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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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కంగా ప
ర్ చురించేందుకు
' గాయతి
ర్ '
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- 1I. 13. mo ko kahân dhûnro bande
O SERVANT, where dost thou seek Me?
Lo! I am beside thee.
I am neither in temple nor in mosque: I am neither in Kaaba nor in Kailash:
Neither am I in rites and ceremonies, nor in Yoga and renunciation.

If thou art a true seeker, thou shalt at once see Me: thou shalt meet Me in a moment of time.
Kabîr says, "O Sadhu! God is the breath of all breath."

భృతుయ్డా,
ఎకక్డో వెతుకుతునాన్వేం ?
ఇదిగో ‘నేను’ నీ పర్కక్నే
ఆలయంలో లేను, మసీదులోనూ లేను
కాబాలో లేను, కైలాసంలోనూ లేను
కరమ్లోలేనూ, కృతువులలోనూ లేను
యోగమూ లేదు, ముకీత్ లేదు
నీ సాధన సతయ్మైతై
గోచరం వెనువెంటనే
యోగమూ తక్షణమే
“ఓ సాధూ, శావ్సలనిన్టి శావ్సే దైవము”
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- 2I. 16. Santan jât na pûcho nirguniyân
It is needless to ask of a saint the caste to which he belongs; {p. 46}

For the priest, the warrior. the tradesman, and all the thirty-six castes, alike are seeking for God.
It is but folly to ask what the caste of a saint may be;
The barber has sought God, the washerwoman, and the carpenter-Even Raidas was a seeker after God.
The Rishi Swapacha was a tanner by caste.
Hindus and Moslems alike have achieved that End, where remains no mark of distinction.

సతుప్రుషుల కులాలెనన్కు
బార్హమ్ణ క్షతిర్య వైశుయ్లు
ముపప్దియారు నిమన్జాతులూ
దైవ సాధనకు సమానులే
అపరాధం సతుప్రుషుల కులాలెనన్డం
భగవంతుని చేరలేదా
మంగలి, చాకలి, కమమ్రి ?
రైదాసు కృతారుథ్డు కాలేదా ?
శవ్పచుడు ఋషీతవ్ం పొందలేదా ?
తరతమ భేదాలు లేదు పరమారాథ్నికి
హిందూ ముసిల్ము తేడా లేదు
(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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