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Ragas & Rhythm 





Biswa Sathe Joge 

You are my divine Lord, I connect with Your pervasive self 

Where You unite with the world, I am one with You too 

I seek not in quiet solitude but find Your grace amongst the many 

O Lord, thus I make You mine forever. 

Thus I bond eternally with You. 

You are my benevolent Lord, I cherish Your encompassing love  

When You reach out to the world, I grasp Your gentle hand too                   

As Your glory exudes like morning light, I share its splendour with all 

O Lord, thus I rejoice in Your infinite love. 

Thus I bond eternally with You. 

Translated by: Suranjana Guha

িব#সােথ (যােগ (যথায় িবহােরা 

            (সইখােন (যাগ (তামার সােথ আমারও॥ 

      নয়েকা বেন, নয় িবজেন,   নয়েকা আমার আপন মেন– 

      সবার (যথায় আপন ত9 িম, (হ ি:য়,  (সথায় আপন আমারও॥ 

            সবার পােন (যথায় বা; পসােরা 

            (সইখােনেতই (:ম জািগেব আমারও। 

      (গাপেন (:ম রয় না ঘের,  আেলার মেতা ছিড়েয় পেড়– 

      সবার ত9 িম আনAধন (হ ি:য়,    আনA (সই আমারও॥ 

   



Antara Momo 

Let my inner-self blossom, O’ You who dwell within me 

Cleanse it, make it resplendent, beauteous 

Awaken me, strengthen me, make me fearless 

Bring me felicity, make me ceaselessly unfaltering 

Unite me with all, undo all shackles 

Reveal your peaceful cadence through all my acts 

At your feet let my soul lie motionless 

Fill me with bliss, fill me with bliss, fill me with bliss 

    

    Translated by: Ejaz Huq 

অDর মম িবকিশত কেরা 

        অDরতর (হ । 

িনমFল কেরা উJল কেরা, 

        সুAর কেরা (হ । 

                  জাJত কেরা, উদLত কেরা, 

                             িনভF য় কেরা (হ । 

                মNল কেরা, িনরলস িনঃসংশয় কেরা (হ । 

                             অDর মম িবকিশত কেরা, 

                                    অDরতর (হ । 

য9Q কেরা (হ সবার সেN, 

            মুQ কেরা (হ বR, 

সSার কেরা সকল কেমF 

           শাD (তামার ছA । 

   চরণপেV মম িচত িনWিAত কেরা (হ, 

                নিAত কেরা, নিAত কেরা, 

                      নিAত কেরা (হ । 



Khelar Sathi 

Adieu my dear friend, ‘tis time to part our ways. 

For the path beckons in the distance 

To answer His call 

So here we end our frolic and play. 

Adieu my dear friend, ‘tis time to part our ways. 

   

      Translated by: Suranjana Guha 

                 (খলার সািথ, িবদায়Xার (খােলা– 

                       এবার িবদায় দাও। 

                          (গল (য (খলার (বলা॥ 

                   ডািকল পিথেক  িদেক িবিদেক, 

                       ভািঙল (র সুখেমলা॥ 



Ami Jokhon Tnar Duyare 

When I go to His door to beg  

What I get 

I lose time after time. 

When He begs at mine 

I break open the lock and find deep within me  

Hidden treasure  

That lasts forever. 

Morning comes to Him begging for light 

That sprawls on the ground. 

When He stands in twilight with arms stretched 

Darkness reveals its innermost treasure  

Layer upon layer  

That He wears on his crown. 

    

   Translated by: Mamata Nanda 

      আিম যখন তঁার দুয়াের িভ]া িনেত যাই  তখন যাহা পাই 
              (স (য আিম হারাই বাের বাের॥ 
       িতিন যখন িভ]া িনেত আেসন আমার Xাের  
       বR তালা (ভেঙ (দিখ আপন-মােঝ (গাপন রতনভার, 
       হারায় না (স আর॥ 
       :ভাত আেস তঁাহার কােছ আেলাক িভ]া িনেত, 
       (স আেলা তার লুটায় ধরণীেত। 
       িতিন যখন সRLা-কােছ দঁাড়ান ঊধবF কের,  তখন bের bের 
       ফ9 েট ওেঠ অRকােরর আপন :ােণর ধন, 
       মুক9 েট তঁার পেরন (স রতন॥ 

    



  

    আমার   মাথা নত কের দাও (হ (তামার চরণধ9লার তেল। 

         সকল অহeার (হ আমার ড9 বাও (চােখর জেল॥ 

     িনেজের কিরেত (গfরব দান   িনেজের (কবলই কির অপমান, 

         আপনাের gধ9  (ঘিরয়া (ঘিরয়া ঘ9 ের মির পেল পেল। 

         সকল অহeার (হ আমার ড9 বাও (চােখর জেল॥ 

         আমাের না (যন কির :চার আমার আপন কােজ, 

         (তামাির ইhা কেরা (হ পূণF আমার জীবনমােঝ। 

     যািচ (হ (তামার চরমশািD    পরােন (তামার পরমকািD– 

         আমাের আড়াল কিরয়া দঁাড়াও jদয়পVদেল। 

         সকল অহeার (হ আমার ড9 বাও (চােখর জেল॥ 

        

Amar Matha Noto Kore 

Lower my head beneath the dust of thy feet.  

Drown all my pride in my tears 

In trying to laud myself, I only bring shame upon myself, 

Whirling around my own self, I die time and time again. 

Drown all my pride in my tears. 

Let me not proclaim myself, 

Through my own work 

Fulfil thy own wishes through my existence. 

I seek thy peace absolute, 

And thy supreme light in my soul, 

Keep me sheltered  

Within the petals of thy lotus-heart 

Drown all my pride in my tears 

     

         Translated by: Ejaz Huq 



Jagoto sure 

The joyous songs pour into this world  

With melodies loud and enchanting 

Oh ! When will this music enter deep into my heart  

And I can sing a song, rejoicing? 

Let the wind and water, heaven and light  

Fill my heart with great delight . 

Only when, I turn my eyes  

To this world, so wonderful ! 

I walk through a trail sharing my joy,  

Making everyone, cheerful ! 

My life will flow like a gentle stream 

Only when I can trust,  

Thou art my eternal friend. 

All my work will resound with Thy grace 

With a blissful tune, echoing ! 

  

  Translated by Joya Banerjee 

          জগত জুেড় উদার সুের আনAগান বােজ, 

          (স গান কেব গভীর রেব বািজেব িহয়া-মােঝ॥ 

          বাতাস জল আকাশ আেলা  সবাের কেব বািসব ভােলা, 

          jদয়সভা জুিড়য়া তারা বিসেব নানা সােজ॥ 

          নয়ন দুk (মিলেল কেব পরান হেব খ9 িশ, 

          (য পথ িদয়া চিলয়া যাব সবাের যাব ত9 িষ। 

          রেয়ছ ত9 িম এ কথা কেব  জীবনমােঝ সহজ হেব, 

          আপিন কেব (তামাির নাম mিনেব সব কােজ॥ 



এই কথাk মেন (রেখা,   (তামােদর এই হািসেখলায় 
        আিম (য গান (গেয়িছেলম  জীণF পাতা ঝরার (বলায় ॥ 
                gকেনা ঘােস শূনL বেন  আপন-মেন 
                      অনাদের অবেহলায় 
         আিম (য গান (গেয়িছেলম  জীণF পাতা ঝরার (বলায় ॥  
 িদেনর পিথক মেন (রেখা,  আিম চেলিছেলম রােত 
                সRLা:দীপ িনেয় হােত । 
যখন আমায় ও পার (থেক    (গল (ডেক   (ভেসিছেলম ভাঙা (ভলায় 
     আিম (য গান (গেয়িছেলম   জীণF পাতা ঝরার (বলায় ॥ 

Ei Kathati Mone Rekho 

Remember my words 

When you are happy  

The songs I sang  

At the time of falling leaves. 

On parched grass,  

In deserted forest alone 

Abandoned, unloved 

The songs I sang  

At the time of falling leaves. 

Remember, daytime travellers  

I walked at night 

Evening lamp in hand. 

When the call came from the other side 

I sailed on a broken vessel.  

The songs I sang  

At the time of falling leaves. 

    
    Translated by: Mamata Nanda



Aaji jata tara 

Today all the stars in the firmament 

Reveal the fullness of my heart. 

The universe has plunged and broken into pieces within me. 

All the bracts, in the arbour are on display on my body. 

All the joys far and beyond have attained an intense odour. 

All that mingled in my heart now burst forth in your temple. 

Today I know no one, nowhere, no words I here. 

A supreme voice, like the tune of a flute, 

In my heart rejoices. 

   

      Translated by: Syed Mujibul  Huq 

আিজ   যত তারা তব আকােশ 

সেব   (মার :াণ ভির :কােশ॥ 

িনিখল (তামার এেসেছ ছ9 kয়া,   (মার মােঝ আিজ পেড়েছ ট9 kয়া (হ, 

তব িনক9 েnর মnরী যত   আমাির অেN িবকােশ॥ 

িদেক িদগেD যত আনA   লিভয়ােছ এক গভীর গR, 

আমার িচেo িমিল একেp   (তামার মিAের উছােস। 

আিজ (কােনাখােন কােরও না জািন, 

gিনেত না পাই আিজ কােরা বাণী (হ, 

িনিখল িন#াস আিজ এ বে]   বঁাশিরর সুের িবলােস॥



    এমন িদেন তাের বলা যায়, 

    এমন ঘনেঘার বিরষায়! 

 এমন (মঘqের           বাদল-ঝরঝের 

      তপনহীন ঘন তমসায়। 

      (স কথা gিনেব না (কহ আর, 

        িনভr ত িনজF ন চাির ধার। 

  দুজেন মুেখামুিখ        গভীর দুেখ দুখী, 

       আকােশ জল ঝের অিনবার। 

       জগেত (কহ (যন নািহ আর। 

       সমাজ সংসার িমেছ সব, 

       িমেছ এ জীবেনর কলরব। 

  (কবল আঁিখ িদেয়        আঁিখর সুধা িপেয় 

        jদয় িদেয় jিদ অনুভব। 

        আঁধাের িমেশ (গেছ আর সব। 

        তাহােত এ জগেত ]িত কার 

        নামােত পাির যিদ মেনাভার? 

 sাবণবিরষেন                একদা গৃহেকােণ 

        দু কথা বিল যিদ কােছ তার 

        তাহােত আেস যােব িকবা কার? 

        বLাক9 ল (বেগ আিজ বেহ বায়, 

        িবজুিল (থেক (থেক চমকায়। 

(য কথা এ জীবেন               রিহয়া (গল মেন 

        (স কথা আিজ (যন বলা যায় 

        এমন ঘনেঘার বিরষায়। 

  

Emono Dine Tare  

Upon such a day can I express it this way? 

Amidst the rainy thick overcast day! 

On this day my mind can open up 

Against the backdrop of cloudy sounds 

Rain-flow drips all around 

Sunless and gloomy it does stay! 

No-one will listen to what I say 

Private and secluded it will stay 

The two of us face-to-face     in mutual grave solace 

Not once heeding the relentless spray 

As if there were none else in the world today! 

Society and domesticity is false all! 

False is this life’s murmuring call! 

Always those eyes I spy          the eye’s sweet friend is nigh! 

In my heart, I can feel its desire 

All else has disappeared into the mire! 

In this life, does he lead a troubled life! 

If I could only lower his mind’s strife! 

In Shraban’s monsoon          stuck in a corner room 

If I utter two words to him from nearby 

I can’t see who’ll object or why?   

Restless and eager th3e wind does ride! 

Lightning does strike in its stride! 

Those words form his life’s stress    stored in my mind afresh 

Such to him I can express this way 

Amidst this thick overcast rainy day. 

        Translated by: Tamal Matilal



Ei Lobhinu Shongo Tobo 

I treasure your company,  

O pure and exquisite 

It has purified my body and blessed my soul,  

O pure and exquisite 

My eyes have lit up in wonder and appreciation 

In my heart’s sky, the wind is fragrant 

With your touch my mind has livened 

The warmth of your presence is stored in my heart 

O pure and exquisite 

Make me youthful in your companionship 

In this one life you have given me several,  

O pure and exquisite. 

        
           Translated by: Sugata Ghosh 

এই লিভনু সN তব, 

            সুAর, (হ সুAর। 

পুণL হল অN মম, 

            ধনL হল অDর, 

            সুAর, (হ সুAর। 

আেলােক (মার চ]ু দুk 

মুu হেয় উঠল ফ9 k, 

jদ্গগেন পবন হল 

            (সৗরেভেত মxর, 

            সুAর, (হ সুAর। 

  

এই (তামাির পরশরােগ 

            িচo হল রিnত, 

এই (তামাির িমলন-সুধা 

            রইল :ােণ সিSত। 



Bhoy hote tabo  

Let my fears be dissolved 

Unto Your unflinching fearlessness 

Oh ! Give me life anew  

Lead me from poverty to  

 Imperishable wealth  

 Carry away my doubts to find  

 A place where truth prevails 

 Free from my fatigue and frailty  

 Rejuvenate my life with joy, 

 Enlightment and vivacity 

 Oh ! Give me life anew  

 Let my own wish be lost  

 Unto Your Greater Will 

 May my selfish desire  

 Be devoted to your service, fulfilling tasks  

 For others’ welfare. 

 May my numerous distractions 

 Unify into a bond of deep devotion. 

 Let the joys and sorrows of the world  

 Nestle unto Your cradle of peace 

 Let my heart and soul be immersed  

 Unto  Your Divine Grace 

 Oh! Give me life anew.  

  Translated by Joya Banerjee 

       ভয় হেত তব অভয়মােঝ   নূতন জনম দাও (হ॥ 

       দীনতা হেত অ]য় ধেন,   সংশয় হেত সতLসদেন, 

       জড়তা হেত নবীন জীবেন   নূতন জনম দাও (হ॥ 

       আমার ইhা হইেত, :ভ9 ,   (তামার ইhামােঝ– 

       আমার qাথF হইেত, :ভ9 ,   তব মNলকােজ– 

       অেনক হইেত এেকর (ডাের,   সুখদুখ হেত শািDেyােড়– 

       আমা হেত, নাথ, (তামােত (মাের   নূতন জনম দাও (হ॥ 

   

Note: 

Tagore’s spiritual 
vision, depicts an 
absolute unison of the 
individual (jivatma ) 
with the Divine soul 
(paramatma).This  song 
captures this 
conflicting concept 
and is purely 
devotional.



Trishnaaro Shaanti  

   

  

You, the peace of the thirsty, you, the beauty, 

Have come to end our suffering. 

You paint the earth, to all horizons 

With the cool softness of the darkest green. 

You’ve come in a warrior’s stride, 

Hanging from the curve of your waist 

The sword of lightning that precedes the thunder’s boom. 

With your cape spread, in shadow you send 

The forest canopies that appear so blue. 

With crickets’ call and fragrance of the bloom 

You’ve mixed the honey-bees’ hum. 

In beats so lively you’ve come frolicking 

Like a dancing finch on a startled leaf. 

    Translated by: Kanad Mallik 

  

  তr zার শািD     সুAরকািD, 

               ত9 িম এেল িনিখেলর সDাপভnন॥ 

           আঁেকা ধরাবে]   িদগ্বধ{চে]  

               সুশীতল সুেকামল শLামরসরnন। 

           এেল বীরছেA, তব কkবেR 

               িবদুLত-অিসলতা (বেজ ওেঠ ঝন্ঝন॥ 

           তব উoরীেয়   ছায়া িদেল ভিরেয়– 

               তমালবনিশখের নবনীল-অnন। 

           িঝি|র মেD  মালতীর গেR 

               িমলাইেল চSল মধ9কর~nন। 

           নৃেতLর ভেN   এেল নব রেN, 

               সচিকত প|েব নােচ (যন খnন॥ 


