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සිංහල අක්ෂර 

• සිංහල ඉන්දු-යුරරෝපීය භාෂා පවුලට සහ ඉන්දු-ආර්ය උප පවුලට අයත් රේ.

• සිංහල භාෂාරේ සමීපතම ඥාතීන්ද වන්දරන්ද හින්දි, උර්ු, ර ිංගාලි, ඔරියා වැනි
උතුරු ඉන්දියානු පවුලයි.

• යුරරෝපරේ ජර්මානු, රරාරේනික් සහ නැරගනහිර ස්ලාවික් වැනි ඉන්දු-
යුරරෝපීය උප පවුල් කිහිපයක් ඇත.

• ඉිංග්රීස, ජර්මානු සහ ස්ීඩන්ද භාෂා, ජර්මානු උප පවුලට අයත් වන අතර ප්රිංශ,
පෘතුගීස, ස්පාඤ්ඤ සහ ඉතාලි භාෂා අයත් වන්දරන්ද රරෝමානු භාෂාවන්දට ය.



ලිඛිත අක්ෂර සහ භාෂාව

• රලෝකරේ ර ාරහෝ කථන භාෂා ඇති අතර ඉන්ද සමහරක් භාෂා සඳහා ලිඛිත
අක්ෂර රනාමැත.

• රේ වන විට රලෝකරේ ලිඛිත අක්ෂර වර්ග පනහක් පමණ ඇත. රමම අක්ෂර
මැදරපරිග උතුරු රකාටස රහෝ වර්තමාන ඊශ්රාරයලරේ
ෆිනීෂියානුවන්දරගන්ද ල ාගත්  ව විශ්වාස රකරර්.

• නූතන රහෝඩිය ආරේභ වූරේ ක්රි.පූ 1800 -1900 අතර  ව විශ්වාස රකරර්.

• නූතන ඉන්දියානු හා නැරගනහිර ආසයානු අක්ෂර, බ්රාහ්මී අක්ෂර වලින්ද
පරිණාමය ී ඇති අතර ඒවා අබුගිඩා අක්ෂර වලට අයත් රේ.



ලිඛිත අක්ෂර 

ඩ ාොංකා

ඉතිඩයෝපියානු අක්ෂර 

තායි අක්ෂර 
මලයාලම්



බ්රාහ්මී අක්ෂර 

• සයලු ඉන්දියානු, නැරගනහිර ආසයානු අක්ෂර, බ්රාහ්මී අක්ෂර වලින්ද පරිණාමය ී
ඇත.

• අරශෝක අධිරාජයයා බ්රාහ්මී අක්ෂර සය රාජකීය අක්ෂර රලස භාවිතා කළ  ව
විශ්වාස කළද, පැරණිතම බ්රාහ්මී අක්ෂර ශ්රී ලිංකාරේ සහ දකුණු ඉන්දියාරේ දක්නට
ලැර න  ව රසායාරගන ඇත.

• බ්රාහ්මී අක්ෂර සාමානයරයන්ද දකුරේ සට වමට ලියා ඇත. ශ්රී ලිංකාරේ ක්රිස්තු පූර්ව
3 සහ 2 ට අයත් වන බ්රාහ්ි අක්ෂර වලින්ද ලියා ඇති රසල්ලිපි 12 ක්, දකුරේ සට
වමට ලියා ඇති  ව නිරීක්ෂණය කර තිරේ.

• අරශෝක අධිරාජයරේ ඊසානිග රකාටරස්දී, ඔහුරේ අණපනත් ප්රාකෘත භාෂාරවන්ද
කරරෝෂ්ති අක්ෂර භාවිතරයන්ද ලියා ඇත. කරරෝෂ්ති ලියා ඇත්රත් දකුරේ සට
වමට ය.



බ්රාහ්මී අක්ෂර සහ කරරෝෂ්ති අක්ෂර

බ්රාහ්මී අක්ෂර

කඩ ෝෂ්මති අක්ෂර



බ්රාහ්මී අක්ෂර
• බ්රාහ්මී, ඇරමයික භාෂාරවන්ද උපුටා ගත්  ව මීට රපර උපකල්පනය කරන 
ලදී.

• තවත් උපකල්පනයක් වන්දරන්ද බ්රාහ්මී, ඉන්දු නිේන අක්ෂරරයන්ද උපුටා ගත් 
 වයි.



සිංහල අක්ෂර සහ රවනත් ඉන්දියානු අක්ෂර

• සිංහල අක්ෂර දකුණු බ්රාහ්මී අක්ෂර වලින්ද පරිණාමය ී ඇත. පසුව සිංහල අක්ෂර
පල්ලව ග්රන්දත වල  ලපෑමට ලක් විය.

• රමම පල්ලව ග්රන්දත මගින්ද කාේර ෝජියානු අක්ෂර(Khmer), ියන්දමාරය වැනි
නැරගනහිර අක්ෂර ද  ලපෑමට ලක් විය.

• සිංහල සතුව “ඇ” සහ “ඈ” රලස ස්වර රදකක් ඇත.

• රමම ස්වර රදක නැරගනහිර ආසයානු අක්ෂර වල දක්නට ලැරේ.



තායි සහ කාේර ෝජියානු අක්ෂර(Khmer)



යුනිරකෝඩ් අනුවාදය 13.1





සිංහල සිංඛ්යා

• අිංක ලිීරේ ක්රම පහක් හමු වුවද, රක්තනය කර ඇත්රත් ක්රම රදකක් පමණි.

• සිංහල ඉලක්කේ සහ ලිත් ඉලක්කේ පරිණාමය ී ඇත්රත් බ්රාහ්මී ඉලක්කේ 
වලින්ද.

• ලිත් ඉලක්කේ වලට  ශුනයයක් ඇති නමුත් සිංහල ඉලක්කේ වලට රනාමැත.



සොංහ්ල ඉලක්කම්

ලිත් ඉලක්කම්

තායි ඉලක්කම්


