
Sinhala Conjunct and Touching Letters 

 

 

1) Commonly Use Conjunct Letters 

 

 

Conjunct Letter Letters Containing Way of Typing 

ක්ෂ ක් + ෂ Type letter ක, then type backslash 
key*, then type ෂ 

න්ද න් + ද Type letter න, then type backslash 
key, then type ද 

න්ධ න් + ධ Type letter න, then type backslash 
key, then type ධ 

න්ථ න් + ථ Type letter න, then type backslash 
key, then type ථ 

ත්ථ ත් + ථ Type letter ත, then type backslash 
key, then type ථ 

 

Table 1. Commonly use conjunct letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Conjunct Letters Which Are Not Commonly Used 

 

 

Conjunct Letters Letters Containing Way of Typing 

ද්ව ද් + ව Type letter ද, then type backslash 
key, then type ව 

ට්ඨ ට් + ඨ Type letter ට, then type backslash 
key, then type ඨ 

ද්ධ ද් + ධ Type letter ද, then type backslash 
key, then type ධ 

ක්ව ක් + ව Type letter ක, then type backslash 
key, then type ව 

ත්ව න් + ව 
 

Type letter ත, then type backslash 
key, then type ව 

ග්ධ ග් + ධ Type letter ග, then type backslash 
key, then type ධ 

 

Table 2. Conjunct letters which are not commonly used 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Conjunct Letters with Modifiers 
 

 

Conjunct letters Letters Containing Way of Typing 

ක්ක්ෂො ක් + ක්ෂෝ Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ෂ and  ො 

ක්ේ ක් + ක්ේ Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ෂ and    

ක්ක්ෂෞ ක් + ක්ෂෞ Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ෂ and  ෞ 

ක්ක්ෂ ක් + ක්ෂ Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ෂ  

ක්ක්ව ක් + ක්ව Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ව 

ක්ක්වො ක් + ක්වො Type  ක් , then type ක, type 
backslash key, then type ව and  ො 

ක්න්ද න් + ක්ද Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ද 

ක්ො න් + ක්ො Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ද and  ො 

ක්න්ධ න් + ක්ධ Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ධ 

ක්න්ධො න් + ක්ධො Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ධ and  ො 

ක්න්දෝ න් + ක්ෝ Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ද,  ො and 
    

ක්ෙ න් + ක්ෙ Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ද, press ~ 
key  



ක්ෙෝ න් + ක්ෙෝ Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ද, press ~ 
key  ො and    

ක්න්ධෝ න් + ක්ධෝ Type  ක් , then type න, type 
backslash key, then type ධ,  ො and 
   

ක්ේ ත් + ක්ේ Type  ක් , then type ත, type 
backslash key, then type ව, and    

ක්ත්වො ත් + ක්වො Type  ක් , then type ත, type 
backslash key, then type ව, and  ො  

ක්ත්වෝ ත් + ක්වෝ Type  ක් , then type ත, type 
backslash key, then type ව,  ො and 
   

ක්ග්ධ ග් + ක්ධ Type  ක් , then type ග, type 
backslash key, then type ධ 

ක්ග්ධෝ ග් + ක්ධෝ Type  ක් , then type ග, type 
backslash key, then type ධ,  ො and 
   

ෙ න් + ෙ Type letter න, then type backslash 
key, then type ද, press ~ key 

 

Table 3. Conjunct letters with modifiers 

 

  

4) Commonly Use Touching Letters Which Are Mostly Used in Pali and 
Sanskrit 

 

Touching Letter Letters Containing Way of Typing 

       ස්ස ස් + ස Type ස, then press shift and 
backslash keys together, then type ස 

මම ම් + ම Type ම, then press shift and 
backslash keys together, then type ම 



ස්ද බ් + ද Type බ, then press shift and 
backslash keys together, then type ද 

ස්ත ත් + ත Type ත, then press shift and 
backslash keys together, then type ත 

ස්න න් + න Type න, then press shift and 
backslash keys together, then type න 

ස්ව ස් + ව Type ස, then press shift and 
backslash keys together, then type ව 

 

Table 4. Touching letters 

 

 

Note:  

• *  
 

  

• For Conjunct Letters 

Unicode fonts like BhashitaComplex, Hodipotha support all the above-mentioned 
conjunct letters. 

Unicode fonts like Iskoola Pota, Nirmala UI, UN-Abhaya, DinaminaUniWeb can 
be used to type most of the above mentioned conjunct letters. But not for 
all of them. 

 

• For Touching Letters  

BhashitaComplex, UN-Abhaya support all the above-mentioned touching letters. 

Nirmala UI, DinaminaUniWeb, Hodipotha do not support touching letters. 
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