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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)

LXXX
III. 69. satta nâm hai sab ten nyârâ
THE true Name is like none other name!
The distinction of the Conditioned from the Unconditioned is but a word:
The Unconditioned is the seed, the Conditioned is the flower and the fruit.
Knowledge is the branch, and the Name is the root.
Look, and see where the root is: happiness shall be yours when you come to the root.
The root will lead you to the branch, the leaf, the flower, and the fruit:
It is the encounter with the Lord, it is the attainment of bliss, it is the reconciliation of the Conditioned
and the Unconditioned

అనిన్ నామాలవంటిది కాదు నిజ నామం
పరిమితునికీ, అపరిమితునికీ తేడా ఏకాక్షరమే
అపరిమితుడు వితైత్తే
పరిమితుడు, పూవూ, పండూ
జాఞ్నం కొమమ్, నామం వేరు
మూలమెకక్డో వెదుకు
మూలానికి చేరితే అనందం నీదే
కొమమ్కీ, రెమమ్కీ, పూవుకీ, పండుకీ
చేరుసుత్ంది వేరు
పర్భువుతో సంగమ మది
ఆనంద సిదిధ్
పరిమితునకు అపరిమితునితో తాదాతమ్ం
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LXXXI
III. 74. pratham ek jo âpai âp
IN the beginning was He alone, sufficient unto Himself: the formless, colourless, and unconditioned
Being.
Then was there neither beginning, middle, nor end;
Then were no eyes, no darkness, no light;
Then were no ground, air, nor sky; no fire, water, nor earth; no rivers like the Ganges and the Jumna, no
seas, oceans, and waves.
Then was neither vice nor virtue; scriptures there were not, as the Vedas and Puranas, nor as the Koran.
Kabîr ponders in his mind and says, "Then was there no activity: the Supreme Being remained merged in
the unknown depths of His own self." {p. 128}
The Guru neither eats nor drinks, neither lives nor dies:
Neither has He form, line, colour, nor vesture.
He who has neither caste nor clan nor anything else--how may I describe His glory?
He has neither form nor formlessness,
He has no name,
He has neither colour nor colourlessness,
He has no dwelling-place.
ఆదిలో అతనొకక్డే

“పరమాతమ్ తనలో తను రమిసుత్నాన్డు

తనకు తానే తృపత్ంగా

కారాయ్లేవీ లేవు”

నిరాకార, నిరామయ, నిరుగ్ణ పరబర్హమ్ం

గురువుకు

ఆదిమధాయ్ంత రహితుడు

నైవేదాయ్లు లేవు, పానీయాలూ లేవు

కాంతీ లేదు, చీకటీ లేదు, చూచే కనులూ లేవు

జీవమూ లేదు మరణమూ లేదు

పృథావ్పసేత్జో ఆకాశాలు లేవు

రూపూ లేదు, రంగూలేదు, శాఖా లేదు, ఉడుపూ లేదు

గంగా యమునా నదులూలేవు,

కులమూ లేదు, మతమూ లేదు

సందార్లు, మహాసాగరాలూ, తరంగాలూ లేవు

ఏమని వరిణ్ంపనాతని కీరిత్

పుణయ్మూ, పాపమూ లేదు

సగుణమూ కాదు, నిరుగ్ణమూ కాదు

శాసాత్ర్లు, వేదాలు, పురాణాలూ లేవు

నామమూ లేదు, వరణ్మూ కాదు, వరణ్రహితమూ కాదు

ఖొరానూ లేదు

నివాసమూ లేదు

కబీరు మనోవిచారణలో
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LXXXII
III. 76. kahain Kabîr vicâr ke
KABÎR ponders and says: "He who has neither caste nor country, who is formless and without quality, fills all space."
The Creator brought into being the Game of Joy: and from the word Om the Creation sprang. {p. 129}
The earth is His joy; His joy is the sky;
His joy is the flashing of the sun and the moon;
His joy is the beginning, the middle, and the end;
His joy is eyes, darkness, and light.
Oceans and waves are His joy: His joy the Sarasvati, the Jumna, and the Ganges.
The Guru is One: and life and death., union and separation, are all His plays of joy!
His play the land and water, the whole universe!
His play the earth and the sky!
In play is the Creation spread out, in play it is established. The whole world, says Kabîr, rests in His play, yet still the Player
remains unknown.

కబీరు విచారణతో అంటాడు
“కులమూ, దేశమూ లేనివాడు
నిరాకారుడు, నిరుగ్ణుడూ
విశవ్మంతా నిండియునాన్డు”
సృషిట్కరత్ ఆనందకీర్డా పార్భవం
ఓంకారం నుండి సృషిట్ ఉదభ్వం
భువి ‘అతని’ ఆనందం, దివి ‘అతని’ ఆహాల్దం
రవి చందర్ కాంతుల దోబూచు ‘లతని’ ఉతాస్హం
ఆదిమధాయ్ంతా’లతని’ వినోదం
కనులు, చీకటి, వెలుతురు ‘అతని’ ఉలాల్సం
సాగరాలు, తరంగాలు ‘అతని’ సంతోషం
గంగ, యమున, సరసవ్తు’లతని’ ఆనందం
గరువొకక్డే
జీవనమ్రణాలు, యోగం, ముకీత్, ‘అతని’ సయాయ్టలే
పృథివ్, జలం, విశవ్ం యావతూత్ ‘అతని’ కీర్డ
భూమాయ్కాశాలు ‘అతని’ ఆట
ఆటలో సృషిట్ విసత్రించింది, సిథ్రమైంది
కబీరు అంటాడు
“పర్పంచం యావతూత్ ‘అతని’ కీర్డాంగణం - కీర్డాకారుడే తెలియకునాన్డు”
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LXXXIII
III. 84. jhî jhî jantar bâjai
THE harp gives forth murmurous music; and the dance goes on without hands and feet.
It is played without fingers, it is heard without ears: for He is the ear, and He is the listener.
The gate is locked, but within there is fragrance: and there the meeting is seen of none.
The wise shall understand it.

శార్వయ్ సంగీత మందిసోత్ంది వీణ
హసాత్లు పాదాలు లేకుండా నృతయ్ం సాగుతోంది
వేర్లి మీటలు లేకుండా సంగీతం ధవ్నిసోత్ంది
చెవులు లేకునాన్ వినిప్సోత్ంది
‘అతడే’ శర్వణం, ‘అతడే’ శోర్త
తలుపులు మూసే ఉనాన్, లోపల సుగంధం
ఎవవ్రూలేని సమావేశం
విజుఞ్లకే అవగతం
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LXXXIV
III. 89. mor phakîrwâ mângi jây
THE Beggar goes a-begging, but
I could not even catch sight of Him:
And what shall I beg of the Beggar He gives without my asking.
Kabîr says: "I am His own: now let that befall which may befall!"

భిక్షకుడు యాచిసుత్నాన్డు
కనుచూపు మేరలో ‘అతనిన్’ దరిశ్ంచలేదు
అయినా యాచకుణుణ్ంచి నేనాశించేదేమి?
నే నడకుక్ండానే ఇచాచ్’డతను’
కబీరు అంటాడు
“నేనతని సవ్ంతం
ఆ సంభవం సంభవించనీ”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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