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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.   

 

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” – 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. 
 
Aulas online sobre Prabhat Samgiita são oferecidas para propiciar o aprendizado da 
pronúncia apropriada do idioma das canções. Mais informações em: 
http://prabhatsamgiita.org/aulas-online/.  
 

http://prabhatsamgiita.org/aulas-online/
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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 Thumri. 
 

Estilos da música Hindustani 
 
Dhrupad é um estilo dedicado a uma execução austera. Essa tradição é a mais antiga 
das três. Geralmente é datada do período pré-mogol e é um pouco rígida em termos 
musicais. Esse estilo está quase extinto hoje em dia e apenas alguns cantores como os 
irmãos Daagar (forma Daagar-bani) e os irmão Gundecha ainda cantam Dhrupad. Há 
ainda um outro estilo, que é muito similar ao dhrupad e que ainda está em existência, 
chamado de Dhamar. É cantado na tala Dhamaar, um cíclo rítmico de 14 tempos. 
 
O que mais se escuta hoje em dia é o estilo Khayal. Há controvérsia quanto ao 
verdadeiro período e origem desse estilo. Alguns o atribuem a Amir Khushru, e outros a 
Niamat Khan (pseudônimo “Sadarang”), que está associado com o rei mogol Mohammad 
Shah (1719-1748, de pseudônimo “Rangile”). No entanto, há composições Khayal de 
Sadarang que estão presentes e têm sido cantadas atualmente, e isto evidencia a 
presença e proeminência do khayal na época dele. 
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, 
apresentado e ensinado a estudantes tanto instrumentais quanto de canto. Geralmente o 
que se escuta hoje em dia como “Música Clássica Indiana”, tanto em voz quanto em 
instrumentos, é o estilo Khayal.  
 
Já Thumri 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. Thumri é 
cantado em certos ragas como Bhairavi, Desh, Tilak Kamod, Pahadi, Kalavati, Sohani, 
Kaunsi Dhwani, Kafi, Piloo, Jhinjhoti e Khamaj. Este estilo não se adequa a todos os 
ragas. Existem duas formas aceitas de Thumri, a saber: Purab anga e  Punjab anga. 
 
A execução do Thumri permite muita improvisação e criatividade. Juntamente com um 
apelo emocional através das notas musicais, a apresentação das mesmas palavras na 
composição é feita de muitos modos musicais diferentes. A linguagem primária usada nos 
Thumris é chamada de Braj Basha. 
 
Diferente do Khayal, onde as variações são incorporadas ao redor do tema central de 
forma moderada, em Thumri as variações da estrutura musical central são bem 
pronunciadas e fundamentais para o desenvolvimento da composição. Bade Ghulam Ali 
Khan (1902-1968) merecidamente veio a ser reconhecido como o maior cantor de Thumri 
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e deixou sua influência sobre gerações de cantores e de diretores musicais tanto no 
mundo clásssico quanto no da música popular e de cinema. 
 
Uma outra forma ainda é chamada de Tarana. Este é um estilo de música vocal que 
geralmente é em tempo mais rápido e que, ao invés da linguagem das palavras, utiliza os 
bols (sílabas) da tabla, sitar, pakhawaj, saragams e também sons especiais tais como 
“odani”, “tanom”, “yalali”, “yalalom” etc. Requer-se talentos especiais de manipulação da 
língua para que se consiga produzir tais sons muito rapidamente. Mais do que os padrões 
melódicos, o que é realmente excitante nesse estilo é o laykari (o fluxo da velocidade e 
dos ritmos), que emerge da forma como os padrões sonoros são executados. Ustad 
Nissar Hussain Khan e Ustad Amir Khan são os cantores aclamados desta forma de arte. 
 
Além desses estilos, existem muitas formas semi-clássicas e folclóricas mais leves como 
bhajans, dadra, tappas, ghazals e quawwali. Os Bhajans são, em geral, músicas 
espirituais das tradições hindus. Dadras são na tala de 6 pulsos (também chamada de 
dadra) e geralmente fazem parte das tradições folclóricas. Tappas são, em geral, 
composições na classe kafi de ragas. Ghazals (canções de amor) e quawwalis (canções 
religiosas) são geralmente composições de origem islâmica. 
 

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 Thumri, 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 
thumris [as composições deste estilo Thumri] não são ragas, mas estão baseadas em um 
ou mais ragas. A letra de um raga ou um Thumri 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 executadas 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, Asawari, 

                                                 
1 Na presente notação, o Ni bemol é escrito como “ni” ou apenas “n”. 
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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 
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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GLOSSÁRIO DA MÚSICA CLÁSSICA HINDUSTANI 
 

 
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 2): ciclo rítmico 

6. Matra: pulso (medida de tempo) 

7. Tali: tempo acentuado 

8. Khali: tempo não-acentuado 

9. Vibhag: um compasso ou divisão de uma tala. Por exemplo, Dadra possui dois vibhags. 

10. Laya: velocidade do fluxo da música. Pode ser Vilambit (lento), Madhya (mediano) ou Drut 
(rápido)  

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

12. Mandra saptak: oitava grave 

13. Madhya saptak: oitava central 

14. Taar saptak: oitava aguda 

15. Raga: panorama musical das regras a serem usadas nas composições.3 

16. Aaroha: estrutura da escala ascendente de um raga 

17. Avaroha: estrutura da escala descendente de um raga 

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

19. Alankar: ornamentação na estrutura das notas. (Alguns tipos: Meend, Sparsha, 
Kan, Gamak, Murki, Khatka, Andolan, Kampan) 

20. 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. 

21. Rasa: sentimento. Cada raga carrega um sentimento primordial. Existem nove 
sentimentos primordiais: devoção, paz, romance, indignação (usado no teatro), 
comédia (usado em teatro), pathos 4, viira 5 e seriedade. 

 

                                                 
2 A palavra tala é formada a partir das letras iniciais de tandava e lalita marmika (tala = ta + la). 
3 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”. 
4 Pathos (do latim) pode designar sentimentos de piedade, simpatia, ternura ou tristeza. 
5 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”.6  
 
Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 
Existem 4 komal swaras (re, ga, dha, ni) e uma tivra swara (ma).7  
No total são 12 swaras.8 
 
 
 

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 
 

 
 
 

                                                 
6 Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas naturais 
são: S, R, G, M, P, D, N. 
7 Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre shuddha swaras. 
8 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 ÀS TALAS 
 

Taal (ou Tala): ciclo rítmico 
Matra: pulso (medida de tempo) 
Tali: tempo acentuado (o primeiro representado pela letra “X” e os demais 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 
 
Teen 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 (9) 
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 (10) 
Dhin  Na    Dhin  Dhin  Na    Tin  Na    Dhin  Dhin  Na 
 
1         2       3       4       5       6     7      8       9       10 
X                  2                        O             3 

                                                 
9 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
10 Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
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 SWARA VISTARA DO 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~,  Sa  ga  Sa  ga  Ma  ma  Ma  ga~  re  Sa,  
dha‟  ni‟  Sa  ga  Re  ga  Sa  re  Sa.(11) 
 
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.(12) 
 
  

                                                 
11

 Introdução do shuddha Dha e tivra ma. 
12

 Introdução do shuddha Ni. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Aañdharo nishay 
diposhikha tumi 

347 Bengali Bhairavi (Forma livre) 

 

Aañdharo   nishay,   diposhikha   tumi 

Harano   pother   nishana 

Tumi   achho   tai   shabai   achhego 

Tumi   chhada   kichhu   thake   na.   Aañdharo… 

 

Shabar   hridoye   tumi   rajadhiraj, 

Tomar   shakashe   nahi   bhoy   laaj. 

Kono   samkoch   kono   shontaap, 

kono   shonshoy   thake   na.   Aañdharo…    

 

Hridoye   udbelo   kore   dao,    

Tomari   bhabete   milaiya   dao. 

Tomari   name   te,   tomari   gane   te, 

Sharthok   koro   amaro   shadhona.   Aañdharo… 

Calcutá, 17 de março, 1983. 
 
Tradução: 
 

(Ó Param Purusha) Tu és a chama de luz na noite escura. 
Tu és o sinal que orienta o caminho do (viajante) perdido 
Tudo existe porque Tu existes 
Nada mais existe além de Ti. 
 
Tu és o Rei Supremo de todos os corações 
Não há medo ou vergonha no teu abrigo 
Nenhuma contradição nem aflição, 
nenhuma dúvida persiste. 
 
Faça transbordar meu coração, ó Senhor 
Funda-me em Tua ideação 
Em Teu nome, em Tua canção 
Por favor complete minha sadhana também. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Bhajo re ishtho nam 4673 Bengali Bhairavi Bhajan 

 
 

Canção do Ishtha Mantra: 
 

Bhajo   re   ishtho   nam,   mon   amar,    

Bhajo   re   ishtho   nam,    

Mon   amar   bhajo   re   ishtho   nam 

Srishthi   sthiti   tatei   nihito 

Tahatei   shesh   porinam, 

Mon   amar   bhajo   re   ishtho   nam. 

 

Dilen   je   purush   e   amrito   nam 

Tini   i   janen   er   nabo   dham 

Dhorar   dhulay   ei   obhiram    

Shune   jao   obiram.   Mon   amar… 

 

Je   amrito   loke   achhen   she   srashtha 

Anrito   jogote   bhangen   she   spardha 

Shakol   dharaker   ekak   she   dhortta 

She   amar   mohon   shutham.   Mon   amar… 

Calcutá, 4 de Janeiro de 1990. 
 
Tradução: 
 

Ó, minha mente! Cante o nome sagrado de Ishtha. 
Todas as facetas da criação, preservação e destruição residem n’Ele. 
 
Ó Supremo, que nos conferiu este Nome Imortal, 
Apenas Ele conhece a secreta origem deste constantemente renovado Universo. 
Nesta terra empoeirada, continua escutando sempre a canção d’Ele. 
 
Ele permanece no mundo da imortalidade,  
E de lá, Ele nos ensina a entregar nosso ego. 
Ele é o Supremo, receptáculo de todos os receptáculos.  
Ele é o mais encantador refúgio da minha mente. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Bishsho dolay dol diye chho 2777 Bengali - Rupak 

 
 

Bishsho dolay dol diye chho, lilay bhubon nache, 

Kachhe dure, nanan shure, gitir dhara majhe. Lilay … 

 

Aapon porer probhed bhola, dar batayan holo khola 

Ekhon shudhuy egiye chola, bhule bhiti laje. Lilay … 

 

Bishsho tomar lilabhinay, noy hobe hoy, hoy hobe noy 

Brithai kañda, britha onunoy, roshabhasher shaje. Lilay … 

 
Calcutá, 9 de Junho de 1985. 

 
Tradução: 
 

Você faz o universo dançar na Sua liila 
Distante e próximo, em várias notas musicais, 
E dentro do fluxo das canções 
Você faz o universo dançar. 
 
Esquecendo todas as diferenciações, abrindo as portas do coração 
Movendo-se sempre adiante, esquecendo o medo e a timidez 
(o universo dança). 
 
Este universo é o drama da Sua liila 
O improvável acontece e o provável não 
[É] Inútil chorar, inútil implorar 
Tudo fica enfeitado em meio ao vasto espetáculo cósmico. 

 
 
  



15 

 

Nome da canção Número Língua Raga Tala 
Bondhu he niye chalo 1 Bengali - Kaharva 

 

 
 

Bondhu   he   niye   chalo 

Aalor   oi   jhorna-dharar   pane. 

Bondhu   he   niye   chalo. 

 

Aañdharer   betha   aar   shoy   na   prane 

Bondhu   he   niye   chalo. 

 

Ghumer   ghor   bhanganor   gane   gane 

Bondhu   he   niye   chalo. 

Calcutá, 14 de setembro de 1982. 

Tradução: 
 

Ó meu companheiro de sempre 13, leve-me adiante com você,  
em direção àquela fonte da efulgência. 
 
Eu não consigo mais suportar a dor da escuridão. 
Ó meu companheiro de sempre, leve-me adiante com você. 
 
Quebrando o profundo torpor da escuridão, 
com canção após canção, Ó Senhor, leve-me adiante. 

 
  

                                                 
13

 Em bengali coloquial bondhu significa “amigo”, mas o autor insistiu que no contexto de Prabhat Samgiita o 

significado era o mesmo que o do termo em sânscrito, bandhu. A saber: uma entidade que é bandhu de outra é 
inseparável desta segunda; a separação de ambas comprometeria a própria existência da segunda. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Dipaboli shajayechhi probhu 63 Bengali - Kaharva 

 
 

Dipaboli   shajayechhi   probhu 

Tomare   korite   boron 

Esho   tumi   hridi   majhe 

Niti   niti   nabo   shaje 

Dhire   dhire   pheliya   choron. 

Dipaboli … 

 

Esho   tumi   mono   majhe, 

Aaro   gane   aaro   nache 

Mridu   hashi   kori   bikiron 

Dipaboli … 

 

Esho   tumi   bhabaloke, 

Chhonde   o   nabaloke 

Jagaye   mohono   spondon 

Dipaboli … 

 
   Calcutá, 29 de outubro de 1982. 

 
Tradução: 

 
Acendi luzes para receber-Te, Senhor. 
Venha agora, e senta-Te em meu coração. 
Com vestimenta sempre nova, 
Com passos sigilosos. 

Venha à minha mente, com mais canções e danças, 
Irradiando o Teu terno sorriso. 

Venha à minha mente com ritmo e nova alegria, 
Com a Tua encantadora vibração. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Esho esho amar hridoye 154 Bengali - Dadra 

 
 

Esho   esho    

(probhu)   esho   esho   amar   hridoye,    

Ratul   charon   mohon   aanon 

Mishti   modhur   hashi   niye.       

Esho,   esho ... 

    

(Tabo)   name   prane   shihoron   jage 

Ronjito   hoi   tomari   rage. 

(Jay)   tabo   gane,   tabo   nache 

Shab   kichhu   mor   miliye.       

Esho,   esho … 

    

Prane   prane,   dhyane   dhyane 

Jaije   ami   hariye.       

Esho,   esho ... 

 
   Calcutá, 15 de dezembro de 1982. 

 
Tradução: 

 
Venha venha, ó Param Purush 14 !  
Venha para o meu coração ! 
Com os Teus pés rosados e o Teu rosto encantador, 
Com o Teu doce e amoroso sorriso. 

Meu coração se exalta quando eu penso em Ti, 
Meu ser fica colorido com a Tua cor. 
Em Tua canção, em Tua dança, 
Tudo o que é meu une-se a Ti. 

Em minha meditação, em minha energia vital, 
Eu estou firme em Ti.  

                                                 
14 Consciência Suprema. 
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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 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 Língua Raga Tala 
Noyone momota bhora 12 Bengali - Rupak 

 
 

Noyone   momota   bhora    

Hasite   mukuta   jhora    

Ojana   pothik   ek   elo    

Noyone   momota   bhora ... 

 

Hiya   kañpe   tharo   tharo    

E   ki   bhabo   monoharo    

E   anondo   ke   ba   she   je   dilo    

Noyone   momota   bhora ... 

 

Mono   chahe   shoda   dekhi    

Laje   bhoye   nahi   taki    

E   modhuro   modhu   kotha   chhilo    

Noyone   momota   bhora ... 

 

   Deoghar, 22 de setembro de 1982. 

 

Tradução: 

 
Ó! O viajante desconhecido chegou. 
Seus olhos revelam ilimitada compaixão. 
Seu sorriso mostra brilhantes pérolas. 
 
Meu coração pulsa respeitoso. 
Como resistir à Sua majestosa presença? 
Quem é Ele, que criou tanta bem-aventurança em mim? 
 
Minha mente quer estar sempre fixa n’Ele. 
Mas por vergonha e medo, não tenho coragem. 
Onde estava escondida essa doçura incomparável? 
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Nome da canção Número Língua Raga Tala 
Ogo probhu tomake ami 53 Bengali - Kaharva 

 
 

Ogo   probhu   tomake   ami, 

Bhalobashi   bhalobashi 

Shatoto   moner   majhe   jagiya   thake 

Tomari   hashi   modhuro   hashi 

Tomake   ami   bhalobashi. 

 
Añdhar   nishay   tumi   dhrubotara 

Moru   trishnay   tumi   nirodhara 

Shampode   bipode   shonge   achho 

Kachha   kachhi   pasha   pashi. 

Tomake   ami   bhalobashi 

 
Kono   gun   nahi   tabu   kachhe   tene   nao 

Pashete   boshao   khudha   mitao 

Dibanishi   dibanishi. 

Tomake   ami   bhalobashi 

Calcutá, 25 de outubro de 1982. 
Tradução: 

 
Ó meu Senhor, tudo o que eu sou é para Ti ! 
Eu Te amo, eu Te amo ! 
Teu sorriso está sempre em minha mente,  
Teu sorriso, teu sempre-doce sorriso. 
Todo o meu amor é por Ti. 

Tu és a estrela polar na noite de profunda escuridão, 
Tu és a fonte de água fresca no deserto sedento. 
Na prosperidade e no infortúnio, Tu estás comigo, mais próximo do que ninguém. 
Eu amo somente a Ti. 

Ainda que eu não tenha nenhum mérito especial, Tu me trouxeste para perto de Ti. 
Tu me puxaste para perto e acabaste com a minha sede. 
Dia e noite, dia e noite. 
Eu Te amo, eu Te amo ! 

  



22 

 

Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Shonali bhor jiibone mor 130 Bengali Asawari Dadra 

 

 

Shonali   bhor   jibone   mor,   aabar   ki   re   aashabe   phire 

Shato   bethar   shato   bedonar,   shato   lanchhanar   aañdhar   chire 

Shonali   bhor ... 

 

Kato   prodosh,   kato   probhat,   kato   sharot   boshonto   rat 

Kato   aasha,   kato   bharosha,   bheshe   gechhe   oshru   nire. 

Shonali   bhor ... 

 

Purvakashe   orun   hashe,   batash   bhashe   phulo   shubashe 

Nabo   borshe   nabo   harshe   bethar   sriti   jay   je   shore 

Shonali   bhor ... 

 

Calcutá, 20 de novembro de 1982 

 

Tradução:15 

 

O amanhecer dourado da minha vida está regressando novamente? 

Penetrando a escuridão de incontáveis dores, 

De incontáveis agonias, incontáveis humilhações. 

O amanhecer dourado da minha vida está regressando novamente? 

 

Quantos crepúsculos, quantos amanheceres, 

Quantas noites de outono e primavera, 

Quantas esperanças e aspirações! 

Será que tudo passou, levado pelas lágrimas? 

 

No horizonte ao leste, o amanhecer púrpura está sorrindo 

A fragrância das flores flutua no ar. 

Com o novo deleite do novo ano 

Todas as lembranças de dor se desvanecem. 

  

                                                 
15

 Baseada na tradução em inglês do site prabhatsamgiita.net. 
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Nome da Canção Número Idioma Raga Tala 
Tomare deke chhi 3522 Bengali Bhairavi Kaharva 

 
 

Tomare   deke   chhi   tomare   cheye   chhi,    

Tumi   chhada   kichhu   na   jani. 

Monone   mete   chhi   bhalobeshe   chhi,    

Bishshe   shudhui   tomare   mani. 

 

Tomari   bhaber   srote   ami   bhashigo,    

Tomari   kurubinda   te   nachigo. 

Tumi   shindhu   ami   bindu,    

Tomari   priti   more   rekhe   chhe   tani.    

Tumi   chhaada   kichhu ... 

 

Ushna   ulkaghate   korokapate,    

Dokhina   shomirone   jyotsna   rate. 

Morme   bhashe   dikboloye   hashe,    

Tomari   giti   omrito   bani.    

Tumi   chhada   kichhu ... 

Calcutá, 29 de Abril de 1986. 
 
Tradução: 
 

Eu te chamo, Eu desejo a Ti somente, eu não conheço mais ninguém. 
Minha mente, intoxicada com Teu amor, somente entende a Ti. 
 
Eu fui arrastado pelas enchentes dos Teus pensamentos, dançando ao Teu desejo. 
Tu és o infinito oceano, eu sou a Tua gotinha; Teu amor me prende para sempre. 
 
Na chuva dos implacáveis meteoros, na violenta chuva de granizo 
Nos reconfortantes ventos frescos à luz da lua cheia 
Tua canção e Teu néctar de doce voz fazem meu coração flutuar rumo ao horizonte 

sorridente. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Vajra kathor kusum korak 1565 Sânscrito Yaman Rupak 

 
 

 

Vajra kathor kusum korak, pinakpanaye namo namaste 

Rajat girinibha chandra shekhar sarva gunani janami te. 

Pinakpanaye… 

 

Pareshah tvam prabhu apareshah tvam, artta jananam ashrayah tvam 

Anadi kalatit sante samsthitah namo shantay pashupate. 

Pinakpanaye… 

 

Sarva ratnadhish sarva tyagi tvam marakat mani udbhashitah tvam 

Vishva bijam vishvasyadyam, namo shivay sambhutapate. 

Pinakpanaye… 

Calcutá, 13 de junho de 1984. 
 
Tradução: 
 

És tão rigoroso como um raio, e também tão suave como o botão de uma flor. 
Ó Senhor Shiva, portador do pinaka (16), eu Te saúdo.  
És como uma montanha de prata, com uma lua crescente sobre Tua cabeça. 
Eu sei que tens todas as qualidades. 
 
Tu és o controlador dos mundos manifesto e imanifesto. 
Tu és o abrigo de todas as pessoas aflitas. 
És sem começo e além do tempo, 
E mesmo assim, estás sempre presente junto a todas as criaturas. 
Eu Te saúdo, ó Imperturbável, Senhor dos pashus (17) ! 
 
A Ti pertencem todas as jóias e pedras preciosas, 
E ainda assim, Tu renuncias a tudo. 
És tão efulgente quanto uma brilhante esmeralda. 
És a própria origem e força primordial deste universo. 
Ó Shiva, Senhor supremo de todos os seres, eu Te saúdo. 

  

                                                 
16 Um pequeno tambor segurado na mão. 
17 Pashu significa “animal”, e também denota os seres humanos numa condição de animalidade. 
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Nome da composição Compositor Idioma Raga Tala 
Composição no estilo 

Dhrupad 
Pandit Ramashray 
Jha (“Ramrang”) 

– Bhairavi Chautaal 

 
 
 
 

 
  

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

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

Linha:

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

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

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

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

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

10 S S r g > M P g M r r S
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Nome da composição Compositor Idioma Raga Tala 
Teen Taal Sargam Kirit Dave - Bhairavi Teen Taal 
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Aañdharo nishay diposhikha tumi 

 

 

  

# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

1 aañdharo escuro/a

2 nisha-y (em) a noite

3 diposhikha chama de luz dipo luz shikha chama, rabo

4 tumi Você, Tu

5 harano perdido/a

6 poth-er (de) o caminho

7 nishana

sinal, ponto de 

referência

8 tumi Você, Tu

9 achho é, está

10 tai portanto

11 shabai tudo, todos/as

12 achhe-go é, está

13 tumi Você, Tu

14 chhada sem

15 kichhu qualquer coisa

16 thake existe

17 na não

18

19 shaba-r (de) tudo, todos/as

20 hridoye coração

21 tumi Você, Tu

22 raja-dhiraj rei supremo raja rei dhiraj rei geral

23 tomar Seu/ua, Teu/ua

24 shakashe abrigo

25 nahi não

26 bhoy medo

27 laaj vergonha

28 kono qualquer, algum/a

29 samkoch contradição

30 kono qualquer, algum/a

31 shontaap aflição

32 kono qualquer, algum/a

33 shonshoy dúvida

34 thake persiste

35 na não

36

37 hridoy-e (em) o coração

38 udbelo transbordar

39 kore dao faz

40 tomar-i somente Você, Tu tomar Seu/ua, Teu/ua i somente [ênfase]

41 bhabe-te (com) ideação

42 milaiya dao fundir

43 tomar-i somente Você, Tu

44 name-te (com) nome

45 tomar-i somente Você, Tu

46 gane-te (com) canção

Canção 347
Aañdharo nishay diposhikha

aula de 25 de Maio de 2011

47 sharthok koro

satisfazer, tornar bem-

sucedido/a

48 amar-o meu também

49 shadhona espiritualidade
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Bhajo re ishtho nam 

 

  

# Palavra Significado

sub-

palavra 1 Significado

sub-

palavra 2 Significado

1 bhajo cantar devocionalmente

2 re ó

3 ishtho ishtha

4 nam nome

5 mon mente

6 amar minha/meu

7 srishthi criação

8 sthiti condição atual

9 tate-i n'Ele somente

10 nihito escondido/a

11 tahate-i dentro d'Ele somente i [ênfase]

12 shesh final

13 porinam resultado

14

15 dilen deu

16 je aquilo, aquele/a

17 purush consciência

18 e isto, este/a

19 amrito néctar (eterno)

20 nam nome

21 tini-i Somente Ele

22 janen conhece

23 er seu/sua

24 nabo novo/a

25 dham lugar, local de repouso

26 dhora-r (de) a Terra

27 dhulay poeira, pó

28 e-i isto, este/a i [ênfase]

29 obhiram sempre belo, inteiramente belo

30 shune jao continue escutando

31 obiram sem parar

32

33 je aquilo, aquele/a

34 amrito loke (em) mundo imortal amrito néctar, 

imortal

loke mundo

35 achhen é

36 she ele

37 srashtha criador

38 anrito transiente, temporário

39 jogote (em) o mundo

40 bhangen destrói

41 she ele

42 spardha corajoso, 

43 shakol tudo, todos/as

44 dharake-r (de) os fluxos

45 ekak somente um

46 she Ele

47 dhortta contentor, detentor, possuidor

48 she Ele

49 amar meu/minha

50 mohan supra-estético, encantador

51 shutham lar verdadeiro, local de repouso 

verdadeiro

shu verdadeiro, 

apropriado

tham lugar, lar

Significado palavra por palavra

Canção 4673

Bhajo re ishtho nam
aula de 08 de Junho de 2011
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Bishsho dolay dol diye chho 
 

 

# Palavra Significado

sub-

palavra 1 Significado

sub-

palavra 2 Significado

1 bishsho universo

2 dolay oscilar, balançar

3 dol diye chho fazer balançar

4 lilay (com) liila, jogo

5 bhubon universo

6 nache dança

7 kachhe próximo

8 dure distante

9 nanan vários, muitos

10 shure (com) notas musicais

11 gitir (da) canção

12 dhara fluxo

13 majhe no meio de

14

15 aapon nosso, pertecente a nosso grupo

16 porer (de) os outros, de fora

17 probhed diferença

18 bholay fazer esquecer

19 dar porta

20 batayan janelas

21 holo acontecer

22 khola abrir

23 ekhon agora

24 shudhuy apenas

25 egiye adiante

26 chola mover

27 bhule esquecer

28 bhiti medo

29 laje vergonha

30

31 bishsho universo

32 tomar seu

33 lilabhinay ação de liila liila jogo, drama abhinay ação

34 noy hobe não acontecer hobe acontecer noy não

35 hoy acontecer

36 hoy acontecer

37 hobe noy não acontecer

38 brithai inútil, desperdício brith inútil, desperdício i [ênfase]

39 kanda chorando

40 britha inútil

41 onunoy pedir sinceramente

42 roshabhasher (da) vibração atrativa rosh sentimento que atrai; desfrute abhash aparência

43 shaje decorado/a

Bishsho dolay dol diye chho
aula de 16 de Fevereiro de 2011
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Esho esho amar hridoye 

 

 

# Palavra Significado sub-palavra 1 Significado sub-palavra 2 Significado

1 probhu Senhor, Parampurusha

2 esho venha

3 esho venha

4 amar meu/minha

5 hridoye (no) coração

6 ratul avermelhado/a

7 choron pés

8 mohon encantador/a

9 aanon trazer

10 mishti doce, doces (vendidos em lojas)

11 modhur doce modhu doce, mel

12 hashi sorriso

13 niye com

14

15 tabo teu/tua

16 name (com) nome

17 prane (com) energia vital

18 shihoron arrepio, vibração

19 jage despertar

20 ranjito colorido/a

21 hoi tornar-se

22 tomari somente teu/tua tomar teu/tua i [ênfase]

23 rage (na) música, canção, cor

24 tabo teu/tua

25 name nome

26 tabo teu/tua

27 gane canção

28 nache dança

29 shab tudo, todos/as

30 kichhu todas as coisas, tudo

31 mor meu/minha

32 miliye unir

33

34 prane (na) energia vital

35 prane (na) energia vital

36 dhyane (na) meditação

37 dhyane (na) meditação

38 jai je hariye ser derrotado hariye perder, ser derrotado, esquecer

39 ami eu

Canção 154
Esho esho amar hridoye

aula de 30 de Março de 2011
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Ogo probhu tomake ami 
 

 
  

# Palavra Significado

Sub-

palavra 1 Significado

Sub-

palavra 2 Significado
1 ogo ó

2 probhu Senhor (Parama Purusa) pro algo especial bhu criação, 

entidade 

criada

3 tomake para você

4 ami eu

5 bhalobashi (eu) amo bhalobasha amor

6 shatoto sempre, constantemente

7 moner (da) mente mon mente sufixo "r" de, relativo a

8 majhe dentro, interior 

9 jagiya thake permaneceu desperto, 

surgiu 

10 tomari seu

11 hashi sorriso

12 modhuro doce

13 andhar escuridão

14 nishay (na) noite nisha noite sufixo "y" em

15 tumi você, tu

16 dhrubotara estrela polar

17 moru deserto

18 trishnay (em) sede trishna sede sufixo "y" em

19 nirodhara fluxo de água

20 shampode (na) riqueza, prosperidade shampo riqueza sufixo "e" em

21 bipode (na) crise bipo crise sufixo "e" em

22 shonge acompanhado, com 

23 achho (você) é, está

24 kachha kachhi muito junto

25 pasha pashi muito perto

26 kono qualquer

27 gun qualidade

28 nahi não [negação]

29 tabu mesmo assim

30 kachhe perto, próximo

31 tene (nao) atrai, puxa

32 pashete perto

33 boshao faz sentar

34 khudha desejo, anseio

35 mitao remove, satisfaz

36 dibanishi dibanishi (todo) dia e noite nisha noite

Canção 53

Ogo Probhu Tomake Ami
Aula de 10 de outubro de 2010
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Jaya shubha vajradhara 
 

 

  

# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-palavra 

2 Significado

sub-palavra 

3 Significado

1 jaya vitória a

2 shubha

que faz o bem em todos 

os níveis

3 vajradhara portador de Vajra vajra arma de Shiva dhara que empunha

4 shubhra branco

5 kalevara corpo

6 vyaghrambara

vestido com pele de 

tigre vyaghra tigre ambara vestimenta

7 hara Hara (Shiva)

8 dehi

9 padam pés

10 hara dehi padam

possa Ele me dar abrigo 

aos Seus pés

11

12 jaya possa ser vitorioso

13 vishana

Vishana (concha de 

Shiva)

14 ninadaka que toca (a Vishana)

15 kleshaviduraka

removedor dos 

sofrimentos klesha sofrimento viduraka removedor

16 sarvadhiidharaka que dá abrigo a todos sarva todos, tudo dharaka que dá abrigo

17 dehi

18 padam pés

19

20 jaya

21 aadipita pai original aadi

original, 

verdadeiro pita pai

22 aadideva

vibração original que dá 

origem a todas as 

vibrações aadi

original, 

verdadeiro deva vibração

23 mantresha controlador dos mantras isha rei, controlador mantra mantra

24 mahadeva vibração suprema maha supremo deva vibração

25 bhavatiita além de toda expressão bhava expressão atiit além

26 abhinava sempre novo nava novo

27 dehi

28 padam pés

29

30 rajatagirinibha

como uma montanha de 

prata rajata prata giri montanha nibha

31 madhumaya

personificação da 

doçura madhu doçura

32 durlabha difícil de alcançar dur difícil labha de alcançar

33 ananda bem-aventurança

34 amitabha imensurável, infinito

35 dehi

36 padam pés

Canção 2526

Jaya shubha vajradhara
aula de 4 de Julho de 2012

37 jaya que haja vitória a

38 satya

verdade eterna, 

imutável, ilimitada

39 sanatana eterno

40 paramapadam

que detém a posição 

suprema parama supremo padam posição, status
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Tomare deke chhi 
 

  
 
  

# Palavra Significado

sub-palavra 

1 Significado

sub-

palavra 2 Significado

1 tomare (a) ti

2 deke-chhi eu chamo

3 tomare (a) ti

4 cheye-chhi desejar, ansear por

5 tumi tu

6 chhada exceto

7 kichhu qualquer coisa

8 na não

9 jani conhecer, saber

10 monone (na) mente

11 mete-chhi eu (estou) intoxicado

12 bhalobeshe chhi eu amo

13 bishshe (no) universo

14 shudhui somente, apenas

15 tomare (a) ti

16 mani acreditar

17

18 tomari teu

19 bhaber (do) pensamento, (dos) 

sentimentos

20 srote (nas) enchentes

21 ami eu

22 bhashi-go varrer, arrastar, levar 

embora

bhashi arrastar, levar 

embora

ogo ó

23 tomari teu

24 kuru-binda-te ajina chakra kurubinda ajina chakra te de acordo

25 nachi-go dançará

26 tumi teu

27 shindhu oceano

28 ami eu

29 bindu ponto, gotícula

30 tomari teu

31 priti amor

32 more (a) mim

33 rekhe-chhi mantém

34 tani puxar

35

36 ushna quente

37 ulkaghate (no) impacto do meteoro ulka meteoro aaghat bater, golpear

38 koroka-pate chuva de granizo koroka granizo aapate chover, despejar

39 dokhina do sul

40 shomirone (na) brisa

41 jyotsna luz da lua cheia

42 rate (de) noite

43 morme (na) profundidade de

44 bhashe flutuar embora

45 dikboloye horizonte dik direção boloy região circulada, 

delimitado/a

46 hashe sorriso

47 tomari teu

48 giti canção

49 omrito néctar, doce o (a) [negação] mrito morto/a, morte

50 bani voz, palavras, som, 

mensagem

Significado palavra por palavra

Canção 3522

Tomare deke chhi
aula de 22 de Junho de 2011
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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 – como 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

