
TUKĀRĀM 
Aṇureṇuyā Thokaḍā  

 

अणरुणेयुा थोकडा।तकुा आकाशा एवढा॥१॥ 
aṇureṇuyā thokaḍā |tukā ākāśā evaḍhā ||1|| 

अणरुणे ू – aṇureṇū – atom; थोकडा – thokaḍā – menší; आकाश  – ākāśā – nebe, prázdný prostor; एवढा 
– evaḍhā – velký tak jako 
Tuka říká, jsem menší než atom, a přece nezměrný jako nebeský prostor. ||1|| 
 

िगळुन सािंडल  कलेवर।भव भर्माचा आकार॥२॥ 
giḻuna sāṁḍileṁ kalevara |bhava bhramācā ākāra ||2|| 

िगळण – giḻaṇeṁ – spolknout, zřeknout se; साडंण – sāṁḍaṇeṁ – zbavit se, odhodit; कलेवर – 

kalevara – tělo, zdechlina; भव – bhava – svět s jeho radostmi a bolestmi, cyklus zrození a smrtí; 

भर्म – bhrama – klam, mylná představa; आकार – ākāra – forma, tvar, obraz vtištěný mysli 
Zřekl jsem se zdechliny těla, protože je to jen zdánlivá forma v tomto iluzorním světě. ||2|| 

 

सािंडली िऽपटुी।दीप उजळला घट॥३॥ 
sāṁḍilī tripuṭī |dīpa ujaḻalā ghaṭīṁ ||3|| 

साडंण – sāṁḍaṇeṁ – zbavit se, odhodit; िऽपटुी – tripuṭī – trojice poznávající – poznávání – 

poznávané; दीप – dīpa – lampa; उजळण – ujaḻaṇeṁ – zapálit, rozsvítit; घट – ghaṭa – nádoba, 
vesmír, tělo, stvoření 
Zřekl jsem se trojice „poznávající – poznávání – poznávané“ a zapálil tak lampu v nádobě 
svého těla. ||3|| 

 

तकुा मह्ण ेआता।ंउरलो उपकारापरुता॥४॥ 
tukā mhaṇe ātāṁ |uralo upakārāpuratā ||4|| 

तकुा मह्ण े– tukā mhaṇe – Tuka říká; आता ं– ātāṁ – nyní; उरवई – uravī – zbytek; उपकार – upakāra 
– přátelská služba, prospěch, dobro 
Tuka říká, A teď vše, co ze mě zbylo, je tu jen pro dobro druhých. ||4|| 
 

ॐ 
Zdroje překladu: 

• http://www.youtube.com/watch?v=HHYnMqZpwr4&list=PLCA2FDB8D6B292C6B&in
dex=43&feature=plpp_video 

• http://www.youtube.com/watch?v=MjEPzIj73QQ 
• J. Nelson Fraser & K.B.Marathe: The Poems of Tukārāma: 

I Tuka am smaller than an atom, yet vast as the sky. 
I have relinquished the body, for the world is error manifest. 
I have relinquished the triad of knowledge;  
I have lit a lamp within the vessel of my body. 
Tuka says, Enough of me is left to serve mankind. 

http://www.youtube.com/watch?v=HHYnMqZpwr4&list=PLCA2FDB8D6B292C6B&index=43&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=HHYnMqZpwr4&list=PLCA2FDB8D6B292C6B&index=43&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=MjEPzIj73QQ

