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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)

XXIII
II. 40. tinwir sâñjh kâ gahirâ âwai
THE shadows of evening fall thick and deep, and the darkness of love envelops the body and the mind.
Open the window to the west, and be lost in the sky of love;
Drink the sweet honey that steeps the petals of the lotus of the heart.
Receive the waves in your body: what splendour is in the region of the sea!
Hark! the sounds of conches and bells are rising. {p. 73}
Kabîr says: "O brother, behold! the Lord is in this vessel of my body."

సాయంకాలపు నీడలు
చికక్గా దటట్ంగా
చీకటి
శరీరానిన్, మానసానిన్ అవరించింది
పడమటి గవాక్షం తెరిచి
పేర్మాకాశంలో లయమై పోనీ
హృదయ పదమ్ం రేకులనుండి
జాలువారే తీయని మకరందానిన్ గోర్లుతూ
తనువులోకి తరంగ పర్వాహానిన్ఆహావ్నిసూత్
ఏమాదుభ్త తేజో పార్ంతమది సందర్ంలో!
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XXIV
II. 48. jis se rahani apâr jagat men
MORE than all else do I cherish at heart that love which makes me to live a limitless life in this world.
It is like the lotus, which lives in the water and blooms in the water: yet the water cannot touch its
petals, they open beyond its reach.
It is like a wife, who enters the fire at the bidding of love. She burns and lets others grieve, yet never
dishonours love.
This ocean of the world is hard to cross: its waters are very deep. Kabîr says: "Listen to me, O Sadhu! few
there are who have reached its end."

నీటిలోనే ఉంటూ వికసిసుత్నాన్
నీరు తాకలేని, అందుకోలేని
తామర పదమ్ం లా
తనువు దగధ్మౌతునాన్
ఇతరులు రోదిసుత్నాన్
పేర్మను నిరాదరించలేని సతిలా
ఈ భువిలో నా జీవనానిన్
అనంతగా మలచిన పేర్మనే
అనిన్ంటా మినన్గా కోరుతునాన్
భవసాగర తరణం బహు కషట్ం
చాలా లోతైనది
కబీరు అంటాడు - “విను సాధూ, దాని ఆవలి తీరం చేరేది కొదిద్ మందే.”
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XXV
II. 45. Hari ne apnâ âp chipâyâ
MY Lord hides Himself, and my Lord wonderfully reveals Himself:
My Lord has encompassed me with hardness, and my Lord has cast down my limitations.
My Lord brings to me words of sorrow and words of joy, and He Himself heals their strife.
I will offer my body and mind to my Lord: I will give up my life, but never can I forget my Lord!

దాగి ఉంటాడు నా ‘పర్భువు’
అంతలోనే ఆశచ్రయ్ంగా
పర్కటిత మవుతూనూ
గాఢంగా ననాన్వరిసూత్
అవధులిన్ చెరిపేసుత్నాన్డు ‘పర్భువు’
సుఖదుఃఖాల సందేశాలని తెసూత్
వాటి గాయాలని మానుప్తోనాన్డు నా ‘పర్భువు’
తనువునూ మనసునూ ‘పర్భువు’కే అరిప్సుత్నాన్
జీవితం ముగిసినా మరువబోను నా ‘పర్భువు’ను
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XXVI
II. 75. ônkâr siwae kôî sirjai
ALL things are created by the Om;
The love-form is His body.
He is without form, without quality, without decay:
Seek thou union with Him! {p.75}
But that formless God takes a thousand forms in the eyes of His creatures:
He is pure and indestructible,
His form is infinite and fathomless,
He dances in rapture, and waves of form arise from His dance.
The body and the mind cannot contain themselves, when they are touched by His great joy.
He is immersed in all consciousness, all joys, and all sorrows;
He has no beginning and no end;
He holds all within His bliss.
ఓంకారమే సరావ్నికీ మూలం
‘ఆతని’ తనువే రూపుదిదిద్న పేర్మ
నిరాకారుడు, నిరుగ్ణుడు
అవయ్యు’డాతడు’
‘అతని’తో యోగానిన్ సాధించు
రూపం లేని దైవానిన్
‘అతడు’ సృజించిన జీవులు
అనంత రూపాలోల్ దరిశ్సాత్రు
‘అతడు’ పరిశుదుధ్డు, అవినాశి
అనంతుడు అగాధుడు
‘అతని’ నరత్న పారవశయ్ంలో
రూపాలు తరంగాలుగా ఉదభ్విసాత్యి
‘అతని’ పాదాలంటిన ఆనందంలో
తనువూ మనసూ అవధులతికర్మిసాత్యి
సరవ్ చేతనలో, సంతోషంలో, బాధలోనూ
‘అతడు’ నిండియునాన్డు
ఆదయ్ంతాలు లే’వతని’కి - సరవ్మూ ‘ఆతని’ పరమానందంలోనే
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XXVII
II. 81. satgur sôî dayâ kar dînhâ
IT is the mercy of my true Guru that has made me to know the unknown;
I have learned from Him how to walk without feet, to see without eyes, to hear without ears, to drink {p.
76} without mouth, to fly without wings;
I have brought my love and my meditation into the land where there is no sun and moon, nor day and
night.
Without eating, I have tasted of the sweetness of nectar; and without water, I have quenched my thirst.
Where there is the response of delight, there is the fullness of joy. Before whom can that joy be uttered?
Kabîr says: "The Guru is great beyond words, and great is the good fortune of the disciple."
ఇది నా సదుగ్రు దయ
అగోచరం అవగతమైంది
పాదాల పర్మేయం లేకుండా నడవడం
కనులు లేకునాన్ చూడటం
చెవులు లేకునాన్ వినడం
నోటి అవసరం లేకుండా తార్గటం
రెకక్లు లేకునాన్ ఎగరడం
అతని నుంచే నేరుచ్కొనాన్
రవి చందుర్లూ, పగలూ రేయీ లేని
దేశంలోకి నా పేర్మను, ఆరాధనను తీసుకొచాచ్
గోర్లకుండానే, అమృత మాధురయ్ం ఆసావ్దిసుత్నాన్
నీరు లేకుండానే, నా దాహం తీరుతోంది
ఆనందపు పర్తిసప్ందన ఎకక్డో
అకక్డ సంతోషం పరిపూరణ్ం
ఎవరిముందు ఆ సంతోషానిన్ పర్కటించడం
కబీరు అంటాడు
“మాటలకందనిది గురువు ఔనన్తయ్ం
శిషుయ్నికది మహా పెనిన్ధి”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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