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GLOSSÁRIO DA MÚSICA CLÁSSICA HINDUSTANI 
(simplificado) 

 
 

1. Swara (Sur): notas – Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni 

2. Shuddha swara: notas naturais 

3. Komal swara: nota bemol (Re, Ga, Dha, Ni)  

4. Tivra swara (Ma): nota sustenida 

5. Taal (ou Tala 1): ciclo rítmico 

6. Laya: velocidade do fluxo da música 

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

8. Mandra saptak: oitava grave 

9. Madhya saptak: oitava central 

10. Taar saptak: oitava aguda 

11. Raga: panorama musical das regras a serem usadas nas composições.2 

12. Aaroha: estrutura da escala ascendente de uma raga 

13. Avaroha: estrutura da escala descendente de uma raga 

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

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

16. Gat: parte da composição com tabla 

17. 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. 

18. Rasa: sentimento. Cada raga carrega um sentimento primordial. Existem nove 
sentimentos primordiais: devoção, paz, romance, indignação (usado no teatro), 
comédia (usado em teatro), pathos 3, viira 4 e seriedade. 

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

20. Prahar: Para especificar o horário apropriado para a execução de uma 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. 

                                                 
1 Nota do Autor (N.A.): A palavra tala é formada a partir das letras iniciais de tandava e lalita marmika (tala = ta + 

la). 
2 N.A.: Raga é uma estrutura musical a partir da qual são feitas composições musicais que são agradáveis aos 

ouvidos. Raga significa “aquilo que cobre a mente”. 
3 Nota do tradutor (N.T.): Pathos (do latim) pode designar sentimentos de piedade, simpatia, ternura ou tristeza. 
4 N.T.: 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 
8. Existem 7 shuddha swaras: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Existem 4 komal swaras (Re, Ga, 

Dha, Ni) e uma tivra swara (Ma). No total são 12 swaras. Assim, representaremos 
shuddha swaras com letra maiúscula, p.ex. “Ga”, e komal ou tivra swaras com letras 
minúsculas, p.ex. “ga” ou “ma”.  

 
 
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 
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EXERCÍCIOS DA RAGA BHAIRAVI 
 
 

Tempo lento: 
 
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” 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.5 
 
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.6 
  

                                                 
5 Introdução do shudha Dha e tivra ma. 
6 Introdução do shudha Ni. 
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Nome da canção Número Linguagem 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  Linguagem  Raga Tala 
Aamar dukher 
rate ele probhu 

1563 Bengali Bhairavi Dadra 

 
 

Aamar dukher rate ele probhu, shukher dine ele na 
 
Aankhir jole dhora dile, phankir chhole bhulle na. 
 
Shukher dine ele na. 
 
 
Boshonteri phuler dalay, shajiye rakha pujarchanay, 
 
Orgho dite paini tomay, jeche nile bedonay 
 
Shukher dine ele na. 
 
 
Hanshir 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  Linguagem  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  Linguagem  Raga Tala 
Tabo tore mala 

geñthe chhi probhu 
1035 Bengali Bhairavi Dadra 

 

Tabo tore mala, geñthe-chhi probhu  

Hiyaro shab modhu dhele  

Bhashaye diye-chhi nijere ami  

Tabo bhabonar, aañkhi jole  

Hiyaro shab….  

 

Shadhonar bol nei je amar  

Neiko shonge punnero bhar  

Tai shoda jachi, koruna tomar  

Ashohaye thelibe ki bole?  

(Tumi) Ashohaye thelibe ki bole  

Hiyaro shab ….  

 

Nei kono porapor gyan mor  

Bhokti shikto nei priti dor  

Acche shudhu betha bhora aañkhi lor  

Amare bhola-be kon chhole  

Hiyaro shab…. 

Calcutá, 21 de novembro, 1983. 
 

Tradução: 
 

Ó Parampurusha, eu preparei a guirlanda para ti, 
com toda a doçura do meu coração. 
Eu fui tomado pela tua ideação, os olhos cheios de lágrimas 
 
Eu não tenho a força da sadhana (do meu lado) 
Nem possuo boas virtudes (samskaras) 
Então, eu somente posso confiar, implorar pela tua graça 
Tu vais me afastar [deixando-me] desamparado? 
 
Eu não possuo conhecimento mundano e nem espiritual 
Meu amor por ti (também) não é tão devocional 
Meus olhos apenas possuem as lágrimas da agonia. 
Com quais truques você está me prendendo? 
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Nome da Canção  Número Linguagem  Raga Tala 
Tumi je eshe 

chho aaj 
647 Bengali Darbari 

Kanada 
Kaharva 7 

 
 

Tumi    je    eshe    chho    aaj,    byathito    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. 
  

                                                 
7 Também pode ser tocada em Tin Taal. 
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Nome da canção Número Linguagem  Raga Tala 
Shubho Chetonay 4775 Bengali Darbari Kaharva 

 
 

Shubho chetonay priti dotonay, 

Eshe chhile tumi priyo aamar ghore. 

Mon jomunay dheu neche jay,  

Ujaner pane tumi chalale tare. 

 

Nitto brindabone aachho bhokter shone. 

Shabakar kotha shune jao tumi protikhone. 

Shob bhab shob kaaj royechhe tabo monone 

Tumi achho mormo bhore.  

Eshe chhile tumi … 

 

Nittanondo tabo lilanonder shathe 

Shob kichhu ghire achho he priyo oto-prote 

Onu-poromanu majhe he chiro achho jogote 

Kalatito kalgoto proti prohore. 

Eshe chhile tumi …  

Calcutá, 2 de março de 1990. 
 

Tradução: 
 
Ó amado, Tu vieste à minha mente com um espírito amoroso e abençoado. 
As ondas emergentens do (rio) Yamuna da minha mente dispersam-se dançando. 
Tu as guia correnteza acima. 
 
Tu sempre estás no Brindaban das mentes dos devotos. 
Tu sempre escutas as estórias de todos. 
Todos os sentimentos e ações estão dentro da Tua mente. 
Tu preenches todos os corações. 
 
(Enquanto estás) Em Tua liila , Tu estás além de toda a liila , 
Tu envolves (testemunhas) todos, individualmente e coletivamente. 
Tu estás eternamente presente na existência mais profunda de todos. 
Tu estás além do tempo; no fluxo do tempo, em todos os momentos. 
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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 … 

 

Pareshh tvam prabhu apareshh tvam, artta jananam ashrayah tvam 

Anadi kalatitah sante samsthitah namo shantay pashupate.  

Pinakpanaye ... 

 

Sarva ratnadhishh sarva tyagi tvam marakat mani udbhashiah tvam 

Vishva bijam vishvasyadyam, namo shivay sambhutpate.  

Pinakpanaye .. 

13 de junho de 1984. 
 
Tradução: 
 
És tão rigoroso como o raio e tão suave como o botão de uma flor. 
Ofereço minhas saudações ao portador do Pinaka (8).  
És como uma montanha de prata com uma lua crescente sobre a cabeça. 
Sei que tens todas as qualidades. 
 
És Paresha (9) e Aparesha (10) também.  
És o Supremo Refúgio de todos os aflitos.  
Estavas ali quando ainda não existia o tempo.  
És o Sempre Imutável.  
Ofereço minhas saudações ao sempre imutável, Senhor de todos os seres. 
 
És o dono das jóias mais apreciadas, contudo, és o renunciante de tudo. 
És o sempre brilhante como o Marakatamani (11). 
És o diminuto da criação,  
És a fonte última do universo. 
Ofereço minhas saudações a Shiva, o Senhor da criação. 

                                                 
8 tambor de Shiva 
9 o Mestre de todos os mestres 
10 o Supremo Controlador de tudo 
11 a jóia de Krs’na 


