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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. 

Prabhat Ranjan Sarkar (amorosamente chamado de Bábá, também conhecido como Shrii 
Shrii Anandamurti ji) 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, como sânscrito e inglês. 

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.   

 

 
 

PRONÚNCIA E SINTAXE 

 

A transliteração da letra das canções é apresentada com o objetivo de ajudar na pronúncia 
correta – representando, então, a fonética de cada idioma. Ainda que a maioria dos 
Prabhat Samgiit seja em bengali, também existem canções em outros idiomas como 
sânscrito, hindi, angika, inglês e assim por diante. 

O idioma bengali tem uma sonoridade peculiar, possuindo 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 representa um som mais longo e aberto como em 
“átomo”, em oposição a uma sonoridade mais curta e fechada como o “a” em “antes”. 

Um som pouco familiar para os ouvintes ocidentais é “chh”. “Ch” é pronunciado “tch”, 
como em “tchau”. Já “chh” é pronunciado como “tch” mas acompanhado de uma maior 
pressão de ar passando através dos dentes. Outras consoantes, como as representadas por 
“bh”, “gh”, “jh” e “th”, possuem um som de “ha” emitido após as consoantes simples “b”, 
“g”, “j” e “t”. 

O símbolo “ñ” representa um som nasal produzido junto com a consoante imediatamente 
precedente. 

As aulas online sobre Prabhat Samgiita são oferecidas para propiciar o aprendizado da 
pronúncia apropriada do idioma das canções.  
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RAGA E TALA 
 
 
 

AS SETE NOTAS MUSICAIS (SWARS) 
 
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. 
 
 

RAGA 
 
Cada Raga é uma composição musical baseada numa escala ascendente (chamada aroha) e 
numa escala descendente (chamada avaroha) especificamente projetadas para esse raga. 
Por exemplo, o 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 1, 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 criar 
uma apresentação artística singular do raga em cada performance. Utilizar uma nota que 
está fora da escala do raga escolhido é terminantemente proibido nos estilos Dhrupad e 
Khayal. No estilo Thumari, as variações fora da escala do raga são permitidas mas requer-
se grande habililidade e estudo para que sejam executadas com sucesso. É por isso que 
thumaris [as composições deste estilo Thumari] não são ragas, mas estão baseadas em um 
ou mais ragas. A letra de um raga ou um Thumari geralmente são de natureza espiritual, 
porque a música de uma forma geral tinha propósitos espirituais. Existem milhares de 
ragas, mas só no máximo duas centenas são executados 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, ghazal e quawwali, e 
algumas poucas canções também se baseiam em temas de melodias ocidentais da 
Escandinávia etc. 
 
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 Krishna. Dísticos da letra são cantados pelo cantor líder em um 
tempo mais lento do tipo Dhrupad, e o significado é desenvolvido com a recitação. Um 
coro de cantores responde ao cantor principal enquanto o tempo vai sendo acelerado cada 
vez mais, até o refrão terminar em um crescendo. Então o líder novamente recita o 

                                                 
1
 Nota do tradutor (N.T.): Na notação do autor, o Ni bemol é escrito como “ni” ou apenas “n”. 
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próximo dístico. O processo continua até que um episódio particular tenha sido concluído. 
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 Gharanas) foram desenvolvidos. Eles estão associados às seguintes escolas: 
Manoharshahi, Garanhati, Mandarini, 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 gharana de kiirtans chamada de Prabhat Gharana 
kiirtans. O que diferencia musicalmente esta Prabhat Gharana das outras são as regras 
sobre os padrões que se repetem, as talas (ciclos rítmicos) envolvidas e também o padrão 
com que a composição é finalizada. Além disso, diferente de outros Gharana kiirtans, o 
bhava (sentimento) das letras contém uma referência direta a Deus, sem a presença (ou 
intermediação) de uma terceira pessoa. 
 
 

TALA (CICLO RÍTMICO) 
 
Outro componente importante da música clássica indiana é a Tala, ou ciclo rítmico, que 
consiste em um certo número de pulsos (chamados de matras). A execução específica de 
um raga pode ser feita conforme uma certa disciplina de uma tala, apropriada para a 
configuração musical da composição em questão. A sincronização entre raga e tala é uma 
disciplina absoluta imposta ao artista durante toda a execução da composição. Esta 
sincronização usualmente é evidente no sum ou primeiro tempo do ciclo rítmico. 
 
Um instrumento de bordão (a tanpura) proporciona a tonalidade e serve de 
acompanhamento em apresentações de música clássica. A tanpura produz um efeito de 
fundo sutil, quase hipnótica, do qual muitas vezes a platéia não se dá conta. 
 
A música clássica indiana utiliza-se de um grande número de instrumentos musicais que 
podem ser usados para acompanhar apresentações vocais ou instrumentais. Os 
instrumentos mais usados são o sitar, santoor, sarod, sarangi (instrumentos de corda), tabla, 
pakhawaj (tambores), harmônio, shehnai e flauta. Instrumentos de percussão também são 
usados em apresentações solo. 
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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”.2  
 
Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 
Existem 4 komal swaras (re, ga, dha, ni) e uma tivra swara (ma).3  
No total são 12 swaras.4 
 
 
 

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 

  

                                                 
2 Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas naturais 
são: S, R, G, M, P, D, N. 
3 Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre shuddha swaras. 
4 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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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 (5) 
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 (6) 
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 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
6 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
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RAGA BHAIRAVI: SWARA VISTARA 
 
 
 

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. (7) 
 
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. (8) 

                                                 
7 Introdução do shudha Dha e tivra ma. 
8 Introdução do shudha Ni. 
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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 Pa ni ga, Ma Re Sa (9) 
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: Asawari 
Hora: Meia-noite 
Jati: Shadav Vakra Sampurna 
Sentimento: Bravura, devoção, seriedade. 
  

  

                                                 
9 N.E.: Uma variação da avaroha dessa raga é: Sa”, dha, ni, Pa, Ma, ga, Re, Sa. 
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RAGA DARBARI KANADA: SWARA VISTARA 
 
 
 

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 

Bhalobasha bhora 
bhuboner ronge 

4713 Bengali Bhairavi com um toque 
de Chandrakauns 

Dadra 

 
 

Bhalobasha   bhora   bhuboner   ronge   tiktota   dhelo   na 

Kareo   kañdite   dio   na,   kareo   kañdite   dio   na 

Mohanero   rupe   smito   dhupe   dipe 

Oshanti   bhoro   na.   Kareo   kañdite   dio   na. 

 

Probhato   proshun   smito   shatodol 

Chhodaiya   dey   priti   porimol 

Modhurima   makha   aalokojjvalo 

Dine   kalo   korona.   Kareo   kañdite   dio   na. 

 

Shondha   tara   bole   mridu   heshe 

Shabar   momota   shabetei   meshe 

Ketoki   keshoro   mohakashe   bhashe 

Tahare   rodhio   na.   Kareo   kañdite   dio   na. 

Calcutá, 20 de janeiro, 1990. 
 
Tradução: 
 

Neste universo preenchido com a cor do amor, 
Por favor, não emita amargura. 
Não permita que ninguém chore (de dor) 
Nos encantadores sorrisos coloridos 
Por favor, não perturbe a paz. 
 
O lótus da manhã com sorriso amoroso 
Transmite uma fragrância de amor, 
Doçura plena de luz amorosa 
Por favor, não a escureça. 
 
A estrela do entardecer (Vênus) fala com um suave sorriso 
O amor de todos, fundido em todos 
O cheiro das flores ketaki e keshar espalhando-se pelo vasto céu 
Por favor, não o impeça. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Meghmeduro rate 4529 Bengali Darbari Kanada Tintala, Sitarkhani 

 
 

Meghmeduro   rate   chhonde   gite,    

Tomare   ami   probhu   tushite   je   chai. 

Klishtho   dhorate   sheba   dhalite,    

Shatoto   tabo   kripa   kona   jeche   jai 

Meghmeduro ...   

 

Pranero   prokash   mor   tumi   ektara,    

Digbhranto   pothe   tumi   dhrubotara 

Atol   opar   tumi   shahasro   dhara,    

Khuñje   khuñje   tol   nahi   pai.    

Tomare   ami .... 

 

Jobe   kichhu   chhilo   nako   ekala   tumi   chhile, 

He   Purushottamo   ki   kore   dhora   rochile 

Kisher   aashe   ek   theke   onek   hole, 

E   proshner   uttaro   nai.    

Tomare   ami .... 

Ananda Nagar, 3 de Janeiro de 1989. 
Tradução: 
 

No meio da noite escura e nublada, e das canções e da música 
Ó Parama Purusha, eu quero Te agradar 
Eu quero servir este universo que está sofrendo na tristeza. 
Eu continuo implorando pela Tua graça. 
 
Tu és a luz da minha força vital (prana), Tu és a estrela polar dos (viajantes) que estão perdidos  
A Tua profundidade é imensurável e vasta como milhares de fluxos 
Não importa quanto se possa tentar, jamais se conseguirá medir as Tuas profundezas. 
  
Quando nada existia, Tu estavas lá sozinho. 
Ó Purushottama, como é que Tu conseguiste criar este universo? 
Como é que Tu te tornaste muitos a partir do Uno? 
Não há resposta para essa questão.  
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Nome da Canção Número Linguagem Raga Tala 

Noyoneri anjon 
manosho ranjono 

1370 Bengali Darbari 
Kanada  

Bhajan Theka 

  
 

Noyoneri    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 10. 
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 11  

                                                 
10 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. 
11 Na mitologia hindu, 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. 
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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 

Monke kono chhoto kajei 163 Bengali  Dadra 

 
 

Monke   kono   chhoto   kajei   nabate   dobo   na 

Na   na   na,   nabate   dobo   na. 

Dhyaner   aaloy   boshiye   dobo,    

Korbo   notun   dhora   rochona.   Na   na   na ... 

 

Bhulok   dulok   aamari   aashe, 

Cheye   aachhe   rudhdho   aabeshe 

Tader   aasha   purno   kore 

Bohabo   praner   jhorona.   Na   na   na ... 

 

Oshru   muchhe   aanabo   hashi 

Kanna   shore   bajabe   go   bañshi 

Matir   pore   aashbe   shudin,    

Klesh   jatona   karo   robena.   Na   na   na ... 

    

Calcutá, 20 de dezembro de 1982. 

Tradução: 
 
Não vou permitir que minha mente caia em nenhum pensamento baixo. 
Não vou permitir – não, não, não, não vou permitir. 
Vou elevar minha mente na luz da meditação.  
 
Vou criar um novo mundo. 
Este mundo e o mundo celeste me esperam com intensa expectativa. 
Vou cumprir todos os Teus desejos.  
Vou fazer com que o riacho da vida flua. 
 
Vou afastar todas as lágrimas e trazer sorrisos.  
Os choros cessarão e as flautas tocarão.  
Nesta mesma terra ocorrerão dias de gozo.  
Dores e tristezas não nos atormentarão jamais.  
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Janmodine ei shubho khone 135 Bengali  Kaharva 

 
 

Janmodine   ei   shubho   khone 

Pran   bhora   opar   anonde 

 

Onute   onute   proti   poromanute 

Dola   lage   nabo   borne   gondhe 

Pran   bhora… 

 

Khusite   bibhor   aapono   hara 

Shabakar   mon   aabeshe   bhora 

Udbelo   hiya   tomari   lagiya 

Neche   chole   mohono   chhonde 

Pran   bhora… 

 

Bhalobeshe   eshe   chho   kachhtite   roye   chho 

Alor   chhatay   achho   shabar   anonde 

Pran   bhora… 

Calcutá, 22 de novembro de 1982. 
 
Tradução: 
 

Nesta ocasião auspiciosa do Teu aniversário 
Meu coração se enche de alegria sem limites. 
 
Cada molécula, cada átomo  
Dança com nova cor e fragrâncias. 
 
A mente de cada um está vibrando 
Cheia de felicidade, perdida em si mesma. 
Meu coração, ansioso por Ti, 
Dança em ritmos divinos. 
 
Tu vieste para amar, muito próximo 
Tu vieste com o fluxo de luz, na felicidade de todos. 
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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

