
Nāsadīya Sūkta (Ṛg Veda) 

The above Sūkta has been translated from Sanskrit by Arthur Llewellyn Basham, Wonder 

THAT was India, 1954), an Indologist, taught at School of Oriental and African Studies, 

University of London, the revered guruji of famous Indian historians, R. S. Sharma, Romila 

Thaper and V. S. Pathak. 

The original in Sanskrit is here below, then the transliteration, followed by Basham’s English 

translation and then is followed by Shanthikumar Hettiarachchi’s Sinhala translation with his 

own thought on the origin of Art inspired by the Sūkta, as an appendix to his Sinhala 

translation.  

 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् | 

किमावरीवः िुह िस्य शममन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम ्॥ १॥ 

 

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हम न रात्र्या अह्न आसीत्रिेतः | 

आनीदवातं स्वधया तदेिं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ 

 

तम आसीत्तमसा गूहळमग्र ेरिेत ंसलिि ंसवामऽइदम् | 

तुच्छ्यनेाभ्वलपलहतं यदासीत्तपसस्तन्मलहनाजायतैिम् ॥३॥ 

 

िामस्तदग्र ेसमवतमतालध मनसो रेतः रथम ंयदासीत् | 

सतो बन्धुमसलत लनरलवन्दन्ृकद रतीष्या िवयो मनीषा ॥४॥ 

 

लतरश्चीनो लवततो रलममरेषामधः लस्वदासीदपुरर लस्वदासीत् | 

रेतोधा आसन्मलहमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्रयलतः परस्तात ्॥५॥ 

 

िो अद्धा वेद ि इह र वोचत्िुत आजाता िुत इय ंलवसृलटः | 

अवामग्देवा अस्य लवसजमनेनाथा िो वेद यत आबभूव ॥६॥ 

 

इयं लवसृलटयमत आबभूव यकद वा दध ेयकद वा न | 



यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यकद वा न वेद ॥७॥ 

 

1. nā́sad āsīn nó sád āsīt tadā́nīṃ                                                         

nā́sīd rájo nó víomā paró yát 

kím ā́varīvaḥ kúha kásya śármann 

ámbhaḥ kím āsīd gáhanaṃ gabhīrám 

 

2. ná mr̥tyúr āsīd amŕ̥taṃ ná tárhi 

ná rā́triyā áhna āsīt praketáḥ 

ā́nīd avātáṃ svadháyā tád ékaṃ 

tásmād dhānyán ná paráḥ kíṃ canā́sa 

 

3. táma āsīt támasā gūháḷam ágre 

apraketáṃ saliláṃ sárvam ā idám 

tuchyénābhú ápihitaṃ yád ā́sīt 

tápasas tán mahinā́jāyataíkam 

 

4. kā́mas tád ágre sám avartatā́dhi 

mánaso rétaḥ prathamáṃ yád ā́sīt 

sató bándhum ásati nír avindan 

hr̥dí pratī́ṣyā kaváyo manīṣā́ 

 

5. tiraścī́no vítato raśmír eṣām 

adháḥ svid āsī́3d upári svid āsī3t 

retodhā́ āsan mahimā́na āsan 

svadhā́ avástāt práyatiḥ parástāt 



 

6. kó addhā́ veda ká ihá prá vocat 

kúta ā́jātā kúta iyáṃ vísr̥ṣṭiḥ 

arvā́g devā́ asyá visárjanena 

áthā kó veda yáta ābabhū́va 

 

7. iyáṃ vísr̥ṣṭir yáta ābabhū́va 

yádi vā dadhé yádi vā ná 

yó asyā́dhyakṣaḥ paramé víoman 

só aṅgá veda yádi vā ná véda 

 

1. Then even non-existence was not there, nor existence, 

There was no air then, nor the space beyond it. 

What covered it? Where was it? In whose keeping? 

Was there then cosmic fluid, in depths unfathomed? 

 

2. Then there was neither death nor immortality 

nor was there then the torch of night and day. 

The One breathed windlessly and self-sustaining. 

There was that One then, and there was no other. 

 

3. At first there was only darkness wrapped in darkness. 

All this was only unillumined cosmic water. 

That One which came to be, enclosed in nothing, 

arose at last, born of the power of heat. 



 

4. In the beginning desire descended on it - 

that was the primal seed, born of the mind. 

The sages who have searched their hearts with wisdom 

know that which is, is kin to that which is not. 

 

5. And they have stretched their cord across the void, 

and know what was above, and what below. 

Seminal powers made fertile mighty forces. 

Below was strength, and over it was impulse. 

 

6. But, after all, who knows, and who can say 

Whence it all came, and how creation happened? 

the gods themselves are later than creation, 

so who knows truly whence it has arisen? 

 

7. Whence all creation had its origin, 

the creator, whether he fashioned it or whether he did not, 

the creator, who surveys it all from highest heaven, 

he knows — or maybe even he does not know. 

 

Nasadiya sukta  හි සිංහල අනුවර්ථනයකි.  

නනොපැවත්ම පැවතුනේද නැත 

පැවැත්ම පැවතුනේද නැත  

වොයුව එහි නනොම විය 



අවකොශයක්ද එහි ඔබ්බට නනොවීය 

කුමක් එය සිංවරණය කන ේද 

කව්රුේ එය සිංරක්ෂණ කන ේද 

එහි නපරක් නතරක් නනොමැති විශේවසම්භව තරලයක් ද විය. 

 

මරණය පැවතුනේද නැත 

අමරණීය බව පැවතුනේද නැත 

රොත්රිය එකළු කරණ ආනලෝකයක් නහෝ දිවො කොලයක් නනොවීය 

සවයිංනපෝෂණනයහි රැඳිව වොතය ද  

නනොමැතිව හුසේම ගේන නකනනකු විය 

නවනනකකු නනොමැතිව අනයක් විය.  

 

ප මුව වුනේ අඳුනරේ නවලො ගත් අේධකොරයකි. 

නම් සයල්ලක්ම අනොනලෝකනයේ සපිරිව 

විශේවසම්භව තරලො’තර නදෝලනය විය   

පැවැත්මකට ලගුවු අනයක් කිසදු නකොටුවීමකිේ නතොර විය. 

අවසොනනේ දී රශේි බලපරොක්රමනයේ අනුනව  

නහනතම ජේම ගත විය. 

 

ආරම්භනේදී අභිුචි, මනනදොල එය සසොර පැවතුනි 

එය මනනසේ ජනිත වු ආදිකල්පිත බීජය විය. 

තම දිව හිිනයේ ප්රඥොව කරො යන ගමනේ  

ඉර්සවු නසොයේනේ පැවැත්මය 

එයට නෑකම් හුුකරේනේද නනොපැවත්මටය. 

 

ඔවුේ ඔවුේනේ සිංහිතොව රික්තයක් හරහො දිගහැර ඇත.  



පැවැත්ම ඉහලිේද පහලිේද දැන සටියහ.  

ශුක්ර බලයේ  සු බලකොයක් බවට පත්විය 

පහල තල ප්රබලවිය එය ජවනනයේ අනුනවිය.  

 

නමුත් එය එනසේ වුවත්  

කව්රුේ දේනේද  

කොට කිව හැකිද 

එහි සිංසරණය කවදොදැයි සැලකිරීමට. 

මැවිල්ල නකනසේ සදුවී දැයි පැවසීමට.  

නදවිවු පවො මැවීමට පසුව පැිණිනේ නම්  

කොට නම් පැවසය හැකිද සතයොර්ථනයේම  

නලොනවහි ජේමගත භොවය. 

 

සකල මැවිල්නල් ආරම්භය කවදො සදුවී ද 

මැවුම්කු වු ඔහු එය කවර ලීලොනවේ  

නප හර කන ේද 

ඔහු එය කරේනට ද ඇත. 

නනොකරේනටද ඇත. 

 

මැවුම්කුවනණෝ උච්චතම අහසේ ගැනබ් සට  

නිරීක්ෂණය කරණ කල්හි  

ඔහු එය දැන සටිනේද  

සමහර විට එය නනොදනීද? 

                         ඉහත සිංහල අනුවර්තකයාණ ෝ  පහත සටහන අමු ා ඇත. 

An Appendix on his view of the Origin of Art  

inspired by this RgVedic Hymn 



                                ඉර්සවුනට ශ්රතිය එළිදරව්රවකි  
 
                   එහි ප්රකොශිතය කදිම කලොවකි  
                      එේවො සැබෑ කලොවක දිගුවකි. 

 

                           එළිදරව්රවට අවසනක් නනොමැතිය 

                               අවසනක් නනොලබේනේද එළිදරව්රවය 
 

                                       නදවිවු ඇතුව ද  නැතුව ද 
                                           මොනවයො  ද එළිදරව්ර කරති 

 
                                                                             එවො තම හද සේතකනේ රැඳි   
                                                                    අනේක්ෂො-සහින සතුවිලිය 

                                                                 එේවො නිර්මොණ හරහො ක  එළි  බසති.  
 
                                                   එය   කලොවකි  
                                             ිනිසොට කලොව අතැඹුලකි 

                                   කලොව ිනිසො ශිෂේඨ කරති-පරිනත කරති 

                           කලොව නනොදත් ිනිසො  
                    අමුයැ - නීරසය - හිසේ යැ! 

 

                                                                                          ශොේතිකුමොර් නහට්ටටිආරච්චි 

                                                                                          බක් මස 2020 (April 2020) 

 


