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Paris – França, 30 de Abril de 2014
Duas canções profundas de Tagore.
Apresentação intensa em inglês do Kriyaban Sayandeep.

Maumo Chitte
Uma pessoa consegue aperceber no seu ser, durante todo o tempo, que alguém dança de acordo com um
ritmo!
A par dessa dança, existe a melodia dos tambores também dentro do ritmo!
Tristeza, felicidade, todos os opostos mantidos tão cuidadosamente pela mente, estão simplesmente
balançando facilmente e sem esforço!
E o “bom” e o “mau” são vistos a dançar de acordo com a melodia!
“Nascimento” e “Morte” foram assim também transcendidos e são vistos a dançar juntos dentro do ritmo!

Oh que Alegria! Oh que Alegria! Oh que Alegria!
Dia e noite uma pessoa consegue aperceber a dança da “liberdade” e também dos “grilhões”!
Nessa onda de alegria, de libertação,
Uma pessoa pode aperceber-se que transcendeu qualquer tipo de supostos opostos!

Jedin shaukol mukul gelo jhore
Uma pessoa é convocada por Ti num dia em que é deixada com nada!
Porque as ideias, o conhecimento, as opiniões, todas foram abandonadas!
E uma pessoa questiona porque é que foi chamado num tal dia!
Todas as pessoas falam acerca de diferentes caminhos para Te alcançar,
Mas uma pessoa só encontra folhas mortas de conceitos e conclusões quando percorre esses caminhos!
E na mão, está um cesto vazio!
E assim não há nada para oferecer para Te “agradar”!
Uma pessoa esqueceu todos os mantras & rituais para Te divertir!
Mas eis que! Agora uma pessoa consegue ouvir a Tua flauta!
E enquanto a ouve, uma pessoa fica espantada por descobrir que isto não é aquilo que todos tagarelam sobre
“Deus”!

Uma pessoa não fez grandes preparativos elaborados para esta grande ocasião,
Porque agora não existe nenhuma ânsia!
Agora aconteceu uma revelação,
Pondo fim á estupida psique que obscura a perceção!
Tu estás agora num abraço. Já não existem dois!
Jai Intensidade Kriya

