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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)

XXVIII
II. 85. nirgun âge sargun nâcai
BEFORE the Unconditioned, the Conditioned dances: "Thou and I are one!" this trumpet proclaims. {p.
77}
The Guru comes, and bows down before the disciple:
This is the greatest of wonders.

సగుణం నరిత్సోత్ంది నిరుగ్ణం ఎదుట
నీవూ నేను ఏకమని బాకా ఊదుతోంది
గురువు శిషుయ్నిముందు మోకరిలుల్తాడు
మహోనన్తాశచ్రయ్ మది
XXIX
II. 87. Kabîr kab se bhaye vairâgî
GORAKHNATH asks Kabîr:
"Tell me, O Kabîr, when did your vocation begin? Where did your love have its rise?"
Kabîr answers:
"When He whose forms are manifold had not begun His play: when there was no Guru, and no disciple:
when the world was not spread out: when the Supreme One was alone-Then I became an ascetic; then, O Gorakh, my love was drawn to Brahma.
Brahma did not hold the crown on his head; the god Vishnu was not {p. 78} anointed as king; the power
of Shiva was still unborn; when I was instructed in Yoga.
I became suddenly revealed in Benares, and Râmânanda illumined me;
I brought with me the thirst for the Infinite, and I have come for the meeting with Him.
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In simplicity will I unite with the Simple One; my love will surge up.
O Gorakh, march thou with His music!"
కబీరుని అడిగాడు గోరఖ నాధుడు
“నీ ఈ పర్వృతిత్ ఎపుప్డు మొదలైంది?
నీ పేర్మ ఎకక్డ ఉదయించింది?
చెపుప్ కబీరూ!”
కబీరు బదులిసుత్నాన్డు
“అనంత రూపుడై ఆతడు తన ఆట మొదలెటట్క ముందే
ఏ గురువూ, శిషుయ్డూ లేక ముందే
భువనం విసత్రించక ముందే
పరమాతమ్ ఏకంగా ఉనన్పుప్డే
ఓ గోరఖ! నేను యోగిని
నా ఆరాధన పరబర్హమ్ం చెంతకు చేరిచ్ంది”
“ యోగంలో నా పర్వేశంనాటికి
బర్హమ్ కిరీటం ధరించనేలేదు
విషుణ్వు రారాజుగా పర్కటింపబడనేలేదు
శివశకిత్ ఉదభ్వించనూలేదు”
“ అకసామ్తుత్గా కాశీలో గోచరమయాయ్ను
రామానందులు ననున్దీద్పించారు
అనంతునికై తీరని దపిప్కతో
అతనితో కలయికకై వచాచ్
అతనితో యోగానికై
మానసం ఉపొప్ంగుతోంది
అతని లయకు అనుగుణంగా
కవాతు చేయి, గోరఖ!”
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XXX
II. 95. yâ tarvar men ek pakherû
ON this tree is a bird: it dances in the joy of life.
None knows where it is: and who knows what the burden of its music may be?

Where the branches throw a deep {p. 79} shade, there does it have its nest: and it comes in the evening
and flies away in the morning, and says not a word of that which it means.
None tell me of this bird that sings within me.
It is neither coloured nor colourless: it has neither form nor outline:
It sits in the shadow of love.
It dwells within the Unattainable, the Infinite, and the Eternal; and no one marks when it comes and
goes.
Kabîr says: "O brother Sadhu! deep is the mystery. Let wise men seek to know where rests that bird."

ఈ చెటుట్ మీది పకిష్
జీవనసంతోషానిన్ నరిత్సోత్ంది
అది ఎకక్డో
ఆ రాగాలాపన బరువులేమిటో ఎవరికి తెలుసు
కొమమ్లు చికక్ని నీడలు పరచిన చోట దాని గూడు
సాయంకాలానికి వచిచ్, పార్భాతంలో ఎగిరిపోతుంది
అరథ్వంతమైనదేదీ పలుకదు
నాకెవవ్రూ తెలుపలేదు
నాలో గానంచేసే పిటట్గురించి
దానికి రంగూ, రూపూ, రేఖా లేదు
ఆరాధనా ఛాయలో నిలుసుత్ందది
శాశవ్త అనంతమే దాని నివాసం
రాక పోకల ఎరుక లేదెవవ్రికి
కబీరు అంటాడు
“ఓ సాధు సోదరా! మాయ లోతైనది
వివేకులే ఆ పకిష్ విశార్మ సాథ్నానిన్ సాధిసాత్రు”
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XXXI
II. 100. nis` din sâlai ghâw
A SORE pain troubles me day and night, and I cannot sleep;
I long for the meeting with my Beloved, and my father's house gives me pleasure no more. {p. 80}
The gates of the sky are opened, the temple is revealed:
I meet my husband, and leave at His feet the offering of my body and my mind.

తీవర్మైన వేదన
బాధిసోత్ంది రేయింబవళూళ్
నిదుర లేదు
పిర్యునితో సంగమానికి
ఆతుర పడుతునాన్
పుటిట్లుల్ ననాన్నంద పరచలేకుంది
ఆకాశం తలుపులు తెరుచుకునాన్యి
ఆలయం గోచరించింది
నా పతిని కలిశా
తనువూ మనసూ
అతని పాదాలచెంత అరప్ణచేశా
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XXXII
II. 103. nâco re mero man, matta hoy
DANCE, my heart! dance to-day with joy.
The strains of love fill the days and the nights with music, and the world is listening to its melodies:
Mad with joy, life and death dance to the rhythm of this music. The hills and the sea and the earth
dance. The world of man dances in laughter and tears.
Why put on the robe of the monk, and live aloof from the world in lonely pride?
Behold! my heart dances in the delight {p. 81} of a hundred arts; and the Creator is well pleased.

హృదయమా నరిత్ంచు
ఆనందంగా నరిత్ంచు ఈ రోజు
పగలూ రేయీ పేర్మాగానంలో నిండుతోనాన్యి
భువి ఆ మాధురాయ్లను వింటోంది
జనన మరణాలు, ఆనందపు ఉనామ్దంలో
గాన లయలో నరిత్సుత్నాన్యి
కొండలూ, సముదార్లు, భూమీ నరిత్సుత్నాన్యి
మానవ పర్పంచం
నవువ్లూ కనీన్ళళ్లో నరిత్సోత్ంది
కాషాయం ధరించి
పర్పంచానికి దూరంగా ఒంటరితన మెందుకు
గమనించు
నా హృదయం శతాధిక కళలతో నరిత్సోత్ంది
సృషిట్ కరత్ సంతసించాడు
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XXXIII
II. 105. man mast huâ tab kyon bole
WHERE is the need of words, when love has made drunken the heart?
I have wrapped the diamond in my cloak; why open it again and again?
When its load was light, the pan of the balance went up: now it is full, where is the need for weighing?
The swan has taken its flight to the lake beyond the mountains; why should it search for the pools and
ditches any more?
Your Lord dwells within you: why need your outward eyes be opened?
Kabîr says: "Listen, my brother! my Lord, who ravishes my eyes, has united Himself with me."

ఆరాధనా మైకంలో మునిగిన హృదయానికి
మాటలతో పనేముంది?
వజార్నిన్ అంగీలో చుటిట్ ఉంచా
మాటి మాటికి తెరచి చూసే అవసరమేముంది?
తూకం తగిగ్నపుప్డే తార్సు పళెళ్ం పైకి లేసుత్ంది
బరువు నిండినపుప్డిక తూకం పర్శేన్ముంది?
పరవ్తాల ఆవలి సరసుస్లో విహరించే హంస
చెరువులు, నీటిగుంటలకై వెతుకులాడుతుందా?
ఆంతరంలో పర్భువు వసిసుత్ంటే
బాహయ్ంలోకి చూసే అవసరమేమిటి?
కబీరు అంటాడు
“సోదరా! విను, నా కళళ్ను చెరిపిన పర్భువు, నాతో ఏకమైనాడు”
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XXXIV
II. 110. mohi tohi lâgî kaise chute
HOW could the love between Thee and me sever?
As the leaf of the lotus abides on the water: so thou art my Lord, and I am Thy servant.
As the night-bird Chakor gazes all night at the moon: so Thou art my Lord and I am Thy servant.
From the beginning until the ending of time, there is love between Thee and me; and how shall such love
be extinguished?
Kabîr says: "As the river enters into the ocean, so my heart touches Thee."

మన బంధం ఎలా వీడుతుంది!
నీటిపై ఆధారపడిన కలువరేకులాల్
నీవు నా పర్భువువు, నేను నీ సేవకుణిణ్
రేయంతా చందుర్నికై చకోరం వేచియునన్టుట్గా
నీవు నా పర్భువువు, నేను నీ సేవకుణిణ్
కాలగమనాది నుండి, అంతం దాకా
నీకూ నాకూ మధయ్ నునన్ది పేర్మ
అటువంటి పేర్మకు ముగింపెకక్డిది!
కబీరు అంటాడు
“కడలిని చేరే నదిలా నా హృదయం నినున్ సప్ృశిసోత్ంది”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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