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இந்தி மம ழி கவிஞர்கள் மீ ர ப ய் மற்றும் கபீ ர்த ஸ் ஆகிய
வ ழ்வி

லும் படடப்பி

ரின்

ல்பும் - சிறு ஒப்பீ டு

இர . இர ம்பிரச த்
உதவிப் பேர சிரியர், பவதியியல் துறை, அய்ய ந ட ர் ஜ னகி அம்ம ள் கல்லூரி
சிவக சி – 626124, தமிழ்ந டு, இந்திய .

முன்னுடர

இந்திய வின்

தறலசிைந்த

புகழ்பேற்ை

கவிஞர்களுள்

பேயர்

மற்றும் கேீர்த ஸ் ஆவர். இருவரும் மறைபே ருள் கவிறதகள் ேறடப்ேதில்
இந்திய வில் மட்டுமல்ல மல் உலகள விய அளவில் புகழ்பேற்ைவர்கள்
பக வில்களில்

ஒலித்துக்பக ண்டிருக்கும்

இறைய ண்றமயில்

உள்ள

கசப்ே ன

மீ ர ே யின்

உண்றமகறள

பதய்வகப்
ீ

உறடத்துக்

பேற்பை ர்

இந்திய வில் இன்றும் ேல

க வியம்

ே டல்கள்

மற்றும்

ேறடத்த

கேீர்த ஸ்

ஆகிபய ர் படடப்புகறள ஒப்பிட்டு ஆய்வறத இக்கட்டுறர பந க்கம கக் பக ண்டுள்ளது.
மீ ர ப ய் அவர்களின் வ ழ்வி
மீ ர ே ய்

பதக ன

சந்திப்ேின்

ல்

அவர்கள்

படல்லி-பஜ த்பூர்

பதன்கிழக்கு

ேகுதியில்

உள்ள

குக்கிர மத்தில் 15.4.1498 அன்று ேிைந்த ர்.

குசும்ப்

கன்வர்

மீ ர ே யின்

ஆற்ைங்கறரயில்

ஆவர்.

பேற்பை ர்கள்

மீ ர ே ய்

ரத்தன்சி

ர ஜஸ்த னில்

குழந்றதய கக்

குறுமன்னர ல் வளர்க்கப்ேட்டவர்.

இறடபயய ன

ேபஜ லி

தூதவ த்

உள்ள

கண்படடுக்கப்ேட்டு

மீ ர ே ய்

வல்லவர்கள். இவர்கள்

குர்கி

எனும்

மற்றும்

எனும்

ரத்தன்சி

எனும்

தனது சிறு வயதில் த றய இழந்த ர். தனது பேரியப்ே

விர ம்பத விடம் தஞ்சம்

புகுந்த ர். தனது அைிய ப் ேருவத்தில் திருமணம் என்ை ல் என்னபவன்று பதரிந்து பக ள்ளப் ேலரிடம்
வினவிய க லத்தில் விறளய ட்ட க இறைவன் கிருஷ்ண ேரம த்றவப் ேதிய க மனதில் ேதித்துக்
பக ண்ட ர்.
சிறலக்குப்

ஒவ்பவ ரு

ந ளும்

ே ல ேிபேகம்

மன்னருடன்

பசய்து

பக விலுக்குச்

வந்த ர்.

ஒரு

ந ள்

பசல்லும்

மீ ர ே ய்

பே பதல்ல ம்

த ன்

கண்ணனின்

பக ண்டுவந்த

குடிக்கும்ேடி கிருஷ்ணனின் சிறல முன்பு அழுது அடம்ேிடித்து மன்ை ட அந்த ேரம த்ம
ேகவ ன்

அவர்

முன்

பக வில்களில்

பத ன்ைி

க ட்சியளித்துப்

சிைப்ேம்சம கக்

கூைப்ேடுகின்ைது.

கண்ணனின் சிறல இன்றும் பமர்ட

ே றலக்

மீ ர வின ல்

கிர மத்தில் உள்ள மீ ர

அருகில் நீங்க ப் புகழ் பேற்ைத ய் அறமந்திருக்கிைது.

பே ஜ்ர ஜ்

மீ ர ே ய்

சங்க வத்

வருடங்களுக்குப்

அவர்களுக்கு

அவர்களுடன்

ேிைகு

தனது

கி.ேி.1517

19-ஆவது

கணவறன

குடித்தத க

இல்

வயதில்

இழந்த ர்.

கறத

வழிே டு

இன்றும்

பசய்யப்ேட்ட

பக விலில் ச ர்புஜ

மீ வ ர்

மக ர ண

திருமணம்

இவரது

ே றலக்

கிருஷ்ண

றவணவ

அந்தக்

எனும் சிறலக்கு

அவர்களின்

நடந்தது.

புதல்வர்

கி.ேி.1523இல்

பக ளுந்தன ர்

ர ண ஜி

ஆறு

இவருக்கு

எதிர கச் பசயல்ேட்ட ர் என்றும் கி.ேி.1534இல் இவர் மீ ள ப் ேயணம் பமற்பக ண்டு மறைந்து பே ன ர்
என்ேது வரல று. ஒவ்பவ ரு முறை அவர் பூறஜயின் பே து பக விலுக்குள் தனிறமயில் பசல்வதும்

மக்கள் பவளிபய க த்திருப்ேதும் வழக்கம க இருந்து வந்தது. ஒருந ள் மீ ர ே ய் பக விலுக்குள்பளபய

மறைந்து க ண மல் பே ய்விட்ட ர் என்றும் பதய்வம க ம ைிவிட்ட ர் என்றும் இன்ைளவும் மக்கள்
நம்ேிக்றக பக ண்டு வணங்கிக் பக ண்டுள்ள ர்கள்.
கபீர்த ஸ் அவர்களின் வ ழ்வி
தம்ேதியினர ல்

ல்

கேீர்த ஸ் அவர்கள் ேன ரஸ் ஆற்ைங்கறரயில் கண்படடுக்கப்ேட்டு ஒரு முகம்மதிய
வளர்க்கப்ேட்டவர்

எனவும்,

ஒரு

ேிர மண

குலத்தில்

ேிைந்து

ர மந த்

என்ேறர

ம னசீ கக் குருவ க ஏற்றுக்பக ண்டு வளர்ந்தவர் எனவும் கூறுகின்ைனர். இருப்ேினும் இந்துக்கள லும்
சூேி

முஸ்லிம்கள லும்

கேீர்த ஸ்

பநசிக்கப்ேடுேவர கத்

திகழ்கின்ை ர்.

கேீர்த ஸின்

ேிைப்பு
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வ ய்பம ழிய ல்
முதல்

பேைப்ேட்டபத.

1505 வறர

என்றும்

சில

அதில்

சில

ஆகமங்கள்

ஆகமங்கள்
1437

முதல்

அவரின்
1497

ேிைப்பு-இைப்பு

வறர என்றும்

குைிப்ே னது

கூறுகின்ைன.

1205

சில

ஆகமங்களில் அவரது இைப்பு 1505 மற்றும் 1575 ஆகிய வருடங்களுக்கிறடயில் இருப்ேத கத் தகவல்
உள்ளது.

கேீர்த ஸ்

பமற்பக ண்டவர்.
மனறத

ம ற்ைித்

அவர்கள்

ேல

இடங்களுக்கு

ஞ னச்

சுற்றுல

ஒரு த சிப் பேண் இவரது நன்னடத்றதய ல், தன்
த னும்

துைவிய க

ம ைிய

வரல று

புகழ்

பேற்ைத கும். கேீறரச் சந்திக்க வந்த ஒரு ே மரன், அவர் அருகில்
ேன்ைி

ஒன்று

கட்டிப்

பே டப்ேட்டிருந்தறத

அருபவறுப்ே கக்

கண்டு

ஒதுங்கின ர். நம் உடலில் ஐந்து ேன்ைிகள் குடிபக ண்டிருக்கிைது என்ற
சித்த ந்த

அைிறவ

அவருக்குப்

புகட்டியதின்

க ரணம க

சக்திறய

மக்கள்

ே ர ட்டத்

பத டங்கினர்.

ே மரன் அவரது சீடர ன ர் என்ேது சிைப்பு வரல று. கேீரின்
பவறுப்ேறடந்த

மன்னர்

சிக்கந்தர்

பல டி,

கேீறர

இறதக்

அந்தப்

உயரிய

கண்டு

விரட்டயடித்த ர்.

கேீர்த ஸ் மரணமறடந்த ேிைகு இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இறணந்து அவறர நல்ல முறையில்
அடக்கம் பசய்தனர்.

கவிஞர்களின் படடப்புகளில் இடறபக்தி
மீ ர ே யின்

ேறடப்பு

உணர்வுகள்

நிறைந்தது.

கேீர்த ஸின்

ேறடப்புகள்

தத்துவம்

நிறைந்தது. மீ ர ே யின் ேறடப்புகள் ேஜறன (भजन) எனும் வடிவிலும், கேீர்த ஸின் ேறடப்புகள் கிரந்தம்
(बीजक) எனும் வடிவிலும் பத குக்கப்ேட்டுள்ளன.
மீ ர ே ய் அவர்கள் எமது வலி குறையவில்றல(ஆபம ர் பசக்பகௌ கம்மஸ் சுவ ஸ்),

மீ ர வும் ந னும், முக்தி மற்றும் மீ ர வின் நீதிப் ேறடப்பு (மீ ரம் ரச்ன

சஞ்சய ன ) ஆகிய நூல்கறள

பவளியிட்டுள்ள ர்கள்.

மீ ர ே ய் அவர்கள் உணர்வுப் பூர்வம ன ேறடப்புகறள

பவளிப்ே ட்டுடன்

விளக்குவதில்

சிைப்புப்

பேற்ைவர்.

ஈடு

கேீர்த ஸ் பே ன்பை

இறணயில்ல ப்

கருத்து

ேறடப்ேிறன

வழங்கியுள்ள ர். ‘பமகங்கள் கர்ஜிக்கின்ைன; ஆன ல் ஹரியின் பசய்தி வரவில்றல; பமக மூட்டத்த ல்
மயிலின் சிைகு விரிகிைது; குயிலின் குரலும் ஒலிக்கிைது; கருபமகத்தின் இருட்டில் மிளிரும் இடியின்

அழுறக விரக்தியின் பநருப்ே ய் எனது த கத்றத எரிக்கிைது; அது ஹரிறயக் க ணத் துடிக்கும் த கம்!’
என்ை பே ருண்றமயில ன ே டறல,

मतवारो बादल आयें रे ! हरी को संदेसों कछु न लायें रे !
दादरु मोर पापीहा बोले ! कोएल सबद सन
ु ावे रे !

काली अंधियारी बबजली चमके ! बबरहहना अती दपााये रे !

मन रे परसी हरी के चरण ! ललसतें तो मन रे परसी हरी के चरण
என்ை ச ன்று நிறுவுகின்ைது.
கேீர்த ஸின்

கேீரின்

ஈரடி

சந்தங்கள்

(कबीर

के

दोहे ),

நிரஞ்சன்

ய ர்

?

(ननरं जन

कौन

है?)மற்றும் அவதூரும் அவம னங்களும் (अविू और अवित
ू ) பே ன்ை ேறடப்புகள் சிைப்புப் பேற்ைறவ.
கேீர்த ஸ்

திருக்குைள்

குைள்

வடிவ

பே ன்று

ஈரடிச்

சந்தங்கள்

உலகள விய

ேறடப்ேதில்

அளவில்

புகழ்பேற்ைவர்.

கேீர்த ஸின்

ஈரடிச்

தமிழில்

சந்தங்கள்

திருவள்ளுவரின்

மதிக்கப்ேடுகின்ைன.

அவற்ைில் ே மர மக்களுக்குத் பதறவய ன அைிவுறரகறள வழங்கியுள்ள ர். இறதப் ேடிப்ேவர்களுக்கு
ஞ ன

பவளிப்ே டு

கிறடக்கும்.

இவர்

ேல

ச ன்றுகளுடன் சந்தங்களில் அறமத்திருப்ே ர்.

தத்துவக்

கருத்துகறள

நுண்ணைிவுடன்

இயல்ே ன

बडा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजरू ।
पंथी को छाया नही फल लागे अनत दरू ॥
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கேீர்த ஸின் இந்த ஈரடிப்ே , “உருவம் பேரித ன ல் ேலனும் பேரிபதன எண்ணுதல்

சரியல்ல, ச ன்ை க, ேறனமரம் உயரத்தில் பேரியது, நிழலும் ேழமும் பேைமுடிய து” எனும் கருத்றத
ே மரருக்கும் புரியும் விதத்தில் கூைியுள்ளது.
நிடறவுடர

மீ ர ே ய் மற்றும் கேீர்த ஸ் இருவரும் ேக்தியில் ஆழ்ந்தவர்கள். ேல இன்னல்களுக்கு

இறடயில் ேக்தியின் பநைிறய மக்களிடம்

விறதத்தவர்கள்.

கடவுள்

பக ள்றகறய கவிறதய ய்த்

திணிப்ேதில் வல்லவர்கள். தன்னலமற்ை வ ழ்வு வ ழ்ந்தவர்கள். மீ ர ே ய், ேரந்த மன் கிருஷ்ணறனப்

ேற்ைி கவிறதகள் ேறடதத லும் ஆன்ம வின் இறையன்பு, மனிதபநய இறைவழிே டு ஆகியவற்றைத்
தனது

கவிறதகளில்

அழகுைப்

புறனந்த ர்.

ஆன ல்

கேீர்த ஸ்

அவர்கள்

சிறலயற்ை

ஓரிறைறய

வலியுறுத்தின ர். சிறலவணக்கம், அவத ரம், விரதம், பக யில் மற்றும் ேள்ளிவ சல் ஆகிய எறதயும்
ஏற்றுக்பக ள்ள தவர்.

ேறடப்புகளில்

மீ ர ே ய் அவர்களின் ேறடப்புகளில் உணர்றவத் தூண்டும் கருத்துகளும் கேீர்த ஸின்
அைிறவத்

வழிபக லுகின்ைது.

தூண்டும்

கருத்துகளும்

ேதிவு

பேற்றுள்ளறத

ஆய்ந்தைிய

ஆய்வு

MEERA BAI AND KABIR DAS : A BRIEF COMPARATIVE STUDY OF THEIR LIFE
AND CONTRIBUTION TO BAKTHI LITERATURE
R. Ramprasath
MeeraBai (1498-1546) was a Hindu mystic poet of the Bhakti movement.
MeeraBaiand Kabir Das were renowned poets of India. Both are famous for their poetry with
vivid imagination. MeeraBaiwas born into family of Merta, Rajasthan, India. Most legends
about Meera mention her fearless disregard for social and family conventions, her devotion
to Lord Krishna, her treating Krishna as her husband, and she being persecuted by her inlaws for her religious devotion. She has been the subject of numerous folk tales and
thousands of devotional poems in passionate praise of Lord Krishna. These poems are
commonly known as bhajans, and are popular across India. She referred to the Lord, whom
she saw as her husband. She even called him the husband of her soul. Due to her mother,
her in-laws disapproved of her public singing and dancing as she belonged to a Royal
Family of Mewar and was a princess. But she had too much love for her god and sacrificed
everything, even her family, for god and attained Moksha through Bhakti Yoga. Kabīrwas a
15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings influenced Hinduism's Bhakti
movement. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most
famous writings include his dohas or couplets.Kabir is known for being critical of both
Hinduism and Islam, stating that the former was misguided by the Vedas, and questioning
their meaningless rites of initiation such as the sacred thread and circumcision
respectively. During his lifetime, he was threatened by both Hindus and Muslims for his
radical views. Kabir suggested that True God is with the person who is on the path of
righteousness, and thus considered all creatures on earth as his own self, and was
passively detached from the affairs of the world. Both MeeraBai and Kabir Das are religious
poets whereas Meera’s poetry is filled with emotions and Kabir’s poetry is filled with
philosophical views.
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