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 Baul Songs 

Shah Abdul Karim 

Translated by Amitendu Bhattacharya 

 

আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম 

 

আমরা আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম 

গ্রাগমর নওগ াযান কিন্দ ুমুসলমান 

কমকলযা বাউলা োন আর মুকশিকি োইতাম 

 

কিন্দ ুবাক়িগত যাত্রা োন িইত 

কনমন্ত্রণ কিত আমরা যাইতাম 

 াকর োন, বাউল োন 

আনগন্দর তুফান 

োইযা সাকর োন ননৌিা নিৌ়িাইতাম 

আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম 

 

বর্িা যখন িইত, 

োক র োন আইত, 

রংগে ঢংগে োইত 

আনন্দ পাইতাম 

নি িগব নমম্বার, 

নি বা গ্রাম সরিার 

আমরা কি তার খবরও লইতাম 

িাযগর আমরা কি তার খবরও লইতাম 

আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম 

 

কববাি ঘটিগল পঞ্চাগযগতর বগল 

েরীব িাংোগল কবচার পাইতাম  

মানুর্ কিল সরল কিল ধমি বল  

এখন সবাই পােল ব়িগলাি িইতাম 

আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম  
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িকর নয ভাবনা 
নসই কিন আর পাব নাি 
কিল বাসনা সুকখ িইতাম 

কিন িইগত কিন 

আগস নয িঠিন 

িকরম িীনিীন নিান পগে যাইতাম 

আগে কি সুন্দর কিন িাটাইতাম 

 

How Merrily We Spent the Days of Yesteryear 

 

How merrily we spent the days of yesteryear! 

The youth of the village, Hindus and Mussalmans 

We all sang songs―Baul and Murshidi―together 

O, how merrily we spent the days of yesteryear! 

 

When the rains poured, Gazi songs soared 

Sung with zest and fervour, all were enraptured 

Jari, Baul and Sari songs... 

Storm of songs, songs of bliss! 

Singing songs we plied our boats together 

O, how merrily we spent the days of yesteryear! 

 

Musical theatre troupes visited Hindu homes 

Invitations were sent and all of us went 

Who will be a village council member? 

Who will be the village leader? 

Such news did we even care to gather? 

O, how merrily we spent the days of yesteryear! 

 

When disputes arose 

Justice upon us, the poor and the destitute 

By the village council was bestowed 

The people were simple, tied by religious tethers 

Today everyone is crazy about getting richer 

O, how merrily we spent the days of yesteryear! 

 

Now that I reflect 

Those days can't be got back 

The only desire then was to be happy 

But every passing day brings fresh difficulties 
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Penniless Karim, which way shall I proceed? 

O, how merrily we spent the days of yesteryear! 

 

 

প্রাগে আর সগেনা িারুন জ্বালা 

প্রাগণ আর সগিনা িারুন জ্বালা 
মরণ ভালা 
নপ্রম-ফুগলর েগে 

নেকিযাকি ফাগন্দ 

েগলগত পগরকি নপ্রম-মালা 
মরণ ভালা 
 

আিার না লয নো মগন 

কনদ্রা নাই িইু নযগন 

শযগন-স্বপগন যাযনা নভালা 
বুঝাইগল না বুগঝ মগন 

জ্বগল মকর নপ্রমাগুগন 

অিশিগন মন-প্রাণ উতলা 
মরণ ভালা 

নিাকিল মত্ত মধুর োগন 

ভ্রমর মত্ত মধুপাগন 

বগস রই আকম নয কনরালা 
কিযা আমায নপ্রমাকলঙ্গন 

শান্ত ির পু়িা এ মন 

সরল তুকম নাম নতামার সরলা 
মরণ ভালা 

বাউল আব্দুল িকরম বগল 

েণার কিন ফুরাইযা নেগল 

যাগবা চগল আকম নয এগিলা 
ভাই-বেু কপতা-মাতায 
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কি িকরগব ভগবর মাযায 

িগমর নিাোয লােগব নযকিন তালা 
মরণ ভালা 

 

 

I Can’t Bear this Extraordinary Pain 

 

I can’t bear this extraordinary pain 

Dying is best 

The fragrance of the flowers of love 

Has led me to a snare: I’m trapped 

I have put round my neck love’s garland 

 

Have lost my appetite 

No sleep in the two eyes 

Can’t forget her even in my dreams 

Can’t reason with my mind 

Burn in the fire of passion all the time 

Without a glimpse of her 

My heart and mind are restless 

Dying is best 

 

The cuckoo is absorbed in melodious singing 

The bee is inebriated with honey drinking 

I spend time alone sitting 

Giving love hugs quieten my mad being 

Simple-minded you are, your name’s Sarala 

Hold me tight to your breast 

Dying is best 

 

Baul Abdul Karim says 

Once the chore of counting days is over 

Alone I’ll go away somewhere 

Friends, siblings and parents... 

Why entrench yourself in illusory world’s fest?  

When locks are put on the chamber of breath 

I’ll finally rest 

Dying is best 
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কিউ বগল শাে আব্দলু িকরম কিউ বগল পােল 

যার যা ইচ্ছা তাই বগল বুকঝনা আসল-নিল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

 

 ন্ম আমার কসগলট ন লায, সুনামেঞ্জ মিকুমায 

বসত িকর কিরাই োনায, োাঁগযর নাম িয উ ানধল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

িালনী নিীর উত্তরপাগ়ি, আকি এি কুাঁ গ়িঘগর 

নপাস্ট-অকফস িয ধল-বা াগর, ইউকনযন তা়িল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

কপতার নাম ইব্রাকিম আলী, নসা া-সরল আল্লার অকল 

পীর-মুকশিগির চরণ-ধুকল িকরগমর সম্বল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

যার যা ইচ্ছা তাই বগল বুকঝনা আসল-নিল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

নিউ বগল শাি আব্দুল িকরম নিউ বগল পােল 

 

Some Call Me Shah Abdul Karim, Some Loony 

 

They call me whatever they like 

Don’t know what’s true, what’s a lie 

Some call me Shah Abdul Karim, some loony 

 

Born in Sylhet division, in Sunamganj district 

I live in the village of Ujan Dhol  

Under Derai Police Station limits 

 

In the northern bank of the Kalni river 

I lived in a thatched hut forever 

Post Office is in Dhol Bazar, Union Taral 

 

Father’s name Ibrahim Ali 
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I’m a simple-minded Allah’s devotee 

The dust of the feet of pirs and murshids 

Is Karim’s only booty 

Some call me Shah Abdul Karim, some loony 

কতামরা কুঞ্জ সাজাও কো 

নতামরা কুঞ্জ সা াও নো আ  আমার প্রাণনাে আকসগত পাগর 

কিল চায, মন চায, প্রাণ চায তাগর 

বসন্ত সমগয নিাকিল ডাগি কুহু সুগর 

নযৌবন বসগন্ত মন োিগত চাযনা ঘগর 

আতর নোলাপ নসাযা-চন্দন আগনা যতন িগর 

সা াও নো ফুগলর কবিানা পকবত্র অন্তগর 

নযন যকি ভুগল সইগো মন ভুগলনা তাগর 

এগো নপ্রগমর আগুন িইযা কিগুণ কিগন-কিগন বাগ়ি 

আগস যকি প্রাণবেু িুুঃখ যাগব িগূর 

আমায নযন নিগ়ি যায না প্রগবাধ কিও তাগর 

আকসগব আকসগব বগল ভরসা অন্তগর 

এ িকরম িয পাই যকি আর িাক়িগবা না তাগর 

 

Friends, Tidy Up My Chamber 

 

The one I love with all my heart and soul... 

Friends, tidy up my chamber; he may come now  

The Lord of my soul may come any time now 

 

In spring the cuckoo sings in melodious tunes 

In youth’s spring the soul disdains staying home 

 

Sprinkle rose and sandalwood scent all around 

Spread out the flowerbed on the unblemished soul 

  

Friends, him my eyes may forget but never my soul 
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Love’s blaze only multiplies with each passing day 

 

When dearest friend arrives sorrows will depart 

Give him counsel to not amble off leaving me behind 

 

He’ll come for sure I know it deep in my heart 

Asks Karim, once I have him in my custody 

Will I ever set him free? 

আকম বাাংলা মাগ়ের কেগল 

আকম বাংলা মাগযর নিগল 

 ীবন আমার ধনয নয িায 

 ন্ম বাংলা মাগযর নিাগল 

বাংলা মাগযর নিগল 

আকম বাংলা মাগযর নিগল 

বাংলা মাগযর মুগখর িাকস 

প্রাগণর নচগযও ভাগলাবাকস 

মাগযর িাকস পণুি শশী – রত্ন-মাকনি জ্বগল 

মাগযর তুলনা কি আর ধরনীগত নমগল 

মা আমার শসয-শযামলা সুগশাকভত ফগল ফুগল 

আকম বাংলা মাগযর নিগল 

োগি োগি কমষ্ট ফল 

মাগে ফগল নসানার ফসল 

রগযগি সুশীতল  ল- নিী-নালা খাগল-কবগল 

নিাকিল ডাগি কুহু স্বগর, বুলবুল নাগচ ডাগল 

শুিশাকর োন োয মা নযন োগিন কুশগল 

আকম বাংলা মাগযর নিগল 

বাউল আব্দুল িকরম বগল 

 ীবন লীলা সাঙ্গ িগল 

শুগয োিগবা মাগযর নিাগল – তাপ-অনুতাপ ভুগল 

মাগি ভুগলনা মাগযর খাাঁটি সন্তান িগল 
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মা কবগন আর নি আগি িার – সুগখ-িগুখ মা-মা বগল 

আকম বাংলা মাগযর নিগল 

 

 

I’m Mother Bengal’s Son 

 

The son of Mother Bengal I’m 

Born in her lap 

Blessed is my existence 

 

The smile on her face 

Is dearer to me than life 

Her smile makes jewels glitter bright 

In the dead of the night 

Verdant and fertile my Mother 

With her none in the world can compare 

 

Trees bear luscious fruits, the harvest’s plentiful 

Refreshing the waters of her many ponds and rivers 

Cuckoos make melodic music, nightingales dance 

Popinjays sing for her eternal well-being 

 

Baul Abdul Karim says, 

When the sport of life comes to a halt 

I’ll put my head on her lap 

And forget all my regrets and faults 

Can a true son not remember the Mother? 

The giver of love and succour 

Through all that in life we savour or suffer 

Who else does one truly have 

Except one’s own Mother? 

 

 

About the Songwriter: 

 

Shah Abdul Karim (1916-2009) is the pre-eminent Bangladeshi Baul composer and singer of recent 

times. Born to poverty and hardship, he earned his living by becoming an agricultural help. As a shepherd 

he had enough time to jot down his passing thoughts and emotions. Nobody exactly knows the number of 

songs he had composed but it is estimated to be around fifteen hundred. He received his spiritual and 

musical training from Shah Ibrahim Mastan Baksh. His songs transcend the narrow demarcations of 

religious, political and national boundaries, and are shining examples of the rich heritage of devotional 

poetry that thrives in the land of Bengal even today. In 2001, Shah Abdul Karim was honoured with the 
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Ekushey Padak, the second highest civilian award in Bangladesh, for his contributions to folk music and 

culture. 

 

 

About the Translator: 

 

Amitendu Bhattacharya is Assistant Professor of English at BITS Pilani, K.K. Birla Goa Campus. He can 

be reached at amitendu.bhattacharya@gmail.com. 


