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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

ౖ న
య్పకుడె

సర

ౖ 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)
XV
II. 57. jânh khelat vasant riturâj

WHERE Spring, the lord of the seasons, reigneth, there the Unstruck Music sounds of itself,
There the streams of light flow in all directions;
Few are the men who can cross to that shore!
There, where millions of Krishnas stand with hands folded,
Where millions of Vishnus bow their heads,
Where millions of Brahmâs are reading the Vedas,
Where millions of Shivas are lost in contemplation,
Where millions of Indras dwell in the sky,
Where the demi-gods and the munis are unnumbered,
Where millions of Saraswatis, Goddess of Music, play on the vina--{p. 59}
There is my Lord self-revealed: and the scent of sandal and flowers dwells in those deeps.
అకక్డే నా పిర్య ‘పర్భువు’
ఎకక్డ ఋతువుల రాజు, వసంతం రాజయ్మేలుతుందో ?
ఎకక్డ సంగీత నాదం అపర్యతన్ంగా వినిపిసోత్ందో ?
అకక్డే వెలుగు పర్వాహాలు నలుదెసలా విసత్రిసాత్యి
కొదిద్మందికి మాతర్మే చేరిక ఆ ఆవల తీరానికి
అకక్డ,
లక్షలాది కృషుణ్లు చేతులు జోడించి నిలేచ్దెకక్డో ?
లక్షలాది విషుణ్వులు తలలు వంచేదెకక్డో ?
లక్షలాది బర్హమ్లు వేదాలు పఠించేదెకక్డో?
లక్షలాది శివులు ధాయ్న మగున్లయేయ్ దెకక్డో ?
లక్షలాది ఇందుర్లు ఆకసాన నిలిచేదెకక్డో ?
అసంఖాయ్కంగా ఉప దేవతలు, మునులుండే దెకక్డో ?
లక్షలాది సంగీతాధిదేవతా సరసవ్తులు వీణాగానం చేసే దెకక్డో ?
అకక్డే,
నా ‘పర్భువు’ సాక్షతాక్రం
సుమగంధాల సుగంధాలతో నిండుతోంది
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XVI
II. 59. jânh, cet acet khambh dôû
BETWEEN the poles of the conscious and the unconscious, there has the mind made a swing:
Thereon hang all beings and all worlds, and that swing never ceases its sway.
Millions of beings are there: the sun and the moon in their courses are there:
Millions of ages pass, and the swing goes on.
All swing! the sky and the earth and the air and the water; and the Lord Himself taking form:
And the sight of this has made Kabîr a servant.
చేతనాచేతనల మధయ్
ఊగిసలాడుతోంది మానసం
సమసత్ జీవులూ, లోకాలు
ఊగుతోనాన్యి
అంతులేనివా ఊగిసలు
కోటాల్ది జీవులునాన్రందులో
రవి చందుర్లూ, వారి పథాలూ, అందులోనే
యుగాలు గడిచాయి
ఊగిసలు కొనసాగుతునాన్యి
ఆ ఆకాశం, భూమి, గాలి, నీరు
సగుణ రూపుడైన పర్భువునూన్
అంతా ఊయలలోనే
ఈ సనిన్వేశమే
కబీరుని దాసుణిణ్ చేసింది
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XVII
II. 61. grah candra tapan jot varat hai
THE light of the sun, the moon, and the stars shines bright:
The melody of love swells forth, and the rhythm of love's detachment beats the time.
Day and night, the chorus of music fills the heavens; and Kabîr says
"My Beloved One gleams like the lightning flash in the sky."
Do you know how the moments perform their adoration?
Waving its row of lamps, the universe sings in worship day and night,
There are the hidden banner and the secret canopy:
There the sound of the unseen bells is heard.
Kabîr says: "There adoration never ceases; there the Lord of the Universe sitteth on His throne." {p. 61}
The whole world does its works and commits its errors: but few are the lovers who know the Beloved.
The devout seeker is he who mingles in his heart the double currents of love and detachment, like the
mingling of the streams of Ganges and Jumna;
In his heart the sacred water flows day and night; and thus the round of births and deaths is brought to
an end.
Behold what wonderful rest is in the Supreme Spirit! and he enjoys it, who makes himself meet for it.
Held by the cords of love, the swing of the Ocean of Joy sways to and fro; and a mighty sound breaks
forth in song.
See what a lotus blooms there without water! and Kabîr says
"My heart's bee drinks its nectar." {p. 62}
What a wonderful lotus it is, that blooms at the heart of the spinning wheel of the universe! Only a few
pure souls know of its true delight.
Music is all around it, and there the heart partakes of the joy of the Infinite Sea.
Kabîr says: "Dive thou into that Ocean of sweetness: thus let all errors of life and of death flee away."
Behold how the thirst of the five senses is quenched there! and the three forms of misery are no more!
Kabîr says: "It is the sport of the Unattainable One: look within, and behold how the moon-beams of that
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Hidden One shine in you."
There falls the rhythmic beat of life and death: {p. 63}
Rapture wells forth, and all space is radiant with light.
There the Unstruck Music is sounded; it is the music of the love of the three worlds.
There millions of lamps of sun and of moon are burning;
There the drum beats, and the lover swings in play.

There love-songs resound, and light rains in showers; and the worshipper is entranced in the taste of the
heavenly nectar.
Look upon life and death; there is no separation between them,
The right hand and the left hand are one and the same.
Kabîr says: "There the wise man is speechless; for this truth may never be found in Vadas or in books."
I have had my Seat on the Self-poised One, {p. 64}
I have drunk of the Cup of the Ineffable,
I have found the Key of the Mystery,
I have reached the Root of Union.
Travelling by no track, I have come to the Sorrowless Land: very easily has the mercy of the great Lord
come upon me.
They have sung of Him as infinite and unattainable: but I in my meditations have seen Him without
sight.
That is indeed the sorrowless land, and none know the path that leads there:
Only he who is on that path has surely transcended all sorrow.
Wonderful is that land of rest, to which no merit can win;
It is the wise who has seen it, it is the wise who has sung of it.
This is the Ultimate Word: but can any express its marvellous savour? {p. 65}
He who has savoured it once, he knows what joy it can give.
Kabîr says: "Knowing it, the ignorant man becomes wise, and the wise man becomes speechless and
silent,
The worshipper is utterly inebriated,
His wisdom and his detachment are made perfect;
He drinks from the cup of the inbreathings and the outbreathings of love."
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There the whole sky is filled with sound, and there that music is made without fingers and without
strings;
There the game of pleasure and pain does not cease.
Kabîr says: "If you merge your life in the Ocean of Life, you will find your life in the Supreme Land of
Bliss."
What a frenzy of ecstasy there is in {p. 66} every hour! and the worshipper is pressing out and drinking
the essence of the hours: he lives in the life of Brahma.
I speak truth, for I have accepted truth in life; I am now attached to truth, I have swept all tinsel away.
Kabîr says: "Thus is the worshipper set free from fear; thus have all errors of life and of death left him."
There the sky is filled with music:
There it rains nectar:
There the harp-strings jingle, and there the drums beat.
What a secret splendour is there, in the mansion of the sky!
There no mention is made of the rising and the setting of the sun;
In the ocean of manifestation, which is the light of love, day and night are felt to be one. {p. 67}
Joy for ever, no sorrow,--no struggle!
There have I seen joy filled to the brim, perfection of joy;
No place for error is there.
Kabîr says: "There have I witnessed the sport of One Bliss!"
I have known in my body the sport of the universe: I have escaped from the error of this world..
The inward and the outward are become as one sky, the Infinite and the finite are united: I am drunken
with the sight of this All!
This Light of Thine fulfils the universe: the lamp of love that burns on the salver of knowledge.
Kabîr says: "There error cannot enter, and the conflict of life and death is felt no more."
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మహోనన్త నాదం పాటగా విచుచ్కొంటోంది

ఉజజ్వ్లంగా భాసిసోత్ంది

చూడండి, నిరజ్లంగా ఎలా కమలం వికసిసోత్ందో

రవి చందర్ తారకల వెలుగు

కబీరు అంటాడు,

పేర్మా మాధురయ్ం పొంగి పొరుల్తోంది

"నా ఎద తుమెమ్ద దాని అమృతానిన్ గోర్లుతుంది"

పేర్మతాయ్గపు లయ కాలానన్ధిగమిసోత్ంది

విశవ్భర్మణ చకర్ హృదయంలో వికసించిన

సవ్రాగ్లు సంగీత తరంగాలలో

ఏమా అదుభ్త కమల మది!

రేయింబవళూళ్ నిండుతూనాన్యి

కొదిద్ పవితార్తుమ్లకే తెలుసుత్ందా ఉలాల్సం

కబీరు అంటాడు

సంగీతం దానాన్వరించింది

"నా ‘పిర్యుడు’ ఆకాశాన మెరుపై వెలిగాడు"

అనంతానందాంబుధిలో తేలియాడింది మానసం

క్షణాలు ఎలా ఆరాధిసాత్యో తెలుసా!

దరిశ్ంచండి

రేయింబవళూళ్ విశవ్ం

పంచేదిర్యాల తృషణ్ ఎలా తీరుతోందో అకక్డ

ఆరాధనా గీతమాలపిసోత్ంది

తాపతర్యాలకు తావు లేదు

దీప హారతు లూగిసూత్

కబీరు అంటాడు

పతాకాలూ, పందిళూళ్ నిగూఢ మచచ్ట

"ఇది పరమాతుమ్ని కీర్డ.

గోచరంకాని గంటల నాదం ధవ్నిసుత్ందచట

ఆంతరంగం అవలోకించు.

కబీరు అంటునాన్డు
"ఆ ఆరాధన అంతంలేనిది. విశావ్ధినేత సింహాసనానన్ధిషిట్ంచాడు"

దరిశ్ంచు ఆ నిగూఢాతుమ్ని వెనెన్ల వెలుగులు.”
జీవనమ్రణాల లయ నిరగ్మిసుత్ందకక్డ
అనాహత సంగీతం నినదిసుత్ందకక్డ

పర్పంచం యావతూత్ కారయ్కలాపం సాగిసోత్ంది

తిర్భువనాల పేర్మ సంగీత మది

తపిప్దాలు జరుగుతునాన్యి

కోటి సూరయ్ చందర్ తేజాలు పర్జయ్లిసాత్యకక్డ

కొదిద్ పేర్మికులు మాతర్ం

మృదంగం ధవ్నిసుత్ంది, పిర్యుడు నాటయ్మాడుతాడు

పేర్మామూరిత్ని తెలుసుకొంటునాన్రు

పేర్మ గీతాలు పర్తిధవ్నిసాత్యకక్డ

గంగా యమునా సంగమంలా

కాంతి వరష్పు జలుల్లు కురుసాత్యకక్డ

హృదయంలో పేర్మా, తాయ్గ పర్వాహ సంగమానిన్

ఆరాధకుడు అమృతపు రుచిలో

ఆవిషక్రిసుత్నాన్డు నిజ సాధకుడు

మైమరచి పోతాడకక్డ

ఆతని హృదయంలో పవితర్ జలాలు

లేదకక్డ అవలోకిసేత్ జీవనమ్రణాల వైరుధయ్ం

పగలూ రేయీ పర్వహిసూత్
జనన మరణ చకార్నిన్ నిలువరిసుత్నాన్యి

వయ్తాయ్సం లేదు వామ దకిష్ణ హసాత్లకి

వీకిష్ంచండి

"పండితుడు మూగబోతాడకక్డ.

కబీరు అంటాడు.
వేదాలలో, గర్ంథాలలో లభయ్ంకాదీ సతయ్ం"

ఏమా అదుభ్తం ! పరబర్హమ్ంలో విశర్మించడం
కలయికకు సనన్దధ్ం చేసుకొనన్వానిదే ఆ ఆనందం

ఆతమ్పీఠంపైన సుఖాసీనుణైణ్

పేర్మ బంధాలతో కటట్బడి

అనిరవ్చనీయామృతానిన్ పానం చేశా

ఆనంద సుధాబిధ్లో ఊయలలూగుతూంటే
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చేతనాచేతనల మధయ్

'మాయ' మరామ్నిన్ గర్హించా

ఊగిసలాడుతోంది మానసం

సంగమ మూలానిన్ చేరా

ఏమా పారవశయ్పు ఉనామ్దం !

అనియమిత మారగ్ంలో పయనించి

అరాధకుడు కాలాల సారానిన్ పిండి పానం చేసుత్నాన్డు

ఖేదరహిత సీమను చేరా

పరబర్హమ్ంలో జీవిసుత్నాన్డు

సులువుగా లభయ్మా పరమాతమ్ దయావరష్ం

సతయ్ం వచిసుత్నాన్, జీవితంలో సతాయ్నన్ంగీకరించా

అనంతునిగా అసాధుయ్నిగా వారు గానంచేసినా

సతాయ్నుసంధాయినై, చెతత్నంతా చిమిమ్వేశా

అగోచరునిగా దరిశ్ంచా ధాయ్నాలలో

కబీరు అంటాడు

చింతా రహిత సీమ అది నిశచ్యంగా

“ఆరాధకుడు భయం నుండి విముకుత్డే

మారగ్ం ఎరుగరెవవ్రూ

జీవిత తపిప్దాలు, మృతుయ్వు నిరగ్మించాయి”

మారగ్ంలోని వారికి మాతర్ం దుఃఖాధిగమనం సాధయ్ం
అదుభ్తమా విరామ సీమ

ఆకాశం సంగీతంతో నిండుతోంది

లౌకిక యోగయ్తల కది అసాధయ్ం

అమృతం వరిష్సోత్ంది

జాఞ్నులకే దరశ్నీయం

వీణా తంతుర్లు సవవ్డి చేసుత్నాన్యి

జాఞ్నుల గాన పాతర్ం

మృందగం లయా నాదం ధవ్నిసోత్ంది

ఇదే అంతిమ పదం

ఆకాశ పార్సాదంలో

దీనిని వరిణ్ంప ఎవవ్ని తరం

ఏమా నిగూఢ శోభ!

అనుభవైదుయ్నికే అవగతం

రవి ఉదయాసత్మయాల చరేచ్లేదు

లభించే ఆనందం

కడలి రూపైన పేర్మ వెలుగులో

కబీరు అంటాడు

పగలూ రేయీ ఒకక్టిగానే

“అది తెలుసుకొనన్ అజాఞ్ని జాఞ్నిగా

శాశవ్తానందం,

జాఞ్ని మూగబోయి మౌనిగా అవుతాడు

బాధ లేదూ, పోరాటం లేదు

ఆరాధకుడు పరమ మైకంలో తేలియాడుతాడు

పరిపూరాణ్నందం

అతని జాఞ్నము, తాయ్గమూ పరిపుషట్మౌతాయి

అంచులు నిండటం చూశా

అతడు ఉచాఛ్వ్స నిశావ్సల పేర్మా పాతర్ నుండి
అమృతపానం చేసాత్డు”

తపిప్దాలకు తావేలేదు

ఆకాశం యావతూత్ అనాహతంగా

“పరమైకానంద కేళికి నేనకక్డ సాకిష్ని”

కబీరు అంటాడు
తెలిసింది నాలోనే

సంగీత ధవ్నితో నిండుతోంది

విశవ్ కేళీ వినాయ్సం

బాధానందాల కేళికి

పర్పంచపు తపిప్దం నుండి

అంతం లేదకక్డ

లభయ్ం నాకు విముకత్ం

కబీరు అంటాడు

ఆంతరమూ బాహయ్మూ

“జీవ సందర్ంలో నీ జీవితానిన్ లయిసేత్

ఒకక్టే నాకు, ఆకాశంలా

పరమానంద సీమలో జీవిసాత్వు”
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ఏకమైనాయి
ఈ దృశయ్ం యావతూత్
ననున్ మైకంలో ముంచేసింది
పరంజోయ్తి విశావ్నిన్
పరిపుషట్ం చేసింది
జాఞ్న పీఠంపై
పేర్మ దివెవ్ వెలుగుతోంది
కబీరు అంటాడు
"లేదకక్డ తపిప్దాలకు పర్వేశం
జీవనమ్రణ పోరాటానికి ముగింపకక్డే"

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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