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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)

LXIX
III. 2. jo khodâ masjid vasat hai
IF God be within the mosque, then to whom does this world belong?
If Ram be within the image which you find upon your pilgrimage, then who is there to know what
happens without?
Hari is in the East: Allah is in the West. Look within your heart, for there you will find both Karim and
Ram;
All the men and women of the world are His living forms.
Kabîr is the child of Allah and of Ram: He is my Guru, He is my Pir.

దైవం మసీదులోనే ఉంటే, పర్పంచం ఎవరికి చెందినటుట్
రాముడు విగర్హంలోనే ఉంటే, బాహయ్ విషయాలిన్ తెలుసుకొనే దెవరు
తూరుప్న హరి, పశిచ్మాన అలాల్
అంతరంగంలో పరికించు,
కరీము, రాముడు ఇదద్రూ అకక్డే
సరవ్ మానవులు అతని జీవ రూపాలే
అలాల్, రాముని బిడడ్ కబీరు,
అతడే గురువు, అతడే పీరు
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LXX
III. 9. s'îl santosh sadâ samadrishti
HE who is meek and contented., he who has an equal vision, whose mind is filled with the fullness of
acceptance and of rest;
He who has seen Him and touched Him, he is freed from all fear and trouble.
To him the perpetual thought of God is like sandal paste smeared on the body, to him nothing else is
delight:
His work and his rest are filled with music: he sheds abroad the radiance of love.
Kabîr says: "Touch His feet, who is one and indivisible, immutable and peaceful; who fills all vessels to
the brim with joy, and whose form is love."
‘అతడు’ సాతిత్వ్కుడు సంతుషుట్డు
‘అతని’ది సమదృషిట్
పూరత్మైన సమమ్తితో, విరామంతో నిండిం’దతని’ మానసం
‘అతని’ దరశ్నం సప్రశ్నం భయ బాధా విమోచకం
శాశవ్త దైవ చింతన, తనువుకు పూసిన గంధం
ఆనందానిన్వవ్దు మరేదీ
గానంతో నిండిన’వతని’ కారాయ్లూ, విరామాలూ
పేర్మా కాంతులు వాయ్పింపచేసూత్
కబీరు అంటాడు
“’అతడు’ ఏకం, అదివ్తీయం, అనంతం, శాంతం
పాతర్ల అంచులదాకా ఆనందాలు నింపే’నతడు’
‘అతడే’ పేర్మా సవ్రూపమూ
‘అతని’ పాదాలు సప్ృశించు”
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LXXI
III. 13. sâdh sangat pîtam
GO thou to the company of the good, where the Beloved One has His dwelling place:
Take all thy thoughts and love and instruction from thence.
Let that assembly be burnt to ashes where His Name is not spoken!
Tell me, how couldst thou hold a wedding-feast, if the bridegroom himself were not there?
Waver no more, think only of the Beloved;
Set not thy heart on the worship of other gods, there is no worth in the worship of other masters.
Kabîr deliberates and says: "Thus thou shalt never find the Beloved!"

సతుప్రుషులతో సంగమించు
పేర్మాసప్దుని నివాస సాథ్నమది
వారి పేర్మ, చింతన, ఆదేశాలు పొందు
‘అతని’ నామముచచ్రింపని సంగమాలని తగలెటుట్

వరుడులేకుండా పెండిల్విందు చేసాత్వా
పలువిధాల ఆలోచింపకు
పరమాతుమ్నిపై ధాయ్స నిలుపు
ఇతర దైవారాధనపై మనసు పోనీకు
తగినది కాదు ఆ ఆరాధన
కబీరు ఆలోచించి అంటాడు
“అలా పొందలేవు పరమాతమ్ను”
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LXXII
III. 26. tor hîrâ hirâilwâ kîcad men
THE jewel is lost in the mud, and all are seeking for it;

Some look for it in the east, and some in the west; some in the water and some amongst stones.
But the servant Kabîr has appraised it at its true value, and has wrapped it with care in the end of the
mantle of his heart.

మాణికయ్ం బురదలో మాయమైంది
అందరి వెతుకులాట దానికై
తూరుప్న కొందరు, పశిచ్మాన కొందరు
జలంలో కొందరు, రాళళ్లో కొందరు
కబీరు దాసుకు దాని నాణయ్ం ఎరుక
హృదయదీపసత్ంభంలో భదర్ంగా చుటిట్ఉంచాడు
LXXIII
III. 26. âyau din gaune kâ ho
THE palanquin came to take me away to my husband's home, and it sent through my heart a thrill of
joy;
But the bearers have brought me into the lonely forest, where I have no one of my own. {p. 116}
O bearers, I entreat you by your feet, wait but a moment longer: let me go back to my kinsmen and
friends, and take my leave of them.
The servant Kabîr sings: "O Sadhu! finish your buying and selling, have done with your good and your
bad: for there are no markets and no shops in the land to which you go."
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పలల్కీ వచిచ్ంది నా ‘భరత్’ గృహానికి తీసుకెళేళ్ందుకు
సంతోషంతో పులకించింది మానసం
కానీ, నాదేదీ కాని ఒంటరి అరణయ్ంలోకి తెచాచ్రు బోయీలు
బోయీలూ, ఒకక్ క్షణమాగండి
వెనకిక్ బంధువులు, సఖుల వదద్కు తీసుకెళళ్ండి
వీడోక్లు చెపిప్వసాత్
కబీరు దాసు పాడుతునాన్డు
“సాధూ, వాయ్పారాలు ముగించు
పాపపుణాయ్లు పరిహరించు
విపణి వీధి రహితం నీ గమయ్ం”
LXXIV
III. 30. are dil, prem nagar kä ant na pâyâ
O MY heart! you have not known all the secrets of this city of love: in ignorance you came, and in
ignorance you return.
O my friend, what have you done with this life? You have taken on your head the burden heavy with
stones, and who is to lighten it for you? {p. 117}
Your Friend stands on the other shore, but you never think in your mind how you may meet with Him:
The boat is broken, and yet you sit ever upon the bank; and thus you are beaten to no purpose by the
waves.
The servant Kabîr asks you to consider; who is there that shall befriend you at the last?
You are alone, you have no companion: you will suffer the consequences of your own deeds.
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ఓ మనసా!
పేర్మనగరపు నిగుఢాలు ఎరుకలేదు నీకు
అజాఞ్నంతోనే నీ రాక, పోక
సఖుడా, జీవితంలో ఏం సాధించావు?
బండరాళళ్ భారానిన్ తలకెతుత్కునాన్వు
బరువు దింపేదెవరు?
ఆవలి తీరంలో నీ నేసత్ం
అతని చేరే మారగ్మే ఆలోచింపవు
నావ ఛిదర్మైంది, కూరుచ్నాన్వు ఒడుడ్నే
అలల తాకిడి నీకు నిషర్ప్యోజనం
కబీరు దాసు నినాన్లోచింపమంటునాన్డు
“చివరికి నీతో నెయయ్ం చేసేందుకెవరునాన్రు?
తోడు లేని ఒంటరివి
నీ కరత్ృతాత్వ్లకు బాధుయ్డివి నీవే”
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LXXV
III. 55. ved kahe sargun ke âge
THE Vedas say that the Unconditioned stands beyond the world of Conditions.
O woman, what does it avail thee to dispute whether He is beyond all or in all? {p. 118}
See thou everything as thine own dwelling place: the mist of pleasure and pain can never spread there.
There Brahma is revealed day and night: there light is His garment, light is His seat, light rests on thy
head.
Kabîr says: "The Master, who is true, He is all light."
వేదాలు వచిసుత్నాన్యి
‘అపరిమితుడు’ నియత లోకాలకతీతుడని
సరావ్ంతరాయ్మైతేనేం, సరావ్తీతుడైతేనేం
వివాదంతో నీకేం పర్యోజనం తలీల్!
సరవ్ం నీనివాసంగా చూడు
బాధానందాల పొగమంచు విసత్రించదకక్డ
బర్హమ్ం గోచరమచట రేయింబవళూళ్
తేజ’మాతని’ వసనం
వెలు’గాతని’ ఆసనం
దీపిత్ ‘ఆతని’ శిరోభూషణం
కబీరు అంటాడు
“పర్భువు సతయ్ంగా జోయ్తి సవ్రూపమే”

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో)
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