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Abstract 

Kabīr stands as one of the most, if not the most, influential nirguṇbhakti poet of the so-called                 

Sant movement in northern India during the 15th century. Even though his fame is far and                

widely spread, there is no extensive historical evidence regarding his own life. The             

understanding one might have surrounding Kabīr is mostly inspired by his poems, or             

following the information which is available through the rich traditions regarding Kabīr,            

mostly authored by his followers in the Kabīr Panth. His critical view on high caste society,                

and rough rhetoric regarding the institutionalized religious traditions of his era, made him a              

victim of hate and violence during his lifetime. After his death, this rough rhetoric and critical                

view, ignited a full on dispute between Hindus and Muslims on the subject of which group he                 

belonged to.  

The teachings of Kabīr has not only sparked an interest in the field of academia but                

also in movies, literature and theater alike. The latter is the main subject of interest for this                 

paper. The renowned Indian writer Bhisham Sahni has during his life been recognized as one               

of the most influential writers in the so-called Nayī Kahānī movement, which sprung from a               

new found vision of the future after Indian independence 1947. Sahnis is mostly famous for               

his novels and short stories, with such titles as Tamas and Amṛtsar ā gayā hai. But in this                  

paper we shall instead take a closer look into his play Kabirā khaḍā bazār meṃ and how                 

Kabīr is portrayed and understood by Sahni, as well as, if and how Sahni’s Kabīr can be                 

understood within a comparative analysis with how he is portrayed in the introduction to              

Rabindranath Tagore’s One hundred poems of Kabir by Evelyn Underhill and in Linda             

Hess’s The Bījak of Kabīr.  
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1. Inledning  

Redan innan jag beslutade mig för att skriva denna uppsats hade jag fått upp ögonen för Kabīr                 

när jag under en utbytestermin i Varanasi, Indien besökte ett tempel tillägnat honom.             

Professorn för institutionen vi studerade vi hade redan innan detta besök introducerat oss till              

Kabīr, detta genom Linda Hess The Bījak of Kabīr. När jag återvände tillbaka till Sverige               

hade jag fått mersmak och började grubbla över framtida arbeten som kunde göras kring              

Kabīr. Tillsammans med professor Heinz Wessler fick jag läsa Sahnis drama Kabirā khaḍā             

bazār meṃ  som skulle komma till att bli grunden för mitt examensarbete. 

Under denna tid som jag fördjupade mig i dramat såg jag via youtube en dokumentär               

vid namn Had Anhad där regissören Shabnam Virmani ger sig ut på en resa genom norra                

Indien för att ta reda på hur Kabīrs följare förstår Kabīr, men även hur muslimer, hinduer,                

skådespelare och musiker förstår Kabīr. Dokumentären tar sig till en liten by i hjärtat av               

Rajasthan där de stöter på Ali Mukhtiar som under en längre tid i dokumentären berättar vem                

Kabīr är för honom och hur hans sånger ger mening till livet. Under en av intervjuerna sitter                 

Mukhtiyar tillsammans med sina vänner och pratar om hur olika folk kan se på Kabīr om du                 

jämför vad de säger inom Kabīr Panth, eller vad som beskrivs av sadhus och lösdrivare,               

muslimer och hinduer. En i gruppen vars namn inte framkommer säger då “Kabīr vah hī hai,                

logoṃ kī bāt alag haiṃ” (Kabīr är densamme, det är folk som skiljer sig) vilket med detta han                  2

menar är att Kabīr ses på utifrån andra, Kabīr kan enbart vara sig själv och den han var, men                   

det finns skillnader i hur folk förstår Kabīr och därav finns det flera Kabīr. 

Kabīr framställs idag som en av de viktigare om inte viktigaste nirguṇa bhakti poeten              

inom den så kallade Sant rörelsen som under 1400-talet spred sig likt en löpeld över norra                

Indien. Även om hans berömmelse är vida spridd och traditionen kring hans läror fortfarande              

efterföljs genom Kabīr Panth existerar knappt någon form av historiska bevisning           

beträffande Kabīr egna liv. Det är genom hans poesi och sånger som människor i århundraden               

försökt urholka mysteriumet som är Kabīr. I enligt med den rika traditioner som kretsar kring               

den historiske Kabīr och den forskning som skett kring sin traditionen. I synnerhet den i               

enlighet med forskningen gjord av Charlotte Vaudeville i hennes Kabīr och Linda Hess Bījak              

of Kabīr framstår Kabīr en hård retoriker, som med skarp kritik riktad mot Indiens hög               

kastade och samtida institutionaliserade religioner, blev objektet för hat och våld av både             

2Virmani, Shabnam. ‘Had Anhad’, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=Dr83axn1IbM 31:55 minuter in.         
[hämtad 2020-06-01] 
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muslimer som hinduer under sin livstid. Men det var även denna aggressiva och raka retorik i                

sin kritiska samhällssyn som ledde till, efter sin död, till stor debatt kring vilka han ska ha                 

tillhört;  

 

“A famous legend about Kabir shows his Hindu and Muslim followers massed for             

combat after his death, each side demanding to take charge of the body. But before               

the first blow is struck, someone removes the shroud to discover that a heap of               

flowers has replaced the cadaver. The two religious groups divide the flowers, and             

each goes off to bury or burn its half according to prescribed rituals.”   3

 

Problemet med att förstå Kabīr är att vi knappt har tillgång till den historiske Kabīrs liv utan                 

bör tas i banorna som Kabīr-traditionen istället för Kabīr-historien. Kabīrs läror har under             

modern tid inte enbart inspirerat intresset för akademiska studier kring honom utan har även              

gett upphov till skönlitteratur, film och teater. Det sistnämnda kommer vara till detta arbetes              

huvudfokus. Detta kommer ske genom att översätta och analysera Bhisham Sahnis Kabīrā            

khaḍā bazār meṃ med förhoppningarna till att finna hur är Kabīr porträtteras och är förstådd               

av Sahni. Utöver detta ska detta arbete leda till en mindre komparativ analys mellan Sahnis               

framställande av Kabīr gentemot porträtteringen av Kabīr i Rabindranath Tagores One           

hundred poems of Kabir och Linda Hess’s The Bījak of Kabīr.  

 

 

 

3 Hess, L. & Singh, S. (2002). The Bijak of Kabir. New York: Oxford University Press. s 4. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 

Denna uppsats ämnar att översätta samt analysera delar av Bhisham Sahnis dramatext Kabirā             

khaḍā bazār meṃ i hopp om att kunna bidra med nytt ljus både på hur protagonisten Kabīr                 

framställs i dramat, vilken bild av Kabīr författaren vill förmedla till läsaren samt om detta               

kan koppla till författarens egna samtid. Dessutom syftar detta arbete till att påvisa hur Kabīr               

används och porträtteras på olika sätt både i tradition, i skönlitteratur och i             

forskningslitteratur. Under uppsatsen kommer det genomgående betonas, hur uppfattningen         

av Kabīr är och hans utmärkande egenskaper och ideologi, kan skiljas åt. Detta kommer att               

göras genom en mindre komparativ analys mellan Sahnis dramatext Kabirā khaḍā bazār            

meṃ , Rabindranath Tagores One hundred poems of Kabir och Linda Hess The Bījak of              

Kabīr. De frågor jag ämnar besvara är: 

 

● Hur framställs Kabīr i Sahnis Kabirā khaḍā bazār meṃ och kan denna framställning             

ses som en återspegling av författarens egna samtid? 

● Skiljer sig bilden mellan Sahnis Kabīr, kontra Ravindra Tagores- och Linda Hess            

Kabīr? Om fallet är sådant, hur tar det sig uttryck?  

 

1.2 Teoretisk utgångspunk  

Då att detta arbete ämnar till att analysera Sahnis dramatext Kabīrā khaḍā bazār meṃ, för att                

förhoppningsvis kunna kasta ljus över hur Kabīr används och framställs av författaren i sin              

text, bör diskussionen kring en läsarorienterad teori tas i beaktning. Det grundläggande            

resonemanget kring läsning och förståelse av en text, är att författaren hoppas att sitt verk bli                

läst och i sådana fall ge läsaren friheten att förstå verket efter egna förutsättningar. Paul               

Tenngart tar upp i sin Litteraturteori (2019) bör frågan kring vilken typ av läsare författaren               

riktar sig mot tas upp. Är den hypotetiske läsaren för Sahni en genomsnittsläsare eller              4

specialläsare? Skriver han verket till en läsare som redan har en förförståelse för den religiösa               

spelplanen i norra Indien under 1400-talet med insikter på vem Kabīr var, eller är verket               

skrivet för en utomstående utan förkunskap? Denna fråga bör dock kunna besvaras relativt             

tidigt.  

4 Tenngart, Paul, Litteraturteori, Tredje upplagan, Gleerups, Malmö, 2019. s 56. 
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Först och främst är verket skriven på hindi, då bör man som författare kunna dra sig                

slutsatsen om att den person som har en förståelse för språket, och kanske är invånare i                

Indien, även bör ha en förförståelse för landet och dess historia. Frågan blir dock, hur denna                

text tas emot av läsaren som har förståelse för språket, men som inte är en “insider” i den                  

kontext och det samhälle författaren befinner sig i? Detta benämner Tenngart som            

tolkningskonventioner, och innebär att en och samma text kan tolkas genom ofantligt många             

läsare, alla med olika bakgrunder och förförståelse, men även förutfattade meningar som kan             

komma att förändra karaktärer, budskap och tematik i texten. Läsarens tolkningstendenser           5

har även i enlighet med denna teori med det sociala sammanhang att göra, så som ens                

kulturella plats i samhället, samhällsgrupper, olika länder och generationer. Dessutom finner           

vi de psykologiska planen som ger läsaren en fallenhet att upptäcka vissa former av              

betydelsedimensioner medan andra bortses. Detta är problem som kommer att tampas med            6

under uppsatsens gång och som kommer att tas i beaktning både i analysen som i den                

avslutande diskussionen.  

 

1.3 Metod och Material 

För att kunna besvara detta arbetets frågeställning, kommer den primära källan vara Bhisham             

Sahnis dramatext Kabirā khaḍā bazār meṃ. Genom att först läsa och översätta denna             

dramatext från hindi till svenska, kommer jag sedan analysera texten, i hopp om att kunna               

kasta ljus över vem Sahnis Kabīr är och på vilket sätt Sahnis Kabīrs egenskaper och ideologi                

kan skiljas åt, å ena sidan i traditionsenliga tolkningar av Kabīr, å andra sidan i ett                

skönlitterärt verk. Analysen av dramat kommer gå hand i hand med Birthe Sjöbergs             

Dramatikanalys: En introduktion (2006) där hennes metod kring analysering av dramatexter           

faller väl inom ramarna för uppsatsens syfte. Sjöberg skriver i sin inledning att det inte enbart                

finns ett sätt att analysera en dramatext, utan många. Inte enbart för en dramatexts varierande               

innehåll, utan även, som tagits i beaktning i den läsarorienterad teori som introducerats ovan,              

där både författarens och läsarens sociala, politiska, psykologiska som kulturella kontexter           

spelar in på ens tolkning av dramat. Första steget i en dramatikanalys enligt Sjöberg är att                7

förberedelse kring de tänkbara kontexterna samt att skaffa sig en förförståelse gällande dessa.             

5 Tenngart, Paul, Litteraturteori. s 59. 
6 Ibid.  
7 Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys: en introduktion, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. s 9. 
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Detta genom att både göra sig orienterad i både författaren och hens samtid, men även den                

kontexten dramat utspelas inom. I denna uppsats kommer detta ske genom den historisk             8

bakgrund som presenteras längre fram. När denna information tagits i beaktning diskuteras            

vad Sjöholm definierar som dramats “värld” och sociala “ordning” vilket även här kommer             

introduceras i detta arbetes historiska bakgrund, men även vid introduktion av analysdelen.            

Detta gäller även vid beskrivning av protagonisten Kabīr, som kommer att beskrivas både             

inom den historiska bakgrunden och i analysen av Sahnis dramatext. Utöver detta för vidare              9

analys av dramat, kommer beskrivningar av dramats handling, spänningar & hot,           

karaktärsegenskaper, vändpunkter, repliker och sedan diskussion kring sammanfattning att         

göras. 

Det andra material som kommer användas, för att kunna göra en kortare form av              

komparativ studie mellan urval av Sahnis dramatext Kabīrā khaḍā bazār meṃ, är framförallt             

fokuserat på introduktionerna i Rabindranath Tagores One hundred poems of Kabir, skriven            

av Evelyn Underhill, och introduktionen i Linda Hess The Bījak of Kabīr. Valen av sådana               

vilt skilda verk kan ses som sporadiskt och ohållbart, vilket jag håller med om, om nu fokuset                 

var att göra en komparativ studie mellan litterära verk som inte faller inom samma genre.               

Detta är dock inte fallet, fokuset för denna analys är för att se på problematiken kring Kabīr                 

genom att visa hur, genom urval av verser kan tolkas olika, (i analysen kommer materialet att                

introduceras ytterligare). Detta i hopp om att som syftet lyder, visa på hur Kabīr kan förstås                

och porträtteras olika, både i forskning och i skönlitteratur.  

Den komparativa metoden har sedan antiken används för att kunna jämföra och            

klassificera språk, religion och texter m.m inom vetenskapen. I enlighet med Bruce Lincoln,             

var det i forna Grekland som filosofer såsom Platon och Sokrates m.m använde sig av av                

komparatism för att finna, i uppenbarelser och lyrik, vad de benämner som Mythos kontra              

Logos. Det vill säga det som var äkta sanning (Mythos) och det som är falskt och bedrägligt                 

(Logos). Komparativa studier kom senare att utvecklas under 1700-talets Europa där           10

personer som Paul Henri Mallet, William Jones och senare i historien Dumézil, kom att söka               

efter Mythos i form av en urmyt, en sanningarnas sanning. Detta skedde genom             11

8 Sjöberg, 2006. s 16-21. 
9 Sjöberg, 2006. s 49, 54-55. 
10 Lincoln, Bruce, Theorizing myth: narrative, ideology, and scholarship, University of Chicago Press, Chicago,              
Ill., 1999. s 27. 
11 Lincoln, Bruce, Theorizing myth: narrative, ideology, and scholarship. s 50-54. 
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komparativa studier i framförallt språket, där man tyckte sig kunna söka folklig tillhörighet             

genom lingvistiska attributer. Till sin början låter detta oskyldigt, men det blev början till en               

större problematik. Under slutet på 1800-talet började vissa tyska forskare även att distansera             

sig från andra folkslag i Europa genom språket, och ansåg de judiska grupperingarna (som              

inte var av ett “indo-arisk” ursprung) att vara deras radikala motpol d.v.s semiter. Forskning              

om religion började i ett komparativt synfält. Dumézil gjorde det till sitt mål att rekonstruera               

de forna europeiska myterna med fokus på den tyska samt nordiska mytologin, för att sedan               

jämföra och hitta samt dra liknelser mellan kungar, gudar, ikonografi och narrativ mytisk             

historia.   12

Formen av den komparativ metod som kommer att användas i denna uppsats är inte              

lika genomgående som den lingvistiska- och religionshistoriska forskning som nämnts ovan,           

men den komparativa metoden bör problematiseras och frågan om nödvändighet bör tas upp.             

Att söka efter hur Kabīr framställs inom de tre studieobjekten som nämnts ovan kommer här               

inte vara ett sökande efter en “urKabīr” utan bör hellre ses som ett försök att analysera olika                 

bilder av Kabīr i tradition som i skönlitteratur och i forskning, då den historiska Kabīr mer                

eller mindre är dold bakom berättelser samt traditioner. I analysens del kommer det i stället               

fokuseras på den Kabīr som går att finna i Kabirā khaḍā bazār meṃ, samt se hur Tagore och                  

Hess framställer honom i jämförelse. Detta för att påvisa Kabīrs många ansikten, det vill säga               

hur olika berättelser, forskning, poesi och religion kan framställa honom.  

 

1.3.1 Fonetik  

Genom denna uppsats kommer jag använda mig av R.S. McGregors system för för             

translitterering (med undantag för stavelsen ṛ). Detta går att finna i hans Outline of Hindi               

Grammar. I enlighet med hans introducering av hindins ljudsystem kommer följande           

stavelser som används inom detta arbete läsas eller uttalas likt nedan: 

Stavelsen ā indikerar ett långt a likt uttalet i engelskans fader. 

Stavelsen ḍ indikerar retroflext uttal av d. 

Stavelsen ī indikerar ett långt i likt uttalet i engelskans seat. 

Stavelsen Ḵh  uttalas som velar frikativ i det tyska ch i Bach. 

Stavelsen ṅ uttalas som veral nasalt likt  ng i engelskans sing. 

12 Lincoln, Bruce, Theorizing myth: narrative, ideology, and scholarship. s 56-7. 

6 



Stavelsen ṇ uttalas som retroflex nasalt. 

Stavelsen ṛ uttalas som retroflext likt  ri  i Krishna. 

Stavelsen ś uttalas likt tonlös palatal frikativa likt sh i ship 

Stavelsen ṣ uttalas likt tonlös retroflexa frikativ.  13

Stavelsen ṭ uttalas tonlös retroflex klusil likt  rt i svenskans fort. 

Genom uppsatsens gång kommer detta system användas på historiska personer mer än på             

kontemporära. Detta beror på att ett flertal av moderna författare, religiösa gestalter och             

geografiska platser har engelsk stavning på respektive namn. Detta resulterar i uppsatsen att             

äldre historiska namn såsom Kabīr skrivs enligt korrekt fonetik, medan moderna individer så             

som Sahni skrivs enligt den engelska stavningen istället för den mer korrekta transliteration             

från hindi, Sāhnī.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Bhisham Sahnis partitionslitteratur, i synnerhet i form av romanen Tamas och novellen            

Amṛtsar ā gayā hai, har sedan 1970-talet tagit Indien med storm. De har blivit upplyfta och                 

prisbelönta. Vissa av Sahnis verk har fått filmer och tv-produktioner baserade på sig.             

Forskning och översättning har gjorts både på engelska, hindi, ryska och många andra språk.              

Sahnis arbeten är väl studerade och tar sig an världen starkt, både ur ett historiskt- och                

litteraturhistoriska kontexter. Sahnis dramer har dock inte fått samma långvariga genomslag,           

framförallt har ingen större forskning skett kring dem. 

Det har inte gjorts någon till synes känd analys på Sahnis Kabīrā khaḍā bazār meṃ,               

varken på engelska eller hindi eller på svenska. Det tycks heller inte existera någon analys av                

hur den viktigaste nirguṇa bhakti författaren Kabīr, som är historiens protagonist, framställs            

och porträtteras i Sahnis verk. Tidigare forskning kring Kabīr existerar i ett gigantiskt             

omfång, där forskare världen över försökt finna svar på gåtan kring vem den historiska och               

traditionsenliga Kabīr var, men inte vem han var enligt Sahnis som många gånger ses på som                

en av Indiens viktigaste författare inom den moderna litteraturen. Detta arbete kommer            

förhoppningsvis lägga ett nytt ljus (om ändå litet) över den mångfacetterade diskussionen            

kring Kabīr och hans många porträtteringar. 

För att bygga upp en bild av vem Kabīr var,förutom Sahnis dramatext, Tagores One              

13 McGregor, Ronald Stuart, Outline of Hindi grammar: with exercises, 2. ed., Oxford U.P., Delhi, 1988. s                 
xii-xx. 
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hundred poems of Kabir och Linda Hess The Bījak of Kabīr kommer uppsatsen             

kontextualisering av Kabīr gå hand i hand med tre viktiga arbeten. Charlotte Vaudevilles             

Kabīr (1974), vilken kommer utgöra den största delen av den information kring Kabīr och de               

religiösa interaktioner som skedde under Kabīrs samtid. G. H. Westcotts Kabir and the Kabir              

Panth (1953) kommer ligga till grund för diskursen kring Kabīr i enlighet med Kabīrs              

tradition (Kabīr Panth). Den tredje boken som legat till grund för kontextualisering av Sant              

traditionen och dess rörelseutveckling är Karin Schomer och W. H. McLeods The Sants:             

Studies in a devotional tradition of India.  

 

1.5 Historisk bakgrund och kontextualisering 

I detta avsnitt kommer först författaren Bhisham Sahnis samtid och kontext diskuteras för att              

ge en bakgrund i hur man kan förstå porträtteringen av Kabīr i Kabīrā khaḍā bazār meṃ,                

men även se hur Sahnis kontext kan befinna sig i dramat. Därefter ska kontexten kring               

“världen” och samhället i dramat läggas till, detta genom en historisk bakgrund om hur det               

socio-politiska landskapet sett ut i norra Indien under 1200-talet och fram till början av              

1500-talet. Som avslutning i detta avsnitt kommer jag försöka bygga upp en bild kring de               

religiösa interaktioner och nya socio-religiösa rörelser som växte fram under denna tid, för att              

till sist avsluta med att introducera Kabīr. 

 

1.5.1 Bhisham Sahnis kontext: Partitionslitteratur och Nayī Kahānī  

Bhisham Sahni född i Rawalpindi, Panjab den åttonde augusti 1915. Vilket efter partitionen             

1947 kom att tillhöra dagens Pakistan. Sahni har under sitt liv varit engagerad i politik, något                

som tog sitt startskott under den indiska frihetskampen då han medverkade i Quit India              

rörelsen. och efter engagerade sig i att hjälpa flyktingar och andra behövande efter             14

delningen av Indien. Sahni blev under denna tid allt mer intresserad av den marxistiska              

ideologin, vilket återspeglade både i hans verk, men även i att han efter partitionen beslutade               

sig för att flytta till Mumbai, där hans äldre bror skådespelaren Balraj Sahni varit aktiv i                

IPTA (Indian People’s Theater Association), vilket då var en vänsterorienterad teater-rörelse           

med starka politiska motiv. Balraj Sahni hade blivit, efter en tid i London, en följare av                15

14Quit India rörelsen var ett upprop för en omedelbar självständighet från de brittiska kolonisatörerna som tog i                 
sitt startskott året 1942, vilket sedan ledde till den civila olydnaden mot de styrande i Indien. 
15 Sahni, Bhisham. “Today’s Past: A Memoir.” Penguin UK, 10 nov. 2015. s 5-6. 
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marxismen och valde att följa sin dröm om att bli skådespelare. Detta tog sig formen av att                 

Balraj anslöt sig till IPTA, vilket även hans bror gjorde, när han flyttade till Mumbai. IPTA                16

agerade inte enbart som en enkel teatergrupp för folket, utan använde teater som medium för               

att sprida politiska budskap. För Bisham Sahni var det något folkligt, humanitärt, men även              17

politiskt som låg i grunden för organisationen: 

 

“I was totally involved in IPTA activities. Perhaps this ‘junoon’ or passion of mine              

was because IPTA’s significance affected me greatly at the time. I had witnessed the              

Rawalpindi riots. I had also witnessed the burning towns in Punjab. I had sat              

watching from the train, which had been stopped at Lahore for four hours, the              

leaping flames arising from the direction of Shahhalami. That is the reason why,             

working in IPTA, I felt a sense of fulfilment of doing some meaningful work rather               

than engaging in it for amusement.”  18

 

Att skriva draman, agera på scen och att vara delaktig i något större än den enskilda personen                 

var något som medlemmarna i IPTA tog fasta på. Detta genomsyrar deras aktiviteter under              

den tid som präglades av kommunala upplopp, som till synes kom från de friktioner som               

uppstått mellan folket både under den indiska frihetskamp, men även i det uppdelade Indien.              

“Every Muslim saves his Hindu neighbours. Every Hindu saves his Muslim neighbours.”            19

var den slogan som användes när medlemmarna i IPTA uppträdde på gator och på torg, i ett                 

försök att ena folket som nu stod framför dem.  

Sahni var under en lång tid medlem i IPTA men valde efter en tid att flytta från                 

Mumbai till Panjab där han gjorde sig en akademisk karriär som lektor i engelska, först på                

Ambala college och sedan Khalsa Collage i Amritsar. Efter sin tid i Amritsar fortsatte han sin                

flytt, denna gången till Delhi, där Sahni 1952 blev lektor i engelska vid nuvarande Zakir               

Hussain college. Rastlös som Sahni var ville han utvidga sig och fortsatte sin flytt, denna               

gången till Moskva där han under åren 1956-1963 var anställd som översättare för ett              

publicerings företag där han översatte bland annat ryska noveller till hindi. När han väl              

återvände till Indien 1963 så blev han tilldelad posten som redaktör för tidningen Nai              

16 Sahni, Kalpana. “Two Brothers, Bhisham and Balraj Sahni: Some Experiences in the IPTA.” Social Scientist,                
vol. 39, no. 11/12, 2011, pp. 48–62. JSTOR, www.jstor.org/stable/23076332. [Elektronisk resurs], hämtad            
2020-04/6.. s 50-51. 
17 Sahni, Bhisham. “Today’s Past: A Memoir.” s 6. 
18 Sahni, Kalpana. “Two Brothers, Bhisham and Balraj Sahni: Some Experiences in the IPTA.” s 54. 
19 Sahni, Kalpana. “Two Brothers, Bhisham and Balraj Sahni: Some Experiences in the IPTA.” s 54. 
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Kahaniyan mellan åren 1965-1967. Under resterande tid av sitt liv var han aktiv inom diverse               

litterära organisationer, framförallt inom AIPWA (All India Progressive Writers Association).  

Madhu Singh skriver i artikel Altered Realities, New Experiences: Bhisham Sahni,           

Nirmal Verma, and the “Nayī Kahānī” Movement (2016) om vilken otrolig inverkan Sahni             

haft på den form av hindi litteratur som uppstod efter Indiens självständighet, där hans verk               

Tamas (1973), satt sin särprägel på den litterära diskursen kring indiska partitionen. detta har              

kommit att genomsyra många av de intellektuellas sinnen i post självständighetens tid.            20

Madhu Singh beskriver Sahni som del i en generation av hindi-författare vars mottaglighet för              

berättelser formats av både den tumultartade tiden innan och efter Indiens självständighet.            

Sahni själv är en författare vars verk återspeglar kommunala upplopp som han själv upplevt i               

sitt egna liv. Genom att dessa nya hindi författare, vars bakgrund formats genom Indiens              21

partition, vilket återspeglas på deras innehåll i de dramatexter, noveller, romaner och pjäser             

som de skapat. Deras bidrag till den indiska litteraturhistorien kom att benämnas som Nayī              

Kahanī rörelsen.   22

Till skillnad från den äldre generationen hindi-författare som verkade fram till Indiens            

självständighet, ansåg denna nya generation av författare att deras föregångare var allt för             

romantiserande och ideologiska vid återgivning av verkligheten, eller i deras tankar angående            

framtiden, i respektive verk. Den nya form av berättande, noterar Gordon C. Roadarmel, är en               

mer mörk och dyster reflektion av det moderna samhället med en mer pessimistisk             

framtidssyn. All litteratur som ingår i Nayī Kahānī delar dock inte dessa teman, dystra              23

reflektioner eller ideologier, utan de kan skilja sig avsevärt. Ofta kan det istället finnas en               24

blandning av olika reflektion kring samhället, där hopp om framtiden kan stå sida vid sida               

20 Singh, Madhu. “Altered Realities, New Experiences: Bhisham Sahni, Nirmal Verma, and the ‘Nayi Kahani’               
Movement.” Comparative Literature Studies, vol. 53, no. 2, 2016, pp. 312–333. JSTOR,            
www.jstor.org/stable/10.5325/complitstudies.53.2.0312. [Elektronisk resurs] hämtad, 2020-03/14. s 316. 
21 Singh, Madhu. “Altered Realities, New Experiences: Bhisham Sahni, Nirmal Verma, and the ‘Nayi Kahani’               
Movement.” s 316. 
22 Nayī Kahānī kan rakt av översättas till “nya berättelser”. Dock ligger den en bakomliggande tyngd i Nayī                  
Kahānī på att det är ett nytt/annat sätt att skriva på. Inte att berättelsernas narratologi skulle vara nya eller                   
språket skiljde sig avsevärd från litteraturen kring slutet av 1800-talet. Istället skiljde sig dess innehåll,               
karaktärer, problemen som finns och nya olika ideologiska värderingar lyfts fram som en fundering över               
tänkandet över framtiden efter Indien givits sin frihet. Det skedde en djup fundering över hur man skulle forma                  
framtiden i bakgrund till allt våld som skedde under partitionen och frihetskampen. Något som vi kommer till                 
att diskutera i analysen av Bhisham Sahnis Kabīrā khaḍā bazār meṃ.  
23 Roadarmel, Gordon C. (red.), A death in Delhi: modern Hindi short stories, Univ. of Calif. P., Berkeley, 1972.                   
s 5. 
24 Singh, Madhu. “Altered Realities, New Experiences: Bhisham Sahni, Nirmal Verma, and the ‘Nayi Kahani’               
Movement.” s 312. 
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med en mörk handling. 

I många av Sahnis verk, såsom i novellen Amṛtsar ā gayā hai och romanen Tamas,               

reflekterar han över de kommunala förhållanden (communal relations) mellan muslimer och           

hinduer. Trots mörka skildringar reflekterar de även över en framtidstro, baserad på            

brödraskap och humanism. Detta finner vi även i Sahnis dramatext Kabirā khaḍā bazār meṃ,              

vilket är en egen tolkning av historien kring Kabir. På ytan handlar den om hans kamp mot                 

den religiösa hierarkin i slutet på 1400-talet i dagens Varanasi, men vid en närmare läsning               

kan den ses som ett praktexempel på Sahnis hopp om ett sekulariserat samhälle. Vad som är                

gemensamt för dessa tre verk är att de genomsyras av synen på en bättre framtid där muslimer                 

och hinduer ser på varandra som bröder och systrar där de inte styrs genom religiösa               

institutioner och utmanar dess makt genom sociala reformer. Detta är något som Sahni själv              

stod för och kämpade mot under sitt jordeliv. Den markanta skillnaden mellan dessa tre verk               

är dock att i Amṛtsar ā gayā hai och Tamas ges historien en alternativ återberättelse. Sahni,                

tillsammans med andra författare, (se exemplet Khushwant Singh) inom samma genre           

skapade litteratur som genom författarna användes som en form av instrumentalisering av den             

Indiska historien.  

Sudha Tiwari skriver i sin artikel Witnessing Partition Through Literature: Probing           

Into Bhisham Sahni’s “Tamas” (2012) att författare inom partitions-litteraturen ofta förkastar           

idéen om att religion skulle vara den största orsaken för en separation mellan nationer och               

lägger sin tyngd på människorna som lever i sammansatta kulturer, vilket istället för att              

separera, kan ena folket. Denna form av litteratur menar Tiwari, har lika mycket känslor i               25

spel på sociala- och psykologiska faktorer som de politiska faktorerna. Som praktexempel            

finner läsaren i Sahnis Tamas eller i Khushwant Singhs roman Train to Pakistan författarnas              

psykologiska spel med minnet, av en gemensam kultur, ett gemensamt historiskt och            

traditionellt arv samt en hindu-muslimsk enhet, oavsett vilken sida av de två landsgränserna             

man befinner sig inom.  26

Även om Sahnis mest välkända verk är hans noveller och romaner, lämnade han aldrig              

teatern och skrev under sin tid fyra dramer, som alla blivit framförda runt om, i Indien, men                 

även utanför landet. År 1981 släppte Sahni sin dramatext Kabīrā khaḍā bazār meṃ (Kabīr är               

25 Tiwari, Sudha. “Witnessing Partition through Literature: Probing into Bhisham Sahni’s ‘Tamas’”            
Proceedings of the Indian History Congress, vol. 73, 2012, pp. 668–677., www.jstor.org/stable/44156262.            
[Elektronisk resurs], hämtad 2020-04/07. s 668. 
26 Tiwari, Sudha. “Witnessing Partition through Literature: Probing into Bhisham Sahni’s ‘Tamas’”. s 668-669 
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stående i bazaren) som snabbt blev en succé och som än idag arrangeras runt om i landet.                 

Pjäsen utspelar sig under det medeltida mogulstyrda Indien i dagens Varanasi. Där vi får följa               

protagonisten Kabīr, som med sina idéer om samhällsklasser och religion retar upp ledarna i              

den sociala hierarkin, men även folket runt om honom. Kabīr var, som vi kommer se, en man                 

vars revolutionära tänkande gjort honom till en förkämpe för både muslimer, hinduer, sikher             

och kastlösa under de 500 år som gått sedan hans bortgång.  

Det har nämnts ovan, både i inledningen till detta arbete och vid uppsatsens syfte, att               

frågan om vem Kabīr var, eller fortfarande är, skiljer sig åt mellan både lekfolk, religiösa               

överhuvuden, poeter, författare, musiker och akademiker. Detta gör det nödvändigt att innan            

analyseringen av vem Bhisham Sahnis Kabīr är, måla upp en bild av vem Kabīr enligt               

tradition kan ha varit, och i vilken kontext han kan ha levt inom. 

 

1.5.2 Delhisultanatet och Kabīrs samtid 

Sedan 1200-talet har det politiska livet i norra Indien (fram tills kolonialtiden) dominerats av              

turko-afghanska erövrare vars rike inom historien blivit kallat för delhisultanatet fram tills            

grundandet av Mogulriket år 1526. Med dessa nya erövrare kom inte enbart nya lagar att bli                

etablerade, utan innovationer i krigföring, utvecklandet av bevattningstekniker och         

handelsnätverk, samt kulturella traditioner, litteratur och religion följde också med. Islam           27

hade redan innan sultanatets etablering haft kontakt med den indiska subkontinenten genom            

den Umayyadiska expansionen som följde efter profeten Muhammeds upplysning. Ytterligare          

kontakt mellan dessa två världar var etablerade genom handelsvägar. Så tidigt som på             

650-talet hade araber etablerat handel med invånare i Sindh där de bytte varor såsom hästar               

och kryddor. År 713 e.v.t erövrade Muhammad ibn Qasim området Sindh där han istället för               

att försöka masskonventera hinduer och buddhister valde att låta dem vara i stort sätt              

självbestämmande gällande religiös praxis och lag. Genom denna första kontakt kunde även            

muslimska lärare rota sig och även moskér kunde byggas.  28

 Det skulle dock dröja innan Islam kunde gro sig starkare, detta genom den             

turko-afghanske expansionen. Metcalf och Metcalf argumenterar för att dessa nya erövrare           29

inte såg sig själva som religiösa ledare vars syfte var att sprida islam, utan att istället skulle de                  

27 Metcalf, Barbara Daly, Metcalf, Thomas R., A concise history of modern India, 3. ed., Cambridge University                 
Press, Cambridge [England], 2012. s 4-5. 
28 Doniger, Wendy, The Hindus, Penguin, New York, 2009 [Elektronisk resurs], hämtad 2020-04/15. s 579-580. 
29 Metcalf, Barbara Daly,  Metcalf, Thomas R. A concise history of modern India. s 5. 
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inta den indiska subkontinenten för syftet av ekonomisk vinning och införskaffandet av makt.             

Detta resulterade i att det indiska folkets religiösa utövningen blev i vissa delar av landet               

lämnades relativt ostörd och det kan även historiskt sett, ses som att religiösa instanser i               

landet utvecklades. Även om folket blev lämnade relativt ostörda så är det ofrånkomligt att              30

det våld som sker under en militant invadering skulle ske utan konsekvenser. Negativa             

aspekterna av denna nya relation mellan delhisultanatet och hinduerna, skriver Wendy           

Doniger, har i modern tid använts för att väcka sympati och i extrema fall våldshandling inom                

hindunationalistiska rörelser.   31

 Under sultanatet hade regionala kungadömen och fursten etablerats runt om i norra            

Indien där muslimer men även ibland hinduer blev statsöverhuvuden i dessa kungadömen,            

men under sultanatet. Under expansionen förstördes och plundrades många tempel, vilket i sin             

tur skapade friktion mellan folket och de styrande. Det behövs dock tilläggas att det fanns               32

många muslimska härskare som finansierade hinduiska tempel byggen. Även om vissa           

kungadömen och stater i Indien lämnades relativt ostörda, så länge de inte satte sig emot               

sultanatet, var det andra stater som började ryta tillbaka. I södra Indien skedde ett uppsving av                

religiösa traditioner på grund av den muslimska expansionen som sakta men säkert svepte             

över norr, med blicken åt söder. Bahmani dynastin i Karnataka expanderade sina territorium             

genom den militära teknologi som sultanatet själva hade givit till de bröder som först stöttade               

sultanatets erövringar, men som nu fått en stark tilltro till den inhemska guden Shiva. Det               33

södra Indiens kungadömen höll tillbaka Sultanatet från att expandera ytterligare.  

I norr hade sultanatet ett starkt fäste som skulle skulle få deras politiska och religiösa               

intressen att frodas under kommande århundraden. Under delhisultanatets styre tyder det inte            

på att de inhemska traditionerna blivit fördunklade i mörkret av islam under det muslimska              

styret, tvärtom (som kommer att utvecklas senare) var samhället en ypperlig grogrund för             

kulturell- och religiös blomstring för både dess parter. Charlotte Vaudeville skriver att redan             34

när Khaljī turkarna (1290-1320) från Afghanistan började ta makten startades en           

systematiserad process av “indianization” , detta genom möten mellan dessa två kulturer,           35

utvecklades nya sätt av uttryck inom musik, litteratur, religion och kultur. Även hur muslimer              

30 Metcalf, Barbara Daly,  Metcalf, Thomas R. A concise history of modern India. s 5-6. 
31 Doniger, Wendy, The Hindus. s 588. 
32Doniger, Wendy, The Hindus. s 588.  
33 Metcalf, Barbara Daly, Metcalf, Thomas R., A concise history of modern India. s 9, 12. 
34  Metcalf, Barbara Daly, Metcalf, Thomas R. 2012. s 9, 12. 
35 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. Oxford: Clarendon Press, 1974. s 81. 
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såg sig själva kom att förändras och den nya benämningen för lokalt och Indien-födda              

muslimer kom att bli hindustānīs, där tre grupper av indiska muslimer blev framstående,             

nämligen Sayyids, Paṭhāns  och Julāhās .   36

Den sistnämnda gruppen Julāhās, vilket betyder vävare, är än idag väl utspridda i             

norra Indien. Detta kast tillhör Śūdras, vilket kommer diskuteras senare, är en av de största               

grupperna inom denna gruppering. Konvertering från islam skedde regelbundet, men vad som            

oftast är vanligt i Indien är, att även vid konvertering behåller de sitt kast-namn. Detta leder                

till att det, en majoritet av alla vävare i dagens norra Indien är muslimer. Kabīr själv, som vi                  

kommer att se, tillhörde detta kast och nämner det flitig i sånger och dikter. I Guru-Granth,                

sikhernas heliga bok, finner sig följande text “By caste a weaver and patient of mind: utters                

Kabīr with natural ease the excellencies of Ram.” [Ram-gud].   37

Även om det skedde stora förändringar i det socio-religiösa landskapet under           

delhisultanatets styre, så menar Satish Chandra i sin History of Medieval India (2007) att det               

inte skedde några större strukturella förändringar inom den hindu-sociala sfären, det vill säga             

det kastsystem som genomsyrar Indiens sociala och religiösa hierarki fortsatte att vara            

högaktuellt oavsett om en person konverterade till islam eller om hen fortsatte vara hindu var               

kastet kvar Kastsystemet bygger på uppdelningen av folket i fyra grupper eller varṇas där              38

brāhmaner är i toppen, dessa människor är de som är religiöst lärda och kan liknas med                

präster i ett eurocentriskt sammanhang. Efter brāhmanerna följer kṣatriya vilket är det            

styrande kastet i samhället och som innefattar kunglighet och krigare. Detta följs i sin tur av                

Vaiśya som innefattar köpmännen i samhället och längst ner finner vi bönder och det hårt               

arbetande folket śūdras. Sist finner vi de som befinner sig utanför detta system, de kastlösa,               

som anses vara oberörbara, som vid minsta beröring smutsar ner ens själ och religiösa status.               

Dessa människor benämns som dalit. Detta system har sedan vedisk tid genomsyrat den             

socio-religiösa sfären. Konvertering till Islam var som nämnts ovan, vanligt, framförallt i de             

lägre kasterna såsom śūdra kaster. Spännande nog, finner vi även att många vävar-kast från              

början var följare av buddhism och jainism, framförallt i nordöstra delarna av Indien.   39

 

36 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 82. 
37 Westcott, G.H., Kabir and the Kabir Panth, 2. ed. Susil Gupta, Calcutta, 1953. s 3. 
38 Chandra, Satish. History of Medieval India. New Delhi: Orient Blackswan, 2007 [Elektronisk resurs], hämtad               
2020-04/15.. s 148. 
39 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 84-85. 
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1.5.3 Religiösa traditioner och Interaktioner i norra Indien 

Under de århundraden av nya maktförhållanden, ideologier och politik som präglade tiden            

mellan 1200- och 1500-talet skedde inte bara stora förändringar inom den sociala sfären, utan              

även stora förändring gällande religiösa traditioner och religiös tillhörighet skedde under           

denna period. Sufismen, den esoteriska sidan av islam, kom under denna tid att utvecklas sida               

vid sida med de redan inhemska traditionerna, men dess missionerande lära lyckades även             

konvertera stora mängder människor, framförallt där andra religiösa traditioner inte lyckats           

centralisera sig.  

Islam hade kommit att bli etablerat i norra Indien genom sultanattiden, men det var              

framförallt sufismen som kom att frodas i de esoteriska kretsarna och lämna ett stort avtryck               

på det religiösa landskapet. Den indiska sufismen kom genom historien att länkas samman             

med chishtī-orden. Med rötter från Afghanistan tog sig denna sekts lära från Samarkand,             

genom västra delar av Indien så som Lahore, Delhi och vidare till nordöst. Likt många               

kontemporära under denna tiden, (framförallt följare av bhakti) visade chishtī sūfīs viss mån             

av tolerans gentemot andra religiösa traditioner, i detta fall icke-muslimer och de var förtjusta              

i samā (religiös lovsång, jämförbart med hinduisk bhajan). Utöver att visa tolerans fanns det              

även de som anses ha höjt upp hinduismen och anammat både dess religiösa terminologi i               

sina poesi verser men även språket.   40

Under denna tid konverterade många människor från sina inhemska traditioner till           

islam, men det är svårt att säga från exakt vilka eller vilken religiös tradition de folket, i detta                  

fall fokus på de ursprungliga julāhās som introducerats, konverterade från. Det tyder på att ett               

stort antal av julāhās, (detta inkluderar folkgruppen som Kabīr ska ha härstammat från) var              

väl etablerade i nordöstra Indien där olika hinduiska- och buddhistiska kulter, i den sociala              

sfären, varit sammanflätade och där inte någon av traditionerna, varit i samhällets favör. I              41

detta område, menar Vaudeville, att lågkastiga hinduer och buddhister i stor utsträckning            

konverterade till islam, men på grund av deras religiöst inkluderande sätt att leva skedde              

ingen större “islamisering”. Lokala former av śivaitska rörelser med inslag av vajrayāna            42

(tantrisk buddhism) var mer eller mindre inkorporerade tillsammans i det dagliga livet, där             

framförallt två grupper stod ut som grundpelare; sahajiyā Siddhas och nāth Yogīs, vilka båda              

40Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 89-90. 
41 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 85. 
42Vaudeville, Charlotte. Kabīr. 85. 
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grundar sig i esoterism och tantrism. 

Nāth yogīs (mästare av yogiska krafter), med influenser från både buddhism och            

śivaism, vars tradition (sampradāya) haft stor inverkan på gemene man, i norra Indien. Nāth              

traditionen startades enligt tradition med Macchendra, som i nepalesisk buddhistisk tradition           

varit en bodhisattva , som lärt sig ta sig ann guden Śivas hemligheter och i sin tur lär ut detta                   43

till Gorakhnāth (ca 1100-tal) som anses vara den främsta av gurus inom nāth traditionen.              44

Gorakhnāthi ordern var under denna tid en inkluderande order som tog in lärjungar,             

oberoende av kast eller religiös bakgrund. Detta är en grund för traditionen att kunna bli två                

gånger född; att vid medlemskap kasta av sig sin bakgrund då Yogīs inte har ett kast.                45

Gorakhnāthis främsta religiösa praxis var former av kuṇḍalinī- och haṭha yoga med starka             

inslag av tantrism, som historiskt sett ses ha kommit från den buddhistiska traditionen genom              

nära samlevnad omkring gränserna Nepal, Indien och Tibet.   46

Till skillnad från andra sampradāyas i Indien som föll inom kategorin smārta så har              47

nāth traditionen, med flera, ett koncept om gud, som en osynlig satguru. Det vill säga en sann                 

gud vars transendala krafter är allestädesnärvaro. Detta tänk har sin grund i bhakti             48

(hängivelse) rörelsen som tog sin start i södra Indien under tidigt 600- och 700-tal, men som                

under en lång tid hade rört sig upp mot norra Indien (framförallt genom vaiśnava traditionen,               

vilket återkommer till längre fram i arbetet) där den hade börjat bli etablerad som en genuin                

tradition runt 1100- och 1200-talet. Vid 1400-talet hade denna nya form av personligt             

hängivenhet ändrat den religiösa strukturen i livet för miljoner av människor. Inom bhakti             49

delas synen på en personlig gud upp i två läger: de som tillber en gud med kvalitet, oftast i                   

form av statyer saguṇa och de som tillber gud som något innerligt och formlöst, utan kvalitet,                

nirguṇa . Vad som bör tas i beaktning är att även om dessa två distinktioner existerar var det                 

sällan de inte beblandades utan det hörde till vanligheten för en majoritet av bhakti utövare,               

de stora välkända undantagen är Kabīr och senare Nānak som båda ses på som strikta nirguṇa                

bhaktis. 

43 En bodhisattva är en person som likt Buddha funnit upplysning. 
44 Vaudeville, Charlotte. Kabīr.  s 86. 
45 Briggs, George Weston, Gorakhnāth and the Kānphata Yogīs , Y.M.C.A. Pub. house, Calcutta, 1938. s 26-27. 
46 Briggs, George Weston, Gorakhnāth and the Kānphata Yogīs . s 275, 322-323. 
47 smārta innefattar den hinduiska läran om att dyrka många olika gudar som olika former av samma aspekt av                   
det gudomliga.  
48 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 88. 
49 Schomer, Karine & McLeod, William Hewat (red.), The Sants: studies in a devotional tradition of India,                 
Berkeley Religious Studies, Berkeley, 1987. s 1. 
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Bhakti rörelsen, både saguṇa och nirguṇa, vilket geografiskt ofta delas upp i södra              

och norra former, där södra Indien präglas av det första och norra av det sistnämnda. Den                

norra bhakti traditionen har sin grund i den södra historiska bhakti processen, men till skillnad               

från den, tar följare av nirguṇabhaktin avstånd från internaliserande former av religion där             

man istället söker att uppleva gud genom sina egna känslor och framförallt genom sin kärlek               

till gud. Innan bhakti traditionen hade blivit etablerad i norra Indien hade den under en lång                50

tid legat under utveckling i dagens Tamil Nadu i södra Indien. 

Bhaktin efter beskrivs att ha sin grund i helgon-poeterna ālvārs (‘those immersed in             

god’) som mellan 500- och 700-talet levde som bohemer, där de gick från stad till stad                

sjungande sina lovord till guden Viṣṇu. Dessa poeter hade stora inverkan på det religiösa              51

livet i södra Indien där deras verser och sånger insamlades av Nāthamuni, skaparen av śrī               

vaiṣṇava traditionen som kom till att bli ett viktig samlingsverk för framtida vaiṣṇava             

traditioner. Den var så pass inflytelserik att den ansågs vara likvärdig med vedan. De södra               52

Vaiṣṇava skolorna, framförallt śrī vaiṣṇava såg sin gud som saguṇa, det vill säga att även om                

utövarna inledde en djup emotionell kärleksrelation till sin gud, gjordes detta oftast i tempel,              

framför gudabilder och statyer med ett större fokus på religiösa ritualer och praktik (pūjā).              53

Detta skiljer sig avsevärt från hur traditionen utvecklades när den etablerades längre norr, där              

Sant traditionen (översätts snarlikt till helgon tradition) utvecklade formen att tillbe gud som             

nirguṇa, gud som obeskrivligt absolut men utan form och kvalitét, där dessa sants tog till sig                

inspiration av både sufism som etablerats, nāth, buddhism- och vaiṣṇava traditionen. Vad de             54

båda har gemensamt förutom sin kärlek till gud är att även den religiösa läraren, sin guru, bör                 

vara högt vördad, vilket hade sätts mycket i śrī vaiṣṇava traditionen, men som även skulle               

genomsyra den nya tappningen av Sants traditionen. “Without a sadguru you can obtain no              

good; First and foremost, let his feet be embraced!” Ālvārs påverkan på vaiṣṇava traditionen              55

kan inte betonas nog och deras form av poesi som bhakti har under historien spridit sig genom                 

50 Flood, Gavin, An introduction to Hinduism, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1996. s 131. 
51 Flood, Gavin, An introduction to Hinduism. s 131. Bhaktins ursprung är dock mycket omdiskuterat, där ena                 
falangen ställer sig till ursprung från södra Indien, medan andra menar på att det var via Islam den fick den form                     
den har idag.  
52Flood, Gavin, An introduction to Hinduism. s 131. Veda är den mest heliga textsamling inom hinduismen som                 
delar sig i fyra grupper, Ṛgveda,  Yajurveda, Samaveda och Atharvaveda. 
53 Flood, Gavin, An introduction to Hinduism.. s 135-136. 
54 Flood, Gavin, An introduction to Hinduism. s 144. 
55 Mitchell, J. Murray, Hinduism past and present: with an account of recent Hindu reformers and a brief                  
comparison between Hinduism and Christianity, Repr., Asian Educational Services, New Delhi, 1989. s             
156-157. Sadguru = Satguru, den sanna läraren - gud. 
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hela Indien, från Tamils södra spets till Himalayas kalla berg i norr . Det var i norr som den                   

kom till att utvecklas sida vid sida av de redan etablerade traditionerna till den form av                

nirguṇabhakti som präglade Kabīrs samtid.  

 

1.5.4 Sants traditionen i norra Indien 

Sedan 1300-talet har en blomstrande kultur av religiös poesi och sång tagit sig fram genom               

norra Indien där skaparna av dessa verk kännetecknas genom benämningen Sants som            

introducerats i tidigare kapitel. Genom en beblandning av sufism, nāth, buddhism- och            

vaiṣṇava traditionerna kom en ny skara människor, med både hinduiska -som muslimska            

bakgrunder till, där deras personliga relation till deras nirguņa gud var viktigare än respektive              

religiösa- och sociala bakgrunder. Till skillnad från deras samtida institutionaliserade          56

religioner där kontakt med gud och det heliga språket enbart tillhörde de högkastiga, så såg               

sig dessa sants inte sig själva som något annat än gemene man. Det religiösa språket som                

dessa Sants använde sig av vid predikan och sång, istället för det redan etablerade sanskrit var                

Sadhukhaḍī (sadhu-dialekt), det vill säga det språk som Sants och Sadhus använde när de              

reste omkring i landet. Oftast refererar det till olika former av lingua franca. Sant              57

traditionen följer inte någon form av gemensam corpus doctrinae och anses inte heller vara              

någon sekt rörelse. Trots de olikheter som framkommer när en tradition inte gemensamt             

etableras till en institution, så hade de individuella sants fortfarande mycket gemensamt.            

Framförallt när det gäller synen på ortodoxa traditioner. De förnekade brahmanska riter,            

kastade bort idoldyrkan, de gick inte på tīrthyātrā (pilgrimsfärd) och förödmjukade de lärda             58

genom sina sånger. Det sistnämnda är något som genomsyrar många av Kabīrs verser: 

 

“You have turned Sādhu: What of that? you have put on four rows of beads,               

Outwardly you have donned a pinkish robe, but inside you are full of filth”   59

 

56 Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity. I Schomer, Karine & McLeod,                 
William Hewat (red.), The Sants: studies in a devotional tradition of India, Berkeley Religious Studies,               
Berkeley, 1987. s 36-37. 
57 Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity. s 22. 
58 Även detta är något som Kabīr framhäver i många av hans verser. se Tagores One hundred poems of Kabir,                    
vers I. 13. 
59 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 280. 2b. 
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Inom traditionen har det dock uppstått meningsskiljaktigheter gällande synen på nirguņa           

bhakti, som Vaudeville uppmärksammar i Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity              

(1987) där hon beskriver två aspekter av förståelsen av nirguņa samt förhållandet mellan den              

som dyrkar och det dyrkade. För många sants anser Vaudeville att önskan att sammansluta              

med sin skapare är det som söks att uppnå, till skillnad från, i hennes exempel Kabīr, söka sig                  

till att bli ett i det formlösa, śūnya. Detta tankesätt har sin grund i den tantriska buddhismen,                 60

men som sedan längre tid tillbaka och under Kabīrs tid tillsammans med bhakti rörelsen och               

sufismen användes jämte idén om viraha (längtan efter att bli ett med sin älskade = bli ett                 

med gud).   61

Sufismens inflytande på sant-rörelsen tar sig starkt uttryck i längtan efter sin älskade             

och smärtan i kärlek.  

 

“Love symbolism is not absent from Kabīr’s poetry, but human love’s pleasurable            

aspect is not considered an adequate symbol for the union of the soul with the               

ultimate Reality; it is rather its painful aspects, the pangs of separation known in              

Indian tradition as viraha, that suggest the painful longing of the soul who has not               

yet obtained the beatific Vision of the divine Beloved. In Kabīr’s poetry and in the               

Sant tradition generally, the notion of viraha, a tormenting desire of the soul for the               

absent Beloved, bears a resemblance of the Ṣūfī notion of ‘ ishq.”  62

 

Även om det skiljer sig i traditionen på den andliga spelplanen mellan sants, så hade de ett                 

gemensamt tankesätt kring hur de kan uppnå sina spirituella mål, sant sādhanā det vill säga               

hur processen till att uppnå mukti (frigörelse) bör gå till. Sant sādhanā delas upp i tre delar:                 

Första steget är att ta till sig nāma (det gudomliga namnet), oavsett vilket namn som används;                

“For the Hindu and for the Turk there is but one Way which the Satguru has shown. Says                  

Kabir, O Sants, listen: What matter if one calls ‘Rām’ or ‘Ḵhudā’?”. Andra delen är att ta                 63

sin tillflykt och hängivenhet till sin satguru (den heliga gurun eller gud). Tredje delen är att                

omge sig själv med andra sants närvaro i satsaṅg , där sants samlas för att framförallt äta och                 

sjunga bhajans. Att vara hängiven sin satguru är här tvådelat, att vara hängiven till guru kan                64

60 Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity. s 27-28 (śūnya betyder på sanskrit                  
noll, det vill säga, det absoluta tomrummet, eller bättre översatt på engelska Void. 
61Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity. s 29-31. 
62 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 146. [egen fetstil tillagd] 
63 Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: Santism as the universal path to sanctity. s 31, 33. 
64  Vaudeville, Charlotte. Sant Mat: s 35. 
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tolkas både som hängivenhet till sin nirguṇa guru, men i vissa fall även till en fysisk guru.                 

Det existerar delade meningar på om sants i det medeltida Indien hade fysiska lärare, och               

enligt hinduisk tradition var det bara genom en guru som man kunde få verktygen att nå frihet                 

genom initiation. Var dessa människor ställde sig till detta är svårt att veta. I ett fall, i enlighet                  

med Kabīr panth och andra traditioner kring Kabīr, tillskrivs vaiśṇavagurun Rāmānanda vara            

Kabīrs guru.   65

 

1.5.5 Kabīr i tradition  

Kabīrs liv och vem Kabīr var är en mycket omstridd debatt mellan religiösa traditioner,              

forskare och lekmän. Det som dock kan sägas med säkerhet är att under sin tid på jorden                 

reformerade han bhakti rörelsen i norra Indien, influerade otaliga människor och religiösa            

ledare. Han ses som ett startskott för många rörelser och anses ha gett stora spirituella               

influenser till Guru Nānak , grundaren av sikhismen, där Kabīr är den mest omnämnda             66

icke-sikhen i Ādi Granth. Kabīr fick sina egna följare med i form av Kabīr Panth (Kabīrs väg)                 

och är vördad av många människor jorden runt än idag. Han popularitet fick efter hans död ett                 

stort uppsving, men under sitt liv var han inte lika älskad, många försökte döda honom, både                

hinduer och muslimer i hopp om att tysta honom och hans provokativa idéer och lära. Efter                

hans död kunde dock varken hinduer eller muslimer sluta bråka med varandra om vem som               

skulle få begrava honom och vilket folk Kabīr tillhörde.  

 

“A famous legend about Kabir shows his Hindu and Muslim followers massed for combat              

after his death, each side demanding to take charge of the body. But before the first blow is                  

struck, someone removes the shroud to discover that a heap of flowers has replaced the               

cadaver. The two religious groups divide the flowers, and each goes off to bury or burn its                 

half according to prescribed rituals.”  67

 

Till vilket religiös grupp Kabīr tillhörde, det vill säga om han var född muslim eller hindu, är                 

något som ständigt diskuteras. Under hans livstid var muslimer och hinduer redo att döda              

65 Vaudeville, Charlotte. Sant Mat:. s 33-34. Detta är dock bestritt ur ett historisk perspektiv, vilket kommer att                  
tas i beaktning i nästa del av uppsatsen. 
66 Även detta är mycket omdiskuterat, där många lärda anser att de två var kontemporära, andra menar på att                   
influenserna på Nanak enbart kommit genom Kabīrs verser och sång. Det kan inte antas med säkerhet att dessa                  
två någon gång möts.  
67 Hess, L. & Singh, S. (2002). The Bijak of Kabir [Elektronisk resurs]. New York: Oxford University Press. s 4. 
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honom [i enlighet med berättelser kring Kabīr]. Efter hans död var de istället redo att döda                

varandra över vilken religiös tradition han ska ha tillhört under sitt liv.  

En stor grund till problemet gällande Kabīr, både i tradition och i forskning, är att               

legenderna kring honom aldrig riktigt överensstämmer sinsemellan. En stor tvist är både när             

han föddes, hur han föddes och till vilken grupp i samhället han tillhörde. I enlighet med                

Kabīr Panth traditionen levde Kabīr mellan 1149-1449 e.v.t det vill säga i 300 år. Detta skiljer                

sig i andra traditioner där han tillskrivs ha levt mellan ca 1318-1518 e.v.t, ett hundra år kortare                 

än det förstnämnda. Det mest historiskt etablerade datumen sträcker sig dock mellan            68

1440-1518 e.v.t. Frågan som återstår är dock varför det skiljer hundratals år mellan datumen.              69

Vaudeville utvecklar G.H. Westcotts idéer om att genom att förlänga livet på Kabīr, blir det               

lättare att finna historiska kontemporära personer vilket historiskt blivit mer nedskrivna och            

bevarade. Vaudeville lägger tyngden på att Kabīr Panthī traditionen och hinduer som tagit sig              

ann Kabīrs lära, under en lång tid generaliserat synen på Kabīr som lärd i enlighet med                

hinduiska traditioner, framförallt med dessa datum, göra Kabīr kontemporär med vaiṣṇavaiten           

Rāmānanda.   70

Även om Kabīr Panth-traditionen tillskriver Kabīr till vaiṣṇava bhaktin är det           

vedertaget och accepterat av dem att Kabīr blivit växt upp i ett muslimskt hem, i en familj av                  

Julāhas. En tes som får stöd både i Guru Nānaks Janam Sākhī och i Ādi Granth: “By caste a                   

weaver and patient of mind: utters Kabir with natural ease the excellencies of Ram.” Även                71 72

om Kabīr ska ha växt upp i ett muslimskt hem så pekar många traditioner på att Kabīr ska ha                   

fötts av en hinduisk kvinna, vars man dog, och för att fly från förnedring, övergav sitt barn.                 

Barnet kom sedan till att bli adopterad av det muslimska paret Nīmā och Nūrā. Den               73

hinduiska grenen av Kabīr Panth tar det så långt att de skapar en legend kring Kabīrs födelse                 

för att helt kapa av bandet om en muslimsk härkomst: 

 

“Kabir descended from heaven to earth. The lotus flower was blooming in the place              

where Kabir was born. The bees were tired of humming. Peacocks, larks and other              

68 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 36-37. 
69 Westcott, G.H., Kabir and the Kabir Panth, 2. ed., Susil Gupta, Calcutta, 1953. Chronological Table. 
70 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 37-39, 110-112. 
71 Westcott, G.H., Kabir and the Kabir Panth. s 3. Janam Sākhī är den religiösa biografin över Guru Nānaks liv. 
72 Vad som dock är av ytterst vikt är att påpeka att den historiska Kabīr var en person vars liv är full intetsägande                       
information, icke-dokumenterat och svårt att beskrivas med full trovärdighet. Detta gör att Kabīr i enlighet med                
traditionen kring honom är vad som är i fokus för uppsatsen. 
73 Westcott, G.H., Kabir and the Kabir Panth. s 2-3. 
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kuinds of birds in their flight passed circling round the tank. Thunder and lightning              

were in the air when Kabir became manifest is the heart of a lotus flower, in the                 

midst of the Lahar Tank.”  74

 

Svårigheten med att förstå Kabīrs komplexa natur, både i enlighet med tradition och historia,              

är dock inte alltid något negativt, utan detta mysterium ger en inblick i det otroligt               

komplicerade religiösa spelplan som genomsyrar dessa århundraden av kulturella möten och           

processer, i vilka konflikter skapats samt lösts. Kabīr var en revolutionerande tänkare som             

tillskrivs vara en av de viktigaste Sants genom historien, men som historiskt sett är en man                

vars liv och lära var och har förblivit ett mysterium. Traditionen kring Kabīr är lång, rik och                 

komplex. Bilden av honom är aldrig statisk, alltid i förändring och som förhoppningsvis             

kommer att visas i detta arbete, likt stillsamt vatten i botten av en brunn återspeglas den                

sökande i bilden av sin egna Kabīr. 

 

2.0 Kabīrs många ansikten 

 

2.1 Kabīr i Tagores One hundred poems of Kabir 

I introduktionen till Tagores One hundred poems of Kabir finner läsaren en sympatisk och              

djupt religiös Kabīr. Porträtteringen av Kabīr målas upp genom sånger där tolkningar av             

dessa hundra dikter ger en tydlig bild av vem Kabīr kan ha varit, men även hur författarens                 

själv tolkar Kabīr. Introduktionen till Tagores översättning är skriven av Evelyn Underhill,            

som bygger upp en bild av Kabīr, olik från den bild som är redan presenterad ovan i                 

uppsatsens historiska bakgrund. Underhill tolkar inte enbart Kabīr genom Tagores          

översättning utan tar sig an många historiska osäkerheter kring Kabīr genom problemfyllda            

ställningstaganden utan att problematisera dem. Denna del av arbete syftar dock inte på att              

problematisera bilden som återges i Tagores One hundred poems of Kabīr utan att återberätta              

porträtteringen av Kabīr och sedan jämföra den med Kabīr i Sahnis Kabirā khaḍā bazār meṃ               

och Hess Bījak of Kabīr.  

Enligt Underhills introduktion var den Indiska mystikern Kabīr, född år 1440 av            

muslimska föräldrar i dagens Varanasi. Tidigt i livet blev han lärjunge till vaiśṇavaiten             

74 “This legend enables the Hindu section of the Panth to explain the name Kabir as a corruption of Kar-Bir or                     
the hero (born from) the hand (of a Brahmin Woman)” - Westcott, G.H., Kabir and the Kabir Panth. s 4. 
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Rāmānanda. Kabīr ses här som en religiös reformator, som hatade religiös exklutering och             

“seeking above all things to initiate men into the liberty of children of God.” Det är                75

fortfarande omdiskuterat vad Kabīr religiösa bakgrund var och vilka hans föräldrar i            

verkligheten var. Hans namn, Kabīr, och hans arbete som Julāhā visar dock på en muslimsk               

tillhörighet. Detta mysterium kring den historiska Kabīr gör det fortfarande omöjligt att            

besvara frågan om Kabīr var hindu eller sūfī, “He is, as he say himself, ‘at once the child of                   

Allah and Ram.’” Denna syn delades dock inte av den ortodoxa fromheten av de högkastiga               76

brahminerna och de lärda muslimerna utan de såg på Kabīr som en hädare. Detta på grunden                

av Kabīrs fräckhet i sina sånger. Många av dem går i direkt angrepp mot den               

institutionaliserade religionen och den ortodoxa förståelsen kring gud. Kabīrs poesi, likt           77

andra mystiska poeter kan enligt Underhill ses som två delar, där ena innefattar reaktionärt              

grundade i synen på verkligheten och den andra ses som en form av förutsägelse om vad som                 

händer vid realisation om verkligheten, vilket Underhill sammanfattar med “going out in            

loving adoration towards God and coming home to tell the secret of Eternity to other men;”                

och “It is love-poetry, but love-poetry which is often written with a missionary intention.”              78

Kabīrs poesi innefattar många metaforer, lätta att förstå genom motiv gällande relationer            

mellan make och maka, lärare och student och i andra fall vatten och vågor.  79

Kabīr har en stark längtan efter gemenskap med det gudomliga och sina försök till att               

kommunicera sina upplevelser till andra människor. Detta har han gemensamt med andra            

poeter och religiösa tänkare av sin tid. Ett exempel som Underhill tar upp är sufi poeten                

Jalāluddīn som likt Kabīr har uppnått vad hon kallar för den “syntetiska synen av gud”. Detta                

genom att lösa de statiska och dynamiska aspekterna av det gudomligas natur. Till skillnad              80

från de redan etablerade gudsuppfattningarna som Kabīr ansåg, enligt Underhill, vara “sterile            

worship of intellectual formulae”, vilket genomsyrat den Vedāntiska skolan, finner Kabīr           

istället en personlig relation med gud, eller i detta fall sina “älskare”. Denna syn bekräftas               81

av vaiśṇava traditionen vilket i Underhills mening blivit nedärvd från Rāmānanda till Kabīr.   82

75Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir, London ..., 1967[1915]. s 5-8. 
76 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir.  s 9-10. 
77 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 16-19. Ex, se dikt I. 13. s 47. 
78 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 19-20. Ex, se dikt I. 131. s 57. 
79 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 20.21. Ex. se dikt II. 56. s 60. 
80 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 23. 
81 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 28-30. 
82 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 29. 
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Kabīrs relation till det gudomliga är grundad i uppfattningen om gud som den eviga              

älskaren, vilket binder samman det oändliga och det ändliga, samt det personliga med det              

gudomliga. Det är dessa egenskaper som enligt Kabīr karaktäriserar guds handlingar “His            

manifestation is love; His activity is joy. Creation springs from one glad act of affirmation.”               83

Underhill kallar Kabīrs syn på denna dynamiska koncept kring den gudomligas natur som ett              

“love-game” som ständigt rör sig framåt. Detta resulterar i att Kabīr själv, genom symbolism              

kring rörelse och dynamik förklarar för sina åhörare den eviga rörelsen i universum; 

 

“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 Kabir says, ‘“My               

beloved One gleams like the lightnings flash in the sky.’”  84

 

Kabīr och likasinnade mystiker framhäver ofta för åhöraren deras umgänge med denna            

gudomlighet genom kärleks fullbordade perfektion och hur de genom deras förhållande till            

gud delar en bit av sin själ med denna skapare vilket resulterar i en fullständig berusning av                 

deras sinnen. Detta resulterar i, vad Underhill benämner som deras konstanta           

tillkännagivande, av att “they see the uncreated light, they hear the celestial melody, they              

taste the sweetness of the Lord,” Musik både som symbol och verktyg för Kabīrs predikan               85

genomsyrar hela hans essens, vilket Underhill förtydligar med att säga att “But he was              

essentially a poet and musician: Rhythm and harmony were to him the garment of beauty and                

truth.” Skapandet är fullt av musik, det är musik, där mannen, enligt Kabīr, är Brahmans lyra,                

“the source of music”.   86

I sina sånger framhäver Kabīr även de fysiska aspekterna av människan och hens             

tillbedjan till gud. Underhill framhäver Kabīrs vardagliga existens vilket ofta tar sig i form av               

symbolism kring det vanliga jobbet och det vanliga hem-förhållandet. Trots sina metafysiska            

förklaringar av universum får läsaren en bild av just de fysiska upplevelserna som finns i               

hans sånger. Detta leder till Kabīrs egna direkta och simpla förklaringar av filosofiska             

problem som präglas av de samtida religiösa traditionerna. “God is the root whence all              

manifestations, ‘material’ and ‘spiritual,’ alike proceed ; and God is the only need of Man.”.               87

83 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir.  s 31. 
84 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir.  II. 61. s 63. 
85 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir.  s 32-33. Ex, se dikt II. 61. s 63-72. 
86 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir.. s 34-35, Es, se Dikt I. 59. s 92. 
87 Tagore, Rabindranath, One hundred poems of Kabir. s 36-37. 
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Detta tankesätt får Kabīr att se kritiskt på de institutionaliserade religionerna under hans             

samtid, vars egna process för tillbedjan till gud präglas av ritualer och skenhelighet. Med              

detta sagt menas det inte att Kabīr inte fann influenser från många av de samtida               

traditionerna. Underhill trycker på de olika symboliska inflytanden som Kabīr tagit sig ann             

inom sina verser, vilket ibland kan få honom att till synes verka inom både sufism, vaiṣṇaism,                

vedāntism, pantheism och trancendalism. Detta kan dock vara i grund för att lättast kunna              

förkunna denna “nya” lära för de olika följarna av andra traditioner.  

 

2.2 Kabīr i Linda Hess The Bījak of Kabīr 

Till skillnad från Tagores Kabīr finner läsaren i Linda Hess The Bījak of Kabīr en tydlig bild                 

av Kabīr som en hård retoriker, kanske mer intresserad i att påvisa felen i de samtida religiösa                 

traditionerna än att tala om sin egna lära. Kabīr menar Hess, kan ibland framstå mer som en                 

poet och socialreformator, kritisk mot de högkastiga, än som djupt religiös. Hess            88

introducerar boken för läsaren först med en kort och koncist inledning till Kabīrs liv med en                

problematiserande angreppsvinkel, annorlunda från Underhills introducering i One hundred         

poems of Kabir. “There are volumes of legendary biography about Kabir, but the widely              

accepted ‘facts’ about his life can be summarized in a few sentences.” Han föddes i               89

Varanasi i början av 1400-talet inom en muslimsk familj av julāhās, nyligen konverterade.             

Genom yrket som vävare förde Kabīr med sig symbolism och metaforer till sina dikter, men               

vilka även, enligt Hess, präglas av en period av studier under en hinduisk lärare. Kabīrs               90

verser lär ha spridits muntligt då det är traditionsenligt antaget att Kabīr var analfabet, vilket               

hon refererar till det som hon benämner som den överanvända versen;  

 

“I don’t touch ink or paper, 

this hand never grasped a pen. 

The greatness of four ages 

Kabir tells with his mouth alone.”  91

 

88 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. New York: Oxford University Press, 2002. [Elektronisk resurs]                  
hämtad 2020-05-02. s 7-8. 
89 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 3. 
90 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 3. 
91 Ibid. s 111-112. 
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Det går inte att bevisa att Kabīr var illiterat, men Hess påpekar att det i enlighet med Kabīrs                  

påtryckning av kontentan att en oral tradition där eleven hör orden śabda från sin gurus mun                

är det som ger den sanna läran. Detta argument gör att man kan följa Kabīrs egna kritik mot                  

den dogmatisk läran vilket prägla Kabīrs samtid;  

 

“Reading book after book the whole world died 

and none ever became ‘learned’...”  92

 

Kabīr ses på av en majoritet i Indien som lärjunge under Rāmānanda, vilket från denna               

relation lett till Kabīrs användande av Rāma i en majoritet av sina texter där nāma används,                

(dvs namnet, det sanna namnet = gud). Detta är dock byggt på ett osäker historiskt               

återskapande. Hess betonar att namnet Rām inte, i Kabīrs fall, syftar på den mytologiska              93

Rām, den sjunde avataren av guden Viṣṇu, utan enbart som namnet för gud.  94

Kabīrs bakgrund är en svår väg att vandra då den oftast inte innebär en väg, utan flera                 

vägar som tar sig kors och tvärs över varandra. I livet var Kabīr till stor del hatad av både                   

muslimer som hinduer, men efter sin död blev han intagen som en av deras egna, vilket pekar                 

på den stora, absurda diskussion kring Kabīrs religiösa övertygelse. Enligt många hinduer,            

vilket vi diskuterat i arbetets historiska bakgrund, har myten kring Kabīrs födelse oftast             

används av hinduer för att förkasta Kabīrs muslimska påstådda härkomst. En härkomst som             

Hess menar på är näst intill det enda som kan tas för givet; att Kabīr växte upp inom ett                   

muslimsk hushåll Kabīr mellan ca år 1398 - 1448. Hess hävdar att många moderna forskare               95

kring Kabīr försökt pressa in Kabīr i någon form av mellanting mellan hinduism och islam,               

men att detta enbart ger en falsk bild. Som framkommit så har Kabīr tagit till sig inverkan                 

från många traditioner, det är väl synligt att han ställer sig självständigt från de två.   96

 

“If Kabir insisted on anything, it was on the penetration of everything inessential,             

every layer of dishonesty and delusion. The individual must find the truth in his              

own body and mind, so simple, so direct, that the line between "him" and "it"               

disappears.”   97

92 Vaudeville, Charlotte. Kabīr. s 308. 
93 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 3-4. 
94 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 3-4. 
95 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir.  s 4-5. 
96 Ibid. s 5. 
97 Ibid. 
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Det högst rankade materialet för förståelsen av vem Kabīr var är genom hans poesi och               

sånger, vilket går att finna otaligt av. Men vad är det man som läsare kan utläsa ur dem? Hess                   

största fokus för utläsning av Kabīrs verk står i två delar. Den första delen fokuserar på                

Kabīrs hårda retorik, direkta tillvägagångssätt och personliga prägel vilket genomsyrar hans           

verk. Den andra delen resulterar i att Kabīr präglas sympatiska texter där det största målet               

verkar vara att få folk att inse Kabīrs sanning, men även deras egna. Detta resulterar i att den                  

institutionella religionen inte längre behövs. De båda delarna resulterar i att adressaten,            

åhöraren och läsaren infinner en viktig roll i texterna, vilket Hess menar är något som               

betecknar Kabīr lust att engagera människor till att vakna upp och förstå för dem själva.   98

Kabīrs hårda retorik visar på stort mod när det gäller till att kritisera de högkastiga i                

samhället, trots sin låga status som simpel vävare framhäver han sig genom att avslöja lögner,               

orättvisor och styrka användandet av sanning som verktyg för att bekämpa okunnighet. Hess             

framhäver genom sitt arbete denna synen på Kabīr mest vilket hon även sammanfattar själv i               

slutet av hennes introduktion gällande Kabīrs retorik; 

 

“His constant effort was to strip away disguises, force confrontations, expose lies,            

promote honesty at every level. His social-satirical poems, his psychological probes,           

his poems about death, his crazy and paradoxical and mystical poems, do not inhabit              

separate categories. They are unified by a principle of radical honesty that sweeps             

through marketplace, temple, body and mind, that will no more allow you to delude              

yourself than to cheat others, to hack up the truth than to sever the head of an                 

animal”  99

 

Bilden som presenteras av Kabīr i Tagores verk skiljer sig från Hess framställning av Kabīr               

som en mer aggressiv person. Till hjälp att förmedla sin sanning till människan använder sig               

Kabīr av denna hårda retorik med stort fokus på att kritisera de institutionaliserade religionen              

i samhället och ser dem som problemet till lögner och förtryck;  

 

“On this riverbank saints or thieves ? You'll know as soon as they talk. The               

character deep within comes out by the road of the mouth.”  100

98 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 8-9. 
99  Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 21. 
100 Ibid. s 128 
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En av de sista delarna i Hess introducering till Kabīr avser till att diskutera liv och död i                  

Kabīrs sånger. Hess arbete kring Kabīrs syn på döden och den tyngdpunkt han lägger på att                

väcka folk genom att stressa och skrämma dem är en framhävning av honom som inte visas i                 

Underhills framställning av Kabīr, heller inte i nästkommande analys av Sahnis dramatext.            

Kabīr betonar i dessa sånger den oundvikliga döden som i morbid symbolism ämnar att väcka               

sina åhörare. Inte enbart försöker Kabīr rädda sina medmänniskor genom att få dem att inse               101

att tiden inte är på deras sida, att de enbart har 1 på 8,400,000 återfödelser som man att inse                   

detta, ofta är det i Kabīrs mening för sent att inse sanningen; 

 

“Keep remembering Ram, Death has you by the hair. He'll strike at home or in               

foreign lands, you never know when or where.”  102

 

Att rädsla inför döden är att rädsla inför livet. Kabīr anser att enbart genom att göra sanning,                 

förstå sanning och tala sanning går det att överkomma världens illusion. Kabīr som             

presenterats i Hess framstår inte enbart som kritisk mot “lögnare och tjuvar” som sprider              

falskheter genom sina religioner utan även som en person som vill hjälpa människan genom              

att påpeka hur de lever sina liv ställer till egna spirituella problem. I hess fall får läsaren en                  

porträttering av Kabīr som en religionskritisk lärare, som istället för att fokusera på en mer               

kärleksfull och lugn retorik, går aggressivt fram och säger åt sina åhörare att ni gör fel, lyssna                 

inte på dessa pandits eller mullor. De kan inte hjälpa någon, De kan enbart hjälpa sig själva.                 

Detta genom att ta till sig sanningen. Kan detta dock ses som en kärleksfull och sympatisk                

handling av Kabīr, som genom sin arga och raka retorik ändå har huvudsyftet att hjälpa sina                

medmänniskor till att bli bättre än de är? Att bryta den sociala ordningen och göra människan                

fri från deras religiösa handfängsel kan kanske ses som den största handling av kärlek till sina                

medmänniskor; 

 

“It's a heavy confusion. Veda, Koran, holiness, hell, woman, man, a clay pot shot              

with air and sperm... When the pot falls apart, what do you call it? Numskull!               

You've missed the point. It's all one skin and bone, one piss and shit, one blood, one                 

meat. From one drop, a universe. Who's Brahmin? Who's Shudra? Brahma rajas,            

101 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir.  s 29 
102 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 29-30. 
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Shiva tamas, Vishnu sattva ... Kabir says, plunge into Ram! There: No Hindu. No              

Turk.”  103

 

2.3 Kabīr i Bhisham Sahnis Kabirā khaḍā bazār meṃ 

 

2.3.1 Dramats handling 

Sahnis drama Kabirā khaḍā bazār meṃ utspelar sig i staden som idag benämns som              

Varanasi, runt sekelskiften mellan 1400- och 1500-talet. Kabir finner sig själv vilse i livet,              

dragen mellan sitt liv som enkel vävare (Julāhā) och sitt ständiga sökande efter något mer.               

Uppväxt i en muslimsk familj, men född av en brahminänka [enligt tradition] står Kabīr              

mellan två religiösa traditioner som delvis står som oppositioner mot varandra.  

Istället för att jobba tillsammans med sin far Nūrā som vävare och försäljare av deras               

gods på bazaren tar sig Kabīr i ett tidigt skede sig till trappan av den lokala moskén för att                   

fylla sin tid med att sjunga om gud och håna de religiösa auktoriteterna. Detta leder till att                 

Kabīr lätt skaffar sig många fiender, både muslimer och hinduer, vilket inte alltid är passande               

då det resulterar både i att han blir piskad samt får ett nedbränt hus. Kabīrs mor Nīmā                 

försöker få Kabīr att sluta med sitt förargelseväckande beteende men utan större resultat. 

 

Nīmā: “Du dividerar med mullor och maulvīs, dom blir allt mer irriterade. Det är ur               

deras händer vi får vårt dagliga bröd, när ska du förstå det Kabīrā? Ska din mamma                

och pappa behöva dö av hunger?” 

Kabīr: “Vad har jag sagt mamma?” 

Nīmā: “Tänk efter nu! Detta är Kāśī min son, hinduernas heliga stad och polisen är               

muslimsk. Alla säger att han är en hjärtlös man som kan se till att du blir levande                 

begravd. Varför måste du då skapa fiender av dessa folk min älskade son, du gör               

mig så rädd i mitt hjärta.”  104

 

Stadens auktoritära makter finner sig själva i en ständig kamp mot Kabīr och hans              

följeslagare. Vilket i dramat resulterar både i våldshandlingar och smidande av planer för att              

103 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 67. 
104 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . New Delhi, 2002. s 21. Kort iakttagelse som bör förklaras i                  
denna dialog. Vi ser här att Kabīrs mor tilltalar honom som Kabīrā istället för Kabīr. Detta kan bero på två                    
saker, första är att Kabīrā kan anses som ett smeknamn, andra är att Kabīrā med utdraget ā kan indikera ett                    
dialektal uttal. Det sistnämnda kan även refereras till sånger kring Kabīr, se exempl via länken:               
https://soundcloud.com/kabirproject-ajabshahar/mukhtiar-ali-sings-kabira-kabira-kya-karo?in=kabirproject-ajab
shahar/sets/kabir-kabir-kya-karo. 
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få stopp på dessa upprorsmakare. Deras hot som förtryck resulterar dock i motsatt effekt och               

fler väljer att ansluta sig till Kabīr och hans nyfunna satsaṅg och bhaṇḍār där stadens               105

fattiga och lågkastiga människor sätter sig tillsammans för att äta och sjunga sånger till gud,               

oavsett religiös tillhörighet.  

Dramat utspelar sig under en turbulent tid där en av dramats antagonist, en icke              

namngiven polis officer (kotwāl), inte bara bemöter klagomål från de religiösa överhuvuden            

som försöker få stopp på Kabīr utan även måste ta emot ett stort tåg av religiösa följeslagare                 

till en stor mahant (aboot för ett hinduiskt kloster) som tar sig in i staden för att medverka i                   

byggnationen av ett tempel där de ska inhysa en staty av gud. Senaste gången det hade                

samlats så många olika religiösa skolor i staden resulterade det i våldsamt bråk under flera               

dagar mellan skolorna. Utöver detta så framkommer det att sultanen Sikandar Lodhi på vägen              

från ett krig i Bihar skulle passera genom staden på vägen till sin fästning i Delhi. Detta gör                  

att fler folk pressar polis officeren att ta stark handling mot Kabīr för att han inte ska kunna                  

orsaka mer osämja i staden innan själva sultanen anländer.  

Kabīr, som under denna tid fortsätter med sin predikan och hån av de religiösa              

auktoriteter, finner sig snart i kläm mellan hot och våld. Trofast i sig själv och på det han                  

predikar vägrar Kabīr kuva sig, trots sina föräldrars, vänners och frus försök att tala honom               

tillrätta, att inte hamna i bråk med högt uppsatta personer. Till sitt egna försvar hävdar Kabīr                

att han inte kan låta bli att säga något när han ser något som han anser vara orättvist. Till                   

antagonisternas förvåning lyckas Kabīr med att starta en osämja mellan många av de             

förryckta i staden och den religiösa auktoriteten.  

Kabīrs namn hörs i många munnar, även bland de högt uppsatta i samhället vilket              

resulterar i att självaste sultanen får höra om vilken intressant person denna Kabīr måste vara               

och beordrar ett möte med honom. Mötet tar rum i dramats sista akt. Då har även Kabīr växt                  

som protagonist vilket gör att hans socio-religiösa reformativa belägenheter framstår som           

mest tydligt när han sarkastiskt talar till sultanen. Det är även detta som får sultanen att                

respektera Kabīr, men även det som gör Kabīr bannlyst från staden i slutet av dramat. 

En stor del av dramats handling är fokuserad på hur Kabīr lär andra personer två saker                

som genomsyrar dramat. Först att den väg till gud som han själv ser som den sanna, både                 

105 Satsaṅg är när man samlas gemensamt för strävan efter insikt i form av lyssnande, gemensam eftertanke,                 
frågor och diskussion, oftast mellan gurun och sina lärjungar. Bhaṇḍār likt laṃgar är ett gemensamt kök där folk                  
är välkomna att sitta och äta tillsammans. 
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gällande hur man tillber gud, hur man förstår gud och vad andra gör för fel i sin tillbedjan.                  

Den andra är hur den största tillbedjan till gud är genom att hjälpa sin medmänniska; 

 

Kabīr: “Mitt inre sade, Kabīr, du må vara analfabet, men vad är det med det? Du                

har tagit åt dig kunskapen. Du har fått livets mäktiga mantra. Att älska människan är               

den sanna dyrkan av gud.”   106

 

Detta framstår i dramat som författarens egna huvudpoäng, vilket ofta återkommer genom            

dramats gång. En strävan, eller önskan om att humanism kommer till att ta platsen där               

följandet av en dogmatisk religion en gång varit. 

Dramats intriger följer till viss del en kronologisk ordning, men läsaren behöver vänta             

under längre perioder med att få mer och mer information kring Kabīr som person och de                

händelser som nämns genomgående. Detta genom återblickar av händelser som skett utanför            

dramats text. Vad som dock framstå tydligt för en läsare vars vardagliga liv inte infaller i den                 

kontext verken författaren skriver inom eller den socio-religiösa kontext som präglar Indien            

är fallet sådant att för att kunna bäst tillgodogöra informationen som framkommer i dramat              

bör läsaren redan innan gjort sig bekant med de båda nämnt ovan. Vilket båda förklarats inom                

detta arbetes historiska bakgrund.  

 

2.3.2 Dramats värld och den sociala ordningen 

Genom dramats gång bygger Sahni långsamt men kontinuerligt upp “världen” som           

handlingen tar sitt spel inom. Vid första anblick ses ingen skillnad mellan världen som en               

själv befinner sig i då någon vidare större förklaring kring miljö uppbyggnad inte går att               

finna. Det framstå tydligt att författarens hypotetiske läsare inte är, antingen en person som              

aldrig varit i Indien, framförallt i Varanasi där den utspelar sig, eller någon som inte har                

någon större inblick på de sociala samspelen vilket genomsyrar Indiens vardagliga           

social-religiösa spelplan. Detta är dock förståeligt då dramat är skrivet på hindi, vilket som              

försvar kan användas till att den som har kunskap kring hindi bör ha en förförståelse kring                

Indiens landskap och stadsmiljö. Dramats fokus är dock inte på arkitektur och dramats             

“värld” i sig behöver inte förknippas med den fysiska platsen, utan den “värld” som Sahni               

målar upp i Kabirā khaḍā bazār meṃ är mer förknippad med de sociala samspelen mellan               

106 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 49 
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karaktärerna som ständigt växer fram. ”Världen“ som genomsyrar dramat hör till de som är              

fattiga och förtryckta under den “sociala ordningen” det är deras världs som lyser fram. 

Det bör sägas att dramats “värld” kan ses både genom protagonisten Kabīrs ögon,             

men även Sahnis. Detta påstående grundar sig i den kritiska syn på det meningslösa våld               

Sahni själv upplevt mellan hinduer och muslimer genom sitt liv. Vilket i sin tur reflekteras i                

romanen Tamas, novellen Amṛtsar ā gayā hai och här i dramat Kabirā khaḍā bazār meṃ där                

vi finner Sahni bakom Kabīr egna kritiska blick.  

Dramats “sociala” ordning, till skillnad från “världen” framstår tydligare i dramats           

dialoger, oftast där Kabīr försöker debattera med religiösa överhuvuden angående kast och            

sociala förpliktelser. Ett exempel kan tas upp när Kabīr får syn på en Sādhu, vilket tidigare                

hade piskat Kabīr och ett annat okänt barn;  

 

Kabīr: “Här är han, den stora Sādhun.” [Sedan mot Sādhun] “Vilken typ av jakt har du                

idag då min store kung. Vem är den oskyldiga vars hud du idag sprätt upp?” 

Sādhu: “Vad säger du? Har du inte gömt dig trots alla piskrapp jag givit dig?”  

Kabīr: [Tittar åter på Sādhun] “När kom du ens till Kāshī min stora kung? Hur många                

dagar ska du vara kvar och plundra? Om inte jag hade kommit i tid så hade du dödat                  

barnet! Vart fick du tag i den där stora piskan, är det i guds namn du piskar folk? 

Sādhu: “ din pojkspoling, son av Cāṇḍāl (extremt lågkastig). Vet du inte vilka vi är?!” 

Kabīr: “Vad vet jag, vem är Cāṇḍāl, vem är Brahman?” 

Sādhu: “Ser du inte? Jag är en Gaur Brahmin, det absolut högsta av alla 108 brahmin                

kaster!” 

Kabīr: [skrattar] Vad är sanningen? Att nektar flyter genom dina ådror? eller vadå? Kom              

du ut ur din mammas mage med en tilak i pannan eller?”  107

 

Dialogen med mellan Kabīr och Sādhun är ett typexempel på retoriken Kabīr använder sig              

mot religiösa auktoriteter genom dramat. En dialog vilken inte återspeglar den sociala            

hierarkin som finns mellan en högt uppsatt brahmin och lågkastig vävare utan visar på önskan               

att bryta de sociala barriärerna som krävs av religiösa överhuvuden. Kabīrs vänner är dock              

oroliga och räds de högkastiga;  

 

Senā: “Det är inte bra att hamna i trubbel med denna sorts folk Kabir!” 

107 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 70. 
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Kabīr: “Broder, du har nog rätt, min mamma säger samma sak. Men jag rår mig               

inte för det. Jag kan inte hålla mig från att säga något!”  108

 

Dramats “värld” och “sociala” ordning sammanflätas genom texten på grunden kastsystemet           

vilket har diskuterats i den historiska bakgrunden. Detta kastsystem som vi finner i dramat är               

skapat för att hålla klyftor mellan folk och att det ska vara lättare att ta till sig vilken plats                   

man har i samhället. Men detta är även vad som skapar många intriger där de högkastiga gör                 

planer för att få bort de lägre folket och vise versa. Det är detta system eller “sociala” ordning                  

som gång på gång utmanas av Kabīr. Denna “ordning” ger även upphov till sociala lagar               

kring vilka i samhället som har rätt att utbilda sig, befinna sig i tempel och ger religiös                 

monopol till de högkastiga. Detta är ett genomgående tema i Sahnis drama, att den “sociala”               

ordningen lutar sig tillbaka på religiösa lagar, vilket i sin tur leder till klyftor mellan               

människor. 

 

Kabīr: “Det finns ingen religion som sammanlänkar människor med varandra.          

Enbart separerar den människan, enbart gör den fiender av varandra.”   109

 

2.3.3 Kabīrs belägenhet och karaktärsegenskaper 

Dramat porträtterar Kabīr, klämd mellan sin egna bakgrund och sina framtida ambitioner. I             

ett tidigt skede av dramat placeras Kabīr i en dialog med sin mor Nīmā där Nīmā berättar för                  

sin son att hon känner en stor rädsla över vad de auktoritära i staden ska göra med sin son när                    

han ständigt finner sig i bråk med dem. Kabīr framstår i dialogen djupt fundersam och vilse i                 

sig själv. Han frågar sin moder om en konversation han överhört mellan henne och Nūrā. De                

hade pratat om Kabīrs bakgrund och han hade då överhört att han var adopterad. Nīmā blir                

nervös och försöker styra undan konversationen till något annat men Kabīr är ihärdig och              

fortsätter fråga sin mor; 

 

Kabīr: “Är jag någon annans barn?” 

Nīmā: “Du är min helhjärtat, säg aldrig något sådant igen.” 

Kabīr: “Berätta ärligt mamma, vilka var de?” 

Nīmā: “Vilka?” 

108 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 71. 
109 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 72 
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Kabīr: “Min mor och far, från vilka du tog mig till ditt bröst.”  110

 

Tillslut berättar Nīmā historien om när hon fann Kabīr. Det var dagen hon gifte sig, hon hade                 

gått till en vattentank för att dricka efter att de båda hade återvänt från sitt bröllop. Vid vattnet                  

hade hon sett Kabīr ligga flytandes i en korg. Kabīr blir förtvivlad och frågar om han bara                 

hade slängts bort av sin familj för att dö? Vilket Nīmā svarar på med, att så var det inte alls.                    

Kabīrs biologiska mor var en högkastig änka som för att slippa skam valde att lämna bort                

Kabīr och att Nīmā då valt att ta in honom som sin egen. Kabīrs egna humör förändras och                  111

han börjar lättsamt säga; 

 

Kabīr: “Så då är jag ju högkastig mamma! [skrattar] En brahmins oäkting, någon             

liten man är jag då inte mamma, vet du vart de bor?”  112

 

Dialogen fortsätter tills Nīmā får se att Kabīrs rygg är täckt av blod, hon blir förskräckt och                 

frågade vad som hänt. Kabīr försöker undvika att tala om vad som hänt. Nīmā förstår dock                

varför, det är inte första gången Kabīr funnit sig i bråk med auktoriteten. Kabīr svarar tillslut; 

 

Kabīr: “Det hände ingen speciellt mamma, jag sa ingenting just på grund av detta,              

du oroar dig för mycket. [Kabīr sätter sig på sängen bredvid sin mamma]. Om frågor               

kommer till mig, ska jag då ställa dem? Frågorna kommer till mig och stannar i               

sinnet, mamma, vad ska jag göra?” 

Nīmā: “Folk sätter sig nedanför de stora Maulvīs-mullor, pandits och präster för att             

få svar. Men du kan varken läsa eller skriva, kolla bara på ditt jobb, vad är det med                  

dig?” 

Kabīr: “Det du säger är riktigt mamma, men det förhindrar inte alla frågor från att               

ställas i mitt huvud. och när jag inte söker svaret på dem blir mitt sinne rastlöst.”  113

 

Nīmā försöker övertala Kabīr att hålla sina idéer för sig själv annars kommer han få sig själv                 

dödad. Kabīr skrattar och säger; 

 

110 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 22 
111 Sahni använder sig här av en traditionsenlig förståelse över Kabīrs härkomst (som går hand i hand med Kabīr                   
Panths förståelse av Kabīr)  utan att ifrågasätta den eller skriva om den.  
112 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 24. 
113 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 25. 
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Kabīr: “Om en hindu frågar så säger jag att jag är son av en Brahmin, men om en                  

muslim frågar säger jag att jag är muslimen Nīmās barn. så är det väl? Då kommer                

varken hindu eller muslim piska mig och det är väl det du vill?” 

Nīmā: “Vad vet jag mitt barn, du kommer säkerligen göra fiender av de båda.”  114

 

Dialogerna mellan Kabīr och Nīmā är där läsaren först kan få insynen i hur Kabīr placeras i                 

detta drama. Kabīr befinner sig dragen mellan två religiösa bakgrunder men även hotad av de               

båda, detta verkar till synes bemötas nonchalant när han skrattar och skämtar, vilket verkar              

leda till att han förkasta de båda. Kunskapen om hans bakgrund verkar inte göra honom mer                

till lags i sig själv eller i sin omgivning utan driver istället sökandet ytterligare ett steg. Om                 

inte Kabīr varken vill eller känner att han kan tillhöra muslimerna eller hinduerna, vart är då                

hans plats i dramats “värld” och i den “sociala” ordningen?  

Vart Kabīr i dramat är belägen blir allt mer tydligt när läsaren får ta del av de                 

händelser och dialoger som utvecklar Kabīrs karaktärsegenskaper. En av de första           

egenskaperna som ges till Kabīr finner vi i dramats första akt, scen 2; 

 

[“Låt honom gå! Ska du slå ihjäl oskyldiga” säger Kabīr bakom scenen. “Vem             

är du som vågar hoppa emellan?” “Släpp det här barnet!” skriker Kabīr]            

[Kabīr gör entre på scenen hållandes ett barn i handen] 

Kabīr: “Ska du slå ihjäl honom?!” 

Andra invånaren: “Vad händer Kabīr?” 

[En sādhu kommer in på scen, i handen har han en piska och med honom har                

han sällskap av 2-3 st präster] 

Sādhu: “Vem är du som vågar avbryta mig?!” 

Kabīr: “Jag är den jag är, men på denna oskyldiga ska du inte slå med piskan!” [Till                 

barnet] “Spring härifrån grabben.” [Barnet springer] 

Första invånaren:  “Låt det vara Kabir! Varför ska du lägga dig i? 

Andra invånaren: “Gå, gå härifrån, lämna detta bråk.” 

Sādhu: “Vet du inte vilken Akhāḍa/kloster jag tillhör? Hade du bara gått härifrån så              

hade det inte blivit något problem!” 

Kabīr: “Hade jag gått härifrån hade du din modiga hjälte slagit ungen helt i              

fördärv!” 

[Två präster kommer upp bakom Kabir och tar tag i honom] 

114 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 26. 
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Sādhu: “Håll honom, håll honom medans jag flår honom så han inte svimmar till              

dess att vi är färdiga!”  115

 

Det blir tumult utanför när två av religiösa skolor kommer i slag med varandra. Kabīr tar sig                 

undan och ridån faller. I scenen ovan uppfattas Kabīr som en person vars empati för andra                

medmänniskor går över logiken att inte vilja hamna i bråk med högkastiga präster. Att gå               

emellan trots faran vid synen av orättvisa är en dygd vilket karaktären förespråkar men              

många gånger hamnar han själv i bråk, inte enbart för att han ser något som kan anses                 

orättvist, utan enbart för att han inte kan hålla sin egna tunga. I dramats andra akt i scen ett                   

finner sig Kabīr tillsammans med sina vänner utanför en moské precis när böneutropet sker.              

Snabbt börjar Kabīr göra narr av situationen och ropar saker som; 

 

Kabīr: “Lite högre får du sjunga mullajī, annar kommer rösten inte hela vägen upp              

till himlen” och “Allah, hör du där uppe vad de sjunger?”  

[Maulvīn blir förbannat och springer ut till Kabīr och säger] 

Maulvī: Vilka är fakirerna som sitter och snackar skit här?!  

[Kabir ställer sig framför Maulvīn] 

Kabīr: “Vem annars än jag, herr Maulvī”  

Maulvī: “Aah, den lägsta av dem alla Julāhās, den värsta av alla fattiga.” 

Kabīr: Ḵhudā är ovanför och du är här nere herr Maulvī. Hur många gånger har jag                

inte sagt till er mullor att det tar sju gånger för rösten att komma upp till himlen?”  116

 

Maulvīn svarar Kabīr med att hota honom att detta var sista gången han förolämpade en               

tjänare av gud, att denna gång ska han ej komma undan. Detta resulterar i att Kabīrs vän Senā                  

säger till Kabīr med lite lätt förtvivlan i rösten; 

 

Senā: “Se! Var det inte detta jag sa?!” 

Kabīr: [Skrattandes] “Det bara fortsätter att hända!” [Refererar till att han inte kan             

hålla sig från att hamna i bråk] 

Senā: “Vad kan vi nu ta oss till Kabīr ? Nu har vi allt händerna fulla..” 

Kabīr: “Senā, om du ser oskyldiga ryggar blivit piskade, då ska du inte vara rädd,               

för dessa personer [religiösa överhuvuden] är hycklare! Människors liv blir ett           

levande helvete tack vare dessa människor!”  117

115 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ.  s 35-6. 
116 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 72-73. (Ḵhuda är det persiska ordet för gud.) 
117 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 74. 
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Senās oro är berättigad för att bara dagen innan hade Kabīr, tack vare upphetsning av folket                

som skapat rädsla i den högre delen av hierarkin resulterat i att Kabīr fick sitt hus nedbrunnet.                

Utöver det vi sett angående Kabīrs empati för medmänniskor och hans tendenser att skapa               118

bråk med hjälp av ironiska kommentarer finner vi ett stort tema som Kabīr visar i dramat,                

nämligen kärleken för medmänniskan där kärleken ses, av Kabīr, som detsamma som att tjäna              

gud; 

 

Sikandar: “Vad är din religion?” 

Kabīr: “Jag är Ḵhudās tjänare. Min religion är att älska människan, genom det             

tjänar jag Ḵhudā.”  119

 

Denna syn som Kabīr har på gud och människan tar sig först form i dramats första akt i den                   

fjärde scenen där han sitter tillsammans med sina vänner Raidās och Pīpa. De frågar vad               

Kabīr hade för sig under gårdagen och Kabīr berättade; 

 

Kabīr: “En mahātma från söder kom och satt sig här. Först satt jag och lyssnade på                

hans upplysta ord vilket talade till mitt hjärta. Medan jag lyssnade kändes det som              

om en knut i hjärtat lossades. Mitt tvivel var då långt borta. Han pratade om               

kärleken, en kärlek som inte var i fastan, inte i recitation och pūjā, varken nere på                

jorden eller uppe i himmelen. Att den sanna kärleken är för alla och att det är guds                 

kärlek.” [Stannar upp kort] “För första gången, efter att jag hört denna            

uppenbarelse kunde jag inte sova under hela natten. Precis då kändes det som att en               

stark stråle av ljus bröts fram i mörkret. Mitt inre sade, Kabīr, du må vara analfabet,                

men vad är det med det? Du har tagit åt dig kunskapen. Du har fått livets mäktiga                 

mantra. Att älska människan är den sanna dyrkan av gud.”  120

 

Vad är det Shanis Kabīr menar i Att älska människan är den sanna dyrkan av gud? Kan detta                  

förstås som att Kabīr ser en form av humanism som svar på sökandet av en ny “social”                 

ordning istället för dogmatisk följande av instutitialiserad religion vilket i dramat är normen             

som Kabīr kämpar emot? För även om Shanis Kabīr ofta talar om kärlek till gud, följs det                 

oftast i samband med kärlek för människan som för Kabīr utgör den absolut största dygden; 

118 Detta kommer återupptas i analysens del “Spänningar och hot”. 
119  Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 108.  
120 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ .. s 48-9. 
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Kabīr: “I den vars hjärta kärlek infinner sig i, i det hjärtat infinner sig även gud.”  121

 

Denna synen på kärlek i dramat är något som i enlighet med tradition kring Kabīr kan stödjas.                 

Kabīrs förstående av kärlek tar i dramat två vägar, där den första vägen som iakttagits ovan                

handlar om att älska medmänniskan och enbart genom detta kan man älska gud. Den andra               

vägen av kärlek gör sig synlig för läsaren i dramats andra akt i scen två där Kabīr som nygift                   

hämtat hem sin fru. Dagen innan giftermålet hade Kabīrs hem blivit ner eldat då han hamnat i                 

bråk med en maulvī utanför moskén. Till Kabīrs nya fru Loīs förfäran befinner hon sig nu                

inte enbart bortgift till den lokala trubbelmakaren, utan även till en man vars hus är nu blivit                 

nedbrunnet. Loī tänker på mycket situation hon befinner sig i och Kabīr försöker skämta bort               

den dystra stämning som hänger i luften. Kabīr får först ingen respons, men efter ett tag                

börjar Loī tala;  

 

Loī: ”När du drunknade i Ganges så såg jag det.” 

Kabīr: “Aah, du talade allt! Jag som trodde du var stum. så du såg? [skrattar] Men                

jag har drunknat tre gånger redan.” 

Loī: “Jag stod i folkmassan och tänkte att du kommer att drunkna” 

Kabīr: “Jag ville se dig, hur kunde jag då drunkna?” 

Loī: “Min far sade, en dag kommer Kabir att bli dödad (detta kan vara den dagen).” 

Kabīr: “Din far är väldigt förbarmande…”  

Loī: “Du hade rymt hemifrån va?” 

Kabīr: “Hur vet du detta?.. Ja jag sprang hemifrån, in i skogen sprang jag...” (för att                

söka asketism). 

Loī: “Ska du ge dig iväg igen?” 

Kabīr: “Nej, nu ska jag inte springa iväg.” 

Loī: “Varför ska jag tro dig? Du lämnade både din mor och far. Varför skulle du inte                 

kunna lämna mig då med?” 

Kabīr: “Då var jag väldigt rastlös. Jag vandrade i ett mörker. [plötsligt blomstrade             

han upp] Men nu vet jag att det är möjligt att stanna hemma och vara en sann                 

dyrkare av gud. Yoga, recitering och fastan… allt. I hemmet är den sanna Sādhnā              

möjlig.”  122

121 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 68. Väldigt intressant idé som Sahni väver in i sitt drama.                   
Denna retorik kan nästan ses som kristen i sin form. Vill Sahni kanske omdefiniera religion som humanism i                  
dramat? 
122 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 76 
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Vi finner i dialogen ovan en orolig Loī som visar sin rädsla över att Kabīrs rastlöshet kommer                 

resultera i att han åter ingen rymma hemifrån för att söka efter sin väg i världen. Sahnis                 

Kabīr, som vanligt i allvarliga dialoger, visar på sin lätta attityd om att inte oroa sig över                 

saker och ting. Denna gång finner sig allvar i dialogen, när Kabīr menar på att han inte                 

kommer lämna henne. Nu behöver han inte springa iväg för att finna sin egna väg. Här i                 

dialogen framstår den väg redan som funnen, detta genom att komma i insikt med att han inte                 

behöver finna sig i asketism för att komma närmre till gud. Utan här är insikten att sann                 

tillbedjan även kan ske i hemmet, något som utvecklas ytterligare i dramats sista akt, där               

Kabīr står inför sultanen Sikandar Lodhi och blir tillfrågad vad Kabīr anser vara det bästa               

sättet att förstå gud; 

 

Kabīr: “Det är du som tänker att leva likt en Fakir är det enda sätt att tjäna gud.”  

Sikandar: “Hur skiljer sig ditt liv från livet som fakir då?” 

Kabīr: “Jag anser inte att ens liv som fakir handlar om att ströva runt utomhus               

(asketism) utan jag anser att det går att tillbe gud i allt som man gör, även i det jobb                   

man utför.”  123

Sikandar: “Bra svar. Du är en klok man. Men du säger att varje jobb är lika med                 

tillbedjan till gud? Berätta, hur funkar det? Tillber man gud genom att väva då              

med?!” [Kollar mot Polisen och utbrister] “Alla dessa fakirer är galna!” [Sedan            

åter mot Kabir] “Så detta innefattar även de som arbetar med krig?, utför man även               

då tillbedjan till gud?” 

Kabīr: “Nej att kriga är inte att tillbe gud. Att tjäna människan, att göra lycka, det är                 

den rätta tillbedjan.”  124

 

Loī och Kabīr fortsätter att diskutera händelser som lett fram till deras giftermål och Kabīrs               

förståelse om hur han nu funnit sin väg. Loī visar dock fortfarande i dialogen mellan de båda                 

en osäkerhet men även ledsamhet. Detta är pågrund av som Loī berättar, att innan hon blev                

bortgift till Kabīr av sin far var hon förälskad i en annan man. Kabīr blir försjunken i sina                  

tankar men utbrister sedan; 

 

Kabīr:”Detta var mycket olyckligt” 

123 “Varje arbete är tillbedjan” हर काम इबादत.  
124 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 107 
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Loī: “Olyckligt ja, men inte ditt fel. Det var min far som gav bort mig och jag                 

hamnade här.” 

Kabīr: “Fram tills nu har inte inte varit mitt fel, men om jag tvingar dig till att                 

stanna så blir det mitt fel.” 

Loī: “Vad ska du göra då?” 

Kabīr: “Om du kommer vara glad med honom (den man som hon är förälskad i), så                

borde du verkligen gå dit. Men jag kan inte ta dig dit där du var förut.” 

Loī: “Borde jag gå dit nu själv? I kvällens mörker? I regnet?” 

Kabīr: “Även om du springer härifrån så ska du inte behöva gå dit själv.”  125

 

Kabīr befinner sig i en besynnerlig situation i dialogen när hans fru berättat att hon älskar en                 

annan man och Kabīr istället för att bli upprörd nästan känner att han själv är den vars felet                  

ligger hos. Kabīr inte enbart tar han på sig denna olyckliga situation utan han försöker även                

övertala Loī att springa tillbaka till sin älskare och lämna Kabīr. Ytterligare att han även där                

ska ge henne följe för att hon inte ska stöta på problem på sin väg under natten. Situationen                  

kan ge upphov till två tolkningar, att den första är att Kabīr, som talat så högt om att kärleken                   

till människan är att älska gud och på så sett inte vill tvinga in Loī i ett kärlekslöst förhållande                   

istället för att hon ska vara med den hon älskar. Den andra tolkningen är att författaren själv                 

projicerat sin egna uppfattning om en modernare kärlek på Kabīr, vilket ger anslag på att               

författaren själv speglar sig i Kabīrs karaktär.  

Om denna slutsats kan tas, så bör slutsatsen även kunna bli applicerbar på andra delar               

i dramat. Som diskuterats i arbetets kontextualisering av Sahni så karakteriseras mycket av             

hans arbeten av egna reflektion kring de kommunala förhållanden mellan muslimer och            

hinduer men genomsyras även om tanken på en bättre framtid, där personer ses, istället för               

deras religiösa anknytningar, se dem som medmänniskor, brödrar och systrar och där man             

bryter sig loss från institutionell religion i utbyte mot modernitet, kanske till och med              

sekularism.  

I dramats andra akt i scen tre diskuterar Kabīr med en statlig tjänsteman [kastets namn               

på hindi är kāyasth] angående Kabīrs ställning i samhället, hur Kabīr enbart med sina idéer               

kommer orsaka problem för sig själv och sin familj. Kabīr blir tillsagd att han gjort sig till                 

fiende hos både muslimer och hinduer men sina hånfulla sånger. Kāyasthen talar om för              

Kabīr att han enbart säger detta för att skydda honom, men att han inte förstår sig på Kabīrs                  

125 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 83 
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argument om att både präster och mullor tillber gud fel, att deras kärlek till gud borde vara                 

lika valida som Kabīrs egna; 

 

Kāyasth: “Nu när du talar om kärlek. Om kärlek och hängivelse är det du predikar,               

varför inte låta personer sitta där de sitter? du säger att innan man kan finna den                

sanna hängivelsen måste man lämna din religion. Jag ser inte hur detta fungerar?” 

Kabīr: “Du kommer heller inte förstå” 

Kāyasth: “Muslimer kommer förbli muslimer, brahminer kommer förbli brahminer         

och en julāhā kommer förbli julāhā. Alla dessa tre bör kunna vara hängiven gud.              

Detta måste ju vara fullt möjligt.“ 

Kabīr: “Alla tre ses som sanna tjänare till gud och alla de tre har 1-2 fiender. Dessa                 

tre kan inte ens sitta tillsammans och tillbe gud.” 

Kāyasth: “De gör detta separat. Brahminen utför puja i tempel. Muslimerna gör            

Mecka och namaz. följare av nirguṇa utför sina ritualer. Men alla tre kan följa              

kärlekens väg.” 

Kabīr: “Brahminen springer från skuggan av Kabīr, mullan säger att brahminen är            

en fakir, men alla tre vördar gud, alla tre är älskade av gud! Vah!” 

Kāyasth: “Alla de tre kan ta kärlekens väg.” 

Kabīr: “Brahminer tänker sig brahminer som människor. Muslimer tänker sig andra           

muslimer som människor. Men de båda ser mig som lägre än människa.“   126

 

Kabīr argumenterar ovan, men även vid flera tillfällen om att följare av institutionaliserad             

religion enbart ser sig själva som rättmätiga tjänare till gud. Alla andra än sin egna               

kommunitet är lägre människor i förhållande till sig själva. Kabīr är ofta förargad över hur det                

socio-religiösa livet förtrycker de lågkastiga, att denna form av religion skapar klyftor mellan             

människor och att folk kan använda religion som verktyg för att utöva makt. Efter sitt möte                

med sādhun (s. 23 ovan) berättar Kabīr för sina vänner om sin gårdag när han befann sig vid                  

Assī ghaṭ och träffade på en annan sādhu; 

 

Kabīr: [åminner sig och skrattar]: ”Där gick det många “visa” Sādhus igår! Jag             

sade till honom, sādhu! Berätta för oss alla om vilken väg sådana som du väljer att                

ta, är det den som även hushållaren kan gå på, sādhun kan gå på, även hinduer och                 

muslimer kan gå på? Han började prata om den väg som startar den asketiska              

praktiseringen. Jag fortsatte: “Maharaj, den asketiska praktiken är bara öppen för           

126 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 90-91. 
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brahminer och kshatriyas: På denna väg av kunskapen kom han på. Han svarade             

“Kunskapen kommer genom att läsa vedan”. Jag svarade tillbaka “Vart ska den            

mannen från de lägre kasten kunna läsa vedan? Han får ju inte ens röra vid den.                

Genom att vidröra vedan förorenar han den ju!”  127

 

Kabīr befinner sig här i ytterligare en diskussion angående de orättvisor som han finner i det                

samtida tankesätt kring religion. Att rätten till kunskap och förstående kring gud enbart ska              

tillfalla de högkastiga ses på av Kabīr som ett grovt fel i samhället. Vilket leder som tidigare                 

demonstrerats i uppsatsen till insikten att människan är det som bör tjänas, vilket i sin tur blir                 

att tjäna gud. Genom detta nya tankesätt som Kabīr förespråkar, (att tjäna människan är att               

tjäna gud) kan en samhällsförändring ske inom dramats “sociala” ordningen där de förtryckta             

inte längre behöver förhålla sig till förtryckarna som innehar den religiösa monopolen.            

Kanske hör detta tankesätt även till Sahnis egna, vilket sen appliceras på Kabīr. Idén om en                

ny religion verkar inte vara svaret som Kabīr söker i dramat, utan till viss mån kan sökandet                 

efter sekularism och humanism ligga i fokus;  

 

Kabir: “Det finns ingen religion som sammanlänkar människor med varandra.          

Enbart separerar den människan, enbart gör den fiender av varandra.”  128

 

2.3.4 Spänning och hot 

Dramats spänning tar oftast sin form som motsättningar till Kabīr handlingar, som i sin tur               

resulterar i hot och våld. Det finns inga tvivel om att Kabīr infinner sig som huvudkaraktär i                 

dramat, vilket då även resulterar i att dramats spänningar oftast är motreaktioner till             

karaktärens egenskaper. Tidigt i dramat, vilket framlyfts i ovanstående kapitel del får läsaren             

en förståelse för Kabīrs oförmåga att blunda för vad han benämner som orättvisor, vilket              

alltid resulterar i en hetsig diskussion mellan protagonist och antagonist, men även mellan             

antagonisterna själva. Många av dramats spänningar har redan diskuterats ovan, men ofta har             

dessa refererat till direkta dialoger, här istället ska det ske ett försök att se på hur andra                 

karaktärer ser på Kabīr som motreaktioner till sina egna gärningar och karaktärsegenskaper. I             

dramats första akt i scen tre finner vi polis officeren tillsammans med andra antagonister              

diskuterar hur upprorsmakaren Kabīr bäst bör tas hand om. Under samtalet mellan polisen             

127 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 71 
128 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 72 
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och maulvīn går en blind tiggare utanför polisens kontor sjungandes några rader            

komponerade av Kabīr; 

 

Polisen: Vad sjunger du på?  

Tiggaren: Det är en dikt herrn, det är det jag sjunger på.  

Polisen: “Vem lärde dig denna sång?”  

Tiggaren: “Det är ingen som lärt mig. Jag tog till mig den när jag hörde den från                 

Kabīrs mun en gång eller två.”  

Polisen: “ Vet du många av Kabīrs dikter?” Tiggaren: “Ett par stycken vet jag herrn,               

men inte fler.”  

Polisen: “Sjung någon vers till!”  [Tiggaren börjar sjunga men blir avbruten] 

Polisen: “Är det fler som går runt och sjunger Kabīrs verser, eller sjunger du bara               

själv?  

Tiggaren: “Det finns flera som sjunger, det vet jag.  

Polisen: “Känner du Kabīr Das?”  

Tiggaren: “Känner honom herrn, han har kommit till min hydda ett par gånger.”  

Polisen: “Bra, du kan gå!”  129

 

När tiggaren väl börjar gå därifrån beordrar polisen att han ska bli arresterad och bestraffad;  

 

Polisen: “Ge denne man fem rapp med piskan och varna honom att om han              

någonsin blir tagen sjungandes någon av Kabīrs sånger ingen så ska jag flå honom              

levandes.”   130

 

Sedan förklarar polisen för maulvīn varför han valde att bestraffa den blinde tiggaren istället              

för Kabīr personligen. Detta är för att statuera ett exempel säger han, ren skrämseltaktik, för               

om det inte är någon i stade som vågar sjunga Kabīrs sånger eller lyssna på honom så                 

försvinner Kabīrs påverkan på folket. maulvīn tycker att detta är en bra idé, men anser               

fortfarande att det bästa sättet att få tyst på Kabīr och “stoppa denna sjukdom” som sprider sig                 

måste de tysta Kabīr för alltid. Innan scenens slut får läsaren reda på att den blinde tiggaren                 131

dog av av tortyren som polisen beordrat, vilket tar läsaren till till en viktig motgång för Kabīr                 

men som även ger upphov till en mer viljestark Kabīr, ännu mer besluten att framhäva de                

sociala orättvisorna i dramats “värld”. Dramats fjärde scen utspelar sig i direkt anslutning med              

129 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 42-43 
130 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ.  s 44 
131 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ.  s 44  
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föregående situation ovan där Kabīr och hans vänner får nyheten om att den blinde tiggaren               

dött i handen av makten;  

 

Kabīr: “Vad är det Senā? Varför är du uppjagad?” 

Senā: Lyssna Kabīr, Lyssna broder Raidās, kommer ni ihåg den där blinde tiggaren?             

Ni besökte honom i hans skjul en gång.” 

Kabīr: “Ja, han som hade en sådan ljuvlig röst, jag kommer ihåg att det verkade               

som om att månen själv stigit ned från himlen in i hans hals.” 

Senā: “Hans lik har tagits fram och visats. (polisen hade valt att parada tiggarens lik               

över staden för att sätta ett exempel). Han hade sjungit dina dikter framför Polisen.              

Polisen hade låtit honom bli piskad och vid de fjärde slaget gick han bort.”  132

 

Med denna händelse befinner sig Kabīr inför ett vägskäl, ska han vika hädan för polisens               

statuerande exempel, att de som följer Kabīr lär gå samma öde till möte som tiggaren eller                

ska motreaktionen spelas ut annorlunda än polisens förhoppningar; 

 

Kabīr: “Raidās, det finns fler människor som går runt och sjunger våra verser…. [i              

en sorgsen ton] Så ivriga de har varit för att komma till oss. Precis som den blinde                 

tiggaren fallit inför döden kommer deras liv också få samma följd. Pandit, Maulvī             

och polisens män kommer inte heller låta dem vara “ 

Senā: “Jag tänker att om vi förbjuder dem från att sjunga våra sånger i bazāren så                

kommer det inte bli några problem.” 

Kabīr: [Drunknar i tankar] “Nej, det är inte lösningen…. Vi måste själva fixa det              

här. Polisen vill precis detta, att vi ska hålla tyst, att vi ska tysta oss själva. Pandit                 

och maulvī vill detta med. Nej! Raidās, nu ska vi mötas och sjunga våra sånger på                

gator och torg, vi ska sätta ihop oss, vi ska mötas i Satsang. Bör vi säga detta till                  

hans mor? Hon kommer att dö i sorg!” 

Raidās: “Du talar väl Kabīr das, vi ska mötas i Satsang.” 

Senā: “Men vart ska vi mötas?” 

Kabīr: “Överallt. Vi ska slå oss ner på vägkanten, där ska vi ha våran plattform, där                

ska vi sitta i gatan och sprida vår sång.”  133

 

Kabīr möter här en av dramats kanske största motsättning, där han inte bara blivit indirekt               

hotad om vilket öde som väntar dem men även känslan av att detta är hans egna fel att detta                   

132 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 49-50 
133 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ .. s 50 
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hänt genom sina egna handlingar och upproriska hån mot auktoriteten. Som visar sig             

uppenbart i dialogen ovan mellan Senā och Kabīr befinner sig Kabīr nu i sin första insikt                

gällande motreaktioner till sina handlingar, att sina handlingar inte bara går ut över han själv               

utan har nu börjat gå ut på sina medmänniskor. De andra likt Kabīr framstår även de som                 

rädda och förtvivlade över händelsen. Kabīr får efter en stunds fundering ett moraliskt             

uppsving av ren trilska när han i dialogen proklamerar för sina vänner att detta inte är slutet                 

för dem. Detta är enbart början på kampen mot orättvisa vilket resulterar i att de nu ska gå ut                   

på gator och torg för att sjunga sina sånger som aldrig förr. 

Kabīr får i ett senare skede i dramat medvind efter att han tillsammans med sina               

vänner blivit fängslade genom order av polis officeren på grunden av att de fortsatt              

proklamera sin lära om mänsklig kärlek och förkastandet av institutionell religion. Vilket            

polisen ser som ett direkt hot mot den sociala ordningen;  

 

Kāyasth: “Jag hörde precis hur Kabīr spred sina falskheter igen.” 

Polisen: “Vad för något?” 

Kāyasth: “Jag hörde att tillsammans med deras satsang så håller de även bhaṇḍārā.” 

Polisen: “Vad är bhaṇḍārā .?” 

Kāyasth: “Att alla olika människor kommer samman för att äta. Camār, Nāī, Mocī,             

hindu och muslimer. Alla samlas för att äta tillsammans.” 

Polisen: “Vad kommer hända av detta?” 

Kāyasth: “Detta kommer resultera i att religion kommer kunna begränsas, det           

kommer att krossa reglerna kring kast. Jag trodde inte att denna sjukdom hunnit             

sprida sig till Kashi ännu, så som den spridits runt landet”   134

 

En kort stund senare introduceras en officerare skickad av sultanen Sikandar Lodhi själv för              

att meddela att armen snart kommer anlända i Kāśī och vid sin ankomst önskar Sikandar               

möta denna man Kabīr som han hört så mycket om. Alla blir förbryllade och undrar varför                

sultanen själv vill se en sådan lågkastig upprorsmakare. De börjar även fundera över vad              

Kabīr ska kunna säga till sultanen och hur han ska bete sig. Här sker ett skifte i hur                  

antagonisterna ser på Kabīr där de diskuterar deras motreaktioner till Kabīrs handlingar            

genom dramat. de börjar tänka att det kanske måste vara något speciellt med Kabir ändå,               

eftersom de försökt dränka honom, få honom ihjältrampad av en galen elefant och eldat upp               

134 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ  . s 94. Camār, Nāī, och Mocī är lågkastiga arbetarklasser.  
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hans hus utan att han dött eller kuvat sig. Ingen verkar nu längre förneka att han kanske är en                   

speciell man.   135

Dialog mellan Sikandar och Kabīr har redan ovan presenterats gällande deras           

diskussion kring Kabīrs inställning på hur man bäst tjänar gud och människan. I scenen              136

fortsätter de att tala om hur Kabīr lyckats bli vida omtalad vilket leder till att Sikandar                

ebjuder Kabīr en plats i det kejserliga hovet. Sikandar anser att detta är något varje undersåte                

bör se som en stor möjlighet för en lågkastig vävare. Sikandars syn förändras dock genom               

dialogen med Kabīr som inte heller mot sultanen lyckas hålla tungan i munnen, utan väljer               

istället att vända debatten så pass att han indirekt anklagar sultanen själv för att vanära gud.                

Detta genom argumentet att utföra sitt arbete är även det att tjäna gud varpå Sikandar frågar                

om även krig innefattar detta. Kabīr svarar att krig inte innefattar tillbedjan. Sikandar som              

precis varit till Bihar för att kriga frågar då argt om hans krig inte är rättfärdigat då han själv                   

anser att han enar folket och ger dem möjligheten att vara en del av hans sultanat. Kabīr ger                  

iväg ett leende och svarar; 

 

Kabīr: “Det är inte att tjäna gud, utan att vanära Ḵhud ā.”  137

 

Sikandar blir upprörd men fortsätter hålla dialog med Kabīr gällande Kabīrs syn på             

människor och gud; 

 

Kabīr: “Jag ser inte människan från perspektivet av muslim eller hindu. Jag ser den              

enbart genom perspektivet som människor, utan genom synsättet att vara Ḵhud ās           

tjänare.” 

Sikandar: “Men hinduer är hinduer och muslimer är muslimer. Är inte barnet av en              

hindu också hindu?” 

Kabīr: “Vid födelse är vi alla människor. Kommer barnet ut med en tilak i pannan               

från en brahmin kastig kvinnas mage, kommer ett barn ut redant omskuret från en              

muslimsk kvinna?”  138

 

135 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 96 
136 Se sidorna 38-39 i kapitlet: Kabīrs belägenhet & Karaktärsegenskaper. 
137 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 107.  
138 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ  . s 109 
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Även här i sultanens sällskap talar Kabīr fritt utan tanken om de kommande reaktionerna som               

kan mötas. Detta är dramats sista motsättning för Kabīr för nu har han lyckats även förargat                

sultanen vilket leder till att han, istället för att få följa med sultanen till sitt hov i Delhi blir                   

han bannlyst från staden medan hans vänner blir bortjagade. Exemplariskt för Kabīrs obrydda             

karaktärsdrag verkar detta inte ta hårt på Kabīr utan han går ifrån staden sjungandes;  

 

“Vart finner jag dig (gud)? Jag är vid dit! Jag befinner mig inte i varken tempel, eller                 

i moskén. Jag befinner mig varken i Kāba, eller i Kailās”  139

 

3. Avslutning och Diskussion: Vems Kabīr?  

Redan under analysen av Sahnis Kabirā khaḍā bazār meṃ startades diskussionen om hur             

Kabīr framställs i dramat, men även hur Sahni själv många gånger återspeglar sina egna idéer               

genom Kabīr. Många gånger är Sahnis samtida återspegling i dramat subtila och vars syn på               

samhället kan ses genom de traditionsenliga idéer kring Kabīrs egna uppfattning av            

samhällets problematik. Den samhällskritiska Kabīr läsaren finner i Sahnis drama reflekterar           

starkt sina åsikter på de högkastiga i samhället och på den religiösa monopol dessa personer               

innehar. Genom dramat får läsaren följa hur Kabīr född som simpel vävare tar sig an dessa                

personer, vilket ofta resulterar i starka motreaktioner i form av hot och våld. Detta använder               

Kabīr som egen motivation och använder deras försök till förtryck mot de lägre kasterna till               

att agitera stadens lägre födda befolkning åter mot dem själva.  

Sahnis Kabīr som visats sig använder sig genom en religiös retorik för att visa på det                

bristande logik i framförallt Brahminernas resonerande kring hög -kontra lågkastiga          

människors del i samhället. Den muslimska auktoriteterna finner sig inte de heller utanför             

Kabīrs onåd och blir själva flera gånger smädade genom hans hårda retorik. Även om Kabīr i                

dialog med dessa religiösa auktoriteter ofta finner sig diskutera gud, lära och hur en människa               

bör finna sin väg till den gudomliga sanningen grundar sig alla argumenten i det sociala               

förtryck och orättvisor som uppstår på grunden av dessa institutionaliserade religioner. Till            

största del får läsaren inte intrycket av att Kabīr i dramat anspelar som någon religiös               

reformator utan istället som en social reformator med humanismen som den mest            

grundläggande kärna i hans argument. Detta resulterar i att Kabīr mer än ofta förkunnar att               

institutionalisering av religion är grunden för människan splittring istället för deras           

139 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 109. 
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gemensamma nämnare. Sahni presenterar, till skillnad från vad som framhävts i Rabindranath            

Tagores- och Linda Hess Kabīr en syn på att tjäna mänskligheten som den största tillbedjan               

för gud oavsett religiös tillhörighet. Debatten kring Kabīrs bakgrund, likt frågan Hess ställer             

läsaren i sitt arbete Bījak of Kabīr; 

 

“But he (Kabīr) persistently evades our attempts to define or explain him. Was he a               

Hindu? A Muslim? Were his ancestors Buddhists? Did he practice yoga? Did he             

have a guru? Who was it? The impossibility of ascertaining these basic facts about              

Kabir's religious life is part of his legacy of teaching.”  140

 

Den fråga Hess ställer sig ovan står inte i fokus i Sahnis drama. Sahni framhäver inte sin                 

Kabīr till att begrunda sin religiösa bakgrund som muslim eller hindu. Istället lägger Sahni              

fokuset på Kabīr som en form av sekulär humanist, vilket kan ses tydligt i dialogerna i dramat                 

mellan Sikandar och Kabīr. 

Kabīr i dramat, likt den Kabīr som Hess framställt, är en hårt kritisk retoriker som               

avskyr det förtryck av de lägre kasterna som de övre utsätter dem för. Skillnaden mellan dem                

är att i dramat framhävs en större betoning på hur Kabīr förkastar all religion som inte ställer                 

människan i fokus, istället för hans predikan om den “sanna väg” som framställs i hans               

sånger i Hess och Tagore. Många av de argument Sahnis Kabīr presenterar går hand i hand                

med en mer humanistisk livsåskådning; 

 

Kabīr: “Jag ser inte människan från perspektivet av muslim eller hindu. Jag ser den              

enbart genom perspektivet som människor, genom synsättet att vara Ḵhudās          

tjänare.” 

Sikandar: “Men hinduer är hinduer och muslimer är muslimer. Är inte barnet av en              

hindu också hindu?” 

Kabīr: “Vid födelse är vi alla människor. Kommer barnet ut med en tilak i pannan               

från en brahmin kastig kvinnas mage, kommer ett barn ut redant omskuret från en              

muslimsk kvinna?”  141

 

Detta argument om Sahnis Kabīr som humanist istället för religiös reformator kan även ses i               

hållning av satsaṅg och bhaṇḍār där inte enbart stadens fattiga och lågkastiga människor             

140 Hess, L. & Singh, S. The Bijak of Kabir. s 6 
141 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 109. 
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sätter sig tillsammans, utan som är öppet för alla människor, hög -som lågkastig, oavsett              

religiös tillhörighet.  

Det blir tydligt i analysen att Sahnis Kabīr skiljer sig från den traditionsenliga bild              

arbetet tagit i beaktning i form av Charlotte Vaudeville, George Westcott- och Linda Hess              

forskningsarbeten. Även skiljer sig denna Kabīr från Tagores och Underhills uppfattning av            

Kabīr. I början av denna uppsats ställde jag frågan om hur Sahnis Kabīr porträtteras i dramat,                

om det återspeglar Sahnis samtid och hur hans Kabīr skiljer sig från Hess och Tagores Kabīr.                

Genom analysen och diskussionen ovan kan vi, med de analyser som genomförts säga att,              

Sahnis Kabīr framställs annorlunda från de andra i viss mån. Den största skillnaden är de               

humanistiska inslag Sahni ger till Kabīrs karaktärsegenskaper och den kärlek som han har för              

människan “Att älska människan är den sanna dyrkan av gud” . Även återspegling av             142

Sahnis egna samtid flyter in mellan raderna när det kommer till en underton av önskan om en                 

reformering i samhället i både dramat som i Indien under den tid Sahnis verkat. Där synen                

som människa befinner sig i bakgrunden till synen av att vara hindu eller muslim; “Jag ser                

inte människan från perspektivet av muslim eller hindu. Jag ser den enbart genom             

perspektivet som människor”.   143

Alla de tre Kabīr vi mött genom analysen är densamme, men ändå så olika. Den ena                

begrundar guds natur och storslagenhet i lycka och skapandet, den andra fyller sina sånger              

med hård retorik, extremt kritiskt mot de samtida religionerna, som ser sig ha svaret på hur                

man tar till sig den “sanna” läran. Den sista, som varit det största fokuset för uppsatsen ser                 

istället på religion som något negativt, något som enbart separerar människor från varandra             

och som kan användas likt verktyg för att förtrycka de längre i samhället. Någon som istället                

för att förespråka religion visar en ny väg, grundad genom medmänsklighet och humanism.             

Arbetets syfte var inte att på något banbrytande sätt lösa gåtan kring Kabīr, att hitta ett svar                 

på vilken religiös tradition han förhöll sig till, vem han historisk eller traditionsenligt var eller               

är. Utan istället var det att lyfta fram polemiken kring Kabīr, hur han kan porträtteras olika                

beroende på vad man söker efter. Tagore sökte efter en religiös själ som över allting sökte                

meningen med guds mystiska och kärleksfulla natur. Hess hittade ett aggressiv angripande            

och retorisk provokativ Kabīr som försökte väcka och sina medmänniskor från dem själva             

ihop om någon form av religiöst uppvaknande. Sahni hittade istället en Kabīr som skrek efter               

142 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ . s 49. 
143 Sahni, Bhisham. Kabirā khaḍā bazār meṃ .. s 109. 
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social reformation, förkastandet av institutionaliserad religion och sökandet efter världslig          

medmänsklighet.  

Ingen av dessa bilder av Kabīr bör eller kan betraktas som rätt eller fel. Kabīr bör                

heller inte handla om någon binär förståelse mellan Mythos och Logos. Istället bör dessa              

bilder av Kabīr som framkommit under detta arbetes gång ses som något vilket kan öka               

förståelsen för hur Kabīr kan ses på, förstås och porträtteras olika beroende på vad personen i                

fråga söker efter i Kabīr. Detta arbete har inte bara fått mig att ställa mer frågor än vad som                   

jag besvarats utan även gett mig ett stort intresse kring Kabīr och hur bilden av honom kan                 

problematiserar och utvecklas. Även hur Kabīr framställs i icke-vetenskapliga sammanhang          

såsom i skönlitteratur, teater och film har kommit till att bli till intressanta idéer för kanske                

framtida arbeten. Hur det än spelar ut sig i framtida arbeten, vem Kabīr än må vara och hur                  

han porträtteras, lär jag ofta återkomma till frågan, vems Kabīr är det jag tittar på?  
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4. Bilagor 

Följande bilagor är sidor uttagna ur Bhisham Sahnis dramatext Kabīrā khaḍā bazār meṃ och              

har i analysen direkt blivit citerade med min översättning. De sidor som ej blivit citerade utan                

varit till grunden för kontext och sammanfattning har jag valt att ej ta med som bilagor.                

Bilagorna står ej i ordningen de blivit refererade till i texten utan istället i den ordning de                 

befinner sig i dramat.  
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