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INTRODUÇÃO AO PRABHAT SAMGIIT

Samgiit significa a combinação de música vocal, música instrumental e dança. 
Prabhat é o nome do compositor destas canções. Prabhat também significa 
amanhecer. Portanto, Prabhat Samgiit sugere um novo amanhecer em relação a como 
letra, música e dança podem ser conceituadas e apresentadas – uma nova inspiração 
na espiritualidade coletiva através da beleza que emana da integração destas formas 
de arte.

Shrii Shrii Anandamurtiji (amorosamente chamado de Bábá, também conhecido como 
Shrii Prabhat Ranjan Sarkar) compôs a letra e a música para 5018 canções entre 14 de 
setembro de 1982 e 21 de outubro de 1990.  A maioria  destas canções estão em 
bengali, mas mais de 40 também foram compostas em outros idiomas.

Uma eterna marca de otimismo está contida em todas as canções, inspirando tanto 
músicos quanto ouvintes a expulsarem depressão, melancolia e fadiga, gerando uma 
nova vitalidade em suas vidas.

Prabhat Samgiit é um precioso presente oferecido por Bábá à humanidade. No curto 
período de 8 anos, ele compôs estas canções para inspirar a chama da devoção e da 
espiritualidade em cada coração, e para ajudar a guiar a humanidade em direção à 
glória da excelência, da vida, da luz e da realização.

Cantar ou escutar estas canções pode ajudar a transformar este mundo de malícia, 
pessimismo e inveja em um mundo harmônico, amistoso e fraterno. Nós esperamos 
que vocês aproveitem estas músicas.  
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PRONÚNCIA E SINTAXE

A  transliteração  é  apresentada  com  o  objetivo  de  ajudar  na  pronúncia  correta 
-representando, então, a fonêtica de cada língua. Ainda que a maioria dos  Prabhat 
Samgiit seja em bengali, também existem canções em outras línguas como sânscrito, 
hindi, angika, inglês e assim por diante.

O idioma bengali tem sons tão peculiares que possui muitos “o’s” no final ou no meio  
das  palavras,  como por  exemplo  em “mohono”,  o  que  originalmente  seria  escrito 
como “mohan”. O “aa” nestas canções refresenta um som mais longo como em “far” 
(palavra inglesa), em oposição a uma sonoridade mais curta como em “fur” (palavra 
inglesa).

Outro som pouco familiar para os ouvintes ocidentais é “chh”. “Ch” é pronunciado 
“tch”, como em “tchau”. Já “chh” é pronunciado como “tch” acompanhado de uma 
maior pressão de ar passando através dos dentes.
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INTRODUÇÃO A RAGA E TALA

A  Índia  tem  duas  correntes  de  música  clássica:  a  do  norte,  conhecida  como 
“Hindustani” e a do sul, conhecida como “Carnática”. A música Hindustani possui três 
grandes  tradições  vocais  clássicas:  Dhrupad (originalmente  Dhruvapad –  i.e.,  que 
contém um padrão central repetido),  Khayal (literalmente significando “conceito”) e 
Thumari.

Dhrupad é um estilo dedicado a uma execução austera. Essa tradição é a mais antiga 
das três. Geralmente é datada do perído pré-Mugal e é um pouco rígida em termos 
musicais.  Esse  estilo  está  quase  extinto  hoje  em dia.  Com  a  exceção  de  alguns 
expoentes como os Daargar Brothers, o que mais se escuta hoje em dia é o estilo  
Khayal. 

O Khayal tem um maior grau de liberdade quando comparado ao Dhrupad. O Khayal 
tornou-se popular durante e depois do tempo do imperador indiano Akbar. O grande 
músico da corte de Akbar, Tansen, popularizou esse estilo, que ainda hoje é praticado, 
interpretado  e  ensinado  a  estudantes  tanto  instrumentais  quanto  de  canto. 
Geralmente o que você escuta hoje em dia como “Música Clássica Indiana” é o estilo 
Khayal. 

Já Thumari é considerado um estilo mais leve, e tem um grau maior de liberdade de 
expressão no que diz respeito à escolha de notas. Embora seja o estilo mais leve e 
menos rígido dos três estilos vocais clássicos, é provavelmente o mais difícil e requer 
muito talento. A aparente “liberdade” na escolha das notas, que não é permitida no 
Khayal  e  no  estilo  Dhrupad,  requer  grande  habilidade  e  deve  ser  criteriosa  na 
quantidade do uso e na localização correta, para que se possa intensificar a emoção e 
a beleza. Diferente do Khayal, onde as variações são incorporadas ao redor do tema 
central de forma moderada, em Thumari as variações da estrutura musical central são 
bem pronunciadas e fundamentais para o desenvolvimento da composição.

Além desses  três  estilos,  existem muitas  formas  leves  semi-clássicas  e  folclóricas 
como  bhajans, dadra, tappas, ghazals e quawwali.  Bhajans são, em geral,  músicas 
espirituais de tradição hindu.  Dadras são na tala de 6 pulsos (também chamada de 
dadra)  e  geralmente  fazem  parte  da  tradição  folclórica.  Tappas são,  em  geral, 
composições na classe da raga kafi. Gazals e quawwalis são geralmente composições 
de origem islâmica.

Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni são as sete  swars ou as sete notas musicais que formam a 
escala.  A  escala  indiana é  similar  à  escala  ocidental;  no  entanto,  existem muitas 
estruturas microtonais (chamadas de  shrutis) entre cada  swara. Na Música Clássica 
Indiana, o artista procura invocar uma das “nove grandes emoções” (chamadas de 
rasas), que estão associadas à composicão musical, chamada Raga.

Cada  Raga é uma composição musical baseada numa escala ascendente específica 
(chamada  aroha)  e  numa  escala  descendente  específica  (chamada  avaroha).  Por 
exemplo, a raga “desh”só permite 5 notas na escala ascendente (Sa, Re, Ma, Pa, Ni – 
todas naturais) mas permite todas as 7 notas na escala descendente (Sa, Ni-bemol, 
Dha, Pa, Ma Ga, Re, Ga, Sa), sendo que a sétima nota “Ni” deve ser bemol e só é 
permitida na descida.

Pelo uso apropriado das notas, no seu padrão e estilo tradicional, o intérprete pode 
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criar uma apresentação artística singular da raga em cada performance. Utilizar uma 
nota que está fora da escala da raga escolhida é terminantemente proibido nos estilos 
Dhrupad  e  Khayal.  No  estilo  Thumari,  as  variações  fora  da  escala  da  raga  são 
permitidas mas requer-se grande habililidade e estudo para que sejam executadas 
com sucesso. É por isso que Thumaris não são ragas, mas estão baseadas em uma ou 
mais ragas. A letra de uma raga ou um Thumari geralmente são espirituais em sua 
natureza, porque a música de uma forma geral tinha propósitos espirituais. Existem 
milhares de ragas, mas só no máximo 200 são interpretadas regularmente.

Muitos  Prabhat  Samgiit  estão baseados  em ragas  como  Bhairavi,  Darbari  Kanada, 
Malkauns,  Chandrakauns,  Kafi,  Todi,  Miya  ki  Malhar,  Desh,  Kedar,  Bhimpalasi,  
Chhayanat,  Pahadi,  Shiva  Ranjani,  Yaman  Kalyan,  Bageshri,  Jayjayvanti,  Asavari,  
Jaunpuri, Khamaj, Deshi, Piloo etc.

Alguns  Prabhat  Samgiit  estão  baseados  nos  estilos  folclóricos  dadra,  gazals  e 
quawwalis,  e  algumas poucas  canções  foram feitas  baseadas  em melodias  típicas 
ocidentais – como da Escandinávia, por exemplo.

O  cancioneiro  de  Prabhat  Samgiit  também  inclui  Padya (poesia)  kiirtans. 
Tradicionalmente estes kiirtans são cantados no estilo Dhrupad. As letras são sobre 
espiritualidade e geralmente sobre a vida de Krsna. As estrofes nessas canções são 
cantadas em Dhrupad pelo intérprete, em um tempo mais lento, e o significado é 
elaborado e aprofundado ao ser recitado. Um coro de cantores responde ao cantor 
principal enquanto o tempo vai sendo acelerado cada vez mais, até o refrão terminar 
em um crescendo. Assim, o cantor principal recita a próxima estrofe novamente. O 
processo continua até que um episódio particular tenha terminado.  Tanpura  e  Khol 
(um  tipo  especial  de  tambor)  são  usados  no  acompanhamento  instrumental. 
Recentemente, o  harmônio, violino, esraj  e sarangi também foram incorporados. O 
estilo Kiirtan pode ser reconhecido pelo seu caráter de canto em grupo e pela forma 
particular como o tempo é dividido. Vários estilos de kiirtan (também chamados de 
Gháranas) foram desenvolvidos, como: Manoharshahi, Garanhati, Madarini, Mabhum e 
a tradição Reneti. Cada uma dessas escolas tem sua própria maneira de apresentar e 
incorporar alguns elementos dos diferentes estilos clássicos.

Prabhat Samgiit introduziu uma nova ghárana de kiirtans chamada “Prabhat Gharana 
Kiirtans”. O que diferencia musicalmente esta ghárana das outras são as regras sobre 
os padrões que se repetem, as  talas (ciclos rítmicos) envolvidos e o padrão que se 
repete no final da composição. Além disso, diferente de outros Gharana Kiirtans, o 
bhava (sentimento)  das letras é dirigido diretamente a Deus,  sem a presença (ou 
intermediação) de uma terceira pessoa.

Outro componente importante da música clássica indiana é a  Tala, ou ciclo rítmico, 
que  consiste  em  um  certo  número  de  pulsos  (chamados  de  matras).  Uma 
apresentação de uma certa raga pode estar em uma determinada disciplina de raga, 
apropriada para a estética musical daquela composição em particular. A sincronização 
entre  raga  e  tala  é  uma  disciplina  absoluta  imposta  ao  artista  durante  toda  a 
composição. Esta sincronização usualmente é evidente no “sum” - o primeiro pulso do 
ciclo rítmico. 

Um instrumento pedal (a  tanpura) produz a tonalidade e o acompanhamento para a 
música  clássica.  A  tanpura  produz  uma  base  sonora  sutil  e  quase  hipnótica,  que 
geralmente não é percebida pela platéia.

A  música  clássica  indiana  utiliza-se  de  um  grande  número  de  instrumentos,  que 
podem  ser  usados  para  acompanhar  a  performance  vocal  ou  instrumental.  Os 
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instrumentos  mais  usados  são  a  cítara,  santoor,  sarod,  sarangi (instrumentos  de 
corda),  tabla,  pakhavaj (tambores),  harmônio,  shehnai e  flauta.  Instrumentos  de 
percussão também são usados em performances solo.
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GLOSSÁRIO DA MÚSICA CLÁSSICA HINDUSTANI

1. Swara (Sur): notas – Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni

2. Shuddha swara: notas naturais

3. Komal swara: nota bemol (Re, Ga, Dha, Ni) 

4. Tivra swara (Ma): nota sustenida

5. Taal (ou Tala 1): ciclo rítmico

6. Laya: velocidade do fluxo da música

7. Saptak: “oitava”, grupo de 7 notas. Pode ser Mandra, Madhya ou Taar saptak

8. Mandra saptak: oitava grave

9. Madhya saptak: oitava central

10. Taar saptak: oitava aguda

11. Bol: palavras usadas no solfejo. Tabla bols são palavras usadas ao tocar tabla, 
e.g. dhin, aa, ghe, tirkat, tu, kete, dhage, treke, ta, tin etc. As palavras da cítara 
são da, ra, dir. Os bols da música vocal são a própria letra da música ou os 
nomes das notas.

12. Raga: panorama musical das regras a serem usadas nas composições.2

13. Bandeesh: composição (aquilo que é a junção da tala, laya e regras da raga)

14. Aaroha: estrutura da escala ascendente de uma raga

15. Avaroha: estrutura da escala descendente de uma raga

16. Purvanga: as quatro primeiras notas de uma saptak (Sa, Re, Ga, Ma)

17. Uttaranga: últimas quatro notas de uma saptak (Pa, Dha, Ni, Sa)

18. Vaadi: a nota mais importante da raga

19. Samvaadi: a segunda nota mais importante de uma raga

20. Anuvaadi: as demais notas de uma raga

21. Vivaadi: notas proibidas em uma raga = Vajit swara

22. Nyas:  “nota de descanso”.  Swara particular dentro da raga na qual  pode-se 
“descansar”.

23. Pakad: padrão de notas pelo qual pode-se definir ou identificar uma raga.

24. Alankar:  ornamentação na estrutura das notas (Meend, Kan, Gamak, Muraki, 
Khatka, Andolan, Kamapn)

25. Aalap: parte introdutória de uma composição (sem tabla)

26. Gat: parte da composição com tabla

27. Chalan: uma característica específica de uma raga que descreve o acento de 
suas notas.

28. Taan: sucessão rápida das notas

1 Nota do Autor (N.A.): A palavra tala é formada a partir das letras iniciais de tandava e lalita 
marmika (tala = ta + la).
2 N.A.: Raga é uma estrutura musical a partir da qual são feitas composições musicais que são 
agradáveis aos ouvidos. Raga significa “aquilo que cobre a mente”.
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29. Murcchana: transposição da escala de uma raga para criar a escala de outra 
raga.

30. Sum: o pulso da tala onde o ciclo  da tala  e  a melodia sincronizam-se com 
bastante ênfase; em geral é o primeiro pulso, e é tali.

31. Anaghat:  taal  tocado  de  tal  maneira  que  a  acentuação  do  primeiro  tempo 
aparece um matra (pulso) antes do primeiro matra, adiantando o sum.

32. Atit: similar ao anaghat. sendo que o sum é criado um matra depois do primeiro 
matra.

33. Jati da raga: identificação de uma raga baseada no número de notas em aaroha 
e avaroha. Existem três jatis: Odav, Shadav e Sampurna.

34. Odav jati: tem cinco notas

35. Shadav jati: tem seis notas

36. Sampurna jati: tem sete notas

37. Samkirna  raga:  raga  com número  diferente  de  notas  na  escala  descente  e 
ascendente. 

38. Por exemplo: a raga Desh é Odav Sampurna porque tem 5 notas na ascendente 
(Sa, Re, Ma, Pa, Ni) e 7 notas na descendente (Sa, Ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Sa). É 
uma  raga  Samkirna.  A  raga  Malkauns  é  Odav  porque  tem  5  notas  na 
ascendente ( Sa, Ga, Ma, Dha, Ni) e 5 notas na descendente ( Sa, Ni, Dha, Ma, 
Ga, Sa). Portanto  não é um raga samkirna.

39. Vakra Jati raga: Este tipo de raga tem regras específicas no que diz respeito a 
como  uma  vakra  swara deve  ser  abordada  na  escala  ascendente  e 
descendente. Isso faz com que o chalan desta raga seja um pouco complicado, 
exigindo um cuidado maior  em sua execução –  pois,  caso contrário,  a  raga 
pode-se transformar em outra raga. Por exemplo, a raga Darbari Kanada é uma 
Vakra Sampurna raga com o Ni sendo uma vakra swara na escala descendente. 
Bilaskhani todi é uma Vakra raga com Ma sendo vakra swara também na escala 
descendente.

40. Tarana:  composição  onde  se  usam  bols  da  tabla,  cítara,  e  pakhawaj como 
palavras.

41. Tihai:  repetição  de  uma  frase  melódica,  executada  três  vezes,  geralmente 
terminando em sum.

42. Rasa: sentimento. Cada raga carrega um sentimento primordial. Existem nove 
sentimentos primordiais: devoção, paz, romance, indignação (usado no teatro), 
comédia (usado em teatro), pathos 3, viira 4 e seriedade.

43. Hora da performance: cada raga está associada a uma certa parte ou intervalo 
do  dia  que  é  mais  apropriado  para  se  tocá-la  ou  cantá-la  –  intervalo  esse 
chamado de prahar.

44. Thaat:  principais  estruturas  das  escalas,  ou  classes  de  raga  definidas  pelo 
musicólogo Bhatkhande. São elas: Bhairav, Todi, Kafi, Marawa, Kalyan, Khamaj, 
Bhairavi, Poorvai e Bilawal.

45. Prahar:  Para especificar o horário apropriado para a execução de uma raga, 
utiliza-se a divisão do dia em oito prahars ou intervalos, cada um com duração 
de  3  horas.  Assim há 4  prahars  no  período  diurno e  4  prahars  no  período 
noturno. O primeiro prahar tipicamente começa às 6:00h da manhã.

3 Pathos (do latim) pode designar sentimentos de piedade, simpatia, ternura ou tristeza.
4 Viira (do sânscrito) significa bravura ou heroísmo.
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NOTAS MUSICAIS E NOTAÇÃO
 

Notas musicais:

1. Sa: Shadaj – som do pavão
2. Re (ou Ri): Rishabh – som do touro
3. Ga: Gandhar – som da cabra
4. Ma: Madhyam – som do cavalo
5. Pa: Pancham – som do cuco 
6. Dha: Dhaivat – som do burro
7. Ni: Nishad – som do elefante
8. Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Existem 4 komal swaras 

(Re, Ga, Dha, Ni) e uma tivra swara (Ma). No total são 12 swaras. Assim, repre-
sentaremos shuddha swaras com letra maiúscula, p.ex. “Ga”, e komal ou tivra 
swaras com letras minúsculas, p.ex. “ga” ou “ma”. 

NOTAÇÃO

Letras maiúsculas indicam shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
Letras minúsculas indicam komal or tivra swaras: komal: re, ga, dha, ni; tivra: ma

“ significa taar saptak
‘ significa mandra saptak
o restante (sem aspa simples ou dupla) é madhya saptak
~ significa alankar

Exemplos:
re” => é uma taar saptak komal rishabh
ma => é uma madhya saptak tivra madhyam
Ni’ => é uma mandra saptak shuddha nishad
dha’ => é uma mandra saptak komal dhaivat

DESCRIÇÃO DAS RAGAS

1. Raga Darbari Kanada: 
Aaroha: Sa, Re, ga. Ma, Pa, dha, ni, Sa”
Avaroha: Sa”, dha, ni, Pa, Ma, Pa, ni, ga, Ma, Re Sa
Vadi: Re
Samvadi: Pa
Jati: Vakra sampurna
Pakad: Pa ni Ma Pa ni ga, ga Ma re Sa, Re ni’ Sa re dha’, ni’ re Sa 
Thaat: Asawari
Rasa: Devoção, séria
Hora: Meia-noite
Notas: ni é vakra em avaroha; Pa ni ga meend. O padrão Ga Ma Re Sa é usado 
porque é do tipo kanada, o que ajuda a diferenciá-lo da raga Asawari. Ga é 
cantado com andolan (ornamento) a partir do Ma, e dha é cantado com andolan 
a partir do ni.
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2. Raga Bhairavi:
Aaroha: Sa, re, ga, Ma, Pa, dha, ni Sa’
Avaroha: Sa’, ni, dha, Pa, Ma, ga, re, Sa
Vadi: Pa ou Ma
Samvadi: Sa
Pakad: Sa, re ga Ma, ga re Sa dha’ ni’ Sa
Thaat: Bhairavi
Rasa: Romântica, saudade, devocional
Jati: Sampurna
Hora: Matutino
Notas: Bhairavi permite todas as 12 notas, se usadas apropriadamente. É 
adequada para bhajan, thumari e música suave.

3. Raga Bageshri:
Aaroha: Sa, ga, Ma, Dha, ni, Sa”
Avaroha: Sa”, ni, dha, Ma, Pa, Dha, Ma, ga, Re, Sa
Vaadi: Ma
Samvadi: Sa
Pakad: dha’ ni’ Sa Ma Dha ni Dha, Ma ga Re Sa
Thaat: Kafi
Rasa: Anseio, um pouco de pathos
Jati: Odav-Sampurna
Hora: Tarde da noite
Notas: Pancham usada muito raramente e somente na escala descendente.

4. Raga Asawari:
Tem duas formas: Asawari (referindo-se a Shuddha Re Asawari), utilizando 
shuddha Re, e Komal Rishabh Asawari, utilizando “re”.
Aaroha: Sa, Re, Ma, Pa, dha, Sa”
Avaroha: Sa” ni dha Pa, Ma Pa dha Ma Pa ga, Re Sa
Vaadi: dha
Samvadi: ga
Pakad: Ma Pa dha Ma Pa ga Re Sa
Thaat: Asawari
Rasa: Devoção
Jati: Odav-Sampurna
Hora: Matutina, 2o prahar
Notas: É preciso ir diretamente do dha para o Sa;  o efeito intermediário do ni 
irá soar como a raga Jaunpuri.
 

5. Raga Yaman:
Aaroha: Ni’ Re Ga ma Pa Dha Ni Sa”
Avaroha: Sa” Ni Dha Pa ma Ga Re Sa
Vaadi: Ga
Samvadi Ni
Pakad: Ni’ Re Ga, ma Ga, Pa ma Ga, m, Re, Ni’ Re Sa
Thaat: Kalyan
Rasa: Paz, magnificência (ou grandeza de caráter)
Jati: Sampurna
Hora: Noturno, 1o prahar

6. Raga Desh:
Aaroha: Sa, Re, Ma, Pa, Ni, Sa”
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Avaroha: Sa”, ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Ga, Sa
Vaadi: Re
Samvaadi: Pa
Pakad: Re Ma Pa Ni Dha Pa, Ma Ga Re, ni’ Sa
That: Khamaj
Rasa: Romântico, composições suaves e de estação / para música tradicional e 
cultural
Jati: Odav Sampurna
Hora: Noite, 2o prahar
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INTRODUÇÃO AOS TAALS 5

Matra: pulso (medida de tempo)
Tali: tempo acentuado (representado pela letra “X” e por números)
Khali: tempo não acentuado (representado por “O”)

Taal Dadra – 6 Matras
Dha  Dhin  Na      Dha  Tin  Na

1        2         3         4       5      6
X                             O

Taal Kaharwa (1) – 8 Matras
Dha  Ghe  Na Tin       Na  Ghe  Ghe  Na   

1       2       3       4         5      6       7       8
X                                   O

Taal Kaharwa (2) – 8 Matras
Dha  Dhin  Na  Tirkat      Ta  Tin  Na  Kete  

1        2         3      4              5     6     7     8
X                                          O

Tin Taal (Tri taal) – 16 Matras
Dha  Dhin  Dhin  Dha      Dha  Dhin  Dhin  Dha    Dha  Tin  Tin  Ta    Kete  Dha  Dhin Dha

1        2        3         4            5          6         7         8        9      10     11     12    13      14 
15     16
X                                          2                                          O                                3

Taal Rupak – 7 Matras
Tin  Tin  Na     Dhin  Na    Dhin  Na

1      2      3        4         5        6        7
O                       1                   2

Ek Taal – 12 Matras 6

Dhin  Dhin    Dhage  Tirkat    Tu    Na   Kat  Ta    Dhage  Tirkat    Dhin  Na

1          2           3            4            5       6       7     8       9           10          11       12
X                      O                         2                O             3                          4

Jhap Taal – 10 Matras 7

Dhin  Na    Dhin  Dhin  Na    Tin  Na    Dhin  Dhin  Na

1         2         3        4        5         6     7       8         9        10
X                   2                             O             3

5 Ciclos rítmicos.
6 N.A.: Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit.
7 N.A.: Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit.
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RAGA DESH

Desh é uma raga popular, muito apropriada para composições suaves clássicas e de 
estação. Essa raga é muito similar à raga Sorath mas, ao contrário da raga Desh, o Ga 
não é permitido na Sorath. Nessa raga, tanto o shuddha Ni (em aaroha) quanto o 
komal ni (em avaroha) são utilizados. Re é a nota mais proeminente (Vaadi) e Pa é a 
segunda nota mais proeminente (Samvaadi). As notas vaadi, samvaadi e nyaas são 
geralmente o ponto de descanso das frases musicais. A “conversação” adequada 
entre vaadi e samvaadi possibilita a improvisação sistemática (samvaad) baseada nas 
regras da raga.  Ainda que Desh tenha similaridades com as ragas Tilak Kamod e 
Khamaj, o uso apropriado de vaadi ajuda a diferenciá-las.

Aaroha: Sa, Re, Ma, Pa, Ni, Sa”
Avaroha: Sa”, ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Ga, Sa
Pakad: Re Ma Pa ni Dha Pa, Ma Ga Re, Ni’ Sa
Vaadi: Re
Samvaadi: Pa
Thaat: Khamaj
Hora: Noite, 2o prahar
Jaati: Odav Sampurna
Sentimento: suave, de estação, melodias populares, romântico, anseio.
 

EXERCÍCIOS DA RAGA DESH

Tempo lento:

1.    Sa    Re    Ma    Ga    Re,    Ga    Ni’    Sa,    Re    ni’    Dha’    Pa’,    Ni’    Sa,

Ni’    Sa    Re    Ma    Ga    Re,    Re    Ma    Pa,    Pa    Ma    Ga    Re,    Ma    Ga    Re,    

Ga    Ni’    Sa.8    

2.        Re    Ma    Pa,    Ma    Pa    Dha    Ma    Ga    Re,    Re    Ma    Pa,    Ma    Pa    ni    

Dha    Pa,    Dha    Pa    Ma    Pa    Dha    Ma    Ga    Re,    Re    Pa    Re    Ma    Ga    Re,   

Ga    Ni’    Sa    Re    ni’    Dha’    Pa’,    Ma’    Pa’    Ni’    Sa.9

3.    Ma    Ga    Re    Sa    Re    Ni    Sa    Re    Ma    Pa    Dha    Pa,    Ma    Pa    ni    ni    

Dha    Pa,    Dha    Dha    Pa    Ma    Pa    10,    Dha    Ma    Ga    Re,    Re    Ma    Pa,    Re  

Ma    Pa    ni    Dha    Pa,    Ma    Pa    Ni    Ni    Sa”,    Sa”    ni,    Dha    Pa,    ni,    Dha    

Pa    Dha,

Ma    Pa    Dha    Ma    Ga    Re,    Re    ni    Dha    ni    Pa    Dha    Ma    Pa    Dha    Ma    

8 N.A.: Exercício mais em purvanga.
9 N.A.: Exercício mais em uttaranga.
10 N.A.: O sublinhado indica que todas as notas sublinhadas têm de ser executadas em um 
único tempo (matra) do ritmo.
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Ga    Re,    Re    Ma    Pa    Re    Ma    Ga    Re,    Ga    Ni’    Sa.

Composições de referência para Raga Desh

A melhor maneira de apreciar e aprender as nuances de uma raga é escutar o máximo de 
composições possível. Cada composição tem algo de especial que o compositor está buscando 
expressar. Eu selecionei cuidadosamente alguns dos melhores artistas em performances 
representativas da forma genuína do estilo, da raga e das técnicas. Por favor, escute quantas 
composições puder, e pesquise/encontre também as suas próprias!

Vocal

Bhajan:
1. Jasraj

http://www.youtube.com/watch?v=9KkHDdq_1H4      (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=HiFSuM2gSLI       (Parte 2)

Estilo Tapp:
2. Girija Devi

http://www.youtube.com/watch?v=2D2Ad_QvB3U

Estilo Thumari:
3. Rashid Khan – Voz

http://www.youtube.com/watch?v=dKs892IqvZQ
4. Farida Khanum – Voz suave

http://www.youtube.com/watch?v=yrYRxEWug0I&feature=related

Estilo Khayal:
5. Rashid Khan – Voz

http://www.youtube.com/watch?v=6sT3DJsUIzo
6. Bade Ghulam Ali e Munawar Ali

http://www.youtube.com/watch?v=0mFJ9WL_f7w
7. Malini Rajulkar

http://www.youtube.com/watch?v=6JdJEPdd2LU

Instrumental

8. Cítara – Shahid Pavez 
http://www.youtube.com/watch?v=HuRy_bGX3XY

9. Sarod – Amaan Ali Khan
http://www.youtube.com/watch?v=COyOM3E8ccQ

10. Flauta – Rakesh Chaurasia
http://www.youtube.com/watch?v=yZJ7ZjcK6Vs

11. Cítara – Imrat Khan e filhos
http://www.youtube.com/watch?
v=eW2nBsh23Zo&feature=results_main&playnext=1&list=PLE3A8A8E568F2100B

12. Cítara – Anushka Shankar
http://www.youtube.com/watch?v=8OUwwIRtnL4&feature=related

13. Ravi Shankar – Shiv Kumar Sharma – Bhimsen Joshi – Ram Narayan
http://www.youtube.com/watch?v=BgJ456m5ZSU&feature=related
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RAGA DARBARI KANADA

Darbari Kanada, composta pelo grande Tansen em alguma data entre os séculos XV e 
XVI, é uma das ragas mais populares. Ela é de natureza muito séria e tem uma escala 
descendente complexa. Na parte ascendente, todas as sete notas são usadas, e na 
parte descendente também, mas somente com um movimento específico das notas. 
Portanto, o jaati da raga é chamado de “Shadav Vakra Sampurna”, que significa uma 
raga “não-linearmente completa”. Na parte descendente, pular diretamente de Sa” 
para ni não é permitido, devendo-se passar por dha.

Essa raga tem o “Kanada Prakar”, significando que a combinação das notas ga Ma re 
Sa é prominente e que o movimento de ga até re precisa passar por Ma. Existem 18 
ragas que se enquadram nesse Prakar, tais como Abhogi Kanada, Suha Kanada, Kafi 
Kanada, Nayaki Kanada etc. e todas elas requerem o movimento ga Ma re Sa dessa 
mesma maneira. 

Nesta raga, ga está quase sempre na sombra de Ma, e dha está quase sempre na 
sombra de ni. Isto significa que ao cantar-se ga é necessário começar com o tom em 
Ma e então baixá-lo gradualmente até ga dentro do tempo estipulado pelo ritmo. 
Similarmente, dha é tratado como sombra de ni. 

Essa raga é de natureza muito séria e retrata viira (bravado) e sentimentos 
devocionais. Ela em boa parte transcorre na oitava mais baixa e desenvolve-se em um 
ritmo mais lento. Talas incomuns como Jhumara são vistas em execuções dessa raga, 
por causa dos seus sentimentos sérios e profundos. A popularidade desta raga é tão 
ampla que, ainda que ela seja de natureza estritamente clássica, as composições 
clássicas suaves em bhajans, trilhas sonoras de filmes populares e até mesmo ghazals 
também utilizam essa raga. 

Aaroha: Sa, Re, ga, Ma, Pa, dha, ni, Sa”
Avaroha: Sa”, dha, ni, Pa, Ma, Ga, Re, Sa
Pakad: Pa ni Ma Pa ni ga, ga Ma Re Sa, ni’, Sa, Re, dha’, ni’, Pa’, Ma’ Pa’ dha’ ni’ Re, Sa.
Vaadi: Re
Samvaadi: Pa 
Thaat: Aasawari
Hora: Meia-noite 
Jaati: Shadav Vakra Sampurna
Sentimento: Bravura, devoção, seriedade.
 

EXERCÍCIOS DA RAGA DARBARI KANADA

Tempo lento:

1.    Sa    Re    ga,    Ma    Pa    dha,    ni,    Sa”,    Sa”    dha,    ni,    Pa,    Pa    ni    Ma    

Pa    ni    ga, 

ga    ga    Ma    Re    Sa.

2.    Sa,    dha’    ni’    Pa’,    Ma’    Pa’    dha’,    ni’    Re    Sa.

3.    Ma    Pa    dh,    ni    Pa,    Ma    Pa    dha    ni    ni    Sa”,    ni    Sa”,    ni    Sa”    
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Re”    dha,

ni    Pa,    Pa    Re”,    Re”    Sa”,    Re”    Sa,    Re”    Sa,    Re”    Pa”    ga”,    ga”    ga”   

Ma”    Re”    Sa”,    Re”    ni    Sa”    Re”    dha    ni    Pa,    Pa    ni    Ma    Pa    ni    ga,    

ga    Ma    Re    Sa.

Composições de referência para Raga Darbari Kanada

A melhor maneira de apreciar e aprender as nuances de uma raga é escutar o máximo de 
composições possível. Cada composição tem algo de especial que o compositor está buscando 
expressar. Eu selecionei cuidadosamente alguns dos melhores artistas em performances 
representativas da forma genuína do estilo, da raga e das técnicas. Por favor, escute quantas 
composições puder, e pesquise/encontre também as suas próprias!

Vocal

Bhajan:
1. Jasraj

http://www.youtube.com/watch?v=LBkXEJidX5g&feature=related
2. Jasraj

http://www.youtube.com/watch?v=pxvoL0FZqSM&feature=relmfu
3. Jasraj (sobre a dança Tandav de Shiva)

http://www.youtube.com/watch?v=LTzef4HqjDI&feature=related
4. Jasraj (sobre a pura consciência)

http://www.youtube.com/watch?v=Xlg269q4k54&feature=relmfu      (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=6_1HdHD_AOQ&feature=relmfu      (Parte 2)
http://www.youtube.com/watch?v=Vxnf2H4IJZ0&feature=relmfu      (Parte 3)

Ghazal:
5. Mehadi Hassan

http://www.youtube.com/watch?v=-B_N2fDtcZE&feature=related
6. Ghulam Ali

http://www.dailymotion.com/video/xkdjbg_ghulam-ali-hangama-hai-kyon-complete-
version_music (*) 11

Khayal:
7. Jasraj: 

http://www.youtube.com/watch?v=B3zeI2793TA&feature=related
8. Fateh Ali Khan / Amjad Amanat Ali Khan

http://www.youtube.com/watch?v=9BiAymoFJsQ&feature=related
9. Amir Khan:

http://www.youtube.com/watch?v=nltLeUx2s3A&feature=related
10. Bade Ghulam Ali Khan:

http://www.youtube.com/watch?v=PveyZ1loymY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HANi1v0Zdm0

11. Munawar Ali Khan
http://www.youtube.com/watch?v=YghgZsbcmbY&feature=related

12. Rashid Khan
http://www.youtube.com/watch?v=usqZ3613PtQ&feature=related

13. D. V. Paluskar
http://www.youtube.com/watch?v=MHDjln-cUZo&feature=related

11 (*) Os vídeos marcados com asterisco são aproximações do vídeo original indicado pelo Kirit devido a alguma 
questão com o mesmo (vídeo indisponível etc.).
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Dhruvpad:
14. Wassifuddin Dagar

http://www.youtube.com/watch?v=LxUD1LyAyp0&feature=related      (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=mPowNJNqG7g&feature=relmfu      (Parte 2)
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Instrumental

15. Sarod: Amjad Ali Khan
http://www.youtube.com/watch?v=nAfFws1vLgc&feature=related

16. Cítara: Vilayat Khan
http://www.youtube.com/watch?v=kZB7ZnJM1E4&feature=related

17. Cítara: Shaid Parvez
http://www.youtube.com/watch?v=e1Z5Ib2o3uQ

18. Ashit Desai
http://www.youtube.com/watch?v=WkcnikvmVqs

19. Sarod: Aashish Khan
http://www.youtube.com/watch?v=RfPL2z_DybI&feature=related
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Aaye ho tum jugoñ 

ke baad pyare
4195 Hindi Baul song Kaharva – 

185 12

Aaye    ho    tum,    aaye    ho    tum,    jugoñ    ke    baad    pyare

Papiha    bole,    koyal    bole,    bolate    hai    mor    more

Jugoñ    ke    baad    pyare.

Jin    dino    se    liila    tumhari,    unhi    dino    se    pukar    meri

Roti    hai    añkhiya    aañsu    bhari,    jhumate    hai    man    sare.

Jugoñ    ke    baad    pyare.

Hai    nahi    meri    tapasya,    injor    nahi    hai    amaavasya

Rah    gayi    sirf    ek    hi    chikirsha,    banu    charan    rajkan    tumhare.

Jugoñ    ke    baad    pyare.

Calcutá, 18 de Novembro de 1987.

Tradução:

Tu vieste, meu querido – finalmente Tu vieste, depois de eras
O papiha canta, o koyal canta; o pavão da minha mente também canta.
Depois de eras, meu querido veio.

O dia em que tu descortinaste a Tua liila foi também o dia em que eu chamei por Ti
Meus olhos cheios de lágrimas choram (de felicidade); todas as mentes estão 
dançando.
Depois de eras, meu querido veio.

Não possuo nenhuma penitência e tampouco luz – somente a escuridão está à volta
Um anseio que eu acalento: que eu possa ser a poeira em Teus pés.

12 O número indica a velocidade sugerida para a tabla eletrônica (em matras por segundo).
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# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

1 aaye ho veio, vieste
2 tum Tu
3 jugoñ ke (de) eras
4 baad depois
5 pyare mais querido
6 papiha [nome de um pássaro]
7 bole canta
8 koyal [nome de um pássaro]
9 bolate hai está(ão) cantando

10 mor pavão
11 more meu/minha(s)
12

13 jin o/a qual, que
14 dino dias
15 se de, desde
16 liila liila (jogo cósmico)
17 tumhari Teu/ua(s)
18 unhi esse mesmo
19 dino dias
20 se de, desde
21 pukar chamado [s.]; chamar [v.]
22 meri meu/minha(s)
23 roti chorar; gritar
24 hai é, são; está, estão
25 añkhiya olhos
26 aañsu lágrimas
27 bhari cheio/a(s) de
28 jhumate dançando, gingando
29 hai é, são; está, estão
30 man mente
31 sare tudo, todo/a(s)
32

33 hai é, existe
34 nahi não
35 meri meu/minha(s)
36 tapasya penitência; bom samskara
37 injor luz
38 nahi não
39 hai amaavasya existe escuridão
40 rah gayi permanece
41 sirf apenas
42 ek hi um/a ek um hi [ênfase]
43 chikirsha anseio, desejo
44 banu tornar-se
45 charan pés
46 rajkan partículas de poeiras
47 tumhare Teu/ua(s)

Aaye ho tum jugon ke baad pyare
Canção 4195

21 de Março de 2012
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Ankhiya tumhi ko 

chahati hai
4733 Hindi Bhairavi Dadra

Añkhiya    tumhi    ko    chahati    hai

Brindaban    ke    ban    ban    me,    Brajbasi    ke    man    man    me

Jamuna    ke    kale    niir    me,    ek    Mohan    hi    ramata    hai

Dhenu    chale    tumhari    khoj    me,    benu    bole    tumhari    aash    me    

Koyal    roye    khel    ki    laaj    me,    biina    chand    andhera    hai

Koyal    roye    khone    ki    laaj    me

Calcutá, 2 de Fevereiro de 1990.

Tradução:

(Ó Parampurusha) Meus olhos somente desejam a Ti

Na floresta de Brindaban, nas mentes das pessoas de Braj
Nas negras águas do Jomuna, somente Mohan joga.

As vacas estão movendo-se à Tua procura, a flauta está tocando em antecipação a Ti
O cuco chora, com vergonha de jogar; sem a lua, a escuridão está em todo lado.
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# Palavra Significado

sub-

palavra 1 Significado

sub-

palavra 2 Significado

1 añkhiya olhos
2 tumhi-ko somente para Ti tumhi somente Você ko para
3 chahahti desejos
4 hai é
5

6 Brindaban ke (de) a brindaban
7 ban ban floresta inteira
8 me em
9 Brajbasi ke (de) as pessoas de Braj

10 man man mentes
11 me em
12 Jamuna ke (de) o rio Jamuna
13 kale escuro
14 niir água
15 me em
16 ek um, único
17 Mohan Krishna
18 hi somente
19 ramata hai está jogando
20

21 dhenu vaca
22 chale mover-se em torno
23 tumhari seu/ua, teu/ua
24 khoj busca
25 me em
26 benu flauta
27 bole fala, canta
28 tumhari seu/ua, teu/ua
29 aash antecipação
30 me em
31 koyal pássaro cuco
32 roye chora
33 khel ki (de) esporte, jogo
34 laaj vergonha
35 me em
36 biina sem
37 chand lua
38 andhera escuridão
39 hai é
40 khone

Significado Palavra por Palavra

Canção 4733

Ankhiya tumhi ko chahati hai
18 de Janeiro de 2012
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Boshudha bibhu 

kotona koruna 
kore chole chho

4866 Bengali Desh Bhajan 
Theka – 140

Boshudha    bibhu    kotona    koruna    kore    chole    chho

Gane    spandon    dile,    dhyane    onuraag    aanile

Monone    murchhona    dhele    chho.    Kotona    koruna...

Krishna    tithite    achho,    dhrubotara    hoye    

Jyotsna    nishithe    nacho,    snigdhota    dhele    diye        

Kaler    kapole    dola    dite    chho.    Kotona    koruna…

Kichhu    na    hi    toma    bina,    biina    chhondo-hina

Chitagnite    pran    ene    chho.    Kotona    koruna...

Calcutá, 25 de Maio de 1990.

Tradução:

Ó Senhor do mundo, quão vasta é a Tua graça!
Tu deste ritmo às canções, amor à (minha) meditação,
e preencheste minha mente com (Tuas) variações musicais.

Tu brilhas como a estrela polar na noite escura
Tu danças com (a Tua) suavidade, em noites iluminadas pela lua.
Tudo ... nos ritmos do tempo.

Sem ti não há encanto, como uma viina fora de tom,
Tu trazes a vida (até mesmo) à pira funerária.
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# Palavra Significado

sub-

palavra 1 Significado

sub-

palavra 2 Significado

1 boshudha Terra, mundo
2 bibhu Deus, Senhor
3 kotona quanto
4 koruna graça, compaixão
5 kore chole chho fazer continuamente
6 gane (em) a canção
7 spandon vibração
8 diye dar
9 dhyane (em) a meditação

10 onuraag atração, amor
11 aanile acarretar, promover
12 monone (em) a mente
13 murchhona variações musicais
14 dhele chho despejar, espalhar
15

16 krishna escuro
17 tithite na data
18 accho é, são
19 dhrubotara estrela polar
20 hoye ser, estar
21 jyotsna luz da lua
22 nishithe noite
23 nacho dança
24 snigdhota suavidade
25 dhele diye despejar, espalhar
26 kaler (de) o tempo
27 kapole bochecha, maxilar, face
28 dola dite chho fazer dançar
29

30 kichhu algo, alguma coisa
31 na hi não
32 toma tu, você
33 bina sem
34 biina [um instrumento musical]
35 chhondo ritmo
36 hina sem
37 chitagni-te (em) o fogo da pira funeráriachita pira funerária agni fogo
38 pran vida
39 ene chho trazer

Boshudha bibhu kotona koruna
Canção 4866

29 de Fevereiro de 2012

Significado Palavra por Palavra
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Nome da Canção Número Linguagem Raga Tala
Goloker hori  

gokulete ele
4677 Bengali Bhairavi Dadra – 130

Goloker    hori    gokulete    ele    kaahaar    bhaaggo    phole?

Balo    aamay    balo

Rupatito    chhile    rupe    dhora    dile,    kaar    tapossha    bole?

Rupe    hole    choncholo.    Balo    aamay    balo.

Triloker    benu    bhuloke    bajale,

Duloker    dhenu    monone    chorale

Chhile    modhumoy,    hole    shudhamoy

Bhabe    hole    uchhalo.    Balo    aamay    balo.

Aadite    aamar,    chhile    je    shonge

Triguner    hori    nacho    tribhonge

Liilar    chhonde    bhasho    aanonde    

Dhyane    hole    ujjvalo.    Balo    aamay    balo.    

Calcutá, 7 de Janeiro de 1990.

Tradução:

Parampurusha, que é do mundo cognitivo
Veio em meio à esfera mundana (Gokula)
Por qual boa sorte (bom samskara)? Diga-me como, diga-me...
Ele que estava além das formas, veio às limitações das formas.
Ele que ficou sob a amarra (de prakrati).
Por qual boa penitência (meditação intensa)?

A flauta do mundo divino Ele tocou neste mundo terreno
As vacas do mundo celestial Ele alimentou no mundo mental
Ele que foi a doçura personificada, tornou-se néctar (de minha mente)
Inundando o meu coração com as Suas vibrações. Diga-me como, diga-me...

Ele que esteve comigo desde o próprio começo (da criação)
é o Senhor dos três mundos, dançando brincalhonamente.
Inunde bem-aventuradamente a minha mente com os ritmos da Tua liila (ó Parampurusha)
Ele iluminou minha meditação com a Sua efulgência,
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Diga-me como, diga-me...
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# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

1 goloker (de) o mundo psíquico
2 hori Parampurusha
3 gokulete (em) a Gokula
4 ele veio
5 kaahaar cujo/a
6 bhaaggo destino, sorte
7 phole como resultado de
8 balo diga
9 aamay a mim

10 balo por favor diga
11 rupatito além das formas, sem-forma rupa forma atito além
12 chhile era, foi, estava
13 rupe com forma
14 dhora dile veio ao alcance
15 kaar cujo/a
16 tapossha penitência, meditação intensa
17 bole (com) a força bol força
18 rupe com forma
19 hole tornou(-se)
20 choncholo ativo, não calmo
21

22 triloker (de) os três mundos tri três lok mundo
23 benu flauta

24 bhuloke
(em) a esfera mundana, o 
mundo da criação bhu

criar; entidade 
criada lok mundo

25 bajale jogo, brincadeira

26 duloker
pertencente a outro mundo, 
celestial

27 dhenu vaca
28 monone (em) a mente
29 chorale pastar; dar pasto, pastorear
30 chhile era, foi, estava
31 modhumoy doçura personificada modhu doçura, mel moy personificação
32 hole tornou(-se)
33 shudhamoy néctar personificado shudha néctar moy personificação
34 bhabe (em) a ideação, pensamentos
35 hole tornou(-se)

36 uchhalo
descontrolado, fora de 
controle; muito inspirado

37

38 aadite desde o princípio aadi
começo, início, 
princípio

39 aamar meu/minha
40 chhile je era, foi, estava
41 shonge com
42 triguner (de) as três gunas tri três gun qualificação
43 hori Parampurusha
44 nacho dança

45 tribhonge brincalhão/ona, malandro/a tri três bhonge
quebrado; ponto 
de ruptura

46 liilar (de) a liila
47 chhonde (em) os ritmos chhondo ritmo
48 bhasho inundação, enchente
49 aanonde (com) ananda aanondo bem-aventurança
50 dhyane (em) a dhyan, meditação
51 hole tornou(-se)
52 ujjvalo brilhante, iluminado

Significado palavra por palavra

Canção 4677
Goloker hori gokulete ele

aula de 14 de Dezembro de 2011
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Nome da Canção Número Linguagem Raga Tala
Nayoneri anjon 

manosho 
ranjono

1370 Bengali Darbari 
Kanada 

Bhajan 
Theka

 

Nayoneri    anjono    manosho    ranjono

Tumi    Jonome    morone    shathi    mor

Monjhulo    mohakashe    ango    laboni    bhashe    

Tomate    hoye    chhi    bibhor.

Proponcho    porishore    tomari    mayamukure

Shab    kichhu    ronito    shinjit    o    nupure

Aañkhi    tule    dhoro    aamare    koruna    koro

Shab    bhabe    ogo    chitochor.    

Kichhui    chahina    ami    tomari    chorone

Dao    porabhokti    aattoshomarpone

Tomar    obhishtho    aamar    je    ishtho

Tumi    bidhu    ami    je    chakor.

Calcutá, 16 de Março de 1984.

Tradução:

 (Ó Parampurusha) Tu és (tão próximo de mim) quanto a maquiagem do olho
Tu és as cores (aspirações) da minha mente
Tu és meu verdadeiro companheiro na vida e na morte.
Neste vasto cosmos, cheio de beleza e doce som
Minha mente está suspensa, hipnotizada em Ti.

Tudo neste mundo material, envolvido por Tua liila
Está vibrando com doce som como o de um nupur 13.
Ó Parampurusha, por favor agracie-me com a Tua gentil visão
Tu roubaste a minha mente.

Em Teu abrigo, eu não quero nada mais.
mas conceda-me a devoção suprema, (para que) possa eu me entregar completamente.
Ó mais querido, Tu és a essência do meu amor, da minha meditação
Tu és a lua e eu sou o pássaro chakor 14 

13 Nupur (ou ghungru) é um pequeno sino na forma de esfera oca de metal, um certo número dos quais são amarrados 
juntos como uma tornozeleira, então criando um som quando a pessoa pisa ou bate com seu pé.
14 Numa história mitológica, o pássaro chakor é apresentado como tendo uma intensa atração pela lua – especialmente 
pela lua cheia. Então, em certa ocasião, ele começa a voar em direção à lua, subindo cada vez mais, até que perde sua 
consciência e enfim cai. Trata-se de uma representação ou símbolo de auto-entrega ou auto-sacrifício. (Cconforme 
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# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

1 nayoneri dos olhos
2 anjono maquiagem
3 manosho da mente
4 ranjono cor; alegria, felicidade
5 tumi Tu, Você
6 jonome (em) a vida
7 morone (em) a morte
8 shathi companheiro
9 mor meu(s)/minha(s)
10 monjhulo som vibrante
11 mohakashe vasto céu moha vasto aakashe (em) o céu
12 ango-laboni beleza ampla ango membros laboni beleza
13 bhashe flutuar, varrer embora
14 tomate (em) Ti, Você
15 hoye chhi eu fico, me torno
16 bibhor suspenso, sem fala, hipnotizado
17

18 proponcho mundo material
19 porishore dentro dos limites
20 tomari Teu(s)/Tua(s)
21 maya-mukure espelho de maya, liila de Deus
22 shab tudo, todos/as
23 kichhu coisas
24 ronito vibradas com o som
25 shinjito som de nupur
26 nupure sino de tornozeleira
27 aañkhi olhos
28 tule levantar
29 dhoro segurar
30 aamare (em) mim
31 koruna compaixão
32 koro fazer
33 shab bhabe (em) todos os pensamentos shab tudo, todos/as bhabe pensamentos
34 ogo ó
35 chitochor aquele que rouba o coração chito coração, mente chor ladrão
36

37 kichhui qualquer coisa realmente kichhu qualquer coisa i [ênfase]
38 chahi na não querer chahi desejar, querer na não
39 ami eu
40 tomari Teu(s)/Tua(s)
41 chorone pés
42 dao (por favor) dê
43 porabhokti devoção suprema
44 aatto-shamarpone auto-entrega atto [atma] auto shamarpone entrega
45 tomar Teu(s)/Tua(s)
46 obhishtho objeto de dhyana
47 aamar meu(s)/minha(s)
48 je aquele/a, aquilo
49 ishtho amado, mais querido
50 tumi Tu, Você
51 bidhu lua
52 ami eu
53 je aquele/a, aquilo
54 chakor um tipo de pássaro

Significado palavra por palavra

Canção 1370
Nayoneri anjon manosho ranjono

aula de 30 de Novembro de 2011

explicado por Kirit.)
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
She din shondhay 3382 Bengali Nat Bhairavi 

15
Bhajan 

Theka – 140

She    din    shondhay    smit    boshudhay

Tumi    eshe    chhile    mor    ghore

Chhond    chhilo    mone    anondo    dhyane    

Onjon    eñke    dile    aañkhi    pore.

Tumi    eshe    chhile    mor    ghore.    

Shishare    rekhe    hat    kotha    kohile,    

Nimishe    shab    betha    shoraiya    dile

Bolile    nahi    bhoy    jhonjha    jhod    ele,    

Ami    achhi    tomare    ghire.

Tumi    eshe    chhile    mor    ghore.

Otha    nama    aar    poton    obhudoy,    

Cholar    pothe    aashe    o    kichhui    noy

Lokhha    shathe    rekhe    choli    o    nishchoy,    

Manabtar    joy    aanibare

Tumi    eshe    chhile    mor    ghore.

Calcutá, 8 de Fevereiro de 1986.

Tradução:

Naquele dia ao entardescer, quando a Terra estava sorrtndo
Tu vieste ao meu lar
Minha mente estava em bem-aventurada vibração da meditação
Tu puseste um unguento divino sobre meus olhos.

Tu me abençoaste com a Tua mão sobre minha cabeça e falaste comigo,
removendo todas as dores em um piscar de olhos.
Tu me disseste para não temer tormenta alguma pois Tu me envolves (em proteção).

15 N.A.: Com um toque de Asavari.
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Altos e baixos, avanços e desvios
Inevitavelmente ocorrem na jornada (da vida).
Siga adiante, certamente, com clareza da sua meta
Para assegurar a vitória à humanidade.
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# Palavra Significado

1 she aquilo, aquele/a
2 din dia
3 shondhay (em) o entardescer
4 smit sorriso
5 boshudhay da Terra
6 tumi Tu
7 eshe chhile veio
8 mor meu/minha
9 ghore casa, lar

10 chhond ritmo, vibrações
11 chhilo era, foi
12 mone (em) a mente
13 anondo bem-aventurança
14 dhyane (em) meditação
15 onjon unguento
16 eñke dile aplicar
17 aañkhi olhos
18 pore em, sobre
19

20 shishare cabeça
21 rekhe colocando, mantendo
22 hat mão
23 kotha estória
24 kohile contou, disse
25 nimishe (em) um piscar de olhos
26 shab tudo, todos/as
27 betha dor
28 shoraiya dile removeu
29 bolile disse, contou
30 nahi não
31 bhoy medo
32 jhonjha jhod tempestade, tornado
33 ele vindo, vinda
34 ami eu
35 achhi sou, estou
36 tomare tu
37 ghire cercar, envolver
38

39 otha elevando
40 nama caindo
41 aar e
42 poton desvio
43 obhudoy progresso
44 cholar pothe no caminho
45 aashe virá
46 o kichhui noy nada mais
47 lokhkha meta
48 shathe rekhe manter-se com
49 choli mover
50 o também
51 nishchoy certamente
52 manabtar (de) a humanidade
53 joy vitória
54 aanibare realizar, assegurar

Significado Palavra por Palavra

Canção 3382
She din shondhay

01 de Fevereiro de 2012
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Tomar kotha bhebe 668 Bengali Desh Dadara – 130

Tomar    kotha    bhebe    bhebe,    anno    kichhu    bhabate    nari

Bhababo    nako    jotoi    bhabi,    bhabonate    jodiye    podi.

Tomar    kotha    bhebe    bhebe.

Tumi    achho    ami    achhi,    bishsho    jogot    bhule    gechhi

Tomar    rupe,    tomar    rage,    shob    kichhutei    tomare    heri.

Tomar    kotha    bhebe    bhebe.

Duraakasher    oi    je    tara,    shamol    shobhay    ei    je    dhora

Tomar    bhabe    aatto    hara,    neche    chole    tomare    gheri.

Tomar    kotha    bhebe    bhebe.

Calcutá, 14 de Julho de 1983.

Tradução:

Pensando em Ti, eu não consegui pensar em mais nada
Pensando em não pensar (em Ti), eu somente me prendi em Ti.

Tu és, e eu sou; o universo desapareceu
Em Tua forma, em Teus encantos; em todas em coisas eu vejo somente a Ti.

A Tua beleza em uma estrela distante, o verde da Terra
Tudo sumiu no Teu pensamento, na dança em torno de Ti. 
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# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

1 tomar Teu/ua(s)
2 kotha história, pensamentos
3 bhebe bhebe pensando repetidamente
4 anno outro/a
5 kichhu coisas
6 bhabate capaz de pensar
7 nari não
8 bhababo pensará
9 nako não de novo

10 jotoi de qualquer jeito; não importa como
11 bhabi (eu) penso
12 bhabonate (em) os pensamentos
13 jodiye podi ancorado, conectado
14

15 tumi Teu/ua(s)
16 achho é, são; está, estão
17 ami eu
18 achhi sou; estou
19 bishsho universo
20 jogot mundo
21 bhule gechhi esqueci
22 tomar Teu/ua(s)
23 rupe forma
24 tomar Teu/ua(s)
25 rage encantamentos, cores
26 shob tudo, todo/a(s)
27 kichhutei (em) coisas
28 tomare (em) Ti
29 heri perder
30

31 duraakasher (de) longe no céu dur distante aakasher (de) o céu
32 oi aquele/a(s), aquilo
33 je aquele/a(s), aquilo
34 tara estrela
35 shamol verde
36 shobhay (com) beleza
37 ei je este mesmo
38 dhora terra
39 tomar Teu/ua(s)
40 bhabe pensamentos
41 aatto Eu; alma
42 hara perdido/a
43 neche chole continuo dançando
44 tomare (a) Ti
45 gheri cercando, rodeando

Tomar kotha bhebe bhebe
Canção 668

21 de Março de 2012

Significado Palavra por Palavra
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Tondra dao katiye 867 Bengali Jogiya / 

Gunkari
Kaharva – 

160

Tondra    dao    katiye,    bhiti    dao    shoriye

Aaloker    poth    dhore,    shahoshe    jai    egiye.

Bhiti    dao    shoriye.

Je    bol    diye    chho    more,    je    giiti    bhore    chho    shure,

Je    modhu    koroke    bhore,    tahake    nao    bariye.

Bhiti    dao    shoriye.

Je    shur    hiyate    shadha,    je    sriti    morome    gañtha

Je    druti    dile    debota,    shebate    nao    lagiye.

Bhiti    dao    shoriye.

Calcutá, 11 de Setembro de 1983.

Tradução:

Ó Parampurush,por favor destrua o meu torpor (ignorância) e remova o medo
Atendo-me ao caminho da efulgência, eu me moverei adiante corajosamente.
Remova meus medos.

A força que Tu deste, a canção que Tu infundiste na música,
O néctar com que Tu encheste o broto – por favor, não permita a destruição disso.
Remova meus medos.

As notas que eu pratiquei em meu coração, a memória que eu teci em meu interior 
profundo
A velocidade – ó Senhor – que Tu deste, por favor, utilize tudo no serviço.
Remova meus medos.
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# Palavra Significado

1 tondra torpor, sonolência
2 dao katiye destruir, remover
3 bhiti medo
4 dao shoriye remover
5 aaloker (de) a luz, efulgência
6 poth caminho
7 dhore segurar, agarrar-se
8 shahoshe com coragem
9 jai egiye mover-se adiante

10 (de) os apegos
11 je aquele/a, aquilo
12 bol força
13 diye chho tu deste, você deu
14 more para mim
15 je aquele/a, aquilo
16 giiti canção
17 bhore chho preencheu
18 shure notas, música
19 je aquele/a, aquilo
20 modhu doçura, néctar
21 koroke broto
22 bhore preencher
23 tahake a eles
24 nao não
25 bariye atacar, golpear
26 esqueceu
27 je aquele/a, aquilo
28 shur notas, música
29 hiyate no coração
30 shadha aperfeiçoado, praticado
31 je aquele/a, aquilo
32 sriti memória
33 morome nas profundezas, no fundo da mente
34 gañtha tecer
35 je aquele/a, aquilo
36 druti velocidade
37 dile deu
38 debota vibrações; Senhor
39 shevate a serviço
40 nao lagiye utilizar em, empregar em

Significado Palavra por Palavra

Canção 867

Tondra dao katiye
18 de Janeiro de 2012
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala
Tum ho mere 

Krishna
4070 Hindi None Bhajan 

Theka – 155

Tum    ho    mere    Krishna    jagatpati,

Mai    tumhe    chahata    huñ,    divarati

Tum    alakh    niranjan    purna    jyoti

Mai    juganu    ki    jyot    kshudra    ati

Mai    tumhe    chahata    huñ    …

Tum    ho    srishthi    me,    aadi    anant

Kabhi    karal    bhayal,    kabhi    dayal    prashanta

Ek    hañsi    se    tumhari    vishva    bechain

Ek    khushi    se    tumhari    jhume    jaladhi

Mai    tumhe    chahata    huñ    …

Tumhare    sath    meri    tulana    nahi

Tumhari    upama    tum    ho    sahi

Mai    srotoñ    ka    phul    bah    raha    tha    

Tune    mujhe    utha    kar    sunai    giti

Mai    tumhe    chahata    huñ    …    

Ananda Nagar, 26 de maio de 1987.

Tradução:

Ó Senhor do universo, Tu és o meu Krs'n'a.
Eu Te amo dia e noite.
Tu és uma chama toda efulgente, invisível e imaculada
Eu sou o mero piscar de um vagalume.

Nesta criação
Tu és sem começo nem fim
Algumas vezes terrivelmente assustador
E outras, afetuosamente gentil.
O mundo está aguardando inquieto por um único sorriso Teu.
Oceanos balançam com a Tua alegria.

Eu não posso me comparar a Ti,
Somente Tu podes ser comparado contigo.

42



Eu estava flutuando para longe, levado como uma flor numa correnteza,
Tu me ergueste e me cantaste Tua canção.
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# Palavra Significado sub-palavra 1 Significado sub-palavra 2 Significado

1 tum tu
2 ho és
3 mere meu
4 Krishna Krishna
5 jagatpati senhor do universo jagat universo, mundo pati controlador
6 mai eu
7 tumhe a Ti
8 chahata huñ eu amo
9 divarati dia e noite diva dia rati noite

10

11 tum tu
12 alakh invisível
13 niranjan sem máculas, defeitos
14 purna completo, perfeito
15 jyoti chama
16 mai eu
17 juganu vaga-lume
18 ki de
19 jyot chama
20 kshudra insignificante
21 ati bastante, muito
22

23 tum Tu
24 ho és
25 srishthi me (em) a criação
26 aadi sem começo
27 anant infinito
28 kabhi algumas vezes
29 karal terrível
30 bhayal assustador
31 kabhi algumas vezes
32 dayal compassivo
33 prashanta profundamente tranquilo
34 ek um
35 hañsi se (com) sorriso
36 tumhari Teu
37 vishva universo
38 bechain inquieto
39 ek um
40 khushi se (com) alegria
41 tumhari teu/tua
42 jhume dança
43 jaladhi oceano
44

45 tumhare sath (com) 
46 meri minha
47 tulana comparação
48 nahi não
49 tumhari Tua
50 upama comparação
51 tum ho Tu és
52 sahi apropriado
53 mai eu
54 srotoñ ka da corrente, fluxo
55 phul flor
56 bah raha tha estava fluindo
57 tune Tu
58 mujhe mim
59 utha kar erguendo
60 sunai cantou
61 giti canção

Tum ho mere Krishna jagatpati
Canção 4070

25 de Abril de 2012

Significado Palavra por Palavra
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Nome da Canção Número Linguagem Raga Tala
Tumi je eshe chho 

aaj
647 Bengali Darbari 

Kanada
Kaharva 16

Tumi    je    eshe    chho    aaj,    byathito    joner    kotha    bhabite

Shabar    moner    kalo    nashite,    shakol    jibere    bhalobashite

Tabo    aasha    poth    cheye    boshiya    chhilo    je    dhora

Bethar    chinho    tar    chhilo    je    onge    bhora

Shukher    shakol    resh    hoye    giye-chhilo    hara

Klesher    darun    bhar    bohite    bohite.

Dhoraro    bokhkhe    jalo    aaro    beshi    kore    aalo

Nipidito    hiya    majhe    aaro    beshi    shudha    dhalo

Udatto    shore    shabare    dak    diye    balo

Uñchu    shire    shammukh    pane    cholite    

Calcutá, 5 de Julho de 1983.

Tradução:

Ó Senhor, Tu vieste hoje para cuidar das pessoas sofredoras, 
Para destruir a escuridão em todas as mentes, para amar todos os seres vivos.

A Terra estava ansiosamente esperando pela Tua chegada,
Com marcas de feridas por todo o corpo dela.
Todos os sinais de felicidade perderam-se, 
Arrastando o doloroso fardo de agonia.

No seio da Terra, produza mais luz.
Nos corações em dificuldades, despeje ainda mais néctar.
Conclamando todos com voz firme,
A moverem-se adiante com as cabeças erguidas.

16 N.E.: Também pode ser tocada em Tin Taal.
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# Palavra Significado

1 tumi je Você
2 eshe chho veio
3 aaj hoje
4 bethito [adj.] sofredor(a)
5 joner pessoas
6 kotha estória, situação
7 bhabite pensar sobre, preocupar-se com
8 shabar tudo, todos(as)
9 moner mentes

10 kalo escuridão
11 nashite destruir
12 shakol tudo, todos(as)
13 jibere seres vivos
14 bhalobashite amar
15

16 tabo teu(ua), seu(ua)
17 aasha vinda
18 poth caminho, estrada
19 cheye ficar estarrecido, olhar fixamente
20 boshiya chhilo sentado
21 je aquilo, aquele(a)
22 dhora Terra
23 bethar [adj.] sofredor(a)
24 chinho sinal, marca
25 tar seu(ua), dele(a)
26 chhilo era, foi
27 je aquilo, aquele(a)
28 onge corpo
29 bhora cheio de
30 shukher felicidade
31 shakol tudo, todos(as)
32 resh persistindo, subsistindo
33 hoye giye acontecer
34 chhilo era, foi
35 hara perdido
36 klesher infelicidade, tristeza
37 darun sério, grave, intenso, extremo
38 bhar peso
39 bohite bohite carregar (continuamente)
40

41 dhoraro da Terra
42 bokhkhe peito, seio
43 jalo iluminar
44 aaro mesmo, ainda que
45 beshi mais
46 kore fazer
47 aalo luz
48 nipidito [adj.] sofredor(a)
49 hiya coração
50 majhe dentro
51 aaro mesmo, ainda que
52 beshi mais
53 shudha néctar, doçura
54 dhalo derramar, espargir
55 udatto nobre, elevado
56 shore notas musicais
57 shabare para todos(as)
58 dak diye chamar, evocar, conclamar
59 balo dizer
60 uñchu manter
61 shire cabeça
62 shammukh à frente
63 pane em direção de/a
64 cholite mover

Significado palavra por palavra

Canção 647
Tumi je eshe chho aaj

aula de 27 de Agosto de 2011
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