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TRANSCRIPTION OF HINDI NAMES AND TERMS IN UKRAINIAN:
DIFFERENCES FROM SANSKRIT TRANSCRIPTION

D. Burba
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
boorba@gmail.com

The article is devoted to the unification of spelling of names and terms borrowed from the 
Hindi language, in Ukrainian. This publication can be regarded as the continuation of the pre-
vious article Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian. The new 
publication is primarily intended for those Ukrainian indologists and scholars in related scientific 
fields who don’t know the Hindi language, but who need to use Indian borrowings in their works. 
In particular, the article is designed to prevent errors caused by the mechanistic application of or-
thographic transcription rules of Sanskrit names and terms to Hindi loan words.

The author briefly describes the origin of the Hindi language and five etymological categories 
of Hindi words. The letters which have been added to the Hindi alphabet to introduce sounds of 
words borrowed from Persian, Arabic, Turkic, English, and Portuguese are listed. It is also noted 
that in Hindi those letter combinations that in Sanskrit are impossible due to the rule of saṃdhi or 
euphonic junction are not forbidden. Sanskrit spelling is purely phonetic, but in Hindi there are 
deviations from the phonetic principle. In the article the attention is paid to the schwa deletion in 
Hindi or the phonological phenomenon where neutral middle vowel [ə] is absent in the pronun-
ciation of a particular word, although ideally it should have been pronounced. It is indicated that 
some of vowels and consonants in some words of the Hindi language can be replaced by others 
vowels and consonants without changing а meaning of the word. The difference of ISO 15919 
which is the system of transliteration of Indic scripts into Latin characters, from International Al-
phabet of Sanskrit Transliteration (IAST) is noted. The formulated rules are summarized in com-
pact tables. 

Keywords: Hindi, orthography, Sanskrit, terminology, transcription, transliteration 

ПРАКТИЧНА УКРАЇНСЬКА ТРАНСКРИПЦІЯ
ВЛАСНИХ НАЗВ ТА ТЕРМІНІВ МОВИ ГІНДІ: 
ВІДМІННОСТІ ВІД ТРАНСКРИПЦІЇ САНСКРИТУ
Д. В. Бурба

Ця стаття є продовженням публікації “Практична транскрипція санскритських 
власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 2018].

І санскрит, і гінді належать до 22 офіційних мов Індії, але із санскритом сти-
каються здебільшого дослідники, які вивчають давні тексти Індії, тоді як при дослі-
дженні сьогоднішньої Індії та недавнього минулого цієї країни частіше виникає 
потреба в передачі засобами української мови слів мови гінді (наприклад, власних 
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імен і географічних назв). Як зазначалося в попередній статті, наразі в українсько-
му написанні слів, запозичених з мов Індії, спостерігається значний різнобій. Деякі 
причини такого стану речей були названі в першій публікації, покликаній по змозі 
покращити ситуацію. Однак механічне застосування (фахівцями й аматорами, які 
не володіють мовою гінді, але мають певне уявлення про санскрит) до запозичень 
з гінді правил практичної транскрипції санскритських власних назв і термінів по-
роджує додаткові помилки. Саме наслідком бажання застерегти від них стала поя-
ва цього тексту. За важливі поради й зауваження автор висловлює щиру подяку 
українським знавцям гінді: директору Центру мови гінді й індійської літератури 
Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 
Ю. В. Ботвінкіну й члену Правління ГО “Товариство Україна – Індія” С. М. Мар-
тинюку.

Предком мови гінді вважається пракрит1 шяурасені (śaurasenī), який, імовірно, 
розвинувся з того самого діалекту, що ліг в основу класичного санскриту [Woolner 
1917]. Хоча санскрит і гінді користуються одним алфавітом – деванаґарі (санскр.), 
або девнаґрі (гінді), – вони є суттєво різними мовами2. Санскрит може бути зразком 
флективної мови з вільним порядком слів у реченні (хоча надуживання довгими 
складними словами інколи наближує пізній санскрит до полісинтетичних мов), тоді 
як гінді – мова переважно аналітична, у якій зв’язки між самостійними словами бу-
дуються за допомогою порядку слів та службових частин мови [Зализняк 1987, 880; 
Ульциферов 2007, 2]. У граматиці санскриту ми бачимо три числа (однина, двоїна й 
множина) та три роди (чоловічий, жіночий і середній), тоді як у гінді їх по два (од-
нина й множина; чоловічий і жіночий). У санскриті вісім відмінків, тоді як у мові 
гінді їх лише три. Однак у мові гінді дієслова змінюються не лише залежно від осо-
би й числа, а й за родом. Також існують відмінності у фонетиці двох мов, і саме на 
них ми зупинимося більш докладно.

1. Джерела лексики гінді
За своїм походженням лексика мови гінді традиційно поділяється на п’ять голо-

вних груп. 
Тат-сам (तत्सम) – “такі самі [як у санскриті]” слова. Вони успадковані мовою 

гінді від пракриту або відносно недавно запозичені безпосередньо із санскриту – 
наприклад, agni (“вогонь”). Однак треба зауважити, що санскритські слова зазвичай 
запозичуються мовою гінді у формі називного відмінка, а не основи слова [Ульци-
феров 2007, 2]. Наприклад, називним відмінком від основи nāman (“ім’я”) у сан-
скриті є nāma (नाम). Алфавітом деванаґарі це слово в мові гінді пишеться так само 
(хоча вимовляється без а на кінці: нам).

Ардга-тат-сам (अध�तत्सम) – “наполовину такі самі”. Ці слова можна назвати 
успадкованими від санскриту, але вони зазнали деяких змін. Наприклад, санскрит-
ське sūrya (“сонце”) перетворилося на sūraj.

Тад-бгав (तद्भव) – “[слова, що] походять від того [санскриту]”. Це слова, які в 
процесі закономірних фонетичних змін стали звучати суттєво інакше, ніж їхній 
санскритський прототип. Наприклад, санскритське слово karma в пракриті шяура-
сені зазвучало як kamma, а в мові гінді взагалі перетворилося на kām (“робота”); 
санскритське sarva (“все”) в гінді перетворилося на sab, agni (“вогонь”) – на āg 
[Shapiro 1989, 7].

Дешадж (гінді देशज, від санскритського деш’я देश्य) – “місцеві” слова, які, од-
нак, не походять із жодної індоарійської мови. Ці слова потрапили в гінді з мов ін-
ших індійських народів (зокрема, дравідських3) або утворилися внаслідок звуконас-
лідування: pillā (“цуценя” – від тамільського [piɭɭai]), khaṭkhaṭānā (“стукати”), 
bhinbhinānā (“дзижчати”).



Практична українська транскрипція власних назв та термінів мови гінді...

The World of the Orient, 2020, № 2                                                                                          115

Відеші – “іноземні” слова, запозичені з неіндійських мов. Найбільше в гінді пер-
ської, арабської, тюркської, англійської та португальської лексики. Наприклад, з 
перської мови було запозичене слово cādar (чадар “покривало, шаль”), з арабської – 
sābun (сабун “мило”), з тюркської – kurtā (курта “сорочка”), з англійської – kameṭī 
(каметі “комітет”), з португальської – topī (топі “тропічний шолом”).

2. Модифіковані літери деванаґарі
Оскільки в іншомовних словах зустрічаються звуки, відсутні в санскриті, для 

них довелося ввести в алфавіт деванаґарі модифіковані літери. Відповідно, були 
внесені деякі зміни й у систему транслітерації: для транслітерації гінді використо-
вується не IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration), а ISO4 15919.

Таблиця 1.
Модифіковані літери деванаґарі

Дева-
наґарі

Транслі-
терація МФО Примітка й приклад української транскрипції

क़् q [q] Горловий звук к, язик не торкається піднебіння

क़लम qalam калам “ручка”

ख़् k͟ h або ḳh [x] Глухий український звук [х]

ख़याल ḳhayāl хаял “ідея”

ग़् ġ [ɣ] Дзвінкий відповідник звука k͟ h

ग़म ġam гам “біль”

ज़् z [z] [з]

ज़रूर zerūr зерур “безсумнівно”

फ़् f [f] [ф]

फ़ासला fāslā фасла “відстань”

ड़ ् ṛ* [ɽ] Ретрофлексний одноударний приголосний звук; як і при вимові ḍ, 
язик загнутий назад, але не чітко торкається піднебіння, а швидко 
рухається вперед і зупиняється за нижніми зубами, хіба що злег-
ка торкнувшись піднебіння.

पड़ी-लिखी paṛī-lіkhī парі-лікхі “освічена”

ढ़् ṛh [ɽʱ] придиховий відповідник ṛ.

पढ़ा-लिखा paṛhа-lіkhā парга-лікха “освічений”
* Щоб відрізнити в транслітерації ड़ ् від складотворчого r (ऋ), у системі транслітерації 

ISO 15919 під останнім ставлять не крапку, як у системі IAST, а кружальце: r̥

Існує також можливість передавати модифікованою літерою झ़ звук [ж], однак у 
реальних текстах ми з цією літерою не стикалися.

На практиці модифіковані літери часто пишуться без додаткової крапки.

3. Буквосполучення в гінді, відсутні в санскриті
У мові гінді зустрічаються буквосполучення, які в санскриті неможливі, напри-

клад āī у बाई bāī або हाउ у запозиченому з англійської мови слові हाउस hāus (“дім”). 
У санскриті таке написання неможливе, оскільки за правилом сандгі a/ā, зливаю-
чись з ī чи u, дає відповідно e та o. В українській транскрипції буквосполучення 
अउ (au) і आउ (āu) передаються так само, як дифтонг औ (au), – ау. Що стосується 
буквосполучень अई (aī) та आई (āī), то вони мають передаватися як аї – згідно з 
пунктом 4 параграфа 3 чинного “Українського правопису”: “Букву ї пишемо… в 
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іншомовних словах після букви, що позначає голосний: архаїчний, егоїзм, еліпсоїд, 
мозаїка, прозаїк, целулоїд”. Наприклад, ім’я मीरा बाई mīrā bāī українською пишеть-
ся Міра Баї.

4. Літера ऋ (r̥)
У санскриті r̥ є голосним звуком, подібним до складотворчого р у деяких 

слов’янських мовах (як, наприклад, у чеському слові prst “палець”). Нами було за-
пропоновано передавати в українській практичній транскрипції санскритське r̥ як 
ри. У мові гінді r̥ зустрічається рідко (лише у словах, запозичених із санскриту) і 
вимовляється [ri] [Agnihotri 2007, xx]. Однак треба зазначити, що в гінді इ (i) є зву-
ком, середнім за звучанням між українськими ненаголошеними звуками [і] та [и] 
[Аулова 1969, 12]. Тому заради уніфікації бажано передавати його в українській 
практичній транскрипції так само, як при відтворенні санскриту (тобто ри), напри-
клад: ऋण r̥ṇ(а) “борг” – рин (гінді), рина (санскрит).

5. Глухий фрикатив ś (श)
Як випливає з праць дослідників фонетики санскриту, у цій мові був чіткий по-

діл на твердий звук [ш] (ष ्ṣ [ʂ] – глухий ретрофлексний фрикатив (наприклад: kṣatra 
кшатра)) та м’який [ш’] (श् ś [ɕ]5 – глухий ясенно-твердопіднебінний (або альвеоло-
палатальний) фрикатив (наприклад: śakti шякті, śīla шіла)) [Sathe6 2018]. Звук [ɕ] є 
найм’якшим у ряду фрикативів [ɕ]–[ʃ]–[ʂ], тому український санскритолог Павло 
Ріттер мав рацію, коли писав в енциклопедії Шянкара (а не Шанкара), Шякті (а не 
Шакті) [Риттер 1929, 540–542]. Натомість у мові гінді ś (श्) – це [ʃ], тобто глухий 
заясенний (або палато-альвеолярний) фрикатив [Ohala 1999, 100]. Цей звук не та-
кий твердий, як ш, і не такий м’який, як шь. Що стосується звука ṣ [ʂ], то в мові 
гінді він зустрічається лише в запозиченнях із санскриту, та й там замінюється 
звуком ś [ʃ] [McGregor 1995, xviii]. Дуже мало хто із сучасних індійців розрізняє ці 
фонеми [Agnihotri 2007, xx]. Висловлюються навіть пропозиції зовсім вилучити лі-
теру ष ्ṣ (разом з літерою ऋ r̥) із сучасної абетки гінді [Pandey 2007, 151].

Отже, у санскриті й гінді літерою ś (श्) позначаються різні звуки. Санскритські 
śa, śe, śi, śu бажано передавати як шя, шє, ші, шю (а не ша, ше, ши, шу) з кількох 
причин. По-перше, так правильно передається санскритський м’який [ш’] / [ɕ]. 
По-друге, розрізнення “ша” (ṣ) і “шя” (ś) має також смислорозрізнювальну функ-
цію, наприклад: тоша (toṣa “вдоволення”) і тошя (tośa “проціджування”), марша 
(marṣa “терпіння”) і маршя (marśa “порада”). По-третє, завдяки такому написанню 
будуть продовжені традиції української санскритології, закладені П. Ріттером.

Натомість у мові гінді śa (श) – щось середнє між ша і шя. Перевагою другого ва-
ріанта транскрипції (шя) була б уніфікація передачі ś у словах, запозичених із сан-
скриту й гінді. Однак у наявних українських енциклопедіях і словниках śa подається 
так само, як у російських7, – ша. Саме до такого написання звикли фахівці, які ви-
вчали мову гінді в російських вишах, а також ті, хто вчився в таких фахівців. Тому 
найімовірніше, що на практиці в українській транскрипції слів мови гінді збере-
жеться перший варіант. Його недолік полягає в тому, що слова, які алфавітом де-
ванаґарі в санскриті й гінді пишуться однаково, українською будуть писатися 
по-різному (наприклад: श�क्त śakti – шякті й шакті) – залежно від того, з якої мови 
вони запозичені.

6. Лігатура    (jña/gya)
Носії різних мов і діалектів Індії читають цю лігатуру по-різному. Як зауважує 

М. Колсон, “вимова широко різниться. Подекуди, приміром, вимовляється (з го-
лосним а) як gya, в інших місцях як dnya” [Coulson 1976]. Однак у санскритських 
текстах   майже завжди транслітерується як jñа, а в українській практичній 
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транскрипції передається як джня (наприклад: jñāna джняна, yajña яджня). Нато-
мість із мови гінді ця ж лігатура транскрибується як г’я (наприклад: г’ян, яг’я).

7. Анусвара ( · ) 
У санскриті анусварою (у транслітерації – ṃ або ṁ) позначається незімкнений 

носовий призвук після голосного, наприклад: संभूत saṃbhūta. У деяких виданнях 
розрізняють анусвару й анунасіку (m̐) – назалізацію попереднього голосного звука, 
наприклад: ह्री ँ hrīm̐. Транскрибувати санскритську анусвару (та анунасіку, якщо 
вона наявна в санскритському тексті) пропонуємо за таким правилом: санскритське 
ṃ передається як м там, де воно утворилося з m перед p, ph, b, bh, m, v, h (напри-
клад: сампарая sāṃparāya, асамбадга asaṃbādha, самбгава saṃbhava, самватсара 
saṃvatsara, самгіта saṃhita) чи перед наступною частиною складного слова (на-
приклад: агамкара aham+kara=ahaṃkara; сваямґрага svayam+grāha=svayaṃgrāha), а 
також якщо є останньою літерою в слові (наприклад, аум auṃ). У решті випадків 
пишеться н (наприклад: сінга siṃha, ганса haṃsa, сансара saṃsāra)8.

Натомість у мові гінді анусвара, яку ще називають бінду, нерідко використо-
вується для позначення будь-якого носового звука, а саме: над приголосною літе-
рою девнаґрі перед k, kh, g та gh бінду позначає звук ṅ (наприклад: गंगा / गङ्गा 
gaṅgā); перед c, ch, j, jh – ñ (наприклад: कंजूस / कञ्जूस kañjūs); перед ṭ, ṭh, ḍ, ḍh – ṇ 
(наприклад:             paṇḍit); перед p, ph, b, bh, а також у кінці слів, запозичених із 
санскриту, – m (наприклад: लंब / लमब lamba); у решті випадків – n (наприклад: 

hindī) [Лазарева 2008, 192]. Якщо ж анусвара або чандрабінду (у вигляді 
крапки над півмісяцем) стоїть над літерою девнаґрі, якою позначається голосний 
звук, то це означає, що цей голосний вимовляється “в ніс”. Назалізований голосний 
у транслітерації гінді зазвичай передають тильдою над літерою (або над другою по-
ловиною диграфа на позначення дифтонга) – a, A, ĩ, ῗ, q, Q, ẽ, õ, aĩ, aũ, наприклад: 
बँसी bAsī Бансі9.

8. Літери ण ्(ṇ) ञ् (ñ) ङ्(ṅ)
У мові гінді ці літери зустрічаються рідко, переважно в словах, що прийшли із 

санскриту (наприклад в іменах богів та героїв давніх епосів). У лігатурах вони всі 
часто заміняються анусварою10 (див. попередній абзац). У деяких підручниках ска-
зано, що вимова ण् (ṇ), ञ् (ñ), ङ्(ṅ) фактично не відрізняється від звука n (न्) [Лаза-
рева 2008, 185]. Інші автори говорять про назалізацію. Так чи так, використання 
українського знака м’якшення при транскрипції з мови гінді літери ञ् (ñ) викликає 
сумніви: наприклад,     / पंच зазвичай вимовляється як панч на відміну від сан-
скриту, де ञ् перед приголосною передається у транскрипції буквосполученням нь 
(pañca паньча “п’ять”).

Відхилення в гінді від фонетичного правопису
Орфографія санскриту є фонетичною – у ній графеми відповідають фонемам, 

тобто в санскритському правописі реалізовано принцип “як вимовляється, так і пи-
шеться” (і навпаки). Тому стандартна транслітерація санскриту латиницею є водно-
час фонетичною транскрипцією. Для мови гінді це не завжди так.

9. Випадіння короткого а
Якщо в тексті, записаному алфавітом деванаґарі, після літери на позначення 

приголосного немає знака на позначення голосного звука або значка “вірам(а)”, то 
після приголосного вимовляється короткий звук a – ненапружений голосний серед-
нього ряду низького підняття (який у міжнародному фонетичному алфавіті позна-
чається знаком [ɐ]) або голосний середнього ряду середнього підняття [ə], який ще 
називають терміном шва. (Далі ми, як і в більшості підручників, будемо писати 
просто “кроткий a”).
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9.1. На відміну від санскриту, у гінді на кінці слова короткий звук a зазвичай не 
вимовляється. Наприклад, назва індійського епосу महाभारत (mahābhārata) читається 
в санскритських текстах як “Магабгарата”, а в мові гінді – “Магабгарат”; ім’я राम 
(rāma) читається відповідно Рама і Рам. Однак у деяких словах кінцеве a збері-
гається для полегшення вимови сполучення приголосних. У літературній мові гру-
па приголосних наприкінці слова найчастіше читається зі звуком а, який в усному 
мовлені редукується [Дымшиц 1980, 93]. Проте ступінь, у якому кінцевий а звучить 
після сполучення приголосних, варіюється залежно від фонетичних особливостей 
цих приголосних: наприклад, якщо слово закінчується на nd, a після приголосних 
не вимовляється, але після ṣṭr на кінці слова певний призвук a часто наявний. Та-
кож вимова може варіюватися залежно від конкретного носія мови й різновиду мов-
ної стилістики – наприклад, коли йдеться про бога, кажуть Кришна (kr̥ṣṇa), але ім’я 
сучасного чоловіка може вимовлятися без кінцевого а: Кришн. У транслітерації a 
не пишеться там, де цей звук зовсім не вимовляється (наприклад: बन्द band, दत्त 
datt) або максимально послаблений (наприклад: पत्र patr, िमत्र mitr). У решті випад-
ків a на кінці слова пишеться, наприклад: rāṣṭra    раштра (“країна”), uttardāyitva 
उत्तरदाियत्व уттардаїтва (“відповідальність”), sāhitya सािहत्य сагітья (“літерату-
ра”), – хоча й далеко не завжди вимовляється [McGregor 1995, xxvii]. 
9.2. Короткий a часто не вимовляється також у середині слова. Дехто вважає таку 

відмінність мови гінді від санскриту наслідком бажання “прискорити комунікацію 
шляхом зменшення кількості складів”11 [Ohala 1983]. Дослідниками було сформу-
льовано просте правило, що описує випадіння короткого a в середині слова: це від-
бувається після приголосних, які стоять за голосною і за якими іде склад, що 
починається з одного приголосного звука12. Наочно алгоритм можна записати за до-
помогою формули: ГП(а)ПГ (тут Г і П – голосний і приголосний звуки; у дужки 
взятий звук а, який випадає)13 [Ohala 1983]. Наприклад, назва алфавіту देवनागरी 
devanāgarī на санскриті звучить деванаґарі, а в гінді – девнаґрі. Прізвище колиш-
нього посла Індії в Україні на санскриті звучало б як Бгараті (भारती bhāratī), але в 
мові гінді воно вимовляється Бгарті. Проте описане вище правило охоплює лише 
близько 89 % випадків, оскільки іноді в словах гінді звук а зникає там, де згідно з 
цим правилом він мав би залишитися, або залишається там, де мав би зникнути 
[Narasimhan 2004, 329]. Вищий відсоток правильних рішень можуть забезпечити 
лише більш складні алгоритми [Choudhury 2004]14.

10. А перед h
Наголошений а, за яким іде h, може наближатись вимовою до е [æ], наприклад: 

रहना rahnā – рeгна (“жити”), गहरा gahrā – ґегра (“глибокий”).
У кількісних числівниках від 11 до 18 а перед h звучить майже як ā, а кінцевий h 

майже нечутний, наприклад: ग्यारह gyārah – [gjaːraː] г’яра (“одинадцять”) [Дымшиц 
1980, 93].

11. Кінцева літера य (ү)
У словах, що прийшли в мову гінді із санскриту, після ī, i, u кінцева літера य (ү) 

читається так, як у санскриті, – үa, наприклад: प्रिय priya (прія “любий”), भरतीय 
bharatīya (бгаратія “індійський”). Однак після довгого звука ā кінцева ү може чита-
тися як є, наприклад: गाय gāya – [ga:jɛ] (ґає “корова”).

Після приголосного з коротким a кінцева літера य (ү) може читатися як й або є, на-
приклад: समय samaya – [samaj] самай або [samajɛ] самає (“час”) [Дымшиц 1980, 94].

12. Літера व (v)
У середині й у кінці слова, зазвичай після ā чи ī, літера व (v) читається як о, на-

приклад: सुहावना suhāvanā – [suha:ona:] (сугаона “приємний, гарний”) [Дымшиц 
1980, 94]. Так само व (v) читається як о в деяких географічних назвах: �करावली 
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kirāvalī – Кіраолі, सेवनी sevanī – Сеоні, देवबन्द devaband – Деобанд, �सकन्द्रारव 
sikandrārav – Сікандрарао [Инструкция… 1959].

13. I, u перед h
Якщо в гінді i чи u стоять перед h і утворюють з ним один склад, вони вимов-

ляються як е та о (але більш коротко), наприклад: िज़हन zihn – зегн (“розум”), तुहमत 
tuhmat – тогмат (“брехня”) [Аулова 1969, 46].

14. Варіанти вимови й написання
Окремі голосні й приголосні в деяких словах мови гінді можуть замінюватися 

іншими, а значення слова при цьому не змінюється [Дымшиц 1980, 93].
а ↔ і, наприклад: bāhar ↔ bāhіr (“зовні”)
a ↔ u, наприклад: muckarānā ↔ muckurānā (“усміхатися”)
i ↔ u, наприклад: chipnā ↔ chupnā (“ховатися”)
y ↔ j, наприклад: yog ↔ jog (“підсумок”)
v ↔ b, наприклад: vacan ↔ bacan (“обіцянка”)
ś ↔ s, наприклад: kaśīdā ↔ kasīdā (“вишивка”)
ṣ ↔ s, наприклад: viṣ ↔ vis (“отрута”)
l ↔ r, наприклад: bālnā ↔ bārnā (“запалювати”)

Таблиця 2.
Відмінності практичної української транскрипції гінді

від транскрипції санскриту

Літера гінді Українська практична тран-
скрипція Приклад

a після літери на позначен-
ня приголосного

У кінці слова зазвичай не пи-
шеться (див. 9.1) राम rām(a) Рам

У середині слова часто не пи-
шеться (див. 9.2) दवेनागरी dev(a)nāg(a)rī девнаґрі

aī/āī аї भाई bhāī бгаї
аh Може наближатись вимовою до ег रहना рeгна

У кількісних числівниках від 11 
до 18 – а ग्यारह gyārah г’яра 

य (үa) у кінці слова У словах, що прийшли в мову 
гінді із санскриту, після ī, i, u – я �प्रय priya прія

Після довгого звука ā може чита-
тися як є गाय ґає 

Після приголосного з коротким a 
може передаватися як й або є समय самай або самає 

ih Якщо це один склад – ег िज़हन зегн
uh Якщо це один склад – ог तुहमत тогмат
v У середині й у кінці слова, зазви-

чай після ā чи ī, – о सुहावना сугаона

श (śa, якщо а вимовляється), 
शा (śā), शे (śe), शु (śu) शू (śū)

ша, ше, шу शख़्स шахс, शाक्त шакт, शेष 
шеш, शुक्र шукр, शूकर шукар

ञ् (ñ) н पञ्च / पंच панч

Решта літер гінді в українській практичній транскрипції передаються так само, 
як і літери санскриту.
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Таблиця 3. 
Літери і буквосполучення гінді,

що передаються в українській практичній транскрипції так само,
як у транскрипції санскриту15

Приголосні
Гінді Транскрипція Гінді Транскрипція

k, c, j, ṭ/t, ḍ/d, 
p, b, m

к, ч, дж, т, д, п, б, м jh, ḍh/dh, bh джг, дг, бг

kh, ch, ṭh/th, ph кх, чх, тх, пх r, l, v*, s, ṣ (ṣi) р, л, в, с, ш (ши)
g ґ ṃ/ṁ м або н – згідно з 

пунктом 7h, gh г
ḥ х

Голосні
Гінді Транскрипція

a*/ā, ai, e, i*/ī*, o, u*/ū після ү
(үa/үā, үai, үe, үi/үī, үo, үu/үū)

на початку слова й після голосної:
я, яй, є, ї, йо, ю
після d/ḍ, l, ṅ/ñ/ṇ/n**, s, t/ṭ: ья, ьяй, ьє, ьї, ьйо, ью
з ү, що їм передує, – йя, йяй, йє, йї, ййо, йю
після інших приголосних – ’я, ’яй, ’є, ’ї, йо, ’ю

У решті випадків a*/ā, ai, e, o, u*/ū а, ай, е, о, у
i*/ī* і; іноді и (див. пункт 15)
r̥ ри

* Якщо це не випадок із таблиці 2. 
** А також після анусвари, якою замінена літера n.

15. Щодо i/ī
Як було зазначено в пункті 3, aī та āī українською транскрибуємо як аї. У словах, 

запозичених мовою гінді із санскриту, буквосполучення ṣi передаємо як ши (див. 
пункт 5). Що ж стосується решти слів мови гінді, у середині яких присутня літера i 
чи ī, то згідно з чинним “Українським правописом” (§ 129.III) у словах іншомовно-
го неслов’янського походження пишеться и (а не і) в таких випадках: “1. У загаль-
них назвах після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним 
приголосним (крім й): ди́зель, дина́мо, дипло́м, директор… 3. У географічних на-
звах після приголосних дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним: Алжир, Вашингтон, 
Вірджинія, Гемпшир, Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, Циндао, Чикаго, Чилі та в по-
хідних від них: алжирець, йоркширський, чилійський та ін. 4. У географічних назвах 
після р перед приголосним (крім [j]): Британія, Крит, Мавританія, Магриб, Ма-
дрид, Рив’єра, Рига та ін. та в похідних від них: британський, мавританський, 
ризький та ін.”. Однак застосування цього правила16 до слів мови гінді спотворюва-
ло б звучання запозиченого слова, наприклад: Шри-Ланка замість Шрі-Ланка (śrī-
laṅkā श्रीलंका), Бадринатх замість Бадрінатх (badrināth ब��न्ााथ), сита замість сіта 
(sītā सीता “борозна”), атикрам замість атікрам (atikram अ�तक्रम “порушення”) 
тощо. Тому, враховуючи той факт, що на практиці для новозапозичених слів це пра-
вило може порушуватися17, пропонуємо в словах, нещодавно запозичених з мови 
гінді, передавати i/ī українською літерою і (крім ṣі та ih з пункту 13). Якщо ж слово 
вже встигло “українізуватися”, у ньому пишемо и – як у слові сикх (�सख sikh 
“учень”, від санскритського śikṣā “навчання”)18. Недоліком такого підходу є суб’єк-
тивність вибору між і та и, однак новий “Правопис” у подібний спосіб теж впрова-
джує низку орфографічних варіантів: аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія, 
ефір і етер тощо.
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Винятки
Деякі власні назви та інші слова традиційно пишуться українською з порушен-

ням вищенаведених правил, наприклад: �दल्ली (dilli) – Делі (англ. Delhi), �सन्धु 
(sindhu) – Інд, झेलम (jhelam) – Джелам, बुद्ध (buddha) – Будда, योगी (yogī) – йоґ.

Додаткові поради
У разі, якщо потрібно написати українською слово, записане не алфавітом дев-

наґрі, а практичною англійською транскрипцією (тобто без діакритики), необхідно 
звернути увагу на декілька моментів.

Треба з’ясувати, що позначено буквосполученням ai – дифтонг чи дві окремі лі-• 
тери, наприклад: Airavat – це ऐरावत (airāvat, слон бога Індри), тому пишемо Айра-
ват; vaidya – це वैद्य вайдья (“лікар”), а от bhai – це भाई (bhāī “брат”), тому пишемо 
бгаї.

При написанні англійською мовою буквосполученням kh у словах індійського • 
походження передається придиховий звук [kʰ] (наприклад: Ladakh – Ладакх), а в 
словах, запозичених з арабської, перської чи тюркської мов, – глухий звук [ḳh], на-
приклад: ख़ान ḳhān – хан.

У словах тибетського походження буквосполучення ts потрібно передавати лі-• 
терою ц, наприклад: Tsaparai – Цапарай.

У написанні англійською мовою диграфом ng нерідко позначається м’якопід-• 
небінний носовий звук [ŋ] (ङ ṅ). Хоча російською мовою буквосполучення ng, яким 
позначений звук [ŋ], часто передають як нг (наприклад: Narsinghgarh – Нарсин-
гхгарх), вважаємо для слів індійського походження подібне калькування недореч-
ним, так само як була б недоречною передача англійського диграфа sh буквосполу-
ченням сх, а не літерою ш, і пропонуємо транскрибувати ङ (ṅ) як н, наприклад: 
पङ्क / पंक paṅk (“багно”) – панк (а не панґк), मङ्गलवार / मंगलवार maṅgal(a)vār (“ві-
второк”) – манґалвар (а не манґґалвар), िसङ्ह / िसंह siṅh (“лев”) – сінг (а не сінґг), 
निंस�हगढ nar(a)siṅh(a)gaṛh(a) – Нарсінгґарг (а не Нарсінґгґарг19).

Також не треба забувати, що в англійському написанні буквосполученнями • ee, 
oo та літерами с, u можуть позначатися звуки, які потрібно передавати відповідно 
українськими літерами і, у, к, а, наприклад: Roorkee – Руркі (रुड़की rūṛkī), Cawn-
pore20 – Канпур (कानपुर kānpur), Cuttack – Катак (कटक kaṭak).

Дізнатися, як вимовляється слово в мові гінді, можна за допомогою інтернет-• 
словника з аудіосупроводом: https://www.boltidictionary.com/en/.

Хоча власні імена, які в санскриті й мові гінді пишуться однаково, в українській • 
транскрипції можуть писатися по-різному (наприклад, “давній філософ Шянкара”, 
але “музикант Раві Шанкар”), однак навіть сучасні адепти індуїзму нерідко тяжіють 
до вживання санскритського варіанта свого імені. Наприклад, автор об’ємних ко-
ментарів до “Бгаґавадґіти” на форзаці цієї книги вказаний як Свамі Рамсукхдас 
(Swami Ramsukhdas), однак сам він підписався під переднім словом як Свамі Рама-
сукхадаса (Swāmī Rāmasukhadāsа) [Śrīmad Bhagavadgītā 2006, viii].

1 Пракрит (санскр. prākṛta) – “природна” мова, яка, на відміну від санскриту, не є “від-
шліфованою” (saṃskṛta). Спочатку пракрити були розмовними діалектами, але надалі за-
знали літературної обробки.

2 “Різні мови більшою або меншою мірою віддалилися від загальної індоєвропей-
ської… Санскрит відійшов від неї менше, ніж більшість інших мов… Прикладом мови, 
що пройшла, імовірно, одну з найбільших дистанцій віддалення від індоєвропейської, 
може бути англійська. І такими є деякі мови сучасної Індії – скажімо, мова гінді” [Зализ-
няк 2011].
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3 Деякі дравідські слова могли потрапити в мову гінді не безпосередньо, а із санскриту, 
яким вони були запозичені ще в давні части. Наприклад, санскритом були запозичені такі 
слова, як kāla – “чорний”, mīna – “риба”, nīra – “вода”. Також у санскриті є запозичення з 
іранських, семітських і грецької мов [Зализняк 1987, 893].

4 ISO – Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standar-
dization).

5 Деякі автори використовують для позначення глухого ясенно-твердопіднебінного фри-
катива [ɕ] той самий символ, що й для глухого заясенного (тобто палато-альвеолярного) 
фрикатива, – ʃ, що може призводити до непорозумінь.

6 Автор зазначає, що ця його праця має надати “a system that would guide pronunciation as 
accurately and consistently as possible”.

7 У російській мові літера ш завжди читається як твердий звук, наприклад: Шива – 
[шыва]. Натомість в українській мові шиплячі перед і, я, ю, є частково пом’якшуються.

8 Однак є кілька слів-винятків, які українською традиційно пишуться з порушенням цьо-
го правила: агімса (ahiṁsā “ненасильство”), пумс (puṁs “людина”); власні імена Паранта-
па (param+tapa=paraṃtapa), Дгананджая (dhanam+jaya=dhanaṃjaya).

9 Інший спосіб транслітерації – передавати бінду літерою ṃ, а чандрабінду – літерою ṁ 
(наприклад: bāṁsī) [McGregor 1995, xxix].

10 У мові урду (пакистанському варіанті гінді) замість цих трьох літер пишеться про-
сто n (ن).

11 Як зазначає А. Залізняк, “усі індоєвропейські мови без винятку зазнали протягом 
останніх трьох тисяч років скорочення довжини слів. Особливо страждає кінець слова. Кі-
нець слова зазвичай стискається, стирається, відпадає. Межею в цьому процесі є французь-
ка мова, де послідовно відпадали спершу всі закінчення, потім кінцеві приголосні, потім 
кінцеві голосні й так далі. У підсумку французьке слово дуже часто – це дві фонеми. На-
приклад, fait [fɛ] – це те, що спочатку було factum, sou [su] – те, що спочатку було solidum” 
[Зализняк 2011].

12 “Підручник мови гінді” Аулової містить дещо інше формулювання цього правила: 
“У словах із трьох літер та з останнім довгим голосним і в словах із чотирьох літер після 
другої приголосної літери короткий звук а не вимовляється” [Аулова 1969, 46]. (У середині 
слова голосні позначаються не окремими літерами індійського алфавіту, а значком, який до-
дається до літери, що позначає приголосний звук).

13 Правило застосовується в напрямку від кінця слова до його початку. Зліва не має бути 
морфемної межі. Застосування правила не має порушувати фонотактичні обмеження мови 
гінді [Ohala 1983].

14 Однак дослідження, проведені, наприклад, у штаті Магараштра, показують, що пере-
важна більшість індійців пишуть англійською мовою в середині свого прізвища а навіть 
там, де цей звук не вимовляється (аналізувалися списки виборців, телефонні книги тощо) 
[Dhore 2013]. Причина цього, імовірно, полягає в тому, що при механічній зворотній тран-
слітерації приголосні звуки, між якими випав звук а, будуть передані лігатурою: наприклад, 
ім’я Bhuvnesh буде неправильно транслітероване як भुव्नेश, а не भुवनेश.

15 Докладне обґрунтування такої транскрипції див. у статті [Бурба 2018], яка доступна, 
зокрема, в інтернет-архіві журналу “Східний світ”, а також на сайті “Український індолог” 
(http://indology.ho.ua/books/transcription.pdf).

16 Пункт 1 цього правила часто називають “правилом дев’ятки”. Була озвучена пропози-
ція не поширювати це правило на запозичення зі слов’янських, ромської, турецької та ко-
рейської мов [Вакуленко 2009, 27].

17 Зокрема, в “Українській радянській енциклопедії” зустрічається багато термінів, напи-
саних з і, наприклад: сівапітек, сіда, сінди, сірхакпха, сіті [Вакуленко 2009].

18 Схожа ситуація склалася в чеській мові з використанням літер q та w. Там вони пи-
шуться суто в іноземних словах і замінюються на kv та v, коли слово стає “натуралізова-
ним”.

19 При такому написанні вимовити буквосполучення нґгґ майже неможливо.
20 Англійською “-пур” на кінці слова часто пишеться “pore”.
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Д. В. Бурба
Практична українська транскрипція власних назв

та термінів мови гінді:
відмінності від транскрипції санскриту

Стаття присвячена уніфікації написання українською мовою власних назв і термінів, за-
позичених з мови гінді. Публікацію можна розглядати як продовження попередньої статті: 
“Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові”; вона 
адресована насамперед тим українським авторам (індологам і фахівцям суміжних наукових 
галузей), які не володіють мовою гінді, але мають потребу вживати у своїх працях індійські 
запозичення. Зокрема, стаття покликана попередити появу помилок, породжених механіч-
ним застосуванням до запозичень з гінді правил практичної транскрипції санскритських 
власних назв і термінів.

Автор стисло описує походження мови гінді та п’ять головних сегментів її лексики. Пе-
релічуються літери, введені в мову гінді для передачі відсутніх у санскриті звуків, що міс-
тяться в словах, запозичених з перської, арабської, тюркської, англійської, португальської 
мов. Також зауважується, що в гінді немає заборони на такі буквосполучення, які в сан-
скриті неможливі внаслідок наявності правила сандгі (тобто закону милозвучності). Наго-
лошується, що, на відміну від санскриту, правопис якого є суто фонетичним, у мові гінді 
наявні відхилення від фонетичного принципу. Особлива увага приділена випаданню в гінді 
“короткого звука а” ([ɐ] або [ə]). Відзначається, що окремі голосні й приголосні в деяких 
словах мови гінді можуть замінюватися іншими без зміни значення слова. Привертається 
увага до відмінності запропонованої Міжнародною організацією зі стандартизації (Interna--
tional Organization for Standardization) системи транслітерації абетки деванаґарі (ISO 15919) 
від IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration). Сформульовані правила компак-
тно представлені у вигляді таблиць.

Ключові слова: гінді, санскрит, термінологія, транскрипція, транслітерація, український 
правопис

Д. В. Бурба
Практическая украинская транскрипция

имен собственных и терминов языка хинди:
отличия от транскрипции санскрита

Статья посвящена унификации украинского написания собственных имен и терминов, 
заимствованных из языка хинди. Публикацию можно рассматривать как продолжение 
предыдущей статьи: “Практическая транскрипция санскритских имен собственных и тер-
минов в украинском языке”; она адресована в первую очередь тем украинским авторам 
(индологам и специалистам смежных научных отраслей), которые не владеют языком 
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хинди, но имеют потребность употреблять в своих работах индийские заимствования. В 
частности, статья призвана предупредить появление ошибок, порожденных механическим 
применением к заимствованиям из хинди правил практической транскрипции санскрит-
ских имен и терминов.

Автор кратко описывает происхождение языка хинди и пять главных сегментов его лек-
сики. Перечисляются буквы, введенные в язык хинди для передачи отсутствующих в сан-
скрите звуков, содержащихся в словах, заимствованных из персидского, арабского, тюрк-
ского, английского, португальского языков. Также отмечается, что в хинди не запрещены те 
буквосочетания, которые в санскрите невозможны вследствие наличия правила сандхи (т. е. 
закона благозвучия). Констатируется, что, в отличие от санскрита, правописание которого 
является сугубо фонетическим, в языке хинди имеют место отклонения от фонетического 
принципа. Особое внимание уделено выпадению в хинди “краткого звука а” ([ɐ] или [ə]). 
Указывается, что отдельные гласные и согласные в некоторых словах языка хинди могут за-
меняться другими без изменения значения слова. Обращается внимание на отличие предло-
женной Международной организацией по стандартизации (International Organization for 
Standardization) системы транслитерации азбуки деванагари (ISO 15919) от IAST (Interna--
tional Alphabet of Sanskrit Transliteration). Сформулированные правила суммированы в ком--
пактных таблицах.

Ключевые слова: санскрит, терминология, транскрипция, транслитерация, украинское 
правописание, хинди
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