
Programa Prabhat Samgiita 

O que é Prabhat Samgiit ? 

Samgiita 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, Baba, 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.  

Raga (aspecto melódico) 

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 Bilawal: 

Escala onde todas as notas são naturais. 

Aroha (ascendente): Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa’’ 

Avaroha (descendente): Sa’’, Ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Sa 

 

Raga Bhairavi: 

Aroha: Sa, re, ga, Ma, Pa, dha, ni, Sa’’ 

Avaroha: Sa’’, ni, dha, Pa, Ma, ga, re, Sa 



Tala (ciclo rítmico) 

Matra: pulso (medida de tempo) 

Tali: Tempo forte (representado pelo “x”) 

Khali: Tempo fraco (representado pelo 0) 

 

Dadra – 6 matras 

Dha Dhin Na / Dha Tin Na 

1         2     3       4     5    6 

X                        0 

-------------------------------------------------------------- 

Kaharva – 8 matras 

Dha Ghe Na Tin / Na Ghe Ghe Na 

  1      2     3    4      5     6     7     8 

  X (Tali)                 0 (Khali) 

 

 

Bondhu He Niye Chalo 0001 
Lingua: Bengali            Tala: Kaharva 

 
X             0    x              0 

P       M   G   S R N’     S  

Bondhu he niye chalo 
x               0           x                 0 

S R R       RG RG M P M       G  

Aalor oi jhorna-dharar pane  

 

Bondhu he niye chalo  

Aañdharer betha aar shoy na prane  

 

Bondhu he niye chalo  

Ghumer ghor bhanganor gane gane  
*Calcutá, 14 de setembro de 1982.  

Tradução:  

Ó meu companheiro de sempre, 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.  

 



Bone upobone khuñjiya khuñjiya 1082  
Lingua: Bengali           Raga: Bhairavi              

Tala: Dadra – 6 matras 

Dha Dhin Na / Dha Tin Na 

1         2     3       4     5    6 

X                        0 

 

Bone   upobone   khuñjiya   khuñjiya  

Kono   khane   tabo   dekha   na   pai  

Bhudhore   shagore   niharika   pore  

Kothay   aachho   ta   jana   nai.  

Kono   khane…   

 

Je   tomare   bhalobashe   tar   kotha  

Bhabite   nahi   ki   kono   byakulota  

Tomare   jibon   je   diye   diye   chhe  

Taar   tore   mone   nahi   ki   thai.   Kono   khane…   

 

Aaj   bujhilam   monete   royechho  

Mono   bhumi   aalo   koriya   rekhechho  

Bahir   bishshe   khuñjiya   khuñjiya  

Kachhere   dure   pathate   chai.   Kono   khane…  
*Calcutá, 13 de Dezembro de 1983.   

 

Tradução:  

Eu procurei por Ti nos bosques e na floresta mas não consegui Te encontrar 

em lugar nenhum. Eu procurei por Ti na terra, no oceano, na nebulosa – em 

cada esconderijo e canto eu procurei. Eu não sei onde Tu estás.   

 

Tu não desejas pensar naqueles que tem imenso amor por Ti? Tu não tens 

nenhum lugar na Tua mente para aqueles que dedicaram suas vidas por Tua 

causa?   

 

Mas hoje eu entendi: Tu estás na minha mente. Tu trouxeste efulgência e 

desfizeste minha ignorância. Procurando no mundo externo, Estou 

mandando quem me é mais próximo para o lugar mais longínquo.   

 

 

 

 

 

 



Movimento Prabhat Samgiita para Todos! 
 

O Movimento Prabhat Samgiita para Todos é um grupo que surgiu no Brasil para 

estudar e propagar a escola musical chamada Prabhat Samgiita. Devemos nossa 

existência ao trabalho do professor Kirit Dave, que desde 2010 vêm anualmente ao 

Brasil ministrar cursos e treinamentos. 

Além de cursos e treinamentos, organizamos outras atividades tais como recitais e 

encontros de prática musical e espiritual. Há também encontros virtuais de estudo, os 

quais ocorrem semanalmente. Neles estudamos filosofia espiritual e língua Bengali. 

 

Aulas Online 
br.songsofprsarkar.net 

Como Participar 

As aulas acontecem toda sexta-feira, das 20h às 21h30. 

Para participar das aulas é muito importante que você escreva para o email 

prabhatsamgiita@gmail.com solicitando participação em nosso grupo de e-mails. Após 

inscrito, você receberá semanalmente as informações detalhadas sobre cada aula e como 

acessar a plataforma de conferência do Webex. 

É necessário também um computador ou dispositivo móvel (tablets, smartphones 

etc) conectado à Internet, fones de ouvido e microfone. 

Se você vai participar das aulas utilizando um computador (desktop ou laptop) não 

é necessário baixar ou instalar qualquer programa. Basta abrir a página de 

reuniões no seus navegador e o plug-in Webex Meeting Center será 

automaticamente instalado (ou atualizado, caso seja necessário).  

Android e iOS: para dispositivos móveis como tablets ou celulares é necessário 

instalar o aplicativo WebEx em seu dispositivo. Para entrar na aula usando 

este aplicativo você precisará do número de reunião e senha. 

A plataforma virtual de conferência é um serviço contratado da empresa Cisco 

Webex. Temos despesas trimestrais que são rateadas entre os participantes. Cada 

um pode participar de acordo com as suas condições e interesse em contribuir. Se 

inscreva em nosso grupo de emails para saber mais. 

 


