
සිංහල ස්වර සහ වයිංජන එකතුවවන් සෑවෙන වර්ණාවලිය 

 

වර්ඵය 

ස්වර නිල් පැහැවයන් ෙ වයිංජන රතු පැහැවයන් ෙ ෙක්වා ඇත.      රකාරාිංශය 

ස්වර සහ වයිංජන එකතුවවන් සෑවෙන වර්ණය කලු පැහැවයන් ෙක්වා ඇත.    යිංශය 

  

අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ සෲ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ංිං ං  ඏ ඐ     

ක කා කැ කෑ කි කී කු කූ කෘ කෲ වක වක් කක වකා වකෝ වකෞ කිං ක     කය ක්ර ර්ක 

ඛ ඛා ඛැ ඛෑ ඛි ඛී ඛු ඛූ ඛෘ ඛෲ වඛ වේ කඛ වඛා වඛෝ වඛෞ ඛිං ඛ     ඛය ඛ්ර ඛඛ 

ග ගා ගැ ගෑ ගි ගී ගු ගූ ගෘ ගෲ වග වේ කග වගා වගෝ වගෞ ගිං ග     ගය ග්ර ර්ග 

ඝ ඝා ඝැ ඝෑ ඝි ඝී ඝු ඝූ ඝෘ ඝෲ වඝ වඝ් කඝ වඝා වඝෝ වඝෞ ඝිං ඝ     ඝය ඝ්ර ර්ඝ 

ඞ ඞා ඞැ ඞෑ ඞි ඞී ඞු ඞූ ඞෘ ඞෲ වඞ වේ කඞ වඞා වඞෝ වඞෞ ඞිං ඞ     ඞය ඞ්ර ඞඛ 

ඟ ඟා ඟැ ඟෑ ඟි ඟී ඟු ඟූ ඟෘ ඟෲ වඟ වේ කඟ 
වඟා 

වඟෝ වඟෞ ඟිං ඟ     ඟය ඟ්ර ඟඛ 

ච 
 

චා චැ චෑ චා චි චු චූ චෘ චෲ වච වේ කච වචා වචෝ වචෞ චිං ච     චය ච්ර ර්ච 

ඡ 
 

ඡා ඡැ ඡෑ ඡි ඡී ඡු ඡූ ඡෘ ඡෲ වඡ වේ කඡ වඡා වඡෝ වඡෞ ඡිං ඡ     ඡය ඡ්ර ඡඛ 

ජ ජා ජැ ජෑ ජි ජී ජු ජූ ජෘ ජෲ වජ වේ කජ වජා වජෝ වජෞ ජිං ජ     ජය ජ්ර ර්ජ 

ඣ ඣා ඣැ ඣෑ ඣි ඣී ඣු ඣූ ඣෘ ඣෲ වඣ වේ කඣ වඣා වඣෝ වඣෞ ඣිං ඣ     ඣය ඣ්ර ඣඛ 

ඤ ඤා ඤැ ඤෑ ඤි ඤී ඤු ඤු ඤෘ ඤෲ වඤ වඤ් කඤ වඤා වඤෝ වඤෞ ඤිං ඤ     ඤය ඤ්ර ඤඛ 

ඥ ඥා ඥැ ඥෑ ඥි ඥී ඥු ඥූ ඥෘ ඥෲ වඥ වඥ් කඥ වඥා වඥෝ වඥෞ ඥිං ඥ     ඥය ඥ්ර ඥඛ 

ඦ ඦා ඦැ ඦෑ ඦි ඦී ඦු ඦූ ඦෘ ඦෲ වඦ වඦ් කඦ වඦා වඦෝ වඦෞ ඦිං ඦ     ඦය ඦ්ර ඦඛ 

ට ටා ටැ ටෑ ටි ටී ටු ටූ ටෘ ටෲ වට වේ කට වටා වටෝ වටෞ ටිං ට     ටය ට්ර ර්ට 

ඨ ඨා ඨැ ඨෑ ඨි ඨී ඨු ඨූ ඨෘ ඨෲ වඨ වඨ් කඨ වඨා වඨෝ වඨෞ ඨිං ඨ     ඨය ඨ්ර ඨඛ 

ඩ ඩා ඩැ ඩෑ ඩි ඩී ඩු ඩූ ඩෘ ඩෲ වඩ වේ කඩ වඩා වඩෝ වඩෞ ඩිං ඩ     ඩය ඩ්ර ර්ඩ 

ඪ ඪා ඪැ ඪෑ ඪි ඪී ඪු ඪූ ඪෘ ඪෲ වඪ වඪ් කඪ වඪා වඪෝ වඪෞ ඪිං ඪ     ඪය ඪ්ර ඪඛ 

ණ ණා ණැ ණෑ ණි ණෑ ණු ණූ ණෘ ණෲ වණ වේ කණ වණා වණෝ වණෞ ණිං ණ     ණය ණ්ර ර්ණ 

ඬ ඬා ඬැ ඬෑ ඬි ඬී ඬු ඬූ ඬෘ ඬෲ වඬ වේ කඬ වඬා වඬෝ වඬෞ ඬිං ඬ     ඬය ඬ්ර ඬඛ 

ත තා තැ තෑ ති තී තු තූ තෘ තෲ වත වේ කත වතා වතෝ වතෞ තිං ත     තය ත්ර ර්ත 

ථ ථා ථැ ථෑ ථි ථී ථු ථූ ථෘ ථෲ වථ වථ් කථ වථා වථෝ වථෞ ථිං ථ     ථය ථ්ර ර්ථ 



ෙ ො ෙැ ෙෑ දි දී දු දූ ෙෘ ෙෲ වෙ වේ කෙ වො වෙෝ වෙෞ ෙිං ෙ     ෙය ද්ර ර්ද 

ධ ධා ධැ ධෑ ධි ධී ධු ධූ ධෘ ධෲ වධ වේ කධ වධා වධෝ වධෞ ධිං ධ     ධය ධ්ර ර්ධ 

න නා නැ නෑ නි නී නු නූ නෘ නෲ වන වන් කන වනා වනෝ වනෞ නිං න     නය න්ර නඛ 

ඳ ඳා ඳැ ඳෑ ඳි ඳී ඳු ඳූ ඳෘ ඳෲ වඳ වඳ් කඳ වඳා වඳෝ වඳෞ ඳිං ඳ     ඳය ඳ්ර ඳඛ 

ප පා පැ පෑ පි පී පු පූ පෘ පෲ වප වේ කප වපා වපෝ වපෞ පිං ප     පය ප්ර ර්ප 

ඵ ඵා ඵැ ඵෑ ඵි ඵී ඵු ඵූ ඵෘ ඵෲ වඵ වඵ් කඵ වඵා වඵෝ වඵෞ ඵිං ඵ     ඵය ඵ්ර ඵඛ 

බ ඛා ඛැ ඛෑ බි බී බු ඛූ බෘ ඛෲ වබ වේ කඛ වබා වඛෝ වඛෞ බිං බ     බය බ්ර ර්බ 

භ භා භැ භෑ භි භී භු භූ භෘ භෲ වභ වේ කභ වභා වභෝ වභෞ භිං භ     භය භ්ර ර්භ 

ම මා මැ මෑ මි මී මු මූ මෘ මෲ වම වේ කෛ වමා වමෝ වමෞ මිං ම     මය ම්ර ර්ම 

ෛ ෛා ෛැ ෛෑ ඹි ඹී ඹු ෛූ ෛෘ ෛෲ වෛ වේ කෛ වෛා වෛෝ වෛෞ ෛිං ෛ     ෛය ඹ්ර ෛඛ 

ය යා යැ යෑ යි යී යු යූ යෘ යෲ වය වේ කය වයා වයෝ වයෞ යිං ය     යය යර ර්ය 

ර රා රැ රෑ රි රී රු රූ රෘ රෲ වර වර් කර වරා වරෝ වරෞ රිං ර     *   

ල ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෘ ලෲ වල වල් කල වලා වලෝ වලෞ ලිං ල     ලය ල්ර ර්ල 

ව වා වැ වෑ වි වී වු වූ වෘ වෲ වව වේ කව වවා වවෝ වවෞ චිං ච     වය ව්ර ර්ව 

ශ ශා ශැ ශෑ ශි ශී ශු ශූ ශෘ ශෲ වශ වශ් කශ වශා වශෝ වශෞ ශිං ශ     ශය ශ්ර ර්ශ 

ෂ ෂා ෂැ ෂෑ ෂි ෂී ෂු ෂූ ෂෘ ෂෲ වෂ වෂ් කෂ වෂා වෂෝ වෂෞ ෂිං ෂ     ෂය ෂ්ර ෂඛ 

ස සා සැ සෑ ස සී සු සූ සෘ සෲ වස වස් කස වසා වසෝ වසෞ සිං ස     සය ස්ර ර්ස 

හ හා හැ හෑ හි හී හු හූ හෘ හෲ වහ වහ් කහ වහා වහෝ වහෞ හිං හ     හය හ්ර ර්හ 

ළ ළා ළැ ළෑ ළි ළී ළු ළූ ළෘ ළෲ වළ වළ ් කළ වළා වළෝ වළෞ ළිං ළ     ළය ළ්ර ළඛ 

ෆ ෆා ෆැ ෆෑ ෆි ෆී ෆු ෆූ ෆෘ ෆෲ වෆ වෆ් කෆ වෆා වෆෝ වෆෞ ෆිං ෆ     ෆය ෆ්ර ෆඛ 

 

* සිංහල වල්ඛන රීතිය අනුව රකාරයට යිංශය, රකාරාිංශය වහෝ වර්ඵය වයදිය වනාහැකිය. 

According to Sinhala writing system yansha, rakaransha or repha is not occurred with ‘ර’. 

 

ඉහත වර්ණාවලිවයහි ඇතැේ වර්ණ සිංහල භාෂාවවහි වනාවයවෙන නමුේ අොළ ස්වර-වයිංජන එකතුවවන් සෑවෙන 

රූපය වපන්වීම සඳහා ෙක්වා ඇති බව සැලකුව මනාය.  

Some of the consonant–vowel sequences in above list are not occurred in Sinhala language. 

However, all the possible consonant–vowel sequences are given to show the shapes of them. 

 


