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INTRODUÇÃO A 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.   

 

MOVIMENTO Prabhat Samgiita Para Todos! 
 

Desde 2010 tem acontecido um esforço contínuo e dedicado para divulgar e tornar Prabhat 
Samgiita acessível no Brasil. Esse movimento foi batizado de “Prabhat Samgiita Para 
Todos” pois entendemos que o conteúdo das canções é universal e que essa era a intenção 
do autor delas.  

Kirit Dave, indiano radicado na Califórnia, foi e ainda é uma figura central nisso, 
incansavelmente nutrindo esse movimento com conhecimento e inspiração. Ele foi 
pessoalmente orientado por Prabhat Ranjan Sarkar para realizar esse trabalho. Alguns de 
seus alunos já estão também atuando como professores em diferentes partes do Brasil. 
Todo o trabalho é feito voluntariamente. 

O movimento organiza turnês anuais com Kirit bem como promove atividades ao longo 
de todo o ano com os professores locais. As atividades incluem oficinas, cursos, concertos 
e encontros de prática musical e espiritual por diversas regiões e cidades do Brasil. 
Também há aulas com Kirit pela internet sobre as canções de Prabhat Samgiita (pronúncia 
e significado) e cursos diversos – atualmente sobre Astaunga Yoga, a ciência da meditação, 
e sua aplicação às práticas de meditação. 

Conheça mais sobre as canções, as atividades e o movimento em nosso site: 
http://prabhatsamgiita.org. Confira ali nossa agenda e veja como participar das aulas 
online. 

Informações e contato: prabhatsamgiita@gmail.com.  

http://prabhatsamgiita.org/
mailto:prabhatsamgiita@gmail.com
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GLOSSÁRIO 
 
 

A música clássica indiana pode ser dividida em duas tradições principais: a música 
Hindustani, do norte da Índia, e a música Carnática, do sul da Índia. Muitas das canções 
de Prabhat Samgiita estão baseadas nas formas da música clássica indiana dentro da 
tradição Hindustani. 
 
Este glossário é uma seleção de termos básicos da Música Clássica Hindustani: 

 

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

2. Shuddha swara: nota natural [shuddha = “pura”] 

3. Komal swara: nota bemol (Re, Ga, Dha, Ni) [komal = “delicada”] 

4. Tivra swara: nota sustenida (Ma) [tivra = “aguda”] 

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

12. Aaroha: estrutura da escala ascendente de um raga 

13. Avaroha: estrutura da escala descendente de um raga 

14. Pakad: padrão de notas pelo qual pode-se definir ou identificar um raga. 

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

16. 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. 

17. 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. 

 

  

                                                 
1 A palavra tala é formada a partir das letras iniciais de tandava e lalita marmika (tala = ta + la). 
2 Raga é uma estrutura musical a partir da qual são feitas composições musicais que são agradáveis aos 
ouvidos. Raga significa “aquilo que colore a mente”. 
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 

 
Representaremos shuddha swaras com letras iniciais maiúsculas, p. ex. “Sa” e “Ga”, e tanto 
komal quanto tivra swaras com letras iniciais minúsculas, p. ex. “ga” e “ma”.5  
 
Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 
Existem 4 komal swaras (re, ga, dha, ni) e uma tivra swara (ma).6  
No total são 12 swaras.7 
 
 
 

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 
 

  

                                                 
5 Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas naturais 
são: S, R, G, M, P, D, N. 
6 Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre shuddha swaras. 
7 Quer dizer, numa saptak (conjunto de 7 notas naturais que na música ocidental está relacionado com uma 
“oitava”). A sequência inteira das 12 notas numa saptak (aqui madhya saptak) é: Sa, re, Re, ga, Ga, Ma, ma, Pa, 
dha, Dha, ni, Ni. 
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TECLADO DO HARMÔNIO COM LEGENDA DE NOTAS 
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INTRODUÇÃO AOS TAALS 
 

 
Taal (ou Tala): ciclo rítmico 
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 
 
Chau Taal – 12 Matras (8) 
Dha  Dha     Dhin  Ta    Kete  Dha     Dhin  Ta     Tete  Kat     Gadi  Gin 
 
1        2          3         4       5        6           7        8        9       10       11       12 
X                   O                 2                    O                  3                   4 
 
Jhap Taal – 10 Matras (9) 
Dhin  Na    Dhin  Dhin  Na    Tin  Na    Dhin  Dhin  Na 
 
1         2         3        4        5         6     7       8         9        10 
X                   2                             O             3 

                                                 
8 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
9 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
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SWARA VISTARA NO RAGA BHAIRAVI 
 
 
 

1.  Sa  re  ga  Ma  Pa  dha  ni  Sa”,  Sa”  ni  dha  Pa  Ma  ga  re  Sa. 
 
2.  Sa,  Sa  re  ga~  re  Sa,  re  ni‟ dha‟  ni‟  Sa,  Pa‟  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa,  Sa  
re  ga  Ma  ga~  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  re  ga  Ma  ga  
Ma~  re  Sa. 
 
3.  ni‟  Sa  ga  Ma  Pa,  dha  Pa,  Ma  Pa  ga  Ma  dha  Pa,  Sa  ga  Ma  Pa  ga  
Ma  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa,  ni‟  Sa  ga  Ma  dha  Pa  ga  Ma  re  Sa. 
 
4.  ni‟  Sa  ga  Ma  dha  Pa,  ga  Ma  ni  dha  Pa,  Ma  Pa  ga  Ma,  Sa  ga  Ma  Pa  
ga  Ma  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa. 
 
5.  ga  Ma  dha  ni  Sa”,  ni  Sa”  ni  Sa”  ni  Sa”  re”  Sa”  ni  Sa”  dha  Pa,  Pa  
dha  Ma  Pa  ga  Ma,  Sa  ga  Ma  Pa  ga  Ma  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa. 
 
6.  ga  Ma  dha  ni  Sa”  ga”  re”  Sa”,  Sa”  Re”  Sa”  Re”  ga”  Re”  Sa”,  ni  Sa”  
ni  Sa”  re”  Sa”  ni  Sa”  dha  Pa,  Pa  Sa”  Sa”  re”  Sa”  ni  Sa”  dha  Pa,  Pa  
dha  Ma  Pa  ga  Ma,  Sa  ga  Ma  Pa  ga  Ma  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  Re  ga~  re  
Sa. 
 
7.  ni‟  Sa  ga  Ma  Pa,  Pa  ni  Dha  ni  Pa  dha  Pa,  Pa  Dha  ni  Sa”  Dha  ni~  
dha  Pa,  Pa  dha  Ma  Pa  ga  Ma,  Sa  ga  Sa  ga  Ma  ma  Ma  ga~  re  Sa,  dha‟  
ni‟  Sa  ga  Re  ga  Sa  re  Sa. (10) 
 
8.  Sa  re  ga  Pa,  Sa  re  ga  Pa  ni  dha  Pa,  Pa  dha  Ma  Pa  ga,  Re  ga  Ma  
ma  Ma  ga~  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa. 
 
9.  Pa  dha  Ni  Sa”,  Ni  Sa”~  dha  Pa,  Pa  dha  Ni  Sa”  Re”  Ni  Sa‟‟~  dha  
Pa,  Dha - -  ni  Sa”  dha  Pa,  Ma  Dha  ni  Sa”~  dha  Pa,  Pa  dha  Ma  Pa  ga,  
Sa  ga  Ma  Pa  ga  Ma  re  Sa,  dha‟  ni‟  Sa  ga~  re  Sa. (11) 

                                                 
10 Introdução do shudha Dha e tivra ma. 
11 Introdução do shudha Ni. 
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SWARA VISTARA NO RAGA DARBARI KANADA 
 
 
 

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

ni    ga,    ga    ga    Ma    Re    Sa,     Sa,    dha‟    ni‟    Pa‟,    Ma‟    Pa‟    dha‟,    ni‟    Re    Sa. 

 

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

 

3.  S,  S,  n‟  S,  n‟  S  R,  n‟  S,  n„  S  R  S,  n‟  S  R  d‟  n‟  S,  S  d‟  n‟  S,  S  R  S,  n‟  S  d‟  n‟  R  

S,  n‟  S  n‟  S  n‟  S  R  d‟,  n‟  R  S, 

d‟  n‟  S,  M‟  P‟  d‟  n‟  P‟,  M‟  P‟  d‟  n‟  S,  n‟  S  R  S,  n‟  S  R  g,  g  g  M  R  S,  n‟  S  R  

d‟  n‟  S,  S  R  g  M  R  S,  n‟  S  R  d‟  n‟  P‟,  M‟  P‟  d‟  n‟  R  S,  S  R  g  M  P,  M  P  g  M  

R  S,  S  R  g  M  P,  M  P  g  M  R  S,  n‟  S  n‟  S  R  d‟  n‟  R  S,  S  R  g  M  P,  M  P  d  n  

P,  M  P  g  M  R  S,  M  P  d  n  P,  M  P  d  n  n  S”,  M  P  d  n  n  S”,  S”  d  n  P,  M  P  g  

R  S  R  S,  d‟  n‟  R  S,  n‟  S  R  d‟  n‟  R  S, 

S  R  g  M  P,  M  P  d  d  n  P,  M  P  d  n  S”,  n  S”n  S”  R”  d  n  P, 

M  P  d  d  n  P,  M  P  d  d  d  d  n  P,  M  P  d  d  d  d  d  d  n  P,  M  P  d  n  n  S”,  n  S”n  

S”R”d  n  P,  P  n  M  P  n  g,  g  g  M  R  S,  n‟  S  R  d‟  n‟  R  S, 

M  P  d  n  S”,  n  S”  n  S”,  M  P  d  n  S”,  n  S”n  S”  n  S”  R”d  n  P,  P  R”,  P  R”,  R”  

S”  R”  S”  R”  S”  R”  P”  g”,  g”  g”  M”  R”  S”, 

M  P  d  d  n  P,  M  P  d  n  n  S”,  n  S”n  S”  n  S”  n  S”  R”  d  n  P,  P  R”,  P  R”,  R”  S”  

R”  S”  R”  S”  R”  S”  R”  P”  g”,  g”  g”  M”  R”  S”,  R”  n  S”  R”  d  n  P,  R”  n  S”  R”  

d  n  P,  M  P  n  g,  g  g  M  R  S,  n‟  S  R  d‟  n‟  R  S,  d‟  n‟  S,  n‟  S  R  g  g  M  R  S, 

S  R  g  M  P  d  n  S”,  S”  d  n  P  M  P  n  g  M  R  S, 

R  S  d‟  n‟  R  S,  R  S  d‟  n‟  R  S.  
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Ajana pothik thamogo 
khanik 

1698 Bengali  Kaharva 

 
 

Ajana   pothik   thamogo   khanik 

Tomay   porabo   mala 

Kushumo   porage   smito   onurage 

Shajaye   ene   chhi   dala.   Tomay… 

 

Gaan   geye   choliya   chhi,   tomare   tushite 

Shur   loye   shadhiya   chhi,   tabo   shongite 

Priti   shambite   modhumakha   chite 

Mandrito   mono   mekhola.   Tomay… 

 

Chhonde   chhonde   nachi   tomare   barite    

Uchhal   anonde   shudharo   shorite 

Chai   na   kichhu   nite,   chai   shudhu   dite 

Bhalobasha   porano   dhala.   Tomay… 

 

Calcutá, 17 de agosto, 1984. 
 
Tradução: 
 

Ó Viajante Desconhecido, por favor espera um momento 
Quero Te guirlandar com a fragrância de flores. 
Com amor e sorrisos, eu decorei esta guirlanda. 
 
Estou cantando canções para Ti, 
Tentando compreender o ritmo e a melodia da Tua música. 
Minha mente inquieta e complexa quer entrar nas Tuas doces e amorosas vibrações. 
 
Eu danço no ritmo para Te atrair. 
No mundo transitório, fluindo com o rio de néctar, 
Eu não quero receber nada, somente quero dar. 
Ama-me apenas e faz-me cheio de vida. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Aji tomari paroshe 
tomari haroshe 

734 Bengali Bhairavi Kaharva 

 
 

Aji   tomari   paroshe   tomari   haroshe 

Dharoni   uthilo   hashi 

Aji   tomari   chhonde   tomari   anonde 

Dhora   kohilo   bhalobashi 

Ami   tomakei   bhalobashi 

 

Tabo   kripa   dharate   tomari   aashishe 

Kalo   kuyashar   kali   kete   gelo   nimeshe 

Jahara   tomar   aalo   nibaiya   dite   chhilo 

Kotha   gelo   she   paporashi.   Tomari   paroshe … 

 

Je   bhabona   chapa   chhilo   kalpona   kushume 

Taha   aaj   nebe   elo   morttero   marome 

Dhoray   prodip   jele   shapto   lokete   mile 

Eki   shure   bajabo   bañshi.   Tomari   paroshe … 

Calcutá, 8 de agosto, 1983. 
 
Tradução: 
 

Com Teu toque e alegria, a Terra está sorrindo. 
Em Teus ritmos e bem-aventurança 
A Terra proclama: “Eu Te amo, somente a Ti eu amo.” 
 
Com tua contínua graça e benções, 
a escuridão da neblina foi destruída num piscar de olhos. 
O epítome do mal que costumava eliminar a Tua luz 
Ó! Onde é que ele desapareceu? 
 
Os sentimentos que estavam ocultos (como que) por trás das flores da imaginação 
agora emergiram da profundidade da Terra. 
Acendendo as luzes na Terra, fundindo-se em todos os universos, 
Todos agora irão tocar flautas em uma Única nota.  
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Nome da composição Compositor Idioma Raga Tala 

Composição estilo 
Dhrupad 

Ramashraya Jha – Bhairavi Chautaal 

 
 
 
 

 
  

Matra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x o x o x x

Dha Dha Dhin Ta Kete Dha Dhin Ta Tete Kat Gadi Gin

Linha:

1 S S r g > M P g M r > S

2 r n' S g r g M g P P > M

3 g M d d P P S" d n d P >

4 S r g r g M P g M r > S

5 S S r g > M P g M r > S

6 d g M d d n S" S" > r" r" S"

7 d n d n S" S" r" g" M" r" > S"

8 d n d M > P g M S r g M

9 S r" S" n d P P g M r > S

10 S S r g > M P g M r > S
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Nome da canção Número Língua Raga Tala 

Jaya shubha vajradhara 
(Shiva Giiti) 

2526 Sânscrito  Kaharva 

 
 
 

Jaya   shubha   vajradhara,   shubhra   kalevara 

Vyaghrambara   hara   dehi   padam 

 

Jaya   vishana   ninadaka,   kleshaviduraka 

Sarvadhiidharaka,   dehi   padam 

 

Jaya   aadipita   aadideva   mantresha   mahadeva 

Bhavatiita   abhinava   dehi   padam 

 

Rajatagirinibha   madhumaya   durlabha 

Ananda   amitabha   dehi   padam 

Jaya   satya   sanatana   paramapadam 

Calcutá, 28 de março de 1985. 

Tradução: 
 

Vitória ao benevolente empunhador do relâmpago, com a pele branca, 
Envolto em peles de tigre – dê-me abrigo aos Teus pés. 

Vitória àquele que sopra a longa trompa, o removedor de todas as aflições, 
Aquele  no qual todo o intelecto se abriga – dê-me abrigo aos Teus pés. 

Vitória ao Pai Primordial, ao Senhor Primordial, ao Senhor do mantra, o Deus dos deuses. 
Além de todo o pensamento, sempre novo – dê-me guarida aos Teus pés. 

Aquele que se parece com uma montanha de prata, cheio de doçura, difícil de alcançar, 
Bem-aventurado e infinitamente radiante – dê-me guarida aos Teus pés. 
Vitória à verdade eterna, o abrigo de todos. 
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala 

Shubho chetonay 4775 Bengali Darbari Kanada Kaharva 

 

 

Shubho   chetonay   priti   dotonay, 

Eshe   chhile   tumi   priyo   aamar   ghore. 

Mon   jomunay   dheu   neche   jay,    

Ujaner   pane   tumi   chalale   tare. 

 

Nitto   brindabone   aachho   bhokter   shone. 

Shabakar   kotha   shune   jao   tumi   protikhone. 

Shob   bhab   shob   kaaj   royechhe   tabo   monone 

Tumi   achho   mormo   bhore.    

Eshe   chhile   tumi… 

 

Nittanondo   tabo   lilanonder   shathe 

Shob   kichhu   ghire   achho   he   priyo   oto-prote 

Onu-poromanu   majhe   he   chiro   achho   jogote 

Kalatito   kalgoto   proti   prohore. 

Eshe   chhile   tumi…    

Calcutá, 2 de março de 1990. 
 

Tradução: 

Ó amado, Tu vieste à minha mente com um espírito amoroso e abençoado. 
As ondas emergentens do (rio) Yamuna da minha mente dispersam-se dançando. 
Tu as guia correnteza acima. 
 

Tu sempre estás no Brindaban das mentes dos devotos. 
Tu sempre escutas as estórias de todos. 
Todos os sentimentos e ações estão dentro da Tua mente. 
Tu preenches todos os corações. 
 

(Enquanto estás) Em Tua liila, Tu estás além de toda a liila, 
Tu envolves (testemunhas) todos, individualmente e coletivamente. 
Tu estás eternamente presente na existência mais profunda de todos. 
Tu estás além do tempo; no fluxo do tempo, em todos os momentos.  
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Nome da composição Compositor Idioma Raga Tala 

Teen Taal Sargam Kirit Dave - Bhairavi Teen Taal 
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Nome da canção Compositor Linguagem Raga Tala 

Tomar aapon hoter 
(Rabindra Samgiit) 

Rabindra Nath 
Thakur 

Bengali Bhairavi Dadra 

 
 

Tomar   aapon   hoter   dole,   dolao   dolao   dolao   amar   hridoy. 

Ke   amare   ki   je   bale,   bholao   bholao   bholao   amar   hridoy. 

    

Ora   kebol   kothar   pake,   nitto   amay   beñdhe   rakhe. 

Bañshir   dake   shakol   bañdhon,    

kholao   kholao   kholao   amar   hridoy. 

    

Mone   pode   kato   na   din   rati,    

Ami   chhilem   tomar   khelar   shathi. 

Aj   ke   tumi   temni   kore,   shamne   tomar   rakho   dhore. 

Amar   prane   khelar   she   dheu,    

tolao   tolao   tolao   amar   hridoy. 

 
Rabindra Nath Thakur 

Rabindra Samgiit 
Tradução: 
 

Balança  suavemente meu coração no balanço da Tua própria mão 
Faz-me esquecer de tudo o que as pessoas dizem 
 
Elas somente me mantêm amarrado no emaranhado das palavras 
Quebra todas as amarras com o chamado da Tua flauta. 
 
Eu me lembro de tantos dias e noites 
Em que eu era Teu companheiro no Teu jogo (liila) 
Segura-me hoje de novo do mesmo jeito na Tua frente  
Desperta o ritmo do Teu jogo divino (liila) na minha vida.  



17 

Nome da Canção Número Linguagem Raga Tala 

Tumi je eshe chho aaj 647 Bengali Darbari Kanada Kaharva (12) 

 
 
 

Tumi   je   eshe   chho   aaj,   bethito   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. 
 

 

  

                                                 
12 N.E.: Também pode ser tocada em Teen Taal. 
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Nome da canção Número Língua Raga Tala 

Tumi noyon majhare royechho 1315 Bengali  Kaharva 
 
 

(Tumi)   noyon   majhare   royechho 

Tai   noyon   pare   na   dekhite. 

Nijo   rupete   perechho   lukote. 

 

Tumi   virat   purush,   onu   je   shobi, 

Tabo   ashray   shakole   lobhi. 

Tabo   korunay   tabo   preronay 

Tomari   pothe   pari   cholite. 

Nijo   rupete … 

 

Tumi   achho   dev   amito   kaler 

Shaptoloker   ameyo-baler. 

He   priyatamo,   nikatotamo, 

Ghore   bahire   theko   shukhe   dukhete. 

Nijo   rupete … 

 

Jammu, 2 de março de 1984. 

Tradução: 
 

Tu estás dentro dos meus olhos,  
E por isso eles não podem ver-Te. 
Tu estás oculto na Tua própria criação de cores e formas. 
 
És o Infinito e todos os demais são seres unitários 
Todos se abrigam em Ti. 
Com a Tua graça e compaixão,  
Nós podemos seguir o Teu caminho.  
 
És o Senhor do tempo infinito, 
És o Senhor dos sete mundos, com imensurável poder. 
Ó meu mais íntimo e querido Ser, permaneça comigo,  
Internamente e externamente, no prazer e na dor. 
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Nome da canção Número Linguagem Raga Tala 

Borosha eshe chhe nipo nikunje 116 Bengali  Kaharva 

 

 

 

Borosha   eshe   chhe   nipo   nikunje    

Betasha   kunje   nachite   nachite 

Shikhira   shakole   chhonde   mete   chhe 

 

Binar   dhvanite   mondrita   gitite 

Chhondo   hara   dhora   prana   peye   chhe 

Shikhira   shakole ... 

 

Juthir   shubash   bhashe   shajolo   haoay 

Moner   parag   hashe   modhur   mayay 

Chhonde   chhonde   bipulanonde 

Adha   mora   toru   shob   jege   uthe   chhe 

Shikhira   shakole ... 

 

Calcutá, 16 de novembro de 1982. 
 

Tradução: 

 
As chuvas chegaram ao arbusto das flores kadamba 
Dançando e dançando no bosque de bambu 
Todos os pavões estão embevecidos com ritmo 
 
Nas vibrantes melodias com o som da biina  
A Terra sem ritmo ganhou nova vida 
 
A fragrância do jasmim flutua na brisa úmida 
O pólen da mente sorri com doce encantamento 
Vibrando em ritmos e mais ritmos bem-aventurados  
As árvores quase mortas voltaram à vida. 

 


