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ПЕРАДМОВА

Рыґведа – найстаражытны моўны твор індыйскае цывілі-
зацыі. Яна ўяўляе сабою збор хвалебнаў (гімнаў), прысьве-
чаных роз ным багом (Індру, Аґні, Ашвінам, Марутам ды 
інш.). Акрамя ўласна хвалебнаў, у РВ раскіданыя намінкі 
на розныя міты, многія зь якіх атрымалі сваё разьвіцьцё 
ў пазьнейшай літаратуры. Разам з трыма іншымі ведамі 
(Йаджурведа, Самаведа ды Ат харваведа) і некаторымі 
іншымі творамі Рыґведа становіць канон шруці (śrúti- ‘па-
чутае’) – збор сьвятых тэкстаў, якія маюць абсалютны аў-
тарытэт у індуізьме. 

Шруці процістаіць іншаму канону – смрыці (smṛ́ti- ‘памяць’), 
тэк стам, што валодаюць толькі адносным аўтарытэтам, бо 
паводле традыцыі маюць сваім паходжаньнем чалавека. 
Шруці ж ёсьць ведаю, яўленай людзям як боскае адкрыцьцё 
й толькі выражанай праз чалавечую мову. Уласна таму не 
зу сім правільна называць РВ кнігаю – як нешта запісанае, 
падобна Бібліі ці Карану. РВ – прынцыпова вусны твор, 
які тысячагодзьдзямі перадаваўся й дагэтуль пера даецца 
па памяці брагманамі (сьвя тарамі) ад настаўніка да вучня. 
Першы ж знойдзены рукапіс РВ датуецца толькі 1464 н.э. 
Дык калі ж тады была створаная РВ?

Гэта пытаньне дагэтуль ня мае пэўнага адказу. Кля сычнае 
да таваньне, прапанаванае яшчэ ў 19 ст., адносіць стварэньне 
хва лебнаў РВ да часу паміж 1500-1200 гг. да н.э. У гэты час, 
паводле тэорыі арыйскага заваяваньня Індыі, плямёны інда-
іранцаў, якія звалі сябе арйамі (ā́rya- ‘часьцівы’), уварваліся 
на тэрыторыю паўночнага захаду Індастану, ад куль пачалі 
сваё паступовае заваяваньне астатняй часткі паў вострава. 
Тыя плямёны, што стварылі РВ, былі носьбітамі аднае з арха-
ічных індаэўрапейскіх гаворак, якая пазьней стала вядомая 
як санскрыт (sáṃskṛta-). 
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Тэорыя арыйскага заваяваньня даўно крытыкуецца шыро-
кім колам навукоўцаў як вельмі неабгрунтаваная й не 
пацьверджаная ані археалягічнымі, ані генэтычнымі да-
дзенымі. Тым ня менш, бальшыня лінгвістаў – зыходзячы 
пераважна з да дзеных параўнальна-гістарычнага мовазнаў-
ства – дагэтуль разьмяшчае стварэньне РВ у прамежку 1700-
1200 гг. да н.э. Некаторыя навукоўцы, што праўда, увязваюць 
рыґве давую куль туру зь Індзкаю цывілізацыяй (напрыклад, 
грэц кі дась леднік Н. Казанас) і адсоўваюць датаваньне РВ 
аж да 3000 г. да н.э. Яшчэ адно цікавае гледзішча на час 
стварэньня РВ выказаў індыйскі навуковец Б.Г. Тылак. 
Паводле ягонае тэорыі продкі арйаў мешкалі ў Арктычным 
рэгіёне, які былі вымушаныя пакінуць каля 8000 г. да н.э. 
Адпаведна стварэньне найранейшых хвалебнаў РВ ён ад-
носіць да 5000-4000 гг. да н.э.

Як бы там ні было, важная зусім не старажытнасьць РВ 
адносна іншых твораў на індаэўрапейскіх мовах (хецкіх клі-
напісных таблічак ці іранскай Авэсты) і твораў на іншых 
старажытных мовах (эпас пра Гільгамэша). Важна яе абса-
лютная каштоў насьць як аднаго з найстаражытных тво раў 
чалавецтва, які ўпісаны ў неперарыўную, дагэтуль жывую 
традыцыю й дае маг чымасьць дакрануцца да сьвя домасьці 
нашых далёкіх продкаў, і што яшчэ важней – да сьвядомасьці 
паэта-сьвятара, творцы й носьбіта гэтай самай традыцыі.

РВ паўставала ў выглядзе асобных хвалебнаў, якія ствара ліся 
рознымі родамі паэтаў-сьвятароў (ṛ́ṣi-) на працягу до сыць 
доў гага часу, і толькі значна пазьней (згодна з лінгвістычным 
ана лізам – па некалькі стагодзьдзях) яны былі сабраныя 
разам у самгіту (sáṃhita- ‘збор’). Паводле індыйскае традыцыі 
аў тарства самгіты прыпісваецца мудрацу Вйасу (vyāsa- 
‘разьдзельца’). Ме навіта ён разь дзяліў адкрытую багамі 
таемную веду на ча тыры вядомыя нам Веды. Як паказвае 
лінгвістычны аналіз, пры стварэньні самгіты былі ўжы тыя 
гукавыя праві лы, якія альбо ня дзейнічалі ў часы пер шых 
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паэтаў, альбо наўмысна імі не ўжываліся, што прывяло да 
ска жэньня паэтычных па мераў, а таксама да зацямненьня 
многіх месцаў у творы. Та му пазьней настаўнікам Шакалйем 
(śā́kalya-) было зроблена разь біцьцё тэксту самгіты на асоб-
ныя словы, што атрымала назву Падапатха (padapaṭhá- ‘чы-
таньне па словах’).

Стварэньне Падапатхі было спрычыненае й тым, што з 
часам мянялася й сама мова, і многія словы станавіліся 
не зразумелымі. Ужо на мяжы 2-га і 1-га тысячагодзьдзяў 
(а мо й раней) існаваў сьпіс цяжкіх да разуменьня слоў 
у РВ, які называўся Ніґганту (nighaṇṭú-). Дзесьці ў 6-5 стст. 
да н.э. на яго зьяўляецца камэнтар Нірукта (nírukta- ‘вы-
тлумачэньне’) настаўніка Йаскі (yāská-) – важны твор ін-
дыйскай традыцыйнай этымалёгіі. Каб забясьпечыць 
правільную вусную перадачу хвалебнаў, досыць рана ста-
лі рас працоўвацца правілы вымаўленьня й пад рабязныя 
апісаньні гукаў, якія былі зьведзеныя ў тэкст Пратышакхйа 
(prā́tiśākhya-). Гэта слова літаральна азначае “[трактат] для 
кожнай галіны”. Пад галінаю ра зумеецца асобная шко-
ла рэцытацыі, якіх існавала досыць многа і якія трохі ад-
розьніваліся ў спосабе вымаўленьня асобных гукаў і іх 
спалучэньняў. Захавалася пяць падобных Пратышакхйаў: 
адна для РВ, адна для Атхарваведы, дзьве для Чорнай і 
Белай Йаджурведы ды адна  для Самаведы.

Наяўны тэкст РВ завецца Шакалйа-самгітою (śākalyasaṃhitā́-). 
Гэтая рэдакцыя ўлучае 1028 хвалебнаў даўжынёю ад 1 да 
58 слаўняў, падзеленых на 10 колаў (máṇḍala-). Другою 
магчымаю рэдакцыяй РВ, што дайшла да нас, можна лі-
чыць Башкала-самгіту (bāṣkalasaṃhitā́-), названую паводле 
настаўніка Башкалы (bāṣkala-). Яна ўлучае 1025 хва лебнаў й 
дадатак з 95 хвалебнаў – кхіла-хвалебны (khilā́ni), якія, відаць, 
бытавалі ў іншых школах рэцытацыі РВ або зьяўляюцца 
пазьнейшымі дадат камі.
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Традыцыйны камэнтар на РВ Анукрамані (anukramaṇī-) за-
мацоўвае за кожным хвалебнам імя пэўнага паэта. Часам 
да дзеныя гэтага тэксту выглядаюць зусім непраўдападобна, 
але збольшага яго прымаюць як досыць імаверную кры-
ніцу ведаў пра аўтарства хвалебнаў. Колы 2-7 прынята 
называць родавымі (фамільнымі), бо ПА яны цалком пры-
пісваюцца паасобным родам паэтаў. Так, 2-е кола належыць 
паэтам з роду Ґрытсамады (gṛtsamada-), 3-е – Вішвамітры 
(viś vā́mitra-), 4-е – Вамадэвы (vāmádeva-), 5-е – Атры (átri-), 6-е 
– Бгара дваджы (bharádvāja-) і 7-е – Васіштхі (vásiṣṭha-). Колы 
разьмешча ны паводле ўзрастаньня коль касьці хвалебнаў: 2 
(43), 3 (62), 4 (58), 5 (87), 6 (75) і 7 (104). Унутры ж кола хвалебны 
разьмешчаны паводле багоў: спа чатку ідуць хвалебны, 
прысьвечаныя Аґні, потым – Індру і г.д.

Астатнія колы напісаныя паэтамі з роз ных родаў. 9-е ко-
ла цалком прысьвечана боству Сома Ачышчаны (sóma- 
pávamāna-). Аўтары гэтага кола – тыя самыя, што й родавых, 
таму мяр куецца, што складальнікі самгіты папросту да-
сталі ўсе хвалеб ны Сому з гэтых колаў ды аб’ядналі іх у 
асобны разьдзел. Вялікую цікавасьць становіць 8-е кола, у 
якім надзвычай многа доўгіх хвалебнаў. Яны складзеныя ў 
нетыповай для астатняе РВ страфічнай форме ды поўняцца 
імёнамі яўна неарыйскіх валадароў. 

Найпазьнейшым дадаткам да родавых колаў ува жаецца 
10-е ко ла. На такую выснову натыкае шэраг фактаў: па-
першае, не каторае моўнае адрозьненьне (напр., зна чна 
большая чась ціня гука l, зьяўленьне новых слоў, уніфі-
кацыя граматычных формаў і г.д.); па-другое, іншае разь-
меркаваньне багоў (зусім няма хвалебнаў багіні Зары, 
аслаблена роля Мітры-Варуны); па-трэцяе, пашырэньне тэ-
матыкі (касмаганічныя й філязофскія хвалебны, абрадавыя 
(вясельныя ды пахавальныя) хвалебны, многа хвалебнаў-
дыялёгаў).
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Наастатку, 1-е кола, чый пераклад чытач трымае ў руках, 
рас падаецца на дзьве часткі. Першая частка (1-50) мае шмат 
агульнага з 8-м колам, у прыватнасьці тое, што значная  
частка хвалебнаў належыць паэтам з роду Канваў. Другая 
ж частка (51-191) уважаецца навукоўцамі як найранейшы 
дадатак да родавых колаў. 

Акрамя падзелу на колы, РВ традыцыйна дзеліцца на 8 
вась мярыцаў (áṣṭaka-), якія ў сваю чаргу падзяляюцца на ўзы-
ходы (adhyāyá-), якія распадаюцца на разьдзелы (várga-). Гэты 
падзел мае чыста ўтылітарны характар і быў зроблены для 
аблягчэньня за вучваньня ды перадачы тэксту па памяці.

Шматлікія месцы РВ атрымалі сваё тлумачэньне – абра давае 
й філязофскае – у пазьнейшых тэкстах: брагманах (brāhmaṇá-), 
аранйаках (ā́raṇyaka-) ды ўпанішадах (upaniṣád-), якія таксама 
ўваходзяць у канон шруці. Іншаю важнаю крыніцаю для 
разу меньня РВ зьяўляецца поўны камэнтар настаўніка 
Сайаны (sāyaṇa-), выкананы ў 14 ст. н.э. Сайана быў родам з 
Паў днёвай Індыі і ў сваёй працы абапіраўся на папярэднія 
яму камэнтары, ад якіх да нас дайшлі толькі невялікія 
ўрыўкі. Сайана трак туе РВ амаль выключна з гледзішча 
абраду, звычайна пакідаючы па-за ўвагаю су аднясеньне з 
пазарытуальнаю рэчаіснасьцю. Пераклад РВ у гіндзі, вы-
кананы Рамаґовіндам Тры вэдзі, у многім абапіраецца на 
Сайанаў камэнтар. Адзіны дасайанавы камэнтар, што за-
хаваўся цалком, належыць настаўніку Мадгава (mādhava-), 
які жыў у 10 ст. н.э. Ён улучае толькі першую васьмярыцу.

Не зважаючы на высілкі як тубыльнай, так і заходняй эк-
зэ гезы, РВ у многім застаецца цёмным творам. З аднаго 
боку, у пасьляведавы час адбываюцца зьмены ў рэлігійным 
(напр., галоўны бог РВ Індра выцясьняецца троіцай багоў 
Брагма-Вішну-Шыва) ды ў сацыяльным жыцьці (напр., 
інстытут паэтычных спаборніцтваў зьнікае бясьсьледна). 
Усё гэта робіць нават традыцыйныя тлумачэньні РВ не 
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зу сім дакладнымі, зумоўленымі абноўленай культурнай 
парадыгмай. З другога боку, архаічная мова помніка разам 
з наўмысна цёмным стылем нярэдка дапускае замнога 
інтэрпрэтацый. І, канец канцоў, сама сьвядомасьць, вы-
яўленая ў хвалебнах, адрозьніваецца ад сьвядомасьці су-
часнага чалавека, і сьветагляд арйаў РВ ужо ніколі ня стане 
зразумелым нам напоўніцу.

Як адзначалася вышэй, традыцыя рэцытацыі РВ жывая 
да нашага часу. Урад Індыйскай рэспублікі чынна пад-
трымлівае тых брагманаў, якія дагэтуль займаюцца пера-
дачаю старажытных Ведаў. Існуе нямала запісаў, як браг-
маны рэцы туюць хвалебны РВ, адзін зь якіх шаноўны чытач 
можна знай сьці на гэтым адрасе: https://drive.google.com/drive/
folders/0B2GbC3jNPVpAZVUwZVlhUnFGWFk.
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ПРА СЬВЕТАГЛЯД АРЙАЎ РЫҐВЕДЫ

У цэнтры сьветагляду арйаў РВ стаяў панятак ладу, ці су-
сьветнага парадку (ṛtá-). Этымалягічна ṛtá- адсылае нас да 
ідэі кругавароту, і менавіта ідэя цыклічнасьці, паўторнасьці 
станавіла сутнасьць парадку для старажытных арйаў. Ня 
менш паказальна й тое, што само слова арйа (ā́rya-) паходзіць 
ад таго самага кораня √ṛ, што й слова ṛtá-. Іншымі словамі, 
быць арйам азначала быць пасьлядоўнікам ладу, быць 
падтрымнікам су сьветнага парадку. Арйа – гэта часьцівы, 
суладны чалавек, упі саны ў космас як яго не ад’емная частка.

Гэты ладавы кругазварот праяўляўся на розных узроўнях. 
У часавым пляне гэта азначала цыклічнасьць часу. Чын 
сьвета стварэньня ня быў для арйаў проста фактам далёкае 
мінуўшчы ны, наадварот – ён служыў непасрэднаю асноваю 
для жыцьця цяперашняга. Як мяркуюць дасьледнікі (у 
прыватнасьці, Ф. Кёйпэр), ядром РВ сталіся хвалебны, пры-
меркаваныя да сьвята Навалецьця – часу, калі сілы хаосу 
най больш па гражалі ўпарадкаванаму сусьвету, і задачаю 
ча лавека было да памагчы багом у аднаўленьні ладу. Інакш 
кажучы, чын сьветастварэньня паўтараўся для арйаў што -
год у выглядзе вялікага абраду, які меў ня толькі сацыяль-
ную, але перадусім касмаганічную функцыю.

Другою праяваю кругазвароту быў аброк (yajñá-). У аснове 
сьвету арйаў ляжала ідэя аброку як узаемаабмену паміж 
сьветам людзей і сьветам багоў. Менавіта гэты абмен забясь-
печваў дабрабыт на зямлі й даваў сілы багом у барацьбе 
зь сіламі хаосу. Арйі не будавалі велічных бажніцаў – ася-
родкам грамады бы ла часовая аброчня (védi-), якая на момант 
тварэньня аброку ўяўляла сабою цэнтар сусьвету, празь 
які праходзіла сусьветная вось, або дарога багоў. Гэтаю 
найпростаю дарогаю бог агню Аґні (agní-) адвозіў на неба 
жаротвы, паднесеныя багом, і вяртаў зь неба божую адгоду 
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ў выглядзе багацьця, дабрабыту, удачы. Аґні быў нябёсным 
пасланцом (dūtá-), галоўным пасярэднікам паміж багамі й 
людзьмі. Другім пасярэднікам можна лічыць Сому – напой 
нясьмерця, які ўзьліваўся падчас аброку ў агонь, а потым 
вяртаўся на зямлю ў выглядзе дажджу.

Паднашэньне багом было дваякім. З аднаго боку, гэта была 
жаротва (havís-) – узьліваньне ў агонь жыру, ці топленага 
масла (ghṛtá-), гарачага малака й Сомы (sóma-). З другога боку, 
гэта былі хвалебныя вершы, зь якіх уласна і складаецца РВ. 
Умела складзены хвалебен быў ня менш важ ны за саму жа-
ротву. Мова, на якой тварыліся хвалебны, уважалася мо ваю 
сьвятою (bráhman-), бо была адрасаваная багом, і проціста-
яла мове звычайнай, мове людзей. З такога гледзішча зусім 
спра вядліва казаць, што РВ напісаная на мове багоў.

Грамадзтва арйаў РВ у многім было мовацэнтрычным. З 
усіх трох станаў – сьвятароў (brahmán-), ваяроў (rājanyá-) ды 
сяля наў (víś-) (сьмерды śūdrá- фактычна знаходзіліся па-за 
грамадз твам) – галоўная роля ў часы РВ, безумоўна, на лежала 
сьвята ром. Асноведзь стану сьвятароў складалі рушы (ṛ́ṣi-) – 
паэты-сьпевакі, якія тварылі хвалебны багом. Яны ж былі 
носьбітамі таемнае веды пра ўладкаваньне сусьвету. Важнаю 
падзеяй жыцьця арйаў былі спаборніцтвы своеасаблівых 
сябрынаў, карпарацый рушаў (sakhyá-). На гэтых спа-
борніцтвах рушы ня толькі спаборнічалі ў складаньні хва-
лебнаў, абменьваліся адмысловымі касмаганічнымі загад-
камі (brahmódya-), на якія супернік тут жа меўся даваць адказ. 
Уладары, каб атрымаць запаруку багоў, зьвярталіся да сьвя-
тароў, замаўляючы вя лікія аброкі ды шчодра адорваючы іх 
выканаўцаў. Рушы, валодаючы моваю багоў, у крытычныя 
моманты існаваньня сьвету фактычна станавіліся твор цамі, 
дапамагаючы багом аднаўляць сусьветны лад.

У знакамітым хвалебне РВ 10.125 мова апісваецца як унівэр-
сальны прынцып, які ляжыць у аснове ўсяго быцьця. Знаньне 
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імені рэчы было тоесным знаньню сутнасьці гэтае рэчы. 
Завалодаць іменем рэчы азначала атрымаць уладу над рэччу. 
Накладаньне ж імені прыраўноўвалася да чы ну тварэньня. 
Вішвакарман, тварэц усіх рэчаў, завецца ў РВ менавіта імядзеем, 
творцам імёнаў (nāmadhā́-, РВ 10.82.3). Адпаведна ўсё, што ня 
мае імені, не існуе ў праяўленым сьвеце.

Што праўда, адзінага меркаваньня пра паходжаньне быцьця 
ў РВ няма. У іншым знакамітым хвалебне РВ 10.129 паэт 
гаворыць пра Нешта Адно (tád ékam), зь якога й пачаўся сьвет. 
Гэтае Адно “існавала” яшчэ да сутнага й нясутнага, будучы 
народжаным зь неразрознага хаосу сілаю жару. Далей у Ад-
наго зьявілася жаданьне, якое стала першым семем мысьлі. 
У хвалебне РВ 10.121 гаворыцца, што напачатку быў Залаты 
зародак (hiraṇyagarbhá-), а ў РВ 10.129.7 паэт увогуле наўпрост 
кажа, што, адкуль узьнікла гэта быцьцё, можа ведаць толькі 
Ён Адзін альбо можа й ня ведаць.

Асноўным касмаганічным мітам у РВ зьяўляецца забойства 
богам Індрам (índra-) сусьветнага зьмея Врытры (vṛtrá-). 
Даклад ную пасьлядоўнасьць падзей устанавіць вельмі цяж-
ка, бо ў РВ зусім няма сюжэтных апісаньняў, а ёсьць толькі 
рас кіданыя там-сям намінкі на добра вядомыя тагачасным 
слухачом паданьні. Каротка гэты міт выглядае так. У кась-
мічных першаводах плавала першагара, у якой былі ўвязь-
нены рэкі й сонца-агонь. На гары, абкруціўшы яе, ляжаў 
зьмей Врытра, чыё імя можна даслоўна перакласьці як 
‘перашкода’. Гэта натыкнула дасьледнікаў на думку, што 
сам Врытра і быў гэтаю гарою. Бог Індра, галава пантэону 
арйаў, забівае Врытру сваім перуном (vájra-), праломвае 
гару ды выпускае на волю рэкі й сонца, ствараючы такім 
чынам дзень і ноч. Потым ён аддзяляе зямлю ад неба: зямлю 
ён прасьцірае ўшыркі ды трывала ўкарэньвае пасярод кась-
мічных водаў, а неба падпірае сабою ды замацоўвае па-над 
зямлёю, разьмясьціўшы паміж імі паветраную прастору 
(antárikṣa-).
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У якасьці адмены гэтага міту многія дасьледнікі разгля-
даюць і міт пра скалу Вала. Паводле яго чарты paṇí- ‘скнары’ 
выкрадаюць дойных кароў ды хаваюць іх у скале Вала (valá- 
‘пячора’ ад √vṛ, ад якога ўтвараецца і слова vṛtrá-). Сука 
Сарама (sarámā-) знаходзіць кароў, і Індра з дапамогаю 
Пана малітвы (bṛ́haspáti-) ды песьняроў Анґірасаў (áṅgiras-)
праломвае скалу, выпускаючы кароў на волю. Каровы тут 
увасабляюць сабою промні ранішняе зары.

Падсумоўваючы ўсю інфармацыю, даступную ў РВ, Ф. 
Кёйпэр так апісвае сьветастварэньне. Напачатку быў не-
разрозьнены хаос, у якім сьвятло й цемра існавалі толькі 
як магчымасьць. Багамі гэтага прасусьвету былі Духі-асуры 
(ásura-), галоўным зь якіх, відаць, варта лічыць Варуну 
(váruṇa-), ахоўніка ладу. Пасьля Індравае перамогі над Вры-
трам і стварэньня разрозьненага быцьця на зьмену асурам 
прыходзяць багі-дэвы (devá- ‘сьветлы’). Духі былі адціснутыя 
ў ніжні, падземны, сьвет, стаўшы ворагамі но вых сьветлых 
багоў, аднак некаторыя зь іх – такія, як Варуна й Аґні, 
напрыклад, – былі прынятыя ў новы пантэон. Гэта ў пры-
ватнасьці тлумачыць вельмі супярэчлівую прыроду Варуны 
ў РВ, чый цёмны бок, старанна замоўчваны паэтамі, час 
ад часу выходзіць на паверхню. Менавіта Індраў вычын 
(забіцьцё Врытры ды разьдзяленьне неба й зямлі), на думку 
Кёйпэра, адзначаўся ў сьвята Навалецьця: арйі ўважалі, што 
ў гэты пераходны час Індру прыходзілася зноў паўтараць 
свой сьветатворчы чын, і менавіта аброкі, чынёныя людзьмі, 
былі па кліканыя яму ў гэтым дапамагчы.

Акрамя проціпастаўленьняў багі-людзі й багі-Духі, у РВ 
ак туальная й пара жывыя-продкі (pitáraḥ). Першачалавекам, 
ад якога пайшоў людзкі род, уважаўся Продак (mánu-, mánus- 
‘чалавек’), які заснаваў аброк і распачаў ушанаваньне ба-
гоў. Аднак першым памерлым чалавекам стаў ня Ману, а 
Йама (yáma-), які й пралажыў дарогу ў сялібу памерлых. Яна 
месьціцца на вышнім, трэцім, небе, дзе памерлыя пі руюць 
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разам зь Йамам. Пазьней, у пасьлярыґведавы час, Йама пе-
ратвараецца ў змрочнага бога пекла, дзе памерлых чакае 
кара за ўчыненыя пры жыцьці грахі. Ушанаваньне продкаў 
і чыненьне памінальных абрадаў было неад’емнаю часткаю 
жыцьця арйаў.

У зямным пляне важным проціпастаўленьнем была пара 
вузкасьць-шырыня (áṃhas- – urú- loká-, várivas-). Стварэньне шы-
рыні зь цясьніны зьяўляецца важнаю функцыяй багоў, якое 
фактычна ёсьць касмаганічным вычынам: разгорнутая пра-
стора процістаіць вузкасьці, згорнутасьці як упарадкаваны 
сусьвет неўпарадкаванаму, зьлітнаму хаосу. Цікава, што су-
сьвет называецца ў РВ словам bhúvana- ‘быцьцё’ (што эты-
малягічна дакладней было б перакласьці як ‘узьні кненьне, 
набуханьне’), а яго складовыя часткі – словам ródasī-, што 
прыблізна азначае ‘дзьве відалі’ (у перакладзе ўжываецца 
слова ‘сьвет’). Паняткі вузкасьці-шырыні (атуга й прывольле 
ў перакладзе) маюць і этычнае напаўненьне: вузкасьць ува-
сабляе сабою грэх, няправільнасьць, бяду, а шырыня – сва-
боду, волю й дабрачыннасьць.

Значную ролю ў сьветаглядзе арйаў грала лікавая сым-
боліка. Абыгрываньне лікаў ідзе ў РВ увесь час. Лік 1 ува-
сабляе сабою пачатак сьвету. Лік 2 – першы крок у ства-
рэньні ўпарадкаванага сьвету з Аднаго неразрознага. Багі ў 
РВ нярэдка аб’ядноўваюцца ў пары (двое Ашвінаў, Мітра-
Варуна, Зара й Ноч і г.д.). Лік 3 суадносіўся з вэртыкальным 
вымерам, з трыма часткамі сусьвету: небам, паветрам, зям-
лёю. Колькасьць аброчных агнёў роўная тром. Тры ся-
дзеньні й тры колы мае калясьніца Ашвінаў. Колькасьць 
ворагаў, якіх забівае Індра, нярэдка кротная тром; гэтак-
сама й колькасьць багоў, якая звычайна роўная 33. Лік 4 
суадносіўся з гарызантальлю, з чатырма кірункамі сьвету. 
Лік 5 кадаваў тыя самыя чатыры бакі сьвету, улучаю чы ў 
якасьці пятага кірунку цэнтар, празь які праходзіла вось 
сусьвету. Акрамя таго, менавіта зь пяці плямёнаў складаўся 
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сьвет арйаў. Лік 5 увасабляў сабою ідэальны гарызантальны 
вымер, які мае выхад у вэртыкаль. Тры плюс чатыры дае лік 
7 – лік паўнаты сусьвету. Менавіта сем промняў мае сонца, 
сямі роўная колькасьць мітычных першапаэтаў, сем рэкаў 
улучае сьвет арйаў, сем цьвярдыняў разбурае Індра.

Важнае месца ў РВ займае й візуальны код. Колер яўна 
быў сымбалічна нагружаны ўжо ў часы РВ. Гульня на су-
аднясеньні колераў з рознымі дэнататамі – улюбёны пры-
ём рушаў. Адна з галоўных якасьцяў, якою мае валодаць 
чалавек, каб быць паэтам, – гэта dhī́-, нутраны зрок, якім 
ён зможа ўспрымаць адкрываную багамі ісьціну. Гэтым жа 
словам называецца й вынік такога ўзіраньня – хвалебен-
малітва. Зусім невыпадкова, што пазьней зборнік такіх хва-
лебнаў атрымаў назву Рыґведа – Веда слаўняў (vedá- ад √vid 
‘ведаць’, але й прасл. *vid ‘відзець, бачыць’).

Ужо казалася вышэй, што час ня быў для арйаў лінейным, а 
замы каўся ў кола, увасабленьнем чаго быў год. Ідэя паўта-
рэньня, суадпаведнасьці дня сёньняшняга дню мінуламу 
праходзіць чырвонаю ніткаю праз усю РВ. Хаця слова 
‘новы’ шматкроць сустракаецца ў тэксьце, ідэя новага была 
цалком падпарадкаваная вечнай меры, заснаванай на па-
чатку сьвету мітычнымі продкамі арйаў. У РВ ня раз гаво-
рыцца пра даўніх (pū́rva-) і новых (nū́tana-) паэтаў, пра даўнія 
й новыя хвалебны. Але новае тут трэба разумець ня ў сэнсе 
‘раней невядомае, вынайдзенае’, а ў значэньні ‘сёньняшні, 
актуальны’. Урэшце, словы náva- і nū́tana- паходзяць ад чась-
цінкі nū́ ‘ніня, цяпер, вось’. Ідэальнае новае створана па-
водле старажытнай меры, таму аўтары РВ часта кажуць, 
што складаюць свае песьні на манер даўніх паэтаў. Усякае 
традыцыйнае мастацтва засноўваецца на пазачасавых, уні-
вэрсальных прынцыпах, і РВ у гэтым сьвятле становіць вы-
датны ўзор традыцыйнасьці.
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Хвалебны РВ створаныя на стараіндыйскай мове, якая 
належыць да індаэўрапейскае сям’і моў. Гэтая сям’я ўлучае 
мноства гру паў, сярод якіх варта адзначыць славянскую 
(беларуская, украінская, расейская, польская ды інш.), 
балцкую (літоўская, латыская), германскую (ангельская, ня-
мецкая, ісьляндзкая, швэдзкая ды інш.), раманскую (мовы, 
што паходзяць ад лаціны: француская, італьянская, гіш-
панская ды інш.), кельцкую (ірляндзкая, валійская ды 
інш.), анаталійскую (мёртвыя мовы, перадусім хецкая), а 
таксама такія асобныя мовы, як старагрэцкая (і яе нашчадак  
сучасная грэцкая), армянская ды інш. Стараіндыйская мова 
разам з моваю стараіранскага помніка Авэсты ўваходзіць у 
індаарыйскую групу моваў.

Сярод усіх і.-э. моваў стараіндыйская – адна з найархаічных. 
У заходнім мовазнаўстве прынята адрозьніваць мову РВ і 
сумежных помнікаў ад пазьнейшае, пасьляведавае мовы 
эпасу, клясычнай індыйскай літаратуры ды навукі. Першую 
называюць ведычнаю моваю, другая ж завецца санскрытам. Як 
цьвердзяць навукоўцы, адрозьніваюцца яны ня толькі часа-
ва, але й прасторава: мова РВ належала да паўночнага заха-
ду Індастану, у той час, як клясычны санскрыт фармаваў-
ся з гаворак, пашыраных у цэнтральнай частцы паўночнай 
Індыі.

У індыйскай мовазнаўчай традыцыі такога радыкальнага 
раз розьненьня няма. Галоўная стараіндыйская граматыка, 
створаная недзе ў 5-4 ст. да н.э. настаўнікам Паніні (pāṇiní-), 
апісвае абедзьве мовы як адмены аднае мовы, якая пазьней 
атрымала назву санскрыт (sáṃskṛta-), што даслоўна азначае 
‘[мова] узробленая ды ўпрыгожаная’. Санскрыт процістаіць 
народным мовам Ін дыі, якія называюцца пракрытамі (prā́kṛ-
ta- ‘прыродны’). Такім чынам, мова РВ, часава перадуючы 
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граматыцы Паніні, па яе стварэньні была аўтаматычна 
“перапісаная” паводле новых правілаў ды ўпісаная ў новую 
сыстэму. Менавіта з гледзішча правілаў Паніні аналізуе мо-
ву РВ Сайана ў сваім камэнтары. Гэтае традыцыйнае гле-
дзішча прынятае і аўтарам дадзенага перакладу, пагатоў і на 
Захадзе можна нярэдка сустрэць такое шырокае ўжываньне 
тэрміну сан скрыт. Дзеля яснасьці тое, што ў граматыцы Па-
ніні датычыць мовы Ведаў, называюць таксама vedic sanskrit 
– ведавым санскрытам.

Мова РВ вельмі архаічная. На адрозьненьне ад клясычнага 
сан скрыту яна мае танічны націск, які палягае ў павышэньні 
тону на адным з галосных слова (у беларускай, дапрыкладу, 
на ціск дынамічна-квантытатыўны, т.б. націсьнены галосны 
вы маўляецца даўжэй ды гучней за астатнія; падрабязьней 
гл. Вершаваныя памеры РВ).

У пляне марфалёгіі мова РВ уяўляе сабою клясычную сынтэ-
тычную флектыўную мову, г.зн. граматычныя значэньні най-
часьцей выражаюцца з дапамогаю мнагазначных афіксаў, а 
не з дапамогаю асобных дапаможных словаў (як, скажам, 
у сучаснай ангельскай). Вельмі пашыраная граматычная 
сынанімія, т.б. аднаму граматычнаму значэньню нярэдка 
адпавядае не калькі формаў (як, напрыклад, бел. краінай – 
краінаю). 

Як у любой флектыўнай мове, парадак слоў у мове РВ сва-
бодны. З другога боку, аднак, ён падпарадкаваны паэтыч-
ным заканамернасьцям пабудовы радка, што вынікае ў до-
сыць складаны да разуменьня сынтакс помніка. Напрыклад, 
у пачатку радка, які лічыцца моцнаю пазыцыяй, нярэдка 
разьмяшчаюцца імёны багоў або займеньнікі, што да іх ад-
сылаюць, – незалежна ад іх сынтаксычнае функцыі ў сказе.

У абсягу лексыкі РВ вельмі супярэчлівая. З аднаго боку, для 
яе ўласьціва вялікая сынанімія лексыкі, зьвязанай з абрадам. 
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Так, па нятку “хвалебен” у РВ адпавядае каля 50 сынонімаў. 
З другога боку, тэматыка хвалебнаў вельмі абмежаваная, 
таму з агульнага гледзішча лексычная разнастайнасьць 
РВ досыць скупая. Акрамя таго, у РВ сустракаецца нямала 
адзінкавых, так бы мовіць, спробных формаў, якія ў па-
зьнейшай літаратуры зусім не ўжываюцца.

Лексыцы РВ уласьцівая высокая сынкрэтычнасьць значэнь-
няў. Так, слова gó- ‘карова’ ўжывалася таксама ў сэнсе ма-
лака, масла, папругі з каровінай скуры. У міталёгіі ж каровы 
сымбалізавалі сабою ранішнія зоры, адпаведна слова gó- 
ўжывалася ў гэтым значэньні. Магло быць і наадварот: так, 
слова usrā́- ‘карова, зара’ ўзыходзіць да úṣ- ‘зара’.

На асаблівасьці мовы РВ паўплывала і сувязь помніка зь 
міталёгіяй. Найбольш яскрава гэта праяўляецца ў дзея-
слове: пры згад ваньні нейкага міталягічнага сюжэту дзея-
слоў нярэдка ста віцца ў адмысловую форму, якая аніяк 
не вызначае дзеяньне часава, а толькі называе яго як факт. 
Такім чынам падкрэсьліваецца пазачасавасьць міту, яго 
актуальнасьць у тым ліку тут і цяпер. Калі ў хвалебне, да-
прыкладу, ідзе гаворка пра забойства Інд рам зьмея Вры-
тры, то даўнімаецца ня толькі мінулы факт, але й тое, 
што Індру давядзецца паўтарыць гэты вычын зноў – таму 
дзеяслоў можа спа койна стаяць у загадным ладзе (“о Індра, 
забі зьмея!”), хаця папярэдняя частка аповеду нібыта ста яла 
ў прошлым. Такая часавая абыякавасьць формаў дзеяслова 
адзначалася ўжо ў граматыцы Паніні. Таму пры чытаньні 
пера кладу чытач заўжды мае разумець, што згадваныя 
ў хвалебнах міталягічныя сюжэты былі для тагачасных 
слухачоў не гісторыямі, а хутчэй расповедам актуальных 
падзеяў.

Але, бадай, найвялікшы ўплыў на мову РВ зрабіла сувязь 
з абрадам. Як адзначаюць дасьледнікі, першыя хва лебны 
РВ былі шчыльна зьвязаныя з рытулам: яны сьпяваліся 



18

– Рыґведа –

падчас рытуалу, суправаджаючы дзеяньні, якія прыгэтым 
адбываліся. Адсюль вынікае некалькі важных наступстваў. 
Па-першае, гэта вялікая пашыранасьць эліпсысу. Апускацца 
могуць дзеясловы (пры захаваньні на прамкавых прыслоўяў), 
цэлыя часткі ўсталеных выразаў, якія былі добра зразумелыя 
тагачаснаму слухачу, канец параўнаньняў-штампаў (напр., 
“як каровы”, дзе апушчана “ідуць на пашу”), нават цэлыя 
сказы. Па-другое, гэта тэкставая сынанімія. Так, сынонімамі 
дажджу маглі быць ма лако, жыр, мёд, Сома.

Акрамя таго, значэньне словаў магло зьмяняцца адпаведна 
та му, да якой сфэры яно належала: спрыяльнай-неспрыяль-
най, боства-ўгоднік. Так, слова arí- магло азначаць ‘сябар, 
часьцівы’, а магло азначаць ‘хцівы, чужынец, вораг’ (хаця 
этымалёгіі для гэтых значэньняў могуць быць розныя). 
Корань √dāś з боку ўгодніка трэба перакладаць, як ‘чціць, 
служыць, гадзіць’, а збоку боства – як ‘дарыць, рачыць’.

Камунікацыйны характар хвалебнаў вызначыў яшчэ адну 
ці кавую асаблівасьць мовы РВ: фактычнае неразрозьненьне 
дру гой і трэцяй асобы ў дзеяслове. У суседніх радкох да 
бога мо гуць зьвяртацца на “ты”, а потым тут жа пераходзіць 
на “ён”. Іншымі словамі, значэньне мела толькі апазыцыя 
адрасант-неадрасант, бо адзіным адрасатам хвалебну магло 
быць толькі бо ства.

Сярод найпашыраных стылістычных прыёмаў, ужываных 
рушамі, варта перадусім згадаць figura etymologica – гульню 
аднакаранёвымі словамі. Яна можа быць неабавязковаю, 
т.б. абыгрываныя карані будуць адрозьнівацца ў розных 
аўтараў, а можа быць сталым прыёмам, як у выпадку імя 
бога Савітара, калі абыгрываецца √sū ‘пабуджаць’. Другім 
пашыраным прыёмам быў гукавы намёк на імя бога, якому 
прысьвячаўся хвалебен. Так, для імені Вішну гэта будуць 
словы, якія пачынаюцца складам vi, а для Індры – зьбег 
зычных -nd(r)- (перадусім, у слове índu ‘кропля соку Сомы’). 
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Трэці прыём – гэта абавязковае згадваньне імені боства ў 
кожным слаўні: альбо наўпрост (клічная форма як правіла 
ставіцца ў сярэдзіну радка, а іншыя склонавыя формы часта 
пачынаюць радок), альбо ў выглядзе займеньніка, альбо 
гука вога намёку, пра што ўжо казалася вышэй. Чацьверты 
прыём – гэта шматлікія паўторы. Паўтарацца могуць цэлыя 
радкі ў якасьці прыпеву, паўтарацца могуць асобныя словы 
ў розных месцах слаўню (анафара, хіязм, радзей эпіфара). 
Урэшце, тая самая думка можа выражацца некалькі разоў 
іншымі словамі. Што датычыць рыфмы, то ў РВ яна 
мае пераважна выпадковы характар. Наўмысна могуць 
рыфмавацца адноль кавыя склонавыя формы назоўнікаў 
альбо фінітныя формы дзеясловаў.

Мове РВ уласьціва знарочыстая, наўмысная цём насьць, 
заблытанасьць, недасказанасьць. У адным месцы паэт наў-
прост завецца vaṅkú- ‘які йдзе ўлукаткі, віхляе‘ (РВ 1.114.4). 
Хвалебны могуць мець і прамую форму касмалягічных 
загадак brahmódya- (РВ 1.164), якія супернік-руш мусіў ад-
гадваць на хаду пад час спаборніцтваў, прымеркаваных пе-
радусім да галоўнага сьвята Навалецьця. Непасьвечаны ў 
таемную веду, зразумела, даць адказаў на іх ня мог. Эліптыч-
насьць стылю РВ тлумачыцца і гэтым фак там таксама: за-
блытаць суперніка, правяраючы такім чынам ягоныя веды, 
было адною з задачаў хвалебнаў-загадак.

Цёмнаму стылю помніка спрыяе і тое, што сытуацыя аб-
раду, да якога хвалебны былі адпачатку прымеркаваныя, 
становіць сабою памежную сытуацыю, у якой зямное й ня-
бёснае, міталягічнае й актуальнае зьлівалася ў адно цэлае. 
Адпаведна, задачаю старажытнага паэта было стварэньне 
такога тэксту, які мог бы суадносіцца з усім адначасова, 
служачы адмысловым правадніком для такога “зьліцьця”. У 
выніку перакладаць такі тэкст становіцца звышскладана, і 
тут магчымая толькі прыблізная перадача.
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Асаблівасьцяў мовы й стылю РВ значна больш, чым было 
зга дана тут. Ім прысьвечаныя вялікія манаграфіі, зь якімі 
чытач можа пры жаданьні азнаёміцца самастойна. Галоў-
наю ж задачаю гэ тага кароткага агляду было паказаць, што 
для больш-менш адэкватнага перакладу РВ пера дусім па трэбная 
мова, сувымерная мове самае РВ. Сваёю словаўтваральнаю сва-
бодаю ды словазьмяняльнаю варыятыўнасьцю мова РВ чым-
сьці нагадвае мову беларускіх народ ных песень і замоваў 
– у параўнаньні зь літаратурнаю беларус каю моваю. Гэтае 
назіраньне, выказанае ўпершыню М. Баярыным, часткова 
вызначыла лексыч ныя по шукі пры рабоце над перакладам.

У выніку чытач пабачыць у гэтым перакладзе нямала на-
ватвораў, зьяўленьне якіх абумоўлена ня толькі імкнень-
нем перадаць як мага дакладней сэнс і стыль, але й само 
адчуваньне мовы. Нямала ў перакладзе і словаў архаічных, 
а таксама проста рэдкіх, у тым ліку гэта датычыць і націскаў 
(напр., у формах дзеяслова радавацца, якія цяпер зусім не 
ўжыва юцца з націскам на ‘у’: радуецца; грамада з націскам 
на другім складзе). Націск у складаных словах нярэдка 
падпарадкоўваецца рытму, таму, калі першая частка мае 
больш за адзін склад, яна заўсёды пішацца бяз аканьня: 
напр., слова многаўмелы часта трэба скандаваць менавіта з 
двума націскамі як многаўмелы. (!!! гэта датычыць толькі 
вершаванай часткі перакладу; у астатняй частцы кнігі 
аканьне адлюстроўваецца на пісьме, калі ў другой частцы 
складанага сло ва націск прыпадае на першы склад: бага-
рушны; вынятак становяць словы жаротва, жортва ды не-
каторыя іншыя.)

Чытач ня знойдзе ў гэтым перакладзе знакаў прыпынку. Гэ-
та было зроблена наўмысна. Па-першае, як ужо гава рылася 
раней, РВ – вусны твор; па-другое – гэта твор па этычны, 
дзе паўзы падпарадкоўваюцца ня сэн саваму падзелу, а мэ-
трычнаму; па-трэцяе, знакі прыпынку (акрамя па значэньня 
паўслаўню й канца слаўню – зноў-такі, мэтрычных адзінак) 
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у рукапісах РВ ад сутнічаюць. З аднаго боку, даданьне зна-
каў прыпынку часам здымае тую наўмысную неадназнач-
насьць, да якой імкнуліся ведавыя паэты; з другога боку, 
іх расстанова нярэдка сутыкаецца зь вялікім цяжкасьцямі, 
выкліканымі іх адсутнасьцю ў іста віку, што часта робіць 
сынтаксычны падзел сказа зусім невідавочным.

У канцы кнігі знаходзіцца збор артыкулаў, прысьвечаных 
многім ключавым паняткам у РВ, а таксама таму, як яны 
перадаюцца ў беларускай мове. Тамсама зьмешчаны і 
слоўнік асноўных наватвораў ды рэдкіх словаў, які мусіць 
значна аблегчыць успрыманьне пе ракладу.

Вось жа, дадзены пераклад ёсьць хутчэй спро баю пераства-
рэньня РВ як перадусім паэтычнага помніка сродкамі бе-
ларускае мовы, чымся навуковым перакладам, якім, на-
прыклад, зьяўляецца нямецкі празаічны пераклад К. 
Гёльднэра, францускі пераклад Л. Рэну або расейскі пе-
раклад Т.Я. Елізаранкавай. Наколькі ўдалым акажацца 
такое перастварэньне, пакажа час і, вядома, чытачы.
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ПРА ПЕРАКЛАДЫ РЫҐВЕДЫ

Існуе нямала перакладаў Рыґведы на іншыя мовы, як эўра-
пейскія, так і індыйскія. Сярод тых, што ўлучаюць усе хва-
лебны, варта згадаць наступныя:

1. тры ангельскія пераклады: першы выкананы Р.Т.Х. Гры-
фітам (1889-1892) і ў многім ужо састарэў; другі – Х.Х. Ўіл-
санам (1850-1888); трэці – Ст.Ў. Джэймісан і Дж.П. Брэ-
рэтонам (2014), грунтоўнае навуковае вы даньне з мно ствам 
увагаў да кожнага хвалебну;
2. тры нямецкія пераклады, выкананыя А. Людвігам (1876), 
Г. Грасманам (1876) і К.Ф. Гёльднэрам (1951);
3. пераклад у тамільскую мову, выкананы М.Р. Джамбу-
натхам (1978-1980);
4. два пераклады ў гіндзі, выкананыя Шрырамам Шармам 
(1950-я) і Рамґовіндзі Трывэдзі (1954);
5. досыць вольны пераклад у францускую С.А. Ланглуа (1870).
6. пераклад у расейскую мову, выкананы Т.Я. Елізаранкаваю 
(1989-1999).

Сярод частковых перакладаў вартыя ўвагі:

1. амаль поўны навуковы пераклад у францускую, выкана-
ны Л. Рэну (1955-1969);
2. пераклад амаль усяго першага кола ў лаціну, выкананы 
Ф.А. Розэнам (1830). Увогуле першы пераклад РВ у эўрапей-
скую мову;
3. хвалебны Аґні, перакладзеныя ў ангельскую вядомым ін-
дыйскім вучоным Шры Аўрабіндо (1946).

Паэтычныя пераклады:

1. пераклад у ангельскую Р.Т.Х. Грыфіта;
2. пераклад у францускую С.А. Ланглуа;
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3. пераклад у нямецкую Г. Грасмана;
4. асобныя хвалебны перакладаліся паэтычна ў розныя мо-
вы: у расейскую (выкананы зь перакладу Т.Я. Елізаранкавай 
У.Г. Ціхаміравым), у чэскую (О. Фрыш) ды інш.

У беларускую мову асобныя хвалебны перакладаліся М.Ю. 
Баярыным, два зь якіх можна прачытаць у ягонай кнізе 
“Самабыцьцё” (Вільня, Логвінаў. – 2014).

ПРА ТРАНСЬЛІТЭРАЦЫЮ САНСКРЫЦКІХ ІМЁНАЎ

У кнізе ўжываецца спрошчаная трансьлітэрацыя санскрыц-
кіх словаў, набліжаная да беларускага правапісу. 

a, ā а i, ī і / ы1 u, ū у, ў2 ṛ, ṝ ры e э
ai ай o о au аў ṃ м ḥ х

k к kh кх g ґ gh ґг ṅ н
c ч ch чх j дж jh джг ñ нь3

ṭ т ṭh тх ḍ д ṭh дг ṇ н
t т th тх d д dh дг n н
p п ph пх b б bh бг m м

y й r р l л v в
ś ш ṣ ш s с h г

1 ‘ы’ пасьля зацьвярдзелых зычных (напр., kakṣī́vat – Какшыват), 
пасьля ‘т’ і ‘д’ у сэрядзіне слова (напр., atithigvá – Атытхіґва); на 
на канцы слова ‘ti’ і ‘di’ перадаюцца як ‘ці’ і ‘дзі’
2 ‘ў’ пасьля галосных, калі таго вымагае рытм
3 альбо ‘н’ + ётаваная галосная (напр., jñā́na – джняна)
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ВЕРШАВАНЫЯ ПАМЕРЫ РЫҐВЕДЫ

Рыґведа ёсьць зборнікам хвалебнаў, напісаных у вершаванай 
форме. Вывучэньнем і навучэньнем вершаваных памераў 
займаецца традыцыйная індыйская навука чхандас (chándas- 
‘вершаваны памер’), адна з шасьці веданґаў (vedāṅgá- ‘частка, 
целавіна Веды’).

Слоўны націск у мове Ведаў танічны. Адрозьніваюць тры 
фанэматычныя таны: удатта (udā́tta- ‘узьняты’) – галоўны 
тон, які за рэдкім выняткам мае толькі адзін галосны ў слове; 
анудатта (ánudātta- ‘няўзьняты’), які маюць усе астатнія 
галосныя ў слове; сварыта (svaritá- ‘гучны’), які гістарычна 
ўзьнік з камбінацыі ўдатты й анудатты. На фанэтычным 
узроўні анудатта непасрэдна перад удаттаю пераходзіць 
у саннатару (sannátara- ‘ніжэйшы’) – тон, ніжэйшы за ўдат-
ту прыблізна на дзьве ноты. Анудатта пасьля ўдатты перад 
ін шаю анудаттаю пераходзіць у чыстую сварыту, якая вы-
маўляецца на ноту вышэй за ўдатту. Асабліва добра гэта 
чуваць на доўгіх галосных, якія як бы расьцягваюцца: 
пачатак вымаўляецца як удатта, а канец – як сварыта. Ас-
татнія анудатты ператвараюцца ў тон экашруці (ékaśruti- 
‘адначутны’), які вымаўляецца фактычна як удатта. Уся 
гэта складаная танічная сыстэма, аднак, ніяк не ўплывае на 
вершаскладаньне.

Вершаваньне РВ ёсьць перадусім сылябічным, і ў меншай 
сту пені – квантытатыўным. Мэтрычную адзінку верша ста-
но віць ступа (pā́da- ‘нага, чвэрць’), якая мае пэўную коль-
касьць складоў. Камбінацыя некалькіх аднолькавых ці роз-
ных ступаў утвараюць усю разнастайнасьць памераў РВ.  
Адзін верш, вы трыманы ў пэўным памеры, завецца слаўнем 
(ṛ́c- – адсюль назва твору ṛg-vedá- ‘веда слаўняў’). Слаўні ж 
аб’ядноўваюцца ў строфы ды хвалебны (sūktá-).
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Ступа будуецца на чаргаваньні лёгкіх і цяжкіх галосных, 
аднак структура ня жорсткая й дапускае мноства ад-
хіленьняў. Галосны называецца лёгкім (ЛГ, пазначаецца ў 
схемах як _), калі ён кароткі й перад ім няма зьбегу зычных. 
Астатнія галосныя (доўгія, а таксама кароткія, перад якімі 
ёсьць зьбег зычных) называюцца цяжкімі (ЦГ, пазначаецца 
ў схемах як x). Ступа разглядаецца як фанэтычнае цэлае, 
таму галосны й наступны зьбег зычных могуць належаць да 
розных слоў. Канец ступы заўжды супадае з канцом слова. 

Чаргаваньне ЛГ і ЦГ больш-менш строга вытрымліваецца 
толькі ў канцы ступы, якая становіць кадэнцыю – гэта 4 або 5 
апошніх складоў (у схеме аддзяляецца коскаю). Для пачатку 
ж ступаў часта ўласьцівы ямбічны рытм (кожны другі га-
лосны – цяжкі), але ён часта парушаецца. Колькасная харак-
тарыстыка першага й апошняга галоснага ступы пад увагу 
не бярэцца й можа быць любою.

Колькасьць складоў у ступе можа быць 5, 8, 11 і 12. У 
дзьвюх апошніх ступах бывае цэзура (кароткая паўза, у схе-
ме выяўляецца знакам |), якая робіцца пасьля 4-га ці 5-га 
складу. 5-складовыя ступы – сама рэдкія ў РВ.

РВ дайшла да нас у выглядзе г.зв. самгіты (saṃhitā́- ‘збор’) – 
пазьнейшай за самі хвалебны рэдакцыі. У ёй амаль паўсюль 
дастасаваныя прасадычныя правілы сандгі (sandhí- ‘злучэньне’) 
– злучнага вымаўленьня, – некаторыя зь якіх пашырыліся 
толькі ў пасьляведавы час.  Гэта прывяло да скажэньня зы-
ходных памераў. Акрамя таго, як паказвае прасадычны ана-
ліз хвалебнаў, старажытныя паэты карысталіся пэўнымі 
штучнымі прыёмамі для запаўненьня памеру. Напрыклад, 
санорныя y і v вельмі часта вымаўляюцца як iy ды uv:

РВ 1.1.2   ī́ḍiyo nū́tanair utá (замест ī́ḍyo)
РВ 1.2.7   mitráṃ huve pūtádakṣaṃ (замест hve)
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Доўгі галосны e можа расьцягвацца на два галосныя a ды i:

РВ 1.148.5    nítyāsa īm prayitā́ro arakṣan (замест pretā́ro)

Доўгі галосны ā таксама нярэдка расьцягваецца на два 
склады:

РВ 1.5.2    purūtámam purūṇaám (замест purūṇā́m)
        ī́śānaṃ vā́riyāṇaam (замест vā́riyāṇām)

Доўгі гаслосны вельмі часта скарачаецца перад наступным 
кароткім:

РВ 9.96.10    mṛjānó apsú duduhānó ádrau
і г.д.

Схема 5-складовае ступы: x x _ x x

Іншымі словамі, у гэтай ступе пераважае трахеічны канец.

Чатыры 5-складовыя ступы ўтвараюць памер двухступны 
вірадж (dvipádā- virā́j-), які традыцыйна дзеліцца на два радкі 
па 10 складоў. Сустракаецца рэдка.

Схема 8-складовае ступы: x x x x , _ x _ x. 

Іншымі словамі, у гэтай ступе пераважае ямбічны канец.

Тры 8-складовыя ступы ўтвараюць памер ґайатры (gāyatrī́-) – 
другі паводле часьціні ў РВ. У самгіце прынята аб’ядноўваць 
першыя дзьве ступы разам у паўславень, што пазначаецца ў 
перакладзе знакам । пасьля радка.

Чатыры 8-складовыя ступы ўтвараюць памер ануштубг 
(anuṣṭúbh-), які займае чацьвертае месца ў часьціні ўжывань-
ня. У самгіце ён дзеліцца на два паўслаўні. У пасьляведавы 
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час ён ператвараецца ў галоўны памер эпічнай паэзіі шлока 
(ślóka-).

Пяць 8-складовых ступаў утвараюць памер панкці (paṅktí-), у 
якім апошні радок звычайна становіць рэфрэн.

Схема 11-складовае ступы: 

а) x x x x | _ _ x , x _ x x 

б) x x x x x | _ _ , x _ x x

Іншымі словамі, у гэтай ступе пераважае трахеічны канец.

Як відаць са схемы, пераходу да кадэнцыі папярэднічае 
пэўны збой (два лёгкія склады).

Чатыры 11-складовыя ступы ўтвараюць памер трыштубг 
(triṣṭúbh) – сама пашыраны ў РВ. У самгіце ён дзеліцца на два 
паўслаўні.

Схема 12-складовае ступы:

а) x x x x  |_ _ x , x _ x _ x

б) x x x x x | _ _ , x _ x _ x

Іншымі словамі, у гэтай ступе пераважае ямбічны канец.

Чатыры 12-складовыя ступы ўтвараюць памер джаґаці (jágatī) 
– трэці паводле часьціні ў РВ.

Слаўні, вытрыманыя ў пэўным памеры, могуць аб’-
ядноўвацца ў строфы. Памер какубг або брыгаці разам з 
памерам сатобрыгаці аб’ядноўваюцца ў напеў (pragāthá-), а 
тры памеры ґайатры – у трыславень (tṛcá-).
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Рэдакцыя РВ, што дайшла да нас, завецца Шакалйа-самгітой  
– паводле настаўніка Шакалйі (śā́kalya-), які першым вы-
канаў разбор самгіты на асобныя словы (пада-рэцытацыя). 
Сярэдняя даўжыня хвалебну вагаецца ў раёне 5-15 слаў-
няў. Нярэдка бывае так, што пачатак і канец хвалебну 
выдзяляюцца слаўнямі ў памерах, адрозных ад асноў нае 
часткі. 

У перакладзе на беларускую мову ведавыя памеры пера-
дадзеныя толькі прыблізна. Кожная ступа павялічаная на 
адзін склад, што мае перадусім сэнсавую прычыну: пасьля 
многіх спробаў стала ясна, што сэнс іставіку па-беларуску 
далёка не заўжды ўкладаецца ў зыходны памер. Менавіта 
якнайлепшаму захаваньню сэнсу была аддадзеная перавага.

На жаль, такі сэнсава-арыентаваны падыход спарадзіў 
адзін важны збой у мэтрыцы: памер двухступы вірадж, які 
УІ складаецца з чатырох ступаў па 5 складоў, аб’яднаных 
у два паўслаўні (5-5—5-5 → 6-6—6-6), фактычна супаў у 
перакладзе з памерам двухстопны трыштубг (11-11 → 12-12). 
Розьніцай паміж імі ў перакладзе палягае толькі ў паўзе: у 
двухступым віраджы яна абавязкова робіцца пасьля кожных 
шасьці складоў, а ў  трыштубгу яна робіцца пасьля кожных 
12 складоў (цэзура ж унутры ступы можа быць пасьля 4-га, 
5-га ці 6-га складу).

Акрамя таго, у перакладзе адсутнічаюць мужчынскія кан-
цоўкі ступаў, а розьніца паміж ямбічным і трахеічным кан-
цом пера несена ў пачатак: ступы зь ямбічным канцом УІ 
амаль заўжды пачынаюцца націскным складам у перакла-
дзе, а ступы з трахеічным канцом амаль заўжды пачына-
юцца ненаціскным складам.

Што да цэзуры ў 11- й 12-складовых памерах, то ў перакладзе 
яна часьцей бывае пасьля 5-га ці 6-га складу і радзей пасьля 
4-га ці 7-га. Увогуле назіраецца тэндэнцыя дзяліць радок на 
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дзьве больш-менш роўныя часткі, прычым першая частка 
нярэдка сканчаецца двума ненаціскнымі галоснымі, што 
адпавядае збою перад кадэнцыяй УІ.

Трэба таксама зазначыць, што памер УІ не заўжды вытрым-
ліваецца строга, і нярэдка сустракаюцца ступы з адным не-
дахопным ці лішнім складам. Гэта адлюстроўваецца ў пера-
кладзе, але не заўжды ў той самай ступе, што і ў УІ.

Далей пералічаныя асноўныя памеры РВ. У дужках пада-
юцца іх адпаведнікі ў перакладзе. Рыса адпавядае падзелу 
на ступы, доўгая – традыцыйнаму падзелу слаўню на часткі.

ануштубг (anuṣṭubh-) – 8-8—8-8 (9-9—9-9)
атйашці (atyaṣṭi-) – 12-12-8—8-8—12-8 (13-13-9—9-9—13-9)
атыдгрыці (atidhṛti-) – 12-12-8—8-8—12-8-8 (13-13-9—9-9—13-

9-9)
атышаквары (atiśakvarī-) – 8-8-8—8-8—12-8 (9-9-9—9-9—13-9)
ашці (aṣṭi-) – 12-12-8—12-12-8 (13-13-9—13-13-9)
брыгаці (bṛhatī-) – 8-8—12-8 (9-9—13-9)
вірадж (virāj-) – 11-11—11 (12-12—12)
вірадрупа (virāḍrūpā-) – 11-11—11-7 або 11-11-7-11 (12-12—12-8 

або 12-12—8-12)
віратстхана (virāṭsthānā-) – 10-10—11-11 (11-11—12-12)
віштарабрыгаці (viṣṭārabṛhatī-) – 8-10—10-8 (9-11—11-9)
ґайатры (gāyatrī-) – 8-8—8 (9-9—9)
двухступны вірадж (dvipadā virāj-) – 5-5—5-5 (6-6—6-6)
двухступны трыштубг (dvipadā- triṣṭubh-) – 11-11 (12-12)
дгрыці (dhṛti-) – 12-12-8—8-8—14-8 (13-13-9—9-9—15-9)
джаґаці (jagatī-) – 12-12—12-12 (13-13—13-13)
йавамадгйа магабрыгаці (yavamadhyā- mahābṛhatī-) – 8-8—12-

8-8 (9-9—13-9-9)
кавірадж (kāvirāj-) – 9-12—9 (10-13—10)
какубг (kakubh-) – 8-12—8 (9-13—9)
крыці (kṛti-) – 11-11—7 (12-12—8)
магабрыгаці (mahābṛhatī-) – 8-8—8-12-8 (9-9—9-13-9)
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магабрыгаці (mahābṛhatī-) – 8-8—8-8-12 (9-9—9-9-13)
магапанкці (mahāpaṅkti-) – 8-8—8-8-8-8 (9-9—9-9-9-9)
панкці (paṅkti-) – 8-8—8-8-8 (9-9—9-9-9)
прастарапанкці (prastārapaṅkti-) – 12-12—8-8 (13-13—9-9)
пураўшніг (purauṣṇih-) – 12-8—8 (13-9—9)
сатобрыгаці (satobṛhatī-) – 12-8—12-8 (13-9—13-9)
танушырас (tanuśiras-) – 11-11—6 (12-12—7)
трыштубг (triṣṭubh-) – 11-11—11-11 (12-12—12-12)
ушніг (uṣṇih-) – 8-8-12 (9-9-13)



 

ХВАЛЕБНЫ



॥ॐ॥
अ॒ग्निमरी॑ळवे  पुर॒ावेहि॑तं य॒ज्ञसय॑ दवे्॒मृत््॒ज॑म् । 
िावेता॑रं रत्॒धात॑मम् ॥१॥
अ॒ग्निः पू्वेव॑भिऋ॒व षि॑भि॒री्ड ्ावे॒ नूत॑नैर ॒त । 
स दवे्॒ाँ एि ्॑क्षतत ॥२॥
अ॒ग्निना॑ रग्॒यम॑श्न््॒पावेि॑मवे्॒ दद्॒वेदद्॑वे । 
य॒शसं॑ ्री॒र्॑त्तमम् ॥३॥
अनिवे॒ यं य॒ज्ञम॑ध्॒रं ष्॒श्वत॑ः पररि॒ूरसस॑ । 
स इदवे्॒वेिु॑ गच्छतत ॥४॥
अ॒ग्नििावेवता॑ क॒ष्क्॑तुः स्॒यश्च॒त्रश््॑सतमः । 
दवे्॒ावे दवे्॒वेभि॒रा ग॑मत् ॥५॥
यद॒ङ्ग दा॒शुिवे ््॒मनिवे॑ ि॒दं् क॑ररष॒यसस॑ । 
त्वेत्त्स्॒यम॑हङ्गरः ॥६॥
उप॑ ््ानिवे दद्॒वेदद्॑वे॒ दावेिा्॑सतरधव॒या ्॒यम् । 
नमावे॒ िर॑नत एम॑सस ॥७॥
राज॑नतमध्॒राणां॑ गावे॒पामृत॒सय॒ दीदद॑ष्म् । 
्धव॑मानं॒ स्वे दमवे॑ ॥८॥
स न॑ः षप॒तवे्॑ सून्॒वेऽनिवे॑ सूपायन॒ावे ि्॑ । 
सच॑स्ा नः स्॒सतयवे॑ ॥९॥



OM
agním īḷe puróhitaṃ yajñásya devám ṛtvíjam |
hótāraṃ ratnadhā́tamam ||1||
agníḥ pū́rvebhir ṛ́ṣibhir ī́ḍyo nū́tanair utá |
sá devā́ṃ ehá vakṣati ||2||
agnínā rayím aśnavat póṣam evá divé-dive |
yaśásaṃ vīrávattamam ||3||
ágne yáṃ yajñám adhvaráṃ viśvátaḥ paribhūŕ ási |
sá íd devéṣu gacchati ||4||
agnír hótā kavíkratuḥ satyáś citráśravastamaḥ |
devó devébhir ā́ gamat ||5||
yád aṅgá dāśúṣe tvám ágne bhadráṃ kariṣyási |
távét tát satyám aṅgiraḥ ||6||
úpa tvāgne divé-dive dóṣāvastar dhiyā ́vayám |
námo bháranta émasi ||7||
rā́jantam adhvarā́ṇāṃ gopā́m ṛtásya dī́divim |
várdhamānaṃ své dáme ||8||
sá naḥ pitéva sūnávé’gne sūpāyanó bhava |
sácasvā naḥ svastáye ||9||
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– Рыґведа –

хвалебен 1

9 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । Аґні । ґайатры

ОМ
Аґні клічу бога аброку
чольніка ўчас які аброчыць ।
жрэц падаўца найшчодры скарбаў ॥1॥

Аґні звалі даўнія рушы
так і новыя клічуць сёньня ।
хай багоў сюды прывязе ён ॥2॥

Аґні богам багацьце-збытак
прыбывае няхай штодзённа ।
яркі дар наймногасыноўні ॥3॥

Аґні божа аброк адпраўны
абдыманы табой абдымна ।
толькі ён да багоў даходзіць ॥4॥

Аґні жрэц вешчадухі весьнік
істы сама яснаславуты ।
бог з багамі хай прыйдзе гэтуль ॥5॥

як угодніку Аґні божа
ты жадаеш дабро ўчыніці ।
іста чыніш о Анґірасе ॥6॥

да цябе мы ідзём штодзённа
Аґні божа з празорам мысьлі ।
цьмы азорцу нясём паклоны ॥7॥
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– кола  першае –

праўцу ўсіх адправаў аброчных
сьветлавіту пастыру ладу ।
што ў сваім узрастае доме ॥8॥

як даступны для сына бацька
будзь нам Аґні лёгкадаступным ।
сударож нам дзеля прасьвяды ॥9॥
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– Рыґведа –

хвалебен 2

9 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । 1-3 Вецер, 4-6 Індра-
Вецер, 7-9 Мітра-Варуна । ґайатры

Ветру ветлы прыйдзі пазорны
ўжо гатовы выжымы Сомы ।
выпі соку пачуй прызыў наш ॥1॥

Ветру божа цябе апеўцы
апяваюць у хваласьпевах ।
Сому выжмаўшы часаведы ॥2॥

Ветру твой паток насычальны
да твайго угодніка мчыцца ।
далясяжны на сомапітву ॥3॥

Індра-Ветру выжматы Сомы
прыхадзеце з радасьцю гэтуль ।
сядры мкнуцца да вас абодвух ॥4॥

Ветру-Індра ў выжматых соках
скарбадаўцы кеміце добра ।
дык абодва хутчэй прыходзьце ॥5॥

Ветру-Індра скарэй прыходзьце
да выжатніка на спатканьне ।
о мужы шчырасэрда мчэце ॥6॥

клічу чыстаздольнага Мітру
велягоднага зву Варуну ।
выканаўцаў жырамалітвы ॥7॥
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– кола  першае –

ладам вы о Мітра-Варуна
ладаспорцы ладакармільцы ।
здабылі свайго духу богі ॥8॥

дораць здолю Мітра-Варуна
дужародныя спрыт і спраўнасьць ।
жыхары разлогу празорцы ॥9॥
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– Рыґведа –

хвалебен 3

12 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । 1-3 Ашвіны, 4-6 
Індра, 7-9 усе багі, 10-12 Сарасваці । ґайатры

о Ашвіны паны зіхценьня
шматкарысныя пасмакуйце ।
спрытнарукія гэту жортву ॥1॥

о Ашвіны о дзівадзеі
о вялікаўважныя богі ।
клапатліўцы прымеце слаўні ॥2॥

Сомы выжматы вам о дзівы
пасьцялёны мурог о Спасы ।
пуць-дарогай рудой прыходзьце ॥3॥

Індра гэтуль прыйдзі яскравы
да цябе гэты Сомы мкнуцца ।
што зараз ачысьцілі пальцы ॥4॥

Індра гэтуль прыйдзі ахвотна
узбуджоны натхнёным рушам ।
на малітвы сомавыжымцы ॥5॥

Індра гэтуль сьпяшайся сьпешна
на малітвы о пан буланых ।
насалодзься выжымам нашым ॥6॥

атульцы людабаронцы
ўсе багі прыхадзеце гэтуль ।
ўгоднікі на ўгоднікаў выжым ॥7॥
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– кола  першае –

перасекшы воды найскора
ўсе багі на выжым прыходзьце ।
як каровы чуць сьвет на пашу ॥8॥

хай насыцяцца бездакорны
ўсе багі жаданы нязманны ।
сім заколам нашым вазьніцы ॥9॥ 

хай ад нас Сарасваці прыме
нагародаў падайніца чыста ।
многамысная гэту жортву ॥10॥

пабудзіцелька шматлагодаў
заўважальніца добрых мысьляў ।
прыняла аброк Сарасваці ॥11॥

асьвятляе паток магутны
Сарасваці сваім знаменьнем ।
над празорамі ўсімі ўладне ॥12॥
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– Рыґведа –

хвалебен 4

10 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । Індра । ґайатры

многавіднага бога ў помач
як карову завуць даіцца ।
прызываем яго штодзённа ॥1॥

прыхадзі на выжымы нашы
сомапіўча п’яніся Сомам ।
адары дарадаўча гоўем ॥2॥

найшчырэйшых міласьцяў ласак
нам бы зьведаць тваіх о Індра ।
не прагледзь нас прыйдзі о божа ॥3॥

запытай мудраца аб Індры
неадольным парыўчым богу ।
што найлепшы табе таварыш ॥4॥

хай гавораць нам перагуды
вы другога ўсяго пазбыты ।
толькі зь Індрам водзячы дружбу ॥5॥

хай жа ведае нас за шчасных
і бясчынец і ўсе плямёны ।
толькі Індру нам быць аховай ॥6॥

паднясі ж да мклівага мклівы
строй аброку мужап’янлівы ।
што п’яніць акрыляе сябра ॥7॥
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– кола  першае –

о стадухі выпіўшы Сомы
стаў ты божа ворагабойцам ।
у спаборы памог спаборцу ॥8॥

надыхаем цябе натхнёна
у спаборах божа спаборцу ।
на здабычу здабыч о Індра ॥9॥

хто дарункаў паток магутны
добраспас выжатнікаў сябар ।
таму Індру сьпявайце славу ॥10॥
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– Рыґведа –

хвалебен 5

10 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । Індра । ґайатры

прыхадзеце гэтуль прысядзьце
славаслоўі прапейце Індру ।
о сябры узносьбіты хвалаў ॥1॥

Індру першага з многамногіх
валадыку дароў адборных ।
запрасеце выжмаўшы Сому ॥2॥

хай ён будзе з намі ў выправе
у раскошы дзеля багацьця ।
з нагародамі хай жа прыйдзе ॥3॥

двойку коней чыю ў супорах
варагом не стрымаць ніколі ।
таму Індру сьпявайце славу ॥4॥

сокі гэты да сомапіўцы
Сомы чысты цякуць да Індры ।
забялёныя мкнуць да бога ॥5॥

ты радзіўся адразу сталым
піці Сому о многадухі ।
каб ва ўсім быць о Індра першым ॥6॥

хай ульлюцца ў цябе о Індра
Сомы хуткія хвалалюбе ।
на успор табе о найкемны ॥7॥
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– кола  першае –

табе сілы даюць вялебны
табе сілы даюць рачэньні ।
хай цябе наш апеў пасіліць ॥8॥

хай адзержыць памочнік вечны
Індра дар наш тысячакротны ।
асяродак мужнасьці мужнай ॥9॥

хай жа сьмертныя нашым целам
хвалалюбе ня ўшкодзяць Індра ।
адхілі сьмертазброю ўладны ॥10॥
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– Рыґведа –

хвалебен 6

10 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । 1-3 Індра, 4,6,8,9 
Маруты, 5,7 Маруты й Індра, 10 Індра । ґайатры

запрагаюць жоўта-рудога
што вакол нерухомых рушыць ।
покі сьвецяць сьветачы ў Небе ॥1॥

запрагаюць яго буланых
коней мілых абапал воза ।
мужавозных дзёрзкую пару ॥2॥

беззнаменным даўца знаменьня
безаблічным людзям аблічча ।
разам з Зорамі ён радзіўся ॥3॥

каб раджаўся ён самавольна 
зноў зрабілі яго зародкам ।
сталі звацца пачэсным імем ॥4॥

ты з вазьніцамі што цьвярдыні
разбураюць знайшоў кароваў ।
рудаватых у схове схоўным ॥5॥

як мужы пабожныя песьні
так апевы здабыўцу скарбаў ।
узнасілі слыннага бога ॥6॥

пакажыся ты разам зь Індрам
ты прымчыся разам зь бясстрашным ।
роўны бліскам вы і запалам ॥7॥
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– кола  першае –

зь бездакорнай гурмой нябёснай
грамавіта сьпявае сьмельца ।
з улюбёным Індравым лікам ॥8॥

стуль прыйдзі о колаваротны
ці спусьціся зь сьвятліцы Неба ।
да цябе прастуюць апевы ॥9॥

молім Індру мы аб здабычы
ці адсюль ці зь Неба над Долам ।
ці з паветра велепрасторы ॥10॥
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– Рыґведа –

хвалебен 7

10 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । Індра । ґайатры

Індру песьняпеўцы грымліва
Індру слаўнямі славаслоўцы ।
Індру гэтуль заве галосьсе ॥1॥

Індра бог неразлучны з коньмі 
запражэ хай словазапрэжных ।
Індра залаты перуновец ॥2॥

Індра Сонца падняў на Неба
каб далёка сягала вока ।
раскалоў ён скалу з гавядай ॥3॥

Індра нам памажы ў спаборах
тысячабагацьцепрыносных ।
грозны грознай пасоб пасобай ॥4॥

Індру ў бітве завём вялікай
у малой перуноўца клічам ।
у супольцы проці варожжа ॥5॥

быча гэны кацёл вялікі 
ты адкрый нам о ўсёдыдаўча ।
дзеля нас неўтаймоўны божа ॥6॥

славасьпевы з кожным парывам
ўсё вышэй перуноўцу Індру ।
не бракуе мне богу слаўняў ॥7॥
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– кола  першае –

нібы бык магутны свой статак
гоніць племі сваёй патугай ।
валадарны бог неўтаймоўны ॥8॥

хто адзін над людзьмі над скарбам
хто пануе па-над багацьцем ।
над пяцьма плямёнамі Індра ॥9॥

таго Індру для вас адклічам
ад народаў далёкіх блізкіх ।
хай жа будзе адзіна нашым ॥10॥
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– Рыґведа –

хвалебен 8

10 Мадгучхандас, сын Вішвамітраў । Індра । ґайатры

Індра ў помач даруй багацьце
дар навышні здабычаносны ।
ўсёадольны заўждызвыцяжны ॥1॥

адалець бы зь яго памогай
варагоў нам у рукахваці ।
ў коняборстве з тваёй пасобай ॥2॥

Індра мы з тваёю пасобай
перначы перуны вазьмема ।
адалейма ў бітве супорцаў ॥3॥

са стралкамі сьмелымі разам
у суполе з табою Індра ।
варагоў бы нам адалеці ॥4॥

дужы Індра яшчэ вялікшай
хай жа будзе дуж перуноўца ।
зь Неба ўшыркі яго магуцьце ॥5॥

каб была для мужоў здабыча
каб было для мужоў патомства ।
каб натхнёным па іх малітвах ॥6॥

найпітушчае бруха Сомам
набухае нібыта мора ।
нёба нібы водапрастора ॥7॥
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– кола  першае –

запраўды яго улагода
шчодра дорыць статкі кароваў ।
песьняру як сьпелае гольле ॥8॥

запраўды буйныя падмогі
у цябе для імне падобных ।
не чакае іх доўга ўгоднік ॥9॥

запраўды жаданыя богу
хваласьпевы іх сьлед узносіць ।
каб мог Індра п’яніцца Сомам ॥10॥




