
  קרן ארבל ויוסי לוס, יובל אידו טלכל הזכויות שמורות ל

 

  לעברית) פאלי וסנסקריט(כללים מוצעים לתעתיק משפות בודהיסטיות 

  קרן ארבל ויוסי לוס, יובל אידו טל: מציעים

  

  ). אשליה, תעתוע, בלבול(ַהה ֹומ, לדוגמא. Oתנועת מציינת ) ֹו(עם חולם ' ו. 1

  )גוף, חומר, צבע, צורה(רּוַּפה , לדוגמא.  ארוכה Uמציינת תנועת) ּו(עם קובוץ ' ו. 2

  )ער(ּבוְּדַהה , לדוגמא.  קצרהUמציינת תנועת ) ו( בלא ניקוד' ו. 3

  )מוסר, אתיקה(ִסיַלה , לדוגמא.  ארוכהiעם חיריק לפניה מציינת תנועת ' י. 4

  )אצילי, אציל( ֲארייַה, לדוגמא.  קצרה iבלי חיריק לפניה מציינת תנועת' י. 5

תשוקה (ַקאַמה , לדוגמא.  ארוכה שאינה עיצורAועת מציינת תנ, באמצע או בסוף מילה, בלא ניקוד' א. 6

   .)סקט(אוֶּפְקַשא /  )פ (אוֶּפְקַּהא). חושית/חושנית

  .מנוקדת מציינת עיצור' א. 7

; )השתוקקות עזה, רעב, צמא (ַטנְַהא,  לדוגמא. קצרה באמצע מילה תצוין באמצעות פתחAתנועת . 8

  ).ער(ּבוְּדַהה , לדוגמא. ופיתס'  קצרה בסוף מילה תצוין באמצעות ה Aתנועת 

; איַויְדֲא/ א 'ֲאויּגַ, לדוגמא. תצוין באמצעות חטף פתח) 'שעיצורה א( קצרה בראש מילה  Aתנועת. 9

  ).פגמים/מכתימים(א ַוַס לדוגמא ַא.תצוין באמצעות פתח) 'שעיצורה א( ארוכה בראש מילה  Aתנועת

, )ער(ּבּוְּדַהה , )דרך(ַמּגַה , לדוגמא.  ּק מציינים עיצור כפול- ו, ּס, ּנ, ּמ, ּט, ּד, ּגהעיצורים הדגושים . 10

ראיית המציאות (ִויַּפַּסנַא , )חוכמה(ַּפּנְיַה , )מושלם, שלם, נכון(ַסַּמא  ,)מי שהווייתו היא ערות(ּבֹוְדִהיַסְּטַוה 

  ).סבל, נחת-אי, סיפוק-אי(דּוְּקַהה , )ראייה חודרנית, תובנה, נכוחה

 accent(^ יצוינו באמצעות הסימן הדיאקריטי ) t,d,l,r,n(גיות הרטרופלקסיות כל הה. 11 

circumflexe (שממילא אינו יודע להגות רטרופלקסים, מפאת חוסר עניין לציבור הרחב. מעל האות ,

כך נחסכת בעיית הכובד הויזואלי ). ולא לגופם של טקסטים(הנחיה זו רלוונטית לאינדקסים בלבד 

   . ים דיאקריטייםשבריבוי סימנ

, אי לכך). F - וVאלא , P - וBבהעדרו אינם ( ּפ מקבלים דגש מראש -העיצורים ּב ו, בעברית. 12

בצורת נקודה , יופיע הסימן הדיאקריטי היחיד לשיטתנו) BB ,PP(במקרים של הכפלת עיצורים אלה 

מפאת חוסר עניין , גם כאן .ַדהאַסמוַפּَ-ה'ַּפטיַּצ, )שחרור מסבל, כיבוי(אנַה ניַּבَ, לדוגמא. בודדה מעל האות

ולא לגופם של (הנחיה זו רלוונטית לאינדקסים בלבד , שממילא אינו יודע להגות דגש כפול, לציבור הרחב

  .כך נחסכת גם כאן בעיית הכובד הויזואלי שבריבוי סימנים דיאקריטיים). טקסטים
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  ריט סנסק–) קטס(

  אליַּפ –) פ(

  

  מלים מתועתקות לפי הכללים שלמעלה

  )פ(ְדַהַמּה יהְבֲּא

  )סקט(ה ַמְרְדַהיהְבֲּא

  )פ(ְּטַהאן יְדהֲא

  )פ(ַאנַאַפּאנַה 

  )פ (הנַאְטַהּפינְדיַקֲא

  )סקט(ְדַויְַטה ֵוַדאנְַטה ֲא

  )פ (ֵּפְקַּהאאו

  )סקט (אוֶּפְקַשא

  )סקט (ְטַמןֲא

  )פ (הַטֲּא

  )פ (האַמאַלה ַקאַרַלַא

  )פ(ה וַּטּפאַמה ַרַקאוַּד

  )סקט(נְַאאְטַמן ֲא

  )פ (הַטּנֲַא

  )פ (ה'יַצּנֲא

  )סקט (היְַטניֲא

  )פ (אַוַסַא

  )פ(ט נְַהַרֲא

  )סקט/פ (ְּדַההוּב

  )פ(ה ַטּהיַסּבֹוְד

  )פ( ְּדַהְגהֹוַסהוּב

  )פ(ה יִַר'ְהַמַצַרְבּ

  )פ (טיַּפְמַהמה ַסְהַרְּב

  )פ (ַהאנַה'גְ

  )סקט(ה נַאיְַדְה

  )פ(ֹוַטַמה ג

  )סקט (גַאּוַטַמה

  )פ (ַדאנַה

  )פ (ְדַהַמּה
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  )קטס(ְדַהְרַמה 

  )סקט/פ(ה ְקַּהוד

  )פ(ה ַסֹוד

  )סקט/פ (יַאנַהִהינַ

  )פ(ֵוַדנַא 

  )סקט/פ (ִונַיַה

 )פ(ה אנַיַּוינְּ

  )פ (הגַַּמיְדּהוסיו

  )פ( ַפַּסּנַאיו

  )סקט(א נַיְַשַפּוי

   ָטה'חורשת גֶ

  )פ (רות שירת הנזי-אִריגַאְטַהְטֵה

  )פ ( שירת הנזירים-אְטֵהִרגַאְטַה

  )פ (ַטנְַהא

  )סקט(א נַריְשְט

  )סקט/פ (ַטְטַהאגַַטה

  )סקט (ַמַהאיַאנַה

  )ס(ְדַרא וַמַהאמ

  )סקט/פ (ָמאַרה

  ) פ(א ַטֶּמ

  )פ(ה ַהֹומ

  )פ (ַבּאנַהינ

  )ס( ְרַואנַהינ

  )פ (ניַּבאנַה

  )פ (היַסאַוְּט

  )פ(ה אריּפוַּטַס

  )פ(ַּפְּטַהאנַה יַסט

  )סקט( ִסְדַהְרְתַהה )פ(ְדַּהְתַּהה יס

  )פ(ַטּה וס

  )פ (האַט ניַפַּטּהוס

  )ס(סּוְטַרה 

  )פ (ִסילַה

   )פ(ַסנְְקַהאַרה 

  )קטס/פ(ַסנְגְַהה 
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  )ס(י ַסַמאְדה

  )פ(ה אַרמַסַס

  )סקט/פ(ה אַדטיַואְסַוְרַס

  )פ(ַפּאלי 

  )פ(ַפּנְיַא 

  )פ (ַקַמּה

  )ס(ה ַמְרַק

  )פ(ְקַהנְְדַהה

  )פ(ה גַַרא

   ַואְלּפּוַלה, ַראהּוַלה

  )פ(ני ויַמַשאְק

  )פ (ְתֶהַרַואַדה

  


