँसओंु  क� सfरता, 

मगवाfरृ  का 0स=धु अथाह नह�ं; 

हसताँ  अनरागु  का इ=द ुसदा, 

छलना क� कहु ू का �नबाह नह�ं; 

7फरता अ0ल भलू कहाँ भटका, 

यह Gेम के देश 7क राह नह�ं! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblacích milosti úkryt se skrývá, 

a v žáru chtění číhá popálení. 

Posvátné slzy v řeku se stékají, 

pramen, jenž laně napojí, není 

bezedný. 

Oddanost měsíce lehce se usmívá, 

v té září lsti ni klamů není. 

Kde ztratila ses ve svém opojení? 

To správná cesta k srdci není.  
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बीन भी हँू म* त+हार�ु  रा�गनी भी हँू! 

 

नींद थी मेर� अचल �न*प=द कण कण म�, 

 Gथम जाग�तृ  थी जगत के Gथम *प=दन म�, 

 Gलय म� मेरा पता पद^च=ह जीवन म�, 

 शाप हँू जो बन गया वरदान ब=धन म�, 

कलू  भी हँू कलह�नू  Gवा�हनी भी हँू! 

 

नयन म� िजसके जलद वह त@षतु  चातक हँू, 

 शलभ िजसके Gाण म� वह �ठठरु  द�पक हँू, 

 फलू  को उर म� �छपाये @वकल बलबलु ु  हँू, 

 एक हो कर दरू तन से छाँह वह चल हँू; 

दरू तमसेु  हँू अखxड सहा^गनीु  भी हँू! 

… 

नाश भी हँू म: अन=त @वकास का oम भी, 

 Uयाग का �दन भी चरम आसिhत का तम भी 

तार भी आघात भी झंकार क� ग�त भी 

पाW भी मध ुभी मधपु भी मधरु @व*मतृ भी हँू; 

अधर भी हँू और ि*मत क� चाँदनी भी हँू! 

 

 

 

 

 

Jsem vínou, jsem i melodií tvou! 

 

Můj spánek, nehybný, neotřesný, 

každičkým atomem pronikal. 

Pak s prvním otřesem vesmíru 

přišlo probuzení. 

V zániku stále dlí 

stopa života mého. 

Jsem kletbou, 

jež poutem v dar se proměnila. 

Jsem břehem i proudem bezbřehým. 

 

V oblacích zraku 

jsem ptákem žíznivým. 

Motýlkem, jehož život 

tiše v ohni zmírá. 

V srdci květu ukrytý 

jsem slavík rozechvělý. 

Jsem stínem, 

jsem i tělem, v němž se skrývá. 

Jsem tobě vzdálená 

i s tebou spoutaná! 

... 

Jsem zánikem, 

jsem věčným stvořením. 

Jsem dnem odříkání 

i nekonečné splynutí. 

Jsem strunou i úderem 

i chvíli rozeznění. 

Jsem nádobou i medem 

i včelou, sladkým zapomněním; 

Jsem prostor i jeho vymezení. 

 

(Sbírka Nīrajā)
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धीरे धीरे उतर ,-�तज से 

आ वस=त-रजनी! 
 

तारकमय नव वेणीब=धन 

शीश-फलू  कर श0श का नतनू , 

रिAम-वलय 0सत घन-अवगxठनु , 

 

मhताहलु  अ0भराम  बछा दे 

^चतवन से अपनी! 

पलकतीु  आ वस=त-रजनी! 
 

मम9र क� समधरु ु  नपरू ु -iव�न, 

अ0ल-गंिजतु  पz# क� 7क7कbणं , 

भर पद-ग�त म� अलस तरं^गbण, 

 

तरल रजत क� धार बहा दे 

मदृ ुि*मत से सजनी! 

@वहँसती आ वस=त-रजनी! 
 

पल7कतु  *व>न# क� रोमाव0ल, 

कर म� ह� *म�तय#ृ  क� अजं0ल, 

मलया�नल का चल दकलु ू  अ0ल! 

 

�घर छाया-सी Aयाम, @वAव को 

आ अ0भसार बनी! 

सकचतीु  आ वस=त-रजनी! 
 

0सहर 0सहर उठता सfरता-उर, 

खलु खलु पड़त ेसमनु  सधाु -भर, 

मचल मचल आत ेपल 7फर 7फर, 

सनु  @Gय क� पद-चाप हो गयी 

पल7कतु  यह अवनी! 
 

0सहरती आ वस=त-रजनी! 

 

Poklidně z obzoru sestup, 

jarní noci! 

 

Lokny tvé, plné hvězd, v copu spletené,  

květem měsíce zdobené, 

s korunou bílých paprsků a mraků 

závojem. 

 

Navlékni třpytivé perly 

svým krásným pohledem. 

Přijď, rozzářená jarní noci! 

 

Přesladký cinkot nákotníčků nech rozeznít, 

kalíšky lotosů bzukotem včel jemně 

rozehraj, 

proud řeky lenivé ať tvými kroky se 

naplní. 

 

Nech stříbřitý úsměv svůj 

něžně rozlít po kraji, milovaná. 

Přijď, rozesmátá jarní noci! 

 

Mrazení rozechvělých snů, 

dlaně plné vzpomínek, 

v závoji včel jižního vánku 

přijď na schůzku, pod plášť stínu svého 
zahalivši svět. 

Přijď, ostýchavá jarní noci. 

 

Hruď řeky se rozechvěla, 

vzkvétají květy nektaru božského. 

Chvíle úderné opět zaznívají. 

Slyšíce zvuk kroků milého, 

vzrušením chvěje se země celá.  

 

Přijď, rozechvělá jarní noci. 
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मधरु-मधरु मेरे द�पक जल! 

यगु-यगु G�त�दन G�तVण G�तपल 

@Gयतम का पथ आलो7कत कर! 

 

सौरभ फैला @वपलु धपू बन 

मदलृ ु  मोम-सा घलु रे, मदृ-ुतन! 

दे Gकाश का 0स=धु अपfर0मत, 

तेरे जीवन का अणु गल-गल 

पलकु -पलकु  मेरे द�पक जल! 

 

तारे शीतल कोमल नतनू  

माँग रहे तझसेु  Jवाला कण; 

@वAव-शलभ 0सर धनु कहता म: 

हाय, न जल पाया तझम�ु  0मल! 

0सहर-0सहर मेरे द�पक जल! 

 

जलते नभ म� देख असं{यक 

*नेह-ह�न �नत 7कतने द�पक 

जलमय सागर का उर जलता; 

@व]यतु ले �घरता है बादल! 

@वहसँ -@वहसँ  मेरे द�पक जल! 

 

 _मु के अगं हfरत कोमलतम 

Jवाला को करते lदयंगम 

वसधाु  के जड़ अ=तर म� भी 

ब=द� है ताप# क� हलचल; 

 बखर- बखर मेरे द�पक जल! 

 

 मेरे �न*वास# से _ततरु , 

सभगु  न त ूबझनेु  का भय कर। 

म: अचंल क� ओट 7कये हँू! 

अपनी मदृ ुपलक# से चचंल 

सहज-सहज मेरे द�पक जल! 

 

 

Má lampo, něžně plápolej! 

Dnem i nocí, na všech krocích 

nejdražšímu na cestě své světlo dej! 

 

Rozviň svou vůni v zářný jas, 

tělo své nech roztéct jako hebký vosk, 

staň se tou řekou světla nekonečnou, 

svůj život rozpusť po kapkách! 

Jen nepřestaň má lampo plápolat! 

 

Vše, co je chladné, křehké, nové, 

žádá tvé jiskry žár 

a noční motýl zoufá si, ach běda, 

ohněm tvým pronikám a přesto nemožno je 
vzplát! 

Lampo má, nechť světlo tvé dál se mihotá! 

 

Kolik jen lamp k nebi hledí, 

prosty lásky hoří každým dnem, 

oceán plane ve své hrudí, 

obzor blesky v temno zahalen. 

Vesele má lampo plápolej! 

 

Zelené údy stromů nejjemnější, 

žár do srdce je namířen, 

kde i kořeny země sídlí, 

je v nehybnosti uvězněn! 

Má lampo, světlo své teď rozprostři! 

 

Výdechem mým prudkým, 

neboj, má milá, že bys uhasla. 

Ukrytá jsem za svým sárí, 

to jen má víčka se jemně roztřásla! 

Trpělivě má lampo plápolej! 

 



 सीमा ह� लघताु  का ब=धन 

है अना�द त ूमत घwड़याँ ^गन 

म: gग के अVय कोष# से- 

तझम�ु  भरती हँू आँसू-जल! 

सहज-सहज मेरे द�पक जल! 

 

 तमु  असीम तेरा Gकाश ^चर 

खेल�गे नव खेल �नर=तर, 

तम के अणु-अणु म� @व]यतु-सा 

अ0मट ^चW अ7ंकत करता चल, 

सरल-सरल मेरे द�पक जल! 

 

 तू जल-जल िजतना होता Vय; 

यह समीप आता छलनामय; 

मधरु 0मलन म� 0मट जाना तू 

उसक� उJजवल ि*मत म� घलु bखल! 

म�दर-म�दर मेरे द�पक जल! 

@Gयतम का पथ आलो7कत कर! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicotnost časem poutána je, 

ty, bez počátku, však své chvíle nepočítej. 

Můj zrak je věčnou pokladnicí, 

tím oceánem slz já naplním tě! 

V slzách mých má lampo plápolej! 

 

Bezmezná temnota, světlo věčné 

hru bez konce budou hrát. 

V každém atomu tmy té nekonečné, 

jako blesk svůj obraz můžeš uchovat! 

Nepřestávej, lampo má, poklidně plápolat. 

 

Hoř, hoř, lampo, až k svému zániku, 

ten blíží se lstivě, šálivě. 

V opojném spojení se sama ztrať, 

v úsměvu jasném slastně rozpusť se, 

vykveť zas! 

Má lampo, sladce plápolej! 

Nejdražšímu na cestě své světlo dej! 
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.ाण हसँ  कर ले चला जब 

^चर \यथा का भार 
 

उभर आये 0स=ध ुउर म� 

वी^चय# के लेख, 

^गfर कपोल# पर न सखीू  

आँसओंु  क� रेख 

ध0लू  का नभ से न &क पाया कसक-\यापार 
 

शा=त द�प# म� जगी नभ 

क� समा^ध अन=त, 

बन गये Gहर�, पहन 

आलोक-�त0मर, �दग=त! 

7करण तार# पर हएु  �हम- ब=द ुब=दनवार। 
 

*वण9-शर से साध के 

घन ने 0लया उर बेध, 

*व>न-@वहग# को हआु  

यह pV�तज मकू �नषधे 

Vण चले करने Vण# का पलकु  से Zंगारृ ! 

 

श=यू  के �नAवास ने द� 

त0लकाू  सी फर, 

Jवार शत शत रंग के 

फैले धरा को घेर! 

वात अण ुअण ुम� समा रचने लगी @व*तार! 
 

अब न लौटाने कहो 

अ0भशाप क� वह पीर, 

बन चक�ु  *प=दन |दय म� 

वह नयन म� नीर! 

अमरता उसम� मनाती है मरण-Uयोहार! 
 

छाँह म� उसक� गये आ 

शलू फलू  समीप, 

Jवाल का मोती सभालेँ  

मोम क� यह सीप 

सजनृ  के शत द�प थामे Gलय द�पाधार! 
 
 

 

Pousmála se duše, 

než převzala břemeno bolesti. 

Na řece srdce 

vlny rozepsaly příběh. 

Tváře kopců zvlhly, 

slzami zvrásněné. 

Od té chvíle prach palčivě štípal do očí. 

Ve světle, které dohoří, 

nekonečná meditace nebe, 

oděn do tmy, oděn do světla 

obzor je nyní strážníkem. 

Paprsky hvězd 

zdobené věnci rosy, 

mrak touhy probodl 

srdce zlatým šípem. 

Ptáci snoví střeží se těch míst, 

byť zákaz nebyl vysloven. 

V mžiku se vzrušení  

zachvělo ve všech kapkách. 

Prázdný výdech jako štětcem tah, 

příliv, co zemi stovkou barev pokryje, 

vánek co sotva mohl vát, 

teď ve vší síle zaduje. 

Tu bolest zpět nevolej, 

co srdce rozechvělo, je už slzou v oku. 

Nesmrtelnost i svátost smrti skrývá. 

Ve stínu odloučení 

trny i květy mají k sobě blízko. 

Lastura, hebká jako z vosku, 

perlu ohně porodila. 

Stala se lampou, jež spálí sama sebe, 

a v tom ohni všechno nové dřímá. 

 
(Sbírka Dīp-śikhā) 



 


