כללים מוצעים לתעתיק משפות בודהיסטיות )פאלי וסנסקריט( לעברית
מציעים :יובל אידו טל ,קרן ארבל ויוסי לוס
 .1ו' עם חולם )וֹ( מציינת תנועת  .Oלדוגמא ,מוֹהַה )בלבול ,תעתוע ,אשליה(.
 .2ו' עם קובוץ )וּ( מציינת תנועת  Uארוכה .לדוגמא ,רוּפַּה )צורה ,צבע ,חומר ,גוף(
 .3ו' בלא ניקוד )ו( מציינת תנועת  Uקצרה .לדוגמא ,בּודְּ הַה )ער(
 .4י' עם חיריק לפניה מציינת תנועת  iארוכה .לדוגמא ,סִילַה )אתיקה ,מוסר(
 .5י' בלי חיריק לפניה מציינת תנועת  iקצרה .לדוגמא ,אֲרי י ַה )אציל ,אצילי(
 .6א' בלא ניקוד ,באמצע או בסוף מילה ,מציינת תנועת  Aארוכה שאינה עיצור .לדוגמא ,קַאמַה ) תשוקה
חושנית/חושית( .אופֶּקְ ּהַא )פ(  /אופֶּקְ שַ א )סקט(.
 .7א' מנוקדת מציינת עיצור.
 .8תנועת  Aקצרה באמצע מילה תצוין באמצעות פתח .לדוגמאַ ,טנְהַא )צמא ,רעב ,השתוקקות עזה(;
תנועת  Aקצרה בסוף מילה תצוין באמצעות ה' סופית .לדוגמא ,בּו ְדּהַה )ער(.
 .9תנועת  Aקצרה בראש מילה )שעיצורה א'( תצוין באמצעות חטף פתח .לדוגמא ,אֲויגַּ'א ֲ /אוי ְדי ַא;
תנועת  Aארוכה בראש מילה )שעיצורה א'( תצוין באמצעות פתח .לדוגמא אַ ַס ַוא )מכתימים/פגמים(.
 .10העיצורים הדגושים גּ ,דּ ,טּ ,מּ ,נּ ,סּ ,ו -קּ מציינים עיצור כפול .לדוגמאַ ,מגַּה )דרך( ,בּוּ ְדּהַה )ער(,
בּוֹדְ הִיסַ ְטּוַה )מי שהווייתו היא ערות(ַ ,סמַּא )נכון ,שלם ,מושלם(ַ ,פּנְּי ַה )חוכמה( ,וִי ַפּ ַסּנַא )ראיית המציאות
נכוחה ,תובנה ,ראייה חודרנית( ,דוּקְּ הַה )אי-סיפוק ,אי-נחת ,סבל(.
 .11כל ההגיות הרטרופלקסיות ) (t,d,l,r,nיצוינו באמצעות הסימן הדיאקריטי ^ ) accent
 (circumflexeמעל האות .מפאת חוסר עניין לציבור הרחב ,שממילא אינו יודע להגות רטרופלקסים,
הנחיה זו רלוונטית לאינדקסים בלבד )ולא לגופם של טקסטים( .כך נחסכת בעיית הכובד הויזואלי
שבריבוי סימנים דיאקריטיים.
 .12בעברית ,העיצורים בּ ו -פּ מקבלים דגש מראש )בהעדרו אינם  Bו ,P -אלא  Vו .(F -אי לכך,
במקרים של הכפלת עיצורים אלה ) (PP ,BBיופיע הסימן הדיאקריטי היחיד לשיטתנו ,בצורת נקודה
בודדה מעל האות .לדוגמא ,ני ַ َבּאנַה )כיבוי ,שחרור מסבל( ,פַּטי ַצּ'ה-סַמו ַ ּَפאדַה .גם כאן ,מפאת חוסר עניין
לציבור הרחב ,שממילא אינו יודע להגות דגש כפול ,הנחיה זו רלוונטית לאינדקסים בלבד )ולא לגופם של
טקסטים( .כך נחסכת גם כאן בעיית הכובד הויזואלי שבריבוי סימנים דיאקריטיים.
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)סקט( – סנסקריט
)פ( – ַפּאלי

מלים מתועתקות לפי הכללים שלמעלה
אֲ ְ ּבהידְ הַמַ ּה )פ(
אֲ ְ ּבהידְ ַה ְרמַ ה )סקט(
אֲ דְהי ְטּהַאן )פ(
אַנַא ַפּאנַה )פ(
אֲ נַא ְטהַפּינְדיקַ ה )פ(
אֲ דְ ַויְטַה ֵודַאנְטַה )סקט(
או ֵפּ ְ ּקהַא )פ(
או ֶפּ ְקשַא )סקט(
אֲ טְמַ ן )סקט(
אֲ ַ ּטה )פ(
ארה קַ א ַלא ַמה )פ(
אַ ַל ַ
אודַּ ַקה ַראמַ פּ ו ַטּה )פ(
אֲ נְאַא ְטמַן )סקט(
אֲ נַ ַ ּטה )פ(
אֲ ני ַ ּצ'ה )פ(
אֲ ני ְטי ַה )סקט(
אַ ַס ַוא )פ(
אֲ ַר ַהנְט )פ(
בּודְּ הַה )פ/סקט(
בּוֹדְ היסַ ַ ּטה )פ(
בּודְּ ַהגְהוֹסַה )פ(
ְ ּב ַרהְמַ ַצ' ִרי ַה )פ(
ְבּ ַר ְהמה ַס ַה ְמ ַפּטי )פ(
גְ'הַאנַה )פ(
דְ ְה י ַאנַה )סקט(
גוֹטַמַה )פ(
גַאוּטַמַ ה )סקט(
דַ אנַה )פ(
דְ הַמַ ּה )פ(
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דְ ה ְַרמַ ה )סקט(
דוקְ ּ ַהה )פ/סקט(
דוֹ ַסה )פ(
הִינַי ַאנַה )פ/סקט(
וֵדַ נַא )פ(
ִונַי ַה )פ/סקט(
וי ּנְ ּי ַאנַה )פ(
ו יסודְ ּהי ַמגַּה )פ(
ו י ַ ּפ ַ ּסנַא )פ(
ש י ַנַא )סקט(
וי ַ ּפ ְ
חורשת גֶ'טָה
ְט ֵה ִריגַא ְט ַהא -שירת הנזירות )פ(
ְטה ִֵרגַא ְט ַהא -שירת הנזירים )פ(
ַטנְהַא )פ(
ְטרישְ נַא )סקט(
ַט ְטהַא ַגטַה )פ/סקט(
מַ הַאי ַאנַה )סקט(
מַ הַאמו ְד ַרא )ס(
מָארה )פ/סקט(
ַ
מֶ ַ ּטא )פ(
מוֹ ַהה )פ(
נ י ַבּאנַה )פ(
נ י ְרוַאנַה )ס(
ניבַּאנַה )פ(
סַא ַו ְטּהי )פ(
ַסאריפּו ַטּה )פ(
סַט י ַפּ ְטּהַאנַה )פ(
סידְ ּהַתְ ּהַה )פ( סִדְ ה ְַרתְ הַה )סקט(
סו ַטּה )פ(
סו ַטּה ני ַ ּפא ַטה )פ(
סוּט ְַרה )ס(
סִילַה )פ(
ארה )פ(
ַסנְקְ ַה ַ
ַסנְגְהַה )פ/סקט(
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ַס ַמאדְ הי )ס(
ארה )פ(
ַסמ ַס ַ
ַס ְר ַואסְ טי ַואדַ ה )פ/סקט(
ַפּאלי )פ(
ַ ּפנְי ַא )פ(
קַ ַמּה )פ(
קַ ְרמַ ה )ס(
קְ ַהנְדְ הַה)פ(
ַראגַה )פ(
ַראהוּלַה ,וַאלְפּוּלַה
שַאקְ י ַמוני )פ(
תְ ה ֶַרוַאדַה )פ(
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