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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”.1  
 
Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 
Existem 4 komal swaras (re, ga, dha, ni) e uma tivra swara (ma).2  
No total são 12 swaras.3 
 
 
 

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 
 
 
 
 

  

                                                 
1 N.E.: Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas 
naturais são: S, R, G, M, P, D, N. 
2 N.E.: Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre shuddha swaras. 
3 N.E.: 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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BHAIRAVI CHALAN: 
“Movimento do [raga] Bhairavi” 

 
 
Parte 1: 
 
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.(4) 
 
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.(5) 
 
  

                                                 
4
 N.A.: Introdução do shudha Dha e tivra ma. 

5
 N.A.: Introdução do shudha Ni. 
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INTRODUÇÃO AOS TAALS (6) 
 

Matra: pulso (medida de tempo) 
Tali: tempo acentuado (representado pela letra “X” e por números) 
Khali: tempo não acentuado (representado por “O”) 
 
Taal Dadra – 6 Matras 
Dha  Dhin  Na      Dha  Tin  Na 
 
1        2         3         4       5      6 
X                             O 
 
Taal Kaharwa (1) – 8 Matras 
Dha  Ghe  Na Tin       Na  Ghe  Ghe  Na    
 
1       2       3       4         5      6       7       8 
X                                   O 
 
Taal Kaharwa (2) – 8 Matras 
Dha  Dhin  Na  Tirkat      Ta  Tin  Na  Kete   
 
1        2         3      4              5     6     7     8 
X                                          O 
 
Tin Taal (Tri taal) – 16 Matras 
Dha  Dhin  Dhin  Dha      Dha  Dhin  Dhin  Dha    Dha  Tin  Tin  Ta    Kete  Dha  Dhin Dha 
 
1        2        3         4            5          6         7         8        9      10     11     12    13      14     15     16 
X                                          2                                          O                                3 
 
Taal Rupak – 7 Matras 
Tin  Tin  Na     Dhin  Na    Dhin  Na 
 
1      2      3        4         5        6        7 
O                       1                   2 
 
Ek Taal – 12 Matras (7) 
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 
 
Jhap Taal – 10 Matras (8) 
Dhin  Na    Dhin  Dhin  Na    Tin  Na    Dhin  Dhin  Na 
 
1         2         3        4        5         6     7       8         9        10 
X                   2                             O             3 

  

                                                 
6 N.T.: Ciclos rítmicos. 
7 N.A.: Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
8 N.A.: Tala não muito utilizada em Prabhat Samgiit. 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Aañdharo nishay 
diposhikha je tumi 

347 Bengali Bhairavi (Forma livre) 

 

Aañdharo   nishay,   diposhikha   je   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   ujjvalo   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 brilhar 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 

Aamar dukher rate ele 
probhu 

1563 Bengali Bhairavi Dadra 

 

 

Aamar   dukher   rate   ele   probhu,   shukher   dine   ele   na 

Aañkhir   jole   dhora   dile,   phañkir   chhole   bhulle   na. 

Shukher   dine   ele   na. 

 

Boshonteri   phuler   dalay,   shajiye   rakha   pujarchanay, 

Orgho   dite   paini   tomay,   jeche   nile   bedonay 

Shukher   dine   ele   na. 

 

Hashir   khelay,   aalor   melay,   paini   tomay   khushir   belay, 

Nirandhro   ei   amanishay,   pelum   tabo   koruna. 

Shukher   dine   ele   na. 

Calcutá, 12 de Junho de 1984. 
 
Tradução: 
 

Você me visitou nas noites mais dolorosas, mas não veio para compartilhar minha alegria 
Você não pode ser reconhecido pelas artimanhas do intelecto, mas somente pelas lágrimas do 

coração. 
 
A primavera trouxe a beleza das flores; Eu preparei objetos para a Sua adoração; 
Você não pode ser realizado através de qualquer oferenda, 
mas somente através da sincera entrega do coração angustiado. 
 
Na frívola e reluzente brincadeira, eu não Te busquei 
No entanto, eu recebi a Sua graça, na noite mais escura de Lua Nova.  
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Aamar moner udbelotay 3237 Bengali Bhairavi Kaharva 

 
 

Aamar   moner   udbelotay, 

Tumi   bujhe   chho   kachhe   eshe   chho 

Urmi   chonchol   ei   shoritay 

Tumi   chine   chho   tene   niye   chho.    

Tumi   bujhe   chho   kachhe   eshe   chho. 

 

Duratto   rakhoni   kono, 

Momotate   bendhe   chho   onure   jeno 

He   moha   shindhu   e   nirobinduke,    

Bhalobeshe   phele   chho.   Tumi   bujhe   chho... 

 

Harabar   bhoy   neiko   aamar,    

Triloke   trigune   tumi   shomahar 

Oshesh   apar   tumi   sharatshar    

E   bani   janiye   diye   chho.   Tumi   bujhe   chho... 

Calcutá, 4 de dezembro 1985. 

 
Tradução: 
 

Compreendendo meu coração inquieto, Você veio para perto de mim 
Você conhece as ondas incessantes dos rios de meu coração 
Por isso me atraiu até Você 
 
Sem qualquer distância de mim 
Você me amarrou no Seu amor. 
Ó Vasto Oceano Cósmico! 
Você libertou esta gotícula, envolvendo-a em Seu amor. 
 
Não temo mais a derrota 
Você é a totalidade de todas as expressões no universo 
Interminável, infinito, Você é a essência de todas as essências 
Você tem me iluminado com esta verdade. 

  



 9  

Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Bhajo re ishtho nam 4673 Bengali Bhairavi Bhajan 

 
 

Canção do Ishta 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 Ista. 
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 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, 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. 

 
 
 
Versão poética: 
 

Guia-me, Amado meu! 
Em direção à fonte de toda luz! 
Guia-me, Amado meu! 
 
Que eu não posso mais suportar essa escuridão. 
Guia-me, Amado meu! 
 
Rompa o meu torpor com boas vibrações. 
Guia-me, Amado meu! 
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Nome da canção Número Linguagem 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 9 !  
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. 

 

  

                                                 
9 Consciência Suprema. 
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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 ! 
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Nome da canção Número Idioma Raga Tala 

Shur toronge mohono ronge 772 Bengali Bhairavi Dadra 

 

Shur   toronge   mohono   ronge,    

Bhubone   rangale   ki   kore 

Tumi   bologo   bologo   aamare. 

Modhuro   onge   modhuro   bhonge,    

Shabar   shonge   liila   kore.    

Tumi   bologo   bologo   aamare.   Shur   toronge... 

 

Mortte   matale   jyotsna   nishithe, 

Oruno   chhobite   shornimo   prate 

Kanokanjali   champako   koli 

Shabare   chhuile   nijokore.    

Tumi   bologo   bologo   aamare.   Shur   toronge... 

 

Chhonde   o   taale   duloke   dolale 

Ramdhonu   rong   nobhe   enke   dile. 

Shabar   adale   lukaye   porile 

Bichitro   tabo   liila-share 

Tumi   bologo   bologo   aamare.   Shur   toronge... 

Calcutá, 19 de agosto, 1983. 
Tradução: 
 

Com ondas de música e de cores encantadoras, 
Como Tu coloriste este universo? 
(Ó Param Purusha) Por favor, diga-me. 
Com doce elaboração e doce transgressão, 
fazendo liila com todos. Por favor diga-me, por favor diga-me. 
 
Intoxicando a criação com a noite iluminada pela Lua 
E a tonalidade avermelhada no amanhacer dourado 
Oferecendo os botões das flores champak 
Fazendo todos serem Teus, com um toque suave. 
Por favor diga-me, por favor diga-me. 
 
Fazendo o universo dançar em Teus ritmos e padrões 
Pintando-o com as cores do arco-íris 
Escondendo-se por trás de toda a criação com mistério insondável 
Por favor diga-me, por favor diga-me.  
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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 Linguagem 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 (10), 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 (11) ! 
 
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. 

 

                                                 
10 N.T.: um pequeno tambor segurado na mão. 
11 N.T.: pashu significa “animal”, e também denota os seres humanos numa condição de animalidade. 


