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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.   
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PRONÚNCIA E SINTAXE 

 
 
 

Para cada canção apresenta-se a letra original transliterada para a nossa escrita latina. A 
transliteração é feita com uma adaptação fonética para refletir melhor a pronúncia 
(portanto, não segue o sistema de romanização indicado pelo autor das canções). Essa 
adaptação fonética é feita considerando a pronúncia das palavras segundo o idioma 
inglês.1  

Ainda que a grande maioria dos Prabhat Samgiit seja em bengali, também existem cerca 
de 50 canções em outros idiomas – como sânscrito, hindi, angika, inglês e mais alguns.  

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 vogal imediatamente 
precedente. Por exemplo a palavra “añkhi”, na qual o som nasal acompanha a vogal “a”. 
Esse som nasal não deve ser pronunciado como a letra “n”. 

A sílaba “ti”, como por exemplo em priti ou tiktota, é pronunciada com um “t” simples, não 
como “tch”. A sílaba “di”, como por exemplo em din ou dio, é pronunciada com um “d” 
simples, não como “dj”. A letra “j” é pronunciada como “dj”. A letra “g”, como por exemplo 
em giri ou geye, é pronunciada com o som “g”,  não “j”. 

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/. 

                                                 
1
 Por exemplo, se fossem refletir a pronúncia em português, as palavras transliteradas “aji” e “chhonde” 

seriam transliteradas como “adji” e “tchhonde”. 

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 Thumari. 
 

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 irmãos 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 Thumari é considerado um estilo mais leve, e tem um grau maior de liberdade de 
expressão no que diz respeito à escolha de notas. Embora seja o estilo mais leve e 
menos rígido dos três estilos vocais clássicos, é provavelmente o mais difícil e requer 
muito talento. A aparente “liberdade” na escolha das notas, que não é permitida no Khayal 
e no estilo Dhrupad, requer grande habilidade e deve ser criteriosa na quantidade do uso 
e na localização correta, para que se possa intensificar a emoção e a beleza. Thumari 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 Thumari, a saber: Purab anga e  Punjab anga. 
 
A execução do Thumari 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 
Thumaris é chamada de Braj Basha. 
 
Diferente do Khayal, onde as variações são incorporadas ao redor do tema central de 
forma moderada, em Thumari as variações da estrutura musical central são bem 
pronunciadas e fundamentais para o desenvolvimento da composição. Bade Ghulam Ali 
Khan (1902-1968) merecidamente veio a ser reconhecido como o maior cantor de 
Thumari e deixou sua influência sobre gerações de cantores e de diretores musicais tanto 
no mundo clássico quanto no da música popular e do cinema. 
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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 e 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 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 composição 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, Sa" – todas naturais) mas permite todas as 7 notas na escala descendente 
(Sa, Ni bemol 2, Dha, Pa, Ma Ga, Re, Ga, Sa), sendo que a sétima nota “Ni” deve ser 
bemol na descida.3 
 
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 executadas 
regularmente. 
 

Prabhat Samgiit  

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, 

                                                 
2 Na presente notação, o Ni bemol é escrito como “ni” ou apenas “n”. 
3
 Na contagem das notas não são incluídas notas repetidas e nem o Sa" da oitava superior.  
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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. 
 

Instrumentos 

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 BÁSICO 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 4): ciclo rítmico 

6. Matra: pulso (unidade de tempo) 

7. Tali: tempo acentuado 

8. Khali: tempo não-acentuado 

9. 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. 

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

11. Laya: velocidade do fluxo da música. As categorias básicas são Vilambit (lento), Madhya 
(mediano) e Drut (rápido).  

12. Saptak: “oitava”, grupo de 7 notas. Pode ser Mandra (grave), Madhya (média) ou Taar 
(aguda) saptak. 

13. Mandra saptak: oitava grave 

14. Madhya saptak: oitava central 

15. Taar saptak: oitava aguda 

16. Raga: panorama musical das regras a serem usadas nas composições 5 

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

18. Aaroha: estrutura da escala ascendente de um raga 

19. Avaroha: estrutura da escala descendente de um raga 

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

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

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

23. Gat: parte da composição com tabla 

24. Jati 6 do raga: identificação de um raga baseada no número de notas em aaroha e 
avaroha. Existem três jatis: Odav, Shadav e Sampurna. 

25. Odav jati: tem cinco notas 

26. Shadav jati: tem seis notas 

27. Sampurna jati: tem sete notas 

                                                 
4 A palavra tala é formada a partir das letras iniciais de tandava e lalita marmika (tala = ta + la). 
5 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”. 
6 Literalmente significa “raça”. 
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28. Samkirna raga: raga com número diferente de notas na escala descente e ascendente.  

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

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

31. Rasa: sentimento. Cada raga carrega um sentimento primordial. Existem nove sentimentos 
primordiais: devoção, paz, romance, indignação (usado no teatro), comédia (usado em 
teatro), pathos 8, viira 9 e seriedade. 

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

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

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

 

                                                 
7 No Jati especifica-se primeiro aaroha e depois avaroha. 
8 Pathos (do latim) pode designar sentimentos de piedade, simpatia, ternura ou tristeza. 
9 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”.10  
 
Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 
Existem 4 komal swaras (re, ga, dha, ni) e uma tivra swara (ma).11  
No total são 12 swaras.12 
 
 
 

NOTAÇÃO: 
 

Letras maiúsculas indicam shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni 
Letras minúsculas indicam komal ou 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 um taar saptak komal rishabh  
ma => é um madhya saptak tivra madhyam 
Ni‟ => é um mandra saptak shuddha nishad 
dha‟ => é um mandra saptak komal dhaivat 
 

 
 
 

  

                                                 
10 Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas 
naturais são: S, R, G, M, P, D, N. 
11 Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre shuddha swaras. 
12 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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DESCRIÇÃO DOS RAGAS 
 
 

 
1. Raga Darbari Kanada:  

Aaroha: Sa, Re, ga, Ma, Pa, dha, ni, Sa” 
Avaroha: Sa”, dha, ni, Pa, Ma, Pa, ni, ga, Ma, Re Sa 
Vaadi: Re 
Samvaadi: Pa 
Jati: Vakra Sampurna 
Pakad: Pa ni Ma Pa ni ga, ga Ma Re Sa, Re ni‟ Sa Re dha‟, ni‟ Re Sa  
Thaat: Asawari 
Rasa: Devoção, seriedade 
Hora: Meia-noite 
Notas: ni é vakra em avaroha; Pa ni ga é feito com meend (um tipo de ornamento). 
O padrão ga Ma Re Sa é usado porque é do tipo kanada, o que ajuda a diferenciá-
lo do raga Asawari. ga é cantado com andolan (um outro ornamento) a partir do 
Ma, e dha é cantado com andolan a partir do ni. 
 

2. Raga Bhairavi: 
Aaroha: Sa, re, ga, Ma, Pa, dha, ni, Sa” 
Avaroha: Sa”, ni, dha, Pa, Ma, ga, re, Sa 
Vadi: Pa ou Ma 
Samvadi: Sa 
Pakad: Sa, re ga Ma, ga re Sa dha‟ ni‟ Sa 
Thaat: Bhairavi 
Rasa: Romance, saudade, devoção 
Jati: Sampurna 
Hora: Matutino 
Notas: Bhairavi permite todas as 12 notas, se usadas apropriadamente. É 
adequada para bhajan, thumari e música suave. 
 

3. Raga Bageshri: 
Aaroha: Sa, ga, Ma, Dha, ni, Sa” 
Avaroha: Sa”, ni, Dha, Ma, Pa, Dha, Ma, ga, Re, Sa 
Vaadi: Ma 
Samvadi: Sa 
Pakad: Dha‟ ni‟ Sa Ma Dha ni Dha, Ma ga Re Sa 
Thaat: Kafi 
Rasa: Anseio, um pouco de pathos 
Jati: Odav Sampurna 
Hora: Tarde da noite 
Notas: Pancham (Pa) usada muito raramente e somente em avaroha. 
 

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

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

 
6. Raga Desh: 

Aaroha: Sa, Re, Ma, Pa, Ni, Sa” 
Avaroha: Sa”, ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Ga, Sa 
Vaadi: Re 
Samvaadi: Pa 
Pakad: Re Ma Pa Ni Dha Pa, Ma Ga Re, ni‟ Sa 
That: Khamaj 
Rasa: Romance, composições suaves e de estação / para música tradicional e 
cultural 
Jati: Odav Sampurna 
Hora: Noite, 2o prahar  
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INTRODUÇÃO AOS TALAS 
 

Taal (ou Tala): ciclo rítmico 
Matra: pulso (medida de tempo) 
Tali: tempo acentuado – o mais acentuado é representado por “X” e os demais por seus números 
Khali: tempo não acentuado – representado por “O” 
Vibhag: subdivisão de um taal – delimitado por barras verticais 
 
Taal Dadra – 6 Matras 

Dha Dhin Na Dha Tin Na 
1 2 3 4 5 6 
X   O   

 

Taal Rupak – 7 Matras 

Tin Tin Na Dhin Na Dhin Na 
1 2 3 4 5 6 7 
O   1  2  

 

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    

 

Taal Bhajan theka – 8 Matras 

Ghe Na Ghe – Ghe Na Tu Na Ghe – Ghe Na 
1 2 3 4 5 6 7 8 
X    O    

 

Jhap Taal – 10 Matras 

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

 

Chau Taal – 12 Matras 

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  

 

Ek Taal – 12 Matras 

Dhin Dhin Dhage Tirkat Tu Na Kat Ta Dhage Tirkat Dhin Na 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
X  O  2  O  3  4  

 

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    

 



14 

 

RAGA BHAIRAVI 
 
 
 

Bhairavi é um raga antigo mas que lentamente evoluiu, originando diferentes variações. 
A Bhairavi original era chamada Komal Bhairavi e possuía somente notas komal (bemol).  
 
Sa re ga Ma Pa dha ni Sa”, Sa” ni dha Pa Ma ga re Sa. 
 
Shuddha rishabh (Re) foi introduzida em seguida. Sua incorporação foi tão significativa 
que foi aceita não somente no estilo Thumari, mas também no estilo Khayal e até no estilo 
Dhrupad, que são estilos clássicos muito rígidos.  
 
Exemplos: 
Sa, dha‟, ni‟ Sa Re ga~ re Sa. 
Pa, dha Pa Ma Pa ga, ga Re ga Ma ga~ re Sa. 
 
Depois shuddha dhaivat (Dha) foi introduzida.  
 
Exemplo: 
ni‟ Sa ga Ma Pa, ga Ma dha Pa, re ga Ma Pa Dha ni dha Pa. 
 
Tivra madhyam (ma) foi incorporada depois disso: 
 
Pa dha Pa Ma Pa ga, ga Ma ma Ma ga~ re Sa. 
 
Shuddha nishad (Ni) veio em seguida. É usada geralmente nas formas do estilo Thumari. 
É também proeminente no estilo de canto e na música folclórica de Punjabi (norte da 
Índia). 
 
Sa, re Ni‟ Sa, Ni‟ Sa re Sa, Sa re Sa re Ni‟ Sa, ni‟ Sa re Sa re Sa dha‟ Pa‟, dha‟ ni‟ Sa re 
ga~ re Sa, re ni‟ Sa. 
 
Shuddha gandhar (Ga) veio por último. Ela raramente é usada e sua aplicação é difícil.  
 
ni‟ Sa ga Ma Ma Ga, Ma Ma Ga, Ma ga Ma ma Ma Ga, ga Ma re Sa. 
 
 
Bhairavi original: 
Purvang: ni‟ Sa ga Ma, ga~ re Sa 
Uttranga:  
(i) ga Ma dha Pa, dha Pa Ma Pa ga Ma re Sa  
(ii) ga Ma dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa  
(iii) ga Ma Pa dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa 
 
ga Ma dha ni Sa”, dha Pa Ma Pa ga Ma, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa. 
 
Três frases melódicas que são importantes na identificação do raga Bhairavi são: 
ni‟ Sa ga Ma re Sa 
Pa, ga Ma dha Pa  
ga Ma dha ni Sa”, ni Sa”~, dha Pa  
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Uttranga (segundo tetracorde) + Purvanga (primeiro tetracorde): 
ga Ma dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa 
ga Ma Pa dha ni Sa” re, ni Sa”~ dha Pa 
 
 
Sindhi Bhairavi:  
Nesse estilo bem popular da forma Bhairavi, usa-se predominantemente shuddha nishad 
(Ni) e tivra madhyam (ma). Seu uso é bem apropriado no estilo Thumari em geral, e é 
frequente no estilo Thumari de Punjabi e na música folclórica.  
 
Bhairavi é um raga antigo, portanto vem sendo cantado em todos os estilos vocais do 
passado, desde o antigo ao moderno: Dhruvpad, Khayal, Thumari, Dadra, Tappa, Bhajan. 
Por favor, veja o artigo “Introdução a Raga e Tala” nesta apostila. 
 
A natureza estética é diferente nesses estilos vocais clássicos indianos. O estilo antigo, 
Dhruvpad, é mais sério, de movimento lento, com uma abordagem mais “pura”, menos 
ornamentado e um tanto rígido; no entanto, muito profundo em seu efeito. Thumari é um 
estilo moderno. É menos rígido, tem mais ornamentos, movimento mais rápido e tolera 
variações das normas estabelecidas, permitindo mais espaço para uso criativo e 
“abstrato” das notas – se isso é feito adequadamente.   
 
Eu gostaria de honrar um grande musicólogo da Índia que faleceu em janeiro de 2010, 
Pandit Ramrang. Pandit Ramrang contribuiu imensamente para os estudos da música 
clássica indiana por meio do seu trabalho, que foi dividido em 5 volumes, chamados de 
Abhinav Gitanjali, ou gramática dos ragas.  
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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.(13) 
 
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.(14) 
 
  

                                                 
13

 N.A.: Introdução do shuddha Dha e tivra ma. 
14

 N.A.: Introdução do shuddha Ni. 
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Nome da canção Compositor Idioma 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. 
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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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SWARA VISTARA DO 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 
Tumi je eshe chho aaj 647 Bengali Darbari Kanada Kaharva (15) 

 
 
 

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. 
 

  

                                                 
15 Também pode ser tocada em Teen Taal ou Sitarkhani. 
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Nome da Canção Número Idioma 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 estás tão próximo de mim como 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 16. 
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 17  

                                                 
16 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. 
17 Numa história mitológica, o pássaro chakor é apresentado como tendo uma intensa atração pela lua – 
especialmente pela lua cheia. Então, em certa ocasião, ele começa a voar em direção à lua, subindo cada vez mais, 
até que perde sua consciência e enfim cai. Trata-se de uma representação ou símbolo de auto-entrega ou auto-
sacrifício. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
I love this tiny green island 68 Inglês - Kaharva 

 

 

I love this tiny green island, surrounded by the sea 

Touched by the sea, decorated by sea. 

I love this tiny green island ... 

 

Am I a secluded figure, in this vast a little, a meager? 

No, no, no, no, I am not alone,  

(The) Great is with me. 

 
Calcutá, 1 de Novembro de 1982. 

 
 
Tradução: 
 

Eu amo esta pequena ilha verde, rodeada pelo mar. 
Tocada pelo mar, decorada pelo mar. 
 
Sou eu um ser isolado, pequeno e insuficiente em meio a esta vastidão? 
Não, não, não, não, eu não estou sozinho, 
O Grande está comigo. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Ojana pothik thamo go 

khanik 
1698 Bengali - Kaharva 

 
 
 

Ojana   pothik   thamo   go   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. 

 

  



24 

 

Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Tomay ami pelum 2976 Bengali - Kaharva 

 

 

 

Tomay   ami   pelum,   aañdhar   shagoro   pare 

Aalor   shonali   rekhay 

Jodotari   ghum   bhañgalo,   anidro   murchhonay    

Aalor   shonali   rekhay 

 

Chhonde   chhonde   tumi   ele,   aanondo   srote   bhashile 

Shokol   tamosha   shorale   anindyo   dotonay. 

Aalor   shonali   rekhay 

 

Dike   dike   chhodale   koroke   modhu   bhorile 

Mohono   bhabe   mone   ele   madhobi   shushomay 

Aalor   shonali   rekhay 

  
Calcutá, 2 de agosto de 1985. 

 
 
Tradução: 
 

Ó Amado, eu Te encontrei 
além do oceano da escuridão, 
destacado com a linha dourada de luz. 
Destruindo a ignorância do dogma 
Com sons musicais em constante vigília. 
 
Tu vieste em incontáveis ritmos 
Espalhando as ondas de bem-aventurança (Anandam) 
Destruindo toda a escuridão (tamoguna) 
Na luz perfeita da cognição. 
 
Espargindo (a fragrância) em todas as direções 
Preenchendo de doçura o broto 
Tu adentraste minha mente com todos os encantamentos supremos 
Como o perfume da flor madhobi. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 
Vrindavanam parityajya 4425 Sânscrito Bageshri Dadra 

 

 

 

Vrindavanam   parityajya    

Padam   ekam   na   gachhami    

Pashyami   yad   yada   yada    

Vrajabhavam   na   vismarami    

 

Vadantu   yad   mahajanaha    

Nindantu   yad   niitinipunaha    

Bhasante   yad   pragya   janaha    

Bhavagokule   dhitisthami    

 

Kule   kule   niipa   tamale    

Priiti   Vrindavane   atule    

Yamuna   kule   suniile    

Praktah   evam   vadami    

 

Calcutá, 30 de agosto de 1988 
 

Tradução: 
 

Saindo de Vrindavan 
Eu não dou nem sequer um único passo. 
O que quer que eu veja, para onde quer que eu olhe, 
Eu somente lembrarei de Vrindavan. 
 
O que quer que os eruditos possam dizer, 
O que quer que os entendidos das escrituras possam dizer, 
O que quer que as pessoas realizadas possam dizer, 
Eu ficarei firme no sentimento de Gokula. 
 
Junto às árvores tamale na beira do rio, 
Em meio ao amor incomparável dos meus devotos, 
Na margem das águas azuis do Yamuna 
Eu declaro que sempre ficarei. 
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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

