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PREFACE. 

(10 THE FIRST EDITION.) 

A Pronoanciag LEaglisheSiahalese Dictions 

ary, available at a price within the reach of 

all, bas been a long-ielt waat chietly withthe 

native students of English, Tae presant work 

is intended to supply this want and thoreby ene 

courage tae sal, of {the Eaglish linguage, a 

snowledge of wich is now-a-lays felt by every 

00161 09 ve votii useful and, indispaasable, This 

Dictionary, it 13 hoped, will also be useful t> 

ioreign students of she 51:11 11836 lanzurgeg 

Those desirous of consulting a larger work, 

cut without pronunciation, are referred to 

the excellent Dictionary by the Rey. (. Carter, 
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මේ පෑන ඉංග්රිසි Germann සචරෝශික 

ested විංශ්ඡ පුයෝජආනඥය පිණිස ස£ප:දනය 

නරණ්ලද්€ ද්ය. මෙස භාවිහාකරජ්න්නවුන් විසින් 

gmcécd සම්මයන් Hels ome Bad 

බල: හොඳින් ඉගෙණ සිවීම අවශ්යව. ඒ නෙ. 

චිඨාසග දනගෑණිමෙන් අතාදාඋලසේ අථි ඉනෑද්ක් 

චෟ Om පමණක් ctl: නිෂම්ඛන එචනවල හෘ 

කොහෙනම ඞහොදාක්වහඟලද මබොහෝ වචඇචලදෑ 

අථි දාඟහගනහා යාග, අකාරාදිය මදක් භාවිනාක්කිරී 

මෙන් එහි a C268 HOS ජහසුවෙන් අව 

, බෝධචේ. ඉංගසි චචහඟ නිසිඝාකෘර ශබරක්රීම් 

දුෂ්කර නමුන් අකාරෑදියේ est: හිබෙහ 
ආකාර කනඩ්සරළලස SEED පූරූදූුනරගෑණි 

GOSS goone බෞඉහාෝථුරට A, mic ක ද 
@,8eb. 

SEED රජනීස අසිෆ:රක ese සාමා 
Smeal’, ලං්යණාණ්ඩඞව ව්සින් පිළි 
ගන්හ:ලද සිංහල ව්යානරණ ගන්ථසෙහි 
o> “6බාහඟාදශිය” හමෑති සඟර:මවචහි 
mado, රිජස්ටුාථ ජනරෑල aseni 
රෑවචේ mare 8 bo ධුරන්ධර 
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මමී දොස් නිබෙහ eon බලා 78a, deo 
SQ මේ ඉ අවචෙලිහ් සම්හරක් ඇතම් ඉපාන් 
චල පමණක් ඈහචිල ලුනු. 

තවද ලඞකාවේ සැමන:මයහ් පචනභ පුරූද් 
G2 අදැව Gime mime අසහර්ලය් ශබදය gas 
SEM දාහක වහල්, of m6, එබඳු ec අසෂරයේ 
ශබදය 'එ' අසහඝරෂෙක් දාක්චන්,එගහෙහ් එහිනීසිංශ 
Re ආඈයකහ්ඇබන් Oannen අහර්ශබදයකි.ඵඑහෙ 
ES ඒ ඈ ශබදය ඵයන්ඟට මදක් හරචාකියයුතු, 
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Abbreviations used in this Book. 

මේ පොහේ ශොදනලළද 

ලුහුඛු පද. 

a. ==adjective D1.—= Hi FORBS 
ad.<=ad verb | ප්රංක්ෘප්රංශ 
conj.=conjuction ප.ඤෑ්යණභිසන C800 පසු. 
f.=feminine බ.~ඛඟලණු 
?71/67”7.*--111061:) 60101) ae 
m.==mascoline ේ.෴මළල්ය 
%. ඤෲ අ0011) ese ලනන් 
prep.=preposition ලු. චිං෴-ලුගුවු Ean 
pron.=pronoun | ව්ය. ලෲ. ස සච්යද CO: දසක 
සක | සභාව 
අ. Q. ෂක අඟ ඇආවර් la ච.ඤසවඥඹ 

ඉ,ක Homdsno0gedeac| හ-ඤ්යමඟහචන් 
ලඋංඤලාතුරු, උදාහරණ, = ඝමාහ බව 
ද.෴දාකුණු 

අකුරූ මුලට යෞදාහල දා බින්දු (') ලකුණෙන් 
‘on’ බහ එ චඑහඟසේ සනාරයේ අ ශබදයට m0 

ශබදාය දූ FO ඈ ලපිල්ල යෙදීමෙන් එහි අසි wd 

යදා සතෑරයට oD ඉයාදා”ලදා එම ලකුණෙක් 

ඉංග්රීසි 2 අකුර wag අගඟවඇලදාහ. DOK 

නෑබලි මලට €සඝාදානලදූ~රේඛා ලකුෂණන් 

සම්්පූණි චචනය ලුගුඹුම නාට දූක්චනලද්, චච 
Oo සම්පූ KHSOD ඒ එචන කෑබැල්ල Fd පූමි 

ඉයහ් තිබෙඟ සඝම්සූණී චවචභයට එණනනකලයුතු. 
Beads ලකුණු ne යසොදානලද SOO කෑ 



Cavity ) 

ides G85 ණිකරන්සගෝ එය 49 සූමිම්යන් 
හිබඛබෙන වචන කැබැල්ලබ එකනුමකාට ඒදොක 
පසුව මූලට නිබෙඝ සමිපු ර් චචහයට එකතු 8 
Sead. c®ad 85a Sx1Gess IAS AvAnD 
239. චචහයේ oxi දොවෙඡි DDD කැබැල් 
ලේ ඇල අකුරූ හගැරදාමියයුතු. උ. noise යහ පදෘ 
ස සම්ඛනව Helm එචහ කැබලිවල සම්පූ ණී 
චචහ මමෙඝේය:.~~(10186- 616 3 5210161558 noise+y 
+ iness=noisinesa, 

THE ENGLISH LANGUAGE. 

ඉංග්රිසි භාෂාවං 

(ඉංග්රීසි ඟාගාච නම ආය3වගයට "Oss oma 
OS. මේ ආය8 O80 ආසිඝාසික em a0 යූ 
'රෝපිය  යැංට්ඨාසශඝ Be» ඉදාකකට ඉබදුහු ලැ 
බේ. ආසියාතික කොගඨා්යය හෑවහ හිහ්රු භාහෂහාශ 
C005 Ria භාෂාය Ba: පැක්නි @GDMIOAGA. 
BOE me පංක්තියට ප්රාකෘත, සංස්කෘත, පාළි, 
(බංගලි. OSD, ගුජ රාවි, හින්දි ආදි) ඉහ්දියාවේ 

_අහිහව භාශෘ ගා සිංගලද, S685 Mn පංක්තිශට 
ඬඟෑ'ණ්ඞ්, පෑහැඉලවි, පාර ශි @E පාර්ශිය රට 
SIDA mms ඈතුලහන් වෙන්, 396135 ems? 
Come O70 Her, amass, ඇව්වික් ගෙවන් රෝ 



(Feet 3 
SAS, හෑල්ලනික්, ස්ලෑචෞනික්, ලෑමව්වික් 

Gen පංක්භි සයම මබෙදාන්. ලැච්වික් පංක්තියෙන්සපු 

Ge ප්රෂියන්, ලෑට්ටිෂ් හච්න් ලිවෝනිස, ලිත 

එඒහියයගන meg: ඝ්ලෑචෙනික් පංක්තිෂයකන් පු 

Ge බල්ග්රි, රෑූසියුන්, බේෙහීමිය, පෝලිහ් 

ආල OG හැෑල්ලනික් eestFeest Get ames 

වද; ඈව්වින් හෙවත් පර්මිණික් පෘන්නිමසෙන් 

ප්රරාණ ඉතාලි භැඝෑ, දභිනච ඉතාලි, Gow; deed 

ණෑ, ප්රහිකෑල් 738 cree; නනෑලවික්පංක්තිසෙන් 
චෑල්ෂ්, කෙර ණිහ්, sels, oat 292 eae; 
Calta පංක්දිමයන් ජර්මන්, ගොසික, Ab 
8d, ඞෙනිද්, ස්කෙ:ටියස්, ලන්සි, පුරාණ සෑක් 
සඝ, ඉංග්රිසි 5:& wig වුහ. මේස් සලකහකලං 
ඉංගිසි භාෂාව පූවම්්ිග සියලූ qetane ගං Media 
සේ (සුළු භාෂා Boast 2:ර) සියලු ante සම් 
DA උතුම් භෘෂාමක් බෑවි soo: 

ඉංග්රිසි භාශෘම්ච් අකුරූ 26 B ost a, ද 1. 
0, U, BQ පකුරු OOM. Gedo, එනම් b, c, 
Be ue ia 4 Kal My Dep, අ T, 8, 01.47) 
WX Ys 2 සහු ගතනතකුරූ වමඑෙහ්, "” garda 
සමගඟරවිට පණකුරක් ලෙසදා xed. 

ඉංග්රීසි භා) 800 cdimaccan’ අට 
කට බෙදාහු ලෑ ඉබුත්, ඒඇ ම; .--- 



Co Xe 

1 Noun, o:® (¢. man, boy) [good, bad) 
2 Adjective, ගුණ ODD Gr. Seda (6. 
3 Pronoun, 280.9 ( උ. 1, he) 

4 Verb, 3 (උ. do, come) [fast, weH) 
5 Adverb, කුශාවිමශේෂණ on. කුඝාගුණවචන(උ. 
6 Preposition, Asem (¢. to, with) 
7 Conjunction, හිපෘ න (¢. and, or) 
5 Interjection, Boe (¢. oh!,alas!) 

එකක් ඝෝ Osiomans ac ඉයාදෘහ 58 
ඥට Singular Number (=e බස) යදා, එකඤකට් 
ගෝ එක්නක්කෙගනකුට චැඞ් ගණනක් ගැණ Cx. 
© ©8009 Plural Number (=aQas)S—g Bag 
'ලෑබේ. හා මපදවල Anas celdete ada 
605 ඒකවචහ2බ 5 හෝ (3, ch, sh, x, 2 යහ 
'ඉසක්ෂරයකිහ් ඒක ඉචඝය අහ්තිම වෙහ කල) es 
හෝ සඝෞදාහු ලෑබේ, ල, table, tables; book, 
books; gas, gazes; church, churches: bush, 
busher: box, boxes; topaz, topazes, Y Gem Sa 
කිහ් වචෙසහේවෙහ චෛච෴වලට (y අභුරට පූවිගශෙ 
Scenes ඇඈසිෆිට) s කුර Sx22690S5 හා 
(එසේ හැති විට) 9 අකු; ¢:5q@2 163 යද් 
CONG බුගුඛ්ය කියද Ged. උ. key, keys; 
lady, ladies. F හෝ fe යන්නන් අවසන්වෙන 
ජඡාමපදවල 1 හෝ fe gice®s ves මයාදහු ලෑ 
බේ. උ. half, halves; knife, knives; leaf, leaves; 



( XI ) 

thief, thieves; loaf, loavee; wife, wives; staff, 

618,768. එල හ් reef, reefs; chief, chiefa;cliff,cliffs; 
dwart,dwarfs; roof, roofs.0 අකුම රක් geasted 

නපදාචලට 63 මහෝ 65 €යෘදූහුලෑම්බ්. &.bravoes, 
buffaloes, calicoes, cargoes, heroes, potatoes, 

tomatoes volcanoes; cantos, octavos, quartos, 
grottos, mosquitos, folios, tyros. බුහුබසම es 
හෝ s ©Meacsgqm cq: man, men; woman, 
women; foot, feet; goose, geese; tooth, teeth; 
mouse, mice; OX, oxen; brother, brethren: * 
cnild, children; penny, pence +. e¢@30d ඒ කා 
කාථටමයෙන Sseqmrq: deer, series, sheep, 
swine, fish {; grouse. Bnd බුගුබස @®SEGD 
පද. banns, bellows, draughts, scis3ors, shears, 
spectacles, trousers, odds, wages. premise3, 
victuals, 

—————  ු්ය් ුඡු 
* එක සමාගමක අ~ඉචලුක් cers මයාදාහු ලෑ 

©. එක්කුස sod S38x කියහකල brothers 
සි බුගුබසවට anse. 

1? සාහ්ය මිය OHH. 5 Sc o3 මල කෑ බ්ලි 
Dems ඔඉදාහා f2Ns@ pennies සි ened, 

14 කූරියහ් ගණනක් Became fishes & 
ec දේ. 



00.95 : ගෙ. 

Masculine Genaer ( පුරෑ ගණ ලිංගය), Feminine 
Gender (සඝ්නී ලිංගය), Neuter Gender(ae. 
සක ලිංගය) Bes ලිංග acd. eck පුරු; (ෆිංග 
දෙන සම්පූ tors C843) S00. xe නිය 
Q ලෑබෙන්. උ, bachelor, .naid ec spinster; 
boar, sow; bull, cow; bullock හෝ ox ළංඟ් 
steer, heifer; cock,- hen; colt හෝ foal, filly; 
drake, duck; earl, countess: father, mother; 
friar Ge! mouk, aun; gander, zoosc; gentleman 
Jady; hart, roe Gad hind; horse, mare; boy, 
girl; brother, sieter: buck, doe; man, woman: 
nephew, niece; ram, ewe; sir, madam: sire, 
dame හෝ dam: sloven, slut: son daughter: 
stag, hind: uncle, aunt: wizard, witch:husband, 
wife: king, queen: lord, ludy. සමහර පුරූග ලිං 
Bim පදාවලට ess මය රමෙහ් ස්න්ලිංගය කියන 
ලෑම්බ්. ¢. baron, barones:: count, countess: 

heir, heiress: lion, lioness: mayor, mayor- 
688: priest, priestess: prophet, prophetess: 
Bhepherd, shepherdess: giant, giantess: author, 
uthoress: host, hostes:: Jew, Jewess, Ess oo 

දිෂේ දී සමහර tis ga edadcS ¢.actor, 
actress: ambassador, ambassadress:: benefactor, 
benefactress: hunter, buntres:: traitor, trait 
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11,340) 

ress; master, 11.15616. ; «bet, abbess; negro, 

négres-; Gck., ducicse: warqgu.s, warchier'ss 
‘4 1)! c ~ ‘var 1:.£% 4 aduitercr, aduiicrese; murderer, mimteres (a 

sorcerer, Sorceress; 611) peror, empress; gf Verner, 

governe3s. අහමඞ්: bride, bridegreci:; widow, 

widower: hero, heroine; czar. ezurius; admi- 

nistrator, ‘administratrix; executor, exeeutein: 

sultan, sultan; he bes. , >) car; be goat. shee 

gor i; he-devi!, sbe-devil, wu: servant. woman- 

servant ඒ ඟෟ maid-servant; cock-sparrow, hen 

Bparrow. අප්රාණි එ ඝනු ඞෑම් සියල (ග නපුංසන 

ලිංග්යයහි චෙ 

Eesimec, ඒනම්; Nominative Case 

(=cO@s Bere’ eo '. Possessive Case(=e lS OD 

චිභක්අ 5), Objective Care (=e ® ෆඟක්නිස) 

ceg&.¢. Man, father, I, thon, he, she, 

who eH පද විර ඟගණනලණන eceuE:— 

Sama, එය බස. බුහුබස, 

N. man, S&a> men, මිනිස්සු 
P. man’s, මිනිසාමඟ්ේ | men’s. SH Quise 
O. man, Se&«> | men, 94-20 

N. Father, පියා | fathers. ජීල ය 4 
P. Father's med fathers’, Hostess 
O. Father, පියා - fathers පි න්. 



( SATY¥- =) 

|. අණ i ලම we, අපි 
P, my; mincwosal | Our, ours, අපමග් 
0. me, මා । 18, ¢o 

N, thou, හෝ, —Q® | you, ye, අහාපි,නුඹලා 
P. thy, (11106, නම ග්, | your, yours, තොප ගේ, 

68 | නුඹලාගේ 
O. thee, තං, නුඹ | you, මහාප, හගුඹලා 

(you ආථදය එසංඛස මමවහඟුවටදූ සෞදාෆනු ලෑමබේ) 

N. he. she, it | they 
4, his. her, hers. its | their, theira 
O. him. her, it | them 

Who සහ what මදුඛසටම ඒකාකාරව enocss, 

Who ය ධු C8 ANA SosiGad whose සිද mB 

Sesis8zO whom සිද eced. 

ගඟුණපදාවෆලට ow සමාන ASO පිණිස ‘Das’ 

‘@a.’ යහ gS ඈති er, est හා් more, most 

මඹඇා 2265) (හෑ බත්. G. Small (epH), smaller 

(එ ඞා කඩා), smallest ( ඉතා කුඩා ) ; wise, wiser, 

wisest; virtuous, more virtuvus, most virtuous. 

අනියත 88 ectecde: bad eam! il! හෝ evil, 

worse, worst; fore, former, fori )st හෝ first; 

good, better, best; hind, hinder, hindinost; late, 

later oJ latter, latest @xd last; little, less, 

least; much, more, most; nigh, nigher, nighest 

මහෝ next; old, older @aJ elder, oldest oJ 
eldest; far, farther, farthest; (in), inner, inner- 



Gray) 

most මහෝ inmost; (out), outer හෝ utter, 

uttermost Geof utmost; (up), upper, uppermost. 

A260} 229 QROGDRO ly යහ,.ප්රහ්යය Cw 

ළ්මෙන් Ha Sodom o1H5 oie. 6. bad, 

badly; second, secondly; perfect, perfectly. 

සමගර නාම ගුණ CG කියා ගුණපද GREG 

€යදෙෆන්. කියා ඹඝුණපදාවල ගුණ සමාන ක්ිරීම 

IME ගුණපදාවලට HBoHneE ආණ්යෘාර මෙනි. උ. 

well, better, best; hard, harder, hardest; wisely, 

more wisely, most wisely. 

First Person (Gata g6ie),Second Person 

(මධ්ය ඒ 54:¢), Third Person (ප්රථම gd61@)BHas 

Qs පෙත්. 06m: Sete ඒවා පිළිවෙළිහ් 

1, 2, 8, am අංකවලිහ් දූක්වහු eieha. 

Present 1'60186 (චනීමාන කාලය ) 1:50 Tense ( අඡි 
න කංලය), Future Tense (ලහභාගතකාලය) Bro 
ෆා පළබද කාල Hes වෙහ, 

ක්රගාපද වරනෑග්ම coda (Call ගන ces 
එරනගඟු ලෑමබ. යුරූෂය්ය පහසුවෙන් ඇඈඟි ow 
ජිණිස eden mEm Aro මුලට පමණක් I, 
thou, he 9G එචහ සොඳුහු ලෑඉබන්) :--- 

එකබස, එචනවමාන කෘලය, බුහුබ ය. 

71 (I, call, geoxS | 1 (We) call, අඛඞග ඔමු 
2 (Thou) callest, අඬ | 2 (You) call, qaaag 

8 ගස 
3 (He) calls, calleth, | 9 (They) call, අ ඞඛගඝනි 

අංගනය 



අභීත =: 

1 called, අ ඬගෑසිම් | 1 clo, oo OF 
2 calledst, අණගාෘෑසිසඝ | ve 1111. 'ණ WED 
3called, ද; ණග, ස් | 8 callcd, ඛං::සු - ට් 

අනැගන mex. 

1 shall call, අඬ ගණන් | 1 shall call, අ ඞඛනස 
මි os | sere ( හහු 

2 wilt call, ද ඬණ ශය. 2 willcall අ ඬ ඉ යුස 
හෙහි [ew । 3 will call, phoasd 

3 will call gasrcst ඉන් 

මමි කන;කතාරක axon විධිය (Active Voice) 

පිළිබඳ .වර ඟැඟිම€ ච්. කම ඨධංාටරංගහ කඹා එය 

{Passive Voicc) පිළිබද එරහැගලෙ ථ් ‘be’? cH 

කශගෑච හා එහි (is, was, are, were. been අ) 

මසාව්ඨාසදා 29g ලෑම්බ්හ්, ඒ € ඕප හය :-~~ 

එකබස. OS8@2 කාලය, බුගුබස. 

.1 (I) am called, අඬග | 1 (We) are called, ද ඬ 
oy ලබමි ගසහු cwy 

2 (Thou) art (1164 | 2 (You) are called 
3 (He) is called 3 (They) are called 

එ. බෲ, EBD Mex. AAS, 

1 was called, came [0 Were called, ga 
aQgcesiemd ලැඉම්) ' ගු “- උමු (ox 18a) 

2 wast called “were called 
3 was called 3 were called 



CAV TL -2) 

ඉගන කාලය, 

91.1! bo catied, ¢ | 1 shall be called, අඬ් 

Shoe oy දී DIOD Oran ලබහන්ෂහමු 

wilt be called 12 will be called 
will be called |3 will be called 

ps 

ob 

et නංම නුණිව් Gr READ අභ්ය කාලහේදුදා 
ඇන්තාන, ඨු. 1) am calling ( ඤෟ ඉඬ ගයමින් ඉදි 

® 554225), ,1) am being called (= pDD SH 

ලබ්ති 7325, 1) have called (= අඉඞ ගන (8) PE 

මි), :1) hive heza called (අඛඞග නු Bid ඉ 78), 

(I) have been calling (= 945 3 6 AD), (1) 

was calling ‘“=gd 0298 උනි මි), (1) was being 

calle] (=-DdsQ ලබමින් 6D), (I) hal 

called (= ඉඞගහලා උ නිමි), (I)hil 0138 eallad 

(=-Ans2 ලැබ £89), (I) hid been calling 

(= ; බානගසඉණඟ් උ නිම්) ,(1) shall be calling (== -& 

ගසමින් ged), (1) shall nive called (= ඬා 

ගනලා ඉංෆ්? නම්), 1) saall have 0360 called 

(=;As=25 ලෑබ ඉන් ගමි),(1) shall have been 

calling (=g2Q2a=8 Pe ඉන්නෙමි). 

හිඔා අගට ing ම දප්අමන් මිශ්ර කි 986 (Present 

Participle) සාදෘහු Grief. උ. call, calling; 

love, loving. 

_ චනීමාභ x2, අතිනත Hmd, සූව් sad 

(Past Partisiple) යනු GmOn ප්රධාන කොට් 



“(. බණ.) 

ධාෘඝදේ a, Harve වඑරණනෑගීම්ට SED. cmen 
ණ €56 gee. අහිත sind oo පුවිකයාමචමන් 

mEret eiaeneen sexe හියා අගට d 

Sxjed එහනනරණඥල, බේ. TD 86100 ¢Had 

ESCH තනන Sarg බොහෝ වචෙහ්, ef2> 

Bes අබ:ගැණැම පිණිස OF පහන දාක්චනුලැ 
බෙන් (පලමු€ නාට චනිමෑනව්ගිර දා, ඊලඟට අහිත 

විසි” ද, ථ්ලඟට පුමිකිඝා විඞයදෘ යන පිළිවෙලින් 
ඳූක්චහලෑඳ€බන්, අනිත විසියන් පූවිකුඹා විසියන් 

ඒකාකාර Se ඉණන් එකක් පමණක් sida 

ලෑබේ,) :---- 

abide, abode: arise, arose, arisen: awake, 

“awoke: bear (@ gz), born: bear (Heme 

@a€:), bore, borne: beat. beat, beaten: begin, 

begar, begun: bend, bent: bereave, bereft ead 

bereaved: beseech, besought: bleed, bied: 

breed, bred: bring, brought: build, built: burn, 

burnt: kuy, bought: can, could: catch, caught: 

chide, chi’, chidden €&3 chid: choose, chose, 

choren: cleave, clove @e3 cleft, cloven හෙ 

cleft: cling, clung: clothe. clad: come, came 

come: creep, crept: crow, crew මහ crowed, 

crowec: deal, dealt: dc, did, done: draw, drew, 

drawn: dream, dreamt හෝ dreamed: drink, 
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drank, drunk ළංහ? drunken: drive, drove, 

driven: dwell. dwelt: eat, ate, eaten: fall, fell, 

fallen: feed, fed: fight, fought: find, found:<flee, 

fled: fling, flung: fly, flew, flown: forbear, 

forbore, forborne: forget, forgot, forgotten: 

foraake, forsook, forsaken: freeze, froze, 

frozen: get, got, got eed gotten: gild, gilt 

ees gilded: gird, girt: give, gave, given: go, 

went, gone: grave, graved, graven: grind, 

ground: grow, grew, grown: hang, hung ea? 

hanged: have, had: hew, hewed, hewn e¢o 

hewed: hide, hid, hid ems hidden: hold, 

held: keep, kept: kneel, knelt: know, knew, 

known: lay, laid: lead, led: lean, leant omfg 

leaned: leap, leapt: leave, left: lie, lay, Jain: 

light, lit eed lighted: lose. lost: make, mace: 

may, might: mean, meant: meet, met: melt, 

melted. molten ගඟ? anelted: mow, mowed, 

mown ම හ් mowed: pay, paid: pen, pent ems 

penned: rap, rapt: rend, rent: ride, rode, 

ridden: ring, rang, rung: rise, rose, risen: rot, 

rotted, rotten ම හෘ rotted: run, ran, run: say, 

Baid: see, saw, seen: seek, sought: seethe, 
801 මහා seethed, sodden @tj seethed:: sell, 

Sold; send, sent: shake, shook, shaken: shall, 



eG 

should: shave, shaved, shaven ම ත් shaved: 
shea-, sheared, shorn Sx! charred; shine, shone 
€හං shined: shoe, 21) 54: sing. sa>z, sung: ‘ink, 
sank, sunk ලැන්? suulceu: s.t, sat: slay, slew, 
slain: sleep, sicst: slide, slid, slid ead slidden: 
sling, slung: sow, suwel, sown oxd sowed: 
speak, spoke, spoters slic’. slank: * smite, smote, 
8111200622? 80566, 3562: syull, syelt: spend y,pent: 
spiil, so'lt: spin, spra: spit. spit ගෙ Spat, apit: 
Spring, :p-ung  *"* soraag, sprdug: stand stood: 
stay, sid k@ stay-d: steal, stole, stolen: 
sting, -.ang: stink, 52. 1s, Stuak: stride, strode, 
stridiis:: strike, steuch: sirive, strove, striven: 
swear, 2 vore, 3Worl? sweep,  swent: swell, 
gwelle!, swollen මන: swellod: swim, swam, 
8%/0100: “Wiig, 8103111522 take, took, taken: teach, 
taughi: tear, tore ලඟා tare, torn: tell, toll: 
think, thought: theive, dlrove werd thrived, 
thriven එහා thrived: 11169%, threw, thrown: 
treu:l, tod, trodden @x trod: wake, woke cs? 
waked, waked: weave. wove, woven: weep, 
‘Wept: wet, wet @d4 wetted: whet, whet හෝ 
Whetted: will, would: win, won: wind, avound: 
work, wrought ©$ worked: wring, wrang: 
Write, wrote, written: wear. wore, worn, 



CEE) 

මෙසේ sdad em.5 Ymomsd seegn 

කියා සවෆ්පයක්දා වෙත්, « burst, cast, cost, 
cut, hit, hurt, knit, let, must, put, read, rid, 

et, shed, shred, shut, slit, split, spread, sweat, 

thrust. 

0 

Prefixes. ළඝඝගිීං 

.ඉංග්රිසිචවවහ a Bsdee~d exsqw සුඵ o¢ 

G63 ප්රධාහභ ඒවා e®eda:— 

a: උඩ. (6. ashore, afoct.) [phzbious) 

amphi: ච කුරු, දෙක (C6. amphitheatre, am 

a, an: DA (¢. atom, anarchy ) 

ante, ant/: 9826 ( උ. antecedent, anticipate) 

anti, ant: ESiD (6- antipathy, antagonist) 

arch, archi, arche: ප්රධා ග් (උ. archbishop, 

architect, archetype=9 3328) 
auto: තමාම (6. aulucrat, audograph) defriend) 

be: සකමික Aja. තැනීමට යෙඉරදෝ(උ. desmear, 

bis, bi, bin: egd6e3, දෙකක් (6. biscuit, 

biennial, binocular-egred මදාඟක ඇසි) 

circum: DONS, හාත්පස (උ. circumscribe) 

contra, counter: B61, (eecontraidict, counteraet) 

demi: අග (උ. demigol, අහ (දාවි 5, OQ5ad9>2) 



( > .5 3 GD 

dis: ඉදෙන, ඉදූකුට, SOW, අ, නෑති (උ. dissyl- 

lable, disperse, disagree) 

en, ent, කාරණවෑ (C. enlarge, embolden) 

ex: BEM, ධූරය ක් පහම eos අගඟක්වු (උං 

expel, 6.- 6110106101) රාජ්යමයන් පහවු අගරජ) 

ertra: ©1856, වැඞ්මගයෙණන් (5. extraordinary, 

extra-work) 

fore: ක ල්හිසඝෘ, පූචී -( උං foretell, forefather) 

hemi: ¢@® (උ. hemisphere) 

hetero: අන්ය, ම්වණස් (6. heterodox) 

hyper අගික, අති (උ. hypercritic) 

in, im: 18, අහ්, නිර්, ඈනුල් (උ. ?*8:'01 

amprulent, inland) 

inter: ඳහ රේ. (උ, intermurry.) 

male, mal: Doane (malefactor, malcontent) 

mis: OS® (උ. misbehave, misdeed) 

non: BiG, ¢, නොෞ (උ nonsense) 

off: ඉවන, අහක (ලඋ. offshoot) 

out> පිටන, අසිකව (උ. outbid, outside) 

poly: බහු, මහො මස් (උ. polygamy) 

post: පසුච ( උ, postdate, postpone) 

pre: ඉස්සරිණන, පූවිමය ණ් (උ. predict) 

preter: ඈත්, 66 ( උ. preternatural) 

re: ආපසු, භෑවහ (rebuild, remind) 

retro: ආපසු, පස්සබ (උ. retrograde) 



(දක්ෂ 
sent: @& ( උ. semicircle) 

sub: B98, උප (6. subdivision, sub-editor) 
Super: අධික, අති (6. supernatural [tranship) 
trans: O@:0, අනික් පෑන්නහට (ල- transport, 
ultra: අහි, ඉතා (6. ultramarine) 
un: 153, ¢, මහා (6. unhappy, undo) 
under. ලට, අඩු. අඩුවෙන් (6. underwood 

undervalue) 

up: CB, ඉහල (CG, uplands, upset) 
with: EOiDD, QiDH (උ. withstand, withdraw) 

’ 

Suffixes and Their Significations.- 
SUG ඝහ ඒවායේ ead. 

able, ible, ile, BDD m8, වීම්බ SEE. ගුණ 
වචහ තෑනීමට e216 ලැබෙන්. (උ. cur- 
able, audthle, fragile.) 

ac, al,un, ane, ar, ary, ic, ical, ul, ile, ine, 
ory, ese, ch, ish, අයිති, පිළිබද, වෑනි. ගුණ 
වචන නෑනීම්ට omen ලෑ බෙන්. (උ. cardiac 
[=aage පිළිබ දා), celestia’, human. humune, 
republican, consular, literary, angelic, astro. 
nomial, humid, mercantile, canine, conso- 
latory, Chinese, French [ප්රංශය BEAc], 
Englisi..) 



( XXIV") 

-acy, age, arike, ancy, ence, vncy, ment, mony, 
ry, ery, tude, ty, wy, ure, y, dom, hood, 
ness, ship, th, ism, asm: 3, Wm. කාම 

B90 තැනීමට ගශයාදාගු ලැබෙන්. (6. eeli- 

bucy, bondage continuance, mendicancy, 
freedom, diligence, uscendency; falsehood, 

barbarism, - phantasy, uzreement, acrimony, 

deafness, rivalry, bravery, partnership, 

mirth, gratitude, poverty, fracture, modesty.) 

‘acy, ate, dom, ric, ship, D3z, Ar, අසිතතනී 

කම, නාම එචග නෑ SOD ්යයාදානු weds. 

( උං curacy, protectorate, dukedom, bishopric, 

clerkship.) 

age, ton, sion, tiva, ment, ure, BID, කරණ 
ලදද. DD000 තැ 29) 65:69 ලෑඉබන් 
(උ. marriage, union, a lnission, inspection, 

concealment, imaporture ) 

age, 'y, PQD..DID DA a BODD omeyD 

ලෑම්බන්. (6. assemblage, gentry.) 

an, ant, a, ary, aster, aie, ent, w, tat, ite, yte, 

ive, iff, or, ard, er, ster, ist, ee, eer, jas 
-ණ අග, BID අය. භෟ වවහ 7, BOD eds 

EB ලෑබෙහ්. (උ, equestrian, vagrant, begger 

drunkard, lupilary, poetaster, advocate, 



( REV") 

patentee, auctioneer, student, biographer, 
mechanic, oculist, favourite, neophyte, 
captire, panty, benefactor, maltséer.) 

ant, eni; DEAD, 6, හි, 88. ගුණ ODD තෑනීමට 

ධොදා. ලැබේත්. (උ. dormant, pendent.) 
ary. eTy, ory, Ty, Lome. නාම්වටහ 0,3 
.ම ධෙදූනු GiGlB. (C6. aviary, nursery, 
factory, vestry,) 

ary, ice, ment, mony, ory, Dan®. කාමච්චඝ 
OWS යෙදනු ලැබෙන්. (6. luminary, 
.Jastice, engagement, patrimony, directory.) 

ate, lent, ose, ous, ful, some, y, පිරුණ, ගහණ. 
ගුණචුවන MBO S22 ලෑබෙන්, (උං. 
passionate, joyful, violent, 106086, igneows, 
glactsome, flowery:) | 

te, fy, ish, ise " ඟ් ize, en, කරණචා,ං Ow 
චා, ගන්න5්. Or€Om හැ Led යොදාදු 
ලෑබෙහ්. (උ. animate, moisten, qualify, 
publish, fertilise ම හා් fertilize.) 

cle, cule, ule, el, le, en, kit, let, et, ot, ling, ock, 
te, කුඩා බ්ව, ලු; ඞුඛව meio තෑ ංහීමට 
යෞදගු ලෑබෙන. (උ. icicle, reticule, globule, 
satchel, sickle, kitten, lambkin, leaflet, turret, 
ballot, seedling, hilleck, lassie.) 



( Xe) 

el, le, ආයධඞශ්) මදෘය. භාම්චචුන හෑනීමට oar 
ඟු ලෑමබෙන්. (උ, shovel, settle.) ‘ 

en, ORM ME, මය, අයිති. ගුණවවටන හැන්ීම්බ 
C2342) ලෑබේ. (උ. earthen, golden.) ! 

erly, ward, wards, දිශාවට, Ha Sedo නැ 

HOO යොදනු ලෑබෙන්. (උ. souther/y, home- 
ward 6&3 homewards=6HgS Ege.) 

ern, GRO හෝ GOES. ගුණ චහ නහෑනමට 

සෞොදාඟගු C160. ( උ, southern, western.) 

escent, (ගුණ DOM නෑනිීමට ), escence (හාමවචචභ 

නෑනීඔබ): වැ භඬෙහ GDH. (උ, convalescent, 

convalescence. ) 

8, 18M, TY, UTC, Ga හෝ සම්බගශාදථේ. හාම O 

ON 5:59 යොදනු Creda, (උ. optics, 
patriotism, sorcery, agricultuy'e. ) 

ish, like, ly, 018, යෝග්ය. ගුණවචන m, BDO 
යොදාහු ලැබෙත්, . (6. bovisi, warlike, 
brother/y.) 

ish, GS, ඵකක්. ( උ. brownish, brackesh.) 

EC, BQO. (CF expuns7ve.) 

hin, කුඞා ( උ lambsyn,) 

less, CBad, 4.28. (ටං breathless ) 

ly, ආන්යාරය, ලන, (උ. lionestly, justly.) 

oul, සණාහබ*“, (උ, spheroid = ගෙලෘෟ තෘරය.) 
teen, ඳූහයක් නඑකතුකල ඨුතූු. (උ. fourteen.) 



( XXVII ) 

ty, දහය වැසිකලසයුතු. (ල, seventy.) 
Ways, wise, ආතෘරය . (උ. always, crosswise 

| ඞ(සහරහවට, පලල් අහට |, like sc.) 

(°) 
Foreign Words and Phrases. 

SS භාෂාටල DOs හා Doan. 

ab absurdo (q.): CCIASSS, gas Soda 
ods 

ab ante (ල,): ඉහන සිට 
ab extra (@.): පිටන බට 
ab initio (@-): මූල හෝ පබන්ගෑ* ඉම BO 
ab intra ((ල.): ඈතුලන සිට 
ab origine (ල, ): මුල හෝ පබහ්ගෑහ්මෙ BO 
4 capite ad calcem (ල.): ඉස සිබ විලුඹබ 
ad valorem (ල,): චවිකාකළම හැවියබ 
a fortitori (ල.): එඞ් බලවත් කරුණු ඈනව 
agenda (@.): MUSH oe 
ala mode ( ශ්ර): සරන ප්රක්යර 
alma mater (ල.): පන, රෑූණාළඑක්ත මැනියෝ, යමම 

ක් S25 Can ea ශාස්ත Sarid 
anno Domini (@): අපගේ eats හහ යගේ 
එරයෛස 

ante meridiem (ල.): පෙරවරෑ 



( අමා 

bona fides (@.): Coxe විශ්වාසය 

bon mot (ප්ර.): චනුර Ra®n. සරදම් Seta 
bon voyage ! (9.): SMS ew ගම්හක් විචා! 
de novo (®.): e2 meds, maa 
deo volente ඉහ. D. V.(@.) 6¢Sesac කෑමෑ 

න්තෙස්, දෆවියන”එහඇඑරස් moans 
en passant (S.): OME, පහසුකරගෙණ යෑමේළි 
en route (9,): ad, යමු 

cx olficiu (@e,): ඞූරය නිසා ලත්, ධුරය සම්බන්ඛ 
id est ගෙවන් 1. e (@.) එම 
inter alia (@.) 6820 දෝ gad) 
in toto (@): සම්පු Resa 

mnultum in parvo (@.): O@oxrm ගුනක් 
nee (පු. : විවාහසට අපර ආන්යකගේ ගම 
ne plus ultra (@.): ඉහළුහ් හැඟි, ඉත: සම්පු.ණ 
on dit (9): ඔව්හු Howe, ආරංථිය 
post mortem (@.): මරණයට පසු [( ලාඵට 
pro tempore ඉඟ. pro tem. (@.): පෑමිණි වෙ 
quid vide හෙ, q. ve (@): එය බලනු 
sub judice (@.): a @so28) පිට 
summum bonum (@.): G20 යහපත 
ultra vires ((.): Meee බලයට වැසි 
vade mecum (ලෲ): නිතර ෴ැටුඵ සන්ඞා 
versas ලඟ, VS. (ල.): ෆිරුඛච 
Via (@.): ¢8a3 
vice versa (@.): අජාක් ¢mo 



AN ENGLISH-SINHALESE 
DICTIONARY. 

Beard සහන 

ඉංග්රිසි ශබඋලකෝෂය. 
෴෴උවංල෴෴෴ 

A. 

॥ ඒ, අ. සෝඞියේ මු මුලකුර, එක් යන අථආැතභි ගුණ 
egos) (11111 මිනිසෙක්; a tree = ගසක්.) 
an බ. 

aback ' අ බැ ක්, ud. පස්සට, භථස්සියෙන් [සෙ 

00810 'අබල්ට්, ad. =m prep. අවරට, පස්සට, පස් 
abandon 'අබැ ණ්'ඩන්, . අන්ඉරිණවා  ॥. -ment 
abare “"අංබ්සඝ්, v. පාන් නරණචා, පිරිහෙල 7d 
abash 'අබැඟ්, v. ලජ්ජාකර Ha), ga කෙරණවා 

abate *'අ€්බට, v. අඩුකර ණවා, ඉඩුචෙනවා. ෲ. 
-mnent [2:32 

abbacy ඈබ්'බසි, 4, Mem තාපසයාගේ. අයිනි 
abbess ඈඇබ්බැ ස්, un (තාපස්න්ගේ 2QOD) now 

තපස් (abbot a.) 

abbey MH, n. Mew CHE, 39990 [ පසසං 
abbot ඇබ්'බට්, x. (කාපස මධඞමේ) නාශක a2 
abbreviate අෑබ්බරිවිඒට්, v. සඞ්ෂඝ්යෂ්ප (Se) . 
රණචා, n. -ion 



(23-27 
abdicate ඇබඞිකේව්, 0, අසිතිකම හෝ උතුම් 
Bras ඈඇරදමනචා, n. -ion 

abdomen ඈඇබ්ඞෝමැස්, n. යඵ බඩ, අ. -inal 
abduct ඇබ්ඞක්ව්, v. හොරෙක් Asses ගෙණ 

යනවා: ෲ. -ion 

abed ංඅබැඞ්, ad. god [භාවය 
aberration ඇඈබ්"'අර ර් 'ෂණන්, xn. මුලාචීම, උමන 
abet 'අබැට්, v. SQV (ආධාර) Sg 
abetter 'අබැට්ංටර්, 7, අඟුබලදොන්නා 
abeyance 'අබෙ'අන් ය, n. ( ගතලකම) නැවනිතිබීම 
abhor ඇඈබිගහෝර්, v. පිළිකුල්හ රණචා. n. -rence 
abide "අ. එ බෛඞී, v. වාසයකරණෘ්ය₹ා, සිවිනවා 
abiding "අල ඉඛඞිං, //. පවතින, සර [කම 
ability 'අඛබ්ල්ඉ"”, ,. බලය, පකුථවක්ක*₹, සමමි 
abject අ(බ්ජෑක්ට්, a. BD, සඝොවපහ 
abjure MASE, v. (95,839) නැතනක්ියඑා , 

අන්්අථිණවා. n. -ation 
ablative M58, n. dda as 
ablaze ' අබ්ලේස්', ad. ¢.7@, & බිහි 
able ඒබ්ල්, a. හැරි, a5, 9990, සුදුසු 
ablution meas, n. චතඉරකක්් සේදදම 6m 
ems පිරිසරුකිරීම 

ably ඒබ්ලි, ad. දක්ෂ මලස, සපත ලස 2 
abnegate @QBad5, 6. නෑතක්ිය න9, අන් gS 

ණචා. ෲ. -ion 
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abnorinal ඈ; බනොරඊථ මි'අල්, a. ඉනිය ම්, නියමසවං 
භාවව මෙණස් [ඔරුවට 

aboard ' අම බෝථඊඞ්, ad. සහ prep. නෑවට හෝ 
bode 'ඉබෝඞ, vu. වාසසථාහනය; abide හි ‘eBay 
abolish 'අබොලඉණ්, 2. DBR6KA, ඉවලංගු 
කරණවා [ ගුකිරීමු 

abolition ඈබ්ඹලිෂ් 'අන්, uv. හැතියිරීම, edGa 
abominable 'අමබා මඉංහ බල්, a. පිළිකුල්, අසි 

ක්ෂිහ 
Abominate ' අබොම්ඉමටන std, 2. පිළිකුල්නකරණවා, 
ධ෴~ අප්රයනරණවා. ,. -ion [ ්, -al 
aborgines ඇබ්ඔරිජ්ඉනීය,//,රට කමු ල්මනුෂ්ය යෝ... 
abortion * අබෝර*ෂේ, n. ගජසාවීම, ගරිනොයාඹ, 
G20 හො වීම [ නිෂ්ඵල; 

abortive ' අබෝද විවි, a. අකාලයෙහ කරණලද, 
Ade | 

abound 'අඛෞණ්ඩ, v. බොහෝසේ oni DD ණව. 
BSD ND 

about * අබෞට්. prep. වටේ, (ලඟ, ගැණ. ad O5O 
පමණ, එහා මෙහා 

above * අබව, prep. ඉහල, ඉහළින් 
abrade ' අබුඞ, v. සූරණචා, ගෙවෙනවා. ෲ. -sion 
abreast ' අඛ රැස්ට්, add. (උරෙන් උරගැස්) පෙලට 
abridge *අබ්රිජ්, v. ලුහුඩු (6 කැට) කරණවා 
abridgment * අබරිජ් -මණ්ට්, ෲ. ලුහුණු කිරීම 
240)*0: 1 "අ 5 ඛුඞී, ad, එලියේ, අනරබකට 
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abrogate ඈබර ගෙවී, rv. අචලංගුකරණවා. x. 

-ion 

abrupt ඈ බ්ර්ජච්, a ea Got, හදිස්සි. n. -ness, 
abscess gz, Qard, n. (බොහෝ aed5q,8) ගෙඞ් 

ය, EoSxs 

abscind ඇ බ්සිණා5, v. කපාදාම්නවා 
. Sbscond g@dsen<H, v. සෑගවීයනවා 

absence ඇඈබ්ං'සන්සඝ්, n. CDM, BAD 

absent ඈ බි'සණථට්, v. cosD හෝ Quist සිපික 

චා. අ COMB 

absentee ඈ බංසණ්ඵ, % ලගහනැති අය, නා ඉය. 

absolute ඇබ්ඞඟො(ල්යුට, a. සම්පුණී, සහ්තන, සිමාං 
නැඟි. 7. -ness 

absolution RWEMCy SM, 7. EOD, Bete 

වීම. පාප්යෂමාව 
absolve ඈබ්සොල් ව, v. තිදාහස්නකරණචා 

absorh ඈබ්සෞථබ්, v. උරාගනගංවා, නිතර once 

සිවින චා [ගස්නං 

absorbant ඇබීිඤෝරථ 'බණ්ට්, a. SoMa, උරං 

absorption ඇඈ බසෝරීජෂ න, n. උරාගැණිම, As 

ක්තවිම . 
abstain mAdeOss, v. වලක්ා නචා. 71. -ention 

abstemious ඈ බ්සවීමි' ඉස්, අ. කෑෂ් DD පමණදාන. 
හෝ ඉඞුවශයෙහ් සේවහයනරං, මධ්යස්ථ, n- 
-ness 

ubstergent ඇබ්ස්'ටබෘථ Oc, a. GAS ණ 
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abstinence ඈබ්න්පෆි' DSA, n. වැලකීම. a. -t 

abstract ඇඈබ්ස්ටරැක්වී, nu. SQA යෙදි, සඞ්යෙක් 

පස v. හැරගහ් ඉවා, ලුනුඞුනරණචවා. -ion 

abstruse ඇඈබ්ස්ටරෑස්, a. හනේරුම්ගැණිමට අමා 

රු, නොපැ DGG. 7/. -ness 

absurd ඇබංසාථඞ්, අ. අහුව ණ, @@sa. n. -ity 

abundance *;,AM ASA, n. බනුලකුම. අ. -t 

abuse“ ඉබ්යුස්', v. ඉනිස් *ලස Do) නර Os, 

බණිනවා. n. අනිසීභා 2තාච, Ai කුම 
abusive ' බ්යුසංව්, අ. DAO. /4. -ness 
abut 'අ බට්, 2. (කෙලචර) GAMDQIASA DOs. %. 

-ment, යමක් උසයුලනබැම්ම ows Gas 
abyss gid, n. පතුලක් SMOSOHMD ගැබුර, 

ඉතා ගැඹුරු හෝ ප්රමාණනල 908 eca. 
අ. -inal [@ සභෘව. ්. -ic, -ical. n. -cian 

academy *ල කැඞ්ඉ ම, 2. උසස් පාඨ ශාලාව, ODD . 

accede ඈ ක්කසිඞ්, v. එකගචෙනචවඵා, යටන්වෙනෛචා 

accelerate ඇක්සැල්'අයරට්, v. ඉක්මක්කරණවා. 
n, -ion 

accent ඇඈක්සැණ්ට්, nu. BREMD) හෝ AS Bead 

B®, එසේ HoaH සථානය ඈගචීමට om2gs 

ලකුණ(/) v. OD, -uate (x. -ion} 

accept gicfn,dd, v. පිළිනන්නවා. a. -able(n,. 

-ility.) n. -ance, -ation 

access ඈක්සෑ ස්, 2. ලුඟම්පැෑ 9 MO. a. -ible (n. 
-ility.) 2. -ion, එකනුනර Meds, සිංහාය හයට 
පෑම්ණිම. a. -ary orem -ory, Gomd, 
ආධාරකර ණ, n. 
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accident ඈ ක්සිංඞණ් ෆ්, 2. හදිස්සිය. අ. -al. ad. ally 
accipiter @i:23829'O5, n. උකුසුවගීයේ oxdeast 
acclaim ඈ ක්ගෙගල් ම්, n, පිති ව, n. -ation 
acclimate ඇඈක්ෂණන ලං බට්, । v. දෝශගුණයටං 
acclimatise ඈ ක්ම ක ! පුරුථුවෙනචවා. ෲ. 

‘OS60d, | -isation 
acelivity qietmGBOQS, n. නෑ ගුම, CMO Ce 
accolade ඇක්ඔෂල ඞ්, ,. මවෛනෛට්ධූරය දම ළි උර 

හිසට කඩුපතන ගමින් aca පාර 
accommodate ඈ ක්කො මමා ඩේව්, 0. කරැණුවල 

ට සුදුසුණ්ලස නිශානරණවා, Parmd ඉංහටකරං 
ණවා. %. -ion. අ, -ive චෟ. n. -iment 

accompany ඈ කක ව පනි, v. එක්ක (කැටුව) oa 
accomplice ඈ කනො මිප්ලිස, 1. අපරාධයකට උප 
කාරකාරයා [පූණිකරණචා. n. -ment 

accomplish @ztemtd Gd, v. සිඞකරණවා, සම් 
accord ¢:emish, vr. දොනචා, Omamoawas. 

7. එඟගකම.. n. -ance. a. -ant. a. -ing to, gO 
accordingly Fi DSDj5&.8, ad. එසේ, එසේම 
accordion ඈ ක්ෂ කෝර Sess, n. ODD ගායනා පෙ 

ට්වි වගී2 ක් [q2O26and D> 
accost ඈක්කොස්ථට්, v. (යමකුට) කථාකරණචා. 
«ceouchement 'අක්කු ග් මං, n. දරූ චැඳිම 
තළ001$ ඈ කෞල්ට්, n. ගණ න, GBD. v. ච් 
නිශ්චයකරණචා, ඉනේරුෂනරණවා, a. -able (n. 
-ility.) n.-ant, ගණනකරු, ගණන් බල ංඝ්නා 
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accoutre ඇඈක්කු'ටර්, v. GADD EGE DO, සන්' 

නඩකරණවා. n. -ments, යුඞ පෑලඳුම 

accrue ඈ කර, . එකනුවෙනව්ා, උපදිනවා -101. 

accumulate ඈ: දක්යු ම්යුිල්ච්, v. රැස්කර ණවා. x. 

accuracy ඈක් ත්යු' රසි, 7.හරිබව,නිවැරදිබව. a.-te 

accursed ඈක්'කාථ'සෑඞ්, a. MOS, 8 2200 

ence, අචාසනාඑනන 

accusative gisteng' ad, n. කම්විභක්හිය 

accuse ඈ ක්ක්යුස්', v. ලදොස්තබනවා, තෝෂාරෝප 

ණ්යනරණවා. 7. -ation 

accustom ඈ ක්කස්'ටම්, v. පුරුළ්රුකරණවා [ණෲ 

ace ඒස්, n. (DDE BsmGen®) ආසියා, OGM 

ache ඒක්, 2. :ඝනකියනචවා, රිදෙනචා. x. කැක්කුම 

achieve ' අ චීවි, v. ඉඝවකරග හ්හචා. 7. -men’ 

acid ආ ණ්ඉඞ, අ. ඈඹුල්. x. -ity, -ness 

acknowledge ඈ ක්නොල්් එජ්, 0. එසේය Bands, 

ඒගන්නුගන්හඑා. n. -ment 

acme ඇක්්මි, 7. GAN, 094.29 [ond 

acorn Yomds, ඈ. ඕක් snd goers aed 

acquaint ඈ ක්සසෙවණ්ට්, v. ඇඳිඟගන්නවා, GWS 

ගෆචා. 7, -ance, PrieW2, අඳුනන්හා 

acquiesce ඇඈක්දසටඇස්, v. එනඟවෙ ආවා. n. -nce 

acquire ඈ ක්ම සටර්, 2, PAD WDOo, සබණර 

ed abs. 2. -ment [ගත්දොෝයං 

acquisition gies asd, n. ලබාගැණිම, ලබා 
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acquit g.add, 0. (චර අක්) නිදාගස්කරණආණවා. xn. 

tance, -tal 

acre ඒ*කර, 3. හතැරැස් යාර 4840 ක් Don ඇති 

ඉඞම, අක් තරය. 7. -age, ඉඩමක අක්කරගණන 

acrid ඇැක්රිඩි, අ. කටු න, තින්න. 7. -ness, -ity 

acrimony ඈෑ ක්රි *මාණි, n. කවුක බව, තින්තබ ඞ, 

ene භාවය. අ -ious [තව, එ ගොඩව 

(10588 "අම කාස්, prep. සන අ4.හරනට, ඉනික්පැහන් 

act ඈ කට්, nv. 0, බලශ, නියෝගය, පණත. ?. 

කරණවා, හැසිරෙණවා, නෘත්ය පඑතත්වතවා. ෲ. 

-ion (a. -able.) 7/- -or 

active ඇක්විව්, a. M356, 323m ॥ඈ. -ity 

actress 9, SOLS, n. Daan කාරි (actor A.) 

actual ඈ ක්ට්ච්යු'ලේ, a. ඈහ්නට තිබෙන, way 
actuary ඈ ක්ට්ච්යු. අර, 2, මලේකම කලමනා කරූ 

actuate ඈක්ට්ව්යුඒට්, v. නර වරාවා,පොලඹනචා 

acute ‘zeng?, a. තියුණු, 2b &. N. -11688 

adage 7,893, n. උපමාන ව, හිත චාක්යය 

adamant ඈඞ'අමැණ්ට්, n. OS, දයමණති. අ. -ine, 
ODS, mq [D2 a. -able (n. -ility). n. -ation 

adapt 'අඞැප්ව්, v. එකභ කාර ණඵා, ම ශග්ය කරණ 
add ඇඹි, v. එකතුකරණචවා. . -ition (a. -al) 

adder 2,;0°06, n. පොල භා (viper 2.) [-ion 

addict ඇඞ්ඩ්ක්වී, 2. මයඅ වා, ඟභාරවෙ D>, 2. 

addle pO, 2. කු කු ගතරංණා, ආකුලශරණවා 



[₹ 090%) 

aided S40, | 4. VB, හිස්වූ, paced 
address ඈ DALY, v. (30925) කථාකරණවා, 

ලියුමක HO හම ගම Bowd>. zn. [-ible 
adduce ඈ ඞඞ්යුස්, v. ගගණ 622029, est D>. a. 
adept 'ඉඩැප්ට්, x. අක්ෂයා, පලපුරුථු අය 
adequate ඈ ඞ්ඉන්වේව්, අ. සෑහෙ ණ, ote. 2. -cy 
adhere ඇ ඞ්නීර, vr. ඉැලෙහනවා. nx. -166| නරන්හකා 
adherent ඈ ඞහිංරණ්ථ්, nv. බැ ද්සුපක්නා, හජ ගය 
adhesion ඈ ඞහ:සනේ, ॥ඈ 8D, 31D. (adher 

-encea).) @ -Vve(n. -negs) 
adhibit ඈ ඞ 599, v. ඉයා දූ:ගචා 
adieu *අඬ්යු, ad. ආ යුම්බෝවචන් 
1011000986 ඇ ඞ්්ඉපපෝස්, a. හෙල ඇනි [ 72, - එළ 
adjacent ඇ ඞ්පේංසණ්ථ්, අ Roa, ආසන්න, යාවු. 
adjective ඈ ඞඒෑ ක්විවි ( හෝ) ඈඞිජිවිවි, n. ගුණව 
Ons, විශේෂණය, a. -al [තිබෙනවා 

adjoin ඈ ඞපොණ%ක්, rv. යාචභිබෙනවා, අල්ලා 
adjourn අඇඞංජාථන්, 0, කල්දාමනචා. n. -ment 
adjudge ඈඇ ඞජ්ත්, 6, නික්ථුකරණවා," විසඳූහචා . 
adjudicate ඈ ඞ්ප්යුඞ්කේච්, v. චිනිශ්ව්යක රණවා, 
තඩුනින්ථු කර ණචා. n. -ion 

adjunct ඈ ඩිජංක්ව්, n. යමකට එකනකර ණලද්දෑ 
adjure ඈ ඞ්ජ්යුර්, v. දිවිරවණවා. n. -ation - 
adjust ඇඞ්ජස්ට්, 5. mS nds. n. -ment 
adjutant අඞ්ජ්යුංටණ්ට්. nun. 'ම ජර (major) හම 

යුඞඩ මූලාදෑනියාට ආධාර තරණ මුලා දෑ Bron. 
cy, ඒ මුලා දෑනි ධුරය 
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administer ඈ ඞිම්න්ඉස්ං'ටර්, v. BDardeend, 

ඉඝටකරදෛහනවා. n. -ration (a. -ve.) n. -rator, 

Ace බලනාරයා, අඉද්මිනිසහාසිනාරයා 

admiral ඈ ඞමි'රල්, nn. යුඞනැව්ච(ල මස්නාපතියාං 

n.-ty, ඔහුගේ ධූරය, යුඞනැවි පිළිබඳ mem 

විනිශ්චය ශාලාව 

admire ඈ ඞ්*මෙර, v. උනුම් කොට් හෝ සතුපින් 

සලකනවා, පු ථුමවේනවා. 7. -ation. a. - 1016 

admit ¢:295, v. ඈනුල්වෙණ්ට අවසරර ෛ හඟවා, 

භාරගන්නවා, ඒන්තුගන්නවා. 7. -tancé 

admission ඈ ඩිමි*ෂ න්, n. = admittance 

admix අ; ඩිමික්ස්, 6. SOM amCemdn. n. -ture 

admonish ඈ ඞ්මොහ්ඉස්, v. අවචාදානරණවා. n- 

-tion. a. -tory 

ado 'අඩු, ඈ. හිරිහෑරය, කලබලය [a. -% 
adolescence ඈ ඞ්ඹ(ෆැ ස්'සන්සඝ්, 74. හරුණ වයස. 

adopt ‘¢oabhd5, 2, නමාඉග්2 ආස භාරගන්නවා, 

වෙනුවට OWH®, තහරාගන්හචා. x. -ion 

adore ‘¢@aid, v. ෆඞබමස්කාරනරණචා, ගෞරව 

a6 eed. n. -ation. a. -able (7. -ness) 

adorn ‘¢@asd න්, v. අලඞකාරකර ණවා. 2. -ment 

adrift ' අඩරිඟ්ට්, a. ඉහේ ad. mE am, අසරණ 

adroit * ඉඩඬ්රොඉව්, a. ¢%, Boe, ODS. n. -ness 

adulation mAge wed, :. අධින ප්රශංසාච. a. -ory 

adult 'අඩැෆ්වට්, n. D:850 පැම්ණි අය 



C I) 

adulterate 'අ ඞල්-ටඉරට්, v. (හරක Gea 682) ම්ශ්ර. 
කරණවා. 7. -ion’ 

adulterer ' අ ඬ් 'ට' රථ, n. ede 8a 
adulteress *අ ඞල්'ටරැ ස්, n. පරපුරූෂයන” සේවනං 

යණනරන්නී [ සේවනය 
adultery 'අඞල්ංඛම්රි. v. පරපුරුෂ හෝ පරඝතනි 
advance ඇඞ්වංණ්ස්, v: ඉදිරියට පමු HIND, Ey 
HMSHD, කලින් වදොනචා, n. එම, -ment . 

advantage අ ඞ්වාණ්ටේජ්, n. Goold හය. UW. -ous: 
advent ඇ ඞ්චෑණ්ට් . ॥. පැමිණිම, GondDnst 
සේගේ ලොව පහලවීම්, නහ්හලට පුම්අංයන් 
ඈති a4} ODS 

adventure අ: ඞ්වෑ Six, n. RAB ක්රියාව, ee 8. 
සිඞවීම. n. -r, නිර්භීතව අන්තරාය සහන OG. 
DUG යෙදොන්තා 

sdventaresone ඇඞ්වෑැ ජබර සළ, | ”- නිර්ශිත 
adverb ඈ ඞ' චෘථ බී, n. කියාවි ශේෂ ණය.” (/, -ial 
adverse ඈඞිංවර් ස්. wu. විර, ඞව, Gere කාච නත. ॥.. 

-ness, adversity 
adversary අ; ඞි*වා ථ*ඝ රී, )/. චිරුධෲණෘරයා, ජනරා 
advert; ඈ ඬ'චාථ ට, v. යොමුකරණ්යෲ, සඳහන්තරං 

ණවා, සලකනචා. %/. -ence (එනවා. ॥. -ment: 
advertise ඇඞ්'වාර ලල බ ස්, v. ප්රස්ඞක රණචා, ඉක් 
advise ¢,Heead:, v. දනමිනීකම් ඉඋණවචා, que: 

නවා. a. -able (x. -ness, advisability ) 
advice ඈඞ්මෛ වස්, n. දෘානමිතිනම, දාහුඉ* දිම 
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advocate ඈ ඞ්්චොෂක්ට්, n. ය මකුඟේ yonidan 

යට MOMS Hs, අද්චකාන්. v. (n. advocacy) 
adytum ඈ ඞිං බම්, n. පු ගණ දෝවාල ආදියේ ed 

ඇඈඇඟල් ගබඩාව 

8,126 ඈඞස්, ෲ. වැස. [සමන මිශ්රන රණ වා. ෲ. -ion 

aerate O-¢e5O,v. Ome හෝ අඞගාරජ් වායුව 
aerial S39, අ බාත්ය සම්බක, ඉතා උස් 
aerify ඒං ඉථඉ න, v. වානයකර ණවා, වාතය ස 

මග මශ්ර ගහරණවා ඉාකාරසයගෑභි 

-aeriform ඒ *අථඟ ඉ1|ඊ මි, /. බාහභයේ WDerD2emt 
aerolite ඒ 'අ ම මෙ ලව්, 34. ලල්කාචකින් 2,500 

ගල ගෝ €්ෆෝහපිඩ [ගමන්කර න් නා. «. -1ල 
aeronaut ඒ 'අරඹ න නට්, ඈ॥, ආකාශ යන්ත්රයකික් 
afar’ 4 (91 ථ, ad. බොහෝදුරට, බොහෙ ! G68, බො 

හෝ ථුරහිට (71. -ness. affability 
affable ඈෆා MDG, a. OWES ආචාර 2B, සුශිල. 
affair ඈ (3632, ඈ. කෘත්යය, 5.99, කරුණු 
affect ඈඟල්ලැක්ට්, v. Ode වා, දක්වනවා, බො 

රුවබ පෙහ්ව ඉචා. a. -ed, ආරූසධඩකරගන්, 
මිථ්යා. n. -ation | -806,ආදාරවන් 

affection ඈ ෆ්ලඥැක්'ෂ ස්, ෲ. ආදූර්ය, ස්කේහය. a. 
। 104156 ඈෆ් ලො' ජෝ ය්, v. කාර බැඳිබට පො 

ඉරාහ්ලුවචෙනවා 
affidavit ඈලඟ්ගිඞෙව්ට්, 74. අචුරූම් mdatss 

aflliate ඇ ශ්ලිල්ඉළ ට්, v. දරුකම වග SOD», සම 
.ඛ්යශාකරගණ්ණනවා, සභාවක් ඡා යකට හ් කරග හ්ණනබා. n. -ion 3 ද 



Gilde} 

affinity ඈෆලින්ඉවි, n. නෑකම, සම්බනානම 

affirm ඈෆ් 'ෆාථ ම්, v. සහනින ලස කියහචා, co 

කරණවා. 71. -ation. a. -ative 

affix අ, ෆ්ලික්ස්, v. ead යොදානවා. %. Gara 

afflitus ඈ ෆාලෙල් 'ටස්, n. හුස්මඑලීිම, දෙවිය න්වි 

සින් හිතටප් ම, දෝව බලයෙහ් ක්රියාවට SHES 

afflict ඈ ෆ්ලයික්ච්, v. ථුක්දොනවා. x. -1011, a. -ive 

affluence ඈ ල්ලථු*අන්ස්, n. ගලාෆාම්, සංමංඟිය, 

සම්පත, තපාහගොසත්කුම' (//. -t (0. ලොකු ගඟුට 

චෑටෙස කුඞා ගන) වාම. 

afford 2:(් 5 !ථ ඩි, v. SEND), GEE UTS), CA 

afforest ඈ ල්ලො ථ් ඈ ස්. 6. කැළලැවකරණවා 

affray giGees, 71. ඞබරය, GEA සඵාන්යශක ගහ 

ගැණීම 

affright ඇ ල් ලෙට්, v. හයසශන්වන£ාංා 

affront ඈ ෆා ලොණ්ට්, v. දමණ්යාපකරණචවා, ofa 

සේ නිග්රහකරණවා. 7, ' 

afloat 'අලෙලාට, ad. පාමවහ, පතලමචේහ 

afoot ' ඳ ලු ඵී, ad. පයින් 

afore ' ඉල ථ, ad. ඉස්සරින්, ud rhand! @deBsd 

aforesaid 'අළ ලා ඊ සෑඞ්, අ. ඉහතන්, සථෝක්ත| 

a fortiori Some SDE, ud. වඩා ඤප රකරු ණුසභිත 

ifraid *¢éc:5h, a. cag, Am 

afresh 'අ ලරැණ්, ad. අලුෂ තන්, අමුතුවචෙන්,නැ චන 

African 'අල්රිංකන්, a. අප්රිකා, ඉපුකාරබ පිළිබඳ. 

7. ඉජුකා වෑසියා 



( 14 ) 
after -2G-¢6, ad. ep®. prep. පස්සේ, ad 

සෙහ් 

afterbirth *අඌාට්'අථ 'බාථ න්, 74. වැදෑමහ 
afternoon "අද ට්*අරංනූ 2, 7. (දවල් 12 ක් පසු) ස 
Sd කාලය, පස්වරුම 

afterward *අඌවීං අථ 'වෘඊ ඞී, ad, පසුව,පස්සේ, 
afterwards gcdO-gS DS, ( ඉක්ඛහි 
again -අගෑ න්, ad. හැවත, ආමය, දොවනු 
against ‘qa, ded, prep. 55,0), S39 
agate gici'gd, 2. අගත්ති (OD. MID 798 3553) 
age ඒජ්, n. වයස, ඈ යුස. «. -ed, වසස්ඉඇති වයසඝ් 
OO, නාකි 

agenda අඇජැණ්ඞා, %. කටයුතුගදෝ, කහවෲ 
agent SIMO, rn. කන, හගේනුචව, අභ්යයෙක්මඛෙනු 

_ වට කි්යානරනණහා, ඒජන්ත. ෲ. cy, කිහ්කම, 
හේතුව, ඒජන්ත O35 හෝ එහ කට යුතූ 

agglomerate ඈ ග්ංගෆා ම D654, v. QED ණවා, 
ගුළිගැහෙණවා. %/. -ion [ නවා. %, -ion 

agglutinate gid negoasdd, ॥. මැලියමගා eed 
aggrandise MAIDLANSOD 4., v, උයස්කරණවා, 

මගතන්කරණවා. ),. -ment 
aggravate ඇග්'ග්රවෙට්, v. (ඌන en} ඉගුණ) 

බරපතලකර2රණ්යවා. 2. -ion [90D Go. n. -ion 
aggregate ඈ ග්ග්ර්ගේට්, vr. රැස්ක රණවා. n. රාශිය, 
66638 ග්ගරැස්, 6. ඩබරහෙෝ 55.008 සමක් 

ගන්නණචා. . -ion. a, -ive (7 -ness) 



(156, 9) 
aggrieve ඈග්ශ්රිව්, v. දුක් දොනවා, පජඞාකන්යණචා 

aghast * අ'ංගඟස්වී, අ. හෝ ad. eB mses are 

ගෙණ, Den? 

agile ඈ ඒජඉල්, අ. ඉක්මන්, නඞිසර. x. -ity [/:. -ion 

agitate අප්ඉටේට්, v. සොලචනවා, කලඹනවා. 

ago "අ ගෝ, ad. ඉස්සර, ප්රථම 

agony ඇග්ඹ නි, 7. තදෘාවේද කාච. v. -ise 

agrarian ඈග්රෙරි' ඉන්, අ. ඉඩම් sDAD, ඉඩමි 

සමච GAD සම්බගා. xn. -ism 

agree ' අග්රී, v. එකඟවවෙනවා, කැමතිවෙසවා. a. 

-able, සුටුසු, 2G (n. -ness) 7, -ment, ODO . 

වීම, oms SHES [ අ. -al. 73. -ist. 

agriculture ඈ ග්රිකල් ව්යුර, 2. ගොචික මා හත 

aground * අඟ ගරෲ ණ්ඞ්, a. ons ad. බිම, (නැවක් 

D660 දිචීමෙහ්) බම ඇනී 

බෆෲ Sag, n. ගණෙණ උණ, සීතප්වරශ. (/. -ish 

ah අර, 27//677. eons, අය ත් 

ahead ' අ ඟෛඞ්, ad. ඉස්සරික් 

aid ඒඞ්, 6. ආධාර කර ආවා. //, ආඞඛා රශ 

aide-de-camp ඒ ඞංඞම කං, u. SS Gas HsnyQed 

ENSHY ඉගණයග ගන! ලියා?” BOGS: 

යා, අ මාහ්යයා. ( බු, aides-de-camp) ! 

ail ඒල්, 2. අසනීපයෙහ් ඉ,ඉනචා. n. -ment 

aim ඒම්, v. එල්ල ගතරණවා, DOM), උන්සාහන 
623. 7. 



(16 ) 

air එංආථ,, n. D1MH, හාලය, ලීලාව, එ පණුම්, vz. 

(සුලංවදිණ්ට) එලියේ DADs. a. -y. සුලංචදි 

D, අහයසස් ඉහල, (වාහය COS) සෑහැල්ලු.. 

-iness. n. -ing, එලියේ පයින් aml වාභණයක්ිකන් 

යාම. [හෝ මාශී ය 

aisle GAC, %, ((කිසහියා නි! € ද්චභථානයන Goes 

ajar 'අ ජාථ, ad. මදක් ඈරඊ, අඞවල්ච 

akin ' අයින්, a. නැකම 41.8, සමාන OM 7:3 

alabaster ෆෑ ල් -අබැ ඝ්ංටර, nu. BSG. a 

alacrity *අ ලක්රි ට්, un. (SAeBo) ,ඟනඞ්සරන ම, « 

moss කම [ණ හෝ ශබදය, හය. ඒ. 

alarm 'අ(ලාථ ම, x පැමිණෙන භය Gsos ලකු 

alas ' අ ලාස්, //7// 277. .අ හ්, ඉණේ 

alb ඈ ල්බ, 7. රෝම පූජකචරුණන් gED පාදූක්ඞඵා 

වැටමෙහඝ සුරු කම්ඝයක් [ලොකු ලිහිණි වශියක් 

albatross ඇල් බට්රස්, n. දූකුණු මුහුළුවල වසහ 

albino ඈ ඌ බීණෝ, n. අ මුතු සුදුජාට ඈති අය 

album ඈ ල්'බම, %. ඡායාරූප ආථිය 690 හිස් 

GOD {-inous 

albumen ඈ ල්ඛ්යු'මන්, n. බිහ්තරයේ සුරුමදූය. w. 

alchemy ඈ ල්ඤිම්, n. රස Eqgnd, රසායන ශාඝන 

ය. 2. -ist [මන් ort. a. -ic 
alcohol ඇල්ම නාගොැය්, nv. මද්යසාරය, eA Qa 

Alcoran ඈ ල්කොරහන, ॥, මහමහඟ් ආගම god 
එළපාත (Koran බ.) |ඩාව, ලතාගංහය 

alcove ඈ ලකෝච්, 24. ගබඩඞෘචණන මුළඵාවූු DA ගබ 



© hs) 
alder ඕල් ඞථ, n ඕක්චශගීයඝේ mos 

alderman ඕල් ංඞර්'මස්, n. MOS සභාවේ OAs 
න මුලාදැනියා ලඟ මුලාදෑනියා 

ale ඒල්, n. සවසුරා, බීරවශීයක් 

alert ඈ 'ලාථ ට්, අ. පරික්ෂා කාර්, උනන්ටථු. n. -ness 
algebra ඈ ල්ජ ඛ්, n. QD චෙහුවට gawd ome 

න ගණිතශාඝන 5, SI ගණිතය. a. -ic, -ical 

alias ඒලි ඉස්, ad. මහවන් n. අන්ය ඝාමයක් 

alibi ඉ।ෑ ලිබෛ, xn. අපරාධයක් ගෑණ ඉරදෞෝ'ෂායරෝප 

ණයකරකයුලැබ සිවිඟ අය අපරාධය නළ වෙලා 
චට අන් සථාන්යක 880.8 කීම [ කා රයා 

alien ඒල්ංයන්, a. පිටරටකට EBS. :. -පරදේශක් 
alienate ඒ ල් -ය € න්ච්, v. හිමිකම අ ංභායෙකුට දොං 

නවා, PDMS ණවා. ඈ. -ion 
alight * අ ලෙට්, 6, බහිණවා, චනණචා (චාඨිවෙන 

Oo). a. සහ ud. දල්චආහල දා දෘමින් 
alike 'අ මලක්, ad. එකසමානචව, ඒස කාරව 
aliment ඈ (ලිමැණ් ට, n. ආහාර, පෝණාකරණද්රචෲ 

ඟැ a. -ary a.-al 

alimony ඈ ලිමොනි, n. පෝෂණය, පුරුයොෂගෙන් 
6059 ආතියට ඇගේ ජ්විකාව Baia දීමිට 
නීතනියෙ හ් න්ශමකරණලද මූදල 

aliquant ඈ ලි'ංසමණ්ට්, a 'ඉතුරුවචෙණ්ට CQGED 
aliquot ¢:@e sO, අං @QNSiSLMGOMOGA Gad 
alive *අ ඟලෛව්, a. සග ad. ප්රාණසඝහිහ, පණපිවිණ්, 
alkali ඈ ල් 'කලි, n. යචකර සරජී කා. a. -ne 



CS) 

Alkoran 4:26 526), n,.=Alcoran 

. 81] ඕල්, a. සියලු, සෑම, සඟල 
allay ඈ ල්ලේ, v. අඩුකරණවා, සංසිදාචවනවා 
allege අ ල්(ලෑජ්, v. කාරණඝෞට Bowes, සපිර 

කොට ක්ියහනවා. n, -ation 

allegiance ඈඇල්්ලීංජන්ස්, n. රාජපාසෂික භාවය, 

පසගපාතනම, OAIAS [-ical 

allegory ඈ ල්ලීංගරි, n. උපමාච, v. -ise. a. -ic, 

alleviate 'අල්්ලීචවිඉඒට්, v. සෑහෑ ල්ථුකර ණචා, අඩු 
DOGOd, n. -ion 

alley ඉඇෑ ල්ල්, 2 පටුමග, e958 මුඩුක්කුව 

all-fool’s day ඕල්්ඥුල් ස්ඞෙ, 73. අපේල් 1 චෙනිදා 

alliance ඩේ ce අන්ස්, n. (ally බ ) 

allied ඈ ලඞ, a. ශිවිසුමකින් ataADA 

alligator ඈ ල් ලිගේංටර, % (:මැරිකාවේ) කිඹුලා 
alliteration *ලෝ ලි*ංටරේ*ෂ :;, n. කය Soa 

කීිපඝක මුලකුරු සමාහවිම, gaojgra0. «a. -ve 

allocate ඉ?(ෆ්€ (බා ඉංක්ව්, v. න ක්වක්ෂෂකහාට හ්මි 
කොටය EG MDs, බෙදා ඳෙහවා. ?..-1011 

allopathy ඈල් ලොජ් අහි, 4. ශරීරගත oad 6D 

න ස්කොට ලෙඩසුචක්ිරිමට ප්රතිකාරකරණං කුම 
at (දූක් සාමාඛස්යයෙන් පළඵතින කුමයයි.) ෲ. 
-ist (homeopathy &:) 

allot ඈ ල්ගලෙ:ට, v. BOB 2020 G22, GAC 

දෙනචා. 7. -ment, ඉැඟාටස 

110% ඈල් ෆෲ, V. ඒන්වාගඟන්නචා, ඉඩ ඉහ ඉව 
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සර G6¢2029. a. -able. n. -ance, අවසර, නියම 

වශයයන් GEN කොමස 

*1]97/ ඇල් ලොඉ, v. මැන්තූච අඞු හරණවා. 7. මිශ්ර 

කරණා බාලරුව්යය [1 වෙනද 

all-saints’ day ඕල් ය ණ්ට්ස්ගේ, 7 SMD, 9IS 

all-souls’ day ඕල් 5ස1ල්ස්මඞ, n. නොවැම්බර් 2 

ed hc | චා. 2. -Sion; -siveness 

allude ඇල් ල්යූඞ, 5. සං5මහෙරණවා, wens mom 

allure 34(ල් ල්යූර්, 6, නැම නිකරණවා, ආශා COG? 
තවා, BD පොල බවහවා. //. -ment 

ally 3ැල්” (බ, v. ස?*බ ඛවෙනවා, Ai SEM», n. 
එසුමකන බැදි LODO». 7, -iance 

almanac ඹි(ල් 'මනැ ක්, n. GD 

alma mater ඈ: ල්මාඉ මංටර, n. තමා ඉගෙණගශන්' 
ඉග්රහෝ උසස් පාඨශාලා 

almighty ඔල් මෙ මටි, a. සියලු බලය qr. n.-iness 

almond ආ'මණ්ඞ, n. කොඛට්ම ඉබා, ඉම්ක්දාල් 

almoner ඈ ල්€මවාංනර, n. දූක් eAageed xo 
almost ඕල් € මෘස්ව්, ad. ade KEsHOHesd 
alms gtd, gms, Sad nd ලථුන්- දෝ 

aloe ඇල් ඹ් xn. කෝමාරිකා; ESC. a. -tic 

aloft "4 ලෞල්ට්, ad. one, උඞ 

alone 'ඉ (ෆෝන්, /්4 තනියම, උදකලාව [දඟේ 

along 'අම්ලාං ud. EHO, ඉදිරි ට, සංග. . Prep. 

aloof ' අයුර, ad. ens, අ ගස් 

aloud ' අ ලෙ ඞ, ad. G4DES, හය්යෙන් 
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alpaca ඈ ල්'පනත, 3. එනම බැට ථචශීයඝක්, ONS 
G66 චගීයක් 

alphabet ඈල් 'ෆගබැට්. ,/. ලස ඞිය. a. -ic, -ical 
already ඕල් රැඞඉ, ad. මෙලහභබම, පූමීමයෙන්, දාන් 
also ඕ(ෆ් සො, අ/ Sed®. ද at ('ඔහුදා',ං 'ඔහුන්” 

ආදියෙහි මෙන්) 

altar ඕල් 'ටර, xn. පුජාස ගය 

alter ඹ්ල් 'ටරථ, v. චෞණස්කරණවා. n. -ation 
altercate ඈ ල්*ටථකේචඛ්, v. විවාද කරණවා, mew 
කරණවා. n. -ion 

alternate ඈ ල් 'බර්නෝට්, v. මාරු වෙන්මාරූච්බ sp 
රණවා, මාරූචෙණනවා. a. මාරූචෙත් මාරු එට පෘ 

මිණෙන, එකක් ඈර එකක්. ෲ. -ion. අ. -ive, 
දොනකින් එකක් තෝ රාගැණීමට oa. n. දො 
mas එනක් තෝරාගැණිම, භෝරාගෑණිමට 
දුන් e¢nss එකක් 

although @¢e¢y, con. එසේ නමුත්, nga 
altitude ඈ ල් විට්යුඞ, n. උස, C608 ගෙල වර 
alto ඈල්€ටෝ, n. සංගීතෂ්යහි ඉතා උස් පුරුෂ සව. 

රයෙන් හා ඉතා පහන් ඝආත්රිසවරයෙක් Sam 
කොටස [Aw 

altogether ඕල් Qau'46, ad. සම පූ Kenwd, මුථ ම 
alum ඈල් 'අම, n. සිඟන්නාරම 

alumnus ඈල්ම නස්, 34. ගෝලයා, අග්ර හෝ cad 
DOMMOD පණ්ඞිත D929 0:4 ශිෂ්යඝා 

always ඕල්වේස්, ad. Bas, නිබදා 
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am අ, v. ‘be’ යන කියාචේ (මම යන අථි ඈති) 

'1' කන් කාට 92350 යදන වහිමාත විසිය 

amalgam 'අමෑ ල්'ග ම, n. රසඳ්ය සමග මිශ්රචූ ලෝ 

හයක් [-ion 

amalgamate ' අ මැ ල් *ගම ම ට්, v. මිශ්රකරණවා. rn. 
amanuensis ' අමැන්නයුඇන්සිස්, 1. සියහඟගෝ ක් 
ODD යමක් ලියන අඹ, ලිපිකරු වා 

amass ' අ ' මස්, vu. රැස්කරගන්නචා 

amateur ඇම්'අට්යූර්, 2. (රක්සෂාව පිණිස ඉහොව) 

සභ්තෝෂයට ශිලපශාසනාදියක් ප්රහ්රුණුකරග-. 

න්නා [ස උපදවන 

amatory ¢713'¢6O28, a. ඉප්රමවත්, කාමුන, රාග. 
amaze 'අම මිස්', v. මවිඟහනරවඑඵහවචා. 74, -ment 

ambassador ඈ ම්බැ ස්*ස'ඞර්, 22. හාහකාපභියෘ, රාජ 

Go (Ff. -ress) 

amber ඈම්'බර, . දූම් බොන emsid neded 
යොදහ කගරුම්මල චගීය, හෘණමණි [. -ous 

ambiguity ඈ මබ්ග්යුවී, 3. edo ගෑණ Qs. 
ambition ඈ ම්බ අන්, n. බලය හෝ කීර්තිය ලෑ 

BDO ආශාව. a. -us 

amble ඈම'බල්, v. හින්සැරේ රුවනචා.. n. 
ambrosia @:O8aiB-o, nv. COnewmit නය, අමෘ හය 
ambulance ¢,:90Og and, % (යුඩවලදී භාවිතෘ 
Ly කරණ) අහතභරායචුචණඟ් ගෙණයන රථය 
0010118006, "ඈ ම්'ංබස්ක්කෝඞ, ) n. රහසිහ් රැක ඝී 
ambush ඈමබඛුග්, ටීම, රගසිණ් රැක 
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BSa සථාහය, එමස් රැක සිවින සේකාච, ඇල් 

ලීමට උපාය [ දියුණුකරණවා. . -ion 

ameliorate 'අමිල් මයා ට්, 2, එඞාගො අනරණවා, 

amen ඒමෑන් (6&4 ආමැන), interj. එසේ වේචා, 

සිඞිරසන 

amenable 'අමිංන' බල්, a. වගක්ියයුනු, යටන් 

amend. 'අමැණ්ඞ, v. හරිගස්සඟවා, වඞා යහපන් 

කරණවා හෝ ODO. ॥, -méent. n. -8, (කලව 

ඒදා ඉලැඟ ආදියට) සහණය 

amenity 'අමැ හ්ඉවි, 2. oc Woes, රම්යහාව 

American 'අමැරි කණ්, a. ඉමැරිකාවට අයිති. n. 

අමෑැෑරිකාවේ උපන් අය. 7. -ism, ඉංග්රිසි භාෂාව 

පිළිබදව අමැරිකාෂව්පචතිහ voces ගෝ රං 

තියක් [Sater 

amethyst ඈ ඉතහිස්ට්, 4, qdeostdma Od 

amiable ඒමි' 2 බල්, අ. ආදරණිය, ඝසතුටුකර ණ. n. 
-ility, -leness 

amicable ඈ ම ඉ 'ත'බල්, a. Ba, සමාලණ 

Sees, prep. අඟර, මධ්යයෙහි 

amiss ' අ මිස්, ad. වෑරදි ලස, අයුතු ලස 

amity ඈ මඉව්, 2, මිත්රහාම, එකඟ කම, සමගිකමං 

ammonia ඈ ම්ම! ;යු'ඝඈ, n. ප්ෆඞකර ආ€ළලංකර වා 

යු දොක්කින් සෑථුහ වායුව. අ. -c [ මිනාදේෝ 

ammunition ඈ බිම්යුතිග' අස්, n. වෙඞඩිතිබීමට උව 
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amnesty ඈ මිනෑස්වි, x. (කැරළි ඉ කෝලාහල ආදි 

අපරාධ කලවුණ්ට ආණ්ඩුව ඉදාන) සාමාඟ්ය 

BO) 

among *අමං, 

amongst "qdecd®, | preps අහළු
 

amorous ලෑම ඹ රස්, a. ආඉ ල් ඈති, කාමුක. 71. -11688 

amount 'අල මංණ්ව්, v. (ගණනක්) COME, පෑම් 

SHO. n. මුථගණඟ 

amphibious ඈ (ිබිඉ' ඉස්, අ. මෑඞි (කිඹුල් west 
මෙන්) දිය ගොඩ දෝොකේම ජඒ්වහ්වියගෑ & 

amphitheatre ඈ; මිලිති'අ'ටථ, n. නව හෙ! DS ආ 

කාර රගමඩුව [-ness 

ample ඈ මපේල්, a. විශාල, විපුල, බොග, %* 

amplify: ඈ මපැයිගෙල, v. විශාලකරණචවා, Bens 
මලස Howes. x. -ication 

amplitude අ, ම පලිට්යුඞ්, n. විශාලක ම 

amputate ඈ මිප්යුටේට්, අ. අංශ්යක් නපාදමන්යචා, 

%. -ion [ සභාවට 6225 න දොෝය 
amulet ඈ මිය්යු ලෑට්, n. නූල් ඝන්ත gE 3ාර 

amuse ' අ ම්යුස්, 2. සතුටු“ රණවා, ප්රිතිකරණවා. n 
-ment 

an ඈ හ්, =a. (ප්රාණාක්ෂරයකික් පබහ්ගස්න ව 

එහ més ඉදාරියෙක් ‘a’ ELQAD යොජදහු 

ලෑබෙ.) [O30 පිළිබදා වරද 
anachronism ඈ නක්රරාණ'සම, 2. යමක් සිරුවූ 
බෟ81116819, ඈ හ් ඈ ස්හිසි'අ, n. ස්පථශය හෝ ef) 
GD න්ම හැනිවයාඹ, සිහිනංතිවීම 
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anesthetic gag: ස්හෑ ට්්ඉක්, a.do8x හෝ වේ 

ඳහාව දානීම DA, Dade, සනි හැහිනරණ, n. 

ඉවදානාච දානීම හැහිකරණ ses 

analogy '"අනැල්ඔජ්, n. සමාහකම. අ. -ous, -ical 

analyse ඈ හ් "අල් ලස්', v. යමක SiOx චෙන් 

කොට දූක්වනචා. 7. -sis; -st. a. -tic 
anapest ඉෑ න්'අපෑ ස්ට්, n. (කාව්ය ශාසහු්රශෙහි) 
වාසුගණ ය (~~ — ෴ ). අ. -ic 

anarchy ඈහ් 'ඉථක්ි, 2. ආණ්ඩුවක් නැ ඟි Ded, 
අ රාජ්ක mda, Das හෝ පිළිවෙලක් හො 

පැ චතීම, n. -ist; -ism [ ශාපය. v. - tise 
anathema 'අ ඟැ න්ඈ 'ම, n. විකාශක්ිරිමට භාරද් ම, 
anatomy ඈ නෑැට්ඹමි, n. සහ'වයෙකුගේහෝ පෑ 
ලඝක කොඬාස කපා එෙහ්කිරිම උගන්වහ ශා 
සහ්රය, v. -ise. n. -ist. a. -ical 

ancestor ඈ හ්සෑස් 'ටර, 7, මුනුන් මිත්ත න්ගන් 
ණණෙමනෙක්. a. -181. n. -ry, මුතුන් Sans 
canxda 

anchor ඈ ංක්' අථ, 72, හෑංගුරම. v. නැංගුරම් දමා 

ඟවතිනවා හෝ හචන්වනවා., n. -age, නෑංගු 
රම දෘමා හැවක් නෑවැෆන්වීමට ggg සථානය, 
එබඳු සථාහයට ගෙවන සුංගම 

ancient ඒන් ෂ්යණ්ට්, අ. පුරාණ. ෲ. -8, පුරාතන 
ගෙහි සිටියෝ 

and ඈණ්ෂඞ්, conj. සහ, හ්, දෘ [-al, - 16, -ical 
anecdote ඈ ණ්ආඈ ක්ඩෝට්, n. seq කථාව. a. 
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aneroid ඈ කෑ ටොඉඞ්, 2. උස මෑනීම ආද්යට 

SAGO පායුතුලා යනහු යක් 

anew "අ නිව්, ad. eens, හැවහ 

angel, eS, n. දෝචදුනයා. a, -16 

anger ඈ ංග්*අථ, n. හරහ, esniod.v. හතරහණර 

ණචා. a. -ry ! 

angle ඈ ං 'ගල්, 2. ම කාණ, මුල්ල, (AGs සහ කූල 

සහිත) බිළිපිහ්න. v. බිළීබානවා, ඈමක්දාමනචා 

Anglican ඈ “ගලින්, a. ඉංග්රීසි, 1. ඉංග්රිසි කිස්ති 

යානි සභාවට අයිති අය 

Anglo-Saxon ඈ; -ගලණාසෑක්ස් 'අන්, a. එනම් මණු 

on OSs හෝ ඔවුහ්ගේ භාෂාව ආදිය පිළිබඳ. 

%. එනම් Sad අය, ඉංග්රීසිකාරසා [ කය 

anguish ඇෑ ංග්විණ්, x. බලවන් එවිදෘහාඵ හෝ ශෝ 

angular ඉ? ංඟ්යු'ලර, අ. ලල්වු, මුථු හෝ කොහක්් 
සහිත. 2. -ity 

anight "අම හට, ad. රාහිෂයේ 

animadvert ඈ නිංමඞ්ං'චාථ ඵ, 2. Ba යොමුකරණං- 
O2, FSEDD NOs, ලදොෙස්සියනචා. x. -sion 

animal ඈ නි 'මල්, 3. (OQeasm.d BO) සන්චයා, 

හිරිසඞඟා. අ සත්වයා පිළිබ දා, තිරිසණ් [-ar 

animalcule ඇ හිමැ ල් ක්යුල්, 2. ඉතාකුඞා සනා. -c. 

animate අෑ හ්ඉම මව්, v. ජ්විත්ය (හෝ ධෛයෟ9ය) 

දොනවා, ප්රාණචන්නරණවා. 4” පණණෑහි. a. -ed, 
ප්රාණචවන්,. nN. -ion 

animosity දැ නිම මොඝස්ඉවි, n. HESa, cED6a 
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animus ඈ ජා 'මස්, n. නපුරැ අදාහස 

abise ඈ නිස්, n. ශතපුළඅප, moda 

ankle ඈං*කල්, n. චලලුසර 

anklet ඈ ංකලෑට්, n. පාසලඹ, පාදාගම[ යක්,පණම 

1118 FiO, 2. ශන 6 ක් වවිනා ඉන් ථියාවේ මිල 

annals gist Odd, n. අවුරු ටදුවශයෙන් නරූණු 

චෙහ්කොට දූක්චවන කංථාහතරය. n. -ist 

anneal ඈන්නීල්, v. (කැඞී? DED අපහසුවීම පිණි 

ස 866: හෝ ලෝභ) රන්කොම නැව්තිල්ලේං 

නිවසවා, පණාපොචනචා 

annex ඇන්නැක්ස්, v. (ඉගම) සමබහතාකරණවා 

හෝ ෆයොදාහ වා. ෲ. -ation [Bsdend. n. -ion 

annihilate . SoonBe @d, v. සම්පූ තියෙන් නැ 

anniversary ඈ න්නිංවර් "සරි, n. යම් සිදුවීමක් පිළි 

බඳ (එෂියකට Oded ලබන) දෘචස, ඒ දවස oO 
BOD උහ්සචය 

annotate අ හ් නා ටේට්, v. (පො නට හෝ ලියව් 

ල්ලකට) විස්තර කරුණු ලියනවා. x. -ion 

announce ඈ ක් ඇතන්ස්, v. ප්රසිඛඩකරණවා;ප්රකාශ 

ක~තණවා. % -ment 

annoy ඈ න්තභෝඨ්, v. හිංසාකරණ්වා. 7. -ance 

annual ඈ ඌරයු'අ ල්, අ. අවුරුථුපතා. 2. අටුරූද්දාක් 

COBH පෑලය, අවුරූථ්දූකට වරක්පලකරණ 
පාහ 

annuity ඈඇණ්න්යඉවි, n. Edi goa eqn see. 
n. -ant, FQSigom මුදාලක් CAs ae 

¥ Yityy # 
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annul gree v. අවලංගුකරණර්.. 7/. -ment 

annular ඈ න්ණන්යුංලර, a. වටකුරු, කචානාර 

annunciate ඈඇණන්නන්ෂඡංඑ ට්, v. Gememd mds. ෲ. 
-ion [m. -ment: 

anoint ‘FEA, v. ගාහවඵා, ආගල්පකරණවා. 

anomalous *අ නා ම' අලස්, විසිවිරුඬ, EHO 

anomaly "අම නමි ' අ ලි, uv. නියමයට HG) SGS 

anon ‘geass, අඅ, ඉප්රමාදෘව, ඉක්මණට, Gand 

න්, වහාම ( ෴ැභි, නිර්ගහාමන 

anonymous අණන්යණ්ඉ'මස්, a. (කහන්ගේ) BD 

another qimé’s5, a. චෙන, තච, Pron. මවක 
ඇහ හව කෙර ක්, වෙහ හෝ නව එකක් 

answer ඈන්' ad, v. CMMDOGENDOD?, වගක්ියනවා,. 

සෑහෙණචා. n. a. -able 

ant ¢1<cO,” n. කූඹියා {-m, 5d, @en®. a. -tic 

antagonist ඈ MO GWA, n. විරුඞඛකාරයෘ. n 

antarctic ඈ ණ්ට් ණරක්ෆික්, a. ලෝ ක සේ උනුරූ 

කොණට ප්රතිපක්වෙ, දකුණු කොණට අයිති 

antecedent ¢.GESAHO, n. පූවීයෙන් nd 

හෝ වූ දොය a. 98 [ n. 98 දන 

antedate අ; ඤාවිඞෙට්, v. ගතවු දිනක් ඉයාදෘනචා. 

antediluvian දෑ ණ්විඞඩිරුෆ් 'අන්, a. (:නෝවෑ?ඉඟ් sm 
ලයේ) මහා ජලගෑල්මබඛ පූම්ව. n. ඒ ජලගෑල්මං 
ඛ පූම්මයන් සිවි යම කෙනෙක් 

antelope ආ ණ්විලෞජ්, un. GDESxed, කුරඞගයංං 

antenuptial ඈ ණ්විහජ ad, අ. කාරබැඳීමට ප්රථමං 
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anterior ඈ ණ්වීරිං අථ, අ. ප්රථම, පූපි [ගීයක් 
anthem ඈ හත මි, %. මාරූචෙහ් මාරුව කියන 
anther ඇඟක් a5, x. (මලේ) රේ ණු කෝෂය 
anthill ¢, ණ්ට්හිල්, un. හුඹන, තුඹස 
anthology ඇඈන්තො ල්ඔජ්, n. මධුර මෟ නෝගර 

කච්වලින්යුන් සංග්රහය [ශන් 
anthracite ඇ ඡත්ර සව්, ඈ. තද රටඅගුරු OB 
anthropology ඇඟක්නොොපොල්ඔ ජ්. මගුයෙසාගේ 

ශරීර WD 7a ප්රහාශකරණ ශාඝහ්ර්ය 
antic ඈ ණ්ව් ඟ්, uv. 3D BO, ෆශිථඵකාරයා 
antichrist ඈ ණ් විම කොස්ට්, n. කිස්නුස්වන ග්ස්බ 
විරු ga, කිස්තූස් කාමය od ex. 2, -ian 

anticipate ¢, dadgodd, v. ඉස්සරවෙනචවා, ක 
ලින් BaD), බ(ලා€ඉපා රාත්නුමවෙනවා. a. -ion 

antidote ඈඇණ්තිඬෙඵ, *. SHBDBN SAIN. a. 
-al. [gO nr Sosmadst 

antimacassar @,.<SS'D කැ ඝ්" සථ, 70. 99 ¢s508 
antimony ඈ ණ්ව්මොනි, nxn. සෞවීර නමැති අස් 
ජහ eds [sedlda 

antipathy ඈ ණ් ඵිජංඅත, x. 16,009, gS 098, 
antipodes ඈ ණ්වතිජ ඹ ඞීස්*, ෲ. පොලොමව් එක් 

පැන්නකට කෙළහ් තිබෙන ෆින් (89) පෑන් 
ත, ඒ eaictoi. dent වසහ්නෙෝ 

aatiquarian ඈ ඤ්ව්කෙච්රිංඅක්, a. පුරාණ දේ පිළි 
බද. 7. -7, GOO ගැණ පර්ක්ෂාකරන්හා 
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antiquated ඇණ ෆිෂ් 'ටඞ්, a. පරණවූ, පරණ BR 
සට අයිනි 

antique ඈණ්ථීක්, a. ප්රරාණ. n. පූරාණ Sew 
antiquity @r>SOa55, n. පුරාණකා ලය. (බු. )-168, 

පුරාණ adda [පිළිබදා වරුඩහාව 
antithesis erage, ?, වචන හෝ gend 
antler ඉඈ ඤණ්ටං*ල ථ්, 2. මුව ;ං අන්න 

anus Bae. n. අධ! ලග්ය.ගුදය 

anvil ඈ න්චිල්, 7. ජකිනීරය ( ඉචුල්බව. a. -ous. 
anxiety අඉංම ඔස'ඉට්, n. Bes නණගාටුව හෝ 
any ඇණ්ඉ, අ යම්, SOB. Pron, යමන්, යමක් 

anybody ¢:° 99428, x. කවුරුචන්, කිසවෙක් 
anyhow ඈ න්ඉහොෲ, ad. මතා හොම නමුන් 
anywhere ඈ න්ඉහ්වේර, ad. emeondinpa 
anywise gisiq@eocdd, ad. කොහොම ags, 

කක්ොයිතරම්ට හමුන් [යම අතීත විසිය 
aorist ඒඔරි සට්, n. ග්රීක් භාෂාවේ Amacom අනං 
apace ‘gece, ad. ඉක්මනට, agg? 

apart *ඉපාථ ට්, ad. මචණ්ච, Gras 

apartnent 'අකාථ්ට්*'මණ්ට්, n. ගබඞාව, කාමරය 
apathy ඇප් අති, n. උහ්සාහනෑ තිබච,( කිසිවක් ගෑ 
ණ)නොසලකඇආසචභාව, උදාසීනතාවය. a. -etic 

ape ඒජ්, %, රිලවා, වදුරා, යමෙකු . සමාහභංචණ්බ 
ලහ්සාහනරණ අහංකාර අය, 2, එකසම වෙණ් 
බ ක්රියාකරණවා, කචමටක ම්යඉරණවා. (6. -ish, 
Seeded සවභාචඇැහ, මඩු. අහංනාර 
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aperient 'අප්රි'අ ණ්ට්, අ. සවල්පවශයෙන් oda 
නරවණ 

‘aperture ඇඈ ඡ් අ ථට්යුර, n. චිචරය, සිදුර 

apex ඒපැංක්ස්, 7/. මුදුන, Danas 
aphelion +; ලිලිඹන්, n. තාර භෘාචක් ගමන්කරණ 

විට ad සුඝ්යයාගෙන් ඉතා රථුරවු ථෘ ඟ* (1611116- 
lion බ.) 

aphorism ඈ ෆ් ඔරිස්*ම, n. උපරදෝශකී ම, සුත්ර්ය 
apiary ඒජඑළු 2, %. මීමැස්සක් ඈඡහිකරණ සථානය. 

a.-ian, ම්මැය්සහක් Fee; nn. මීවෑස්කන් ඈති 
කරන්නා [Sarm, එහි හෙක 

apiece ‘gid, ad. එකහෙකාම, එයනෙකට, එයි 
Apocalypse " අපක්්' ඉලිප්ස්, n. බෛබලයේ අලු 

ත් BIg6D ඉන්නිම පොත, ප්රකාශකීිරීම. (.-013 
Apocrypha 'අම පාක්රි*ෆග, ෲ. බෛබඛලයට ඇතකු 
GINO ඛමගරුන් පමළග න් අගුමා noord. a. -l 

apologue ඇෂ පා (3 ග්, n. දෘෂටා නත කථාව, 
උපකථාව 

apology 'අපොල්ඔජ්, n. sw829, නිදෘහසපිණිස 3 
OD කරුණ. a. -etic, -etical. n. -ist. v. -ise, ක 
Qu BAC DL, ඇමාඑ §§ en කරුණු Snag 

apoplery ඉ( ජඹ පලැ ක්සි, n. දූ දිස්ස්යෙන් සිහිනැ 
භිකරණ මහෝ නේසවභාවම OF HDD මොලේ 
රෝගයක්. uw. -ctic 

apostasy 'අම පා ය'ඔසි, n. සලමු පිනිවි යම් භක්ති 
යක් හෙ! ධම්ක් ඉරදාම්ම. n. -te, එසේ අන්ඈෲ | 
රිය අය 
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a posteriori ඒ පොස්ට්රිඹිම ම ර, ad. Oeeass ect 

නුව ඔජ්යුකිරීම ම් න්යායක්රමයට 

apostle "අලපාස්'සල්, n. කිස්තූස්වහන්සස්ගේ් 

ගෝලයන් 12 ගෙන් කනක්, දූතයා. a. -olic, 
-olical 

apostrophe -eSe2d5Q2B, xn. කථාව හෝ ලිචීම 

BEV>s එක් අලබකාර කමයක්, අකුරක් හෝ ඉ 

කුරු Dea Det අඞුවූ යථාන යෙහි omqn’ an 

ලකුණ. v. -ise [ meso» 

apothecary ‘¢eord@smS, n. SAGDA wa, Say 

xpothegm අ; ජඹ නෑ ෆ, 2. SQA උප රෝශ කීම 

appal ඈ ජප ල්, v. ත්රසනනරණචා, බයකරණචා 

apparatus ආැජප්ං'පමරථ'ටස්, n. goad රැස, උප කරං 

GH, ඉඩුවැඩි්ය [ නවා, owen 

apparel 'අජ්පෑර ඇල්, 7/. ඇ ඳු ම, වසහ. v. අන්දෘ 

apparent @.cedd ec, a. පහසුනඑන් දුක්කනෑ 

කි, OSS RD 

apparition ඇඡ්'පරින්' ඉන්, n. අවතාර, ආකා රශ 
appeal ඈජ්පල්, 6, සැක යමක් හැවත චිනිශ්වය 

කිරිමට ප්රධාන TA E693 swt උගත වය 
INS ඉල්ලනචා, ලෑද්වඉල්,*නවා.,/?. a -able 

appear ඉ ජ්පිංඉථ, v. පෙ නවා. n. -ance 

appease ¢, GU, v. නිශ්චල DIMA), සංස්දාව ADs 

appellant අ, ජ්පෑල්'ල HO, n. (appeal 2.) 

appellation අප් තැ et 2, n. Dz. //, 7. :"/6 
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append අඇ.ප්පෑ ණ්ඞ, v. එල්ලනවා, eSAD MS ණං 
චෘ. n. -age, සම්බනානරණල දද. n. -ix, Cor 
ක අගට OME MSG මං කාබසක්, OFHada 

appertain ඈ ජ'පඑ ටේහ්, vu. අයිතිවතිබෙනචා 

appetite ඇඈජප්පිම ටට, ॥.බඩගිහන්හ, රැචිය, ආ ශාචං 

appetising ඈ ජ්ප්ටෛසීංං, අ. බඩගහික්න හෝ ආං 
ශාව උපදාඛන 

applaud qidGarid. v. අහ්පොලසන් SQesact 

Ae? හෝ පිළිගෑමම ප්රකාශකරණපවා, සාධුනාරං 
දනවා. 71. -86 

apple ඈ ජ්'පල්, 1. ADS ඉඟ ඩිවගීයක්, ජම්බු 

appliance ඈ ජී ග පෙල ' gwd, n. සොදාහලද්ද, උපං 
E06 ae 

applicable ඈ ජ්පූලි' MAG, u. සුරුසු, සෑගහෙණ [| කරෘ 

applicant PIG AHO, n. ඉල්ලුම කාරයා, අයදුම් 

application ඈ ත්පලිකෝ ස්, n. 6x29, ඉල්ලීම 

apply ඇප් පෛල, v. හාවිතාකරණචා, ඇොඳනවා. 

ඉල්ලනචා [කරණඞා. -ment 

appoint ¢idGmegcd , v. නියශමකරණවා, පන් 

apportion ඈ ජ්පෝර*ෂන්, v. බෙලදොනවා. xn. 
-ment [7. -ness 

apposite ඈ ජ්පොස'ට්, a. ඉතා SEH, ඉතා ODO. 
apposition gqiWect de, n. ඒකාබඩධඞකම, 

සම්බහාකම [කරණාචා. x. -ment 

appraise ඈ ජ්පේස්', v. මිල නියමනරණවා, අගය 

appreciate ඈ ජ්ප්රිඡිඑඒට, v. අගය ප්රමාණකරණෘචා, 
උනම්පෂඝොට සලන නවා. %, - 01011, අ. -016 
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apprehend ඈ ජ්ප්රිහැ ණ්ඞි, v. ODDS AS ම්ගන්න 

චා, අල්ලනවා, හභයහිනෙහචා. n. -sion. aAsive 

apprentice ඈ ජ්පරැණ්විස්, n. යමෙක් ලඟ Ae 

චෑඩඞඩන් ඉගගණගන්ඟආ අය. v. එසේ QOD 
BOO බඳිනවා. %. -ship 

apprise ඈ ජ්රුස්", v- දක්වනවා, දනුම් SeMds 

approach ඈ ප් පුචි, අ. ලඟම සපෑමිංණෙ වෘ, ලං 
GOD la, 2. ලංචීම, මග. a.-able [ හෝ සිනිම 

approbation ඈ ජ්ප්රොබේ'ෂන්, n. මැනවයි කීම 

appropriate ඈ ජප්රෝපුඒව්, v. යමුකබ වෙන් හග කා 

ට DAHON), එසිතිකරගන්නවා. a. සුළුසු. 71. -ion 

approve ඈ ප්පරූච්, , මසාපවෙනවා, සජරිරථනරණ 
වා. n. -al. අ. -able 

approximate ඈ ප්ප්රොසන්ඉ එවි, v. ලං චනවා. a. 
ලංවු, සමපුංණියෙණ්මචාගේ සමාන sms නිවැර 
&. n. -ion [බං දෙය 

appurtenance 'අජ්පරථවින්'අන්ස්, n. pO සම් 
apricot ඒංප්රකොට්, n. බජුහැඬෙ කහපාට ඵල 

චගීයක් ; [ සෙහි අනතගීනසි) 
April ඒප්රල්, 2. අප්රෙල් මාසය (බක් චෙසක් ocd 
& priori ඒ ප්රිබ්ඊඒ, ad. හේනූෂවන් ඵලය Dd ys 
මෙ න්යායක්රමයට [සමට යොදාන පෙරවැස්ම 

apron ඒ''ප්රන් (හෝ Dota), 4. ඇඳුඑන 928 
apropos ඈ ජ් රොපා, 4, amad. කාලයට @mm 

හොන් සථානයට සුටථ්රුසු හෝ සුටුසුව, කියක කරු 
ඥා සඝබෙණනව, අතර යමක් ගෙණගැරදාක්චීමට. 
ආරම්භයේදී යොදාහ එඛහයන් 

(] 
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apt ඈජ්ට්, a. sees, දක්ෂ, සුලුවු, 7. -ness 

apterous ඈ ජ්ං'ටර්ස්, a. අහ්හැඳි රහිත [ච 

aptitude ඈ ජ්ටිබ්යුඞ්, n. සුරුසුකම, දූක්ෂක ම, සචහා 

aqua O's) (හෝ ඈක්'ව), 2. චතුර (සමාසපද සැදී 

මට Gaed; විස්කි හමැති මත්පැන් 

aqua fortis ඒ' DeqnsidSd, 2, ශිනිවනර 
aquarium * - ක්වේරිංඅම, n. ජලයෙහි එස නහෝ වෑ 
Cdn සතුන් හා පැලවගීවලට කරණලද ඉපොා 
කුණ 

aquarius ¢ecDS¢d, n කුමහ රාශිය 
aquatic ' සටැට්ඉක්, a. ජලය පිළබදා, ජලයෙහි 
උපදින Gat වසන. x, [ කාදුච 

aqueduct ඇක්විඞක්ට්, 2, වතුර බෑසයන මාගීය, 
aqueous ඒ නං අ ස්, a. Gad, ජලය සහිත, ජලමය 
aquiline ඇක්විශෙලකන්, a. රාජාලි, රාජාලියාගේ 
_කුඞමෙන් වකුටු 

Arab ඈර #1, n. අරාබිකාරයා, ගෙදරක් නැහි ල 
මයා, අරාඛි අශ්චයා. -ian. a. අරාඛූයට අයිති; %. 
අරාඛිනාරයා. -ic, a. අරාබය හෙ! අරාබින් පිළී 
බදා; 2. අරාබි භාෂාව 

arable ඈ ථ'අබ්ල්, a. සීසෑමට ges 
arbiter ආර් බංටථ, 7, ආ රාවුල් කරුණක් බේරීමට 
ode ඉය. අ. -rary, Bam, Oda oni aso 

--නාචව ලෙස නියමකර ණ, හිනුචක්කාර(/4. -iness) 
arbitrate ආථ බි ටෙ ට්, v. ආරාවුල් කරුණක් බේ 

රා දෙහචා. n. -101 
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arboriculture "අථ බොරිනල්්ට්යුරථ, n- ගස් වැඞීම 

arbour ආරථ 'බර්, /. වැල් sad ඉනුචලින් මුවෘවු 

සථාහය, ලතා OGOHSH 

arc ආර්ක්, 2. කවශක කොටසක් 

arcade ඝාථ කේඞ්, n. ( බෝක්කු ඵලින්) වැසුහු මා 

8s, ජනනපථ්ය [කුතළ, v. බඛෝක්කු හවනවා 

arch ආථච්, 2. කචාකාරය, ආරුක්කුච, බෝක් 

arch ආථච් (භෝ ආර්ක්) (ප්රාණාසෂරයඝකට පූවී 

යෙන් ආරක්), ප්රධාන යහ e718 උපසගීශක්. 

අ. චනුර, ප්රයෝග දෘසහ 

archeology ආර්ක්ිඔඹල්ඔජ්, n. පුරණ Sd පරීක්ෂා 

කිරිමේ max. x. -ist. a. -ical 

archaic ආථ කේඉක්, a. පුරාණ. 7/, . -801, පරණ 

අචලංගුවූ පදශ (යේ දෝවදුූ නයෙක් 

archangel ආර ක්ඒං'ජල්, v. ඉතා උත්තම පඩකකි 

archer ආර්ච්' අථ, 2. Gad යා, Vida, /?. -yY, දුනු 

ශිලපශ (a¢ 
archipelago ඉත යිපෑල්' ගො, n. රූපත් AIS 

architect ඝාථක්කිටැක්ට්, naam ශිල්පියා. a. -ural 
N. -ure, ගෘහසිල්පය, ගොඩහගැගිල් ලං 

archives අ) ඊමෙ නවිස්, n. G2a ලියවිලි ආරක්ෂා 

කරණ 45103, ප්රසිඞ ලියවිලි සමූහය — 
arctic ආර් ක්වික්, අ. උතුරු, උනුරම අයිනි [1. -cy 

ardent pS 'ඞ්ණ්ට්, a. GF mH, Gig, උන්සාහචන්- 

ardour @23'D5, vu. උන්ණය, GUD, CNA GD 

arduous ආ 2 Og අස්, අ, ඉස්රු, GaMd. n. -ness 
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are god, v. ‘be’ ශහ කි්යාවේ ORO ANDO Me 
area ඒරි'අ, n. COM? BO, මහත, See 
arecarut ‘eS-mesd, n. පුචක් ගෙඞඹිය, ප්රචක් 
arena “¢S' ණ, n. CNOA, වාද භූමිය 
argue ආථඵථග්යු, 2. Oogmced, කරුණු esd 
කථාකර ණවා. 2. -ment 

arid #109, a. රස්කග dd වියලි, Gad). n. -ity 
aright 'අ ම ර්ට්, ad. හරියට, යුතුගලෙස 
arise 'අල එ ර්ස්', ?, නෑගිවිනඵා, නශිහවා 
aristocracy ¢1:3d@Oo 68, n කුලීනය ඟ් co 

Ost දදලවරූ DEBS ආණ්ඩ්රකිරිම, කුල්නෂ ය: 
n. -t, කුලීනයා..අ. -tic [n. -ian 

arithmetic * අ රින් මිවිඟ්, n. අඛකගණිනහය. a. -al. 
ark gost, n. soOSa, eaidiedd ගෑව [oles 
arm 9253, 2. අත, gato. a. -ful, ඉතවගනහැක්නි 
arm GST, 9, ආයූධ්එලික් සෑ රසෙනචා. n. -8, යුඞා 

යුධ ॥. -y, යුඞසේනාච [meno 
armada gds3'@ (හෝ -ආර්මාංඞ), om gd නෑව් 
armament PO 'මමැණ්ව්, n. යුඞසමුා,ච, කොටුව 
කට හෝ QA නැවකට ඕනැ Saga] 

armistice PdSVdSd, n: වික වේලාවකට යුඞ ස 
මන 0,9: හවීම 

armlet ආථ ගලෑට්, n. ඛබාහුචලල්ල , කේයුර 
armour ආථ 'මර, n. earn, Ca) හැට්ටය, oes 

& තභඟඩුව, a. -rial. 7, -ury, Beans) mAnant 
MIEN සථාඝය 
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armpit ආථ් මිපිට්, ඈ. කිහිල් ල 

army ආථ මි, 3. සේනාව, යුඩගස්හෘව 

aroma *අම රම, n. De. a.-tic. n. -tics, සුවඳුලුවා 

around -¢@6acss, prep. සහ ad. වටේ, asOd, 
වටකර [22s 

arouse අමර්, 9, උල ගඉන්දුනකරණවා, පුබුදුව 
arrack අ; ඳු *රක්, n. අරක්කු 

arraign ඇර්රෙකන්, v. වින්ශ්ච්යට පමූණුචනවා, 

වරද තබනවා. . -ment 

arrange ඇර රේක්්යජ්, 6. පිළිගවලනට නබහඟවා, 

පිළියෙල හරණඵ, බෙරණවා. . -iment 

arrant අ; ඊ'රණ්ව්, a. ඉතා ගරක, නදෘබල 

array ඈථ මරේ, 2, පිළි වෙලම තබනවා නොමහොන් 
සිටුවනචා, සරසනවා. n. 

arrear ඝෑථරිර, 3. 92951 කොටස, ඉනුරැ ase 

arrest: ඇරථ රැස්ට්, v. Aza) ඉල්ලු xd», Dds 
වනචා, n, සහ -ment 

arrive ඈථ රෛවී, v. පැමිග ණහවා. . -al. 

arrogate ඈ ථ 9 රාගේටව්, v. නුසුරුයුලෙස eos ee 
කාරලෙස ගන්නවා sDsamds නිමිකරගණ්බ 
හදනවා. nN. -ion 

arrogance x Soh ties N, අහංකාර, POD 
arrogancy ඈ ඊ 2 රාංග න්ස, බර, අ. -% 

aIYOW ඈ රං ළරා, n. Fan, ඊය, ශරග 

arrowroot ඈ ථරෝරෑට, 2. හුලංකීරිය 
arsenal ආර සිංහල්, nn. යුඞායුධ won ගෝ රැස් 
කොට නබා තිබෙන coos 
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arsenic ආරථ සෑන්ඉක්, n. පාසංණ්ම්. a. -al 
arson ආථ සත්, 7. emamém පිණිස ගෙයක් 

ගිහිලැෑම [මත්රකාලික වහීමාන විඞීය 
art ආථට්, v. ‘be’ an Samed maemd: එකබස 
art MSO, n. කණ amx, ශිල්පය, උපාය, දාසහකම 
artery ආථ 'බරි, n. හෘදෂ්යක් ලේ ගලායඝඝ nnd 

ae. a. -ial 

Artesian ආරංචිඡි 'අන්, අ. ප්රහක්සඝේ ආරවපිසිඋම් 
හෙචහ් ආරථචට්චා (Artois) Dada පිළිබඳ, එහි 

“ හිබෙහ ජලය චිදිහ ලින් පිළිබද [-ness 
artful ආ ථට්ෆුල්, a. ප්රයෝග, උපාඨදූන් හා. x. 

article ආර්ටිකල්, n. චාක්යය, වේණ්ස්කොටස, ද 
ය; ‘a’, ‘an’, ‘the’ යන ගුණවචආාවලට හම. ඈ. 
පොලරොණ්දථුපිට බඳිනචා 

articulate ආථ වික්යුලේ ට්, v. පැහැදිලි ලෙස Bo 
හවා. අ, පෑෆඳිලිලෙස කියනලද, පුරූක් ඈහි. ॥ෲ. 
-ion; -eness 

artifice ආරථවිලිස්, n. උපාය, ප්රමසෝගය 
artificer ආථ විෆ්ඉ'සර, n,. කමිහත සා රයෘ, කමක 

රුචා [කරණලද 

artificial ආථ විලි ' අල්, අ. සාද ගලදා,, ශිල්පයන් 
artillery ආථ විල්ංලරි, n. කාලනුවක්කුආදි ම චඞී 
BE® පිළිබඳ යුමෝපකරණ, ID හභාවිහානර 
ණ හේවායෝ 

artisan ඈ වි'සන්, n. නම්ංෆත කාරයා, ශිල්පියා 
artist ආර විස්ව්, ॥. ශිල්පියා, සිතියම් කැටයම අං 
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දිය කරණ ශිල්පියා. a. -ic, ශිල්පය BENE, ශිල් 

etd අනුකූල [ අවඞෑග. n. -ness 

artless ආරථව්ලැස්, a. අදාසහ, ප්රයෝග Aish, 

Aryan ආථ 'යන්, අ ආය$, සංඝකාහ ග්රික් ආද් ඈ 

ඨෲ භාෂා සම්බ-ංඛ n. ආයෟ8භාෂාව, ආය්ය3යෘ 

as ඈස්', 00:17. සහ ad. ගහැවියට, නිසා, සමෘහච, 

උදාහරණයකට [යක් 

asbestos 'අස්බැ ස්ටොස්, 7. දවිඨ Com 8 රුචං 

asafetida, 
asafetida, } ඇ'සෆැට්ඉ'ඞ, 2. ඉඅපරූංනායම් 

ascend ඈ ස්සැණ්ගී, v. නගිනවා. -ant, a. C29}; 

॥. බලය 61510858, අසිපතිබව (xn. -cy) 

ascension ඇස්සැ 2 esd, n. නැගීම. 7- -day, කිස් 

කුස්වහන්සේ සවගීයට හැංගේයයිසලකන දෘචස 

ascent ඈ ස්සැණ්ව්, n. නෑගීම, නෑගුම, කුඞඩානන් ද 

ascertain ඇස්'සථ වේන්, 0, සෞයා ගරියට ද ගගණ් 
295. a. -able. n. -ment 

ascetic ඇඝස්සෑට්ඉක්, අ. තාපසයා. 2..-ism 

ascribe ඈස් මෂකබ්, v. GIO ක්ිය නවා. n. -ption 

ash ඈ ඹ්, n. එනම් ගස්වගීයක්, අලු (a. -y): ॥ 

ashamed ‘¢@¢s®, a ලජජඡාවු 

ashes ඇ 3 'අස්-, n. අරූ. (69 බගුචචනං විඨියම 

බොහෝසේ යෙදේ) | [වචෙරලටං 

ashore "අමතර, ad. COL, චෙරලදී, ගොඩබට, 
2.811- Wednesday ඈඹ්චෑැ ක්ස්ඩේ, n. අලුබථ රූ 

Asiatic SA ව්ඉක්, ය. (ලෝකයේ Oa කොඨා 



( 40 ) 

සයක්චු) ආසියාවට 88. n. ආසියා වේහ net 
aside ‘geen, ad. crated, පැන්න කන්, ඉවහ 

ask 'අස්ක්, 6, ඉල්ලනවා, අසනවා 

askance ‘gd කෑ ණ්ස්, ad. ඇදඳව, ඇස්කොණින් 
aslant 'අස්*ලණ්ව්, ad. ඈ ලංවචෙ(ලා, ඉඇ දාව 
asleep ' අස්ලීජ්, ad. Bevan, නින්දොහන් [යෙක් 

asp ‘¢dd,n. පෙණේ සහින කුඞා විසකුරු සජී 

asparagus ඇැස්පැර 'අගස්, 34. හාතාවාරිය 

aspect ඈස්පැක්ට්, n. පෙණුම, පිහිවීම 
aspen ඈස්පෑත්, n. එනම් ගසඝ්චගීයක් , 
asperity ඈ ස්පෑථඉවි, % රජකම, SSaeen® [-ion 

asperse ඇඈස්'පාථ ඝ්, v. ඉසිඟවා, අගුණ Br25.n. 
aspirate ඈ ස්පිලරට්, 2. මහා ප්රාණා සඡෂරය. v. මහා 

ප්රාණාසඝරයක් ශබද කරණ චෟ; %, -ion 
aspire ආඇඈස්ගෙපර, 0, උසස් Goon ප්රාජ්නානරණ 

චා. 7. -ant [sea 
asquint ' අක්ෆ්විණ් ටී, ad. gidemoemns, O56 
age 'අස්, 7. බුරුවා, තා ටඑඵවා, Hx. a. -inine 

assafotida ඈ: ස 'සලෑ ට්ඉ' ඞ, n.—=asafetida — 

බ11 ඇ ස්සේල්, v. Sams කරණවා, cad න 

බිගචා, a.-able. n. -ant 

assassin ඈ ස්සෑ ස්සික්, n. danem! 0,080 මිනී 

මරහන්හනා. ඒ, -ate; 7. -ation 

assault ඈ ස්සෝල්ව්, v. ගහණවෘ [ චා. n. 
assay Grcd@d, v. පරීසක්ානරණචවා, වෑයම්කරණ් 



( 41 ) 
assemble ඈස්සැම් Ad, 5. රැස්චෙනවා. n. -age. 

Nn. -y, රැස්වූ අග, සභාච, පිරිස 
assent ඈ ස්සැණ්ට්, 6, එසේයයි පිළිගඟ්නවා, Om 

ඟ වෙහවචා,. 2, a. -ient 

assert yids සාථට්, v. සළජිරලෙස ක්ියනවා. x. -ion 
assess gidard,v. eas ගෝ චවිකාකම Bod 
සකාරණවා. (, -able. n. -ment [ වසනුව 

assets ඈස්සෑට්ස්, 4. ඵආයගෙවීමට ඉනුරු වචතිබෙස 
agseverate ඈ ස්සැව්'අශරව්, v. සභහිකලෙස හෝ 
සපරලෙස කිඹඔනවා. n. -ion [ ඕිසර. n. -ity 

assiduous ඈ ස්සඞ්යු'ඉස්, 4. නිහර යෙද් සිවින; wm 
assign තෑ ශ් යන්, v. BaOmdac DO, ges ade, 

පවරණාවා. a, -able. n. -ation. n. -ment 
assimilate අ; ස්ස්ම්ඉ ලේට්, v. a@.0md0 පමුණු 
වනවා, යමානචෙණනචා. a. -ive, n. -ion 

assist අ, ස්ස්ස්ට්, v. ආධාරකරණ්යවා. nn. -ance; -ant 
assize ඈ ස් සෛස්;, n, හඩුවිභාගබා රය, බඩුවල ම 

ගුම්හා මිලගණන් පිළිබඳ ආ කාච 
associate ඈ ස් සා හිට්, 0. ආශ්රයකරණවා, සත3ෘ 
ගම පවනහ්එනවා. 2. සමාගම්කාරයා. n. -ion 

assort ආඈසඝ්ස්යථ ට්, v. වශීවචලට භතෞරණවා. x. 
-ment [ රණවා. ඈ. -ment 

assuage ඈ ස්ඝසෙව්ජ්, v. සහණය ගකරණචා, ඉඩුක 
assume ඈ ස්ස්යුම, 2, MOI, භාරගණ් 

ඟචා, n. -ption [ 46s. 11. -ance 
SBBUTS ' අඹුථ, 6. සන්තකණරණවා, සහහික කර 
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asterisk අ? ඝ්'බටර්ඉස්ක්, n. mda ලකුණ (*) 

astern 'අස්'බාථ ඟ්, ad. කැවකටපස්සෙන්, පස්සට 

asteroid ඈස්ං'බර්ඹඉඞ්, n. කුඩා ග්රහනාරකාව 

asthma ඈ ස්'ම, 2. ඈථුම, මුහරෝගය. a, -tic 

astonish ඈ ස්මබොන්ඉග්, v. පුදුමනරණවා. n.-ment 

astound ඈස්ටෞණ්ඞ්, v. පුදුමයෙන් eye md 

ණචා, විස්මපන් D6 eH 

astral ඇ ස්*ටල්, a. හෘරනෟ සමබනා 

astray ' අස් ටර, ad. ංහොමග, මුලාව, මංමුලාව 

astride ‘qedewO, ad. (අශ්චයෙකු පිට මෙන්) 

කකුල් දොපෑන්නට දෘමාගගෙණ, කකුල් EScue 
astringent ඈස්ටරින්ං'ජණ්වී්, a. විසලවචහඟගෝ අකු 
ලවන, බඳින, කහට, n. චියලඈවහ බෙහෙන. 
n.-oy [ආරිය Bae ශාසහය. ॥. -er. අ. -ical 

astrology ඈස්ට්රොල්ඔජ්ය්, ඈ. නෑඟෑ හ් ජන්08ෙල 

astronomy ඇඈස්ට්රොන්ඔම්ය්, n. ග්රහයන් හා and 

කා පිළිබද ශාස්තූය. n. -er. a. -ical 

astute ඇඈස්ට්යට්, අ. Od, තියුණු HOS ai, 
උපාෆෙහි gas. 7. -ness 

asunder * අස ණ් 'ඞර්, ad. වෙහ්ච, CG HO 

asylum 'අමෙ සෛල ම, 2. රසඝසථාහඛය, ශරණ 

at ඈ ව්, prep. ලඟ, හි (at seams ලඟ, මු දෘහි) 

atheism ඒහිඉස්'ම්, n. දෝෙව්කෙහෙක් ඇති බව 
ඉච්ශ්වාස කරණ oeSa. n. -t. a. -tical 

athenjum 92239349, ඈ. ශෘඝභභ්රඥයණ්ගේ aa 
ච, කියවීම ශාලාච 
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athirst * අ*භා ඊස්වී, a. පිපාසාව ඟා Goomde21 43 
athlete ඈ හ්ල්ට්, ඈ&. සරඹ ආදි ශරීර ච්යායාමෙහිං 

දසග්යා, ශර්රබලඈ MoD. a. -ic. n. -ics, සරඹං 
PE ශරී්රව්යායාම Hd16¢8809 ක්රමය, ඒ od 
බණ jar’ 

athwart " පල හවෘථට්, perp. හරහ, හරහට [පොනහතං 
atlas ඈ ට්'ලස්, xn. (SOA ආදිය පිළිබඳ) සිනිය මි 
atmosphere ඈ ට්මෝෞස්ෆීර්, ෲ. හොාලපාව Matos. 
පවතින Has, වලාකුල් දුම am මේවා ඈනුල 
ති කොටස. a. -ic, -icul [gent වශීයක් 

atoll “gee, n. හිරිගලින් සැරුන (එබැවිසහින ) 
atom අච්' අම, n. බෙදිය නොහෑසක්යි තරම් කුඞා කො 

Om, පරමාණුච, a. -ic, -ical [ චා. 7. -ment 
atone 'අංටෝනත්, v. කලඑරද ගෙවීමට කිසානකරණ. 
atrocious ‘¢eQied, a. ඉතා නපුරු, ඉතා දාරුණූු.. 

7$. -ness, n. atrocity 

attach ඇ ට්ටැච්, v. Sh od බලයෙන් ඉල්ලාගණ්' 
නවා, GED and ණවා. 9. -8016. n. -ment 

attack ඈ ට්බැක්, 2, ගහණචා, පඟහර්යරපොනවා, ලොඝ්ං 
තබා කථාකරණාවා. n. [ අ. -able. x. -ment. 

attain ඈ ට්ටේන්, v. පැමිමර ණනෙචා, ලබාග හ්හචා. 
attaint අට්ටේණ්ටව්, v. නරක්කරණවා, නිකුකර 
ණවා, අසිතිකම අභිම්නරණවා. ෲ. -der, අයිහි 
කම ¢HSHSO [වද හෙලක් 

attar ඈව්'ංබථ, % රෝසමල් පෙහවලින් සාදන ඝු. 
attempt ¢,50,85, v, CED ONS Oo. ෲ, 
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attend ඈ ට්ටැ ඥඤඞ්, v. කෑටුවයනචා, පැම්ිණසිවින 
වා, ඇහ්රමිකන්ඉදෑහනවා. n. -ant. 71. -ance 

attention ඇඈට්ටමැ Sed, ॥ං ඈහුමිකණ්දිම, සැලකී 
ම, අ. -ve (7. -ness) [D6 edo. n. -ion 

attenuate g.Od. Sed, v. Bad, OD 

attest ඇඈ_ටටැස්ට්, v. සහතිනකර ණවා, යසාසයිපාහ 
චා. n.-or Gms -er.n, -ation [ මහල, සඳැල්ල 

attic ¢,O523, 7. වහලට ආසන්නව Asdn උඩු 

attire ¢,O5@05, 7. gEDD), සරසනවා. xn. ඇඳුම 

attitude ¢,OSOgD, 2. ආකාරය, පිහිවීම්, Dard 

attorney ඈට්' මාර MH, x. කෙෂ නක් වෙගුවට කි 
යාකරන්හඞා, නිනිඥෑයා. a. -ship 

attorney-general ශෑ ධ'ටෘ 5 MS ජැණ්' අර ' අල්, ෲ. 
ආ ණ%ඩුෂවේ SHA නිනිඝූයා 

attract ට්ට්රැ ක්ට්, 2, අදිනවා, Ba අලුවහචා. 71ං 
-ion. අ. -ive (71. -ness) 

attribute ඈ ට්ටපිබ්ය්යු ව්, v. අසිහිය Bro og, 

ගෝ කල්පනා ශංාරණචා. n. ගුණය, Wd. 
n. -1011, අ. -ive. a. -able [| මිහිරි සවචරඋපදඑආනචවා 

attune ඇට්ට්යුන්, v. ගායකා MAD එකගකරණවා, 

auburn ඕබර්ං ණ්, n. අඳුරු රත, රනු gaS 

auction ඕක්'ඔප ත්, n. ප්රස්ඩයේ BAAD, පවෙන්දෝ 

සිය. 71. -eer [-ty 

audacious RaHad, a. ඉහා නිර්භය, නි 5ෆජ්ජා ॥. 

audible ඕඞිබල්, a. ඇල ඇණ. 71. -11688 
audience ඕඞී' ඉහ්ස්, n. ඇසීමට පිළිනෑණිබ, gw 
ගෙණ ඉන්න සඹූගය 
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audit 36, 4. ගණණ් 082859. 9. ගණණ් 

පථ්සෂංකරණචවා, . -or, අහගෙණ "ඉන්න Go, 
ඟණන් පරීක්ෂාකරණ අය (n. -ship) 

auditory ඕඩිව්ඔරිංස්, a. ඇසීමේ ඉප්රිය oFAA. 
%. අහමඟණ ඉහ්න පිරිස 

auger ඕ*නර, :3.පලාකු ෆිළින්යකඞයක්, ඳව්ගාරය 
aught ඕව්, 4. යමක්, ඉතාකුඩා රා විස 
augment ඕග්මැණ්ට්, 9. විශාලකර mds, වැඩිකර 

ණවචා. a. -able. n. -ation. a. -ative 

augur Bac, v. ලකුණුචලින් නිමිති කිසනචා. n. 
ලකූණුවලින් 898 කියන්නා. a. -al. n.-y, HE 
BAD, නිමින්න 

august Madd, a. eA උත්තම, GOs. n. -ness 
August ඕගස්ට්, n. අගෝස්තු මාසය (නිකිණි බ් 
ණර €දමසෙහි ganda) 

aunt gO, ඈ. පියාගේ හෝ Ded සහෝදාරී 

auricle ඕරික්ල්, n. COs, reo, කණ 

ට සමාන හෘදෘයසචසනුවචේ 629d Gokks එක 
ක්. a. -ular [උපදින 

aureate ඕරිඒ ට, අ. සච.ණිමය 
auriferous BS ¢6d,a. රන්රන් ඈති, 663 
‘aurist ඕරිස්ට්, n. කන් ode 
aurora ඔරෝර, n. අරුණ 

aurora borealis ඔරෝර AIS Rd, n. Ctm 
සේ CO)6,.6¢m තනියේ cba Oe 

auspices ඕස්පිසිස්ං, %, පක්ෂීන්ගෙන් AVS කීම 
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නිමිති, උපකාර, අංඟුග්රහය. a. -ious, ශුභලකු ණු 

ඈති, ශුහ, මඞගල්ය 

austere @455, a. mA, රෑසෂ, තදා. 2. -ity 

Australian ඕස්ටෙරළ' දන්, a. ඕය්හ්රලියා රට oD 

ADB. 2. DAR BGD ජම්මක්කාරයා 

authentic ඹ හෑණ්වික්, a. wang. £, -ate, සැබෑ 

බව සජමිරකරණවා හෝ ඔප්පුකර mB (nx. -ion.) 

n, ity [ (7 -ess.) 2. -ship 

author ඕ*හර්, rn. mg stan, ads, පොෞහත් කහන් 

authority ඹ තොරඉංවිය්, x. AS, යාක්ෂි (A. -ies, 

DCSE aI, උදාහරණ දෘක්ඵන වැදගශන් 

පාන්.) a. -ative [කරණවා, සපිරනරණචා 
authorise ඔම හාථ ඉඵඝ්', 2, බලයදෙොනවා, වලංගු 
autobiography ඕන බා බෙඹග්'රලිය්, n. තමා 5B 

ණ් Panes සවකීය ජීවිහකථාච. a. -ical 

autocrasy, 3 
autocracy, i ඕකබටොක්'රසිය්, තනිබලයෙහ් ඈ 

Hp) කිරිම, ඉශ්රඡධබච. ॥, -t, DRAGS ඉඇෑති 
රජ (a. -ic) [geod අකුරු 

autograph ඕන ටා 'ග්රල්, n. DR eatnn ozs 
automatic ඕ ටොමැට්ඉක්, a. DBs බලයෙක් 
කියානරණ [Rome යනතු්ර 

automaton DETrD' අ වා හ්, n. යවකීය බලයෙන් 
autumn ඕ ට මෲ, n. gesiesd නුභ්චවෙනි wand 
(SPO බෙර We, BO Gn, BAS 223 esto 
32.8), ශරන්කා ලය, a. -al 
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auxiliary ඞ්ග්ස්'ඉල්යරිය්, a. උසුකාර, ආඈධාර, ෲ. 
උපක්කාරකාරයෘ [ ඨී. a. -able 

avail 'අ€ංව්ල්, v. ප්රමයෝජ්ඟඉවආඞා, n. ප්රමයජහ 

avalanche ඈ චවි*අ ලෑඤ්ච්, n. කඳුවලිහ් වැටෙන 

හම කැට සහ පස් මිශ්ර Iona හිම nahn 

avarice ඈ ව්'අරිසඝ්, 74. තණ්නාව, හද ආශාව, a. 
-lous (77. -ness) 

avaunt ' අචොණ්ට්, inter7. පල ! පිටවෙය ! 

avenge ' අවැ ඤ්ජ්, අ, පළිගන්නචා. n. -r 

avenue ඈව්ඉන්යු, n. මාගීය, පලල් චීජිය, දොපස 
ගස්ඇහි පාර 

aver *අං*චාර, v. සහතිකලෙස ක්ජිය ආචා, n. -ment 
average ඇඈව්'අථ එජ්, % මධ්යසථ ප්රමාණය ows 
ගණද. අ. 

averse 'අ*'වාථස්, a. අප්රිය, 5510. 7. -ion; -eness 
avert *g'8250, v. වලක්චනවා 
aviary ඒවිඑරිය්, n. on8 ගේ, පක්ෂි කූඩුව 
avidity ' අචිඞ්ඉටිය්, n. තදා ආශාව හෝ රුචිය 
avocation ඇව්ඹඉක්් 'හේ්, % රයඝාව, රස්යාවබට 
296 & වැඞේ {-able. 7$. -ance 

avuid 'අ චොඉඞ, v. ථුරුනරණචා, වලකහබා. a. 
avoirdupois’ ඈ ව' අථ ඞුපොඉස්ං, 2x රාහ්තලබට 

ඹෘන්ස් 16 ක් ඇති බරක්රමය 
avouch *¢sOa®, v. සහතිකකොට රිය වා, සමිර 
කොට ක්ියනවඑඵා, පිළිගන්නවා 

AVOW ' ඉව, v. ප්රකාශ්යකාට Ax, පිළිගන් 
චා. a.-able. x, -al = 
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await -qeH®, v. බලාසිවිනචා, සැරසී සිවිනචා 

awake 'අවේක්, v. (නින්දොන්) පුබු්රචහචා, 

ප්රබුදිනවා. a. මහෞනිලද;ඉණන්න. v. -n, පුබුදුචනවා 

award 'අමවෝර්ඞ්, 2. හියමකරණාචා, චිනතිශ්චය ක 
රණ්චා. ෲ. 

aware 'අම්ච' අථ, a. දාැහඟගෙණ්ඉන්න, GID 

away ' අවි, ad. අහකට, අහන්, ඉදිරිපිටනෑ තුව 

awe ඕ, ඈ, ගෞරව (ආදාර) සහිත බය. v. SANS 

බය ඈතිකරණාවා. අ. -ful, භයානක. (71. -ness) 

awhile *අහ් චල්, ad. විකකට, මදෘාචේලංචකට 

awkward ඕක් චාථ ඞී, a. goss, අවල පහණ, අශෝ 

Ma. 7. -ness 

awl ඕල්, n. සපත්තු මහන්නක්ගේ චිදිනකටුව 
awn ඕන්, 7. Dos හෝ හණවගීවල රැවුල හෙ 

වන් ඉලෝම 

awning ඕන්ඉං, n. Ses [Sa 
awry "අමරේ, a. එහේ අඹ. පෙරළී, giedd, විප 
axe ඈක්ස්, 3, පොර රාව, කෙටේරිය 

axiom ඈක්ස්ඉ අම්, n. gay, සඬඞං හත. a. -atic 

axis ආඈක්ස්ඉස්, n. goa, 26,03 

axle ඈක්ස්ල්, කං 

axle-tree ම ඇන්ස්ල්ටරි, } n. (කරන්ත) අලවංගුව 
axle-box ඈ ක්ස්ල්්මබාක්ස්, n. (osteo) බොස් 

ගෙඩිය, නාභිය 

ave 99, ad. DO, සත්තකට 

aye, ad. නිතර 
agure ඇස්උරථ, 7. නිල, ආකාශ Ics, ආකාශය 
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B. 

b බී, eaiSed දෙවනි esasa 

babble බැ බ්බ්ල්, v. ( කුඞාදාරු See sd) gat පූ 2 

ලෙස කථාකරණපචා, OG HDD HDs, රහස්දිය mos. 

n. ඉථිශුඝ්ය කථාව. n. -ment. n. -r 

babe 6QA, n. (ලදරුවා, DR We, 

baboon බැබලෲන්, xn. €ලලාකු වදුරු DA ක් 

. baby මබ්බ්යඝ්, n. E5182, BA we, 

becchanal බෑක්ක"කංඟනල්, 
bacchanalian බැක්"කගෙ ලියන්, | ” wee 
Ione ඝෝෂාකරමින් GAs Ian». a. 

bachelor බැ ච්ඉ @6, 2. අචිචාහන 46.059, අග්ර 

ශාෘඞඛහශාලාචණ මුල් පණ්ධඨඩිත නාමය ලැබූ අය 

back බැක්, 7. පිට, පස්ස. a. පස්සෙන් BSS. ad. 

පස්සට, හෑඑන 

backbite බැ ක්€ බබෙට්, v. කෝල ඉ? කියනවා [[ඈටය 
backbone බැක්බෝ ඝ්, x. පිටිංණකාන්ද, කො ඳු 

backdoor බැක්ඉ ඞාර, n. පස්සා දර 

background බෑ ක්ග්රෞෞණ්ඞ්, n. 28:5 පිහිවි හෝ 
පස්සපැත්ගහනෝ HO [ චෙනචා. 7. -r, 

backslide බැ ක් සලු ඞ, 6. පසුබසනවා, පසුබබ 
backward බැක්'චාථ£ඞ, a. “EDO. 3, 92g nt. 

-ness. ad. -8, සසසම 

bacon බෙක් .ං, ॥. ලුණු 675.94 
bed බැඞ්, අ. හරක, 40. 7. -ness [Sa} 
bade බෑඞ් (4) eDH, v. (‘hid’ යන්නෝ අතීන 

D 
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badge බෑජ්, n. ලකුණ 
badger Qr'd6, n. බ්ල් mde සිවල් චගීයක් 

baffle බෑල්ල්ල්, v. පරදනචා 

bag බැග්, 2. මල්ල, ඉකාෂය. tr. මල්ලකට GOD 

චා, පිරුණු මල්ලක්මෙහ් වෙනවා, අල්්ලංහවා 

baggage බෑ ග්ගෙජ්, n. ගමන්බඩු 

bagging බෑග්ගිං, 74. මලු සාදාහ රෙදි 

bagpipe බැග්ම පෙජ්, ॥. පිඹිත හඟලාවගිය ක් 

bail බෙල්, n. grow, ඈ පකාරයා. Vv. ඇපදෝහචා 

(a. -able.) 

bail බේල්, v. ඹරූචකික් OS ඉහිණවා 

bailie බෙල්ඉ;, n. ස්්කොට්ලහ්නයේ විනිශ්වච්ය කාර 

මුලාදෑනීයෙක් 

bailiff බෙල්ඉග්, n. මිනීසුක් ඇල්ලී ම දෘඞමුදාල් අය 
කිරීම ජූරිසභෟ නැදාවීම් ආදි කටයුතු කරණ 

මුලාදෑහියෙක්, ඉඩම් පිළිබද කලමහාකරූ 

bait බෙට්, 3. 4.9, සින ලෙවහ ඉදූය 

bake බේක්, ?. පුලුස්ස න චා. n. -r. ॥. -ry, පාං පු 

ලුස්සඟ chad 

balance බෑල් 'අක්ස්, n. හන රාදිය, සම බර හෝ බල 

©, ඉතුරු කොටස. v. සමනකරණචවා, ගණක් COS 

ණචා 
balcony බෑල්කෞණති, n. උඩුමහලක පිට බරාඳෙ 

bald බෝල්ඞ්, අ. ඉස මුඩුවූ, DOO, අල ඹකතාරනැති. 
nm. -ness [(දොවෙනි ‘bail’ AQ) 

bale බේල්, 7. (බඩු) මිවිය. v. (AA) SH කරණචෘ 
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bale-fire බේල් ලර, n. ලකුණක්වශඉයන් eas 

දෘන ශිහ්න, අන්න රාය ලකුණ 
baleful බේල්ලෆුල්, අ. රුක්ෂශගණොාදොන,වචිහාශකරණ 

balk බෝක්, v. එලක්චවනවා, බාධානරණවා, ඈ. 

SIO භැරිය බිම්තීරය, @croep කදා, බාධාව 

ball බොල්, 1. බෝලය, ගෝලය, උණ්ඞය, නෑ 

ටුම් උත්සවය, බාල 
ballad බැ ල්'ලඞ්, x. BE, SQA පදාචලික් oat 

කථානාව්යය [නිකම් බර 
hallast බැල් 'ලස්ට්, n. බරවිමට හැව්්අඹියේ da 
ballet බැල්මේ (ගෝ) බැල්ලැට්, n. mins විශේ 
enw [ මට යඟඞහ්රයක් 

balloon බැල්ලුහ්, 2. ආකාශයා භය, අගසින් යෘ 
hallot Aico, 4. ඉහෝරාගැණිමට Gown ගෝල, 

SH PEA, එසේ දමීමෙන් තා රාගෑ ණ්ම. v. 

balm බාම්, n. සුචඳ€ තල්, oo. a. -y. (7. -iness) 
balsam ඉබෝල් සත, n. සුචඳලාටු, ගුගුල්, PALO 
baluster බැල්අස්ං'ටථ, n. කුඩානණුව [ කණුපෙල 
balustrade බැල් අස්ටෙර්ඞ, ඈ, médoted ma» 
bamboo බැම්බු, 2. උණගහ [ ඉවුල්කරණචවෘෟ ' 
bamboozle බැඉබුස'ල්, 6. වංචාකරණවා, හින 
‘ban බැ ක්, 2. ශාපය, හහණම. v. ( bann බ.) 
banana ‘Aaa, 2. eden 

band බැණ්ඞ, n. AEMSSteSa, බැඳුම, සමාශම, 
තූය්යකරණ සමාගම [ පවියං 

bandage බැ ණ්ඞ්ඵප්,, n.. නුචාලයක් බඳිහ රෙදි 
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bandit බෑ ඤෝබ්ව්, n. මං පහරණ හොරා 

bandy බෑ ණ්විය්, v. එහාට මෙහාට ගසනවා, දීලා 
MMI. a. Fig. 74. කරන්තය, රථය 

bane බේ න්, n. Ba, විනාශයට තා රණය. a, -ful 

bang බැඞ්, v. (ශබදසභිතච) සෑ€රහ් ගහණවා, 
සෑරෙන් හෙලහනචා. 1. හදාපහර, ශබ්ද CHO 

ඟෑසීමේ ගඬ 

bangle බෑංග්ල්, 7. වලල්ල 

banian බෑ හේිඉ.අ ස්, n. හිහ්රුඉවෙ ලෙක්ද, බෑනියම 

banish බැ නිග්, v. Cada පිට දූම්ඟවා ॥. -ment 

bank බැංැක්, %. ඉචුර, නියර, Sond, බෑංකුව. 

er, මුදල් භාණ්ඞාගාරින ඝෟ, n. -ing, මුදල් mos 

Broa ධූරය. ,-11906. බැංකු මිල පනුස 

bankrupt බැංක්ජ්ව්, n. වඞඛනභඞගන්වය 71% 
ඉස. n -cy, වසඝසනුභවඞගන් එය 

banner Q,29'006, n. කාසිය, ධවජය. n. -et 

banns බැ ණ්සඝ්, n. GaS 0 (පරගමි) 

Danquet ඛැංසෟෑට්, n. උතුමි මංගල්යය. v. 

banter බැ ඤා'ටර, v. කතවටනමකරණ්යවා. n. 

banyan බෑ ඝ් 'යක්, අ? හුගගහ (banian 2.) 

£0:1.21877්යබෑ ප්විස්'ම්,?&, බව්හිස්මය, හිසඅන් නිඹිම. 

අ -mal. x. -t, බැප්විස්ට් සභාවේ අය, v. -e 

bar 825, 2. Cae, බාධංව, විනිශ්වච්ය Emel 
නීතිඥයණ්ට eds md merge ඝථාහස, SDeqa> 
සථාආඇය. v. 

barb 8:58, 1. See Bag ආදියේ පස්සාහුඞං 
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harbarian Bees age n. DOO6as. a. හෝ -a. 

08 බාර. 'බරස්, අ. චනචර, Gao, චවණඞඩ 

barber බාථ 'ංබර්, n. පණික්ක්ියා 

bard බාථඞ්, 2. කච් කියමින් ඈ විදින කාවාණනාර 
යා, කාව්යනාරයා 

bare බෙ' අථ, a. Lig teal සැරසිලිනැසකි, nwa. 

v. n. -ness. ad. වැස්මික් හැනුව, යන්න 3 

barefaced බෙ' අථ ලෝ ස්ඞ, a. මූණවසා 0.5, AF 
ලජ්ජා 

bargain බාථගෙ න්, n. විකිණ්ම හා ම්ලේට ගෘ 

ණීම පිළිබද ගිවිසුම, ලාබෙට ම්ල ළී ගෑ ණ්ම. v. 

barge බාථජ්, %. පාරූව, පඞව්ච 

bark බාර ක්, n. asd පාන්න, නැවිචයී5ක් 

bark බාරක්, v. බූරණවා, පොනුෂරිණවා. 7, 

barley බාථලිය්, n. යච, බාර ළී. 7, -corn, යච ඈ 
ටය, FONECA HERTS පංගුව 

barm බාථ ම, 2. පැසෙනමන්පැන්හි පෙණ, මුශුක් 
harn බාථ රා, 83. ධාන්ය රංස්කරණ ගේ 
barometer 'බං රාඉමි'බර,, ඈ. Dime කිරණ යක් 
හය, වායුතුලාව. a. -ric, -rical 

‘baron බැර අන්, vn. odSOHD MISO BOD. wm. 
-&s. a. -ial.. 71. -age [n. ‘age, -cy 

baronet බැර අ නෑට්, 1. නවෙනිහරවරමෙ සටුවරයාං 
barque බාථක්, n. 20,02 ගීයක් (bark බ.) 
barrack බෑ රථ රක්, අ. යුඩහේවායන්ගේ නිවස 
barrel බැරරැල්, n. පිජ්ප න, පිජ්පගචෑ නිදෙයක් 
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barren බෑ 5'°6e3, a. වඳ, BEM, Had: 2. 

-ness 
barricade බෑර්රිකේඞ්, n. ගස් පස් යනාදියෙක් 

ඉක්මණින් නල පචුර, බාඞාච. v. [ මායිම් 

barrier බෑැර්රි'ඉථ, n. කොටුච, Arend, සීමා ච, 

barrister බෑ ථ රිස්'බථර්, n. ප්රධාන නීතිඥඝා 

barrow බැර්ම රා, n. qdmodess, රෝදා එකේ 

අන්කරන්නේ 

barter බාර්ංබර්, n. බඩු හුචම්ාරුකිරීමෙක් චල 

€ෂ කරණවා [වගීයක් 

basalt 'බසෝල්ට්, ෲ. සුදාට හුරූ අතුපාට ඈහි ගල 

base බේස්, a. HD, පහන් (x. -ness). 7. පනුල, 

අඞ්ය, පහන් නාදෘය, මිශ්රචී mgm වසනුචණ ප්ර 

ඞඛාන කොටස. v. පිහිටුවන වා. a. basic 

basement eG SHO, n. AMA SC ලේ පහන 

නවිටුච [ 72. -ness 

bashful බැ ෆුල්, ය. ලජ්ජාමෙහ, et සහිත. 

basin ඔබ්ස්න්, n, DO පලල්තලිය, බේසම, COO, 

oon භූමිය 

basis €O24, 2. ඉඞිතාලම, අන්තිවාර$්, මුල 

bask ‘Aedes, v. ( ඉම්වචහෝ ගිහි) නපිනවා 

basket 'බස්කෑව්, n. MDa, වැල් පෙව්විය 

bass මබ්ස්, 34. පහන් නාදය (:--108,86 ) 

bast බෑස්ට්, ෲ. SOEs 

bastard බැස්'ටාථ්ඞ්, n. අචවජාහභකයෘ., a. GDH 

කෲ ඉසහෲ [වක්කරණවං 

baste මබ්ස්ව්, 6. මකාටුවකතිහ් meno, vad 
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bat බැව්, 4. චව්ලා, පන්දුපිහ්ත හෝ ONE. v. 

batch බැව්, 7. ODO පිලිස්සු පෘන රැස, එකට අ 

යිති ගොඩ 

bath බාන්, 2. නෑම, D2 සථාහය, භා නවනර. v. 

-ළ බේහ්, 2208) [පොල්ල 

baton බෑව්*'අන්, 7, මපාලිස්නාරැ ආථ්හ්ගේ අණ 

batta බැට්ට, 2. DONG, Ams 

battalion QOO, cass, n. 500 හිට 1000 දක්වා 

හභ්වායන්ගෙන් gat පාබල €ස්ඟාගා ණ්ඞය 

batten බෑට්ව්න්, xn. අඟල් සඵල්පයක් පළල ලෑලි 

කැබැල්ල, v. (එබදු) ලෑලි නැබැල්ලක් oa 

රණවා, DOM GOs [පයක් මිශ්රවූ cca 
batter බැට්ං'බථ, හෑවන නෑ චන ගසනවා, ද්රච්ය න 

battery බෑව්ංටරීයඝ්, n. කෘාලනුවක්කු කාටුව, කා 

CHES SG CHI ථඊබ වැසිගණහ, නාලා 

තුවක්කු ආදිය සහිත හේචා පිරිස, අයුතුගෑ සීම් 

battle බැව්ව්ල්, n. qdo, ado. v. ॥. -ment, 

HS ඈහි ප්රාකාරය 

bauble 27 බෝබ්ල්, n. සුළු ඉඳඨ, අගය O18 MO 
bawble ( රණය, ්යෞළිබඩුව 

bawl බෝල්, 2, නෑගසආචා, අඬගසනවචා. ෲ. 

bay බේ, අ. නඹවන්, මඔදාරත,, බහඟබොෞකුච්රාය, 
(බල්ලෙකුගේ) ෆිරි ම, ගසඝ්වගීයක්. v.. බූරණව්ා 

bayonet බේඹනැෑව්, n. තුචක්කු කිරිච්ච්ෲ, බයි 
නෙන්තුව. ?. බයිනෙන්නචෙස් අනිභචා 

bazaar බෑ ඝෘ*ථ, n. නඞ්ය, සල්පිල 
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be බී, v. *-චහචා, ඉ න්ඞනවඞෘ, BSD 

beach බව්, n. €D66, තෙර 

beacon S3a,n ලකුණක් වශයෙන් උස් සථාහ 
am දල්චනලද එලිය 

bead $8, n. පබලු 2108, බොරදාවම [දෘෑනිෂයෙක් 

beadle බිඞ්ල්, % පණිෆව්ඞ කාරයා, පල්ලියේ මුලෘ 
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bleat BEBO, 2. ADS OB. 2, බෑගානචවා 

bleed BEA, , GADD, ලෝඅරිණවා 

blemish ®@.2@a, n. කැලල, SYS. v. 

blench Q@re8, v. පස්සටචෙඞවා, බාධාකරණචා 

blend බලෑණ්ඞ, v. මිශ්රකරණචඵෟෘ 

bless බ්ලැ ඝ්, v. ආශිවබාදාකරණවා, ප්රශංසාකරණචවා 
blight බ්ලෙලට්, n පැලවගි පිළිබද රෝගයක්, 

පුහුවීම. v. COSCO», නිශඵලකරණවා [වා 
blind බ් ලෙෛණ්ඞ්, a. GA. ॥, -1:698, v. අරඛකරණ 
blindfold බ් ල කාඞ් ල්ඞ්, a. ඇ ස්වසනලදූ.?. 
blink බ්ලිංක්, 2. බැලීම, මාහා ත. v. ඈස්පියග 
~භණවා, මගඅරිණවා. 7% -ers, ඉශ්වයාඑග් ඈස් 
වැසුම [ (7, -ness) 

bliss බිලිස්, un. Cod ප්රීතිය ems සැප. a. -ful 
blister බලිස් ''ටථ, 2. බුබුල. 2, බුබුලු ඈසටගන්වච නවා 
blithe බ්ශලෙන්, a. gaa’, ප්රිතිම හ්. a. -some 
blizzard Déld* 4d, n. හිම සහ ශ්න gest gat 
හද Qamgo 

bloat බ්ලෝට්, 6, ඉදිමෙනචා, පිපෙනචා , 
block බ්ලොක, %. කැබැල්ල, කජප්පිය, බාධාව. v. 
blockade බලොකේඞ, n. වටල?ම. ඈ, (යාමථම) 

_ බාධා කරණවා 
blockhead බ්ලොක් ගෙඞ්, n, ගුඞ්ඞ්යා, මෙඞයා 
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block-house e~mwemad, n. ලීයෙන්හැඟු බල 
625998 

blockish DemdBe’, a. අහන, OSH; OHA 

blonde 2 බ්ලෞණ්ඞ්, a. ඉතා gE. 2 ඉතා HF 
blond ඉසමකගකෝේ ඈන්න් 

blood බ්ලඞ්, n. ලේ, ලේ නැකම. a. -y DAH, ලේ 
භැවරුණු, ඉතා කෑර, මිනීමරු [බලුවශගීයක් 

bloodhound බ්/(බඞ්මනෲ ඥ්ඞ්, rn. හියුණු ඉව 418 

blood-vessel RAD: bs, n. ලේ නූහරය 

bloom 29, 7. Oe, මල්පිපිම, oF gh 0 BO. 
ඒ, (a. -ing, Bm). a. -y, Done 

blossom බ්ලෞස්සම්, ඈ, මල. vr. මල් ප්පෙහවා 
blot බ්්ලොට්, 5. (කැ ලල්එලින්) emenme>, 
මකහඝචාං ෲ. ලපය, බින්දුව, කැ ලල. n.-ter, ම 
as, Ado පොචහ කංඞදාසිකෑ බැල්ල, 5 
එ කරුණු ලියඟ පොත 

blotch බ්ලො ච්, 7. හම ම් බබ්ල, a. -y 

blow බිල, n. ond, ead විපත, ගෑසිම, & 
HD. 2. පිඹිනතවා, හමනවා [මගේ නෙල 

blubber QDS, n. OTOH ME ඹහ මුරුම්සුක් 
bludgeon බ්ලඞ්ජ්'අංක්, n. කොට AS Cece 
blue AS, n නිල්පාට. අ. නිල්. (2. -ness) 
blue-book AG බුක්, n. නිල් පිටි කොල ඇති ආ ඥ්ඩු 

චේ වාහාපොහත 

bluish බලුඉණ්, අ මදක් නිල් 
bluff Qe, අ. ඉතා බෑවුම, මහත්, war, පරූෂ_ 

%. ලස් AxrDD mae 
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blunder බ්ලු ඤ් AS, n. තදාඛල OSE, අහ කමින් 

කල වරදූ. v. 2. -buss, ඉකාම නුචඑක්කුච 

blunt ඛලණ්ට්, a. මොබ, මුචෘත හෝ උල්කම 

නැනි, මදක් රඋඊවු. 7/. -ness 

blur BAS, 6, අඳුරු කර ණ්චා, BED ණවා. m 

කැල්ල [කථාකරණවා 

blurt බං(ලඒථට්, v. eddies අප්රචවේයම් ලෙස 
41181) Dee, ය, ලජජාචෙන චා, ලජජාතට අප්රියහාව 

MES6SS මූණ 625VHD හෝ අලියෙහවා 
bluster බ්ලස්'බථ, 2. තදාසුලං ඥෝෂාව වැනි මහත් 

ආකුල ඝෝගාච, පාරටඛ්ටුකිරීම v. භෝෝෂාඅඹගික් 
නථාකරණවා 

boa බෝ, 7. මහප්ඛුරා [ පිඹුරා 
boa-constrictor බේ අ කොණ්ස්බරි ක්'ට ථ, n. මහ 
boar බෝර, %. ඌරා, adng Cams උෘරා 
board බෝර ඞ, n (ලෑල්ල, කෑම; සභාව, 0.5 

BOQ. 2, (ලෑලිගහණවා, කෑම බීම දෘහවා 
හෝ ලබනවා 

boast බෝස්ට්, v. GDOS කියනා. x. ad -ful - 
boat බෙ! ව්, 4, ඔරුව, නැව. v. ඔරුවෙන් oD 

චෲ 26,6983 amd [ආදිය භාර මුලා දෑනියෘ 
boatswain බෝව්ස්වේන්, % නැවේ Do; රූචල් 
bob ඉබාබ, 2. ඉහල පහල පැනීම, AED බැඳ ඉ 
හල පහල පන්චවහදෝදය — 

bobbin බෞඛබඛ්බින්, n. බීර ඵච 
bode බෝඞ, v. කලින් Baad: 
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bodice බො ඉස්, n. ඉ චා ලිය 

bodkin ල බාඞ්ක්ිණන්, n. විදින හෝ අදින නටුව 

body ඉබොඞ්ඉ, n. ශරිරය, සමූහය, a. -ily 

boer QS, xn. දූකුණු අප්රිහාවේ (ලංසි ජාතිකයා 

bog බොග්, n. මඞවගුර, අ. -gy [වචංචාකරණවංා 

boggle මබොග්ග්ල්, v. meas මෙහ් නවහනහනවා, 

bogus බෝගස්, a. මිථ්යා, ඉඛාරු 

boil බොය්ල්, 5, උණුවචෙඟවා,හම්බනවා, xn, OOH 

ය, ගඩුව. 2. -er, උණුනරන්නා, උණුකරණ හං 

ලිය හෝ කනටාරය 
boisterous ම්බාෘස්ස්'බ ed, අ. Apa, SJ wd er 

bold ඉ බාල්ඞ්, a. නිථ හින, n. -ness 

bole බෝල්, 7. (Wedd) ae 

boll බෝල්, n. කරල, බුසල් ංදෙනක මිදරුම 

bolster බෝල්ස්ං'ටථ, ॥. බෝල භාට්ට්ය, ආධාර 

මානාට්ටය. Vv. ආධාරනරණවා [පලායනවා 

bolt බෝල්ට්, n. Sow, අගුල. 0. අගුලදාමහඟ ඵා 

bomb ම බාම්, n. gyda ord oases 

bombard බොම්බාථඞ්, v. (ම කාටුවකට) ප්රපුරණ 

SND ගෝල ආදිය දමා කාලනුචක්කු 605 DH 

නචා. n. -ment. x. -ier, එසේ SF ඞිනිබන්නා 

bombast බො බෑස්ට්, n. Daw පිපි තිබෙගාටං 

Caren ලහිල් ද්රච්යයක්, කථාවෙහි හෝ ලීම මහේ 

අහංකාරභහාවය. අ. -ic 

bombshell ම බා ම්ෂෑ (්, n. (bomb බ.) [ අචඞිනතාව 

bonafide ඛෝණනගල”ෛගි, ud. සහ a. අවඞඩික, ». -8) 



ral 

bonbon බො. ම බාං, 7. BBO58 

bond ඉබාණ්ඞ්, n. බැඳීමට <ae:EH දෙස, පො 

රෙන්දථු පනුය, 3617 නො ඉගව් බඩු දමන ගබ 

ඞාච. ය. වාල්, . -8, දෑම්චෑ ල්, හිර ඈඞස්සිය. 7. 

-age, වාල්නම 

bondman ම ඛාණ්ඞ්මෑන්, ! 

bondsman මඉබාණ්ඞෆ්මෑන්, | ' Oe 

bone Oss, 2. 4100. a. -y. [| ගෆාකු ASA 

bonfire බොහන් යර, n. Gomes පිළිබඳදුව දල්වන 

bonmot මබාං මෝ, . OS කියමන, සරදාමී Ad 

මන 

bonnet බොන්නැට්, n. ඝත්රින්ගේ comets 

bonus GAJ*ad, n. 2:5355 SEN ඝමක්, නෑගඟග්ග 

bonze GAssed-, 2. (ජපන් ආදියේ) GAD මහ 

Hoomsed 

booby QS, x. SA=z2, ¢O18 >) 

book බුක්, n. පොත. v. GMD ලියානබන 

-ish පොහ් සි යවීනමහි com ඇති. //- -keeper, 

පොතක ගණන්ලිය්යන්න:. 4 -let. කුඩා පා ත.!7/, 

-maker, ග්රන්ථ කරන්නා, ඔට්ටුකරස්නා. xn, 

-worm, මළාන්පණුවා, නිතර S පාත්කියචන්නා. 

bookbinder බුක් බෙණ 'ඞර්, n. පොත්බදි්න්නාං 

boom බුම්, 3. මුගුලදු ඝෝෂාව හෝ කාලණඟවක්කු. 

හඬ Dd ගෑඹුරු හඬ, රුචල o¢ CGHFZOO 

යොදාන පොල්ල [නචානාර ලී ආ යුධයක් 

boomerang ඛ) 2 'අර්ං, n. ඕසහුලියා සචැ දශ්න්ඟගේ 

a aie 1. a 
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boon බුන්, 2. Orda, O60. a. සතුවු [ (74. -ness) 

boor AS, 2. ගොවි යා, පිවිසරයා, නූගන් අස. a.-ish 

boot QO, ෲ. බුට් නමැහි උස් සපත්තුව, ප්රයෝජඝ 
ය. ?. ප්රමයෝජන මෙනවා, AD පා ලනචා 

booth බුන්, x. O8)2, බඩු Sanwa පිලං 

booty බුවිය්, rn. කොල්(ලනාගතහ් දෙය 

00:52 බාරැක්ස්, n. BONS. a. - cic 

border G825°85, 2. ගැටිය, වාවිය, ded. v. 

bore බෝර, v. සිටුරුකර ණචා. 2. BES, MIGS කා 
Oxo, MEVDED පාර 

born 6&3 529, a. උපන් (bear ඛ, ) 

borne බෝර ෆන්, a. ගගණශිය (bear A.) 

borough බථඕ, x. මහා VAG සභාවට ONG 
Caw සවඝ Os, පුරය 

borrow $25 5ර1, ». හ්යමගන්න ඵා 

bosh Gav, » SA කථාව, ප්රලාප්ය, සුඵ දය 

bosom ඛු 3.'අම, 2. ලැපැන්-, ඇතු $ Saga. a. 
හිනගේසි. v. [ අ. - 63 

boss බොස්, 3. මොඛ්ටුව වැනි een, සචාමියා. 
botany AD: 2 හි, n. Draws Dime ආදිය ජළිබද 
5509. අ. -ic, -ical. 74. -ist 

botch බොව, rn. M629 දාමු (ණ්ඞ්ය, නර කබ ක 
රණ ලද්දා, ඉද මුව, ගෙඩිය. ?. 

both බෝන්, a. සහ pron. ඉදෘදෝහාම, දෝොකම 
bother බොදෘථ, n. ක දුරය. v. කරදාරකරණවා 
bottle බොඛ්ල්, x. බෝහලය. v. බෝහලයේ දෘම 

ඟවා 
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bottom බොචව්ටා ම, n. පතල, gn [ක්යනැණිම 

bottomry බාට්ටඉ රිශ්, n. නෑවක් උනස් කාට 

bough Gala, 3. අන්ත, ශාඛාව 

boulder බෙ!ල්' HS, n. මගවීමෙන් OOO ගල 

bounce GAasde, n. 6.489, පුච්ච ම. v. 

bound eAacd®&, n. BMD, ඉම, පෑ RO. v. සිමා නි 

HQ කරණවා, ප්රමාණයනියමනරණවා, පනිනචාං 
a. ABA, සන්තක, නියම, යන, යැරසී «:8 

( ලෑස්හි ) n. -ary, ඉම. a. -en, බැඳීිසවින, යුනු 

bounty බෞ ණ්වි, n. ත්යාගච හනතඟම, නැග්ග 
bouquet බොක, , OF ඉගපාඟුර [ඉකුරු Daa 

bourgeois බර ජො, n. (ම් අකුරු මහත) කුඩා 

bourn ඉහෝ bourne බෙර න්, n. සීමාව, ඉම 

bout බෞට්, n. හෑ ඉම, වර, උන්සාහය 

bovine 6AISEO<, a. ගවයන් සම්බනා, ගව 

bow බච්, 2. 29-26 කරණවා, 9, GOW, 

යටන්මඛෙනවා. xn. ඉඇ නිය [ඉඳු පජමින්හා 
bow බෝ, n. 6a. n.-man, ථුනුවාසා, ඈනියේ 
bowels බ වි*අල්ඝ්, n. ADD: CG, අහුකඉපොච 
bower ADS, x. අතු මකොලඑලින් කල BOD, ලිය 

මඩුල්ල. අ. -y 
howl බෝල්, n. පාත්ර, ong). v. OE HOGA? 
bowman බෞෝමැණ්, 2. දුනුකෘරශා, GQ a2 
box මබාක්ස්, n. ssO3x, gon, අතුල්පහර්. v. 
boy බෝය්, n. පිරිම්ෆ මයා. a. -ish. 2. -hood, ලමා 
නාලය 
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boycott බොඉ නෞට්, r. යමෙකු සමග Dogg 

ආදිය භැරදාම්මට සම්මහකඟකරගන්නආටා 

brace edd, n. AED ඉදූය, බැඳීම, ජෝඩුව. v. 

bracelet බ්රථෙස්ලෑට්, n. Dee 

bracing QedBr, අ. DED, ශන්ඡතියදෙන 

bracket DLest-qO, n. ‘BL-ard” නමැති කූරූපාව, 

1421. [1 OO ලකුණූ, v. [-ness 

brackish බරැක්ඉෂ්, a. ලූුණුරස ඈති, SHC. , 

brag Ada, n පූවිචම, පාරට්ටුව. v. [චමකාරයා 

braggart බරැග්ංගාරථ්ව්, අ. පුච්චම ec An. n. SO 
Brahman ඛ :2Ds3,) n. ඛාහ්මිණයා. n. -ism, YY 
Brahmin ඛාමින්, මාගම 

braid බ්ම ථඞ්, 3. CODD මැහිම. 5, 

brain බ්රේක්, 3. ඉමාඉල්, සිහිහුවණ. v. 

brake බරෙක්, 4. හණ DAD ආයඞයක්, අසුන් පු 

රූදු කරණ රථය, DOD බාධාකරණ උපකුම 
යක්, ලෑහැබ [කටුපඳුරෘ 

bramble ALTA, n. කටු සහිත පෑල වශීයක්, 
bran ALS, n. පරඵ, දෘහච්යා 

branch ALeP5, n. අ ate, ශාඛාව. v. a. -y 
brand ALD, ॥. 8S පෙත ල්ල, කඩුව, හක් 

නිවරණය, නරම, MC 
brand-new ඛෑ ණ්ඞ්න්යු, 
bran-new ඛෑ dag, සි ॥ a. ඉතා අලුත් 
brandish බරැණ්ඞි්ර්, v. වඟනචා, ලෙලචනවා 
brandy බරැණ්සිය්, n. වැසින්චලින් තනනලදා 

'බරැණ්ඞි' හමෑති SO 
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brasier ල බුසි* අ ථ්, n.=brazier ''පින්තලං 

brass බරාස්, n. පින්නල. අ. - 7, පින්තලෙන් කල,. 
brat 419, ». ලම්ඝා, පෑ විසා 

bravado බ්ර විළ ඬ?, n. Cha නරථ ජන *, පුච්චම 

brave බ් ථරේව්, a. BOBO, € ධෙ2 බිමන්. ෲ.-1/[ සෘඞු!' 

bravo බි ථ ව, n. නිථීභීහ, හාරා. ?271/6??. යසසයි!' 

brawl Ei, 2, කෝලා හළ කරණචා ॥. 

brawn ඞබෝහ්, n. මස්, Gr Oda විය, ශරීරශක්' 
හිය. a. -y [චා CO කැගසහඟවා. zn. 

bray Qed, v. (චංමගඞ්යේ) මකාොාටනවා, S2200 

braze Dede", v. Soe පාස්සනචා. a. -n, 

Bancecexse, අලජ්ජ් [අභුරු නබල 

brazier බිසි. 'අර, 2. පිත්තල චැඞකරෑ චෟ, BB 

breach ASH, n. SEO, විච්රය. v. [ දොල්, රට දොල් ' 

bread බ්රැඞ්, n. පාන්, go, ආහාර, xn. -fruit, 
breadth බ්රැඞ්න්, xn. පලල [-age): 

break බ්රේක්, % AZO, ක, ඞී 9, හැ ච්තීම. v. (n. 

breakfast බිරැක්*'ල සව්, nr අලුමුසුව, Cee නාල. 
Ce කැම .v. 

breakneck Qedeva, ක්, a. අසික පල්ලම a4, 
අංහතරාය «Bo 

break-up Qed ec, 1. SC mo, හට්බුන්වීම 
break-water ඉබ්රක්වේ1' බර්, n. Ogg ප්රාකාරශ 

breast බිරැස්වී, n. ලෑපැහන්න, හිත, moa. v. 

breath Qa, n. හුසම, පණ, මදාපචන. v. -e- 

Va, SA@ ගන්නවා, හුස්ම ද: රිණවා 
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bred 15, v. ‘breed.’ යන්නේ අහිත විසි 

breech Q3H, n. ROOD, (නවක්කුවක) පස්සා 
SAH2008 

breeches බරි විස්, n. කාව කලින, 05,0 

breed Q3A, v. උපදවනවා, ඇඡහිනරණවා ॥. වශී 
ය, ජාති 5. %. -ing, ඉපදි ම, හැදීම, ශිලාචාරනම 

breeze බිථීස්', n. CHOI හමණ සුලඟ. අ. -y 

brethren ඛුද්'රඟන්, 7. (‘brother’ යන්සඟේ බුහුබස. ) 

සහෝදරයෝ, එක සමානමක් හෝ OM Sew 

චක් පිළිබදා gad [ජා පොත 

breviary බුර වි ංඅ ජ්, n. දෝචමෙගඟෙයේ පොත, පූ 

brevier ඛරිවීර්, n. (මෙ අකුරට මදක් මහත්) අකු 
රූ එගීයක් 

brevity බිරැචිඉවි, n. ලුහු ඞු තම්, සඞ්ෙන්පය 

brew බ්ර%, v. බීමජාහි mgd». 7. -ery, SD සාදූ 
D WO TOG [eal a, ov 

bribe @6Q)@, rn. අල්ලස, v. ॥. -ry, ඉල්ලස්දී ම 

brick බ්රික් nv. OSH. v. OSS අල්ලනවා 

bride @@@)D, 2. මණමාලළි. a. -al 

bridegroom ම ම ඛඞ්ගර* ම, n. මණමාල යා 
bridge බිරිජ්, n. පාලම, v. [Sqoa. v. 
bridle ව බඞ්ල්, n. MIMEMD, DASDDAD 
brief BSG, a. ලුහුඬු, කොට, n. සඞ්ක්ෙන්ප අදෘහස 
brier ලබ ඉර, n. මගාකටු. අ. -y 
brig Q8at, n. කුඹ දෝකක් සහිත හැවි විශගී්යයක් 
brigade බ්රිගේඩ්, n. ga හේවා කාණ්ඞ ager. 

n. -ier, එබඳු යුඞඩසමුූහයක නාසකයා 



Cur 
brigand බ්රිග් ඈ Hh, n. පල්හොරූ තාණ්ඞයකින් 

එකෙක්. n. -age, පල්හඟහොරකම 
bright බෛට්, a. ERecn, පෑහෑදිලි, n, -ness. v. 

-en, දිප්තිමහ් කරණචා 

brilliant බ්රිල්'යණ්ව්, අ ඉනා දිප්භිමිභ් (, -cy.) 
%. කාක්තිමහ් ළියමන්නිය ! 

brim @89, 2. ගැවිය, වාෆිය. (අ. -111,හාදාටපිරු ay 
brimstone බිරි මිස් බස්, n. නෙන්දාගම් 
brine මෙබ්රන්, n. SHED, SEG. 4. -y 
bring බ්රිංග්, v. CG ණ්යනචා 
brink බ්රිංක්, n. ede, 95 
brisk බ්රිස්ක්, a. Bad, ප්රාණවත්. n. -ness 
bristle බ්රිස්ස්ල්, n. උෟරුැ දල රෝමස. v. කෙළං 

න්සිවිනවා. අ. -y [සංම්බගා. 
British Q38¢, අ. බරිහාභ්යරට ent එහි ජනයා 
Briton බ්රි'බ හ්, n. බරිහා භෲ දෝශිකයා 
brittle බරිට්ව්ල්, a. පහඟසුවෙහ් Seen 
broach මුඛ) ච්, n. උල්වු දාය. v. BINS MHD 
broad ඛෝොඞ්, a. පලල, විශාල. v. -en 
brocade ea) 6238, n. රන් රිදි මල්සහින පටරෙදි 
brochure @4)%5, n. කුඞාපොත 
brogue බඛෝග්, ॥. පදම්භහොනඅ oda කල 68 
SEB, අශුඞලෙය ශබද්යදකිරීම 

broil Gas, v. (අභඟුරුපිබ හෝ යකඞඬමැස්ස පිට) 
බදිනවා. ෲ. නෝලාගළය, ඞබරය 

broke බෝක්, v. (‘break onesd අතීතවිසිය) කැ 
ඞුවෟා. අ. -n, කෑඩුහ, බිඳුනු 



55%) 

broker ඛෝ, කර, 74, අන්යයන් sDQD) බඞුඉමිලප් 
ගෙණ ටිකුණහ්හා, පරණ බඹු ෆකුණ හිනා. x, 
“age, එබදා ටකුණහ්නාට sem කු.ි; (2 කාමිස්) 

bronchitis මඛ්රාං න මණ විස්, vn. Or උනුර) රෝගය 
bronze ඛ්රෝ නස්", 2, තඹ හා බොලෙක්යුහ් ලෝහ 

වග්ය, එම ලෝහයෙන් කල පිළිමය. අ. 
brooch ඛෝතභීි, n. m8O5a, ආභරණය 
brood බිරෑ ඞ, v. (බිජු රැ කීම් මළී මක්) ටයාශගණ 

GHD, ක ගාටු සහිතව සශිත්*ල් ඉන්න 
චා. 3. එකචර රක්ිණුලෑ බූ පැබවි, පංශණ්ය 

brook @5x23, 2. ඇල, 6a. v. ඉවසනවා 
broom Q6x9, x. ඉදල, කො ස්ස, පැලවහන්යක්.අ.-% 
broth බොන්, %, හොද්ද 
brother ඛුද්* අථ, ॥. SOOTES 42, ඵිකසමාගමබට 
හෝ එක රක්ෂාච කරහ්නන්ගේ පග්නියට අය 
ති අශ. අ. -ly, ප්රේමවංහත (n..-iness) 

brother in-law Ad‘ ඉථ-ඉ හ්- ලෝ, n. Db Sapo (ce 
ගේ හෝ පුරුයොෂගේ සහෝදරයා) 

brow Sa)n,n. නලල, අද්දෘර. v. -beat, මැඞපව ක් 
වනවා, සැරකරණවා 

brown බ්රෞන්, අ. රහටහුරු දුඹුරු. v. අ. -ish 
browse @&)azd*, 6. ගස්චල දාලුකනවා 
bruin බ්රූ ඉ හ්, n. වලහා 
bruise Mord", 2, තැඵම, පොඞිවිම. ෑ. [ සැනැන්නි 
brunette බර: ණැට, ,. මදක් තඹඑන් on} කලු 
brunt a, ෲ, සැරකම, වේගය, ගැස්ම 



2:25. 
brush Q¥%,n. සපත්තු ආථ්යමළආ්ක කොස්ස ගෙ 

බුක්දාලය, සායම්ගානත කොස්ය, සුළුසමට හ. v, 

brusque බ්රස්ක්, a. රථගති ඈති. n. -ness 

brute Q610, n. Sno, වඟචරසා. a. Sass, 

චහචර, සිහ්නැනති, a. -ish (n. -ness), -al (n. -ity) 

bubble බබ්බ්ල්, xn. දියබුබුල, BAND, LOSae. »v. 
buccaneer Qed, 5, n. 96d emeemadas 
buck බක්, ॥. මුව ආද්න්ගේ පිරිමි om, පේන්න 

£26009 

bucket බක් ඇට්, n. බාල්දිය 

buckle බකල්, n. (Ven) ගෑසඝ්පරය 

bud QD, 2. gS, අංකුරය, D209). v. 
Buddha ඛබුඞිඞා, n. බුරු හු. n. -ism’ බුඞිඩිස්'මී, AAs 

ගම, n. -ist බුඞ්ඞිස්ට්, බුඞාග මනාරයෘ 
budge Ad, v. යනවා, හෙලචෙනවා 
“budget ALES, n. PROGR, අයවැය ගණන 
buff බල්, n. මීහරක් හමින් සැරු මංථු සම, MD පා 
ටම ආසන්න ව.ණිය, අ, 

buffalo බැර 'අම ලා, n. Sasa 
buffer බල් ලර, %. තට්ටුවීමේ වේගය 2,590 දුම් 

' රනවල ඉදපැන්නේ හත්බෙහ වට ඇණය 
buffet බල්ලැච්, n. රාක්ක්ිය, අනුල්පහර. v. 
butfoon බල්ලුන්, n. විහිඵථකාරයා, විගඞමා. n.-ery, 
විගඞම 

bug බග්, n. මකුණ [ පඹයා 
bugbear බග්බෙආරං,, 7. ALODOND දෙයක්, 
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buggy AGS, n. a ( අශ්ව) රථ චශීයක් 

bugle බ්යූග්ල්, n. ගොරණංව, හලාව- n. -r, හොර 

ණෑව BBO ඟේවායා ( නැගිලලං 
build බුල්ඩ්, v. ගොඩඞහඟගහවා. xn. -ing, ගොඞඩං 

bulb බල්බ, n. ගුළි ආකාර අලය, ඒ goad een. 
අ. -ous 

bulge බල්ජ්, n. OmSO. v. [(m. -iness.} 

bulk AGS, ॥. මහත, ප්රධඩානකොඞඬාසය. a. -y, 
bull බුල්, n. ගො ණෟ, පාජ්නූමාගේ qarweeqe 
bullet බුලලෑට්, x. උණ්ඞය, මුණ්ඞය 
bulletin බුලලෑ වින්, n. විශේ දෛහ්චීම් පතය 
bullion බුල්*යන්, n. අචවුණොගෑසූ (dee නොව. 

WM) රන් 58, පිවරටවචල මිල 
bullock ඛුලෙලාක්, % කප්පාථුකලළ ගොණ, moms 
bully AGA, 2. ඞබර a8, BxsSqes, කෝලාහල 

කාරයා. 0. තරචටුක්ිරිමාදයෙන් මැඞඩපවන්චණ් 
බ උත්සාහ කරණචා 

bulrush බුල්රශ්, n. ළලාකු පණක් (පම ර, මුචාව 
bulwark බුල්*මරඤක්, n. pdm කරණ ලඋපායක්,.' 
bumble-bee බ මබ්ල්බී, n. බඹර මැස්සා [ පහර. , 
bump බම්ප්, x. ඉරුමුම, දුඞි ඉදයකික් ගසන OS 
bumper ඛ මංපර, n. පිදෙවු විරුරුව හෝ භාජනය 
bumpkin බ මිහින්, n. විරූජ පිවිසරයා 
bun ene i බක්, r. පාන් Rime, බනිස්ගෙඩිය- 
bunch බඤ්චි, n. IPR, පොකුර. n. “-y 



€ 9 
bundle බණ්ඞ්ල්, 1. SO w, පෙ: ථීය. v. 

bung බං, 2. ඇබය. v. ඇබය ගහ ණවා 

bungle බංග්(, n. නරකට නරණලදදා, gers කී 
යාච. 6,ෆරකට SOIGEERESG RAEN EHD) [ADD 

bunker බං "කථ, 7. අඟුරුදාමන ලොකු ලීපෙ ට්විය, 

bunting බංඟං ටිං, 74, € ක: භිළ රළි, € නත: භි 

buoy GAD, n. පාවෙච් FAW cea, BCC. 
(v.) a. -ant, Sarem, සෑහඟැල්ල, eng සීන් 
#16 (n. -cv) 

bur i "AS. 2. (ඇඈතත E1GER 1B) aQad 
burr ම, DAES, demo che 

burden ' බෑර්ඞින්, } N. ඉඟ ණයහන GEN, AS, AS 
burthen *බර'දාන්, § ප්රමාණය. v. 

bureau. බ්යුරෝ, un. ලා චුළප්ළි සභිත මේසය, B 
@6ID, A208 ශාලාව 

burgh බද ඕ, 7, (borcugh බ.) 

burgess බථජ ඝ්, _ ! % මහඟහනි හචරණන චැසියා. 
burgher බථග්'ඉර්, ॥ පූරමටැ සබා 

burglar 'ඛථ 'ගල ථ, n. SHOE ZOD Gard. n: -y 
burial බැර ඉ' අල්, 7. HE GB 

burlesque ‘AS ළැ ස්න්, 2. චි 
Burmese ‘AL Sed, a. බුරුමරට cBAD. vn, බුරු 

ම 2260, බුරුම භාෂාව 

burly 'බර ළ, අ. මහත්, සථූල. n. -iness 
burn 'බාදර ත්, 9. GURL. පුලුස්සනචා. . 
burn 'බාථ ඝ්, ॥ ලෙල, Da [ හවා, n. 
burnish 'බාථ aid, » ඔප හා කාන්හිය ma 
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burrow 'බර ඉ ර?, n. බිල, වල. v. 
bursar ‘AS ad, 2. මුදාල් භාර කාරණා 
burst ‘ASO, v. පුපුර ණවා. n. 
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bus 'බස්, x. (‘omnibus’ යන්නේ ලුහු ඞුවීසිය ) 
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DE WED හරමමෙ උස් සපන්තුවගීය 

buss Ad, %. BHD, moe. v. [කොටස 
bust බස්ට්, n. ශරීරයේ ලෑපෑහ්නේ හිට ඉහල 
bustle බස්ස්ල්, ඈ. සලපහල කම, චංචලය. v. 
busy බිස්'ඉ, අ. oS ONE 0, වැඞඝඈති, කඞිසර 
but බට්, cony. නමුත්, එහෙත්. prep. ඇර 
butcher ඛුච්' පථ, n. කැම පිණිස ats මරසඝ්නා, 

මසඝ්චිකුණන්හා. v. (n.-y, මෑරක්ම්, මරණසථානය) 

butler බට් ලර, n. Bast බීම ආදිය හාර වැඞක 
රුචා, ඉබබොටලෝේරුවා [ජය, ඉලක්කය 

butt බට්, v. ඉසිහ්අනිනචවා. n. ඈනීම, ලොකුප්ජ් 
butter බබ්ං'ටර්, n. චෙඛරු, BSN. v. GOD, 

ගානවා, චාටු Haws. %, -fly, සමනලගා. x. 
-milk, BEGOI6; 

buttock බට්්බටොක්, 1, MODO [ දෙය. v. 
button බට්ටන්, nm. බොහ්හම, බොහ්නම වැනි 
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buttress බ ට්ටරැස්, 1. බිහ්හිසට ආධාරය, කයි 
රූච. v. කසිරු බවිනචා [නපජ්පාලි 

buxom බක්ස්'අම්, 2, ඉතා හරබාරු, ශෝභනෟ 
buy එබ, v. මිලේට ගන්හචවා 

buzz බස්*, n. SO, සි wa. v. [කචේලාවක්ින් 
by ම ම්බ, prep. EBS, ලංඟභ; ad. ලඟ, -and-by, 3 
by-end ඉ බෙ 4:8, n. රහස් gona 

by-gone 66AGMs, a. පසුවූ, ගනවු 
bylaw ම බෙල්, ॥. නගර පණත, අතු පණත 
by-path ඉබෙපාන්, 2. අප්රස්ඞ පාර, අතුරුපාර 
by-word ඉලබ'වාරඞ්, 4, උපමා කීම, mD0 ons 

නිඤා වචචඝය 

€ සී, සෝඞඛඞ්ය් 3 GDH අසහරය, oda ඇහැමි 
හැන 'ඝ්' හියාදා ඇහැම හැන'ක්' ක්කිඨාදා ශබද 
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cab කෑබ්, 4. තනි අශ්වයා බඳිහ රථ වශීයක් 
cabal කැං'බල්, ඈ. රහඝ් උපාශක් සමබණිවු කුඩා 
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cabbage mead, n. ගෝචා, (පොල්ගස් ge 
‘cabin කැබඉ හ්, n. කුඞා ගේ, 2.68 ගබඩාව (කෘ 
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2 2 
MEHGad යැවූ සණිවුඞය [(cocoa බ.) 
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cacography නෑණාඟග්රැණි, n. නරකට SHO හෝ 
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cake කෝක්, n. 'කේක්' සමැති පැණිරස කෑම, 
කෑවුම්, කැෑටවිය. 2, කෑව්ගහණවා ලබ්බ 

calabash කැල් 'අබැ ඹ්. ලබුදමාඋදියෙන්කලභාජණශය, 

calamity කෑලෑම් ඉටි, %, චිපහඟ්නිය. a. -ous 

calcareous කෑැල්්කේරි'අස්, අ. ගුණුගතිය ඇති. 



( & ) 
හුණුසනිහ [ණ කුඩුකරණවා. ॥. -ation 

ealcine කැල්පසෛහන්, ?්. රස්න්ය කරණ කාට ගෙ 

calculate කැල් ක්යුලේට්, v. ගණ න්කරණවා, ගණ 

/ ක් බලනවා. a. -ble. x. -tion 

calculus කැල් ක්යු' ලස්, 2. OAD ක්රමයක්, ed DS 

culdron Seni@oasd, n. ලොකු ms, Dod 

රම 

calendar areas as, n. ලිත, නඩු ලේඛ ගය 

calender කැල් gi ඞර්, 4. රෙදි මරංකා මදන 
සහනය [Om මාසයේ මුල් අන 

calends කැල් ඇණ්ඞ් ය, %. පුරණ €ර7මලිතෝ එක 
talf ang, අ, Ode, බහ්කෙ ණ්ඩි්ය, v. -ve, වසු 

ado වදෘනචවා 

caliber i කෑල්ඉ'බරථ, n. හුවක්කු නළ (20a) 
calibre PEGS මහත, 922M 1, om=MSn 

calico කැලි ක, n. අමුරෙදි, කපුපිළි 
caliph 2 කේලිෆ්, %. මහඉමහන්ගේ පදෘවි්ය උරුම 
calif GHGS rm, (QNDE OSD) Oman 

෴ යසංකයා. 71. -ate 

caligraphy නැලිග්රැලි, %. =calligraphy [රණවා 
calk මකා ක්, v. සිදුරු ඉනුරණවා, ගලපජ්පතන්ඡහි ක 
call කෝල්, 6. DD DAH), අඞගසආචා, කැඳ 

චනවා, මදෘචේලාවචනට බලණ්ට ad». zn. 
calling කෝලිං, n. වැඬ්ය, රක්සෂාච 
calligraphy කැල් ලිග්රැලි, nr. ලක්ෂණ ලෙස ලිවීම 
callous කැල් 'ලස්, a. දැඞ්, ac. 71, -ness 
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callosity තැ ලොස්ඉවි, n. හම ගහනව දාසිවීම 
callow ගැ ල් ලෝ, a. පිහාටු නැති, පුබ්බර 
calm නාම්, a. BAO. n. සභ v. n. -ness 

calomel කෑ ල්ඕ්මැල්, n. රසදිය වශීයක් 

caloric කෑ ලොරථඉක්, 3, CPs උපදාවන CHD 
Eos ඉදය. a. -fic, උලෂණාඋප දූචවහ 

caluminate න ලම ජි ඒට්, v. බෙ රු වරදා තබන 
චා, කේලාම් කියනවා, , -ion [සිඞ ව න. n. -y 

calumnious කෑ ලම්නි අස්, අ. කේලම්, අසභ්ය, අප්ර 

calve ad, v. වසුපෑටවුන් Fem? 

calyx ඉක්ලික්ස්, %, මලේ පිටවැස්ම, හැරීය 

cambric oS SAEs, n. සිහිහ්සුරුෂරදි වශීඝක් 
camel කැම ඉල්, n. Ql» 

cameleon 'කම්ලීඅන්, x. බොගහොණඬා, කටුස්සා 
camp කැම ඒ, n. කාඳදාවුර, කඳාචුරේ සේනාව. v. 
campaign කෑ Oecd, n. Ee සමභම් oscar, 
QA MVS. 2. -er, පලපුරුටු ඇති SSA 

camphor කෑ ම්ලථ, n. gsi. v. -ate, mgd: සහ 
හ කරණවා 

can anc, ඈ. ලෝහමය කුසලාන (ක්නෘජ්පය) 
හෝ භාජනය, v. හැදි, පුළුවනි 

canal කැනෑල්, 2. ඇල, ඟහලය [බොරැ ආරංචිය 
canard 2,695 (ඟා) තැහාරඞ්, n. අංමූනකථාව, 
canary කෑණේරි, x. කැණනේරි දූපන්හි මිදිපෑ න්, 

එනම් onda 
cancel stad, v. කටුගානචවා, ඉවලංගුකරණචවා 



Gee) 

cancer කෑ න්'සථ, n. පිළිනාව, නටක්ක රාශිය. a. -ous 
candid කෑ ඥ්ඞිඞ, a. eam. n. -our 
candidate කැ ණ්ඞි  ඞ්ට්, n. තනතුරක් ආාදිය ඉල්ලා 

සිවින්හා. 2. -ure 

candied කෑණ්ඞ්ඞ්, අ. සීනිපෑ ණියේදෘමාකලළ, චාටු 
candle කෑ ණ්ඞ්ල්, n. ඉවිපන්දාම 
candlestick කැ ණ්ඞ්ල්ස්මික් , 2. ඉවිපන්්දාම පන්න 
කරණ පාන්කද, පහන් රූක 

candour කෑ ණංඞ්ථර, n. අචවඞඛන ක ම (candid බ.) 
candy 2ෟැ ණ්ඞ්; n. ගල්කණ්ඞු, සූක්ිරි. v. 
cane කෙන්, ॥. චේවෑ ල. 5, වේවැලෙන් හලඟචා 
canine කෑ€ € හත්, 7. බල, සුනඛ [ කුඞා ocOSa 
canister කෑණන්ඉස්'බර්, n. (බෙලෙක්) භාජආයං 
canker ණෑ' කථ, ෲ. ගස්වල පතුර අරණ හෝ 
වැටෙන රෝගය, N55. චණය, අශ්වකුර රෝ 
ගයක්, කාවදිහ cee. v. ඈ, -ous [71. -ism 

cannibal කැන්නි'බල්, n. මිනීම්ස් කන චහචරයා. 
cannon mod's, ॥. කංලනවක්කුව. n. -eer 
cannonade කැ න්' නන්එඒ'ඞ්, %. කාලනචවක්කු චෙඩඞඩිං 

තිබීම. v. 

cannot කෑ හ්නොට්, 0. බැරිය, ම නාහැකය 
cann " 
Bais i කෑහ්ඉ, a. ප්රවේසම්, QO 15, පහසු. 

Canoe 1600557. කුඞා ඹරූව, Ud 
Canon හෑන්*ංඅ න්, % තියමය, ඞ්යවසථාව, ඉණරබෙබලාං 
යේ 8605 පොන්, දෝඑචගෑනියෙක්. a. -ical 



( 88 ) 
canopy කැන්ඕපි, vn. San 

cant ay, v. කෙළඳුරිගාහවිධියේ බොරු OAT 

කථාකරණවා, චංචාං VO MOIMS Hrs, ඇලකු 

රණවා. 1. (කෝප, එවාදෘයට Gig 

cantankerous තැ ණ්ටැං'කරය්, අ. අවශුණ GB, 

canteen කැණ්ටිහ, n. DD CNMID බෙලෙක් 

කාජනය, හේවා බමශාලාව 

canter කැණ්ංටර,ූ n. මදූ පංමම 

canto කැණ් ටෝ, %, කනාව්යඝක OF GO45S, Hs 

canton කෑ ණෝ*ටන්, n. රටක Gm@ om. අ. -al. n. 

“ment, එමහ්වාසමුදූවක් DIAD යථා ගය 

Canvas කැන් වස්, 2. දාලන ණා රෙථඨ, රුචඑල්්රෙද. a, 

CADVA8s කැ න*ඵස්, ්, QYBDD, කැමැස්ත ඉල්ල 

ඟවා [රබර් 

caoutchouc කුවු න්, rn මකග ලාටු, ඉණ්සඨියා 

cap mic, 2. කුඞඩානොප්ථය, v. මුදුන හෝ අග 
වසආවා, ඞභතනොජපිය දාමනවා, යමපූ නිකරණවා 

capable රං, ක'කබල්, a 9090, ශක්තිය ඇති, 

සමථ, 7/, -ness, capability 

capaclous කැම පෛෂය්, a. 6225059D ඇති, Se. 
ඒ. -tate, හැක්කෙක් SOM), sedans කාරණ 
චා. %, -ty, ප්රමාණය, GOI ND, Om» 

Caparison කැ 'පථ ඉ'ස න, v. (ඉශ්වයෙකුපමට) Css 
ණ රෙද්දක් OCHO, යසරඝනවෘ, ඈ ([॥ ඇඳුමක් 

cape SIC, %, දෝශනුඩුව, 66940,e@00 කොට 
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caper Seo, v. SO TSSEMEOD. . [වැනි 

capillary කැප්්ඉල් 'ලරි, a. ක්කේශාකාර, කේශයක් 
capital කැ ජ්ඉ 'ටල්, අ. ප්රධාඞ, ඉතා හොදා, ප්රාණ්ය 

තැස්මෙහන් අච්චු කලයුතු. 2. කුටුහු ඉස, ඉග හුව 

ර, ලොකු මුල් කුර, මුල් මුදල, . -180, මුදූල් 
qian [ම, ඇඈගබද්දෘ 

capitation කැපිංඛේං etd, 7 එක OD) ගණන් AT 
capitol කැජ්්ඉටො(්, n. මරාමයෙ බෘහය්පතීිගේ 
දෝවාලන, අමැරිකාළව Ox) මන්න් ශාලාව 

capitulate කැපිට්යුලේට්, 6, SSG ISO ට න්වෙ 
නචා. vn. -ion. 

capon OSs, 1. කජ්පාථුකල කුකුලා 
caprice amGd, xn. SQdm, Osco. a. -ioug: 

(. -ness) 

capricorn a, d3easisod,n. මකර රාශ්ශ 
6408120101 a,¢Bad, n. 084 
capsize නැ ජමය, v. පෙරලහවා. 7. -al 
capsule කැ Sag, n. බරණ යෙ. a. -ar 
Captain ado, n. යුඩ හෝ D:D මුලාදෘෑ නියා, 
MIL SM». 2. -cy 

caption a.desd, 1. earn, BD [”. -ness 
captious a, ced, a. vad අල්ලන සවභාච gid. 
captivate කැප්විචවේට්, 0. සුන ඉලවනවා ens 
Haas, 

captive කෑප්ටිව්, ඈ. sa) හි රකාර යා. a. (7. -ity) 
capture amd-O5, n. ඉල්ලාගැ ණ් ම. v. n. -or- 
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car කාථ, 2. ක්රුඞාරථය, කරන්නය 

bi ද ගව ( කෑර්'අබ්ින්, n. කොටනුවක්කුව [ලය 

carafe කෑ රැස්, n. වහුරවක්කරණ වීදුරු shin 

carat කෑථ 'අට්, 4. මංචාඞ් හනර කපමණ රහ්රරභ් 
බරක් 

caravan කෑ ථ' අං'ව ශ්, n. බඩුමාඋදිය ගෙෞණයන ලොං 

කු නරන්ත, එකට ගමකඟ්කරණ වෙලඳ සමූහය, 

wre, 7. -sary, තානායම 

carbine කථ Sea at, n. =carabine 

carbolic asd බොල්ඉක්, a. රටඅඟුරූ පිළිබඳ 

carbon කාර බන්, n. පිරිසිරු අඟුරු, අඞගාර ධඞානුච. 
අ. ~1ල, -acious. 7. -ate 

Carcass කථ නස්, n. මළකුණ, මෘහශඊ රය 

cardamd®, n. ඝකකඞථඨූසි කැබ, ල්ල, හණ ආරිය 
පීරණප හා ව. v. 

cardamom කෘාථ ඞමම්, n. රට එංසාල්, නථීදාමුංගු 

cardinal නාථ සී'නල්, n. ප්රධාන අය, පාප්තුමා ම 

පාහ් 66008 පූජකයා. 71. -ate, -ship 

care කෝර්, 2. ප්රචේසම, das. v. a. -ful, ප්රවේ 

සම. a. -less, අප්රවචේස/ම 

careen කරීණන්, v. each: Sx1BFIDO aids 
පැන්තහකට ඈලකරණවා 

career 20:55, n. ච්යය8ාව, පෑවැන්ම, මාගීය, දිවීම 

caress "රැස්, ,ආදාරනරණචවා,සුරහල්කරණවාෲ. 

caret සකෝරැට්, n. ලිව් ල් ඳී කාක පදය මෙහ් යෙං 
DA CT CHAS 
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cargo ඟථ ගෝ, n, නෑවක Bee බඩු, බර 

caricature 33ෑ ථඉමකේට්යරථ, n. විහිඵ සිතියම හෝ 

Benda. v. (71. -ist) 

carmine 5600S, ලක්ෂණ SOO dss, 

6rd Kod [දෝහා මැරීම 

carnage SERS, n. බලාත්කාරයෙක් බොඉහා 

carnal 235° ead, a. මාංසය පිළිබ ද,කාමුණා. n.-ity- 

carnival කාරථ ණි'චල්, 4. කො රාස්ම mead 

පුමී උන්සචය [කන සන්න 

carnivorous නාථ MDDS, a. Oden. n. -a, De 

carol කෑ ථඹල්, . ප්රීනිගීහිකාව. v. 

carouse හෲ ම් රෘස්', v. හාපවහ්චමිහ් On 

පෑන් අසඩිඟගලෙස බොහචා. . 

carp add, n. මිරිදයමසුහ් චගී අක්. ?. සුළු Ode 

අල්ලඟචා, තෝ MAND» 

carpenter කාථ පෑණ්'ටර, n. DOs. n. -ry, ච්ඩුං 

O20 

carpet කාථපෑට්, ඈ. පලස. v. පලසක්කින් චසආචා * 
carriage කෑ ඊථරිජ්, n. ගැල,-රථන, ගණයාම, ගෙ- 

ණයාගම කුලිය [ගෙණයන්නා 
carrier නෑර්රිංඅථ, 4. ගෙණයස්නා, කුලියට AQ 
Carrion කෑථරි'අන්, n. කෘමට අයෝග්ය කුණුමස් 
carrot කෑථ 'රට්, ඈ, රනු අ ලච්ගීගක්. a. -y 
Carry කෑථරි, v. ගෙණයනචවා, ඉෂඝටකරණවා, අල් 

awn) 

cart 256, n. ගැල, DOd Oo. v. කරන්නයෙණ් 
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ගෙණයගවා, 2. -er, කරන්නක්කාරයා. 7, -age, 

කරන්තෙහ් ගගෙණයාම, එගණගාමම් කුලිය 

cartilagemS35e ee n.wSd6ede@edS¢:0.a.-inous 

cartoon @2dOa, 2. ¢8 madaed ඇඳ€ූ ආදෘශී 

සිහිය ම, පඛබක මහත ලෞොකුරුප සබහණ 

cartridge කාරථ්ට්රිජ්, 4, පන€රාම, D8 ගුළිය, 

ගන mbo8 dS sed [කරණවා 

carve 258, v. කැබලිණනොට නපනචවඵ්ය, 291.9049 

cascade mide ක්ඞ්, n. කුඞා ඈ ල්ල, ජලධා රාව 

case ශක්ස්, n. වැස්ම, CEOS. (v.) n. gorda, 

නරුණ, ANY, Stoned Boo 

-casement කෝ ස්මැඥණ්ට්, n. අරිණ පියඟ mHOD 

cash කෑ ග්, ॥. මිල, කාසි, 2. නෝට්ටුවක් ආදිය 

කාසවලට මාරූකරණවා 

cashier ගැ ෂීථ, 4 මුදල් භාරකාරයා, සරජ්පු. v. 

නිලගයෙන් මාරුකරණවා [ යක් 

Cashmere කෑඹ්මීර්, n. නාශ්මිර සළුව, රෙදි OF 

cask midst, n. පීජ්පය. n. -et, Qa» පෙට්විෲ 

cask } කාස්ක්,' % ආරක්ෂශා mdse, gad 
casque Smd8a 

CABBAVA අතැස්සා~, 7, මණ්ම අක කා 
08818, (නැ ඉආ, 7, වල්කුරුළු, CNIS, ආඈහැල 

cassock අගැස්සොණා්, n. පාදිරිවරූනක්ගේ mag 

ඈෆඳුමක් [ පසෂියෙක් 
_-cagsowary ඟෑ ස්සෝවේරි, n. පෑස්බ රාට oO 

‘cast කෘස්ව්, 5, විසිඟකරණවා, වාෘාන්තුනරණවා. ॥. 
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castanets කෑ; ඝස්*ට්නෑ චීස්, n. කයිහාල ම් 
castaway modes, x. ඈ රදමූ අය emi දේ 
caste කාසට්, 2. Cada, presses 
castellated කෑස්'ටල්ලේ'ංට ඞ්, අ, කොහ් සහිනතවු 
caster ? නැස්'ටර, n. මේසකුප්පි හාජනය, pas 
castor චක්රය (Sdse0) 

castigate කෑ ස්ට 5 ග්ටි, v. හර්ගස්සනචා, අච්චුනර 
ණචා. //, -ion (එවැනි ගෙය 

castle කාස්ස්ල්, 1. බලකොටුපළු, බල කොටුවක් 
castor-oil යෑ; ස්'ට්ර්ඹ්ඉල, n. ODS oc 
Castrate කැ ස්ට්ෟ රට්, »., කජප්පාථුකර ඤචා, 682 
කරණවා. 7. -ion [ රිස්සි, 2. «ty. 

casual නෑ 6ං*යු'අල්, අ, අහම්බෙන් Hesda, අ 
cat කැට්, %, බලලා, man [Moa San 
cataclysin කැ ට් ඉ ක්ලිස්'ම්, x. ජලගෑල්ම, අදස්සි. 
catacomb කැට් අ කෝ ම, % සොහොඟ් ගුහාච 
catalepsy කැට්*අලැඡ්සි, . මූර්ජා රෝගය, ceed 

මාරය. a. - tic 

catalogue කැ ට්'අ ලොග්, n. නාම ඉල්ඛනය, wD 
වට්ච රූ. v, [කට්ටුමරම 

Catamaran කැ ව *අ මරන්, n, කඳුන්තුණෝ es, 
Catapult කැට්ංඅපුල් ට්, n. ගල් gia විසිකරණ යඝනහු්රය ගෝ පටය [aa 
Cataract කෑට්ංඅරැක්ඵී, n. ඟෙඇඈල්ල, මහ Jea 
Catarrh කැබාර, 9. ප්රතිශ්යාව, Seo. a. -al 
Catastrophe කැ 'ෆස්ට(6ි, n. OmEowéa, =. a 
© €m<Os 
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‘catch 2,5, 5, අල්ල භවා, චලඳිනවා, 2, 

ද eG? } mem ඉස්ම 
catechise කෑට්ඉම මක සෟ”, v, ප්රශ්ඈනෝන්තර ඇසි! 

මෙහ් ලගන එවනවා, ෲ, -m DO@Red'S, gad) 
C8OIDDS Com. n.-+ කෘච්ඉකිස්ට්, Paes) 
ධම් 98d උගන්වන්නා, කතිසාරුංං 

catechu කැ ට්ඉඹු, n. aids [om, කෙළින් 
category කෑට්ඉ 'ගරි, n. Oka, G8e0e.a. -ical, B 
cater ක ටර, v. කෑම, සඝයඨාදොආඟවා 
cateran කැ ට' අ*රස්, n. මංමකොල්ලකාරසා 
caterpillar iS eSB Ad, n. දාලඹුවා, පිලචා 
‘cathedral (තැ හි'ඩ්රල්, n. GMD ක්රිස්තියානිපල්ලිය. 
catholic කැන' අ ලික්, a. සවීඝාධාරණ, මුළු කිස්නි 
wre ඝභාචට ames, නිදාගස් මතඇති, රෝමා 
ණ්ර කඞභෝලික, ෲ, මරෝමාණු ආගම්ණාාරයා. x. | 
-ism, -ity 

cat’s-eye mOde&, n. D256/85 
cattle කැව්ව්(්, n. meas 
caudal කෝ ඞල්, a. (සතෙකුගේ) වල්ගයපිළබඉඅ:' 
caul කාල්, %, පහතින් පිහවි බඩවැල් චසා aca 
ඥ සිවිය, ලන්පන්නසේඅද් ඉසචසාතිමබ නසිවියක්. 

cauldron සෝල් 'ඩ්රන්, n, = උෲ [0110 
cauliflower SMICETCOS, n. සුරු මලක් සහි 

ශෞෝවා වශීයක් 
caulk ල කාක්, 7, ඤෑ calk 



( 95 ) 
causal මඟකෝස්' අල්, 4. කර වණ, ප්රයෝජ්ය. n. -ity 

cause Senses’, 2. SIO), කරුණ, පාශීවය, නඩුව. 

v. සලස්වඞෆචා, ලපදෘවහවා 

causeway Oid'GH,. n. උස්කර නැඟූ පාර, 
causey ව කෘඝ්*'ඉ, මහපාර 

caustic ම දතා ස්ටික්, a. දාවහ, gos, තදා. n. cd 
මබෙගෙන, කාරම 

cautery ම තා 'ටරි, n. දාවීම, දූවඟ ඈආයුධය. v. -ise 
caution කෞෂණ්, %. ප්රමච්සම, කලින් ¢23Hd(v.) 

අ. -US. අ. -Dary [| හෝ පඬඞකහය 
cavalcade කැ ව'අල් ළංක්ඩ්, n. අසුන් නැගි පිරිස 
cavalier කැච්'අලීඊ, 34, අසරුවා, C6NODS උ 

තුම ෆේවායා. a. නිර්භීත, GO, Hand 
cavalry නැච්'අල්රි, %, අශ්ව සමුදව, අසරුචවෝ් 
cave කේව්, n. ගුහාව, ලෙණ. Nn. -107, කුහරය 
Caw Gans, 2. කෘාක්නාමෙන් ma හවා. . 
caveat චකෝවිඈ ට්, n. හහණම, කලින් ¢ SHS 
Cavern a5‘ ආථ at, nm. මහගුහාව. a. -ous 
cavil කෑව්ඉල්, 5. විරුඞවශයෙන් සුරකාරණ B 
රවා. n, 

cayenne කේ අන්, n. ඉනා සෑර රනු මිරිස් චශීයක් 
cease. සීස්, , නචතිහවා, කෙලවරට පැෑමියණෙඝස 

Qo, චෑලකෙහවා. a.-legs, ¢0D6H, තොරහැති 
cedar 8'O5, 7. කිහිරි [හවා 
cede ස්ඞ්, v. ඉඞ්දෝොනචා, යටන් adads, i660 
ceiling සිල්ඉං, n. ඇහනුල් Ome, විඝහ්නට්ටුව 



* 
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celebrate සෑ ල්ඉබ්ඉ ථට්, 6, ප්රසඞධකරණවා, ප්රශංසෟ 
කරණවා. a.-ed, GQIMHLA, කීර්්තිමන්. n.-ion 

celebrity a1 G85. n. ප්රස්ඞබව, කීර්නිය,ප්රශංසාච 
celerity සෑ ලෑ ථඉවි, 1. ඉක්මණ්කම, Eyed, ජවය 
celery සැල් 'අරි, ෲ. සෑල් දිරි [68 වැ Ben, වීනා 
celestial සැ ලෑ ස්ච්ංයල්, a. දිච්ය, සවශීගිය. n. ඉදෘචි 
celibacy සෑ ල්ඉබෑසි, nv. අචිචාඟන De® [නය 
celibate සෑ ල් ඉුබේට්, n. පිචාහසකට 620.912 සිපි 
cell සැල්, n. කුඞා ගබ්ඞාව (කාමරය), බ්ලු 
cellar සැල්ංලර්, 2. DES, ගෙසංයට ගබඩාව 
Celt සැ ල්ට්, rn. secteed පුරාණ සිටි එහම් ආය*$ 
මඟනුන ය චවගීසක්. අ. -ic 

cement සිමෑණ්ට්, n. 'සිමෙන්ති” නමෑති බද ම. v. 
cemetery සිනි ඉ'ට රි, n. ඉසාහොන්පල 
censer සැ ණ් ස ථ, 9. සුචදාලුම් භාජ හය 

censor a Heald, %. අයබරු හා වැ ස්සක්ගේ oO 
රත පිළිබද රෝම මලාදනියෙක්, ගුරූ;චරයාට 
ආධාරක්ිරිමට පත්වූ ගෞලයා, eGeroendi, 6 
ෂ තැබීමට කැමති අය. a.-al a. -ious (n. -ness) 

censure %,20'35, 2. චරදා තැබීම, qoSantian. v. 

a. -able 

census සෑ Sed, n. ජන ඉල්ඞඛනය 
cent සෑණ්ට්, n. සියය, ama. 2. -agie 

centaur සැණ්බෝර්, n. ghrat මිනුණයෙකෘරදෘ අථ 
Deed අශ්චාකාරද ශරීරයක් ඈති සහආෘවයෙක්, 
Bea 
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centenary සෑණ්වි*නරි, n. Becmenso. %, -130),අවු 

Sig සිසයක් ජ්වහවූ අය [බඳ, ශනවමෂී 

centennial සෑණ්බැන්නි 'අල්, අ. dB සියයක් පිලි 

centesimal සෑ ණ්ටබෑ ඝ්'ඉමෑ ල්, 2. සිය චණි, n. 

centigrade සැෑණ්ට්ග් ඉරඞ්, a. අංශ Bates ඈහි 

centipede සෑ ණ්විප්ඞ්, 2, පන්තෑයා, ශනපදිලා 

centre සැණ්ංටර, 2. මෑද, v. DiGDG@ හචං, මැඋට් 
කර ආචා. a. -al | 

centrifugal සෑ ණ්ඛට්රිර්යුංගල්, අ. ම්ඞඛ්යයෙන් ඉව 
තබ ඉඇදෙහ [| ඉගිපනියා 

centurion සෑ ණා ට්යුරි ' අන්, n. භේවායහන් සියසඨඹකට 
century සෑ ඤ්ථ යුර, 2. @me3s 

cereal සී” අල්, a. Hoes. 2, ධාහ්ය OSs 
cerebral eS AY, a. මොලය STAD, DOS 
Ceremony M5928, n. පිමිංචෙන, චාරිත්රය. ය, 

-ial (nz. ) අ. -ious 

cértain SOO, a. සන්තක, එක්තරා, n. -ty 
certificate සථ විර්ඉකේච්, 2. සහතික පත්රශ 
certify 'සථ විල, v. සහනක නරණචා 
certitude 'සථවිට්යුඞධ, n. සහ්තක කම 
cerulean සිර්යුළු' ක්, a. ආකාශව.2, නිල් 
cessation සැ ස්සේ*ෂසශ්, ॥. හෑැවනිම, නිවාඩුව 
cession සෑ ' $ ක්, n. ඉඞප්ම, යබන්වීම, ගහෑරදාබිම 
6685800091 සෑ ස්පූල්, n. 6682 
cesura ස් *යුරා, n. =cesura 
Ceylon සිලෝ න, x. ලඞකාව, සිංහලච්පය 
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chafe e254, v. ඉලී2මන් C AIDS HDs, හරහ 
කථණවා 

chaff චල්, n. ene, බොල්, අගයක් 2,8 දාය 
chagrin eGo, rn. ත රහච, අප්රසභ්නනාචවය. », 
chain චේහ්, n. දෘම්වැ ල, GSS. v. 
chair 5, n. gO. v. 892769 නවා, gg 2a 
QE~) ගෙණයනවා 

chairman  චීථ් * මණ්, n, සභා පතියා, අධ්යක්ෂ යා 
chaise ග චීස්, n. ODVegss රථවශ්්යක් 
chalice චැල්ඉය්, n. VANS, පාන්රය [කර HD. 
chalk weiss, n. රටගුණු. v. රටග්රණෙන් (ලකු ණු 
challenge චැ ල්ලැණ්ජ්, n. යමනම හෝ විවාදූයබ 
කෑදමෙ, විරුූධකම පෑම, ඔපජ්පුකරණ්ට කීම, 
මුරකාරයාගේ විචාරීම. x, ! 

chamber ඉචිම බට, n. ගබඞාව (කාමරය , කුහරය 
chamberlain න චම*බරලි න්, n. මාලිගාවේ රාජකීය 
ගබඩාහාර මොන්යයා, QYSD aad නිලමෙ 

chameleon 22.8 253, ෲ. කටුස්සා, බොහගොඬා 
chamois ශෑ න්ච( »01)@IQ,n 3290853, ඒ මුවා 

ගේ C€ IDE සම 

champ චැජ්, ? ( ශේවයා කටකළයාච Sawa) 
S680) ශබදඉඇතුට Dn D108 Saw, 
කැදරමලෙස ඉක්මණට ගිලිනවා, හීන් ගර කප 
හඟවා [නහණනන) එැසන්වයීයක් 

champagne මැ කිජෛන්, ෲ. (රංශයේ එන ඉ ගුඑර 
champaign ඈ ම ජේන්, ෲ. SINE) රට 
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champion චැ 28'¢0, 2. අභ්යමයක් චෙ QAO සට 

1 නක් හෝ චිවාදයක් හාරගනඇආ අය, S55. v. 
ඔමක් සදහා සටන් කරණවා. x. -ship 

Jchance ටැග ඝ්, 2. ඉහ මිබ ්ය, QD, ප්රසනා ව. v. a, 
chancel වැ න්'සල්, vn. මද්වසථානෂයේ phoma 

chancellor චැන 'සල්'ල 5, 8. නඩු ශාලාචන හෝ 
රාජකාය8 පඛකතියක එහා Diam ශායහ ශාලා 
වක හෝ අසිපනියෘ. n. ship 

chancery චැහ්'සරී, n. Gare භායක ඉසිකරණ 
ශාලා, එහි කොඩඨාසයඝක් [| කුරු පෘ නං 

chandelier 2, H8@6, 2. එල්ලෙන ඉනු හෝ පො 
chandler චැ ණ්ඞ්ං(ෆර්, n. ඉවිපන්දම් medas 
හෝ ව්කුණන්. චෙලණත්ථ. 72. -y 

change »Oed4,n වෙණස්වී 9, කුඩා ම, හුළුමා 
රූ සරම. v. a. -able (7. -11688 ) 

changling ංචේණ්ජ් ල්ං, 7. ගුඵමාරුකල ලදාරූඞෘ 
1610110161 ©; න *ශගල්, n. sire, මහාසමුද්රසක්ිය,මාගීය 
jehant චැ ණ්ට්, n. ඝ් >g9, සින්දු තාලය. v. 
chanticleer චැ BISGS, n. ඞල d කුකුලාං 
chavs os®.s, n. (ෆෝකයේ මුල් doa ටුශේෂූය, 

චුල, අ -016 _ [ල්ලා, ome 
hap චැජ්, n. (ඉහෝ හෝ ood) පෑල්ම, 6 ගෘ 
hapel චැඡ'ං.,ල්, ෲ. BW. GIVI, පල්ලිය, 
; Asem සථාහය 
baplain චැඡ්ලි 7, 7. නැවක් —GAsd ods පක්ු 
ලක් ආදය සංමබනා දෝ ගැ නියා 
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chaplet චැ ජප්ලෑ ”, . හිසවට් ODDS, sen 

තය [QQ ගණුදොහනුකරන්නං 
chapman චෑජමෑ න්, ॥, ඈවචිදා බඩු විකුණ්න්හා ; 

chapter චැ ජ'බථ, 2. පරිච්්යඡ්දුය, mem oda 
සථානසට 9235 629018 පිරිස් 

char 8:6. v. ඉඟුරුවේ ට දුවනවා, Sec පුලුස! 
BD. 2. මන්ස්යමසක්ක් 

character නෑ ථ ඇක්'ච්ථ, n, අකුර, ලකුණ, o8e 
characterise amd අ; ක 'ටෆ රස්, 6, ගභිය Ars 
Dasa Brads. ॥, -tic, සචහාව, ගනිය. අ. 

charade 1568, %, මාත්රා හා පද පිළිබද cae 
HB Hdd | 

charcoal චාථ ල්, n. අභුරු 
charge චාර්ජ්, n. භාරය, නුචක්කුචකට උච්ම්න්ය 

වෙඞිබේහ් හා මූනිස්සන් ප්රමාණය, පහරදිම-. 
BODO අණදීම්, වියදම, සසකරණගණහන (ගාක්! 
හුච.) v. (a. -able) | 

chariot චැථ ඉඹවට්, n. යසඞුරථය, CHADS zest. n. -eer 
charity චෑථඉවිය්, nso, Md, geen es. 

_ අ. -able (7. -ness) 

charlatan aS: eOad, n. SANDE වංචාඇාරයා. 
- අඝමථි @de. 2. -ry .[ ස හහය. v. 
charm චාර ම්, 2 සින්අ (ලවන ගුණය, Ore. 

_charnel චාථ ණෑල්, a. මිහිකඳන් ඈහි. 7, -housey 
$3719 qdaed 

chart 0:66, 2, Ag හෝ 'ගංගා සිතිද ම 
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charter චාථ *ටථ, 4. asian, බල පත්රය. v. හැව 
ක් MABO ග න්නචවා 

chary 6282, a. ප්රංවය 5, සෑක. n. -iness 

chase චෙස්, අ, හස්සයෙහ් පස්සෙන් එලවිම, දෘඩ 
ය BOD, ond emi දඞ්යමිණනල වයනුව, ලිච්ම, 
GOO කුරු රාමුව. v. 

chasm කෑ ඝ්'ම්, n. විචරය, පෑල්ම්, හිස්හෑන 
chaste e£d5, අ, පිරිසිටු්ර, පහිව්රහා, ඔබින. n. 

~eness. 2. -ity, eS ded පිරිසිදු mda, පතිවුහා 
බව [ වා. ॥. -ment 

chasten €ච්ස්ස්, v. දෘඞුවම්කරණවා, මිට්ටුනරණ 
chatise චැ ස්ඉළ ටස්, v. දඞුවම්නරණවා, මව්ටුකර 

ණවා. n. -ment 

chasuble O)4' 30, n. පූජාපචන්චආ චීබ ead 
MALS 7 GND gen ඉඇළුමක්ක් 

chat චෑට්, n. (BaD) කතාක්ිරිම, ඉදූඞීම, ඈ. 
chateau ටෝ, 1. චලච්ච, පිටිසරනි “ස [කක් 
chattel චැට්ව්(ෆ්, n. තමාසනනක එද්පලමචලින් එ 
chatter චැවච්' අථ, 0, (Bend) කහාකරණ්යපා, ood 
89 කට ගානවා. n. -box, නිහරකථාශරණඅය 

chatty 0,589, a. (නින ම්) nmoenden, wo.QOe 
cheap 'චිඡ්, a. cere, අගයඅඩු. v. -en. 7, -ness 
cheat 83, »v. වංචාකරණවා, රවටනවා. ෲ. 
check චැක්, %, නැවැර්වීම, බලපත්රය, හතරැස් 

අල්ලි ඈහි රෛද්ද. v. නචන්චනචවා, හරවටුකර 
ණවා, ගරි චෑරදි බලනචා [දූ,ලෑල්ල 

checker චෑ 'තර, v. හරස් අල්ලි පිහිටුව wes. m 
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cheek වීක්, 7, 279 [ කරණචවාං 
cheep චීජ, v. කුකුළු පෑටවුක් මෙහ් ශබදයක් 
cheer 85, v. ප්රසභහ්නකරණවා, පිති mom 

ඞෘ, 7, (a. -ful). a. -y 

cheese චීස්, n. oste§ a. -y [ ධාන පිළිබඳ. n. 
chemical කෑ මඉංකල, අ. රසායන ශාෘඝඥභ්රය පිළිබඳ. 
chemise ඡහිමිස්', xn ඝරාභ්ගෙේ යට ඇඳුම ' 
chemist සැැෆ ඉසට්, n. රසායහ Ino දෘන්අස, 
බහෙන් Epes | විර්යාච 

chemistry mie ඉස්ට්රිඥ්, n. Ceres ශාෘසඝහුය, රස. 
cheque චැක්, ෲ. චැක් භමැති මුදාල් පහය 
chequer චැංනර, v.= checker [තභබාගන්නචංං 
cherish ©:88, v. ආඳදරඉයණන් සලකනවා, Bow 
cherry චැථරිය්, n. ගෙඛබිඑගිඉක්, ලොව් 
cherub චැථ ඉබ්, n. දෝඑ දූනයෟ ( බහු. -im) . a. -1ල 
cherup චෑ ථ් අක්, ». ඤෟ chirp 
chess චෑ ස, 2. දාං ළිය, චතුරඞග කිඞාව 
chest චැස්ට, n. ඉලාංකුපෙට්විය, පපුව 
chestnut | චෑස්හඟට, 7. ලොකු ගස්වගීය ක gid 
chesnut ය, අඳුරු රහපාට 

chevalier ගැවිඅලීථ, , අසරුම්ා, මහා වීරයා 
chew චු, v. චිකඞවා, Howes 

chicane හින්, nN. GOO, GFainns, wp 
chicanery ආ 'තරිය්, } පවිඟගම 
chick එන්, n. chicken 

chicken එ£ක්ඈ ස්, n. කුකුළු පෑවියා, 6628s. a 
-hearted, arg, බිය සුරු.. -00ාපෑ පොල් රෝගය 
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chicory චික්ඔරිය්, n. අල සහිත පැල වශගීඔක් 

chide GEON, vr. තරව”ටුනකර ණවා, සෑරක 2%චවාං 

chief BG, a. ප්රධාන, උහන්තනම. n. ප ධාභ අය, නාය. 

කයා 

chieftain Ege, n. කායකණආා, ප්රධාඝයා 

chilblain චිල බ්ප ල් න්, n සමපිට God nga 

බුබුල [-ish (7/, -ness) n -0000/ 

child ඉං චල ඞ්, ඈ. ලදාරුචා, ( මයා (A2-ren). a 

chill චිල්, අ. මදා.ශ්ත(ලඅ වු, ම එ විලුම උපදෘ්යච්න, n. 

(ශ්භලට ' චෙ විලුම. Baer 

chilli චිල් ලි, n. මිරිස් 

chilly විල් ලිය්, අ.මදාක් Gor 

chime ඉ ඉ වත, n. ඛඈණ්ඛබාහනාදය, Haga way oF 

BID HAO ගණනක්. 9, එකමුපාහණ ot Bo 

චා, එකඟං චහවා (ARB 

chimera SEC, 3. ඉබොරූ කල්පනාව, aqnsea, 
chimerical ශෑ මෑරික්අ ල්, a. eM, FAC 
chimney චිමිනිය්, :. රුම් OOO 
chin චින්, n. නිකට 

china 6€80, n. උනුම වශියකා Gow smido 
Chinese මළ චනීස්', 2. චීනා, චීෆඟභාඝාව ! 
chink චිංක්, n. දිගඉඅඟනට ඇති කුඬෘ පැල්ම, ‘Bo’ 

හෝ ‘Oo’ Sako. v. ‘Bo ඉහ ‘So.’ ශබදයඝකරණවාං 
chintz Oa Ed, n. Bara 
chip 50, n. පතුර. ». සහිණචවෘ, “Comana®s 



( 104 ) 

chirography ම කම රාග්රැ (ණෲ, n. අන් කුරු, අහ 
බලා ශාඥහ්රකීම [mney s, සාමුද්රික ශාසන්රශ 

chiromancy ත් ඉරාමැන්සි, 2. අත බලා කියහ 
chirp ‘25a, 7, ‘Bod’ හෝ ‘B57’ වැනිකුරු ථඑහඬ.:. 

chisel Bed ‘Gig, n. Han. v. 'නීියනෙහ්කපආනවා 
chit 55, 2. ලදාරුචා, eg), ලියුම්ඟූණ්ඩ්රව 
chivalry ජිවි*අල්රිය්, n. ‘con® පදෘවිය, gad: 
චා OM) SE නෛටචරු සමුහය, ශූරතාච. a.-ic,-ous 

chloroform GaeidQemids, n. Ves moe 
මබගහෙන් චගීයක් [arg කුඩුවගීයක්, ඉසානලන් 

chocolate චොක්ඔඉ (අව්, n. ඉඅකාකෝ end Deal 
choice G&ood, n. නහ රාගැණිම, ඉතාරාගහන්නදූ 

ය. a. හෝ රාගතසයුතු, අනඝ [ නය. a. -ra 
choir ©0645, 1. ගී කියන සමූහය, ගී කියන ed» 
choke චෝක්, v. (CACC මරිකිම ආථඉයෙන්) coed 

ම හිරඟරණවා, අහුරණවා. a. -ing 
choler කොල් ' අථ, . පිහ, හරහ. a. -ic 
cholera €නාල්' අර, n. Sms Bo. 
choose වූ න, v. මඟෝ Saw a2 (choice A.) 
chop ඉංචාජ, ඈ කැබැල්ල. v. හි ර්නතරකපනවා. 

a -fallen, මළාහික, ඉඨධෙ 8 හැහ 

chopper එප චාජ් පථ, n. කපන අ යුධ්ය 
choral € කා 'ර(්, අ. =choir [ච, එකහ ශබද 3 
chord න කාථරඞ්, n. (වීණා ආදියේ) තත ඉහ! eg 
chorus කෝරස්, xn. Brg ගීමලට සමවු veda, 

අඟභුපද්ය. vn. -ister, ගී Bosd ro. a. -al 
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chosen එච/'සන්, a. ඉතා Gans neg, CSaO 
Christ €ංශ කස්ට්, n. ක්රියසහියාජි රාගමමේ mcd:Dd602 

christen Qe, v. බෞහිස්ඹනර නංමිතබඛනචවා 

Christendom කිස්ඤ්ඬඞ මී, »n. කිස්තියානීනක් Dom 
රටචල් සමූහය, Gd HdBmR සමුහය 

Christian කිස්ං'චකන්, ॥. Bam භක්තිකයා. a. 

n, -ity, jad} x0 53 අ9 නම. v. -186 

Christmas කිස් ''මස්, n. GdqQuddnnsdsd උන් 

පහ්තිය 88555 මඞගල්යය, DADE 

chronic එක්රාන්ඉක්, a. ඉබාහෝකලක් 61:98 

chronicle San eat, n. (කරුණු සිරුවූ පළිවෙ 
ලම දූක්්චන) කථා නභරය. v. DO. cy ස්රුචු පිළි 
6860 BOHN නරණවා, කථානතනර ලියනවා 

chronology කොම ණල්ඔජ්ය්, n. mencwn 
ශාඥනු්ය, කාලගාණිතය. a. -ical. xn. -ist 

chronometer ලකා ඒ ණෟ 2 ම' බර, n. menace, 
කාලය ඉතා හරිඔට දූක්චණන Qdsesy වගීයක් 

chrysalis ක්ිිස්* අලිස්, n. සමඟල ආදි එබඳු onsd 

මකාපුචභූල PVA නූන්එවෙනී බාල අව්යථාව 

chrysolite කිස්ඹ්ංඉ ලට්, n. Dest නන හෝ නිල් 

එන් රහ්හඟහයක්, චඥඝුනා හත 

chub චබ්, x. SatanDS යක්. a. -by, මිටි සහ OTQ 

(% -iness) [කරණචා 

chuck චක්, v. කිකිළිගඹමෙන් eH, meds චීසි 

chuckle චක්ල්, v. ecBd උඝුරෙහ්. සිනාසෙන. 

චෟ. 1. 
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chum 09,7, එකට වාසඝයකරන්නා, ප්රිය oxds 

church ‘2258, x. 62D ahaea, පල් ලිය, මුළුළ (3. 
Od HdAxd සමූහස 

churchyard ‘302258, n.  ඳද්ේවසථාහභය සම් 
බනා මිනී වලලන භුමිය 

churn 'චාථ න, v. මන්ගාඇවං, සොම ද Smo MS> 

chyle Gem, n. ආහාරදිරවී5 ම්ළ් එෙණාස්චෙ න 
S38 වෑනි ද්රවෟෘඔක්, අහ්හඟරස 

chyme ලංක ”, , තරමක් දිරු,ංකෑම 

cicatrice සක් ගද %. (ගොඳුවු තුචාලයන ) 
cicatrix සිකාටරිංක්ස්, Dee 
cider 8:5, x. ade (SEA) OHO යුසචලික් 

DOM He dass 

cigar Sand, ෲ. සුරු ට්ටුච 

cigarette සිංගරැවී, n. කුඩා සුරූට්වුවශී්යක් 

cimeter 89°05, 74, —scimitar 

cincture Gomes, 74, පවිය, බදාපටිය 

cinder සිණ්ංඞර්, n. ඉඟුරු. ඈ. -y 

cinerary සිස් 'අථ 'අරිය්, a. අලු සගබගඛ, අලුවු 

Cingalese සිංගලී ස්, අ, සහ 1. =Sinhalese 

cinnamon සින් 'නණොස්, xn. කුරුඳු 
cipher 6em'@5,7. Se ඉලක්කම (0), රහස් 

ලිවීම් විසියක්, අගයක් 0:8 අය ඉහ ඉද්. v. 

circle 'සථරක්ල්, n. mda, Oe, පිරිස 
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colter කාල් 'ටථ, n. OO 4en(coulter 9.) 

column කොල්අඉම, n. න ණුව, කුටුණ. අ. -ar 

COMA කෝමා, 1, අතිනිද්රාව, මූර්ඡාච. අ. -tose,-tous 

comb කෝම, n. පනෟච, කර ඉල, වදය. 2..පිීරණවා 

combat කොමබෑැෑට්, n. සටහ. v. (n. -ant). අ. -ive. 
®. -iveness. [-atiom. 

combine emsSoeeas¥, ්, යොදනවා. a.-able. n. 

combustible ක්ඤෞම්බස්විබ්ල්, a. BBadn, sot 
නුවචෙණ්ට ox. 7, ॥. -bility. n. -on 

come කම, 0. O28), 6. S846 2, Bg 8D Dds 

comedy eam DoS, n. කාඞගම . n. -ian 
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comely තම් ලි, අ. සුදුසු. n.--iness 
comet කොම්දආව්, n. චල ගෘාභරූච, ධබුණසෝනච 
comfit mé ලව්, n. පෑණිරස කෑමවල, [a. -8019 
600107%0 H3'eS5, n. සඝෑපපහසු, සෑනසිල්ල. v 
Comic නොම ඉක්, a. හාඩඞගම MONA, සිනා Coq 

වහ. අ. -al. x. -alness, -ality [කුණ 
comms මම, ෲ.(,) යන හඟෑවනිම අඟවඟ ලං 
command 4 මෘණ්ඞ්, v. අණකරණවා, ආණ්ඞු 
කරණවා, බල පචන්චහවා.. ෲ..-801$. 7. --ment 

commemorate ම ඟා මැ රෙව්, vv. යමක් ALF 
. මෙහ් සහිපන්නරණවා, සිහිපත්කිරීමේ උන්සච 
පචන්චනවා, අ, -016, %, -tion. අ. -tive [-mem 

commence 2: ම Qi, vy. පටන්ගන්නවා. n: 
commend SamEO,<OH, v. geno end cata 

කියනවා, භෘරදොනවා. a. -able. ය. -ation. a» 
-atory 

commensurate ම ගා ක මෑ හ්ඝ්යුෂ්යරථ ව්, a. Ong 29 
comment ©2m€@,<d6, 1. නේරුම්කරණ Dow 

තිය, වසහර්ය, ෲ. -ary, අටුවාව, n. -ator 
commerce මා ම'මථ ස්, n. වෙලඳූම. a. -ial 
commingle ම කාම්මිංග්ල්, 6, සාලච මරණවා 
commiserats, ම තාල මිස්'අමර වී, v. අදනමිපානර 

.ණචවෟා. 74 -ation . 

commissary -ම ගාම මිස්'සරි, 73; emia Ome ඟෑ 
ම ආදිය.යසයාදෙවීම. භාර මුලාදෑහියා  -1වූ 
'ඒ මුලාදෑණීියාගේ maanid{o: 
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commission 6sm®Sdes, n. බඩු විකිණ්මබ 
දො:න කුලිය, යමක් L509 පන්චූ amd, බල 
පනය, v. n, -er 

commit ගොම මච්, v. භාරනරණචා, හබනවා, 
කරණවා. 7, -ment. 7. -tal, කිරීම, Bed තෑනබී. 

මට දොහ ආශ, පතුෆ, ෲ.--$066, තාරක සභාව 
commix  කම්මික්ස්, v. එනට මිශ්රඟනරණචවා. ෲ. 

-ture 

commode කොම්මෝඞ්, n. (enzo පිඟන්ආදි) AQ 
S80 වශීයක්, රැ මලඹුහ කිරීමටඉන්න ඉපටව්විඨ 

commodious ම සාම මෝඩ් ඉස්, අ. ඉඩ පාඩු ¢78, 3 

68 (බඩුව 
commodity කොම්මෝඞ්ඉවි, n. ADA, 26e2 
commodore .@smPeQedsd, n. 0,H coo 
මන ඝාසඝසකයා 

common ©amPOs, a. සාමාභා, ADE. n- පොලු 
800 iw. n. -alty හෝ -ality, earxgcdianns. ad. 
-ly, සාමාන්යසෙණ්. a. -place, ඝෘ මාන්ය, අපූපි 
හොචහ. ෲ. -weal හෝ -wealth, මහජනයාට ප්ර 
ඉසාජහඟය, චෑසියණන් විසික් පචන්චන ,(අණ්ඩුව, 
wens 

commotion Cam€e@iesd, n චංචලග, 9: CTO 
commune ear Ene, v. ආනෘබස්කරණවා, o> 
කච්ඡාකරණචා. %, -ion, සමෘගම් පෑචෑන්වීම, 
Heder 'රාහිභෝජනය කෑඉ 

communicate 6 කා ම්යුනිකෝව්; 0° දූක්වනචා, Ded 
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ය ඈණීෂවෙහවා, කිස්තියෘනි රාහිඟභෝපජනය aa 

චා. n. -tion. a. -tive. a. -ble [ විඳි ව. n. -% 

communism එකා මම්යු නිස්' ම, 7?" පොරුවේ භූක්නි 
community මංකා මම්යුඡිවි, n. පෞථු අයිතිවාසිකම් 
ඈහ පරය, මහජනයා 

comniute මකා මම්යුට, v. CO eed DOD, මාරුක 

6G». a. -able, n. -ation. a. -ative [ (71, -ness. 

compact කො මපෑක්ට්, a. එකට G0, co. v. 

compact මකා මපැක්ට්, n. පොම රාන්ථුව 
company නාමපනණි, n. සමාගම, x. -ion 

compare එනා මස අර, v, සමාහනරණවා. a.-able. 
අ. -ative. 73. -ison [වෙණස් කොටස. 

compartment ම ගාමසාර විමෑණ්ට්, ॥. Samm සය, 
compass ම තා Dod, n. OO», සිමාව, ප්රමාණය, é 

ශා දූක්එන යනහය. n. -es, කචනටුව 
COMpassiOn SEMBDaxPS ga, rn. අනු BDH. a. ස 

හ 5. -ate (2. -ility 
compatible කො මප, ට්ඉබ්ල්, a. zQMZ, සුරුසුං 
compatriot ම කා මජේටරිඔට්, ॥. තමාගේ රටේ 

අය, යව දෝශයේ cos අය 
compeer කොම්පිථ, n. සමඅය, සමාග මිකා රසා 
compel කොමපෑල්, v. බලකරණවා. a. -lable 
compendium තා මෛපෑඟණ්ඞි?ම, n, mc@rS 50, සං 
EB. ad. -Ous 

compensate ම කා මපෑණන්සේට්, v. අලාභ ගෙවන 
. චා, හිලව්කර Os, පිරිමයඝහඟවා. ॥. -ion 
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compete ම කෘ DUO, v. ගමකම (හර ගෙට) Gata 
© කරණවා. xn. -itor. &. -ition. a. -itive 

competent ශා 380,85, අ. 555, ඛලය 4:8. 

N. -Ce, -CY [වා. 2. -ation 

compile ear3eeo, 2, සංග්රහකරණවා, mgs 
complacent @mdeadads, a. ganda, a 

නුටුකිරීමට නැ මහි. x. -ce, -cy 2 
complain ම කා මිපෙල්න්, v. මැසිවිලි B1o2, පෑ 

මිණිලිකරණවා %, -ant. n. -% පැමිණිල්ල, 
ලෙඩ 

complaisant කො මිලේ 'සණ්ඵ්, ය, ශිලාචා 2, ප්ර 
SIMMS GOS ඈති. n. -ce e 

complement කොම්පයිමැ ශව්, 7. අඩුව සම්පූ ණී 
ණනාරණදෙය. a. -ary [n- -eness) 

complete eamO3Q5, 4. 29qgK. v. n. -ion 
complex Gem ඉජ්ලෑක්ය්, අ. මිශ්ර, අමෘරු . n. -ity. 
complexion නො මිජ්ලෑක්කගේ, n. මුහුමිණ් පාට, 
පෙණුම | 

compliance em මිජ්ෂලෙ අංහ්ස් 
compliant කො මජ් ලණගවි, , (comply @.) 

complicate කොංප්ලිකේව්, a. ආකුල. v.n.-acy, 
-ation. x. -ity, M4dend anes send 

compliment කොමතප්ලිඹැ ශව්, ॥, gadiadd & 
_ ම, Gaomd, emad digs Qa» 28599 emga 

චචකයක්. 6, a. -ary [/1. - ianc 
mply කො ඉජ්මෙල, 6, exdmsG@» a. -ian 
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component කොම් පෝණෑණ්ව්, n. අඞංගු නොෞට 
සක් 

comport අක්තොම්ෂ පාර ව්, v. ඔබනවා, හෑ සිරෝණවා 
compose මකා මීපෝඥඟ්, 5, සාදනවා, යසොදානවා, 

නිශ්චකරණවා. n. -ition. අ. -106, CamOdd 
ලික් සෑලෆ්රහ, 2. -ure. x. -itor, (අච්ංඞු ගෑසීම්ට) 
අකරෑ අමුණණන්භෘ 

compost අඉොම්පෝස්ට්, n. මිශ්රවුෂපෝර, සිමෙන්ති 
compound 6 නා මශ පණ්ඞ්, n. මකාට්ස්කීපසක්ින් 

සැ GO දොය, සමාසය. a. සහ v. 

comprehend ම කාම ප්රිහෑණ්න, r. අඞංගුවෙනවා, 
ඉත්රූම්ගහ්නවා. n. -sion. a. -sible. a. -sive. 

%. -siveness [@. 7. -ion. a. -ible 
compress ම ක මිළරැස්, v. memdends, හකුලුවහ 
comprise €a 28 SSG, 7. අඩංගු චෙනවා, ඈතු 
ලන්කරණවා 

compromise ම තා මිල පාර ලමෛස්', n. ගිවිසුම, Ase 
මපොෂරාන්ථුවෙන් Chan, oe. vr. 

comptroller ම කාඤ්ට්රෝල්*අථ, n. controller 
compulsion € ණෲ ඉං ප des, n. A@RS®. a. -ory 
compunction ලං තා ම පඞ්ක්ක්ෂණ්, n. පශ්චාත්තාපය 
compute SS2 ප්යුට්, “ ගණහ්කරණවා, ගණක් 
බල ඟචා. ෲ. -ation 

comrade @am®SSH, ඈ. යහළුවා, සහැනාථඝා 

con ක්ොෞණ්, 2. GMEB Ams, නටපාඩමිනර 
ණිචෘ. සමග යඟ අමිවන් උපසකඟිය ක් 
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concatenate ම කෘණ්කෑ වඉණේව්, v. අ;ඳානචා, gD 
ණඟවා. -ion 

concave ම කාණන්කේව්, a. බොකුවු. n. ෲ, -ity 
6000651 කොණන්සිීල්, v. සඟවණනචා. a. -able. n.-ment: 
concede මංකාන්සීඞ්, », ඉඞඩදොෙනචා, Iainawa 

චා. 7. -ssion 

conceive 6am2BO, v. BM», නේරූගෙන්නං 
වා, (දාරු -.චක්) පිළිසිඳගන්ඉවා. ය, -ivable. 
1. -ption 

conceit S227 BO, n. අහං: රඟම. a. -9(1 
concentrate @smade; HOeSO, v. Sapo 

වා, ana, 2 සයොදාආවා. a. -ic, Carga net 
qi. 7? -ation 

conception Sensex cess, n. (conceive @.) 
concen ම කෘත 'සථ ණ්, ॥, කෘය8ය, සම්බඛය, සිං 

So} ආශාච, v. සම්බකවෙනවා, අයිතිවෙනවා. 
m- -ment. Prep. -ing, ගැණ. 

concert ඉං කාන් 'සථ්ව්, v. එක ඟවීමෙන් බේරාගණ්' 
හචා, එට උන්සාහකරණවා. ඈ.. එඵකමුතුවී,. 
SoBare [ත්රයක් 

concertina ම තාන 'සර්විඝා,  සංගීතකරණ oni 
concession @zneercd- esd, x. (contede බ.) 
Conciliate කොන eget, ?. Concho ගන් me: 

සතාඛුකරණවා. a. -ory.n -ions 
Concise කාන් ස්, a. ලහුණු, සං€ණසෂත, n..-neds- 
conclave ක්කෞණ්ක්ලේචඞ්, ෲ. පෘඡ් තෙගෙක් සෝ 
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රාගෑණ්ඔමබපචන්ච න ‘emd5B ගල්'වරු cledadd 
වීම හෝ සභාව, 6nd සභාව 

conclude ම කෘන්කල්යුඞ්, v. අන්තිම නරණපා, Ad 
චයනරණවා. a. -ding. n. -sion. a. -sive 

‘concoct මංකාන්කොක්වච්, v. Smiseased eae, 
DHODDs, හරිගසඝ්සනචා. ඈ. -ion 

‘concomitant Gemadte ම්ඉබැ BO, a. oDA DA, 
එක්වණෲති. n. n. - ce, -cy 

concord © කාහභ්කෝර් ඞ, n, එක ඟන ම. 2. -ance, 
එකඟහාචවය, වචන පටුන. a. -ant 

‘concourse කොණන්ෂකරස්, n. රැස්වුසමුනසා, සිරිසං 
“concrete තාණ්කිව්, a. sds රැසක් එකට දාමා 

සෑදූ, සෑබෑලෙසිහ් පචතින. n. ॥. -ion 
‘concubine Gamay ම න්, n. පුරුගයෙක්සමග 

වේශ්යාචට Daa ax}. %. -age 
‘concupiscence ම කාන් ක්යුපිස්සෑක්ස්, n. eBan කා 

මය, Digg ණච. a. -nt 
‘concur කෞණ්ංනර, v. එඟනඟඑචෙනවා. a. -rent. n. 

-rence [ඝව්ට හය 
‘concussion MoI කන් නේ, n. එනටෙක 0:89, 
condemn ණෲ <a) D, v. අචචුවට හියමකරණවා, 

මැරදිකාරයාය කිය චෟ, හනුයුටළුසුය Bowed. ෲ. 
-ation කෞණ්ඞැ මණේංශ හ්, අ, -atory 

‘condense කක්ොණ්ඞඩැන්ස්, v. ඝඟකරණවා, we 
O28 5806 09>. a. -able. n. -ation 

Sondescend ක්ොණ්ඞ්තෑ ණ්ඞ්, v. good හචවෙනමා, 
නෑවමෙගවචා. n. -sion 
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condign ම කාණ්දඵෛෛන්, a. Casas, cay 
condiment මකා ණ්ඩ්මෑර්ට්, n. DxDSuOS BS 
මට සඝෞදන ද්රව්යය, Dred ma, අච්චංරු 

condition ල කා ඟා බින් අ න, n. සවභාව, ත්යවය,හරා. 

හිරම, Gere Gwe. අ. -al 
condole කොණ්ඞෝ(්, 6. කෙනෙකුගේ geste 

පුක්වේනවා, අගුකම්පා චෙහවා. n. -01601%.. 

m. -nce 

condone eam sas න්, v. ssGrT6 mds වශීයක් 

condor @a Head, n. දාකුණුඅමැරි කාවේලිහිණි 
conduce GamHaged, v. ආධාරවෙහචා. a. -ive 

conduct Se» HAsO, n. කල්කියාව, ගෙණසයාම,. 

කරගෙණයාම. v. n.-ion. a. -ive. 

conduit කො ණ්ඞ්ට්, n. අගල, aad 
cone කෝන්, n. සක්ගෙඞියක උල වැනි වඝනුව,. 

Obs හැඩේ ඈහි එල දිය 

confection කොණ්ෆෑක්ෂන්, :॥, පැණිරස කැවිලි. 
අ. -ary. 2. -ery, පෑණිරස කැවිලි වංකුණන සථෑ 
Oa, පැණිරස නෑ විලි 

confederate. ම කාඟඥ්ගාැඞ්' අර ඒ වී, ॥, ශිවිසුම්කින්. 

බැඳෙනවචා. n. ගිවිසුම මන් බැඳුන අඹ, සහකාර 
ඝෘ. 6, , -0190, -7 [කච්:ඡාකරණවා. n. -ence- 

confer ලංකාන් 'අථ, v. කර, ණාවෙන් Emer, යා 
confess ම කාන cid, v. (ම හොසඟගචංා) Homos, පා 
පෝච්චාරණයකරවණ චා. 2. -ion, n. -ional, පං 
පෝචවාරණය කරණ සථාහණෲණ 
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confide නොන් eeo®, v. විශ්වාසකර ණවා,(විශ්වෘ 

ස GO) ardeqands. n. -ence. a. ent. 7. -ant, 

විශ්වාස මිත්ර £ෘෑ. a. -ential, විශ්වෑසවු, රහස්වු 
configure කොන්ලිග්යුර, 0. හෑඞ්යකට සාදඳනවා. ॥.. 

~ation 

confine ear» Weeosd, v. හිරකරණචා, DED, 

Di DSHaOwOs, n..-ment. 7, -8, OSD 

confirm ක්භෞහන්'ලා 2 (ම, 2. සමිරකරණවා, 71. -ation.. 
අ. * atory 

confiscate කා හ්ලිස්කේට්, v. (දෘඞ වශයෙන්) 

ආණ්ඩුවට ඉල්ලාගන්ගචා. අ -able. ෲ. -tion 

conflagration omdQ 21 ගශ්රෙෂන්, n. මහගින්න 

conflict කොන්ෆලික්ට්, n. එකමබෙණ චැදී ම, සබම 
ණං 6. OGD වදනවා, ඩරුඞව සිට්නවෘ 

confluent කො රාෆ්ලුඇඈණ්ව්, a. (ගංගා දෘකක් 

මන්) එක්වගැමායහ, DOAMDA. 2. ගංගාවක් - 

හා සමබශාවෙඝ ¢Ms ගංගාවක්. ෲ. -ce [He 

conflux eemadg ead, 4අ. එකම ගලා 2ාම, සමූ 

conform ඉකාහ්රෙෝථ ම, 6, B29n0 එනහඑත කු 
යා 6 to, සමානපෙනවා. a, -able ,7?. -ation. 

n. -ity 

confound කෞ ක්ලෞගාෝඞ්, v. (හිඟ) වුෙල්කරණවෘ 
confront ම කෘග්ලෙණ ණා, 6, මූණපානවා, P&S. 

යට පමුණුඵනචවා [m. -ion 
confuse-0 mpgs, v. පටලුවනවා, අවුල්නර ණං 
confute මනා හ්ල්යුව්, v. වැරද්ඛව Dd gm mda 

a. -able..n. -ation. 
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congeal කෞෘත්ජ් ල්, v. qd හඟවා. 7, -ation 

congenial camo 3 අල්, ය. සුදුසු, හුරු, OMI 

congest කොත්ජාැෑස්ට්, 6. රාශිචෙහවා, නොසෑගෙ 

ණ D6DO (ලේ ආදිය) රැස්වබෙහවා. a. -ed. x. 

-ion. a. -ive 

conglomerate ම කාන්ග්*ලාම 'අරඒව්, v. ගෝල 

යක් හෝ පිඞක්කරණචා. n. තිරුව්ංඟගා m0 
සඝහින ගල්චගීයක්. . -ion 

congou මෲ ඟා, කලු ක්ජෝවය්ීයක්. 

congratulate මංකාන්ග්රැටියුලේව්, v. asdansd 

අභිව.සඩියක් ගැණ සඛුටප්රකෘශක3රණවා. n. -ion, 
අ. -ory 

congregate @ana NG SDO, v. රැස්වචෙහවා.!:. -ion. 

අ. -ional .[ සභාව, a. -ional 

congress කා SHAL4,n. රැස්වීම, මගාමනභ්රණං- 
CONZTUUs ගුරැ අස්, a. 93675, සම. 2. -ity 

conjecture ම කොණ්ජැක්ට්යුර්, n. අගුමාන කල්ප 
තාව. a. -al 

COnjOIN Sey WSS, v. DDAD MO ණවා. a. -t 
conjugal ema ad, a. විවාහය මබ්යඛි [ 7, -ion 
conjugate ම ණාන්ජුගේටඛ්, v. කියාචක්වරහඟගනවා. 
conjunct කෞොඡ්ජංක්ව්, a. එක්වු, eDdaca. n. 

‘ion, එක්වීම, 029 ඡරාපෘ නය. a.-ive, එක්වු, ¢od- 
MODs (ඉහුමාන එකෂභා පොරොාහ්දුවක් ඉඟ 
OD) Sao O80 ඛම්බක, n.-ure 

conjure ක්ොත්ජ්යුර, 5, සැලයාලිලෙස ඉල්ලභචෘ, 
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EQCE SEs, ම:සාගරණවා. n. -ation 

connect ණෞන්නෑ ක්ච්, v. සම්බංහක රණවා. n- 

-ion. අ. -ive [(connection ®.} 

connexion Sma svesd, n. සම්බනකානම 

connive ested, v. sxrecaead &d¢ 

න්යස(නා€6රිණචා. n. -ance 

connoisseur Gast Ged, 2. අ(ලඞ්කාර ශිල්ප පිළි 

Ae ese පරීසෂකඥා 

connubial කෞන්න්යුඹඞ්' ඉල්, a. විචාහ සම්බ නා 

conquer Games and, v. ජඨගන්නචඑඒා, edged නව. 

a. -rable. n. -st [ කම, a. -eous 

consanguinity න තා Se, හක්ග්වින්ඉවි, අ. ලේ නෑ 

conscience € කාන්්ෂෑණන්ස්, n. හෘද්ය්යසාප“මිඝ, Soa. 

a. -tious. 77. -tiousness 

conscious ෆ් කා ංන්'සස්, a. දන්න. 7. -ness 

conscript මන න්ස්කිප්වී, n. *හොම්මර ඇදී මෙන්' 

ඟහ්නානඉට ඉනථාපභ්වු ec. a. නම (ෆියනලෑබු 

conscription අං නා න්ස්කිජ්ෂන්, n. බලෙ ක් හේචාං 

2n20 ඛෑඳවීඹම 

consecrate € කාන්සිසකොට්, අ. BA වසගනවක් කර 

aa, කෑපකරණවා. n. -ion 

consecutive € කෟ න් සෑ apd, a. පිළිවෙලට ad 

consent € තෲ හ්සෑ-රට්, n. එකගනම, කෑ Oi ato.v 

consequent € කංණ්සික්එෑ HD, a. හේතවට අනු 

ච සිදුවෙන හෝ පෑ මිණෙහ. 7. n. -ce, ඵලය, 

Booms, ඵැදාගන්කම. a. -tia)- 
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conservancy ems’ ad විඈන්සි, n. රසඝාක්ිරීම්.. 
බලාගෑණිම 

conserve ම නා හ්. සාරව්, v. රසෂාකරණවා, ෆෝසි ¢ 

මණනචා. n. ?. -ation. අ. -ative, ආඅර්සඝ්යන, 6D 

ණස් 3580 193 නැඟි. n. -ator, ආරක්න්යාෟං 

කාරයා. n. -atory, දෟරසගා GOING, පලතුරු ව 

Om ආර්යසණ සථාඟය 

consider ම කෘ අ්සි'ඞඩර්, 6. කල්ප හාකරණචා. a. 

- -0,016, නරමක් Oost, Da». a. -ate, සුරුසුෂල්ස 
නල්පනාකරණ,ප්රව්සංම, MEG. . -ation 

consign ®emweensd, v. හාරඳොෝහනවා, MODS 

ණවා. nN. -ment, හාර්රුන්බඩු, 2.-e¢, භාරඟන්නෘ 3 

eonsist Sen Ado, v. අඞංගුවතිංබෙනවා. a.-ent, 

එකඟ. 7. -ency, -ence [ භාව. a. -ial 

consistory ම තා 8:05, n. පූජකසභා ව, ad ස 
6090019012 ම කාන්සෝල්, v. සහසනවචා. a. -able. ෲ. 

-ation. අ. -atory [ඒකාබඞනරණවා. n. -ion 
consolidate නා න් සාල්ඉඉවඩ්ට්, v. සචි්කරණවා, 

6005018 ඉකාහ්සොල්ස්, n. ඉංග්රීසිං ආණ්ඩුවේ o 
ෆෙස් එක් හොටසක් [සසරය., n. -ce. a. -tal 

consonant GaGa නණ්ට්, a. එකඟ. ෲ. ගාහ්රා 
£onsort ඉම කාන්සෝරට්, 4, ඔඹාගම්කාරඝා, wanes 

ච, පුරුඝයා. v. ආශ්රය රරච්ය [ණෙන, ප්රසිඞ 
conspicuous නත හ්ස්පින්යූඅස්, a. හොඳට ඉප 
conspire Ssmwdoe=d,  . කුමනතුණයකරණ 

චා, එකමුතුණවෙනවා. x. -acy. n. -ator 
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constable ක න්ස්'බබ්ල්, n. ඉපාලිස්විදානෝේ, කොස් 
තාපල්, a. -ulary 

constant @amwd ' Dd 5, a. සරීර, BSNS. ෲ. 
n. -cy. ad. -tly, Bas [Qaeda 

constellation 62m හ්ස්ටැල්ලේ' න්, n. තාරකාප 
consternation කො න්ස්'වර් asd, n හැල 

ඹීම [ණචා, DA වේලනවා. xn. -ion 
constipate ඉකාන්ස්විජේව්, v. බඩවැල ඈඇහිරෙ 
constituent කොෞන්ස්විට්යු" අඥණ්ට්, අ. අඞංගුවු, ඹනෑ 

වූ. 2. DDQ හෝ ඈනුලතන්වූ කොටස, මහජහ 
ඔමහ්න්යෙක් ONSSO2 නැමැන්න දෙන්නෙක්. 
Nn. -CY, මහජ්ඇආ මන්නිහ් හෝරාගැණීමට බලය 
ලන් සමූහය 

constitute ඉ දනා න්ස්ට්ට්යුඵ්, v. පිහිටුවනචා, නියම 

ණනාරණවා. n. -ion, ශරීරගනිය, පිහිවි සචභාව, 

ආණ්ඩුක්රමය. a. -ional. අ, -ive 

constrain GoxddeOss, v. බලකරණවා. n. -t. 
constrict ම කාන්ස්ට්රික්ව්, 6, මිරිකණවා, අකුලන 

චා. n. -ion 

construct SamBmdQas, ». ඉගාඞනගනචා, mE 
2009. n. -ion. අ. -ional. අ. -ive 

construe S2masdOGx,v. (ඉටිහීම පිණිස පරහභාෂෘා 
චක වචාහ්යයන) වචන නිසි පිළිවෙලට යොදාහ 
‘Oo, g2iSooods [623 හෝ Dm ඇහි 

consubstantial එඟාන්සබස්ටැන්ෂි' ලේ, a. සමාභ 
consul ණොහ්සල්, n. ප්රධාන විනිශ්වයකාර 53, 
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ආණ්ඩුවක් වචෙහුවෙහ් 8060m Bn OW 

යා. 74, -ar. 2. -ate. 2. -ship 

consult කොන්සල්ට්, v. කල්පනාව අසන වා,. (යම 

ක් දානගැණිමට පොතක්) බලු නවාං %- -ation 

consume ඉතා න්ස්යුම්, v. කාදාමඟවා, විහාශනරණ, 

වා, වියදූම්කරණවා, නාස්හිනාරණචා. අ. -able. 

1, -ption, සසඝයරෝගය, වියදම්කිරීම 

consummate එම කෘ හසම්ම මට්, 0, cOQ cade 

වා, සිඞකර ණවා, a. xn. -ion. ස 

consumption ංකාණන්ස මි* හ න්, 7. (consume බූ.) 

contact ond, කට්, 2. ODO. GSS, ස්පශීක 

contagion emmdoc' ss, n. ස්පතිවීමෙන් ලෙඩ 
G29, නපුරක් බෝවීමෙ බලය. a. -us 

contain 6 කාණ්ටේන්, v. අඞංගුව හිබෙනවා 

contaminate ම නොණ්ටැ මඉ න්ව්, v. BeQmda 
චා, ?. -ion [කොට සිහනව 

contemn කොණ්ටැම, 9, හෙලාදකිනවා, wd 
contemplate මා ණ්ටැෑම්ජ ලේට්, 6, කල්පහාංකර 
බලනචා, හාචකානරණවා, අදහස්කඟකරණවා. ඈ. 
-ion, අ, -ive [සමකාලින, a. සහ 8, ry 

contemporaneous ඒකා ණ්ටෑමපො රං a: ged, es 

contempt ලතා ටැ මට්, n. සුළුකොට සිතීම, අව 
මා De. a. -1016. a. -uous 

‘contend SIMBA, v, විඝශනරණඞා, odes 
කථණචවා, වචාදෘකරණවා. n. -tion, a. -tious 

Content කොණ්ටෑ WHO, ය. හහට සෑහුණු, සතුටු, 
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ඬූ. 3. සහ 2. n.-ment.n.-s, අඞංගු මද් Cas 

ගට? ණු, පටුහ 

conterminous Pas brite a. එක මෘයිම් 
conterminal Gama 'බර්මිණල් , ඈති, යාබඅ 

rontest ඉ'(කෘණ්ටෑැස්ට්, .. සටක් කරණවා, BOE 

කාරණවා. n. a. -able 

context ළ කෘණ්ටෑ ක්ස්ට්, n. ඉහළින් හෝ පහළින් 

තිබෙන වගන්තිය, n. -ure, සාල, හිේබෙන goa 
66, සෑදීම [n. -ity 

contiguous මහා ණ්විග්යු' ඈස්, a GG, ආසන්න, 

continent මා ණ්විංහ ගාට, අ. mdm 206 
_ චහ්වහ, පිරිසිදු, x. මහාරදෝශය, n. -ce, -cy, 
තෘ <2) O51, 859, කාමයෙහි ගිජු හො 
චීම. a. -tal 

contingent ම (ගෘ ඟ්වින් 'ජණ්ට්, a, අනියම්වු, %. සු 
එුසු කොටස, SOs රබකිසන් යුධයනට යවහ 
ගේවා සමූහය, 7, -ce, -cy 

continue ම තාණ්විඥහ්යු, 6. පවනිඟවා, චේගණයන 
චා, MOSH EHH). a. -ous. n. -ity. a. -al. 2 
-ance. m.-ation [-ion 

contorted ම ාණ්ඉටාර'ටඞ, a. විකාරචවු, ඝදෘවු. %. 
contour Samed OS, n. පිට සටහණ, ආකාරය 

contraband ක්ොණ්''ටුබෑණ්ඞ්, ' 4. nam eae. 
Nn, DOME කල බඩු, නීතියට 861d oee®™ 

contract € කාණ්ටීරැක්ව්, n. ගිවිසුම, ඉපා්ය රාන්ලු 
CHS. 9, ඈක්කිලෙනවා, පොමරාගරථුවෙනවා, 
ඟන්නවා, වලචඳිහඟ වා, n. -ion 
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contradict මනා ණ් 'ටුඕිකව්, v. SS, BO නවා, we 

තක්ියනවා. %, -ion. a. -ory 

contradistinction Cams OSdo oss esd; n. Bee 

Sam, විපසෂභාව 

contrary ම තා ඥ් 'ට්රිරි, අ. 56.0, Seem. n.:-idty. 

ad, -iwise, අනික් ( හෝ ච්රූ ඞ) හට 

contrast €කාණ්'ටුාස්ව්, 4. සමෘඝකිරිමෙහන් පෙ 
SEHD COMMS, , 

contravene € කා HOS sy, v. කඩකරණචා, DAs 

කරණවා. 7. -tion 

contre-temps @EDICOS O20, 34. ආකුලකනරණබලා 

මපොරොත්තු හොවු අදිස්සියක් හෝ විරුඞයක් 

contribute සො ණ්ටුරි බ්යූට්, v. SEDs, සංමිමෘදාම 

දෙනවා. vn. -ion. අ, -ive [ක්ොණ්ව්රී asd 
contrite මකාණ්ෂරට්රෛව්, a. පසුතෑවීලිවූ. ॥. -iom 
contrive O22 BCD, v.. S262. ॥. -ance, 

C829, උපක්රමය [චනවචා. a, -lable. n. -ment 
control omc ei, v. &26,.0e22, බල COs 

controvert කො HO. O55, v. විචාදානරණවා. a, 

-tible. 7, -sy, චාදූය, 532q0, a. -sial, 71, -sialist 

contumacious 2H OgeS wed, a. මූරණ්ඞඩූ, ge 

කරු. nN. -y, ROM AMD, geiandimd, 
 contumelions මකා ඥණ්ට්යුමීලි'ං ඝස්, a. emerqSa, 

EGS. 7. -7, ඉහලාදාහිම, බැ ණුම' (Os. n. -ion 
coutuss මක්කාණ්ටඛ්යුඝ්', v. හලඟචා, පොඩිකර 

conundrum oem AHAS, n. eS 
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convalescent ම ගාණ Deez ස්'සණ්ව්, අ, ප්රශගෘති සනී 
S® ලෑබ්ගණ එහ. n. -ce, -cy 

convene ම කාන්වීණ්, v. රැස්කරණවා. a. -able 

convenient මනාන්වීන්.ය ණී, a. සුදුසු, පහසු ඈ 
ණී. 7, -ce, ~0*% 

convent ම ාණ්වැණ්ව්, n. හාපස ආචාසය. a. ual. 
71. -icle, අගම් පිළිබඳ රහ ස්සභාච, ෲ. -ion, රැස් 
චීම්, ගිවිසුම. අ. -ional, පුරූ දු, සම් මඟ 

converge ම කාෘණ්'චරථ ජ්, v. orm ඟඟට Glan 
චෟෘ. a. -nt. n. -nce, -ncy 

converse ම 32: ණ්'දෑ Sed, v. සමඟ න ථාකර්ණවා. අ 
අනික්, විරූඞ, විපරීහ. n.-ation (a. -al). n.-ions 
ඟෑද්වීම, වෙණස්වීම්, a. - 8,016. 4, -ant, අද ar, 
ඳුණ්න, නීපුණ [ණචා. 7/. අ, -1016, n. -ibility 

convert ම ගැණ 'වබ්ථට්, v. වෙණඟඥ්කරණවා, හරව 
conversazione ශං කාන 'වථරසෑ ට් £ ඕං න්, n. ගිල්ප 
ශාසහ සම්බහාචව කතනාබස්ක්ිරීමට රැස්වීම 

convex @amme sited, a, Sat OCD, n. -ity 
නොණ්වෙ, 5, ඉගණයනවා, පමුණුවහවා. 

MN. -81)06, මඟණෙෆලාම, Bas wet anda 
convict ණොණ්චික්ව්, v. Edessa. නරථ්ණවා. ෲ. 
0668 පන් වූඅය, හිරා රලා. n. -ion 

convince නණෞහ්වින්ස්, 2, ඒන්තකරණවා, අව 
බෝෞෝඬඛනරණචවා 

convivial eam Eb g'g ල්, a. උභ්සච. ෲ. -ity 
®onvoke € amseedses’, v. රැසඇරණවා. n.-cation, 
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රැස්කරවීම, සභෘච 

convolve ම කාණන්ෂචෝල්චි, v. සුරුච්ටුනරණවා, අං 

EPMO, වක්කරණවා. . -ution 

convoy කොණ චං: ඝ්, v. ආරසෂාවට එක්කයආචා. 

7. ආරංගශාවට Oo සේනාව, එසඞසේආරස්යාකරණ 

Cas 
convulse මං ගා න්වැන්ස්, v. CFEHCHO?, Odean 

චෟ. n. -ion, ගැස්ම්, එ ලිප්පුව. a. -ive 

cook. කුක්, v. පිසහවා, Games. n. Cassa, n- 

-ery, සුපශාස්ත්රය a [ 74. -ness 

cool කූල්, a. MODS ශීතල, නිවුහු, නිශ්චල, ». 

ole කුලි, n. කුලීකාරයා, 682602 

coop ye, n. (Gx) කූඩුව, ප්ජ්පය. 2, 7. -er, Set 

ප සාදාන්නා. n. -erage, පීජ්ප men පට්ට ලය 

cooperate ලංකා ඔප් 'අළ රච්, v. එකට ැකියානරණව්ංං. 
a.-ive. 7, -ion 

coordinate ප කෘඹඕිර ඩිෟ න්ට්, uw. එකසමාග, Bm> 
කෘඊර. ?. හිසිපිළිමවලටයොදානචා , 7/,-10))] ඉයක් 

coot m5, ෲ. Ged හැසිලරෙණ කුඩා කලු ond 

copartner ම කාපාථවී'හරථ, n. ඟවල්නාරයෘ, ඉඅතංං 
ං ටස්තා රා. n -ship 

Cope ease, 6. මෑඞපචතන්චනතචා, ඨදබගොචී Gar 

ක රණචා. [n. -ness. 

copious ක්ඤෝපි'අස්, a. බොහෝ, ANE, FBm. 

copper නණොපජ්*පථ, 7, තඹ, DATE. a. -y 
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coppice කොප්පිස්, n. නැලය, වහලෑහැබ 
copulate කොඡජ්යුලේව්, 2, ඇදනවා, සංවාසය සාර 

40>. n.-ion, a -176, ඇළ€ඟ; rn. CMM 
tone [ මුල් ලියච්ල්ල. n. -ist 

copy කොජප්ඉ, 2. සමාහඟහව කරණලද්ද, පිටපත, 

coquet Sena, v. ආලය ඉපදවීමට උහන්සාගහ 
කරණවා, . -(6, ලීලාකාරී, තරුණිය. a. -tish 

coral ඉකාරථ' අල්, n. SAG, කොරල් [om කඹ) 

cord Gajd, 7. යොහ, CaM. v. n- -age, රැන් 

cordial මඉණාරථ ඝි 'අල්, a. Seah, අවඞක, zn. -ity 

cordite මතාථ යං ඩට්, ෲ. 59018 ඉතාසැර වෙඩිං 
බේන් වශීයක් 

core තෝර, %. ඈතනුල්මකාටස, මදය 

cork කෝර්ක්, 2. ඈබය. v. ඇඈබයක් ගගණවා 

cormorant එ කාථ මො *ංරණ්~, n. oma මුදු ලිස 
ණ වගීවක් 

corn emda, 2. Dos 5198, DAs, කරගැබ 

corner 6anjid- ad, n. Gene, APR. a. -ed, මුලු 
ඇති [eI පාන් 3067 භේවායා. 7. -cy 

cornet ඝ්යෝරථණෘව්, %, 2d) ඉහාර ණෑච, Qi Vd 

cornice ead eed, n. කණා ෂහා බින්තිඋඞඩ ලීස් 
moe [ල්ල, ප ශ්ඛරය 

corolla ම ණා ෂ රාල්'ල්, 4. ච ණිවන් ඉල්ඉපති වල 

corollary ම තා ර රාල්'ලරි, ඈ, Assd, හිගමඟය 

corona ©265s' 4h, 2. DQ හෝ බිහ්හිඋඩ ලීස් 

aded පිටටපැණ BAAD පැතලිං Same, 
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Addee. n. -1, ඔටුන්හ, මාලාව, මල්දම, අ. 

-l. 7. -ation, ඔටුගු පෑ ලඳවීම 

coroner S258 m5, 7, හදිස්සි මරණ ආථිය ගැ 

ණ වභාගනරණ මූලාලථෑ?නියා 

coronet කොර ඹණෑට්, n. කුමාරවරුසන රදාලවරැං 

පලඳිණ සුඵ ඔටුන්න 
corporal මකතොථ පොංරල්, අ. ශාරීරික, 7, පාබල 

එසඝ්හකාචචේ ඉතා පහන්. මුලාදැනියා 

corporate මංකාථ පොමරවට්, අ. සමාගමවු, එක්සත් 

වු. n.-ion, තනිකෙගෙක්මෙන් 4 හියාකිරීමට 

බලය ඇති ඝමාගම [ කායික 

corporeal ඉකොරථමපෝරි' ඉල්, අ. ශරීරයක් ඇති, 

corps කෝර්, n. ගඟේචාසමුරූච 

corpse ලත රජස්, n. Sha, OSac 

corpulence Smo 2ප්යු'ල ක්ස්, i 7, අධික සථුලං 
corpulency ම කාර ප්යු'ලන්ස, තාව. a. -t 

corpuscle මං කාථංපඡ්ක්ල්, 7, ඉනා කුඩා ෂණොටස, 
a. -ular 

vorrect කොරථරැක්වී, 6, හරිගස්සනවා, මට්ටු කර 
ණඛා, අ, %, -1001, අ. -ive. %, -ness 

correlative කොර රැල්ං'ලට්ව, a. එයානෙකබ od 
AD. n. සචීකාමය හා සම්බණවෙහ වචනය 

correspond මකා ඊරැස්පොණ්ඞ්, 6, සෑගගෙණවා, ලි 
සුම ගණුමදෝොහුකරගහ්තනවා.?.-6:126 '74.සහඟඹඅ.-601$ 

Corridor කොරරිසෝරං, ෲ. ඉස්තෝජපුව, (යව 
සථානයක් OeO) ඹුචාවු CBD Ba 
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corroborate ඒ නාථ රාබිඹිරේවී, v. සපිර්තරණවචවා, 

ඝසඝඟතනිනකරථණවා. n.-ion. a. -ive 

corrode නාථ ඉ ර්ඞ්, අ. ක්රමයෙන් හිණවචෙහච්ා, 
දඳීිරණචා, මල්යඞණ්ය නව්ය, fa. -sive. 7. -sion 

corrugate ම කෘථ රූ ගේඛ්, v. රැළිඅමනවා. ॥. -fon 

corrupt ලගාථ රජව්, v. ආඅරක්වෙඞෆවා, කුණුවෙඟ 
චෟ. a. a. -ible. 171, -ibility. n. -ion. £7?. -ness 

eorsair මනා ඊඉස්ථ, n. Dg eameeasdes, මතා 
Cemd නෑව . 

corselet 853 ථ'ස්ලෑ ට්, n. ard ena 

corset 620350715, n. COI Ga [පෙරසර 

eortege oanideOd, n. mga aa B8dhe, 

coruscation @and'eden'ast, n. අදිස්සියෙහ් 
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creak කක්, . ‘sj’ යහ ශබද්ය වෙනවා 
cream කුම, ෲ BS යොදාගත, උතුම් කොවස. a. -y 
crease කුස්, 4. හැමුම ලකු ණ, Ads, ඉර, 6, | 
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create 4385,v. මචනචවා, COGDH©&>. n.-ion.a.-ive 

creature QO'OS, n. මචණල ථ්ද, සතන්චයා 

credence කි'ඞන්ස්, n. විශ්වාසය. a.-ible. n. -ibility 

credentials Gai න්ංෂල්ඝ්, n. mad පහ 

credible කෑැඞ්්ඉබ්ල්, a. විශ්වාස කටයුතු. n. -ity 

credit SANGO, n. විශ්වාසෆග, ප්රශංසාව, ගෙවීමට 

දහ නාලය. a. -able. 4, -or, Ma හිමියා 

credulous SILAS, a. OMS 22M ඉක්මණින් 
විශ්වාඝකරණ. n. -ity 

creed 36, n. HEB, විශ්වාසය 

creek 237%, n. a2 කලපුව, DHOCe 

creep 4c, v. DADs යආඟවා, දිගේ D167 ආචා. n. 
-er, Xr, BoD 

cremate කිම විව්, v. <2 පුලුස්සනවා. n. -ion 
crescent ක්රැස්'සණ්ට්, ඈ. පහාචවක් වැනි eee 

හළ, ඒ ආකාර වසනුව 

cress Sle, 2. සලාදාවලට OWED පැල වශීයක් 

crest Add, n. කුකුල් ඟහරමල, SBem Me 
©8m මුරුන. a. -ed. a. -fallen, Mg Bem [CS 

crevasse ©2070), n. SEDOEnmn න්රරෝවිච්රය, or 
crevice NA&oed, n. පෑල්ම, විචරය 

crew ක්ර, n. හෑව්කාර සමූහය 

crib කිබ්, rn, මෘෑගයණ්ට කෑම GOH කොටුව හෝ' 

ඹරුූච, තොවිල්, පර භාෂා ග්රහක්ථ්යක සන්ඝයා 
cricket Aed¢:5, nv. රැහෑය්යා, එ ණ ම්ප න්රුකිඩාව.. 

%, -er 
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crier 2 මකෙ'අර, 1. මමෞරගසන හා, Gamamd 
ee} BI Ko, දාණබෙරැගාරයා 
crime 6629, ඈ. අපරාධය, a. -inal. n, -inality. 

71. -inal, අස LQeavdes. v. -inate, O6emAND®D> 

crimp Qed, v. dada a. amgedst 
DiSHO. v. -le, ඇහි ලනවා, රැළිගැඟහෙ aed» 

crimson 439d's3, n. ලේපාට., 9, සහ a. 
cring? Bo, v. චාලෙක් ලෙස යබන්පාහ්ව Ga 

Pater TOF) 

crippie Sse, 4. කොරා. v. [ සවහාව 
crisis ම කෙසිස්, n. ඉහා Areas වචේලාචව ගහෝ 
crisp කිස්ජ්, a. පනසුවචෙහ් moda. v. Agar 

සෙනවා. //, -ness [කරුණ 
criterion කවර නේ, n. නිශ්ච්යකිරීමට ආධාර 
critic කුව් ඉක්, 4. Qmead පරක්ෂායිරිමෙහි සං 
Oxo. අ. -al. v. -186, 78, -ism 

croak 6332S, v. මැබිසෙකු හෝ කපුටුවෙකුමෙන් 
හඬනව:;ං ඈ. [ ෂගනුම, v. 

crochet ක්රො ඟ්, % කොකු ඉදිකටුවචෙන් කල 
crock කොක්, 2. මැව් භාජනය, මැවි කලය 
crockery කොක්'ඉඅරි, n: පිඟන් කෞෝජ්ප ආදි මැවි 

බදුන් 

crocodile කොක්ඔ  ඞෙ.්, ෲ. සාඹුලා 
cCrocils කොහස්, n. කහගස් වශීයක් 
croft ෆ ~ :02ට්, n. 6MESD යාචු කුඞා කුඹුර්. n. -64 
crook ක්රූක්, n. = ose, v, ඇදඳූ*වහආහචා 
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crop කොප්, 7, පසක්යාගේ පලමුවෙනි බොක්න; 

අස්වැන්න, මුට ඵල. v. කපනචා 
croquet කො හකේ, n. ලී බෝල Ajeet 

crore 6435, n. කෝවි්ය, 10000000 

crosier 62918 අථ, n. 296.6 හැඬඞේ සෑරයටියක් 
cross Gapies, ෲ. කුරුසිය (+). v. හරහට ඉරිගහණ 

වා. a. හරහ, විරූ ධ. n. -ness. v. -examine, 8 
රුඞව ප්රශ්න අසඟවා, emisnd ques 

crotchet @apH_qi0, 24. හිතුබූඩිය, සංගීත ශාඝ්නු්රය 

පළබද ලකුණක්. a, -y 

croton ඉකෝමටොන්, n. ජයපාල, නාගවල්ලි 

crouch කොෞච්, v. ඈනඉන්නවා, නිචයෙක් sen. 

B26 29 

croup ක්රඉජ,  ලදාරුවක්ගේ උගුරේ eeass 

_ 610% කෝ,ෲ . නපුටා, අණලහඟශබදය. v. අඬල නවා 

පූච්චම් ලදෝඞනවා, n. -bar, අලචංගුව 

crowd කෞඞ්, 2. SANS. v. තහදාවමෙහවා 

Crown මකෞනත්, 1. DOD H, රාජ්යය කරණ අය, රාජ 
බලය, මුරුහ, BES 5 ක් චව් ඟා මිල. v. 

crucial කරූෂහි.ඉල්, අ. කතරක ආණාර, ඛූලවන්, 
තියුණු [වය 

crucible ක්රූසිබ්ල්, 34. (ලෝහ උණුකරණ) omit 

crucify ක්රුසිගෙ, 6. po.Bed ඈණගසා මර 

ණවා. 7, -ixion. 7. -ix, කුස්නුරූපයං OHM කුර 
සිය [-ity 

erude G18, a. අමු, අසමීපූ.24, නොපෘෑසුයුං 2 
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ernel ක්ර, ඈ ල්, අ, ක්රෑර, Gag. x, -ty 
ctuet ක්රුඇට්, ॥. අඛ ආදි රඝනරණ රුව්ය ¢9s 
මෙසේ DAM බඩුව 

crnise ක්රෑස්, 2. හෑනින්තැහට් meBSd. v. 
7. -T, හැනිහක්හැෑනට ඝාතාක්රණ 92) 2970 [ ටස 

crumb 259, 7. කුඩාකැබැල්ල, පාහ්හි Dg කෞ 
crumble කු මිබ්ල්, v. කුඞඩාකැබලිවලවට කැඬඩෙනමා 
crumple ක මිජ්ල්,  චැකරැළිගැහෙණවා, ඇයා 

(ලහඟවා 
rruse ක්රූස්, ෲ. කුඞඩාකුසලා න, කුඞඩාබඛෝහනහලුය 
crush 29@, v. ඉපාඞිකරණපා, මිරිකණවා. n, 
crust add, %. ¢8Q පිටිපැන්න. ». «3 ජිබ 

ඉපාහ්තකිහ් වෑසෙහවා. a.-y n. -inesg 
cratch 6», nr. 886.6855 
CTY හෙ, 2. කෑගසසවා, අඬනවා. n. -ier 
arypt කුජ්ඵ්, n. මිනීඵලලආ බමිගේ, a. -ic -ical, 

රහස්, Sogn 

crystal ක්රිස්'ටල්, n. S88, (එස්)චැනිර්රච්යය, පළි 
භූ. අ, -line. ඒ, -1186. 2. -lisation. 

cub කබ්, xn. පැටවා. v, පැටව්ගහණවා 
cube eng, %, ඒකා කාර හනරැස්පැති හයක් ඈනහි 

මදය, ගණඝක් OBS දොචරක් වැසිකොට ලඟ ගණන. cl. -ic, -ical 
cubit ක්යුඛට්, %, Snes. a.-al 
cuckoo කුක්කු, n, කොවුලා 
cucumber දග්යුක ම*බර, xn. 21.35, 88a} 
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cud කඞ්, n. සතුන් වචමාරාගන කෑම 
‘cudgel කප් ඈ ල්, n. පොල්ල, SOS. 6, mBA D> 
cuff 9, n. ඇඳුමේ අඟහ නෙලවචර පස්සට නමහ 
කොටස, අතුල් පහර [බඹා 

culinary ක්්යුලි'හරි, a. ඉවීම හෝ Gem ගේ සම් 
cull නල්, 6, රැස්කරණවා, නතෝරාගන්නචා 
culm ඟල්ම්, n. 226 හෝ ගොයම් 6A 
culminate කල්මිගෙ ව්, v. BEnd පෑ Seen, 

7. -ion [-ility 
culpable කල්ප ඈ බ්ල්, a. ෆෝෂ නෑබිම්බ Sey. 72. 
culprit කල්ප්රිව්, n. වරදකාරයං, අපරාධකාරයා 
cult කල්ව්, ඈ. අංගම් චීක්ේෂයක්, අ ංසිකෝන්සාහං 

සෙන් ඉගෙැගන්හ කරුණ 
cultivate ඟල්විවේව්, v. ගොව්ිහෑ හකරණවා, දියු 

ණඤුකරණවා. n. -ion 
culture කල් ට්යූර්, n. සහ v. —cultivate 
culvert කල්'වර්ව්, ඈ. බෝක්කුව 
cumber නමි'බර්, v. බරඟකරණවා, බාධානරණවා. 
හිරිහැරඟරණවා. a. -ersome, -rous. 7, -rance 

න අනන } MTOM, (සුදුරුරූ 2S) S52 

cumulate තයුම්යුලේ ට්, 2, ගොඞගහණඑා. a. -ive 
camulus ඇයුමි්යුලස්, ෲ. ව(ලාකුල්චශීයක් 
cunning කාණ්නිං, a. උපායෙහි දෑසක්ෂ, ප්ර ය/ගදාන් 

තන. ॥. ප්රයෝගය, මහෙරා විකකම 

cup කළ, ෲ කුසලා හඞ, කෝප්පය 
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Cupid p93, n. නා @g5a2, අනංඞශසා 

cupidity ක්යුපඞ්ඉවි, x. තණ්හාව, නදෘආශාව 

cupola ක්්යු 5 ප7(ල, 3, වහල මුදුනේ යටිකුරු කළ 

කෞෝජ්පඝගයා ආකාර ගොඞඩහැගිල්ල 

cur a5, 7. නිචබල්ලා, කෝධකාර අය [. -cy 

curate න්යු  ථව්, vn. කිස්තියානි උප දෝවගැතිතා. 

curb ;කථබ්, 6. මෑඞ්යවන්චනවා, ॥. 

curd ංකර්ඞ්, %. ථ්ක්ිරි, S569 හෙ! කැවිකලදෑය*~ 
v- කැටිගැගෙණවා, DOC HO. £, -16, කැපිගැ 
Smads, Seqmea 

cure 3g5, 2. සුචකිරම, බෙහෙත, SUDO, Gos 

කුගේ ධුරය, MEDAID: MDD ලුණුදාමිම හෝ 
GOB, v. a. -able. a. -ative 

curfew 'කරථය්යු, 12. පුරාණ එංගලන්තයේ ences 

වල රානිෂරයේ ගිනි Asean වෙලාව දන්වීමබට 
යෙදු ඝණ්ටා eon 

curio 2388, n. අපූමි සෑලක්ියයුතු දෝශ 

curious gS, a. අසූවපී දෝ දූකීනට ආශාවු, ag 

ම, අරුම. %, -sity ['ලකුණ. a. -1/- 7, -iness 

curl “ade, n. වකුවු ඉස€ක් රොද, එබ්දුඉරගහෝ 

curlew *කරථ ඵ, n. සරලා 

currant කථ 'රණ්ට්, ෲ. වියලු FEDAC 
cnrrency කථ රැන්සි, n. පනලවීම, හාචිභාචෙන් 

මිල. අ. -0, පතල, වලංගු, @a2g, ව්යවහාර. 2 
-t, දියපාර, සිද්දා ණේගඟයන ඈ කාර 

eurricle කථරික්ල්, n. වකුදෝොකේ රථවගීසක් 
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curriculum කථ රිඟ්යුලම්, n. mena e268 gem 
GAO ASD DOO 

curry 258, v. edOomERS ප්රා ශුඞනරණචවා. 
%. ව්යංජනය . n. -ier, සම්ණරූවා. n. curry-comb, 

අශ්ව පනාව 

curse "nde, v. GEMS MDs. 2. ශාපය 

cursory 'sSO6¢0j8, අ, ඉක්මන්, දන්නම් 

curt ංකරට්, අ. කොට, ලුහුඬු, 7. -ness 

curtail '(කථටේල්, රළ, කොටබසක් කපාදෘමනවංං 

කොටනරණවා. , -ment 

curtain "end විස්, xn. හිරය, කඞනුරාච. v. 

curve '2n38, n. නෑම, DDam කොට්ස. v. 

curvature 'නථ ඉ ඵට්යු 5, n. නෑමීම, වක්රකම 

curvilinear 'ගථ විලින්ඉ' අථ, අ. වකුටු රේඛා ඈති, . 

චකුටු ගැඞඩ o18 

cushion කුෂ් අන්, n. 680. 0, 

custard ආස්*ටාථ ඞ්, x. BS බිජු කැද ගහෝ nec. 

71. -apple, අම හනා, ආහා [-ian 

custody කස්ටොඞි, 2. රැකචල, භාර්ය. a, -al. n. 
custom කස්ටම්, n. සිරිහ, 3518. a. -ary, පුරූ ථු, 

වෘචහාර. n. -er, පුරු g600 මිලේටගන්නා. zn. 
-8, බඩුබලට අයකරණ මුරුබලු. n.-house, මර්ගුව 

cut කට්, v. කපනවා. n. කෑප්ම, පහර, අගල, Ma 

ඳු්රලෑබු S420, ගෑඞේ. a. n. -throat, මබල් 
ල කපණ්ඞා, මිනීමරූචවා 

eutaneous ම විනිදාස්, 4. හම පිළිබඳ 
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cuticle ක්යුවෆික් ල්, n. පිට සියුම් හම 

cutlass කව්'ලස්, 2. පළල් නඞුවගීයක් 

cutler කව්'ලරථ, 4. MOM ආයුධ නනසන්නා, . -y, 

කපන ආයුධ 

cutlet කට්(ෆැට්, 2. ‘DORs’ කමි නෑ මචගීය 

cutter කට්'ටර්, :. කුඞා ඝානා වශීයක්, කපන්හා 

cycle සසෛන්ල්, n. චකුය,කෘලචකය, CB හාලයක්, 

පාගන රථය. 9, 2. -18$, 
cyclone සෛඝකල න්, n. තදා. සුළිහුලහ, චණ්ඩ 
මෘරුතය [අන්නගීත භෝොොහ. a. -c 

eyclopedia 
cyclopedia 

eyclopean GEnSereie නේ, COnSmMme 205 

ealdass පිළිබද, විශාල 

cyclostyle මල සක් ලාස් බල්, n. (ෆිසව්ල්(ඔ උඞ 

BID ගා අච්චුගසහ oraz 

cygnet සිග්් නෑ ව්, 2. තරූණ හංසඹා [a.-ric, -rical 

cylinder සිල්්ඉ ණ්'ඞර්, n. ලික් කචාකාර පොල්ල. 

cymbal BS AG, x. කක්ෛතාලම, ඉන්තාලම 

cynic සින්නික්, x. ¢E6 ගහි ඈෆන්තා, PAHO 

සඵාරූඅය, a. a. -al. 2. -ism [ඈති 'ඉදූය 

cynosure එල සෛල DIES, n. පොදු ප්රලඥෝස්නයක් 

Cypher මල සෛ'ලථ්, n. =cipher 

cypress 6Gaddd, n. Fame ගස්චශගීයක් 

Czar සා'ථ, %, රූසියාවේ අගරජ් ජුජැචෝ 
Ozarina සා'රී ණා, rn. රූසියාවේ අග්ර ද්වි 

( SSxeMRsIZH;, 7/. "සියලු wry 
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2 

අ ඞී, සෝඞ්ෂ්ඝ් 4 ඉචනි අසහරය; 900 ඈඟවීමබදෘ 

යොදාහනුලෑ බේ. [පහර, පිඞ, කැවිය 

dab ඞැබ්, 2. හීක්සැගරේ ගඟ mds. n. හෙමින් ගැසූ 

dabble ඬැබ්බ්ල්, v. දියේ කුඞා කරණපඵා, යමක් 

සචලපවශයෙණන් කරණබඛා 

dace මඩ්ස්, 73. කුඞා SSEa මහ්ස්යයෙක් 

dacoit ඩැකොඉට්, n. මුථගැසි මංපහර සොරුන් 
ගෙන් එකෙක් 

dactyl ඞැක්විල්, 2. දිහ මාහාවක් මුලබදා කොට 

මානාදෙකක් FQnodg 4.3 ගණය, DAH. a.-ic 

dad ඩෑැඞ, rn. 820d භුරහල්්වශයෙන් යොදාන හම 

dagger ඞැග්'ගර්, 74. කොම කඩුවශීයක්, *1” යණ 

ල්කුණ 
daily ඉඞ්ලි, අ. සහ ad. දූෛවස්පතා (day A.) 

dainty @D<HS අ, රසචඟ්. n. ॥. -iness 

dairy 08, 3, සිරි වෙඞ්යැ PEGS DAD හේ 

dais ඩෙඉස්, x. භෝජරාශාලාවේ උස් බිම, උස් 

Goma 

daisy ඞ්සි'*, 2, කුඞා yg OOS ඉක් 

dakoit Oem:@5, 73. ඤෲ dacoit 

dile SO, 2. කුඩා මිවියාචහ 

dally ඞැල්ලි, v. කාලය නිරටිකකරණවෘ, ප්රමාද 

GON, GOD කරණවා. . -iance 

dam 19, v. 82950:239 9.9033 හවන් DOO». 

n. ලව්ල්ල, බෑ ම්ම, හිරිඝසස් මවී 
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damage 288d, ॥- අලාභශ, Ms. . ඉලාහං 

කරණවා. හාණිකරණවෘ 

damask ඩැමි*ඉස්ක්, x. විසිනුරුං € රදිවගීයක් 

dame ඩේ ම්, ඈ. DBD oxB, DOO ood} 

damn ඞැ ම්, v. සඳූකාල E22 නියමනරණාා. a. 

-able ඩැම්' සබ්ල්. n. -ation ඩඞැම්නේෂන්. 

damp ඞැ මප, අ. තෙත්වූ. ෲ. තෙන්ගජිය. v. තන් 

නරණවා, F@OE) dB කරණවා. 2. -ness. a. -ish 

damsel ඬැම්සෑ 'ල්, අ. විවාහ FY නුරුණ ඝති 

dance ඞැන්ස්, v. DIA». n. හෑටුව 

dandle ඩැණ්ඞ්ල්, v. සුරහභල්කරණවා 
dandruff 2: BEG, n. ඉස්හොරි 
dandy ඩැණ්ඞි, n. පේතුන්කාරයා. a. -ish. n.-ism 

danger Giex'S5, % අන්තරාය. a. -0118. 

dangle ඞැ .ග්(ෆ්, v. එල්ලීවැටෙනවා 

dare 6Q;5, 2. හිරහීතව සිටිනවා, මිගක්සි  නවා- 

අ. සහ &. -ing, භයහෑහි, හිර සීහ 

dark ඞාර්ක්, a. ඉඳුරැ. 7. -néss. a -ish. ඒ, -en 

darling ඞෘථ Go, n. QD ආදරණය අය. .(. 

dart 255, n. හෙල්ලය. v. උල් ආයුධ්යක් හදිස්සි 

ඉයන් විසිකරණවා, වේගයෙන් නික්මෙනිවා 

dash Qa, v. හදිසියෙන් හෝ! නඉදොහ් ගණ්යනවා. 

7, MGs ont හඳිීසියෙන් ගැසීම, ‘—’ යන 

කුඞා ඉර. a, -ing, නිඊභීන [ යා. a. -Wy 

dastard ඞැඝ්'ටර්ඞ්, n. බ්යසුල්ලා, BO බ්යශ කාර 

data ඞඩේබා, n. පිළිගන් ඟනරුණු 
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date 80, n. Gen, ඉඳි. v. දින ලියනචා 
dative ©8895, n. mS gan චිභක්නය 
daub GHIA, v. හචරණචා, ගානවා. ෲ, 
daughter @@3:25, ෲ. දු, n. -in-law, ලේලි 
daunt ඩෝණ්ච්, 6. eee ධ්ය8ිහරණවා, a. -1688. 

තිථ්හීහ 
dauphin ඞෝලිකන්, n. පුංශ රජුගේ ඉදාටු කුමරා 
daw ඩෙ!, n. asdided පක්කියෙන් [ ණචා 
dawdle GOA, 9, නිරණීක ලෙඝස කාලය අරි 
dawn GHIA, n. අලයම, SOW SD. v. ෲ, -ing, 

පහඟන්චීම, පට හ්ගැ DO 
day ඞේ, n. ¢da, දින, ෲ. -book, එක එක geod 
Qed ලියන පොත. n. -break, අලුයම 

daze ඞ්ස්“, v. ඈස් අඳුරුනරණවා, සිහිහැහි 
කරණවා 

dazzle ඞැ ස්'ස්*ල්, v. අභික EI Roasd ඇස් අඳුරූ 
කරණවා [ දෝචවගැෑ හිසා 

deacon ඕක්න්, xn. කිසහියෑනි සභාවේ ඉහා සුළු 
dead ඞැඞ්, a. මලාවු, cena, 8, නිශ්චල , n. -ness. 

v.-en, මලාහිකකර HDs, අඩුකරණවා. n.-letter, 
භාරදීම නොහැයිවූ ලියුම, බලය 0149 යමක්. 
%, -lock, සම්පූ fees 0,080 [-ness, v. -en 

deaf Oig, a. බිහිරි, ඇගුම්නන්ෂඟොදොෙන. n. 
deal BE, n. ©2290, අනියෂ ප්රමාණය, ලෑල්ල, 

9, බෙදානවා, ගණුඳොෙනුකර ණවෘ _ [-ery 
dean Sa, n. දෙවෙනි SAO ai Bee, ප්රධාන ces, %, 
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dear BS, a. අ(ලාභ, ස්ණේහවහ්, 7. -ness 

dearth 5a, 7. දුර්ලභ කම, හිඟය [(ඇඳු)' 

death ඞැන්, 4, මරණය. . -bed, මරණ මංචකය. 

debar ඞ්බැථ, v. පැමිණිම වූලක්වනචා, DHHS 

නරණවා [ Os. n. -1016111: 

debase BSA, v. අඞුතරම් කරණවා, BOs. 

debate Bilt: nN, F168, වාදෘූක්කිරිම, v. a. -able 

debauch SGQJ4, v. දූෂ්ය කර EHD, DEMS MBs. 

a. n. -ery> N. -ee, දූෂ්යකරන්හා, සල්ලා ලයා 

debenture 88, Oz5, n. නය ඔප්පුව 

debilitate ඞිඛ්ල්ඉ€ ට්ට්, v. SBR MIG EHDs. n. -y 

debit 5290, n. ගණක්පොසතෝේ ලියන හය ගණ. 

_ නක්.?. me ගණනට ලියා තබනවා 
debris 58, n. කැබලි, රොඩු 

debt &6, n. හන. n. -or, නයකාරයඨා [උන්සාහශය 

debut o&8Q, n පලමුගමෙන් පෙණ්ිසිවීම, ප්රථම 

decade 2AM, n. දශකය, ඉච්රු දු දහය [a. -t 

decadence Seat Hated, 7, සහය චීම, DOAKHS. 

decagon ඞඬඞැක්'අලගොණන්, n. දූශාසුය, දශ කෝණය 

decalogue ඞැක්'අම ලාග්, n. අරු දානය 

decamp ඩිකැ මිජ්, 6, කදුවුමරන් අගක්ච යං නවා, . 
පසැහලා යඟවා. n. -ment 

decant ඩිකැණ්ටඛ්, v. එක් භාජහයක්ණින් තවන් හං 

ජනයකට චක්කරණවා. n.-er, බීම Od DS 
තබන විසිනුරු ඛෝහනල ESasi (-iom. 

decapitate බිනෑ ප්ඉවේව්; 2, ඉස ආපාදාමනචවා, ෲ.. 
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decay Ses, v. සහභ්ය්යවණ ඵා, දිරණවා. 2. 
<lecease 5234, n. මරණය. v. (disease a.) 

deceit 825, n චංචාව. a. -ful. n. -fulness [-able 
‘deseive 835, v. වංචාකරණව, රවටහවා. a. 
December $2, 8°-DS, n. දොසැ ම්බර් මාසය (උදු 

වජ් දුරුනු දොම සෙහි අනතගීතයි) [සිදුවෙහ 
lecennial ඕසෑ හ්නිඅල්, a. දශවද්යයනගට චරක් 
decent ඞ්*ංසණ්ට්, a. සුටුසු, ශහ න, 2. -cy 
deception සිසැප්ං*නේ, n. වංචාව, LDBD. a. -ve 
decide ඞ්ගෙසඞ්, v. HSOsT6HD, බේරණචවා 
deciduous ඞිසිඞ්යුඅස්, a. පැසිමෙන් චෑබෙන 
decimal ඞැස්ඉ'මල්, අ. දශක කුමයෙන් ගණින. n. 

දූශයෙන් කොටස, දශන ක්ර මයේ AGA ගණහ 
decimate ඞැ ඝ්ඉමේව්, v. creas කොටසක් නෑ 

හි කරණවා, සම්ලොකු කොටසක් වනසඝඟවා 
‘lecipher Bvea'@d, v. හේරූ ම්කරණවා. a. -able 
decision O8a අන්, n. Sed, නිශ්චය. a. -ve, ඝ- 

. න්නම, නිශ්ච්යකරණ,. n.-veness [සරසනඟචා. 
deck ඩෑඟක්, % හෑවේ ලෟ ලිනව්ටුච. v. අන්දාන වා, 
declaim ඞික්ලේම, 6, ප්රසිඞ කජිකයන් මෙන් ක 

ථා කරණවා. 2. -mation. අ. -matory 
declare ඞික්ෂලේර, 6, දනවආනචා, සහතිනලෙස Bo 

නවා, ප්රකාශකර කියණවා. ෲ. -ation. a. -ative 
-detlension Og: Sed, ෲ. පිරිහීම, හාම වර 

2180 
decline 8Seees, v. සස නවෙඝ 5), පිරිනෙණවා, 
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බැරිය කියනා, නාමයක් ඵබරහගහනවා. ෲ- 

අ. -able 

declivity ඩික්ලිච්ඉවි, n. බෑවුම, පල්ලම 

decoct ඞ්කොක්ට්, අ කකාරණවා. n. -ion, හැ නඳ 
රීම, Deo 

decollate සිෂ ගාල් ඒට්, v. Ba ගහදෑෘමහචා 

decompose ඞිමකාම්පෝස්“, v. ථිරණචා, කුණුචෙහ 

චෟ, මල්ධාතු බලට් වචෙන්කර ණවා. n. -ition 

decorate ඞැක @S5. v. සරසනවා. ,, -ion. අ.-11/ 

decorous ඬැ කෟ රස්, a. සුදුසු, ශෙඟභන. 7, - 1688 

decorum ඞැ ම රම්,. aggre, සුටද්රසුපෑචැන්මං 
decoy 88209, n. රැවවිලි උපායෙන් අසුකරණවා.. 

7, රැවට්ල්ල 

decrease B43, v. අඩු චෙහචා, කුඞා ම චහඟ චා. xn. 

decree 8:4, 3. නිසග, qoead. v. ආරාකර්ණවං 

decrepit 84095, a. ජ රා, ද්රවීලවු. n. -ude 

decry Sees, 5. 56,08 කථාකරණවා, නරකයං 

325.8 

dedicate ඩැඞ්ඉකේට්, අ. කෑපනරණචා, පොතක්'ං 

ඔජ්පුකරණවා. නිෂවේදානශකරණවා. ॥. -ion. a. 

-ory [අහෝ තීරණයකරණඑචා. 'අ, -ible | 
deduce ඕීඞ්යු2, v. කරුණුවලින් ඔප්පුකරණවාං 

deduct ඕඞක්ඛච්, v. අඞුකරණවා. ෲ. -ion. wt. -ive 

deed BH, n. කියාව, ඔප්පුව 

deem 56, v. කල්ප ා කරණා [-ness: 

deep 89,4. ගෑ ඹුරූ, FBO. n. See. % -en. 7. 
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deer 85, . මුවා [1, -ment 

‘deface මේස්, v. අවලසහඝණ කරණවා, VA DS>. 

defalcation Ssyidesasd, n. වංචාවට මිල 
අඞුකිරීම ani මිල aM. v. -6 

defame ඩල ම්, v. gomBam2s, අප්රසිඞඩකරණ 

වෘ. n. -ation, a. -atory [-er 

default Baqi, n. යුතුකම ඉමෂටනොකක්ිරීම. ෲ. 
defeat SBS, v. පරඋවණවා, නිෂ්ඵලකරණවා. ॥. 

defect ඩිගෑක්ට්, nm අඩුපාඩුව, Oidlda. %. -ion, 

ඉහ්ඇඈරිම, කැරළිගැස්ම, u. -ive 

defence Suis, n. ආර “ෂාව, ආවරණය, උන්න 

රය. අ. -sible. අ, -sive 

defend Aq), v. අරක්හෂාකරණවා, මුඵාකරණ 
චා. n.-ant, විහ්තිනාරයෘෟ 

defer B'S, v. යමෙකුගේ කලපන්යං වට යටන් 

SONS», කල්දමඟවා (x. -ment).. 2, -ence, 
ගෞරවය, අ, -ential 

defiance ඩි මල 'අන්ස්, n. (defy බ.) [-ce 
deficient SBSH xodO, a. අඩු, අසම්පූ ණී, 7, -cy, 

deficit ඞැ්ඉසව්, 2. අඩුව, BO ගණඟ 

defile Sado, v. CCH HDs, වැලුට හෝ oo 

ලට යගඟවා, 2. -ment, ණෙලහිම, කළු අහර 
පටුමාගීශ 

define Bsns, v. මාසිමිහියකනරණවා, OOD 

යකා go> වියසහරකර ma». අ, -able 7. -ition, 

a. -ite, Ham, Bo® 
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deflect Sd, v. ඉහළින් H&sad ota 

DO Di GOMOD) හෝ gig SOND, පැත්තට හැ 

මරණවා. n. -ion [ විරුපහා ච. x. -ation? 

deform ඞල්යෝථ මි, v. අවලසක්ෂ ණකරණවා. ॥. -ity, 
‘lefraud AYVaSIA, v. ඉයුහුංලෙස ළනාදථඨ් හිබාගක් 

නවා, වංචා කරණවා [ 73, -al, -ment 

defray ඩිග්ෂර්, v. (ව්යදාම) ගෙවනවා, ADS HD». 
deft DAS, a. දක්ෂ, OMS, චිනීන 
defunct ඝි්යං කට්, a. O62, වදුවු 
defy Deeg, v. BEND කු්යාකරණවා, අරෝචට © 
අඬගසනචා, හොසලකා කි්යාකරණවා. n.-iance 

degenerate ඩිජැ න් අරව, v. ගුණයන් ome බ 
ස්නවා, හිණවෙනවෘ. අ, x. -cy. 7/, -tion 

degrade ඩිග්රෙඞ, v. තහනුඅරෙහ් පාහන්කරණවා, 
නික්ඛාකරණචවා. n. -ation 

degree OY, n. හතරම, ක්රමය, අංශක 2, මහා ශාසහ්ර 
ශාලාවකින් 640 පටබැඳි හාමය 

deify Opa, v. දෝඑප ඞනහියෙහි තබනවා, 
දෙවියෙක් කරණවා. ෲ. -ication [a2 

deign ඞෙන්, 2. සුදුසුසයි යලනණනවා, කැමසිවෙ 
deiem ඞීඉස්'ම, n. eedeancant ඉහ්ආබව Sa 

චාස SSO. n.-t. a, -tic, -tical 
deity 698, n. දොවිනු මා, උදිවාභාවය 
deject 33,539, 2 අමෙධ්ය8කරණආධා, මලානික 

කරගාවා. n. -ion 
delay සලේ, 9, ප්රමාදෘවෙනවා, ප්රමාදකරණවා, ෴ 
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delectable ඞලෑක්'ටබ්ල්, a. බොහෝ පිහතිදය නං 

71. -tion 

delegate ඞැල්ඉම ග්ට්, n. ශමෙකු වෙනුවෙන් sao 

කිරීමට යවහඟලද ga. v. හමාමගේ ංහාය GAs 

ඉයකුට භාරනරණවා. . -ion 

delete S&S, 2, මෲ්යණනචඞා, n. -ion 

deleterious i@ esse, a, ඝහක්තරාශකරණ ගෝ 

midBsadee com) 2:5 

deliberate ඞිලිබ්"අරේට්, v. කලප නානරණචා. a. 

mn. -ion. a. -ive  [-ious 

delicacy ඞැ ල්ඉ' 8, n. සියුම්කම, රසවහ්නම. ය. 

delicate ඞෑ ල්ඉකේට්, a. සියුම්, රසචන්, COQ, Og 

delight Seed, 6. ඉබාහොමසඝතුටුඟරණවා, ප්රීති 

වෙනවා. n. a. -ful [». n. -ion 

delineate 5A NQdO, v. සටහන්නරණවා, geo 

delinquent බිලිං 'සටණ්ට්, ඈ, තමයුනුකම SHOE 

රන්නගා, අපරාධකාෘරයා. 2. -cy {-um 

delirious B@Feqd,a. සිහිමුලාවු, DEM. xn. 

deliver ඩිලිච්ංඉථ, v. ගලඑණනචඞා, භාරරොනවා, වැළි. 

GOD සැගෑල්ලුවෙනවා, කියආවා. n. -ance; -y 

dell ඞැල්, n. =dale [ න තුත්මුලු pound ED 

delta ඞැල්ංට, nv. SGA ගංගා මුච්ථදොරවල සැඉ€ද. 

delude ඞිල්යුඞ, 2. රචබඟචා, මුලාකර ණවා. 72,-si0n.. 

අ. -sive [ විපත. v.. 

deluge ඞෑ ල්යුප්, n. මහා ජ(ලෆගැල්ම, අති Boar 
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ය් සී. are 

sees ඩලයුසිව්' . ] (elude බ.) 
delve ඞැල්ව්, v. ස්්පේන්නුවකින් හාරණචා 

demagogue ඬැ ම්' අගොග්, 34. Oadamed mo 
කයා [ නවා. 2. 

demand ඕමැ ණ්ඞ්, r. ASCO ඉල්ලආවා, ඉල්ල 

demean 295, 2. හැසිරෙණ්වා, පහන්කර ණෑ5"ාං 

%. -our, හෑ සිරීම, ලිලාව 

demented බිමැණ'මඞ, a. ඹල්මාදා, COD, පිස්සු 

demerit ඞිමැථ ඉට්, x. දෘණුචම ලෑ බියයුනූ කි්යාව, 

අකුශල, අගුණ, දෝෂ [දෝචයා 
demi ඞෑ මි, a. අඞී. 7/. -god, උපදථදෝවතාවා, නර 

demise ඩ්ම්ම මස්, n. උනුමී කෙණෙකුගේ මරණය 

democracy ඞ්මොක්ක්'රසි, n. සමූහාණ්ඩුව, n. ₹. 
a. -tic, -tical [enSesOs. n. -tion 

demolish ඩිමාල්ඉණ්, v. බුදා හලනවෘ, Erne 

demon ඞමොන්, n. gO Dess, oxen. a. -iac 
-iacal, 1, -iac, Ox@ens Dim අය. n. -ism 

demonstrate ඞෑ මිඹඛ්න්ස්ට්රෙට්, v. _ඔප්පුකරණවා, 

PGS S595 උගන්වනවා. a. -ive. n.-ion 
demoralise ඞීම් මථ 'ඇම ම් (ස්, v. ආචාරගුණු නැති 
කරණවා, n. -ation [aes 

demur 586, v. සැකයක් පසුබට්වෙනචා, නවති 
demure ඩිම්යුර්, අ. ශානත, 26, ලජජාවු. n. -ness 
demy £660, n. අඟල් 22 දිග 17 පලල nda. 
WOH 

K 
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den & 25, 2. ගුහාව, ගලණ 

denial ඞිගෙන ' අල්, n. (deny 2.) 

denizen ඞැ න්ඉස්'ංන්, n. වෑසියා, පදිංචිකාරයෘ 
denominate බිම නා මඉම න්ට්, v. නංමිකර ණවා, 2. 

100, DTAHS9, නාමය, නිකාස. a. -ional. n. 
“OF, DD දෙන්නා, DEMAMNOD හරය(මැද ඉ 
රෙන් පහත OMS) 

denote ඩිම නාඛ්,?, අඟවනවා, ලකුණකින් හිය හඟවා 
denounce ඞිම හෟ හස්, v. තර? ටුකරණ ආානතාරයෙ 

ක්, ලොස් තබනවා, ANa Md, 361.09 esd 
එ නවා. n. -unciation. 73. -uncement 

dense Qs3ed, a. ඝන, ලකු. x. -eness. n. -ity 
dent ඞැණ්ඛච්, . විචරය, කන්නුව, v. දූහ්ගෑහ් 

මෙහ් ලකුණුකර MA. a. -al, cs පිළිබද; 7. 
GBS. n. -ist, got Dea. n. -istry, eat 
වදාකම. ॥ .-1010901,( කටේ)දෘන්ථම|[ ණවා, 7? -ation 

denude Hg, v. චැසීම අහ ත්නරණවා, Od dws 
_ denunciation Aan kasd, ෲ. (denounce බං.) 
deny 8660, v. mia (හෝ බැරිය) Baad. n. 

-ial, Dio (හෝ බැරිය) කීම 
16108  ඩිපාථට්, 6, අහ් අරිණවචා, was, පිටහ්චෙ 

ආවා, මැරෙණවචා. n. -ure. 7, -ment, වෑඞ පිළි 
බඳු Sma. a. -mental 

depend 86,38, 6, විශ්වාසනරණචා, Osan 
වා, ආධාරයේ GOADD. අ, am n.-ent cas 
-ant. 71, -ence, 2. -ency, මුල් රටට Oat පිට ප්ර 
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ඉදෘශය : 

depict S335, v. සිහිය මකොට G3 DH2Do, Da 
වලින් SdmMond ds ; [-ion 

deplete D385, v. අඩුකරණවා, Badin <MOo, 2 
deplore ඞිප්ලෝථ, v. චැලපෙනවා, ශෝකනරණ 

වා. a. -able (Sdn) තනුනිවෙ නවා 
deploy Bdse@id,v. සමනට SOs හේචා qa 
depone ඞි ප ඵ්, v. දිවු රාකියනචා. n. සඟ අ.*-086 
depopulate ඩි පාජ්්යයුලේට්, , ජනගහණය Ons 
කරණවා, චබහඟසනවා. n. -ion 

deport 880156, v. රටෙන් පිට ගෙණයනවංාහඝහෝ 
යචහචා. %, -ation. n.-ment, ලීලාව, කල්කුයාව 

depose ඕඞිපෝස්, v. තහතුරෙන් පහකරණවා, නී 
චකරණ්යවා, සාක්ඛෂිකියනචා. xn. -it, හාරකලදේ, 
F104; 0. තබආචා, ප්රවේසඝම පිණිස DAMA», 
බාරකරණවා. n. -ition, GAS සාක්කිකීම, නනතු 
665 පහකරීම. n. -itory, ගබඩාව. %, -itor . 

depot 8862 (දරා හොන්) Aida, n. ගබඩාව, ws 
නය [n. -ity. 74. -ation 

deprave Sadd, v. WSM MNS MO., දූෂ්යකරණචා. 
deprecate ඞැප්රිකේට්, 2, සම නපුරක් නොචේචා 

යි පහනචා, mEDS කණගාටුවෙනවා, 2, -ion. 
අ. -ory [-ion. @. -ory. a. -ive 

depreciate BYBHO, v. අගය අඞඩුඟකරණවා. ඈ. 
depredate ඩිප්රඞේට්, v. ommend: වඟසන 

වෘ, 7. -ion, n.-or SMI emda, ගොරා 
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depress OPS Ad, v. පාහට @AH22, SEAS අඩු 

226 HD), අගය අඞුකරණා චා, n -ion. a. -ive 

deprive 88065, v. අහකට Oa D2, අහිමිනරණ 

Do. 71. -ation 

depth Aes, 2. ගෑඹුර, Dig, ගැඹුරු සිහිහඟුවණ 

depute ඩිප්යුව්, v. ශමෙක්වෙහනුපචෙ හ් කිසා පිරීමට 

පතන්සාරණචා. ॥. -ation, අන්යයණ් ඉංචණනුඉ£ාඛ ¥ 

යාක්යිරිම්ට බලයලන් අය වල්. n.-y, අභ්යසෙක් 

චෙහච්ට Ht» 8590 පත්වු අය 

derange gOde2S, v. අවුල් කරණවා. . -ment 

derelict S889, අ. gataridqO 2x, qaogad 
ණෑවා, n. -ion 

deride 5566, v. අමගංරව පිණිස හිණාවචෙනවා, 

කවචටකඟනරණවා. 7. -sion. a. -sive 

derive SS668, v: (යමින්) ඈ දාගන්නවා, ලබා 

ඟන්. චා. n.-ation. a.-ative. 7. -ative, OD 

noises බිදි ලා DOma 

derogate @5O5G6, v. goo gI6HMD, Gd 

කාට Mood. zn. -ion. a. -ory 

dervish ‘AS55¢, n. O09 ආගමම ostasneor 

descant ඬැ dan, ඥ්ව්, v. CRE ලස කථානරණෂවා.!. 

descend 82,<85, v. බසින වා. xn. -ant, o6@s 
ගෙන් C,O DONO). a. -ant 

descent B25, v. බැ සිම, බෑවුම, සටහට DoE 
න් <Ad OES, උත්පන්හිය, වංශය 

describe Sde52yd, v. විසිය සටහහ්කරණාවා, වී 
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සනර නරණා. a.-able [Sdms BS. අ. -ve 
description SAGI2acd, n. විසිය සටහන්කිරී ම, 
descry 8456a, v. 668 දකිහචා 
desecrate, ඞැස්්ඉ කුට, v. (ආගෂ ම @GADIay) අප 

Say කරණවා, x. -ion 

desert ඞැස්'අරට්, n. වාලුකා කෘ woG2, od 
කැලැ සහත පලාත. a. පාථ, ad 

desert ඛ'සංථං ට්, 5, සම්පූණියෙහ් අර අරි ණවා, nz 
ප්රතිඵල, විසෂාකය. 2. -ion 

deserve S'a'55, 2, මයෝග්යච GSD: හෝ හිඛෙ 
නචා, ad. -dly, යුතුගලෙස, €යාගා ලස 

deshabille ඬෙස් 'ඇබල්, a. බුරුලට ඇන්ටූවු. n. 

බුරුලට GOED අදින ඇඳුම, ඇදි guain 
228) [@ අ. -nt, -tive 

desiccate ඞී යක්ඒ ට්, v. සිදුවනවා, හින්දාන වා. nr. ස 
desiderate ඩියිඞ්'අ රේ වී, v, ආශාවෙනවා, 2,99 

චෙනවා, D9 0195.93. a. -ive, ni. -um, ලැබී 
මට qa දේ, ඉතා චුචමනෘඉල් 

design ඩ් 5 යෙ ක්, v. යොදාන වා, අභිප්රායකර MDs, 
සබහන්කරණවා, S598 යොදෘානඒෘ. , 

designate ඞැස්ඉහ් නට්, v. ලකුණුගතරණචවා, නම 
කාරණෘචා. 7. -ion 

desire ඞිංසෙ'ර, අ, පතනවා, ඉල්ෆ නවා. ॥. අ. 
-able. 71. -ability. අ. -ous, ආශාව න්, කාමී 

desis§ ඞිසස්වී, 6. හවතිනවා, Oceans 
desk ඞැස්ක්, n. (ඇඈලගැඞෙ) ලිගහ මසය 
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desolate ඞැ ස්ඹ්ලේව්, a. 02d, විෂච්කවු, අසරණ. 

ං'2, Sams. x. -ion [ නචා. . 

despair ඞ්ස්පේර්, v. බල: පාළම රාඟ්න නෑනුව සිවි 

despatch ඞස්පෑච්, v. යවනවා, මරණට පහ්කරණ 

චා. 2. ඉක්මණින් HSO, පණිවිඞ ලියුම 

desperate ඬෑ ස'ංපරෙට්, a. බලාපො€ රාහ්තූ Dicer 

ඞහොසෑලකිලි. 7. -ion [ඞ අය 

desperado ඞෑස්*'පරඵ්ඞො, n. xr AHR චණ් 

despicable O68 mA, a. තුච්ඡ, නින්දිත 

despise Sdeeed’, v. අවචමන් කරණවා, Has 

රණචවා [prep. විරු ඞව නමුන්. අ. -ful 

despite Bdee6S,n. DESO. v. හිංසානරණවා. 

despoil ඕස්මෂ සායිල්, v. කොල්ලනනවා, පැහෑර 

ගන්ඞඝහචා 

despond ඕස්ළ පාණ්ඞ්, 2. බලාපොෂ ථාන්තනෑඡහික 

මින් අග සවෙනවා, මලානිකවනෛවා, අ. 

-ent. m. -ence, -ency 

despot AitemO, n. DAo කෑමෑහ්ත ලෙස 

ආණ්ඩුකරණ රජ, ods. අ. -13. ෲ. -190 

dessert Dic SO, 4. භෝජන අවසානයේ කැම 

ට MAD mER ඉහා එල 

destine ඬැ ස්වින්, 6. නියමකර sds. n.-ation, ග 

මන් කෙලවර සථානය, FHI. -y, BHO, 

ඉරණම 

destitute ඞැ ස්විට්යුව්, a. දිළිඳු, අසරණ. m -ion 

destroy ඕස්ට්රොඉ, 5. විඟාශනරණවා 
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destructible ඞබිස්ටුක්විබ්ල්, a. විභෘෟශණන ලහැ ජි, n. 

-on, විනාශක්ෘරීම්, අ. -ve (n. -ness) 

desuetude ඬැ ස්චීට්යුඞ්, n. භාච්භාච m1 6¢59 

desultory ඬැසඝ්අල්ංටරි, a. සම්බඟානැනහි, නෑනින් 

හැන BS). 2, -iness 

detach 875, v. චෙන්නරණවා, n. -ment, චෙන් 

කිරීම, මුල් හේවා ගෝ H.5 සමූහයෙන් ඉවක් 

කල <FE)I09 

detail ඞිට්ල්, 2. විස්තර කියනවා, n. විස්තර 

detain ඕටේඝ්, 6, නවතන්වහආවා. nz .-ment 

detect ඞ්ටැක්ට්, v. සොයෘ දාෑනගන්නචවා, අල්ලාග 

BIO. %. -ive, අපරාධකාරයන්අල්ලැන රහස් 

පොලිස් මුලාදෘෑනියා, %. -ion 

detention Sis‘ oss, n. 219,082 

deter ඞඕි'ටථ, v. භයකර චලක්චනචවා, අධ 25කර 

edo. a. -rent[ අඳ] චෙහචවා, පිරිමහෙණ චා. 7 -ion 

deteriarate ඩිටරිඹ  රට්, අ. නරක්චෙනවා, Dens 

determine ඞි'ටරීමි ක්, v. න්ගඨමකරණවා. a. -60, 

085 429,18, a. -able. අ. -ate, නියමවු, සජීර 7. 

-ation, නියමයි රීම, සපිරඅ දාහ ස | -8016. n. -ation 

detest 52,66, 6. අතිශයෙන් අප්රියනරණවා. a. 

dethrone ඞිඟනු 2, v. සිංහාසඝනයය්රක් හෝ රජකං 
මින පහකරණවා. ॥. -161% [| ර්ණවා. . -ion 

detonate D,OQS න්ට්, v. mE ශබ්ද ඈනුව පුපු 

06£/%0%. ඩච්රැක්ට්, v. අගයඅඞුඟාරණවා, ගුණ OD 
Os. 7. -ion. a, -ive 
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detriment 853'O<d5, n. groma, ගාණිය. a. 
-al [ Arce, vases 

deuce ඞ්යුස්, %, Sg ංදකක් සහිත කොල කෑ 
devastate ඬැච්'අස්ටේට්, v. Daan, පවිකථරණ 

චා. n. -ion [ණචවා. 7. -men 
develop 52. ල්ඔඹජ්, v. BSDimms ads, දියුණුකර 
deviate 8585, v. (OSoasd) බැගැරය නවා, මුලා 
වෙ නවා, n. -ion 

device ඩිම් වෙස්, n. උපාය, වංශලකුණ 
devil ඞැ ව්ඉල්, n. යක්ෂයා. a. -1811, 71. -ment, -ry 
devise බීම ෂචස්*, v. යොදනවා, උරුමනරනබනවචා 

devoid 86828, a. හිස්, ඈ න්නේනෑහි, රහිත 
devolve ඝිවෝල්වි, v. a5600O2, භාරකරණචා 
devote B06, v. කැපකරණවා,නියුක්තමචෙන චා, 

භාරවෙහනවා. 7, -ion, HAMAD amd, නද ආල 
ය, අ. -ional, 2. -ee, ඉතා ලෑ දිඝ්ය, හාපසශා 

devour 5066, v. නාදාමඹනවා, නාස්තිකරණ්වා 

devout 8965, a. භක්නිචන්ත, YOR. x. -ness 
dew Og, . පිණි. අ. -y. 7. -iness. 7. -lap, (ගව 

යික්ගේ)භැල්ල | අ. - 0118 

dexterity ඞැක්ස්බැරඉවි, n. අක ම, සම$ම්ජවඵක ම. 

diabetes GONG: බිට් 4', %.උියවැඞි£ා ව. අ -ic, -ical 

diabolic 698 53 බ ඉක්, Ke යත්, SAIS, 
daibolical 658: psD Sp කල්, § ඉතා 62d 

diacritic ඉඩ ඈ Oo, අ. මවණයස eos 
diacritical ම් ඞ ඇ කවීව' කල්, වන 
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diadem @68' 78.8, 7. ඔටුන්න, කිරූල 

diagnosis SSD zGsOIS, nun. ලෙඩේ FLBI; 
රෝග Bawa. v. -e 

diagonal ඉම ඬඞඇඟ්ඔඹ He, ෲ. මුලු හතරකින් යුත් 

Crossed හරිගට දොකට බෙදාඟගලෙස එක මුල්ල 

කනිට ඒ කෙළින් අඡහික්මුල්ලට ¢enrg ඉර 

diagram ම එ ද 2: ග්රැමි, 2. සටහ ණ, සිතියම 

dial 668-¢, n. 238052 (කාලයන්ත්රය) [a. -ic 
dialect 66 ඉ ලෑක්ට්, 1. පලාතක Ssdsme%. 

dialogue 68) අ ලාග්, n. SGAS, සල්ලාංාපය - 

diameter 668 ඇමඉ ටර, . නවයන් හරි දාකට 
GAG Fie ඉර, යමක එකපැන්නකහිට අනික් 

*~ පැහ්නට Onn, වික? භ 32. අ. -ric, -rical 

diamond ඬෛං'අරංමාණ්ඞ්, n.d, දිය මන්හිය 

diaphragm මෙ ඩ අඟ රැම්, 7, පපුවන් යටිබඩන් අ 
OS කොටස 

diarrhea 368° ¢5 "2, n. අධික පාචහය 

diary ©@@ 773, 2. ENomn, BD OOK 

dice 66, n. GEM. v. ag xed BMDr(die @.) 

dicotyledon @sDsmI9GaNH, 7, මුල් කොල GG 

කක් සගින මල් අටශඞන්න ගහන් 

dictate 83590, v. pre ආකාරයෙහක් කවයු 

තනු කියනවා, ලිව්වම පිණිස How. 7n. අණ o8 

තව කිම, Mw2. n -or, සමපුණි බලය ඇති 
9 <5 6) D2 5H9 (n. -ship. a. -ial). 2. -ion 

diction aes, 1. ලිවීම ළ් ගෝ කථාකිරිමරම්දිී 
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චංවහාර භාෂාව්ිගිය 

dictionary ඞිකක්්ෂංණරී, n. ශබදාල තා ගර, අක්රාදිය 
dictum ඞික්ට ම්, n. බලය හිත කීම, වචහය 

didactic eekbgi sss, a. උපඉ දස් සහිත 

die ඞෙ, 5, මෑ€රණ්වා, n. දූථුකෑටය (බහු, dice 

ම ඬෙසඝස්, 66 210; බග, dies CEA, මිල ආදිය 

අච්චුගසඝඇආ අඞ්චුච්) 

diet ඩඬඞෙඉඅ;ට්, n. ආහාර, පථ්ය ආහාර. x. -ary 

ආහාර පිළීබඳ නිගශමය ගහෝ කමය. අ, -eticr 

-etical. 7. -etics 

differ B'S, v. චෙණස්වෙඟවචා, එකඟ හොවෙ 

නවා, 7. -ence. a, -ent [ස දාක්වනචා 

differentiate නි'ංෆරැන හිඒ ට්, 2. ලකුණඥඝින් වෙහ 

difficult සිර්ලිකල්ට්, අ. අමාරු, GFad. ॥. -$' 

diffidence ඩිෆහ්ලි Dvd, 3. අවිශ්වාසය, ඝෑන. අ. -$ 

diffuse Sings’, v. විහිදුවනචා, පතුරුවණවා. අං 

විසිරුණ, DDD වැබිවූ. n. -eness. a.-ible. n.-ion 

dig St, v. හාරණවා, (BD) ගඉකාටනවා 

digest 6@03,09, v. සිතෙහි පිළිවෙලට omen 

චා, (ආමාශ€ස් කෑම) ES ena, n. -ion a. -1016, 

n, -ibility. a. -ive [ ඈ ති සථාන 

digging Saigo, 73. හෑරීම. n. -8, රත්රක් ආකර 

digit ඕජ්ඉව්, n. 1 හබ 9 galas ඉලක්කම නව 

යෙන් එකක්, ඈගිල් ල. අ. -al 
dignify ඩිග්හිංගෙ, 2, ලනුම්කරණවා, උනුම්බවට 

පමුණආචා. ෲ. -ty, ලනූම්කම, උතුම් පදෘවීය. n. 
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-tary, උතුම් නිලඞාරීයා 

digress Added '(නොහොහ්) ලෙඞග්රැස්, t. Sid 

සන් හෝ කාරණයෙන් පිටයනවා. n. -ion 

ය i GODS, n. අගල, COA, CBS. v. 

dilapidate ඕලෑ ප්ඉඞේට්, v. ගරාචෑටෙනව£ා, SG 

පන් වෙනවා. 7, -ion 

dilate eeHo G5 (නොහොත්) S599, v. චිහිදාන 
චා, මහන්කරණවා, n. -ation. a.-ory, ප්රමාදා,. 
අලස (72. -iness) 

dilemma ඕිලැ ම'ම (G26083) 6@NA19'9, n.. 
CHLHEDO MNS NDAs, නීරණයබ රථුෂ්කර 
ms, අවුල ( කම. a. -t: 

diligence සිල්ඉංජන්ස්, n. කඹ්සරකම, Satdat 
dilute ඕිල්යුච්, 6. සැර අඩුකරණවා, බාලකරණවා. 

m. -ion 

diluvial බිල්යුච් අ ල්, 2. ණී 

diluvian cis peep n. මහා ජලගැල්මස ම්බ 

dim ඕම, a. අදුරු, ගහොදාට හොපෙණෙණන, පැහැ 

අලි නෑ හ. //, -ness 

dimension 89, න්' ත්, 2. මහත, ප්රමාණය + 

diminish ඩිමින්ඉ න්, v. අඩනරණචා, හිණැකරණවා. 
diminution ඞිමින්යු'ෂන්, 1. අඩුකිරී ම, අ. -ve (n- 

-ness) 

dimple Sd, n. ක මුළලේ mpm එල [ ණවෘ- 

din Sst, n. ඝෝෂාව, v. 5 ශාෂාචෙහ් ආකුල කරං 
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dine 603, v. god ප්රධාන eonldns (ada 
කෑම) MOD. n. -ner, සවස කැම 

dingle ඩිංග්ල්, n. පටු මිවියාචන 
dingy ඩිංජ්, අ. අඳුරු, ODO 
dint ඩිණ්ව්, 2, ජහරෙන්වු ලකුණ, බලය 
diocesan මඩඔස්ඉ Hd, n.SeHde sowed 

අ. 7. -e ශෙ සිස්, ඞෂොජ් බලය පවන්වහ 
පලාහ [කුචයක්. අ. -ic 

diorama ඉඬඞෙඹරා'ම, n. සිහියම් පෙන්වන එක් 
“dip 83, v. (දියේ) ගලාගන්් නවා, ශිල්වනවා, හර 

මනට බල නචා, oD හැමෙගචා. 2. බෑවුම, 
පල්ලම 

diphtheria ඩිජ්නිරි*අ, 2. උගුරේ ලෙඩක්, ගලපබ 
ල රෝගය [සහර දෙකක්. a. -al 

‘diphtong Sdea., rn. එකට ශබදාචෙන ප්රාණා 
-1010 01% EST Tet ho} 7, බලපතස්ය, amon. 0, 

-CY, MOMISHAaQHSSA MOGs ක්රමය, ගෑසිරවි 
@® සමර pd. zn. -t. n. -tist. a. -tic, n. -ties 

dire S65, a. @x20a9. a. -ful. 7. -ness 

direct BASS, a. omBst.v. කෙළින් තබනවා, 
BSS ඉපහ්වනවා, අණකරංණවා. x. -ness. 2 
-ion, එල්(ෆක්ි රීම, 582 පෙන්වීම, දොස, ලියුම 
ක පිඛහම-%. -0 ප්රධාන කලමහාකාරයා. 2, 
-orship, 2. -ory, කිස්නු දෝව්ය මහ ස් ඵක් ක 
මයක්, මිහිසු ත්ගේ DODD දක්වන පොහ 

-dirge ‘Orde, n. මිනී භූමදාන ගීනිකාවක් 
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dirk 'ඞාර්ක්. n. හිරිච්ච්වගීයක් 

dirt 'ඞෘර්ව්, n. කුණු, DO. අ. සහ v. -y, (n. -inessy 

disable SSCA, v. DLW G5 HO». %. -ility 

disabuse ඞඩිස්*අබ්යුස්*, v. හරිග ස්සහ චෟ [0 -ous. 

disadvantage 8s  ඩිවඤ්ටේජ්, n. අවාසිය, පාඩුව. 

disaffect Sd ඈ (ඟැ ක්ට්, v. විශ්වාස බව හෝ Boy 

බට අඞුකනරණ්චා, Sard mb». -ion 

disagree D4'gG, v. SOMAEOD?:?, එකග 6H? 
වෙනවා. a. -able. n. -ment 

disallow 844 ම්ම (ගෲ, v. dad හාඉදෘනවා, තං 
හණමිකරණවා, a. -able. 2. -ance 

disannul ඞීස් $ෑ DOE, v. අවලංගුකරණ චා 

disappear Bd meas, v. ඉහොපෙහිගනවා, gor 

ඞානමවචෙනවා. n. -ance 

disappoint B4¥qidemed>, v. බලා මපෞෂරොාන් 

END 2H) NS 22. 2. -ment . [වසිකිම 

disapprebation BS ඇ ජ් ප්රෝ බෙන, n. මකාමැන 

disapproye Bed eiSsoryD, v. හොදාහැත Brod 

(හෝ සිහ 58s). 7. -al '  [-ament 
disarm 83953, v, යුඞායුධ ඉවන් කරණවා. n. 

disarrange Oxq, 550%, v. පිළිං"ංවල අවුල්කරං 

ණෘවා. n. -ment [වා. n. 

disarray 849,96, v. ඈඳුම් CDOD, Fae mda 
disaster ඞිස්ඈ ස්*ටථ, n.B6m, අවාසනාව. a. -rous 
disavow ඞිස්'අ වචි, v. හැනසියහආ වා. n.-al [රිණචවාං 

disband 840, B®, 2, යනෝ ටඅරි me», චිසුරුචා අ 
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disbelieve BAZ, v. eHSs0o mend Hos. n. -f 
disburden BAS Hd, vu. AS om Dsus 
disburse ඕස්'බාථ 4, අ. ගෙනවා, SagOmdm 

චා. 73, -ment 

disc ඕිස්න්, n. (disk බ.) 
diseard ඕක් තාථ ඞ, v. ඉරදාමඟනවා, අනන දෘම්හවා 
discern ASHI, 9, පැහැ ඳිලිගලෙස දකිනවා, 
සේ ගන්නවා. 7, -ment, a. -ible 

discharge 830.53, 2. බරබානවා, නිදාහස්කර 
ණවා, SDDRBAMDA). n 

disciple බස් මෙසප්ල්, n. ශිෂ්යයා,ගෞලයාං:- n.-ship 
discipline SABI Rd, 2. Sas, පුහුණුකිරීම, 

ඉච්වුව, n. -arian [කේ aim කියනවා 
disclaim ඞිස්ෙ නල් 3, v. අසිසිනැහ ක්ි නවා, od 
(011802105 ඞි ඒ ම කල ඝ්, v. එලිදාරච්කර ණචවා. zn. -ure 
discolowr Asa රේ, v. Doe නරක්කරණවා, ' 

68% M6 Do. 7. -ration 

discomfit BSenDGBO, v. පරදෘච නවා . x. -ure 
discomfort භිස්ක ම 'ෆථ ට, n. අපහසුකම. v. 
discommode සිස් හා මිමෝඞ, v. හරිහැරකරණ 

Oo, Famed Do [-ure 
discoinpose හිස් කා ම පස්, v. අචුල්කරණවා. , 
disconcert SsomsudO, 0, අවුල්කරණවා, 

කලඹනචඑා [71. -ion 
disconnect BiG soot ned, v. වෙන්කරණවා. 
disconsolate Adozm න සෘ ලේට්, a. සැහසිලි නෑ 
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ති, කණගාටුවූු [-ed. 7. -ment 

discontent Sd amd, HO, a. අසභතුටුවු. 8, a. 
discontinue බිස්ෂ කා AID s, v. නවචන්ව නචා. 7. 

-ity. n. -ance, -ation. a. -ous 
discord Sd6aniS, n. එකඟ නැඡඟිකම, විරුඛධය. 

a, -ant. 71. -ance, -ancy 

discount Ed@sacdO, n. මුදලකින් VAC ගණ 
BD. v. පොලිය ඉඞු€කාට නයටදෙොනවා. a. -able 

discountenance Sdonadd- nated, v. අධෛයෘ 
කරණවා. nm. -ment [7. -ment 

discourage ඩිස්කම රජ්, 9. හිතඅ්යධෙයකරණවා, 
discourse Adomnidd, 2, එකබකථාක්ිරි ම, දෝශ 

නාච. v. 

discourteous බිස්'එ කර ටියස්, a. 8402236, රථ 
discourtesy ඩිස්කෝර ටෑසි, ෲ. EBArOrx6 Md, ර 
aD 

discover බිස්කව්' අථ, v. සොගාගන්නවා, දනගන් 
DO. . -7, සොයා දානගෑැ ණිීම, සොඝා (Does 
දය. a. -able [SI කරණවා. %, a. -able 

discredit ඩිස්ක්රැ ඩිව්, v. අවිශ්වැස කරණචා, අව 
discreet 54298, a. කුළුණ ඇති, පරික්ෂාකාරි. ෲ. 

-tion (a, -ary) 
discrepance Sed Seine, 
discrepancy Saar nN, මවණස 

discriminate 8 DQSdd, v. අනතරලචවණස සල 
MOO, චෙණස දූ ගගන්නවා. a. -ive. ෲ, -ion 
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discursive S's SAD, a. පැඟලා wa, ges 
discus Od aed, n. ක්රිඩාපිණ්ිසදාමඟපැ mG. 6en 
discuss Ad නස්, v. Gd Oted ගැණ චාදකරණමං. 

n. -ion [කරණෂවා. x. a. -ful 
disdain ඔිස්ඞේන්, v. සුළුකොට සිත නවා, GOO a 
disease ඞිස්'ථ*ය්*, n. Edienw, 6A 
disembark 842,27 බාර්ක්, v. mD&et ගොඩබා 

නවා, (ගොාඞබහිණ චා, n. -ation 

disembody ඩික් මබ්යඞ්ය්, v. ශරිරයෙන් වෙන් 
කරණවා, හේවාසමුහයක් Je neo [ කරණ්ඵා 

disembowel ඩිස්ඈ ම්බවීඈ ල්, v. බඩවැල් අහක් 
disenchant බිස්ඈ ඡ්චැණ්ට්, v. මනනබලයට අසුවී 

මෙන් මුදහවා. n. -ment 
disencumber සිස්ඇණන්කම්ංබර,, v. බධාමේෙන්හෝ 
බරෙන් YG නවා. xn. -rance 

disengage Sd ඈ න ගේජ්, v. මුදානවා, නිදහස්කර 
ණාවා. 7/. -ment [78. -ment 

disentangle Adqi:. MO, Eats, v. අවුලඅරිණවා. 
disestablish ඕස්ඈ ස්බැබ්ලිණ්, v. පිහිට්රචා හේ නි 
යමඟර HEAD දෙයක් අහක්නරණවපවා, ෲ. 
-ment [ ණවා. n. -ation. m. -ement 

disfigure BABaZS, v- 85,026 GOs, විකාරකර 
disfranchise Bdgddwdecded, v. මගජආමන්න 

සභාව ආදියට සංමාජකයන් ඉතේරම පිළිබද ජඡ 
නයාට ඇති AQ හැහිකරණවා. n. -ment 

disgorge ඩිස්ෂගොර්ප්, v. COMED DD 
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disgrace ඞිස්ම්ග්රස්, v. FEDS end asds, Asamd 

amds.n. a. -ful 

disguise DdSoars:, v. වෙස්පෙරලහවචා. n, 
disgust බීස්ග ස්වී, :, අප්රිය බව, පළකුල. v. 
dish 8¢,  පෑතලි භාජහයක්. අසිය. 6. අසියේ 

තනබනචා 

dishabille ඞ්ස්ඈ බ්ල්, n. = deshabille 
dishearten ඞිස්ඟාර්වීන්, v. අමෙධ්ය්යනරණවා 
dishevel ඞිෂෑවිල්, v. ඉසමක් මුදා end ads 
dishonest ඞිස්ඹන් ඈ ස්ව්, a, Dae, චෛස්චාණාර, ෲ. 

-Y, වංචාව 
dishonour ඩිස්ඹ 'නර, vn. අවමානය, අව නම්බුව. ve 

අ. -able [n. -ation 
disincline Sdgetucmncesd, v, අකමැතිනරණවා. 
disinfect ඞිස්ඉන්ලෆෑ ක්ව්, ॥, (එශංගන ඉබාවීමට 

හේතුවූ) Se පහ කරණවා, ෲ, -ant. ෲ, -ion 
disingenuous SAO SS. හ් යුඅස්, a: OB8ed ams 

වචන, අවඛනසගසොචභචන. n. -ousness, -ity 
disinherit බිස්ඉ න්හැරිට්, v, උරුමේ හැනකරණං 

චා, ඉහිමිකරණවචා. , -ance 
disintegrate ඞිස්ඉණ් විල ගර වී, v, (යමක) Saver 
කොටස් චෙහ්කරණවා. ඈ, -ion 

disinter ඕස්ඉ ණ් 'ටර්, v. (වැ ලලුදොයක්) Sad): 
ගන්නවා, එලියට දාමඟචෘ. ෲ, -ment 

disinterested බ්ස්ඉණ්ංටර/ ඈ ස්'බචඞ්ී, a. ආන්මාථි, 
මතාවූ, අපසගශපාන 

₹ 
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disjoin ඞ්ස්ජෝොඉහස්, v. ඉවන්කරණවා, විගයෝගක 
Oma . අ. -ted, සක්කගැලචුහ, වෙන්කල, සම 
AD @ 528 

disjunct භිස්ජංක්ව්, 4. අසම්ඛක, DHA 
disjunction නිස්ජංක්'ෂණ්, n. EONS. a. -ve 
disk බිස්ක්, n. පැතලි DD Sea, මණඞලය 
dislike BSdooest, v. අප්රියනරණචවා. n. 
dislocate ඕස්ලො කට්, v. සකි පනිහචා, ඈ. -ion 
dislodge Bde, v. සථානයහ් පහකරණඥඤණචා. 

73, -ment [රාව න. n. -ty 

disloyal Bd seid: ලේ, 4. රාජද්රෝගි, රාජපාක්ෂින 
dismal ඩිස්'ම ල්, a. අඳුරු, රුංඛිත 
dismantle 349, MO, v. ඈ දුමි ආදිය ඉවන්කර 

ණවා, SONS HO [වේශය අරිණවා 
dismask සිස්මාස්ක්, v. චෙස්මූණ ඉවන්කරණවා, 
dismast ඞිස්මාස්ට්, v. හැ වෙ කුඹ ඉවන්කරණවා 
dismay 8460, v. අමධසනතරණචා, බ්යයකරණ 

චා, 2. [රණවා, වෙන්කර ණවා. n. -ment 
dismember ඩිස්මැ ම 'බර්, v. ශරීර gda® වෙනණ 

dismiss ඞිස්මිස්, v. CDAD, GISGOSO අවසර 

දොඞවා, BROnM මාරුකරණවා. n. -al 

dismount 5d¢O1H9, v. නෑගි උන්නැනින් බහි 

ණචවා, DowD2 
disobedient SSQ@ABD:gadO, a. edand:. n. -ce 
disobey 52@6Q, v. අකිනරු වෙහසවා 
disoblige සිස්ඔබ්මෙලප්, v. (ඕහෘ කම Qad em 
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කිරිමෙක් යමෙකු) අසනුටුකරණචා. n. -ment 
disorder ඞිස්ඹ්'ඞ 2, 2. පිළිවෙළ භෑතිකම, ආකුල 

කම, රෝගය, ්, a.-ly 
disorganise DA@S neem, v. ආකුලකරණවා,. 

කනකොඨාස එෙහ්ඟරණවා. 7. -ation 
disown 8483, v. තමාව eS Baim Rawr 
disparage ඞිස්පෑථ ඒජ්, v. geod අඩුකරණවා, සුළු 
කරණචා, n. -ment 

disparity 5d&.33, n. අසමාංහ කම, චෙණස 
dispassionate Bde. d‘geatO, a, විරාග, ශානත, 

පසෂපාත 213 

<lispatch 840.8, v. සහ . == despatch 
dispel ඕස්පැ ල්, v. විසුරුවණවා, රුරුකරණචෘ 
dispense 845,50, v. බද දානවා, PRD ee 
වා. a. -able. n.-ary, බෙගෙත්ශාලාච. n.-ation, 
අවසර, දෝව ආණ්ඩුව, mans 

dispeople බිස්පීප්ල්, v. ජන ශුශ්යකරණවා 
disperse ඞිස්'පරස්, v. විසුරු වණවා. %, -ion 
dispirit 86484598, v. අමෙධ්ය කරණවා | 
displace Sdd ocd, v. cymenad Ede D6 ae 

චා. %, -ment [අගක්නරණචවා 
displant B4d er, v. ඉත්දුතැනින් උරුරණවා, 
display ඩිස්ප්ලේ v. විදෘගණචා, SOWOND». x, 
‘lisplease ඩිස්ජ්ලීස්, v. අසනුටුකරණෂවා. %, -ure 
disport බිස්පෝර්ච්, n. සෙල්ලම, Jao, v. 
dispose ඞිස්පෝස්, v. පිළිවෙබෙනබහවා, Sa ගෘ 
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G6 amd». a. -able. 3, -al, නියමය, පිළිවෙල, විසි - 

B®. n. -ition, හැබීම, Dowd 

dispossess ඞීස්ෂ්පා ස් 'සැ ස්, 6. ANBeasds com 

රණවා. 7, -ion 

dispraise සිස්්ජේස්, n. EGem: D9, එපවාදය 

disproportion Sde@mecid-ed, ॥ ප්රමාණ ශ් 

ROMO. අ. -ate [| ඔජප්පුකරණචා. n. -al 

disprove Bddd12, v. බොරුකඟරණවා, වෑර දි AO 

dispute SdegS, v. ආරාවුල් හක රණචා, විචාදාන රණ 

වා. n. a. -able. n. -ant. n. -ation 

disqualify Sear» (ලිම මග, v. බලය ems අයිතිව? 

ස්කම 2, AMG HDs, ධයුසුථුසුකරණ වා, 7.-ication 

disquiet SdeoerD ඈ ට්, v. කරදාරකරණෘ්යවා. n.-ude 

Aisquisition සිස්ක් විසි න් ' අ හ්, 2. md. ගැණ. 

oSeme:md Boneds 

disregard SdS5ard8, v. හො සලකනවා, සුඵ කර 

ණවා. %. මනොසඝසෑලකීම, GOASO (ණවා 

disrelish ඞිස්රැල්ඉණ්, n. ඉප්රියකම. vr. අප්රිය කර 

disrepair ඞිස්රිමපෙ අථ, n අලුත්වැඩියා sommes 

සවභාවය [- 4016 

disrepute ඩිස්්රැප්යුට්, n. අවමාආය, අපකීරීහතිය. අ. 
disrespect ඞිසරිඝ්පෑ ක්ට්, 4. අචමා භය, අනාදාරය. 

a. -ful [ ණවා 
disrobe ඕස්රෝබ්, v. Danan මුදාඟවා, GAS: අරි 
disruption Sd déd-est, n. BAO, 21.89 
dissatisfy Oder Sdeeu, v. සතුටුකරණ්ට බැරි 
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ඉචනවා, අසනටුභරණවා, , -action 

dissect ඞ්ස්සෑක්ව්, v. පරීක්ෂා පිණිස මලශරීිර න 

පහචා. 7. -ion 

dissemble භහිස්සෑ මිබ්ල්, v. කපවික මි කරණවා, 

බොරු සචභාවක් aon 

disseminate ඕිස්සෑ ම්ඉ ෂහ් වී, v. විසුරුවණවා, පත 
ලකරණවා., 1. -ion [ වීම, හේදෘය 

dissension ඩිස්සෑ Sas, n,. කල්පකාව එනගගහොෞ 
dissent ඞිස්සැ ණ්ට්, %, කල්පනාමව්වෙණස, එංග 
CBD සභාවෙන් වෙන්වීම, 5, ඈ. -ient 

dissertation ඩිස් 'සර ම වි*ෂ න්, 2, ස බනරුණක්ගැණ. 
විස්තර කථාව, රචනාව [ණ වා. 2. -ice 

disserve ඕස්'සථ වී, v: අචැඞ න්කරණථඵා, අලාභ කූර 
dissever 82,5: අථ, v.9521g¢D 82, 6CQ wd md aed. 
dissimilar ඩිස්සිමි' (ෆර්, a. අසමෘා න. *,.-10*. 

dissimilitude බි ස්සිමිල්ඉ ට්යූඞ, -n. අසණඛානුකම. . 
dissimulate ඞිස්සිම්යුලේ ට්, 2. අසවභාවයෙන් ගැසි 

GO HDs, චංචාකර ණවා. //, -ion 
dissipate SABOd5, 6. සමපූ Rens විසුරුවණ 

චා, භැතිකරණවා. 72, -ion 

dissociate බිස්ඉසෝකිඒව්, v. වෙණන් කරණවා, ॥. -ion: 
<ligsolute ඩික් සෘ (යු -, 71. දුරාචාර, කාමුන, ofa 

ල. 2%. -ion, ශුමක් කුඩා err ned බෙද් යෘ 
®, EBdar1®, මරණය 

dissolve 8362/9, v. දියචෙ භවා, උණුවචෙහ 
චා. BBG». a. -able. n. -nt, දියකිරීමට ශක් 
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නිය ඈති one. a. dissoluable (n. -ility) 

dissonant Sdieexmsd, a. ශබදායෙන් එකඟ 

නොවඟ, 86,0, ඉමිහිරි. %. -ce 

dissuade ඩඞිස්සෙව්ඞ්, v. යමක්ක්ිරීමට අකමැතික 

රචණවා, හිත NSO Od. 7, -sion. a. -sive 

dissyllable ඕස්සිල්'(ලබ්ල්, n. මාත්රා eqasd gd 

චචආය. a. -ic 

distaff SedO2q3, n. ඉද්ද [a. -% 65, ඇහ 

distance බිස්*බණ්ස්, n. දුර. v. දුරට පසුකරය නචා. 

distaste ඩිස්ටේස්ට්, n (අ;%මට හෝ බිමට) අරූච 

ය. 2, (අ. -ful [-ature, නෑලඹීම 

distemper dO, ම්'පථ, n. ලෙඞ, රෝගය. ඈ. 

distend ඞිස්ටැණ්ඞ්, v. මහඟ්කරණමටා, පුජ්පහවා 

a. -81016, n. -tion, -sion 

distich 88480, n. mBecqcen, ම ප ද කවිය 

distil ෆ්ඝ්ව්ල්, v. උණුනිරීමෙක් Dera26 හ් 

තෙල් චෙඝ්කරණචා, 625m. 2. -lation. 7, 

-lery, gedamanda 

distinct බිසඝ්විංක්වී, a. චෙණස්වු, පෑ හෑ ඳිලි. x 

-ness. 71. -100]්. අ. -ive [ වා. a. -able 

distinguish සීස්වීං ගව්, v. මචණඝ දාඟහගන්න 

distort සිඅටෝරඊට්, v. 'වනාරනරණවා, පෙරලඟ 

චා. n. -ion [-ion 
distracts gxOA a, v. Ba වියවුල්කරණවා. n. 
distrain dead, v. (AQ) අල්ල aa, හහ ඥමට 
Ss ME2. a, -able. met, (බඩු) ඈ ce GO 
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distress BSdCAd, x. බලමහ් ශරීර Heard 
හෝ ථු, රුජ්පන්කම, vu. [-ive 

distribute ඩිස්ට්ඊ බියුටි, ». බෙදානචා n.-ion. a, 
district ඞීස්ට්රික්ට්, vn. Ssees, පලාහ 
distrust සිස්ටුස්ට්, n. චේ ශ්පෟසය, ware. v. w.-ful 
disturb ඩිසඝ්'ටා ඊබි, v. මංචල කරණවා. SAM 
කඞැකර ණචඵාෘ. ॥. -unce 

disunion සිස්්යුනෲ හ්, n. එකග නැත්කම 
disunite ඩිස්්යුම ම නට්, v. චෙක්කරණවා 
disuse Sdgd,n. චෟවභාරනෑනකම්. ඈ. ඞස්යුස්*. 
වාචහාරහොකර ; රිණචා 

ditch 55, n. අගල, ඉඇැ ලිය 

ditto Beco, n. ඉහත Ramedce. එම 
ditty 855, n. 86), සුඵ කාව්යසක් 
diurnal අථ awe, a. දිනපතා 
divan ඕවෑ න්, n. සුල්භන්ගේ 973 VARS. 
ඉන්න සභාව, උනුමි pones ශාලාව, උපාබ 
පඥඞඛෛකය (සෝපාච) 

dive ඉඞඬෙව, 6. සාමිදන වා 
diverge ම ඩ'චවරථ් ජ්, 0. එක තැනකින් CONSE 
ණ පෑහිරයනවා, O59.0M0 ඈහතන්චෙගණ ew 
Do. a.-nt. x. -nce, -ney 

divers 2 ්. නොයෙක් ආක්නාර, SOM 
diverse ඝ්. n. -ity. v. -ify 
divert @@00 55, 2. පැත්තකට හරචණවා, am 

ටුකරණවා 
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divest ම ඞවැස්ට්, v. (ඇඳුම් ආදිය) ගලවචණආචා, 

පහකරණචවා 

divide ඩිවෙඞ්, v. ඉබදාහවා. ॥. -nd සිවිඩැ H4, 

කොටස, 66986, ඉබදා භුලබහ ගණහ 

divine ඩි ඉවත්, a. පවු. n. SEDO ජියා, add 

.ඞමාචාය8ියා. ?, දිවස්හියනවා. n.-ation. 7, 

-ity, දිව්ය Dad, ඉමද්වනාවචා, දරෝවධ මි ශාඝනුය 

divisible ඩිවිස්'ඉබ්ල්, a. බෙදආියසහැ කි. n. -ility 

division ඩිෆිෂ් අන්, n. SHED, කොටස, ottes, 

CQEZSD කුමය. a. -al 

divisor භි මර වෛස් 'අථ, 1. PACD ගණන 

divorce මඬෂඅච1ථ'ඝ්, n. Bons අචලංගුසිරී ම, 

දික්කසාදය, 2. ॥. -ment [කරණවා 

divulge ම ඞව ලඡ්ජ්, 9. එලිදාරවිකරණචා, ප්රකාශ 

dizzy සි ස්'ඉ, අ. ඉස සාරකැවිල්ල ඈහි, නල්පනා 

ච හැඟි, 590505. n. -iness 

do 8), Vv. කරණවා (අහිත did, නලා) 

docile එ ඞ!සිල්, a. පහසුළෙහ් හික්මෙහ, Ba 

Gi. Te -ity 

dock gO, v. @2D TS HDs, අඩුනරණවා 

dock est, n. 225 mga හෝ අෆතත්වෑ 20) 

MO He එල, O42 Sas GD FZ කූඩුව.*?. 

doctor 6&9 3°95, n. ම ටෲ, oGBmD 58 කාමය 

eo අය 

doctrine ඒම ඞාක්ඛච්රින්, n. ගුරු කම, DOs. a. -al 

document ඉඩාක්යු'මණ්ට්, n. ලියච්ල්ල, ඉල්ඛ්ය 
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පතුය. a. -ary 

doer &)'@S, n. කරන්නා, mcd: 
does ඞස්', v. and& (do බ.) 
oe ඬෝ, n. මුවදාහ [ ණවා. %. උපාය, cms 
dodge ea, v. පෑස්තකට් පනිසවා, පැහැර අරි 
dog ඞොග්, n. බල්ලා, v. පසුජස්සේ යනචා. a. 

-ged, 62, මුරණ්ඩු. a. -gish, බරු. n. -ness. 7. 
“star, තාරකාවලින් ඉතා ද්ජ්භිමන් 05,0. ෲ. 
-gerel, අයහපන් කවිය, කුකාව්යය 

dogma ඬඞොග්'ම. n. තින්දු adomd, මතය, dH 
ය. a. -tic, -tical. v, -tise, සමීර ලෙස Bowe. n. 
-tism [8590 

doing ඩුඉං, 7. B59. n. -s, කරණලද OCIA, හැ 
doit @&2@5, n. ළ උල සින, ඉලුක්නා(ෆ 
dole ඞොල්, n. CMe රුක් සවල්පය, pared 
doleful ඬෝල්පුල්, u, Salamens පිරු ණු, රුැකින 
doll ඬොල්, ෲ. මහුෂ්යරූකඞඬඞ්ය, බෝනික්කා 
dollar Cees, % omas, 86.4 Bass 

1} 9520) අමැරිකාවේ 52 බලයක් 
dolorus ඬොල්ඕ්'රංස්, 4. ශෝක සහිත, රු?ඞහින 
dolphin ඞාල්ලි ත්, n. තල්මස්වගියේ කුඩා මන් 

සෟයක් 

dolt SHI SH, ෲ. S829 x92, ගුඞ්ඞයා. a. -ish 
domain o@hsés, ෲ. රාජ්යය, ප්රමද්ශය, වලච්ව 
අවට ඉඞම 

dome ඬෝම, n. ංඟෝජපයක ආකාර පිෆලබ්්ධ ෴෴ 
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ම් ගොඞහනැෑැගිල්ල, අග්ර SCExooaw 

domestic 68:0,det, a. ගෙය හෝ CFR සම්බ 

ක, වල් නොවු, EGS ඈතිකරණ, පිටරටකට 

අයිති හොවු. n. ගෙදාර වසන වචැඞකාරයා (එහා 

චෑඞඩකාරි). v.-ate, හීළැඟනරණවා (n. -ion). 

n. -ity (a. -liary 

domicile ඬො මිඉ ම සෙල්, 2. GOES, නිවාසය. v. 

dominant මඞා මඉ ' නණ්ට්, අ. ආණ්ඩුබලය ඈ නි, 

අගිපතිකම ඈති. n. සංගීතසචරයක්. v.-te, ඳා 

ණ්ඩුකරණවා, බලය පචන්චහවා (. -ion) 

domineer ඞොමිනීර්, 2. කැරලෙස බලය පඑතන්ව 

20) [ණ, GE os පිළිබඳ 

dominical ඬොමිහ්ඉක්'අ ල්, a. @5q, ලංකුණුකර 

dominion 6:9 sad, n. ප්රධාන බලය, රාජ්යය 

don 60:83, v. ඇඳාගන්නචවා, දූමාගභක්හඟවා [-ve 

donation shen asd, n. 89, හෑග්ග, 1. සහ a. 

donee 60328, n. තෑග්ග ලබන්නා 

donkey 682028, nm. @xm2D0 DOs, බුරූචා 

donor sAiS a5, n. තෑග්ගක් දෙන්නා 

loom @9, v. ¢QD90 හියමකරණ වා, සජිරඟලෙශු 

නිගශමකරණවා. 2. ADE, නියමය, විනාශය. 

n. -sday, (ප (33 තාහක්තිමමයයේ) විනිශ්චය qa 

door GHIS, n. ලර, ඈතුල්චවෙහ මාග්ඨ 

dormant ඉඬාරථ OH, ය. HED, හිහ්දාවෑනි සව 
භාව, උනන්්ථුෂ නොව න. ෲ, -cy [ලඟ 208 

dormitory ඞොරථ මිටොරී, n. හිදාගඟ්හ ශාලාව, ව 
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dorsal GAIO- ad, a. පිට්සම්බව, පිට [emr0a.r.. 

dose GAled, 7. එකවචරකට බීමට නියම ඉබහෙහං 

dost ඩස්ට්, v. කරහි (do a.) 

dot 68:6, n. බින්ථුව, Ao. v. [කමං. 
dotage ඞෝටේජ්, n. OND වයසේද් Bos gfe. 

dotard ඬා ංටාථඞ්, n, 838 g8r මහල්ලා 

dote GAIJO, v. Ben ආලය න් BS aad», Ondda. 

සේ ථුම්ලුකම දෘක්චහවා 

doth ඞත්, v. කෙරේ, කරයි (do බ.) 

double DAC, a. දාපං ගුවක් ඇති, දෝකක් ඇහ.. 

9, දෙනට නවහචා, දෝොගුණක රන වා, xn. 

doubt @f0, %, සැ කය. a. -ful, අ ඟහුමාආ. «. -less.. 
C212 is 

dough GOI, n. අඝාපු 2B, පාන්මං ස. a. -y 

dove ඩචි, n. පර ව්යා, කොබෛයියා, ආ දරයඝදෘාන්වහ 

OO Hast. n. -cot හෝ cote, පරවිකූඞුව [ඈති 
dowager ඞව්' අං'ජථර, n. Do. BOGnAQed චැන්දාබු. 

dower ®5'¢5, 73, = dowry 

down o&ss3, ad. පහත, පා තව, a. -cast, DD A. 

ලා තිබෙන, මලානිකවු. n. -come, eed 2h 
ම, n. -fall, 159, Sao ශස. a. -right, oy. 

අ. හා ad. -stairs, උඩුමනලේ chosen පහ 
ල. ad. -ward 6@J-wards, සහභතට 

down ඞෞහ්, n. BE අසල ගොඞලි GOO Ma, සිං 
_ Bat Bere. a. -y 

dowry 085, 1. දැබැදූද, දායාද 
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doxology ඞොක්ස්ඔල්්ඕඹජ්, n. මදෝෘවියණ්ට ප්රශංසා 

කරණ Ss. a. -ical [ සිවිඟහවා. n. 

doze ඞෝස්', v. නිදාෘචෑැටෙහචා, අඞ නින්දෙහ් 

‘dozen Ad's3,n දෲ ලහ, ථ්රසිම 

drab OLA, අ. රුඹුරැ. 3 GAS: හණලොම් පිළි 

drachm ඞඩරැම, 7. ඹෘන්ස් OSD අගටහ් කො 

මස, 9655 අවන බර (dram A.) 

draff ඞ්-රෆ්, n. යචබ බොර හෝ OA 
draft ‘Qo, 4. සමූහයකික් වෙන්කල  තාටස, 

මිල ඉගෙච්මට දොහන පහන ය, කෙටු ඉපත. v. 

‘drafts ‘ghd, n. emdraughts 

draftsman 'ඞුල්ටස්'ම හ්, n. =draughtsman 

drag ඞරැග්, v. අමාරුෂවහ් Oni සෑරෙහ් gE 

චා, 7, ඇදීම, බාධාකරණ CGH 

dragon ඞ්රැග් අහ්, %, පියාපන් සහන odes, 

නාගයා, යසහයෘ 
-dragoon ‘Maes, n. බර්හාහ්ය අසරූ හේචාශා 

drain ඞුරේ තෝ, v. (OQdS) බෑස Bread», Sass 

වික හිස්කරණවා. n. අගල. 1. -age, ( චතු 5) 

බැසයාඹ, බැසයන Es 

drake Hodes, n. තා රාවශීයේ පිරිමි සහා 

dram OL, 2. Qadd එකක්යිහන් gold පංගුව 

හෝ දගඝයෙන් Gow), QD කොටය, මයෝජ්පි 

ය (drachm බ.) 
drama ඞාම, 4, MODS GAD, නාමකය්ය. a. 

-tic, -tical. 5, -tise. a. -tist, mAOd GAD 
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Dordt ms 

drape 654, v. C6ES Ad වසනවා. n. -r, 66 

SOoewe,. x. -ry, නිර, රෙදි HB 

drastic ඞ්රැස්ටික්, a. ඉන්මණින් හා O&S Gas 

කරණ. n. B16 E®SOm CAD 

draught ‘Qd5, n. එකචරකට CAIN ප්රමාණය, 
හුලංපාර, CEO එකවරකට අසුවෙන මසුන් ගා 

GO. %. -8, දව ළිය. 7/, -sman, BAsT (Ger 

ණ්) අඳින්නා 

Dravidian ඬු, චිඞියන්, a. උවිඞ, දෙමල 
draw ඬ්රො, 2, අදිනවා, SAND, (සිතියම් ආදිය )ං 

අඳිනචා. nN. -er, අඳින්නා, ඉගචීමට මිල පත්රයක්. 
ලියන්නා, ලාච්චුව, n. -ers, යට් කලිසම. ෲ. -ing,. 
FiO, සටහන් රෑපය. ॥. -ing-room, Saas 
පිළිගහ්න ගබඩාව, රජදාසාම 

drawl ඬ්රංල්, 5. ඇදාල් කථාකරණචා. ॥ [ඞනතය). 
dray ඞ්රේ, 7. සච්බල 18 OS බර arg (කරන් 
dread OLA, n. ලොකු භය. අ. භයාන ක, v. Dost 

ස් භයවෙනවා, a. -ful [Bee දකිනවා, a..-y- 
dream 8&3, n. හිණය, HDC සිතිවිල්ල. ‘v. 
drear 236, a. නෑ dreary 
dreary O88, a. අඳුරුච,, තනිකම නිසා eicd- 

ම ලෘභඇස. ad. -ily. x. -iness 
dredge නීරැජ්, n, අයපල්ඇලෙන් මසුන් od mex. 
ඉහලට DOM උල ont යංහභය. v. 

dregs Added’, n. මණ්ඞී, ඉ ඛාර, රොඩු 
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‘drench OLD, v. හොදට AMODMHs, පොගඟ DD, 

N. BEMAYOD පොච 22 බෙහ්වතුර 

dress Dold, n. ඇඳුම, Deans. v. අඳිනවා, BS 
යෙලකර MO2, සරසහචා. a. -y, පේන්නුගාර 

dribble 282A, 6, SHE ආකාරයෙන් පාහට 

දාමනවා SHI වැටෙනවා, x. -let, Garg 

drift AIZd5, 4. ගහගෙණ OO GMAT GOK 

දේ, EDS. 0, ගොඩගැගෙණචං, ගහගෙණ 

als [කිරිම, Ad චපුරණ පේළිය. v. 

drill ඞරිල්, ?/ විළින යනහ්ර්ය, Adi ම්ය, යුඞ GAG 

drink 8025, v. ඛබොආවා. nm. SD. a, -able 

drip ඞ්රිජ්, 5. ADE වැටෙනවා. n. IHS 9970 

න් චැටෙන oon, 858 අන. xn. -ping, කර කර 

ණ මස්වලින් වැස්මසන තල් 

drive 66Q5, v. දාක්නකනචා, රථ 3යහ් ගෙණයන 

චෘ (අතීන drove). n. රථයෙහ් md, රථ යන ' 

පාර ' [වැසිපොද, මදෘවෑස්ස, a. -y 

drizzle ඩ්රිස්'ස්*ල්, v. වෑසිපොද ගහණවා, . 

droll ඞ්රෝල්, 4 BBO, කවට. n. කචටයා, “i. -ery | 

dromedary AI4-A8, n. එක මොල්ලිශක් ඈති 

අරාඛි ඔටුචා 

drone Ggisd, ෲ. පිරිමි මීමැ ස්සා, කම්මැලයා, මී 

මැසි හඞ 2:43 හඬ [චෙනවා 

droop Did, vw. පහනට නැමෙනවා, මලාරික 

drop 6Aad, x. බික්දුව. 0. SAG ආකාරයෙන් © 

ලනචා,චැටෙණ්ට ¢3O2,GDOD2,G,SGIHE 
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dropsy ඩ්රොජ්සි, 2. Ga උදරය. a. -ical 

dross ඩොස්, n. බොර, කු ණු, මල. a. -y 

drought ඉ ඞු ;ට්, n. Bom, චෂාව හිග කම. a. -y 

drove sald, n. දූක්කා ගගණයන සතුන් රැල, 

යහ සමුනය (drive බ.) 

drown ඞු න්, v. ගිල්ලා මරණවා 

drowsy ඩඬ්රෞසි'ය්, a. නිදිමත, අලස. . -iness 

drub Ma, v. හලනවා, නඞිබානවා 

drudge 3, v. (වාලෙක් වාගේ) ගය්යෙන් වැඩ 

කරණවා. n. හභඝ්යෙන් වැඩකරන් නා. a.-ry 

drug ඩ්රග්, n. බෙනෙන් ද්රව්ය්ය, ඉක්මණට නොපවි 

Beaman බඩුව. n. -gist [ 74, -ism, 
Druid 85:93, %. පුරාණ පූජක ඉංකාඨාසයක්, 
drum ඩ්රම්, ඈ4. CAD වගියක්. v. ගබරගසන චා. %, 

-mer ( ලා. 2. -enness, බීම ත්ගම 
drunk ලඩුංක්, අ. බී මන්වු. a. -en. n. -ard, බෙබද් 
dry ඞඩෛ, අ, වියලි, &8 හෝ. දියසිරාවහැ හි, සිහ 
SMECON. *', චවේලනවා, හින්දනවා. n.-ness. 
7. -nurse, B35 ක්හොපොචවන gO 

dual ඞ්යු' ඉල්, a. දොකක් සහිත, 3 
dub ඞඬබ්, 6, කඩුමෙන් නව්ටුකර ගෞරව හාමයක් 

SENDS, මට්ටමකරණචවා 
dubious ඩයුක අස්, a. අංභුමාහඟ, ॥?. -ety 
ducal ඞ්යංකල්, a. 'ඞ්යුක්' කුමාරයා පිළිබ දා. 2. -t 

ඞ්යත්කෙණහෙකුඉග් අණින් acme Sent 
[රන්රන ඕිෆය -~- සලික් 9 ත පැන්ස 4; රිදී 
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See = සිලික් 3ක් හෝ 4ක්] 

duchess ඩව්ඈ ඝ්, n. Ags ech 
duchy O69, n. ඞ්යූක් කුමාරයාගේ ප්රමද්ශය 
duck ඩක්, n. හාරාචා, හිස නෑමීම, v. අයේ DAD 

චෲ, හදිස්සියක් හිස පහහඟ්කරණවා, 21020 
චා, දියේ ගිලනවා. ෲ. -ling, තෘරා පැබචා 

duct O85, n. mes [ හික් මන. ॥, -ity 
ductile ඩක්ඵි්ල්, a. වෑල් දීමට පහසුවු, 0, 29H, 
dudgeon ඩපෙ:න්, ෲ. SSHSs, අමකාපශ 
due ඞෲ, අ. ගෙවණ්බ ගේ කරණ්ට යුතවු, පැමි 
SEBO GHA, නියම, සුදුසු. n. Soar emt 
DESH Ga. ad. කෙළින්. ad. -ly, නිසිලෙස 

duel ඞ්යුඇල්, n. ම් ආයුධ සහිතචවු ම්දහ්නෙකු. 
vest gao. ෲ. -118$ [දෙකක් ඈසඞති ගීය 

duet ඬ්යු?ව්, 4. ඉදන්ඉඟකුට 49D ema 
duffer AG OS, n. නමකට නෑන එකා, ගුඞ්ඞයා 
dug Ad, n. තන ප්රඩුව. v. හෑරූ චා (dig බ.) 
duke Myst, n. ලන්තම camded කුමාරයා, අං 

පා, සිටුවරයා. n. -dom, Aged ea 
dull ඬල්, a. සතුටු සවටභාචණනැති, ඹොව්ට, O,d8s 
හෝ ඈසීම අඩු, අඳුරු. 7. -ness 

duly ඞ්යුලිය්, ad. (due &.) 

dumb 30, a. Bd wach, me. vn. -ness 
dummy O38, n. ගොළුවා, බොරු පොව්ට coe 
dun 820, අ. රුඹුරු, ». භයක් @daQnt [මමියංා 
dunce Md, ඈ. ඉමාට්ට්යා, ඉගණිමෙහ qo 
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dung Do, rn. මගාම, FSS. v. 7. -hill, කසලගොඬං 

dungeon OSS, n. ඈ දූරි හිරඟේ 

duodecimal ඞ්යඔඩැ ස්ඉ 'මැය්, 4 6460 බැගනිස් ගං 

AH. 2. -ils, ඉදලලහ බැගින් ශිණ්න ක්රමය. zn. 

-0, කොලේ ලථෙලහට නැමු ප්රමාණඉය් පොහ අ. 

dupe ඞ්යුජ්, v. රවටඇආහවා. n. පහසුවෙන් LOGO 

ඟහා 

duplex ඞ්යුපජ්(ල; ක්ස්, අ දෝ, ම් 

duplicate ඞ්යුපජ ලිකේට්, (/. ද්යෝකක් සහිත, Com. 

NM, යමක ©4028 සම:න Sgn, BVOOD. n-ity, 

Bo ot හෝ නථාෂච දලථෙයාකාරකම, කපටිකම 

durable Dg රබ්ල්, a. කල්පචතිහ, ॥. -11107/ [යං 

durance චංයු'රඟන්ස්, n. පැවතීම, හිරඅඩස්සිය, හාර 

duration ඞ්යුරෙස්, ॥. M282, පසඞහින කාලය 

durbar ඩර්බාර, n. රජදාක්ම 
during gs ග।, prep. ඉතරතුරේද් 

durst "@s500. rv. dure යනනේ අඟින විධිය 

dusk ඞස්ක්, n. ඉදුර, FES CH”. a. n. -iness, 

a. -7, තරමක් 2661, M329 [ඉසිසවා. a. -y 

dust &@dO.n. කුඩු, 28. v. ඛූලිඅරිණචා, කුඩු 

Dutch ඬව්, a. Go, ACKE. 2. ලංසි ජනයා, ලං 

ස භැෂාව [ කීකරූ (n. -ness) 

duty ඞ්යුඵි, xn. යුතුකම, කටයුත්ත, Ace. අ. -iful, 
dwarf ඩඞ්වාථ 3, n. මිව්ටා, කුරා. 2. වැඞීම Aas 
කරණවා. (. -ish 

M 
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dwell Dic, » වාසය කරණවා, විසහරකිරීඵ 
.යදෙනචා, n. -ing, වාසසථාහය 

dwindle DSAOS, v. අඩුවෙනවා, PBdsemd)s 
dye G6A, v. BIGOSO.OM>As. nr. සායම 
dying 66a, a. මැරෙණ. n. (die බ.) 
dyke eect, n. —dike 
dynamics ඞෛහැම්ඉක්ස්, n. චංචල Dade; 

බල්ය පිළිබඳ නීති ESI ශාසහ්ර්ය. a. -al 
dynamite ඬෙෛංනමෛවටව්, n. එනම් පුපුරණ ද්රව්යය, 
dynasty සිංහෑ ස්වි, n. රාජවංශය 
dysentery Sders O84, n. අතිසාරය [ අ. -tie: 
dyspepsia 8daz33+y, ෲ. GS-2, මඤග්නිය.. 

E. 

€ ථ්, සෝඞියේ 5603 අසගහරය,. මෙය O08 
ඉතා බහුලව @negs අසහරය වේ. 250 ඈගව් 
මටද යොඅනුලෑබේ. 

each 95, 2. එක එක, සෑම 
eager OOS, අ. තදා ආශා වෙන් යුස්. 71. -ness 
eagle ථෑග්ල්, n. රාජාලියා. n. -t, 'රාජාලි පැටියා 
ear ථ'ථ, n. ගණ, ඇහුමිකන්ද්ඉම, සැලක් ම, a.-ed, 
#09 ¢18.n, -ache, කණ්කැක්කුම. a.-less, කන් | 
හැති. ෲ, -ring, කඩුක්කම. n, -wig, කන්වෑයා 

ear ථ'ථ, ॥, කරල. v. කරල් අටගන්නචා [-dom 
earl 'අථල්, x. තුහ්වෙති තරමේ චංශාගසිපතියා. ෲ. 
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arly 'අථළි, 4. ඉ න්මණිහ් එන, අප්රමාද, ad. වේලා 

etd, අප්රමාදව. 7?, -iness 

arn අරන්, .. උපයහවා, සම්බකරණවා, CAD 

Os. n. -ings, ඉත යුද්, o8 

arnest ' අථ න් 7:0, a. DDr OPS කරණ, Cr &. 

m, -ness. %. -money, අන්නිකාරම් මුදල 

arth 'අථ හ්, n. od, @620629, ගොඩ, ලෝකය, 

Vv. MACH & SO28S9D FigQed ඉහ්නවා. a. 

-en, මැවිම්යක්කල. a. -ly, පොළලාව හෝ මම 

මලොඛ පිළිබද (nx. -iness). a.-y, පස්වු, පස්චැ නි, 

පොෂ්ලාෂ්වහි එසන (n. -iness). n. -qualre, භුමි 

කම්පාව. n.-worm, බි මිපණුවා, ගෑ ඞවිලා,නීවයෘ 

arthenware ‘¢oadt¢eseb5, ॥.මැවිහාජන, වලන් 
wig ථ'රථ්විග්, 42. කහ්වෑයා (ear A.) 

ase Sod',n. නිවාඞුව, පහසුව, මවේදූාහකාච නෑතහිකම. . 
ඒ, G.-Y, කරදර නෑති, පහසු (xn. -iness) 

easel ථස්' ඇ (ල්, n. BALD නබා ඈඳළඳිමට ආධාර 

ලැල්ල හෝ මෑ ස්ස ෂ් 
| easily ඊ'ස්'ඉලි, ad. පහසුවෙන් (ease බ.) _ 
east Odd, n. පෙරදිග, a. ad, -erly, මපර දිගට; 

a. මපර්දිග පිහිවි, a. -ern, පෙරදිගබ අයිති. ad. 

-ward, Diem ඉරි දෝසට 

Easter ථෑස්' බර්, n. Gdmddosaded මරණින් 

MSS සිහිචීමට 2.5m 21 දිනත් ged 25 

දිනන් අතර කෘාලයක පචන්වන මඞගලාය, 
'පාස්කුව 

ක්ව a 

— ae ~ 

a 
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easy-chair ථ'ස්'ඉචේරථ, n. සනීප ප්රටුච (ease A.) 
eatSO, v. 2082, ගෙවෙනවා, කාවදින චෘ,අ.-8016,. 

කෑගෑකි, 19D G5; අ. කෑමට ees ees 
eau-de-Cologne DAsmewto, n. QE m8 ලාං. 

හම් සුවදා පැන් 

eaves ථ්විස්*, ඈ. Seded (පහත) නලචර., ෲ. 
-dropper, පිළිකනුවල රහසින් අහගෙණඉන්හා 

ebb ඈබ්, n. බැස £28, බාථය. vi බැස යනචා 

ebon ඈබ්ඔන්, අ, හලුඑර ල්, කලුවරලීවෑනි කලු 
ebony ඈබ්'අනිය, 1. කලුවර 

ebriety $368)99, n. SEARO, මන්ගනිය 
ebullition SIS RB PsEen, rn. 6<HBQSZ9, AEE 
eccentric ඈ ක්්සැණ්ඛ්රික්, u. නියම හෝ mas 

විසියට ගබඇස්ව කියා moan, Send. zn. -ity 

ecclesiastic අ; ක්නලීසි* ඈ ස්ටික්, a. පාදිරි සභාව "සං 
| GAD. n. පාදිළිඋන්නාහ්ඉසේ, සුජකයා,. a. -84 
echo ඈක්ඹ, 2. @Fom6 BAGS, ප්රහිරාවය. v. 
eclat ඇකලා, ෲ. ප්රීති ෂාව, අලබකාරය 
eclipse ඉඟලිජප්ඝස්, n. (923 ගහෝ Oss) ග්රහණය. 

tT. ග්රහණ වෙනවා, GEO M6 eH [කරණාමාගීයං 

ecliptic ඉනලිප්වික්, ॥ gAcidesd තුල ඉර ගමක් 
eclogue (MEd, 7. එඬේර කාව්යය 

economy ඉල කාණ්ඹමි, n. 889,89, පිරිමසා කට 

යුඟු 59. a, -ic, -ical. v. -186, n.-ist [tic 
ecstasy ඈ ක්ස්ංටසිය්, n. මහත් පිතිය, GSH. a. 

eczema ඈ ක්සි'ම, n. Sam චවණරෝගවිශේෂය ක් 
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eddy ඇඞ්ඞඕය්, n. pogs > දිය ඉහෝ වාත BEo.v. 

॥ Redge er, n. GID, මුචාත. v. [nes දෝ 

edible ¢.DQd 4, අ කෑමට සුර්රසුං % -8, කෑමට 

edict F329, n. රා 3ා රුච 
fedifice ඇඩඞඉලිස්, %. ලොකු ගොඞ ගෑගිල්ලං 

édify ඇඈඞ්ඉ ම මග, 5. දෑහුමැති නම්චලින් හිත දියුං 

fl mms med. ॥. -ication 

edit ¢1&25, v. GZDBIDI GASI0 පිළියෙල 

| කරණවා. n. -or, පිළිං්යල කරන්නා, ක්හ්. a 

-orial. n. -orship. 3. -ion, එක චරනම මුද්රණ 

ණ් කල පොහන් ගණන [ චා. ॥. -ion (a, -al) 

educate ඈ ඞ්යු ක්ච්, v. උගන්චනවා, හික්මචබහ 

| educe ඉඞ්යුස්, v. OB 50 ගෙණ පාහවා. a. -1016 

| 661 Sd, :. qe, 
e’en 423, = even 

‘| e’er 3S, = ever [ ණවා. a. -able 

Sl efface eigied 4, v. මනනවා, සූරණචඵා, විකහාශකර 

| effect ඈ එාගැක්වී, n. ඵලය, ප්රයෝජන 2. v. Bam: 

6m» a. -ive (1, -1163$) අ. -ual. %. -8, බඩු, 
ඛංචල දෝපල [ද්රපීල., x. -cy 

effeminate ඉෑ ර් නැ මිඉ ක් ඵී, uv. a Hed ඈති, 

effervesce gid eS, v. පෙණංදාමෆනව), DVIS 

හගිනවා. a.-mM. n. -nce [නිෂ්ඵල 

effete ඈල්ෆීට්, a. ශක්තිය සැති, 6273 @, 
efficacious aVGssed, a. ගුණ 71.8, සඵලවු, 

N. -¥, ගුණය [සමමථි, n. -cy 

efficient mes eS, a. mot BAR6m, 
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effigy ඈ ෆ්ෆිජ්ස්, n. රෑපය, පිළිමය 

effloresce අ; (ම අලාරැස්, v. මල් අටගන්ණචවා, පී 

දාඇවා, 2. -nce, මල් FIO: MD, සුදු BS සමං 

ඟ චගීයක්. a. -nt 

effluent ඈ ෆ්ෆලථු'අණ්ට්, a. ගලායන. n. DEB 

නික්ම යන ඔය. n.-ce, යමකින් ගලා යහ od 

effluvium ඈ (3(ේලුචි අම, n. කුණුවෙන ද්රච්යච ලින් 

ඟගින චාහය, රුගී ගය, අ. al” 

eflux අ ල්ඥල ක්ස්, n පිටතට ගලා යාම 

effort ඈ ෆාලොථට්, n. උන්සාහය, චැයම 
effrontery ඈ ෆඥරණ්ංටර්ය්, n. විළිබිය නෑති නම 
effulgent ඈ ශ්ඥල්'ජණ්ට්, අ, බබලහ, දිජ්හමන්_ 

n. -ce, ථිජ්තිය, කෘ ක්ක්තිය [වමෙන් පිටහරණ වදේ 
effusion giGdmgz' os, n. 0,839, චක්්කර න්න ක් 
egg ඈඇග්, n. ඹජය , n.-plant, චම්බවු පෑලය. [ෲ.-$ 
egotism ඇඈග්ඔටිය්' , n. අහඞඛකා 2 කම, පුච්චම. 
egregious ඉශ්රීජස්, අ. අභිකතර, අපූවි, ofa 

egress Saud, n. පිටවීම, පිබන්වීම [සරයා 

Egyptian ර'ඒජමෂන්, a. මිසරමදෝශණය පිළිබද, n. මි 

eight 85, a. සහ n. අට, අ. සහ ෲ. -een, දාහඅට 

(අ, -th, දහඅට වෙනි). , -fold, අට ගුණය, a.-h, 

අටචෙනි, a. -7, ඉසු; 7:3.අසුව, a. -ieth, අසුූෂමච නි 

either Sed (ලඟා) 6H¢5, ය. ඳොන්නාගෙන් 

(Ged දකින්) කවර 02017. වන්, ඉහ? 

ejaculate ථ'ජෑක්යුල ල වී, 9, හදිස්සියෙන් සියම 

නවා. n.-ion. අ, -ory 
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eject ඉජැක්ට්, v. පිචකරණචා. x. -ion, -ment 

eke Set, 2, එකතුකරණඉවා , ථ්සිනකරණවා 

elaborate ඉලෑ බ්ඕ්රේ ට, v. සම්පූ නම ලස ගහෝ om 

හොඳින් නරණවා. a. බොහෝ වවශලහසවි කල, 
විසිතරුූ. m. -ion 

elapse ඉලෑ ඒස්, v. පසුවෙසවා, ගතවෙනවා 

elastic ඉ(ල; ස්වික්, a. ඇදඳදොන සචහාව ඈති. % -ity 

elate ඉලේඛට්, 6. උඬගඟුකරණවා, ශිත පිණචහචා. 

nm. -ion [කරණචවා,, තෙරපණවා 

elbow ඈ ල්බො, ෲ. වැලමිබ. 9, වැලමිවින් age 

elder ඈ ල්ංඞඬර්, a. චැඞිමහභඵ.-ෲ. චැඞ්මහල්්ලා. අ. 

-ly, මදූක් DOD 

elect ඉලැක්ට්, v. තෝ රණවා. 4, තෝරාගන්,. nz 

SMIS EMG අයවල්..??. -ion. a. -ive. a. -oral 
electric ඉලෑ ක්ටරිංක්, ! a. 368 බලය ඇති. 
electrical ඉ ලෑක්ටරිංක ල්, । n.-ian, විදුලි ශාඝත්ර 

can. . -ity, විරුලි ACH 

electrify ogi sicSsem, v. විදුලි බලය ආරෘහ 

කරණවා, ඉදිස්සිසෙන් තදිහ් gAdnnD» 
electrum ඉලෑ කටු ම්, n. ජර්මන් SY, ඈම බර 
elegant ඉඈ ල්ඉගෑ ඥණ්ට්, a. MED, ලසහණ. UW. -ලළ 
elegy ඈ ල්ඉඡතිය්, n. ශෙ1ක ප්රකාශ ගීය a. -iac 
element ඈ (ඉ මෑ ඤ්ට්, n. මුල් ධානුචි. n. -s, මුල් 

ධාතු, මුල් කාරණ. a. -॥]1. 0. -ary 

elephant ¢7@oa1H9, n. ඈ තා, අලියා. a. -ine 
elevate ඈල්ඉවේට්, v. උස්කරණවා, Godmoem 

&2. nm. -ion 
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eleven 97,538, a. එකො ලාස්. n. DEMI62. 

a. -th 

elf ඇල්, n. කුඞා SJowm, පිශාචයා [හවා 

elicit ඉලිස්ඉට්, 2. එලියට ෂගම ණගඟචවා, දානගකන් 

eligible 2: ල්්ඉජිබ්ල්, a. මහෝ රාගැණිමිට wes, wr 

හෙණ. ॥. -ness, eligibility 

eliminate ඉ ලිම්ඉ නේ්ේට්, v. බැහැර D6 ණෘමවා. n.-ion 

elision ඉලිනෂ් අන්, 7, අකුරක් මකා දාමිම, ලොප් 

ක්ිරීම 

elite එලීට්, n: ඉනෑ උතු €දතාටස 

elixir ඉලික්ස්' 2ථ, m උනුම සාරස, රසායහඟය 

elk ඇල්ක්, 7. ගෟ 

ell ඇල්, n. Sad දෙකහමාරණන ප්රමාණ්ය 

ellipsis ඈ ල්ලිප් සිස්, පාඩුව, ඈරදාමීව, කොට 
ellipse ලඇැල්ලිප්ස්, කිරිම, බජාකා රය. a. -tical 

elm ඈ ල්, n. ගස් වශීයක් 

elocution ඉඇඈල්ඹ කෂුෂ න්, n ප්රසිඞ කථාවල්ක්ිරී 

මේ worse, වෑෘක්ශක්හිය. අ. -ary. n. -186 ස 

elogium S635 ඉම, uv. භු₹* ථූත කථාව 6H) දෝශ 
නාව, ප්රශංසාව 

elungate ඉමඟලොංඉග්ට්, v. ෆික්කරණ ඵා. . -ion 

- 1006 ඉමලෝජ, v. රහසිහ් පැනලාඔන වා, n. 
‘ment [ ක්ත. 2’ -ce 
eloquent අ, ල් බං ඝසබණ්ඵ්, a 95598 දක්ෂ, වෲ 
else ඇල් ය, ad. තව, ම ඉණ. ad. -where, මෙන 
කොගහේවහ්, GIODi OD 
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elucidate ඉ ල්යුසිඞේට්, v. Omen: විස්තරනර 

22, 7. -ion, අ. -176 [ා, nm. -sion. a. -sive 

elude ඉල්යුඞ, 6. අසුෂකාචී 825959, 68S om 
Elysian ඉලිෂ්ඉ ¢, අ, සචර්ගීය, ඉතා SHOd 
Elysium ඉ ලිසි' අම්, ඈ. සවගීය, ඉති ප්රියඞ්කර 
& ෆථාහය 

emaciate ඉං මිෂිඵ්ට්, v. කෘශ (කෙට්ටු) වෙ නවා 
emanate ඈ ම*අ€න්ට්, v. නික්මෙනවා, උපද්න 

චා, n. -ion [-ion 
emancipate ඉමෑ න්සිජේටී,. 2. නිදාහස්ක රණ වා. n. 
embalm ඇ ම්බාමි, v. සුචදා දුව්ය දාමීමෙන් මෘ 

හ ශරීර රසෂාකරණවා [-ment 
embank ¢,DA os, v. 830553 DDmsmD nn. 

embargo ඈම්බාථ ගා, rn. හතනණම 
embark ඈ මබාර්ක්, v. :ඉ:විනශින වා, ක වයුන් 
තග යෙඉනදෙනවා. n. -ation [m. -ment 

embarrass 2.99,564, 9. On. වූ නරණවා. 

embassy ¢1:99.d8,n. කහාකාපතිකම, තානාපසතියා 

embellish මැ ම බැ ලලින්, v. eed 5s කරණවා 
nm. -ment 

embers ෆඇැමි'බර්්ස්, n. (7@ සහිත) ගිනි gas. 
embezzle ඈඇ* බැ ස්්*ඝ්'ල්, v. (නමා භාරයේ B 
GAD යමක්) චඑංචාවෙන් ගන්නවා. vn. -ment 

embitter ඈ ම්බට්'ටර්, v. Hata නරණවා, අචාස 
නාවන්නකර ආචා ී [හවා nr. -ment 

Yemblazon ඈ ම්බලේස ක්, 9, ADQOD DD, සරය 
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emblem ඈ ම්බ්ලෑම්, 2. ලකුණ a. -atic, -atical 

embody ඈ ම බාඕඉ, v. Od රැස්නරණවා.. 

ඇඈඇනලත්කරණවා. xn. -iment [ණචවා 
embolden ඈ ම්ළබාෞල් As, v. මධෛ්යය8මත් කරං 

embosom @:2adge, 2, මැද හභබනවා 

emboss ඈම්බොස්, v. ඉලිප්පි BEAD ලෙස 

SOs පිහිටුවනචා. n. -ment 

embowel ඈඇම€බ අ; ල්, v. ANDi අධිණවා, ඈ 

Hee BsewD 

embrace ¢72 ලංබර ස්.?,බදෘ ර් වා... චැළලඳාගැණිම[ර 

embrasure ඈ මම බථි ෂ්යුථ, 4, පවුරේ ය චඞීතිබනසිදු 
embrocate ඈ ම්බොක්ට්, v. බෙහ්චනුරෙන් තෙ 

මා Crowes. n. -ion [n. -y 

embroider ඈ ම්ඛොය්- ඞර්, v. මල්ලතා මහ MH). 

embroil ඈ ම්බොඉල්, 9. පටලනවා. zn. -111611$ 

embrue ඈ ම්බ්රැ, v. =imbrue 

embryo g.2&@, n. සහ්වයෙකුළගහ් හෝ පෑ 

ලයක මුල් ආකාරය, ගථභඥ, අසමිපූණී යව 

භාව. a. - nic {(amend බ.) 

emendation ඈ මැ ණ්ඩෙංෂහ්, n, හරිගැස්සීමං 

emerald ඈ ම ඈ 'රල්ඞ්, n. පවිචගල, මරකත මිණ 

emerge ඉංමරජිජ්,. v. මතුඉචනචා, නික්මෙනවා- 

m -nce,-ncy, ඉදිස්සි උචමහඟාච, තදා ඕනෑ කම. 

a. -nt _ [ගල්එලින් තහඟනලදූ ද්රව්යයක් 

emery ඈ “අරි, 4. මැළ්මට ඉ(ලහරයෙන් ශෝ තද 

emetic ථඊ'මෑට්ඉක්, 4. චමමඟඝකරව ණ බන 
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emeu @y, 2. පෑස්බර:වැනි ඈ6ඥාහිලියාචේ පං 

sous [වංසයට යන අය. අ. එසේ යනං 

emigrant ඈම්ඉග්රැණ්ට්, n. Add හෑර පිටරට 

emigrate ඈ මිඉගෙට්, v. Badd හෑර පිටරට චාස 

eo යනවචා. ෲ. -ion [ ප්රසිඞ . 73. -ce 

eminent ඈ ඉඉ' නණ්ට්, අ. උන්තම, උන්කෘඝට, 

emir ඈ මීඊර්, ෲ॥. (පුවීදිග රටුචල) අසිපතිය්ය, රදාල 

SS Des 

emissary අ ඹමිඉස්'සරි, ඈ. Coed සණිවුඞකාරයා 

emission ඉමින් 'අණ්, n. නික්ම්වීම, GAKSO 

emit ඉමිව්, v. නික්ම්චනචා, COTS HDs. n.-ssion 

emmet ඈ බිමෑටව්, n. QeBao 

emollient @eQ.@ Geld, a. QEgmoe.n. සං 

හංණය රණ බෙ හෙහ 

emolument ඉත මාල්යුමැණ්ට්,%.පඞි්ය, ප්රමසෝජනග 

emotion ඉම මෝ 'ෂන්, n. MAHD, චංචල ය. අ. -81 

empale ඈ ම්පේල්, 6. උල තබනවා. %, -ment 

empannel ඈ මිපෑන් 'නල්, v. =impanel 

emperor ඈම්'ප'රර්, ॥ අගරඒ, ර: ජාසරාජ්ඛා 

emphasis ඈ මි*'ෆසිස්, 34. DSS බරගශොබ කීම. 

9, 9186, සවරයබරකෞට Bowe. (අ.-116, -tical 
empire ඈමීම ඉ පරි, n. අග්රරාජ්යය, අභිපහි භාවය 

employ ඈම්පජ් ලෝය්, v. යොදාඇචා. n. -ment, 

®e8, රක්ෂාව [චෙලඳුශාලාව 

emporium ඈ ම. පාරිඉභි, % ප්රධාන Gt ලළූම්ප(ලං 

empower ඈ මිමපෞ'ථ, 9, බලය. දෝහචා 
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empress ¢r:2dld,n. අඟ්ර රාජි නී (emperor a.) 

empty qi, a. 820, නිෂ්ඵල. v. BADIM 

වා. 2. -iness [කාශයෙහි ඉහල ගසොටස 

empyrean ඈමපිරි 'අක්, n. CSOD සවගීය, ඈ 

emu Op, 71. =emeu 

emulate gizQaWO, v. සම්යවශට ඉග! එඩඞඩා es 

ad පචෙණ්ට ලඋන්සාහකරණවා. n.-ion [දි 

emulous ?: මියුලස්, අ.සමගෙ | YA) උසස්වීමට (බෑ 
emulsion ඉ මල්ෂ හ්, %. ඉතල්ථදය අනා රු්රව්යයන 

ආධාරයෙන් මිශ්රංකොටබ OND සුරු ද්රච්යයක් 

enable gD, v. HOD Sad» 
enact ඈන් ක්ට්, v. ආ බූපණවනවා. n. -ment 
‘enamel ඇහැ 9¢iC, %. (AN O20) @s ama 

SEs: වගීයක්, Mo සහිහ me පිටපැතහ්ත. අ. 
enamour @,203°g5,.v. ඉඇඈලුඉකෙර්ණවා |. -ment 
encamp ඈඇණ් 31.93, 9, කූඞාරම පිහ්ටුවනවා. 
encase ඇ Sess, v. ඈ තාල්කොට චඝනචා 
encave ඇහ කේව්, v. 'ගුගාවක දාමනවා, ගුභා වන 
සඟවහචා 

enceinte අංංසෑණ්ව්,.;. බලකොටුවක 5:40, 
එබදු ප්රාකාර TED ප්රමාණය. 2. ගර්නණ්ී 

enchain ඈ හ් වේන්, v. දාඉවැලිස් Den», DIS 
වංගවඞා 

enchant ඈ JO) dO, v. මනු රණවා, gee විත කර 
ණවා, BM පාල රාචා, D005 mH D.n.:ment 

enchase ඈ න් චීස්, 2. DWADD:, QA» අලඞ් 
- D5 ENO ees 
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encircle ඈ න්'සරථක්ල්, 2, DOmd aed 

enclose qistateeid.v. ඈනුලේ දෘමා වස නවා. 

M. -0176, FIQOE G22 බැසීම, ඇතුල් නල G0, 

කොරටුව (inclose බ.) [ands mo a. -ic 

encomiast qiseasS¢qidd, x. cS ප්රශංසා 

encomium ඈ හේකෝෞමිඅම, n. යසනුතිස, ප්රශංසාච 

encompass * ඈ හක Dod, v. චවටකරණවා [v. 

encounter ඈ න්ගසෞණ්'ටථ්, n. මුණගැසීම, Oso 
encourage ඈ හන ථඒජ්, vo. P€dxzSOEDe>. % 

-ment 

encroach ඈන් කෝච්, v. අභෑ්යසන්ගේ අයිතිව: සං 

කම අල්ලාගහනනවා, sty සීමාව ඉක්මවනචා.. 

%.:~01610 ට රණචා. 2. -rance, බාධාව, බෑඳීම 

encumber ඈණ්ක* 'බරථ, v. බරකරණවා, බාධාකං. 

encyclopedia) ඈ හ් සෛක් ලඌපජීසිඝ, n. විද්යා 
encyclopedia ae ශාස්තකක්ෝ අය. a.-c 

end ඈණ්ඞ්, n. මඟල එර. v. OS GES කරණවා. 
n, -ing, කෙලවර, ප්රත්යය. a. -less, මංඟකලචරක් 

£153. ad. -most, ඉතා කෙලවරබ. ad. - wise, 
qa {a2 

endanger ඈණඉමපචඩ්ඤ්'ජර්, ය. අහ්තරායට. පමුණු 

endear ඇඈණ්ඞීඊ, 6, වඩා ප්රියකරණවා. n. -rent 

endeavour ඈ ඤ්ඞඬැව්'අථ, 6. උඞභ්සාහකරණවා. n 

endemic ඈ ණ්ඞැම්්්ඉක්, a. පලෑතකම at 9 

ය කොචව්ඨාසයනට BOQ. 2. smam od 

OD ලෙඞක් [eBSaSame>, n. ment 
endorse ඈණ්ඞෝර්ඝ්, 6, යමක පිට ලිය නවා, 
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endow ඈ OEMs, v. මදෝපල හිමිකරදෙොනවා, වෘන් 
හිය S459), යුක්තනාරණවා, n. -ment 

endue ආ ඤ්ඞ්යු, v. (DBS) යුක්නතකරණවා, ස 
මහ්වින momds- [නඑා. a. -able. 71, -ance 

endure ඈ ණ්ඞ්යුට, v. ඉවසනවා, විදිනවා, පවනි 
enemy ඈ හන්ඉමිය්, ॥, සතුරා, විරුඞ සේනාව 

energy ඈ න්' අර්ජ්ය්, n. ශක්තිය, උන්සාහය.ඇ;-6 13 

enervate ඈන් ' අථ ඉ විව්, v. Emad». 7. -ion 

enfeeble ඈක්ලීබ්ල්, v. දුමීලකරණචා. . -ment 

enforce ඈන්ඉලාථ ඝ්, v. බලකරණවා, %, -ment 

enfranchise ඈ හ්ල්රැහ් වස්, v. enida, 

' ලම් බලය දෙනවචා, %, -ment 

engage ඈණ්මගේ්ජ්, v. යදි සිටිනචා, යොදාහචා, 

පොරොණ්ථුවෙ හවා. a. -ing, සිහ ඉඅලවඟ, ॥. 

-ement, නියමකරගෑ eS, සටහ (වහචා 

engender ඈ ක්ජැෑණ්*ඞර්, 6, උයපදූුවහවා, අටගකන් 

engine ඈ ස්ජ ඟ්, 1. යනහභ්රය. m.-er, යන්න හරි 

ගස්සන්භා and බලාගන්ඞඝා, ඉංජණසේරුූචා. ෲ. 

-ering, BETO) කාරයාගේ කටයුතුහෝ දෘසඝභාවය 
English QOS, අ. ඉංග්රීසි. ॥. ඉංග්ර්සිජාතිකනයා, ඉං 

ග්රීස භාෂාව [සංයම්තරණවා 

engrain (segs, 5, ගහකමට Dano හෝ 

engrave ඈ හ්ග්රෙව්, 2. 1009 කරණවා 

engross ඈ නක්ග්රොස්, 6, ලොකු අකුරූ මලින් පිට 

.පහ් කරණවා, මුඵමනින් අල්ලහවා හෝ ews 
ඳෘූනවා. n-. -ment 
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engulf ආඈණ්ගල්ර්, v. ශිල්චාදාමහචා [7?- -ment 
enhance ඇණ්ගහැන්ස්, v. උස්සඞහචවා, වැසි කරණවා. 
enigma ඉනිග්ම, n. ඉමහ්රවල්ල. අං -tic, -tical 
enjoin giwomesd, v. අණනරණවා 

enjoy ¢Hodid,v. ප්රීතියෙන් භුක්තිවි දවා, ප්ර 
යෞෝජහ ඇතුව සිවිඟවා. 7. -ment. a. -able 

enkindle ඇ හක්ක්ිණ්ඞ්ල්, v. දල්එනවා, අචුස්සහවා 
enlarge gies, v. මහහ්ඟරණවා. n. -ment 
enlighten ඇණ ලට gs, v. එලියකරණවා, පහ 

GOO). nm. -ment 

enlist ඈ ත්ලිස්ව්, v. G8a වැඩට බැදොනවා, හේ 
චා කමට ලියවෙආවා. n. -ment [කරණවා 

enliven ඈ න්ලිවන්, 6. උන්සාගෑඋප දවනවා, 83 
enmity gr: WOdd, n. ඝතුරුක ම, එදඅරිකම 
ennoble ඇඟණ්සනෝබල්, 6. උසස්කරණවා, Doar 

පතිකමට පමුණුචනචවා 

ennui ආංචවි, n. අප්රයාච, මලානිකකම 
enormous ඉණොර මස්, a. ඉතා මහන්. %, -ity 
enough ඉනල්, a. සෑඟහෙණ, ෲ, සෑහුමකම. ad. 

සැමහඟහණතනරමට 

enquire ' ඇ හ් යවර, v. =inquire [ණවා 
enrage ඇඟ්රෙජ්, v. කුරිනනරණවා, කෝප ns 
enrapture ¢,SATg4,v. ඉතා GRIDS D6 ණවා, 
අපමණ GAO පමුණුවනවා [රණවා. n.-ment 

enrich ඇ න්රිව්, 0. පොශගාසඝතකරණවා, ODA sD 

enrobe ඈණ්රෝබ්, v. අන්දහවා, ඉපාරචණචවා 
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enrol] ( ඈඟහ්රෝල්,0? නමලියාතබනවචා.%.-111611$ enroll 

enshrine (POSSESS, 9, නිදක්කරණචා 
enshroud ඈ Wegad, v. චයනවා, ඹන නවා. 3.8 

ost ¢ ated 

ensign ඇණන්ලඩෙසෛහ්, n. යුඞ කණ්ඞායඝමක Sem 
. Ot, Sra ගෙණයන GAME: Ba 

enslave gistde 5, v. වාල්කර MD». wv. -nent 
ensnare q: Sd ongs,v. උපායෙණන් අල්ලනචා, 

ලගුලකට ඉසුකරණචා 

ensue ඈණ්ස්යු, 2 පැමිණෙනවා, උපඅනචා 
ensure ඈ න් ඝුථ, 4. ඝසහ්තකකරණවා, am 23 

කරණවා [ES add බෑ: ihe 
entablature ඈ AO, බලෑ බු, n. කුලුණුඉස ට් 

entail ඈ ඟාටේල්, අ උරුමය නියමංඟක න අත්තා. 

පෑමිණෙ.”වා. n. උරූමනියමය. n. -ment 

entangle ආඈණ්ටෑංග්ල්, wu. පටලඑනවා. ආකුල 
හනරණවා. . -ment 

enter @icd'O5, 0, ඈතුල්වෙහනව්. x. -rance, 
ලොරකඞ, SODAS. ॥ -ry, ඇතුල්වෙහං 
මග, සබහන්ක්ිරිම 

enteric ඈ ණ'ටරික්, අ. අතුණු (AND C+) පිළිබදාං 
n. -fever, oS MOO (56, ලණසන්නිපානය 

enterprise අ ණ් 'ට්ථ්පෛ ස්, n. SSO නිර්භීතව 
උහ්ඝසාහසාල කරුණ. w.-ing, ංධෙයෟ ඈහි, 
BSA 
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entertain g.<d'¢ SeOes, v. B§OW Had, water 

Ome 02, CBS RD, ඟල්පනායාථීිමබ wd 

ග හ්හඬා. 2. -ment, සංග්රහය, GEHTS 

etal ( ඈණ්ත්රෝල්, vr. දසභාවයට පමුණණනචං 

enthrone ඈ හ් හෝන්, v. සිංහාසහකාරැඞ රණවාං 

enthusiasm ඈ න්නුසිඝ ස්ංම්, n. උහඞ්සාගය, ශ්රඬං 

උමනුච. 7. -$. a. -tic 

entice ඇඈඟණ්මගෙටෛස්, v. පොලඹඇආ වා. n. -ment 
‘entire ඇඈණ්€ඉගංටර්, a. WF Qc, QO. n. -ness, -ty 
entitle ¢Meocd, 6, හභම්කරණචවා, ඉල්ලීමට 
බලය දෝ නවා 

entity ඳෑ ණ්ව්වි, 2, පැවැත්ම, සත්වයා 
entomb ඈණ්ටුම්, 2, ©6CH2o, සම්පූ.ණ යෙක් 
සඟවහවා. m. ment 

entomology 4, @Hedje@eQs, n. මැසි Qe 
කුඞා සතුන් පිළිබදා ගාෘඝහු්ය. 2. -ist 

entrails අ, Cet Wd, n. ADDI 

entrain ඇ ණ්ඉට්රුන්, v. GIOMAO ginwadMOs 
entrance ඇණ ට්රගස්, 7, (enter බ.) v. අයික 8B 

යට පමුණුචනහව:ං අ. -ing, පිණචන 
entrap ඈ ණ්ට්රැජ්; v, =engnare 
ontreat ඈ ණඛ්රිට්, ». ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා... - 
entree geo, 7. පැමිණිමට Here, මේසේ තැති 
දහර බරුනක් 

N 
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entry ඈ ණ්ට්රි, n. (enter @ ) 

entwine ඈ ණ්විෂ වෙස්, v. Da P23 [-ion 
enumerate 9058599, v. DRDO me. ॥. 
enunciate ga ne2d, v. උචවචාරණා්යකනර ණවා, 

BwWoie2. . -iou. a. -ory 

envelop ඇඟ්වැලඔජ් (නොහොත්) ඔංව ලෝජ්, 
ඒ. සමපු.රී යහ Dawes. ,, -6, වෑසම 

enviable ඇන්චී' බෙල්, u. (envy බ.) 
envious ඈ රා ව් ඉස්, අ. (envy බ.) 

environ ඈ රාව්රග, v. මමකරණවා. n. -5, නගරය 

අවට ප්රරෝශ. 7. -ment 

envoy giWod, %, රාජ්ථුනයා [-ious (7. -ness) 
envy GiSEd, v. Sek nd md. n- ර්ණ ව. us. 
epact Fo, ක්ට, 2. (චසුමාස්යට 11 දූවසක් පමණ 

EB2D) gat Dsod ඉසිකය 
rpaulet ඈ ජඹල(ෑට්, n. යුධ හා නාවුක 66792 පල 

ඳ€ඳහාව [ණා කොටස 
epergne ඒ'පර න්, n. භෝජන ය මෛිසේ Die CG 
sphemeral ඉඟෑැ ම 'අංරල්, a. ඵඑකදාචඝක් පවතින, 

සවැෆ්පකනාලයක් 0,98 
ephemiris ඉලැ 3 'අරිස්, n. දිඟළපාත, පක්ඤ්චවාං 

ග ලිත (බඟු ephemerides) 
epic dows, ෲ. චීරවරිහව.ණීයා මගානාව්යය 
epicure gid pangs, ॥. උනුම් කෑම BDO €ලාල්වු 

අය. ය. සඟ 7. -ean. 71, -ism [ හය 
epidemic ඈ ජ්ඉඞැමඉක්, a. වශංශගත, ॥, Daw 
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spidermis ඉඇජ්ඉ'ඞරීමිය්, n. පම සිවිය, පිඵහ ම 

2171214111 3; ප්ඉග්්රරෑැමේ, vr. 62D කුඩා කාව්යය, «. 

-101:101ල, -matical, 7?. -matist | සුලු වා කෲය 

epigraph ැ ජඉග්රැග්, 2. OM@ONRE P29, 

cpilepsy ඇජ්ඉල, C8, 4, මිමස්මරරෝගය, gad 

මාරය. a. tic 7, මිමස්මරය DGé අස 

Epiphany ඉප්ැ්' අනි, //. Adnddanedsad 3 

aod යගිපන්කරක්ණු පිණිය Jods 0 එන 

පළ ග්එ ෲ Danese, පෙ ණ්සිවීම 

cplsvopary ඉතප්ය් ඟෟ ' පස, un. Boadds, ded 

ආණ්ඩුක්රම“. අ. -1. n. -lian. n..-lianism, 

n. -te, බිෂොප් පදවිය [ ණු. අ -ic 
episode ඈ ජ ඉන ස1ඞ්, n. අනුරූ කථාව ගෝ කරු 
epistle ඉපිස්ල්, n. ලියුම්, 59>. අ. -0177 [ ඛතු තිය 
epitaph 2ූජ්ඉ මැ, //. සොවහොන්ගෙයි ලියචිල්ල, 
epithet ඉජ්ඉතැටී, //. ගු Ian Ooms a 

epitome ඉජුටඹමි, nu. සඞ්ක්්යෂෙපය, සඞ්ග්රහන 2. v.-ise 
epoch ඊ'පොක්, nr. යුගය, නියමකාලය 

equable ඊ'ංසඵබ්(ල්, u. එකසමා හ. ॥. -ility. 2- 
-leness [-ation) 

equal ඊං සටල්, a. සමා 2. 0. n. -ity. v. -ise (7, 
equaninity ඉ ' සමණි මඉ ව, ඈ. සම D0, සම Bat 
DOD 

equation @ ete, 2.29 AD 6 SX Os56>. 
7. -or ලෞෝකියේ Deg 50:0, හවචකනුය. 4. 
-orial 
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equerry ඈක්වෑථරි, :. රජුක් mésied අසුන් 

AMADA මුලාදෑනියා, අශ්වශාලාව [අසරුහවු 

equestrian ඉක්වැස්වට්රි අ හ්, a. අශ්චයහ් පිළිබඳ, 

equiangular ඉසවිඈඇ ංග්යු' ලථ, අ. BDSM oid 

equidistant ඉක්විඞිස්' OO, a. එහසමාණ උුරවු. 

7. “56, එකාසමා න ES 

equilateral ඉක්විලෑැට ං අ ' රල්, 24. සම පෑනි ඇඟි 

equilibrium ඉයාචිලිබිර අඟ, 7. සමංහබරකම, සංඛ 

භංචය 

equine ඊක් වෙන්, අමඉඅශ්වයලක් සම්බහ 

equinor ථාක්වි නාක ඝ්, n. සූඞපෆියා භූවචකු්රය පසු. 

කර ඉන කාලය (මාරතු 21 සහ සෑැෑහඟ්නෑම්බරං 

22. මේ දවස්වල රැ දවල් ඵකදග චෙන්) අ. 

-ctial 

equip ඉක් ඩිජ්, v. ga NMS aSegHEd. n. -ave, BE 
වර. nu. -ment, සම්පැදූර සහරීම, G8Om උප 
DO 

equipoise @S 266 dx, n. xO Aden® 

equitable ඈක්වි TAS, u. සෘාඛාරණ. 71. -ness 

equity ඈ ක්එව්ය්, 2. සාධාරණකම 
equivalent ඉක්විච් 'අංලණ ට, අ. cdQ. n. සම්ව 

මදය. 2. -ce, සම බව, at ooo [¢Qesa 
equivocal ඉස BED කල්, a අනුමාන 8 od, 
aquivocate @PSEOWeMO, vr. FEQMO eed 
COD භාවහාකරණවං, ඉපරලා කථාකරණචා- 
7/. ion 
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era 6:6, nn. කෘලය, (WDB ME) O3n 

eradicate ඉරැඞ්ඉකේව්, 2. මුලින් උථුරණවා, සම 

පූණියෙක් විකාශකර ණවා. අ. -able. n. -tion 

erase ඉ ථ:ස්, 0. gO, Oa. , -or, ඝු 

රා දූමක්නා, eqS59D orem oan. n. -ure, 
-ment 

erect ඉරැක්ට්, v. කළික්නරණපචා, 28QD 0, 
ගොඩආගසමවා. 2. -ness. 2. -ion 

erelong ඒ ළ ලාං, ad. 2 8aeadd ප්රථම 
eremite ඇඈ ටී ම මට්, n. Omed Dawa», moan m 
ergo අථ ගෝ, ad. ඒ නිසා [ මුගවි ලොම් 
erinine 'අථ sees, n. සුරුපාට මුනවිවශීඝක්, (ඒ) 
erosion ථ'* 2ර2' ඝණ, n. 22,29 
erotic ඉරොට්ඉ ක්, a. ඉජුම්ය දක්වන, කාමුක 
CIT , අථ, 2, මුලාචෙන චා, එරදිනචා. n. -or, වර්දූ. 

a -oneous (”. -11688) 

errand ¢:.5 68, n. පණිවුඞය [-ry 
errant ඈථ 'රණ්ව්, අ. Qed, මුළාව ඇවිදිහ. n. 
erratic ඈ ථ රැපික්, a. හියමවිසියට සැති 
erratum ඈථ 'රටත, n. (S558 හෝ බමුද්රණසේ) ව 

රද. (බහු errata) 
wructate ඉරක් BCD, v. GDeaw අරිණචා. n. -ion 
erudite ¢.6¢6@ D9, a. COs, Osads. zn. -ion 
eruption ඉර ංජ෴ෂන්, n. 8882, හමෙ ගඩු අට 

ගැණීම. ය. -ve (යක්, co Gz 
erysipelas ඈ ථ ඉසිජ්ඉ 'ලස්, 2. දවිල්ලඝනින කුට 
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escalade ඈෑඝ්' SGPED, vs ඉණිමංචලින් 1G 

SEQ2M පහර egMe 

escapade ඈස් MGC, n. පස්සට සයින්ගැස්ම, ඝා 

චාරධම් DDGDH 42:0 

escape rr: ස්ෂකක්ේජ්, v. SDFOND, MSEDNEOd- 27. 

escapement ඈ ස්ක්ේප් One, 4. SSce!nsb දී 

BDO හේනුචඞු උපක්රමය 

escarpment ¢rddemde DAD, n. බැවුඉම 

eschew ඇස චු, v. ORAS) වමේ 

escort ඈ ස්කෝර් ටී, vn. රැක එල් @dane, ආරක්ෂා 

esculent ගැස් ක්යු'ලඌ ණ්ට්. //, කෑ මිට Ex. 7? 

escutcheon ඝැ ඝස්කට් ෆං gst, 2 යුඛ සලකුණුදාරණ 

_ පථඨිනය (ර, දූපත්භහි එසන මිවිමනුෂ්ය චවගීය 
Eskimo අ; ස්කිමේෙ!, n. උතුරු මොර .හාබ උන 

esoteric ඈ ස්ඹි' ටථ ඉන්, අ Sued, oD 

especial ඈ ඝ්පැ හ් ' ඇල, a. ප්රධාන, විශේෂ. ad -ly. 

ප්රධාංණකොට . 

espionage ඉඈස්පිඹ ්යන්ජ්, n. ඹන්තබැෑලීම 

esplanade ඈැ ය්ජ්'(ෆ න NH, 4. ASSO) අසල 

සම බිම, OOD BO Ko 

espouse ඇස්පෙක්ස්, v. සරණපා වෑගණ්නවා, Be 

අ€ගස්නවචා, පිළිගන්නවා. 7, -als, විචාෘහගි 2 සුම 

espy ඇස් ශප, v. ථුරින් දූකිහවා {[=Eskimo 

Esquimau gidSs®) (බහු. Lsyuimaux), 2. 

esquire! ඈස් ටර, n. ‘GS’ (knight) os 

BHAECSH කුලවත් COM අතනවැසියා, A201; 
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QDS ඈඞහ්තා. නචලට පසුව eergR (‘AS 

oS සන්නට සමාහ) ගරූ පදයක් [v. x. -ist 

essay අස්සේ, n. උත්සාහය, QA2M6ED වාක්යය, 

essence gies ame, 2. සාරය, OMa2D 

essential sida, න්'ලේ., a Am .ගරන්නාව. n.-ity 

establish e:.O0: බිලින්, v. පිහිටුව න චා, vn. -ment: 

පිහිබුම්ම, Coxmzmdm හෝ SOB mdm 

Os Ered 
estate ලෑ ස්ටේට්, ඈ. වන්න, Aeres 

esteem අ; සටන, ”, උන්ගෙ කාට RETR. 71. 

estimable අ; ස්වි'මබ්ල්. &. උනුමක්ොට සෑ ලිය 
යූන 

estimate ඈ එ SETS (0) 1 3 
2. 

ලැ th 48 ® (0 
මාණකරථක්ණඤණ්යඵෘෑ.// 7. -1011, pas අක්කේ නන් 

estrange ඇැ £අට්උ ඤෑ ඒ, ». එහකථරණවා. එන්ක 

කරණවා. 71. -111611$ 

estray ඇස ටූ.:3. මලාච ඇඈඛචිදි න” Cex සනා|[ඩුවච 

estuary ඉැ ස්ට යුළු රිය, n. ගංමෝය, පටු Pan = 

etch m2, rv. ගිනිචතු රන් ගලහ නහඩුවල න 

සම කරණවා. 7. -ing (එසේ) seh tS - ක 

Cae සීනියම 

eternal Pe eee අ, සල, කාලි, නින්ය. 7? -ity 

ether Sad, uv. අචකෘශය ප්රරා San සිහින් චායු 

©, ඉහල වාතස., a. -eal [-s, ආචාර BAa' 

ethic ඝෑතහ්ඉක්, a. ආචාර HAs පිළිබඳු. a. -al. n. 

ethnic ඈත්නික්, a. emredBa, භින්න edBa| 
a. -al 

නා 
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ethnography ඈඇ 389m ct රලි ය්, Un. මණු්යජ,ජඡී 
ethnology 1: Asmemdd, පිළිබඳවිද්යංව. 

a. -ic (em! විසිය 

etiquette ඈ ට්ඉනෑව්, n. යහපත් ආචාර Sha 

etymology වටි චාල්ඔ ජිශ්, ॥. පදූ සිහිය. a. -ic, 

-ical. 7. -ist [නි භෝජණආය, සන්යු්රසාදාය. a. -ic 

Eucharist යු කරි ය්ව්, 4. කි ය්නුය්වහ හ්සේගේ රූ 
eulogy යුමලාජ්ය්,॥. ප්රශංසාව, ගුණ ව.ණිනා ව. 

n. -ist (a -ic). v. -186 

eulogiun කුම ලා ජි ය ම, n. seulogy 
eunuch යුඟක්, 2. හනපුංසකඝා 
euphemism රුලරිමිස් මි, 2. eDBS OO ඉයක් 68a 
වට කියන B83 ඛවනය. a. -tic 

euphony 48@) Ad, n යහපන් ශබදය, සුඛ1ච්චා 
- රණය. (7. -ic, -ious 

European යුඉ රපිංඝන්, අ. යුරෝපා මහාඉද්ශය 
පිළිබ දා. x. යුම 21පම ඝහි 5,349 

evacuate ඉ වැ ක්යුඒවී, v. BSNS ණවා. x -ion 
evade 2055, v. මග ඝර යනවා, Dem DD 
evanescent ඉ'වනැ ස් gad D, a. එහා පහ එය න, ක්ෂ 

ණික. n.-ce, වහා පහ එයාම, වහාපහවයඟ සුලු 
evangelic ඉ වෑ හ්ජැල්ඉ න්, අ කිස්නිඝාති ධ්යම්යට 

එ යාඟවු. අ. -cal. ?.- 86, කිස්ගියාති ආගම ප්රහාශ 
කරණවා, කිස්තියාහි ආගමට හරවගවා. vn. 
“sation. 2, -st, ක්රිසහියානි ශුහාරංචි eoomm 
OSs, කිික්නියානී ශුභාරංචිය ප්රකාශකරන්නා 
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evaporate ඉං වෑජ්ඹරේට්, v. (රුම් ආකාරයෙන්) පං 
හව යනවා, n. -ion [-ve (71, -ness) 

evasion peD‘asd, nm ODz6 299, වෑලකීම. a. 
eve FO, 1. චැදෑගන් යමක් 855900 පෙර adder 

ව හෝ mea 

even ථ'වි ක්, n. =eeve .a. සම, ඉරව්ට, a. -hand- 
ed, සෑඛාරණ, අගතිරහිත. ad. සහ conj.dedd, 
පවා. v. සමකරණවා. n. -ness 

evening ඒ්ව්තිං, x. සවස, සැන්දෑ ව 
event ඉ වෑ ණ්ට්, n. BBs. a. -ful. චෑ දාගන් Hd 

චලින් පූ &. අ. -ual, Bgsd0, ඉණ්තිම (n. -ity) 
eventide FD S@eDA, n. සචස්වේලාව 
ever 68:05, ad. mag ගුමුන්, Bos 
everlasting එව්' ථෙ ලා ය්විං, a. සදාකාලික 
evermore එව්*අථමමෝථ, 7 සෑමකල්හි 
eversion Ge Swed 2. පෙරළිම, විභාශය| දොණනා. 
every එ ව්ංඅරි, a. එක එක, සෑම. ෲ. -body, සෑම 
everywhere &9-¢85DS5, ad. සෑමනැන 
evict ඉවින්ව්, v. බැනැරකරණවා. 2. -ion 
evident ඇචිඉ*ඞණ් >, a. පැහැදිලි. 7. -ce, සාක්සෂී, 

ඔප්ටු (v) . a. -tial 
evil SO, a. නපුරු. ॥. නපුර, පාපය 
evince ඉවිකන්ස්, v. ඔඹප්ථුකරණප්5ා, දෘක්වන ඵා 
evoke ඉචෝක්, v. කෑඳුවනචා, උපදාවඝවෘ. n. 

-ation [ සෑදොඇආවා. x. -ution (a. -41, n. -ist) 
evolve ඉවෝල්චි, v. දිගඈ SOD NO, Hdeast 
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ewe යු,  බෑටඵ දොන 

ewer යු'අථ, 2. (වනර OD) පූකුර,; ව, භාජ හය 

exact පෑ ග්ස්'ආඈ ක්ට්, u. හරියට REAM, සන්ය. &. 

බලෙන් ගන්නවා. xn. -ion. n- -ness, -itude 

exaggerate ere e. See dD, v. DGads Hes: 

චෟෲ අධික GG සාඝමතගා නචඞා. 2. -ion 

exalt ඝෑන්ස්ං'ඕ;් ට්, අ. උඹසහ්තර md: ෲ. -ation 

examine ආ ඟ්ස්' 5: මින්. ?.'විහාග නර MHD, 7? -ation 

example ඳෑ ග්ස්' ge: SUE, n. උදාහර ණෆ, ඉආදෘශ්ය 

exasperate ආ ඟ්ස්ංඉඇස් පරේට්, v. cS ERs & 

රහකරණචා, Gomis කරණවා. n, -ion 

excavate @r ate m@bO, අ. 252022. n. -ion 

exceed ඇක්සීඞ්, v. (ප්රමාණය) PHODO®, සේක 

තර චඑෙනහවා. a -ing, pm, මහන් [නවා 

excel ඇක්සැල්, අ අඞ්කතරච සිෆිනවාඟෙෝ නිබෙ 

excellent ආ ක්සැ ල් 'ලණඤ්ට්, wu. ඉතා SME. u- -ce 

excellency ඉඇක්සෑල් 'ලන්සිස්, nu. ඉතා හොදා කම, 

උන්තමකම, උතුමණ්ට ඥඝොදාන ගරුසපදූයක්, 

උතමාහන්වහන්සේ 

except ඝෑ ස්සෑස්ට්, v. හෑරදාමනවා. prep. ඈ ර. 

මිස. n. -ion, 2.09, අරිණලදඒ්දා, එකහ S259 

(a. -al. a. -able) [u. -ive 

excess ia, rn. NBs 92nd, ඉධිකකමි. 

exchange g.raidebeds, v. හුවමාරු කරණවචා. 7. 

හුවමාරුව, මුදල් ගණුදෝනුකරණ coax. අ. 

-able 
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exchequer giweOi ae, n. CS MH Ie, 

උතුම් eases 

excise ඇක්ෂයෙස්, ॥, රටක උපඒන උච්යවලට් 

Ade අ. -able. //. -man. SAPS esas dst ගා 

excision ඈ ක්සිස්' න්. n. කපාදමීම 

excite ඝෑ කෂ ඉමසට්, v. DAE HOD, COND Hd. 

a. -able (uv -ilitv). 7. -ement 

exclaim ඈ ක්සඝ්ක්ෂලේ නි, v. <BSm@eseat කිය 

ඇවා. n. -mation, 36 ශබ්දෘෂඝණ් AD, ගඋ්සි 

කීම දක්වන ‘!’ od rene. a. -matory 

exclude ඇක්ස්කරල* Sv. පිබ්ඟකරණඑඵා. n.-sion //, 

-sive (2 ness) 

excommunicate gisd im ඉුනිඟේට්, vr. චෙ 

ක් "රණව:. n, -ion [ ඵා. 2. -ion 

excoriate elise a , ඉලීමෙක් හම යන 

excresvence Peels an nN. බෑඞ්පූර Gee 
දෙය, ඉන්නා. a. -t (සහිහ 

excruciating ඝඈෑ ක්ඝ්ක 3, ජිඒවිං. අ. ඉතා ඛු 
exculpate අ ක්ස්කැම්පේට්, 9. Fond AD පහක් 

චහචා, n.-ion. uw. -ory [n. -ist 
excursion ඈක්ස්'නර්ංපෂන්, ඈ සෙල්ල ගමන. 
excuse ඇණන්ස්කය්යුය්, 3. නිගෙස්වීමට Bom නෑ 
රණය, DOD. v. කමාකරණපවා. a. -able 

execrate ඈ ක්ස්ඉණඟෙව්, v. BEaqwadad, ශං 
OD6PFLd. a. -ble. n. -tion 
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execute ඈක්ස්ඉ ක්යුවට්, 2. ඉහටනරණවා, මරණයට 

පත්කර ණචා. n. -ion. n. -ioner. n, -ive. (ආණ් 

QS) කළලමහාකාර eo, කාරක සභාව. a. ෲ. 

-ant, ඉග්ටකරන්නා. n. -or ඈග්සෑක් යට, 

බුදානෂල් බලකාරයා. n. -rix ඈග්සෑ ක්යූුව්රික්ස්, 

eed AVMs [-tical 

-eXegesis ඈ ක්සඝ්ඉඡිසීස්, n. අථි විචරණ 2ඉ. a. -tic, 

exemplar ඈක්ස්'ඈ ම්ජ්ංලර්, n. ආදෘශී ය. අ. -ary- 

v. -ify, උදාගරණ පෙහ්වා දොනවා (n -ication) 

exempt ඈ කස්'ඈම්ව්, v. හිදාහස්කරණවා. a. BG 

හස්. 7. -ion, Reod SSO, නිදහස 

exercise ඈ ක්ස්*ඉථ්මෙසස්', n. 256 ව්යායාම, 

අභ්යාසය. v. කියානරවණවා, පාවිච්ච්කරණ චා, 

පුරුදුඟකරණවා, ඉවහෙස නවා 

exert ඈක්ස්' 'අරව්, v. උත්සාහකර ණචා, 71. -ion 

exhale ඈ සාස්හේ,, v. (හුස්ම ඝාදිය) පිමඟරණ 

වෘ. n. -ation 

exhaust gi ක්ස්ඕස්ට්, v. ද මිමුතුවටම SaqSad 

ණචවා, වෙහෙස රණවා. nH. -ion. 2. -ive. a--ible 

exhibit ඈ ක්ස්හිබ්ඉට්, v. දක්වනවා. ॥. -ion, 

දුක්චීම, ප්රදාණිනය 
exhilerate ඈක්ා ය් ෆිල්*අඉථව්, 6. පිණවහචවා, ප්රාණ 

චන්කරණමවටා, ෲ. -ion [-ation 
exhort ඈක්ස්ගෝරීට්, v. අමචාදූකරණවා. 2. 

-exhume ආක්ෂස්ඝ්යුම්, 0. හාර SEMANA NOs. n. 

-ation 
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exigent ඈක්ස්ඉ ජණ්ව්, a. අමශ්යගෙණ් SOG, 

ඉක මණ්ින් ඕහෑවු. 73. -co, -cy, DE COI ඉක් 

මණ් වචූචමහාව [පිට්දාමු අය. v. 73. -ment 

exile ඈක්ස්වඵෙල්, n. රටෙන පිට දම්ම, රලටහ් 

exist ඈ ග්ස්'ඉස්ට, v. cCOMmeds, ප්වන්වෙන චා. අ 

-ent. 714, -ence ([8e nde 

exit ඈක්ස්්ඉව්, n BOMOM®, BODO aH මග, 

exonerate ඈ ග්ස් Dad ද ථ්, 6, නිළ දෘස්කරණවා.. 

%, -ion a. -ive [-ce, -cy 

exorbitant ඈඟ්ස්'ඔඹර බිං PO, a. ඉතෘ වෑ ඕවූං n. 

exorcise ඈ ක්ස්ඕ්ථ ම සස්', 2. අමහඟුණයසන් gs. 

රණවා. n. -t. mn. -m 

exoteric ඈ ක්ඞඹටෑරික්, a. GEA, ප්රකට 

exotic ඈග්ස් ඔට්ඉඟ්, a. පිට COAND ගෙණා. ෲ. 

පිටරටකික් ගෙණෙහලද පැලය වචඝය ආදිය 

expand ඈක්ස්පෑ ණ්ඞ, v. විදගතණවා, Commo 

චා. n, -86, විසහාරය, විශාලක ම. n. -ion, විශා 

ලකාදීම. a.-sive අ. -ible [89.0 Bomd 
expatiate ඇඟ ස්ඉජ්පිඑඒ වී, v. බොගෝඉ ස් Sands 
expatriate ¢q:aidecO5H5, 6, සවහිය dedal 

©0608. ion 

expect ඈක්ස්පැෑක්ව්, v. බලාපෙ: eda චෙනං 
චෘ. a. සහ ෲ. -ant, AC IFO Said Bm, බං 

ෆෟ PES GHD සවින් කා. n. -ation. n. -ance, 

-ancy, බලාමපාෘමරාආ්නුච BED 

expectorate ඈක්ස්පැන් බඅටා 58, v. mracea 
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ඵා, මං කැ(ම්රනුසනචා. n. -tion. 2. -aut, ox අරි 

. ණ GQD [13. -ce, -cy, pegged 

expedient ඈ ශ්ස් lS ec, a. ney. 4. C02. 

expedite ඈ ක්ස්පි ට්, v. QHDNMOMA nN. 

-ion, ඉක්මනක්කම, සමූහයක් යම්කාරණයක් ස 

too dH) O(a. -ary). අ. -ious, ඉක්ම ඟ් 

expel ඇක්ස්පෑ ල්, v. පිටතකරණවා 

expend ඇඈක්ස්පෑණ්ඞ්, v. වං දූම්කරණවා, භාවි 

තා කරණවා, 2. -iture, Fag "කිරීම, වසඝදාම 

expense gisi@e id, n. ඵායරූම. (%, -17/6, බො 

හෝ ටයදූම අල්ලන, මටහා (n. -ness) 

experience ඈඟ්ස්ප්රථි ' gad, n. gated. v. 

experiment ඈ ක්ස්'පෑරි OHO, n. ඉන්හරථූබැලීම. 

v, a. -al, n- -alist, -ist [-ness 

expert #21 860, a. SSO: 68, Eas. 2m 2, 

expiate ඈ ක්ස්පිඒ්ට්, 6. 06g ආද්යක් ගෙවනවා 

ගෝ DoD, ॥, -tion. a. -ble. අ, -001% 

expire ඇඈක්ස්මේපර, v. නසිගවා,(කාල්ය) PISO 

හවා. n -ation, -y. a. -atory 

expiscate ඈක්ස්පිස්කේට්, v. සොයනවා, උපා 
යසෙන්ද -ගන්හවා 

explain අද ක්ඨ්ජ්ලේන්, v. පනදෘානවා, තෝරාඉදෘ 

ඟා. a -inable, 7. -nation. a. -natory 

expletive ඈ ක්ය්ජප්ලී්විව, n. පදූසූරණය. a. -ory 

explicate p, $458 2ක්, n. eda sngw),eo3 

Si D කරණවා. ෲ. -tion. a. -ble 
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explicit guided, අ. පැහැදිලි. x. -ness 

raxploit ලැ ක්ය පෙලාය්ට්, xu. ද ක්හෂක්රියාච, Oda 

explode ඇ ක්ස්පෙලාෝඞ්, v. මහහසන් පුපුරණවා. 

n, -sion. 4. සහ /. -Sive, මනගසිහ් පුපුරණ, ම 

ශග හඞින් පුපුරණ obs 

explore ලැ ඟ්ස්පෙලාෝ ර්, අ.පරසඡෂාකර ණචඞා.!।!. 0191 

explosion ආ ක්ය් පෙලා ෂ ෆෲ, n (explode බ.) 

exponent ඇක්ක්ස්්පෝ'හණ්ට, 4 න්රුමකරණ 

Gx ගහෝ Sgr, නනනකම ඉන්යළීක් වාරනණන 

GDI යොදාන ඉලක්කම හෝ saQo 

එ%]001% qisiSGOISO, v. බඩු BISO යවනවා. . 

ජට රට යඑන වලළදූ 9 බඩු. a. -able. 73, -ation 

expose ඇ කිස්පෝස්, v. එලියේ තබනවා, පානචා. 

n. -ure, එලිසගේ තහැඹබිම, පෑ ම [mn gory. , -or 

expositwr ඈක්ය්පොසිංනේ, un. SIs, SHS. 

“xXpostulate gues S0idDg 9599, 6, (එරදූක් ගැ 

a) උදක්ම 79226 DOM). //. -icn. a. -ory 

exposure FzMdGos'ad, 7, (expose බ.)[ හදහවා 
expounl ඇක්ස් යෞ BO, 9, නෝරුමනරණචා, ප 

xpress ලෑ ක්ස්ප්රැඟ්, v. මිරික්්ය අරිණවා, Bom 

22,0. පැහැද ලිවු. uv. විශේෂ පණආඞකාරයා 

හෝ රථ ය. ,. -ion, කියනා 232, කියමන. a. 

-ible. අ. -ive (11. -ness) [ අ. -ve 
expulsion ඈ ක්ස්පල් ගණන්, n. නේයපජම, පිටකර ඉං. 
expunge ආඈක්ස්පඤ්ජථ්, vr. මණාදාමනවා, හැතිකර 

Gad 
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expurgate ඈ ක්ස්'පථ ගේට්, v. ශුඞනරණවා, දෙ ස් 

පඟණනරණවා. 7. -ion. අ. -ory 

exquisite ඈක්ස්ආෆසච්, අ ඉතා උතුම්, විශිෂට ॥. 

ඉනා ල්යගණට පලඳන්හනා, %. -11688 

extant ඈක්ස්'ටණ්ට්, a හවම gist’ ent ප 

083 m2 

extemporancous ඈ ක්ස්ටෑ Seared Hac, ! ~ 

extemporary අ; ක්ස්ටෑ මිල පා'රරි, 

නලින් සූදානම් Dw) හියඟ හෝ කරණ. ad. 

-€6, කලින් සුදාඝමි භැහව. £?, -186, ඟලින්සූදාහං ම් 

හැතුව කථානරණවචා 

extend ඈක්ස්ටෑ ණ්ඞ, »v. ඳීක්කරණචා, විශාල 

කරණවා. n. ~81011, a. -sive (7. -ness). අ,-81016. 

n. -t, විශාල කම [හෑල්ලූකරණවා. n. -ion 

extenuate ඈ ක්ස්ටෑ W580, v. අඩුකරණවා, සෑ 

exterior ඈ ක්ස්ථීරි අර, අ. BO. ඈ, පිටපැහ්හ 

exterminate අ ක්ස්'ටරථ ම්ම ණ්ට්, v. සම්පූ-*යෙකස් 

වනසනවා. zn. -ion. a. -176 - [පිබමහ කොට්ඨිංස 

external ඈ ක්ස්'බාථ*'ණල්, අ. පිට, බාහිර. ෲ -5, 

extinct ඈ ක්ස්ෆිංක්ට්, a. තනිවුන, නෑතිවීගිය. 7.-1011 

extinguish ඈ හ්ස්විංග්ෆිඨ්, v. නිවනචා, mi Gand 

ණවචා a. -able. n-. -ment 

extirpate ඈක්ස්'ටර්ජෛට්, v. උථුරා දාමහඟවචා, සම් 

පුඟ්යෙහ් විකහාශකරදාමනචා. n. ion [රණවා 

extol ඈසක්ස්ඉටොල්, v. ප්රශංඝෘකරණවා, OF ame 
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extort ඈක්ස්ටෝරට්, v. Deed ගන්නවා, n. 
-ion. අ. -ionate 

extra ඈස්ස්ට්රා, අ. වැ ඞියුරැ n. වැඩිපුර ean 
extract ඈ ක්ස්ඛ්රැක්ට, 6, ඈදගන්නචා, උපුටා 
OIRO. n. උපුටාගන්නා ලද්දා. a. -ible. n.-ion, 
ඈදාගෑ BO, 6SeSs5m a. -ive 

extradity gist ටුඬෛව්, v. COBB වරදානට ප 
ලා ආ කොනක් ආණ්ඩුව ඞසින් ඒ රට ආණ් 
QO අල්ලාදොනවා. ෲ, -ion 

etraneous අ ක්ස්ට්රෙර් Sed, අ. 808, බාහිර 
extraordinary ඈ ක්සට්රඹරඕනරි, a. සාමාන්ය නො 
වණ, අපුවි, වියේෂ, ad. -ily 

extravagant ඈ ක්ස්ටු්රැ 5-4 nO, a. අගිකනතර, ප්ර 
මාණය ඉක්මවන. n. -ce, -cy 

extreme g,aid039, a. ga අඞකවු, esse. xn. 
කෙලවර. 2. -ity, කෙලචර, n. -ist 

eXtricate ඈ ක්්ස්ට්රිකේව්, v, “මුදාහවා, බේරණචවා. 
n. -tion. uw. -able 

extrinsic ඈ ක්ස්ටරින්සික්. a. E58, බාහිර a. -al 
exuberant ඇක්ස්්යු'බ රණ්ච්, a. බහුලවු, පරිපු ණ. 70. -Ce, -cy 

[-ation 
eXude ඈ ක්ස්යුඞ්, v. ඹීජස ආදිය ජටකරණවා, ෲ, 
exult ඇගස්'අල්ට, v. අතිශයෙන ජුතිවෙහවා. ue 

“ani. 7/, -ation 
eye GO, ॥ ඇස. v. ered SHETO හෝ යොමසහ- 

වා, n. -ball, ඇස්ගුළිය. %; -brow, ered බැම. 
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74. -lash, අ; ස්පිහාට්ට, xn. -lid, ඈස්පිය. n.-sight, 

ඈස් SONS. n. -sore, ඇසටමහෝ දෘක්මට අප්රිය 

@GO. 2. -witness, රථුටු සාක්ෂිකා 2යා 

න! ඵෙර, ෲ. (රාජාලි ආද) පක්ෂි රගේ කූඩුව 
PF, 

f ei.G, සෝඞියේ MOOR අසගරය; =10 

fable ලේබල්, 2. කථාව, උපමා කථාව. a.-d, මිථ්යා 
උපමාකථා වශයෙන් හියහඟලද 

fabric ගෑ බරික්, 2. ඉගොඞනැශිල්ල, පිළිය. v. -ate, 

යොදනවා, බොරුවට සාදූහවා (7. -ion) 

fabulous ලැ බ්යුලස්, අ. G02. 2. -ness 

facade ලැඥාඞ් (ම ඹඞාහොාත්) ලැයේඞ, 2. ගොඩ 

නෑශගිල්ලක ඉස්සරහ Ado 

face රස්, n. මූණ, ග්රය්සරහ පැහ්න. 2. මූණ පාන 

Do, DOD IAD OLDS». a, -ial 

facet Gidd ඇැට්, nm. DD මූණ, a SoH 

facetious @m,Gad, a. කවට, x. ness 

facial ඟේෂි ඉල්, a. DM DID (faze a.) 

facile midge, a. ony, පනසුෂ්ටහක් කැමතිමවෙහ 

MNGID, ඉක්මන්. n. -ity, ompgme. v. -itate, 

පහසුකරණවා. [ems මදෘය 

facsimile ලැ ක්සමඉලි, n. ස මයු 2 සමාන පිටපහ 

fact ගැක්ව්, n. BgQ ed, ඇන්න, හහ්වය 

faction or: Wesd, 2. හත යය ය, ATES. අ, -ous, කල 

mand, පසෂය පිළිබද (n. -ness). අ, -tious 
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mrsSed, wig, අසවහාවවූ. 7, -onary, ප සහන 

කට ඉයිනි අය 

factor ලැක්' මර, rn. CDSS කළමනාකාර ්යය්යා, චැසි 

කරණ භහෝ වැසිකර කුලබහ OMO. , -y, බ 

ඞු සාදෘහ cons 

faculty ලැ ක් ලේවිය, 7. ශක්තිය, R299, ගණය 

fad mid, 2. හින බැඳුනු කතලපනාඑඵටක් ගෝ කෘර 

ණයක් 

fade රෝඞ්, 2, මැලවෙහ9ප, පරවෙනවා 

feces ලිස්ස්*, nu. SAIS, මල, අශුචි 

fag arg, 6. දූස්යෙක්කරණවා, නිරක්නරයෙක් 

GIEDHICH 2), ශක්නි්ය හැති-වෙහවා. n. we 
ක් බැඞකරන්ගා 

ට i wrod, n. 655952, කෑලි මිඵිය 

fail ලේල්, v. වරද්දහනවා, අඩුවෙන චා. n. -ing, 

Sas, 68 භාවය, xn. -ure, $2 DS ඇරීම, 

චෑ රැද්දම 

fain රෝ 3, a. කිරීමට කැමති. ad. කැමෑන්නෙන් 
faint 63 BI, a. £92, මද, හොපැහගැෑදිලි. v. 

AX WIDSONDs, ¢SODSISD MNO», ॥. -ness 
fair ලෙ ඉර, 4. Mier නැති, ලක්ෂණ, GDH. 2. 

-ness. 4. -180. n. නියම කාලමල පමන්වඝ සල් 

පිල. n. -ing, සල්පිලකද් 65 oda 

fairy ලෙ ඉරි, aD බොරු EdD awn [-ness} 

faith edd, xn. 2.634, විශ්වාසය. a, -ful ( 
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rar i OAS, n. සන්නාසියා 
falcon ලොක්කන් (Gm@ar08) COGAN, n. කු 

රූඵගොසයා. ॥, -er. 2. -ry [%ං 
fall ල්, v. චවැටෙනචා, බහිනවා, සිදුවෙනවා. 
fallacious ගැල් ලේශ 4, a. වැරදිවු, රැඑවිලි. ,. 

-¥: චවැරද්කල්ප නාව, වැරද් Gown 
fallible ලෑ ල්ලිබ්ල්, a. චරදිණ්බ පුඵව ්. ෲ. -ility, 
fallow eres, a. (හොචපුර) ප්රරනවු, පඬුවන්. 

7. SEDI මුචා රව 
false ම0ා7ල්ස්, අ. අයහය. n. -11688, n. -hood, බොං 
falsify Opi GXewq, v. බොරූසකාරණවා. ෲ. -fica- 

tion, x. -ty, බොරුබව 

falter O@/@25, v. POBSOD, omnes 
fame ම්ම්, n. කීර්තිය. a. -ed, කීඊතිමන්. a- 

-ous, HSHODas, ප්රසිඞ 
fauiliar -@Bqed, අ. දාහ පුරු රුවූ, කුඑපග, n. 

-ity. v. -186, පුරු g2nd6 Do 
family ඟැ 298d, ඈ. පවුල, වංශය 
famine ගැ ම ඉන්, xn. සාගතග., v, -sh, හාමහ් මෙහ 

වා, ගාමඳාවීමෙන් මෑැරෙණවා 
famous ලෝමසඝ්, a. (fame බ.) 
fan ගෑ න්, n. CODEN, PDH. v. පචන්ගහ නව. 
CACC HO. x. -ners, SAM aren), පවන් 
ගඟසන cw ය. 2. -palm, හල් ගහ 

fanatic ෆැ නටික, අ. අති කශ්රඞා$ත්, ශ්රඞා ලම්තු- 
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2. B22 GID ඈහන්නා. a. -al. n. -ism, gas 
C22 

Fancy ලෑ න්සිය්, rn. නිකම් කල්පනාව. a. විසිතු රූ, 
කදිම. 2, නිකම් කල්පහාකරණවා, Gad ම 
කාපවචෙනවා. a. -iful, මානසික, අනියම 

fane ලෝන්, n. දෝවාලය 
fang Gio, 2. දාලය, දත. අ. -ed, දාල හෝ දෘත් ඇති 
fantastic ලැ ණ්ටෑස්ටික්, a. නිකම් කල්ප හාවට 
Ome, One ආකාර, a. -al [ලාව 

fantasy ඳෑ ණ්මැසිය්, n. නි ගම් කලප හඝාව, සිහි ම්ර 
far ලා 5, a. පුර, අත. ad. S560, ඈතට. x. -ness 
farce m5, 2. DDO නාඩගම, BBD. a. -ical 
fare මලා ඉථ, 0, යම් ආකාරයයිහ් පචතිහවා හෝ 

සිටිනවා, කචනවචා, ෲ. පිළියෙල කල කෑම, wd 
මිල [ කාව. a. 

farewell e252, 34. චෙක්ව යාමේ ශුභ od 
far-fetched ලාර්ෆෑච්චි, a, 653 ගෙණා, gin, නි 
ගම 5840 නැහ 

farina 'ආ රණ, n. මල් මථ රෲ. අ. -ceous, 3A 
farm 6 ථ ම්, ෲ. කුඹුර. v. PMEMS නරණවා. 
VE දොනචා ඉහ? ගන්නවා. ෲ. -ing, ශගොවික 
මාන්හය. n. -er, ඉගාවියා 

farrier ආෑථපි' අථ, n. ලාඩුම් ගහන්නා, අශ්වවෙට 
farrow ෆැ S@6I, n. උංරුපැබචි සමූහ, 5, උෘ රැ 

පැමව් ®ends [වද 
farther ෆථ්' දූ 2, a. Odie 2. ad. වඩාදුරබ,. 607. හන 
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farthing @258o, 2. ඉංග්රීසි පෑක්සඝසකින් හතරේහ් 
@mmOn2} CO» O® Sec |පිණවනවා. n.-ion 

fascinate ලෑ ස්ඝිනේව්, 5. සින පොලඹචනවා, සිහ 
fashion ඟැ ර්, %, ආන්යංරය, THe, විසිය. 2, හැඩ 

හුරු කරණවා. a. -able 

fast ලාස්ව්, අ, 086, කඞ්සර, ශිඝු . ad. ඉක්මණට. 
£. නිරාහාරව ඉන්නචා. %. නිරහාව 929d. 
74, 0658, බලණාෟටුව. vr. -en, සවිභරණවා 

fastidious 00; ස්විඞ්ඉයඝ්, අ. සතුටුකිරීමට අමාරු, 
සෑලකීම වැඹබිඩු. 7. -ness 

fat ෆෑව්, අ. හර, සෘරචන්. n. මස්තෙල, n. -ness. 
අ. -ty, හෙල් qi (n. -iness). n. -ling, මෑ රී මට 
තරඟල BHor.k>. v, -ten, m6md ads 

fate eW®, 3. ඉරණම, නියමය. n. -as, Coad 
හිය ජ්විභය Manan කුණ පිළිබද දෙවිදු 
O61 Hega. අ. -॥, මරණය පමුණුවහ. ෲ. 
-8&11079, මරණහභාණිය, Bom. ॥. -alisin, ඉරණම 
විශ්වාසක්කිරීමේ දෘෂ්විය. n, - alist 

father ලා. දථ්, n. පියා. n. -land, ජන්ම රම. ෲ, 
-in-law, හම adesdt හෝ පු්රරුයොනග් පියා, මෟ 
මා, a. -ly, පියෙක් වෑනි (n. -iness) 

fathom @iq¢d, 2. ANA. v. ගැඹුර OB 2%o, ප්ර 
මාණකරණවා, a. -able. a. -less, SQA ගෝ 
ප්රමාණයක් නෑති 

fatigue ෆෑවීග්, 3. චෙඥඝෙස. v. මබෙහෙසකරණව්ං 
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fatling 7: Oo, n. 
fatten ලැ වක්, »v. ae) {-ity 

fatuous ඟැ, ට්යූ€ස්, අ. සිහියෙන් Be, මෝඞ. n. 
fault ලෝල්ට්, n. චරද, ecfew. අ. -less. අ. -y, 
Se සහිත (n. -iness ) 

faun eqied, n. වහඟදොවියා n. -a, oD ජාතී 
favour ©M265, n. කරුණාව, පිහිට, v. පිහිට වෙ 

හවා. a. -able, උපකාර ක, 298 ඈති. a. සඟ xn. 

-ite, Ga, Sa @d හෝ අය. n. -itism, scsmenen 

කම, HSAD ගතියෙන් කුයාකිරීම 
fawn Omisd, x. මුචපෑටියා. අ. මදූක් ED. v. 

ඉච්චා කරණවා 

fay O@3, 7. කුඞා බොරු දේචනාවා 

fealty Bes, n. විශ්භවාසකම, භක්නිය 

fear Bed, n. භය, ගෞරවය. v. භයමවෙණචා. අ. 
_ -ful (71, -ness). අ. -less (7. -ness) 
feasible 2a, අ. eo; 8. n, -ility 
feast ලිස්ට්, nu GHera, Coes. v. 
feat ලී ව, nu. දූක්ෂකියාව, විකම 432020 

feather rq අ, n. පිභාඛච්ට. ov. a. -y, පිහාටු ඈ 
හි, පිහා ටූචැ නි 

feature GOg6, n. පෙෞණම, ආකාරය 
febrile BOE, a. ජවර සහිහ, උණ පිළිබඳ 
February ලෑබ්රූ එරි, n. 666228 Dawe (MOS 
HED ©€¢9608 gonna) 

feces Bd, n. <=fwces 
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fecund ලිකණ්ඞ්, අ, සරු, බොහෝ දෘරුසම්පත 
qi. n. -ity 

feloral ලෑ ඞ්' අ'රල්, අ. gH) ගිවිසුම් සහිත. ෲ. 
එක්සන් ආණ්ඩුව භජහ කරන්නා, ෲ. -lisms 
එක්සහ් ආණ්ඩු ධ $. ෲ. -list. n. -tion, ගිවිසු 
මෙන් සමබගාවීම, එකසන්වීම 

fee ලී, 73. (නියම) මිල, Md WS. v. MADD ගෙව 

ණනචා, කුලියට ගන්තනචා 

feeble ලි බිල්, a. රුවී(ෆ. x. -ness [5a 
feed GD, v. කෑම සපයනවා, MDH? n. කැම 

feel ෆිල්, v. dommes, දාහෙනවා 

feet 8D, (බගු) n. පා (foot a.) 

feign 6G, v. බොරුවබ අඟවගවා. 2. -nt 

feldspar wiWOdend, rn. (ෆහවගී්යශක් 

felicitate (ිලීස්ඉෂ ට් ට, v. QD ප්ර හාශකර ණචවා. 

*, -ation. අ, -OUs, ඉතා වෘඝනාව හස්ත, සුරුසු. *. 

-Y¥; 922 D092 ගහා සැපහ 

feline GB 2ම( න්, a. බලල්වශගීයටව අයිනි 

fell ලැ ල්, 4, කෑර, දරුණු, OGD. ෲ. හම. ෲ. මුඩු 

De. v. බිමට ගෙල නවා, ආනපාදෘමනචෘ 

fellow ලැල්ලො;); ෲ. සගභකාරයා, ජෝඞු කික් එ 
කක්, ඉඅධමයා, සාමාජ්නයා. 7. -ship 

16117 ෆැල්ල, x. චක්රයක වක්අන්හේ emda 
felon ලැල්ණේ, n. අපරාධ ඟාර vo. n.-y, අපරාධ 32. 

අ, -i0U8, පුරාචාර, .ථදුෂට, අපරාධ කාර 

felt ගැල්ව්, 2. ක්කොච්යා සෑරු 68 රෙද් චගීන් 
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emale (ම මල්, n. සති, ගෑණි. 4. ගෑණු [පව් 

eminine ලෑ ම්ඉනින්, අ. adj, සත්රිසවහාච ඈ හි, ල 

fen ලැන්, %, ගොහාරු සථාහඝය, OOS. අ, -ny 

ence ised, 2. වැට, ආරක්ෂාව. V. මකාටුකරණ, 

වා, ආරක්ෂා කරණචා, කඩුහරඹබ කරණවා. n.-in 

MDA) හරඹය. xn. -er 

ender ලැ ණ් AS, xn. ශින්දාර ප්රමවයම්කරණ om 
Os, නැවේ පැති ආරඤෂාකරණ ocasd 

ennel ෆෑන් ලේ, 2. දුරු, රට ඈඳුරු 

eracious Badad,a. පලදාච ඈති 

erment ‘959,<9, v. 8380022, 6,600). n. 

BED නරණ 620, Datdea. a. -ative.'a. 

-able. n. -ation [ පැල Ox. a. -y 

erm *ආාථං ක්, 4, SOHN පඹ ආදි හිහ් ome gid 

erocious Gadied, අ. € රෟද්ර, කෑර, ප්රචණ්ඩ. xn. 
-ness, ferocity 

ferret MmoAO, xn. GOS Oded සළ තක් 

erry @.65, n. මතාටුපල. v. HENS හෝ චතුර 

B33 5amDs 9991) D6 G9). 1.-man,e@o302 

ertile “ms53¥, a. සා රචන්, 7, -ity. .v. -ise 
(7. -ation) 

lerule M15 උල්, n. ලමයිණ්ට DED කෝටුව 

ervent ලථවැණ්ව්, a. ඉනා Cr, ඉන; ඕනෑ, ඉනා 
CBB. 2. -cy _ [/1. -ness 

fervid "mS68, a. ඉභා ආ කා ඈහි, ඉනා Cass 
fervour "2596, n. ඉතාලෑදිකම, ඉතාලනන්රුකම 
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£68$51”අැස්*ටල්, අ. Snes, පීති [-e. 73. -ity 

festival n. ඟෑස්විංචල්, n. මංගල්යය, උන්සචය. a. 

fester mies D5, v. පැසවනචා, කුණුවෙ නංචා 
festoon ෆෑස්ටුන්, n. මල්දෘම, v. මල්දාමිචැෆින් සර 
සනවා 

etch ෆැට්ච්, v. ගොහික් ගෙම EM, Se ගණ 

නකට යනවචා, පෑමිණෙහසවා, සිඞකරණවා[දිහ 

1606 639, n. Grads, SAGAS ගතනණරණ 

fetid ෆෑ විඞ, a. ථුගීශා- n. -ness 

fetlock ෆෑට්ලොක්, n. කුර MED මයිල් € රාදෘ 

fetor @-O5. n. ථුග ද 

fetter 10°05, n. DD Ma, විලංගුව, පෘශය. vr. 

foud mpd. n. ස ණ්ඩුව, DI6G« 

feudal os ACY, a. aa මෙෂහ Sm ලන් බීම ප්ර 

CB කමය පිළබ දා. n. -ism [උණ ඇති 

fever දු චවර්, 7, උණ, ජ්චර, v. a, -ish, Ved 

few ණි ව, අ. සවල්ප, ටි ඟ. n. - ness 

fez Died., n. DEB රනු ඉතාජ්පිය 

fiat ය? ට්, n. ආ *5-ච, නියෝගය 

110 ලිබී, 7. GALGi®. 6, බොරු Haaods 

fibre ම මල බර, n. නෙන්ද, ඇල්චෑනති දේ. a. -ous 

fickle ෆික්ල්, a. ees, විම තක් ඉවහස්වෙහ. අ. 

-ness [ව, බොරැ ව. ඈ. - onist: 

fiction ලික්-ඔන්, , 6826, GAA, බොරූ කථා 

[1001010018 ලෆික්වී ස්, අ. අසභ්ය, බො රු. %. -ness 

fiddle BE @, 7. වීණාව, x. -r, වීණාගායනයා 
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fidelity Cemai@es, x. විශ්වෘසනම, අච්ඛනක මං 
fidget ලිප් ඇට්, 5. OG මද සෙලංචෙනවා ems ඈ 
ඹළරෛණවා. a.-y 

fie 6@m, inter). චී, St, Bed [ ප්රම චිණිය. 
fief Gg, n. රජුට යුඞමෙගෙකිරීම නිසා est බිම් 
field ලෆිල්ඞ්, n. කුඹුර, ම කහ, භුමිය 
fiend GD, n. යක්ෂ, භූතයා. a. -ish (71. -negs): 
fierce B-@&ed, a. Sac, OFS), 2. -ness 
fiery @- @'@S, අ. ගිනි, BHO, R, කිපෙන 
fife මං 0:03, n. pho med [caseid වෙනි 
fifteen YES, 1. ome Grd. n. පසලොස. a.-th,. 
fifth Gat, a. පස්වෙනි [obs 
fiftyiGASd, a. පණස්. n. ප ණහ. a. -ieth, පණස් 
fig Go, 1. අතන්භික්කා. EDA, බෝගහ 
fight 66q@>, 9, ගහගන්නවා, සට්ක්කරණමවා. ෲ. 
figment Gat OHO. 2. බොරූ ade ond මිථ්යා 
කථාව 

figure Gags, xn. හැඞඬය, රෑපය, ඉලක්ක ම. v. 6. 
- 80176, උපා, උපමා හිත 

filament (ල් 'අ Od, %. නූල, නණ්ද. අ. -ary 
filch ෆිල් ච්, v. සුළු හොරනම නරණවා 
file ලල්, n. කඞඋස්දෑම්න කම්බිය, See, පර.?. 

meESd හො පොතන පිළිවෙලට අමුන me: 
පිරෙන් ගෘඞහවා, DOTS md ands 

filial 6ිල්ඉ “අ ල්, අ. 66; 
fill Bc, v. පුරවචණචා. 2 පුරණය, mdse 
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fillet ෆිල්ලෑ ට්, 2. කුඞා 68a, නලල්පට 

11117 ලිල්ලි, ?. (ගෑණු) අසුපැටව්, සෙල්(ලමනාර 

D6. 

film ලිල්ම, 2. WB හම හෝ සිවිය. a. -y 

tilter ෆිල් 'ටර, n. පරණ යහන්තය, පෙරහන්කඞ, 

vV- ඉපරණවා. n. -ration 

hlth Gat, 2. කුණු, කසල. a. -y (n. -iness) 

tin ලින්, n. වරල, Oem. a. -ny 

tinal ඉඟ ' හල්, a, eIAD, yOm2.N. ॥. -ity 

finance ලි නැ Be, n. rand, අයවැය. අ, -ial. 

n. -ier [සෞයා a2 දෝය 

lind 60 ණ්ඞ්, ?'. සම්බවෙනචා, දාඟගන්නවා. 2. 

[1116 ලෙන්, අ. සිහින්, 839, කදිම, v. දඞනසහ 

වා, ශුඹනරණවා. nN. දෘඞ්ය. n. -% ශුඞකි 3, 

අල ඞකාර ඇඳුම පැලදුමි. 7. -ness, සිහින් DO, 
පිරිසිදුකම, wE මහාවය 

linger BoD, M% ඇහි, (ෆ්, ඒ ඇගඟිලීවලි ත් අල්ල 

නවා, BBS ස්පසිකර BD, 6M560 ගහනවා 

linical BAO කල්, a. ජේ න්නූුකාර, Gd දෝ ගැණ. 
වෑඩි සලකහඟහ 

11118 මෙනි, n. ඝඈක්නිම්ය, oMGOS [9.69 

hnishBAS, ඒ, eSAEmIGROr.. n. GSA 

linite මල 2 නට්, අ. ප්රමාණයක් හෝ ems? 

රක් ඈඡි 

hr ආරථ්, ॥, දෝවදර 

lire මල, x. ගිනි, CHHBBSD, Gas බව, 2. 
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පත්තූුනරණචා. ॥. -arm, නුචක්කුච. n. -brand | 
BRECEHCE. n. -damp, රට අඟුරු qoanc. 

"චල පන්නුචෙන වායුව. -escape, දාහ ගෙ 
OD Mons පිටවී යාමබඋපකාරි soe. 
n.-tly, කහඹමෑදිරිෆෘා. n.-inan, comam ගිනි 
නවන හෝ එක්කරණ |x. 7. -proof, emmen 

(11110) ‘MOMS, 7, ගැලොම 70 ක් ඇති පජ්පය 
කික් හතරෙන් පංගුව [ සමාගම. 

firm 'ශාථ ම්, අ. සපිර, mq. . -11688. %, වෙලදා. 
firmament 'ලථ ම*' මඟඥ්ට්, n. ens. අ, -al 

first 'ශථස්ට්, a. පලමු, පලමුවෙනි, ad. පලමු 
වෙන්. n. -ling, -born, කුළඑඳුලා. a. -class, පලං 
YEOH (ශ්රෙසඨ) HOS. a. -rate, eQe®d 

firth ංලථ හ්, x. =frith 

fiscal ලි ය'කල්, a. ආණ්ඩුවෙ Ge ගෙබඞාව හෝ 
ආලුයම පිළිබද, පිස්කල්. n. 

fish Bef, 7. මා චා. v. DO අල්ලනවා. a. -y, මාල 
චෙකුගේ සචභාච ඇති, අනුමාන සහිත (n. 
-iness), 7/. -er, -erman, මස් මරන්නා. ෲ. -ery, 

මස් මරණ රක්ෂාඵ, ODA මරණ coma. n. 
-010116612, මාලු චික්රුණන් නා 

lissure (3 උර, 7. පැල්ම, BASH 
115$ ලිස්ට්, n. OD 
hit GO, 2. මූර්ජඡාෘචව, ගැස්ම සහිත ඉ රෝගයක්. a. 

-ful (nm. -ness), ™ ඈඟව ඇඳුම හර්ය.ම. ඈ, සු. 
5a නිස්. , යෝග්ය චෙනචා 
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live 66D, a.ad.n. පහ 

fix Gated, v. සවිකරණචා, HsOmomds. n. 

-ation. අ. -ative. n. -ity, eSdam®. n. -ture, 
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Habby M3122, a, නිය සව් 0.8, මොලොක්. n. 
flaccid me, ක්සඞ්, a. මොලොක් හා ce. n. -ity 

Hag maid, 3. 6285, oO. GOS: 3, ගල්ලෑල්ල 

9. 80 වෙනවා, මැලවෙහවා, ගල්ලෑලි අල්ල 
නවා 

Hagitious ‘mud ස්, a. ඉතා GAD, ඝෝර 

flagon 'අලග්අන්, n. කුඞා කට ඇති භාජනසඝක් 

Hagrant ෆා ලේ'ග්රණ්ව, a. සුප්රකාශ, බරප නැ. xn. 

-Cy [ane ලීශ 

flail Goes, nm. (පාගඟවා 69529) ඉගායම 

flake A333, 2. (හිම ආදි) QB 8.08 කෑල්ල 

flambeau Ge. ම්බ! , n. පත්දාම, HE 

flame gad, %, ගිනිදල්ල, Sam. v. a. -less 

Hamingo ල්ලෑ මිං ග!, n. රන්වන් රාජහංසයා 
Hange (3ලැංජ්, nr. (රුම්රථ Ode මෙන්) පිටට 
හරපු ගෑට්ට 

flank Gero, n. ABA පයැන්ත, පැන්න, පක්ඝය 
flannel Gyr න්' ලේ, x. @@rT668 DOSxed 
flap Gand, n. om එල්ලෙන පලල් සැහැල්ලු 

කොටස. 0, ඉහ්නැදඳි මෙක් OGMD) හො ගස 
2093 [Do, අගික ලෙස අලිසෙහවා. x. 

flare ල් ලේ ඉර, v. බංවල CDOS නදුන් ඇවිලෙන 
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flash G@rd, nm. මද වෛලාචක් පවතිහ EBSD 

ගෝ ආණලෞෝනා පැතිරීම. a. -y (n. -iness) 

flask os ' ලක් ය්, 4, බෙොෝනලචගයක්, osd qd 

Hat S19, අ. පැතලි, සමතලා. xu හැ හිතලා ඉඞ 

ම, ගෙයි තට්ටුච. x. -0688, 2. -ten, පෑතළකර 

ණචවා. a. -ish [Oo, ඉච්චාකරණ චා. n. -y 

flatter ලෆල්ලෑටංටර්, v. ප්රශංසාම්වන් සතුටුඟකරණ 

flatulent 2 @1909'@H5, a. වා DAD, AOD වා 

තය iB, Sed. n. -ce, -cy [පූච්චම. a. -y 

flaunt GSsRIGO, 2- එහ ඉමමහ වණනවනවා. n. 

favour ලර ලේ 'එර්, n. S62, සුවද. ඒ. a. -1688 

flaw dei, n. පටථුව, රෝනය, ය -less. a. -y 

Hax රාලඌලෑක්ය'ං, ඈ. හණ. a. - 60, A -y 

flay ප්ලේ, v. හමගහණවා, හම ගලවනවා 

Hea GB, n. බලූ මැක්කා, වැලිමැක්කා 

06466 Gerd, v. පජහාටු සෑ දෝහචා 

flee ඡ්ලී, 2. පලායනවා, පැඟහලා යනවා 

fleece G@d, 4. බැටළු me එබඳු සනූන්ගේ 

ලොම., 2. ලොම් MOOT ND, පැහැරගන්න 
වාං a. Nf 

fleet G&S, 2, ඉක්මණින් amr. a Ey, ඉක් 

ඉක්. n. -nees. n. නැච් කර්ඞායම 

flesh Geaid, nr. මස්, ශරීරය, සමාන Dame. a. 

-less. a. -y (n- -iness). a. -ly [m. -leness, -ility 

exible Germd@g@E,a. පගසුණවක් නැමෙන. 
xile (3 ලැ ක්ස්ඉල්, a. පහසුවෙක්නැ eOn.n.-ure 
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flicker (්ලික් 'අථ, v. චංචෆලවෙච්ී ඈඇ විලෙනවා 
flight ඉලෙලට, n. පලායාම, වණිව (රශ්ය), of 
පෙල. ෲ. -// චපල, සලපනල (. -iness) 

flimsy (්ලිම්සි, a. සච්නෑ ති, Ad, දුමී. n. -iness 
flinch Io, v. ඇසිලෙනඑා, odo Od mead 
Hing 03ලිං, vr. වීසුකරණපා. n. 
Hint GEO, %, 8B ගල, ඉනා ME ද්රච්යය. a. -y 
flippant ල් ලිප් 'පණ්ට්, a. වාචාල, චපල, n. -cy 
flirt (3 'ලර්ට්, 6, සැගැ ල්ලූලෙස හැසිගරෙණවා, චි 
ලාස පානවා. x. -ation 

111₹ ges, 2. තෑනික්හැහඟහ පැන යඝවා 

flitch ර්ලිච්, n. ලුණු ඌරුමස් පථව 
float ඉලව්, v. පාවණවචා, දියට ඛාහවා, කියා 
2D යොදහවා. ෲ, ඉලිප්පි Heda eca, o 
හුර, ඉපි fo®. n. -ation 

flock ගලලාක්, n. රැල, සමුභග, සභාව 
1106 ලෙල, x. BEd පාචෙන මිදච්ච උදයරැසක් 
flog ලොලාග්, 2, නතළඟනචවා, ඉපල් පහර දොහනචවා 
flood ese, n. වතුරගෑලීම, ජල ගෑල්ම, v. 
floor 62215, n. ගෙයන AD, HOSS. n. -ing, B 

ම හෝ තට්ටු «1G99d ගහන්න ¢Dz 
flora Gress, 3, රටක රංග කාලයක Sig මගී. 

අ. -al, මල්, මලේපළිබද. x. -et, QA මල. a.-id, 
ව.ණියෙන් ESSE, අලඹඛකාර (74. -ness). m 
“ist, මල් SO a9, මාලාකාරයා [මිලයක් 

florin ලොෙලාථඉ ඟ්, n. සිලිං දෙකක් චඵිනා ඉංගීසි 
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floss ළ ෆලාසඝ්, n. (පෑල PESe) පට පුලුන් වැනි. 
උව්යයක් 

flotilla ලෙල ෆිල් (ce, m. QA නෑව් කණ්ඞායමන් 

flounce ලෙලෟහ්ස්, n. (med මහණ) බුරුල් 

රැල්ල. 6. ඔබ මොබ පතිනවා, දඟහලනචා 

Hounder S¢-@rc D5, 2. දඟහලහවා,පරලෙනචා 

Hour අ ලෞ රථ, n. පටි. අ. -y 

flourish 3G 60ed. v. මල් පිපෙහවා, සඵල්වෙ 

හවා. n. ලසජඡණ ඉර, ශබදක්ාිරිම 

flow dees, v. DAHL), නික්ෂමෙනවා. n. ගෑ 

ලීම, වඞදිය, යමෘඞකම 

flower 36 ලෟරථ, 7. මල, ඉනා GHD කක්කොෆනිාසය. 

v. මල් Booms. . -y, මල්චලින් ගැවසි 

fluctuate (ලක් ~යුඒව්, v. (රැල මෙන්) වරින්වර 

වෙණස්චෙනවා, FteHSD AGA». nv. -ion 

flue GE, 2. GEMS, ¢3 මග 

Huent G@'¢@Mo. අ. මනොහැළඑතී පහසුවෙන් බසි 

න, මුඛරි. n. -cy [භාවය 
11011 (රලුඉඩ්, vn. දියවුද්රව්යය, දියර, (0, n.-ity, දියර 
Hunkey) ලං ගිය, n, නීච මෙගහකරු වා, oa 
Hunky i යා, එබාලෙකු මෙන් යටත්කම qo 

වන්නා 

flush G@d, 2, දිලිංඝනචා, 6SEBAME xn, v. 
හඋඅස්සියෙහ් ගලනවා, හදූසියෙන් චනුර හු 
Ss ආඈර ශුඛකරණවා. a. සමෘඞ, සමඟලා 

flute අ ල්යුඵ, n. OG. n. -ing, කණුචක නළ 

Q 
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flutter 35°05, v. පිශාපහ් ගහණවා, චංචලවෙ 

Oo. n. 

flux Jesid, 4, ගැලීම, පහවීම. 

fly Geog, 2, පියාඹනචා, පලායශහවා. %, මැස්සා 

10%] ලෝල්, ං (්ශ්වවශගීයේ) පැටවා. v. (එලෙ ම 

බූ) පෑවියන් වදෘූහචා 

foam ඉඟ ම, n. com. v. COM දෘමනවා 

fob oma, ඈ. (ඹර්ලෝසු ආදියට) කුඞා සාක්්කුච 

focus ඉෆකස්, 2. එලිය රැස්චහ නැත, රශ්මි 

ඈස, මැද 0, 

fodder ඉලාඩ' ඩර, 2. ගචයිණ්ට GA කැ 

foe ෆෝ, n. සතුරා, OES කාරයෘ [-1016598) 

fog cand, x. මීථු ම. ය. -gy, SES සහිත, අදුරූ (7. 

foible ඉ ඟා ඉබල්, 7. රුපීලගතනිය, ඉ දාසය 

foil emg, v. කඞඬකරණ්යවා, පරදාඑනවා. 2. ඉමා 

ට කඞඬුව, Qd sein earga 

19180 ලො:ඉස්ට්, 6. ඉයුඟනුම ලඝ FQSDMIHOs 

ගහෝ පචරණ වා, රවටනවා [පම, වාරය, ගාල 

fold ලෝල්ඞ, v- අකුලනවා, WOMEs. %. ( ර::එ5]) 

foliaceous ඉඟ ලිඵ්යේ, a. ගාල, ංඟාල asa 

foliage emi Gd, n. කොල, පත්ර රැස. n. tion, 

කොල 699, QS ang නෑළ්ම 

folio ලෝ ලිඹ, n. සම්පූ ණි කඬලූසිය දානට Ng 

කල මගත, ඒ මහන ඇඟි e220, පිට 

folk ෆෝක්, ෲ. මිනිස්සු, අ ගචල්. %. -lore, මුඛ ප 

රමපරාගන mee 
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follow eer2dem, 5, පස්සේ යනවා, ලුහුබැඳ 
GeO». අ. -ing, ඊලඟ පස්සෙන් Gedo. ෲ. -6*, 
අදව ea», ගෝලයා, ශ්රාවනයෘ 

folly ලොෞල්ලිය්, n. CONDI, අදටුවණක ම 
‘foment ලො මැණ්ට්, v. තව DOs, පොල 2වේ9|, ඳී 
Ay නරණචා, 73. -ation [-le, සුරහැල් කර ණවෘෟ 

fond ලො HD, a. මෝඞ, ආල: ඇති. n- -ness. vz 
font ලොණ්ට්, n. බවිනියම පැන් හලිය, අච්චු අ 

කුරු රැස 

food යුඞ, 3, කෑම, ආහාර 

fool සුල්, 3. මෝඞ2ෘ. a. -ish, € ව1ඞ (7. -ness). 
7. -ery, අනුවණ 4x20, චිහිටව. අ. -hardy, අං 

. ,(ක්රුවණ ලෙස HSS (ෲ, -iness). ». -scap, 

(අගල් 17 ක් Gag god 14 ක් පලලද ඈන) 
B20 කඞරූසි චගීයක් 

foot 95, 4. පස, අඞ්ය (? හල් 12), පාබල සේහා 
ව, (කාව්ය) ගණය (feet Ds). n -ing, පය තබ 
හ නැඟ, සජීර 895d, ඇතුල්වීම. 7. -path, ඉඩි 
පාර. 7. -print, පාලකුණ 

fop ලොජ්, ॥ ඉජ්න්ාකෟයයා, හැඩකාරය:ා. 2. 
-pery. අ. -ish (7. -ness) [Bug 

for emis, prep. නිසා, BB2, ඉවෙහුවට. 0077. මක් 
forage බද්යාඑථජ්, ඈ. අශ්ව්යනක්ගෙ හා ගවශන්ගකේ 

කෑම, 2, එබඳු හෑම Ad 2rd md» 
forasmuch @©@{5 4: ®D, conj. මග්නි්යාදෘ 
foray ©qnde, ॥. හදුය්ස්ණයෙන් ONS කිණාවතටවු. 
රටකට චැද්ඩ. £. 
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forbear €q:56Aqd, v. වලක්ිනවා, ඉවසහඟවා. 
3. -ance [හහ ණමිකලං 

forbid €ලාථ බඞ්, v. හහණම්කරණචා. a. -den,. 

force € (ථ ඝ්, n. බලය, වෙගය, යුඞඩ බලය හෝ 

මස්නාව. 2, ARTO MD, බලෙන් ගහනවා. 4. 
-1016, බලවබන්, බලාහ්කාර 

forceps Gidea, n. අතිහ් ඇ ල්විය em, 

කි දෝොයක් බැල්මට ecrxEen අඬු 

ford ₹ලෆෝරථඞ්, n. OHSS බැසලා OG ගොඞවියහැඟග 

1D, නොට. 1. CEST එහරවෙනචවා, a,-able- 

fore € ඟාථ, a. සහ n. ඉස්සරහ, |B 

forearm ම ලථ ආථ ම්, x. වැලම්ටන් මෑණික්කටු. 
චහ් අතර ක්ොටස, අන් දණඞ. ve කලින් සට 
නමට සූදාඟහම smomdedd 

forebode මලා ථබාෝඞ්, 6. කලින් Hawes ලගෙ? 

සිනනවා. a. -ing, පුම්නිමිති දක්වන 

forecast ම 05ාථ ශා ස්ට, v. MAM දූකිනවා, කලින් 
යොදනචා 

forecastle ලඉ (ථ තෑ ඝ්ල්, rn. හැවේ ඉස්සරහ ශංක්ය 
ටස | රණවංං 

foredoom ඉසෝථ ඞු ම, v. කලින් (යමකට) Heda 

forefather එන (ථ ලා 'දූ ථ, n. මුල්පිඝසා, මුතුන්්ගෙන් 

කෙනෙක් [Ade ලඟ ගඇෑසිල්ල) 
forefinger ඉලථලිං 'ගරථ, %, DASE (මාපට 

forego ම අථ ගෝ, v. බුන්ති  හාවිදරේණවා, De 

කිනවා. අ. -ing, ඉස්සදව, ඉහඞහ කී. අ. -ne (ලල? 
රඊගොන්), නලිහ් හිඝමණල 
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foreground eideqguO, n. ඉ ස්සර්න බිම ගෝ 

මකාටස 

forehead emiden, 4. හලල [ර 6dSxe 

foreign මලාථඉන්, ඇ පිටරට, පිට, gas. u--er, ප 

foreknow Smiseas,v. කලික් දනගන්හනවා. . 

-ledge (@mi5amsed), කලින් oma MIe 

a. -n, කලින් දානනගහන් 

forelock amido mest, vn. mesg කෙස්? රාද 

foreman 6miS‘9d, 7. වැඞකිරිීම බලන්නා, Ff 

රී ame) O20m09 

foremast ම ල1ථ මාස්ට්, කැමෂචී ඉස්සරන dad 

foremost amidadidd, a. පළමුවෙනි, උනුම් 

forenoon 6@idays, n,65605; කාස, 675 

භාගය | තර්කයට එකඟ 

forensic ඉණාරැන්සික්, අ. නඩඞුශාලාව පිළිබද, 

foreordain ම ථ ඕර ඩේ න්, v. mAs» නිමකර 

D2. n. -ination 

forerun S@I56ea3, v. මපරටුව woods. 2. -ner 

foresee මලෝථසී. v. SAD GSn% sal ganas 

නවා [ons අඟවනචාං 

foreshadow € ලා 2 ඝැ එ 6 |, 6. කලින් පෙක්චනචා 

foresight එ 01 2 ඉසව්, ඈ. කලින් දෘකීම න දැයී 
ම, කලින් ප්රමචසම 

forest Cq—uddO, n. කැලෑව, වහා නන රය. ඈ. 

er, චඝරැ කවලා. ෲ. -*7, කැලෑ O.He3 හා 

ආරක්්යෂ්යජාරීමේ ශෘසඝහ්රය 
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forestall ecideadic, v. ඉස්සරික් කත රණවා, 

. ඉස්සරචෙඞහචා [ලිහ් අන්දාකිනව්ය හෝ EPMA 

foretaste € (3 ථං විස්ට්, v. කලින් රසබල හළා, ක 

foretell ඉෆෝථ ටෑ ල්, 2 කලින් csi Bacd:, අ 

නාගන ඉද් Boots [ඊීම්, කලින් ප්රවේසම් වීම 

-forethought 6midemid, n. කලින් me@oaid 

foretoken ම ලථ ම බාන්න, v. කලින් ඉපහචනචා 

forever ඉල ලාථ එච්'අථ, ad. cam@®, නිරක්නර 

මයන්ම [වා හෝ දන්වචහනවා 

forewarn ම ලථ මවෝර හ්, ?. කලින් අවවාදානහරණ 

foreword eq@jd 'චෑථ් ඞී, n. පූථ විගාච, සංඥ,පහඟය 

forfeit € (1 ථිෆිව්, n. දෘඞය. v. දඩඞඩයක්කෙොට ගෙව 

ඞී නවා, Odes නිසා අහිම්චෙහච්ය, xn. -ure 

forge මලාර්ජ්, v. ලෝහ නලා සාදානචා, බොරුව 

ට සාදා”වා Cod ලිදහඟචවා, 7. MVOC. 7. -r. 

N,-TY, ඉබබාරූවට සෑැදඳ්මෙ වරද, බොරුවට SE 

නල දදා 
forget ඉ ඟාරගෑට්, ?, මනා ඟෑ Ed eB, 01016 

අරිණවචවා. a. -ful. a. forgotten, 7/. -me-not, නිල් 

මල් වශීයක් [ කල. 7. -ness 

forgive @qad 8H, v. කමාඟරණවා. අ. -n, MIs 

fork ලගෙරක්, n. ගෑරූජප්පුව, කරූව. v. අතුවලට 

බෙද්යනවා 

forlorn ම ලාථ් ලෞරීන්, a. පාළු, අසරණ . 7. -ness 

form ලෝර් ම්, ॥. Mo, සවරෑපය, චාරිත්රය, දග 

බංකුව, v. හෑඞගුරූ සෘරණවා, සාදෘහචවා. - ය. -al, 
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නීයම 5820 එන භවු. n. -ality. n. -alism. 2. 

-alist. n.-ation. a. සහ n. -ative [ ඉස්සර 
former 6@25'OS5, අ. පලමු, 48, ඉස්සර, ad. -ly, 
formidable 8q253-D2C, a. හසංකාර, Aik 

6.2. 7, -ness 

formula ඉ ලාථ ම්යුල, rn. නියමඟ, HHA, ඈ දෘහිළි කු 

මස. v. -te, හිසිආා කාරමෂූයන් දාක්චනචවා. n. -Ty, 
නියම කුම %නුලතහ් පසොහ [n. -ion 

fornicate 625 ණිකේව්, v. චේශ්යාකමකරණවා. 
forsake ම ආාථ සේක්, v. අහ් අරිණචා. a. -n 
forsooth ම ආාථසූන්, ad. සෑබෑචට 
forswear @qndec5S5, 6, බොරුවබ අචුරණවා 
fort ඉ අථ ව්, n. (බල) තොටුච [Arey ගාට 
forte ලොරථට්, 2. GOO ගුණය, mAoent සවි 
forth emidat, ad. පිනට, ඉදිරිපිබට, a. -com- 

ing, පෑමිණණාණ්ට Ged». ad. -with, දන්ම 
fortieth ඟොරථ විඅඟ්, a. omgdeods 
fortify eq S5eum, v. බලකොටු සාදානචවා, Ae 
Dated ණවා. n. -ication 

fortitude €q2S8OqD, n. 662) 58ය, සරීරකාම 
fortnight ¢@:.5O ee 25, n. eqns, coma. a. 

සහ adv, -ly [නය 
fortress ලොථටරැස්, n. (බල) කොටුව, රක්ෂාසථ 
fortuitous මලා ථට්යුඉබටස්, a. අදස්සියෙන් Heed 

&. 7. -ness [a. -ate, 5 5කාච ඈඟි, සඵල 

fortune @q2dOge, 2. O69, mars, සම්පත. 
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forty සොර වි, a. සහ 1. හහළිහ. a. -ieth, හතළිස් 

වෙනි 

forward @q5'D58, a. ඉස්සරහබ ඈති, කලින් 

වෙන. ad.-s. ॥, -negss. v. අරිණ වා, ආධාරක 

රණවා 

10886 Gqned, % බලකොටු (ජල) අගල 
fossil ලාස්සිල්, n. ගල්වූ ද්රච්යය, ධාතුව, a. a. 

-ferous. v. -186, ගඟල්වු සචවහාචනට පෙරලහ චා 
foster @q2td.05, v. පෝෂ්යාකරණචවා, මෙධ්ය3දෑ 

හචා. % -child, (ඉක්යෲම sepad) හදාගත් 66.22 

foul ලෞල්, ය. අපිරිසිරු, කැත. v. කිලුටුනරණචා. 

a.-mouthed, අශික්ෂින 2Om Bsn, n. -ness 
found CyrdO, v. අච්චුවකින් සාදානවා, පිහටුව 

නචා. n. -ation, පිහිටුවීම, අහ්තිවාර්ම. n. -ery 
හෝ -ry, ලොඟවාහ්තුකරණ ක මහල 

founder ලෙණ ඞර්, v. කිදාහවා, Sena 
(found බ ) 

foundling Cm» ණ්ඞ්ලිං, rn. giBeast ලමයා 
fount oma<sd 5, 
fountain ඉමෆුණ් ම න්, i 7. ලල්පත, මුල, හේනුච 

four ලෝරි, wu. සභ nN. OMS. අ. සහ ඈ. -score, 
වසිඵරක් NMG. a. සහ w. -teen, දූඟගගතර, a. 
-teenth, 14 වෙනි. a. -th, amseds 

fowl ලල්, n. කුකුලා, පසකි සෘ. n. -ing, පක්ෂීණ් 
ට @2H83®. n. -ing-piece, පසෂසිණ්ට ඉවෙඞිහිබ 
ඟ සුළුතු වක්කුච, . -er, පක්ෂීිණ්ලවෙඩිනිබන්නා 
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fox ෆොක්ස්, n. ගිවලා, නරීයෘ. a. -y. 

fraction oLwasd, n. MA Ce, ණොටස. a.-al 

fractious meted, a. ඉක්මණිහක් Boom. n. 
-ness [ බඳුම, කැ ඩඞුම 

fracture ආරැක්ට්යු5, v- බ්ම්දහෙවා, නඩනචා. n. 
fragile ආරැජ්ඉල්, a. පහසුවෙන් බෙදෙන හෝ 

කෑ ඬෙන, n, -ity [a. -ary 

fragment ලරැංග්'මණ්ට්, n. mA: dr. a. -al. 
fragrant ඟෙර ග්රණ්වී, a. HDS ඈහි, AOD. n.-ce, 

“Cy, සුවද 

frail ල්ය ල්, a. දථුම්ල. n. -ty 

frame O53, n. රාමුව, මැස්ස, ආකාරය. 5. සා 
දානවා, යොදනවා, රාමුවක් දමනවා. 

franc goed, ॥. ඉංග්රිසී පෑක්ස 04 න් පමණ DS 
D ප්රංශ 82 Grassi [මඟ Ara 

franchise Oh eedd, n. මන්න්න් omiaadA 
frank mest, a. ඉවඹක. n. -ness [Od 
frankincense Moto aad, n. කච්ට කුමං 
frantic iad, a. උමතු, ඉරෞෟද්ර [-ise 
fraternal LOS aC, a. සහෝදර, 2. -ity. v. 
fratricide pLOSsenh, x. SEXIGOSDA 'මර 

Sed mo. 4. -al 

frand ලෆ්රෝඞ්, n. DO. a. -ulent, m. -ulence 
fraught ග්රෝට්, අ. පිරූ ණාවු, බරවු 
freak Goat, n. අදිස්සි සිතිවිල්ල, විහිළුව. a. -ish 
freckle Ghat, n. කුඩා ලපය, පුළ්ළිය. v. @.-¥ 
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free GS, a. Hawes, ocho. B. v. n. -ness. 2. 

-dom, නිදහස 

treeze 6්රීඝ්', v. මුදවනවා, මිදෙනවා 

freight Ged, n. ඟෑවේ බඩු, නැවේ බඩු ගණ 

යාමට කුලිය. 6. පටවනවා [ජහයා 

French God, අ. ප්රංශ, NM ප්රංශ හාෂාව, ප්රංශ 

frenzy Gh8-,n. Best නද කෑලඹීම, උමතුව 

frequent (රී "සටණ්ව්, a. නිතර චෙන, Has, ගෑව 

සුහු. 2. ගෑවසෙනවා. ෲ. -cy. අ, -tative, Had 

සිළුවෙහ 

fresco Sader», . බිහ්ති ආද්රමයේ ඈඳි සිතියම 

fresh Ghd, a. අමු, eee. සන්ප වූ, ලුණුරස නෑ 

භි. n.-ness, v. -en. 2. -et, අදිස්සියෙක් ගඟ ගෑ 

ලීම 

fret GAO, v. ගෙවියනවා, හරහ උපදිහුවැ. n° 

තරහ, 2651629 MOH 1009 වැඞය, 4. 

-ful (74. -ness) 

friable ම ඟ්රෙබ්ල්, අ. පහසුවෙන් gm හෝ 

ණනෑැබලිව් යහ. ෲ. -ility, -leness 

friar ල්රො'අථ, ॥. රෝමාණු භාපසයා 

fricassee G3 නෑස්සී, n. පිරිසිදැල (බැදීමස්රොව්) 

friction G8at a, ෲ. ඉලී$, බාධාව. a. -al 

Friday eeye®, n. Bega, [n. -ship, Same 

friend GABND, n. Sexo. a, -ly, BH (71. -iness)- 

frieze ශ්ෆීස්ං, 2. ලොම්රේදි OSoss, කුලුහු කණු 

එක උඞ ක්ොෞටස 
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frigate (2 රිග්ඒව්, n. By යුඞනෑචක් 
fright @@5, n. හය, v.-en, mamsd&ads. අ, 

-ful exer (n. -ness) [-ity 
frigid G8e@S, a. ගිත, ආදරය නෑති. ෲ. -ness, 
frill G8, n. රැළිචාවිය 

fringe G6oek, n. චාවිය. v. චාවියක් දාමනවෘෑ 
frisk ල්රිස්ක්, v. SSENEMO.. %, a. -y (2. 

-iness) 

frith G8et, n. මෝය අසල කුඞා ඟලපුච 
fritter G8E'O5, 6, කැබලිකරණ චා, කමියෙන්' 

නෑනීිනරණවා 

frivolous අ්රිවිඛල ඝ්, 2. සුළු, 1, -ousness, -ity 
fro 6, ad. Bas, ඉදිරිංව හෝ පස්සබ 
frock අ ග්රොන්, n. බුරුල් BA ඇඳුමක් 
frog oct, n. මෑ Ba [-some, G68 meq 
frolic gece, n. SOE MG, HAD. v. a. 
from 3 රම්, prep. ඉඟණ් 
front GeaO, n. ඉස්සරහ පැන්න, අභිමුඛය. 

0, %% -A8e, ගෙ;ඬහනෑගිල් ලඟ ඉස්සරහ පැන්න. 
a. -al, ඉස්සර හ. n. -ier, මද ශසිමාච. ෲ. -ispiece, 
පොතක මුල්පට ඉකළහන් සිතියම, vn. -let, oo 
ලල් පවිය 

frost 032 රාස්වී, %, හිස අම, හිම. a, -y 
froth (6 Ge, ॥, වෙණ. අ. -y (mn. -101688 ) 
froward ෆ් රෝ'චර ඞී, a. හිතුවක්කාර. n. -ness 
frown C@6ned, n. රචාබැෑලීම. v. රවාබලඇආචා 
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frozen Gsdied'23, a. DEQ [ හ්නචා n.-ication 
fructify ල්රක්විලඟෙ, v. ඵල e1:dmnd ads, ඵලශ 
frugal Gora, ඇ පිරිමසහ, වියදාමිගැණ ප්ර 
වේසම, ॥. -ity. 

fruit (රූ ව්, n. නෙඞ්ය, Se, ප්රයෝජනය. ॥, 
“age, චා රයක SMH. n. -erer, පලනුරූ වෙලෙ 
න් ලෑ «.-ful (%, -nees). a. -y, ඵල, එලචැනි 

fruition Gigs esd, n. සැප 58D, gta 
2e9 සතුට [ණවා. n. -ion 

frustrate A3dBC55, , පරදූචනචා නිෂ්ඵලකර 
fry ©6y, v. බඳිනවා. n. කුඞා මාලුරැස 
fuel wget, 2. Gd, ශපාලඹවන නාරණය 
fugitive Ago, a. eprom, පෘදාඞ. n. 
fulcrum ෆැල්ක්රම්, ॥. ආධාරය [74, -ment 
fulfil ශුල්ලිල්, v. ඉෂටකර ණංවා, HIG ණිකරණවා. 
full Qc, a. 33 ණී, BSHoA. xn. -ness. 2, කර 
අ ගභඟරණවා, අපුල්ලආනචවා. n. -er, SEOs 

fulminate o@®esd, 6, ගුගුරණවා. ॥, පිපි 
මරණ රුව්යයකක්්. n. -ion 

fulsome ෆල්සම, අ, (ඉගික බැවින්) අප්රිය, mo 
fumble ලම්බ්ල්, 5. දහුහුරුලස ඉහගාබලභචා 
හෝ අල්ල වා [(-ion). 

fume ලු ම, n. ¢9.v. v. -igate, ථු ම්ගස්ස හවා 
fun eS, n. සෙල්ලම. a -ny [ ලඛාරියෘ 
function ලංසඝ හ්, n. smammse. a, -al. n. -ary, නි 
fund ¢@®, ෲ. මුල්මුදල, ඉරමුදාල, රාශිය 
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fundament ලණ්'ඞ්ංමණ්වී, n. eSROISD, ඉංමිමුලා' 

ඟුදාඨ, a, සහ xn. -al 

f uneral DAW‘ SA, n. QiMeS&6a0Oi:689. a. -cal 
fungus ලං 'ගස්, 2, Mata, මස්දලුව 

funnel ෆන්නෑ ල්, 1. පුන්ලය, sense [ ගෑ වසුහු 
fur * ෆර්, 2. ලොම්, a.-ry, චරෝමවෑනි,රෝමවලිහ් 
furious ල්යුරි'ඉස්, අ. ඉතා කාපචු ගෝ චණ්ඩ. 

n.-ness. 8, fury 

furl ‘ed, v. අකුලන චා 

furlong 'ෆථ ලං, n, MOCO අ වන්පංගුව 
furlough 'ආථ මල, 7. නිවාඩුපිට සිවීම්ට අ ච්යර 
furnace *ෆ ථ මණස්, 2. උරුන 
furnish 'ආථණින්, v. wotaOdo, යුක්තකරණචා . 
furniture *ලථ ණිට්යුර්, n. ගෙසි ඇඳුපුටු 42 බඩු. 
උපකරණ [v. 

furrow ඟුථ රෝ, n. BsS, කුඞා F712, වැ කරැල්ල, 

further 'ආථ *දාථ, a. වඞාරුරවූ. ad. වඞාථුරට, නව 
ඟ්. v. eQae GENE. n. -ance. ad. -more, 
තවද, ඒ 416. a. -most, ඉතා රුරවු,. ඉතාරථුර්ංග් 

furtive ‘M655, a. භහෞර, රහස්. ad. -ly 
fury @g8, n. S6a¢>® (furious බ.) [-ity} 
fuse og, v. උණුකර සව. 2. -ion. a. -ible (n. 
fuse we 
fuze ॥ CAF |, සෙචනුල, BEER, ගිනිකූ 2 
fuzee og3, 
fusil 228°C, ॥. සැහැල්ලු තුවක්කු වශීයක්, n. 
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-eer, -ier, එක් ප ඛකතනිය ක GA eden. 2. 

-ade, හුචක්කු පත්තුකිරීම 

tuss ෆස්, ॥ සාලබෑග?ෑ හින. අ. -y 

fustian OF: Os, n. දාල ඉරදිවගීයක් 

fusty odd, a. පූස් Digs. n. -iness 
futile p_eod, a. සුඵ, නිස්සාර, a. -ity 

future Mpigd, a. OQ, අකාගන. 1. , -ity, © 

කිීකාලය 

fy 6@Q, /71/6/:7- 116 

රෲ 

g ජ්, සෝඞ්යේ හන්චෙනි අක්ෂරශ : GOD ඇතම 

B10 'ජ්' Bag ඇහමනැන 'ශ්' Borg ශබඳද 

කරණුලෑබෙ. 400 ඇගචවීමම මුනණකාල්යය් 

ඉයසොදෘනලදී, [වනචා. 2. 

gab ගැබ්, 6. වැඞඝිවශංශක් කථාකරණචවා, 66,8 

gable ඉග්බ්ල්, n. වහමලේඉහල තනුහ්හුලස්ඉ කොටස 

gadfly ගැඩ්ම € ලල, %. ඉඈෑටමැස්සා 

Gaelic ගැලික්, a. මසකාව්ලන්නයේ ගැල් නම්ැ 

නිගෝහනු්රට අස්ති. ॥, ඔවුහ්ගේ භාෂාව [වෘ 

gag" ගැග්, 2. මුඛ ADA». » කථාව DIBON 

gage 35,2. අ, පය 

කූ 

1557 ගෝඉටි, 4 (557ත බි. 
gain ගේන්, n. ලාභය, ප්රයෝජනය. v. ලබාශගන් 

නවා, පුයාෝජනගන්නචෘ. a. -ful 
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gainsay added, v. 56.05 Bands, om 

යඝආඇවා 

gait ගව්, n- ඈවිද්මෙේ ආකාරය, ගමඟ 
8318 ගැල් -,n. ප්රසිඞ උන්සචය 
galaxy ගැල් ක්ස, %. සුටුපාටබබ බබලන නාරණා 
NE (‘BSaq’ යයිද කියන්), ලක්ෂණ පිරිස 

gale oat, ॥. සෑර QED [හනචා, හරගකරණචා 
gall ගෝල්, xn. පින, අරඵ. v. හමයහසඟවා, ගෙව 
gallant ගැල්ලෑ ණ්ට්, අ. වීර, සුශ්ල. ॥. ext} dO 
පෙම Aig BSs3a». n. -ry, HESame. v. 

gallery ගැල් eS, 4, 608 දිග gad DS 5, 
හෘත්යශාලාවේ උස් moa 

galley ගැල්ලි, 2. රුවල් හබල් සහිහ යසාතාව, ¢ 
චු අකුරු නඛන Arde 

gallon owes, n. ඞුසලහ් අටෙන්සංගුවේ 
ප්රමාණය, බෝතල Med ප්රමාණය, ගැලුම 

gallop aided, ෲ॥ od පිමංමෙ පැසී. v. 
gallows 1.024, n. O48:0n, පෝරකය 
galure MIVS,n බගුළතනාව, 90 

galvanisnm ගෑල් චෑ ඡිස' 2, n, රසායන ද්රව්යවලින් 
අටගග්න 263 බෑය. n. -9$, a. -c. 4, -86 

gamble ගැ බෙල්, v. සූරුංකළින චා 
gamboge ඟගැඟමබෝජඵ්, n. OD26D, G09 
gambol @, Sea, n. SSP MED, 0: DO , 
game 639, u. 3029, GN» සතු. 7. සුලු 
මයං ළ ආචා. 2. - ster, og ~oda0 
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gander o2<8'O5, n. B85 පාත්භශා 

gang Dio, m- සමුහය. ෲ. -way, M1090 [ගයක් 

gangrene ගැ ංග්රීන්, n. ඈ€භඟේ මස් කුණුනරණ ර්යේ 

gannet ගැන්නැට්, n. ලොකු Dg පක්ෂ ගෙන් 

gantlet ගැණ්ව්ලෑ ට්, n. =gauntlet 

gaol ජේල්, n. සිරගේ (jail @-) (වෑ. අරිණව්ය 

gap ගැප්, n. චිචරය, Beda. v. -e ගේජ, POR 

garb omdA&, 2. ඇඳුම, ඇදුමේ Goemdz 

garbage MEAS, 2. අහකලන Sg (රොඩු) 

garble SOC, v. උපුටා (හෝ ඉතෝරා) ගන්නචං 

garden ගාථ ඞන්, n. Dota. v. වන්තක් කරණව, 

gargle ගාරග්ල්, n. උගුර සෝදාහ බේන්චතර. v. 

garland ගාථ ලෑණ්ඞ්, ॥. මල්දම, v. 

garlic ගාථ ළික්, ෲ සුථුලුණනු 

garment ගාථ 'මණ්වී, xn. ඇඈ ළුම, වසඝහ්රය 

garner ගාථ 'ණරථ, n. අටුව, කෞටුගුල 

garnet ගාථ ණෑව්, x. රතුනෑ ට චගීයක් 

garnish ගාථ ණිහ්, අ සරසහඟචා 

garret DiS LA, 2. ඉතා ඉහල උඩුමා ල 

garrison ගෑරරිසන්, n. බලකොටුව, බල කොටු 

වේ හමුඋච. v. [n. -10% 

garrulous ගැර්රැලස්, a. චාචාල, ලොඞමලු. 

garter ගාථ 'ටථ, mn, Od AED සවිය 

vas ගෑස්, n. චායුව, ගැස්. a. -eous. n- -ometer,. 

29a mana 

gash ගැ ඹ්, n. ගෑඹුරූ අග කෑපුම්. v. 
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gasp Od, un. හුස්මගණ්ට කට ඈ FO. vr. 

gate ගේ, 7. 46. n -way, 6. dad 
gather ගෑ දූ -ඉර, v. එඟතු හරණචෟ, Adedad> 
gaudy ගෝසඝි, a, ඛොරු ලක්ෂණ ඈති, දිලිහ්ම චෑ 

ති. n. -iness 

gauge 6c, n. B39, ප්රමාණය. v. මඡතිනචා 

gaunt ඉගෝණ්ට්, අ AD හිස්වු, නෞවීටු., x. -nevs 
gauntlet cmicdOce10, n. යඟඞ gatenrd® 
gauze ගස්', n. එනහිවිද ecomn 88H පිළී. අ. 

-y, ඒ පිළී වෑනි [ad. -ily. n. -iety 
gay ගේ, අ. ප්රාණවත්, සතුටු, BOCES ලක්ෂණ. 
gaze ඟේස්ං, v. ඇඈස්හෙලා බල සඟවා. ෲ. 
gazette MD, %, ආණ්ඩුවේ ප්රමෘත්නි oon. 

ඒ. 7. -6*, EO විසහුර ඉංකාරාදිය 

gear ගිර , } Nn. ම-ගඇ ඳුම්, නෑවේ කඹආගඉිස, 
gearing ගීරිං, CO Om, දුතිමරාෝදා ළබඟතිය 
gelatine සනි nN. ඝන්චමැලි ම, පුපරණ 
gelatin SG vzzsd. a. -ous [කල අඉශ්වයෟ 
geld orc, v. DIMOND. ඈ. -ing, mado 
gelid ජෑල් ඉඞ්, 4. ඉ නා Gane. n. -ness 
පි) HG, n. SAD», ආහභරණය. v. a. -my 
gemini ජෑ ම්ඉන ල ., 7. මිථුන රාශිය 
genter ජැණ්*ංඞර්, ෲ, ලිධඹනගඟේදූය, RAND 
genealogy ජ්නීඇල්ඹ ජ, ෲ. වංශාචලිය, පරම්පරං. 

ච. අ -ical. n. -ist 
Senera ජැ හ්ංහර, x. ‘genus’ coded බුහුබසඝං 

R 
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general Gio ¢ 6,4. සාමාන්ය xn එකම, ප්ර 
ධාහ කොටස, සේ ගාසිපතියා. ॥. -ity, සාමාන්ය 
බච, වැඞ් කොටස. n.-ship. v. -ise, විශේශ කරූ 

ණු සලකා සඝාමාහභ්ය කරණවා (n. -ation). ,, 
~18810019, ප්රධාන ඉස්නාපතියා 

generate ජැණන්'අරට, 9, උපදෑවනවචා. x. -ion, උ 
හි පාදය, පරඉමපරාච. a. -ive 

generic ඒ නැථඉක්, a. ජාත්යට/(එග්.බ) ඉයතී. a.-ial 
JeNEL0Us ජැන්' අරක්, a. ගු ණචගත, හෟගඑනත. 

74, -Sity | මුල් පොහ 
genesis ජැස්ඉසිස්, ඈ. උත්පත්තිය, බයිබලයේ 
genial ඵ් ඡා ඉල්, a. pAgom, Gano. x. -ity 
genital S:WQ OG, a. උන්පත්නිය OID 
Zenitive ජැ හ්ඉවිව, n. BDAD Ewha 

genius ඵ් Hed, n. භූනයා, ජූනමදෝවඵතාවා, Bed 
ෂබුගෆිය, ඉනා උතුම AED ඈත්තා 

genteel Sr. HSC, a. ආචාරවනත, සුශිල, n. -ility 
gentile ජෑ ණ් ලෛල්, n. 4650595 ගොවු ඉය 
gentle ජැණ්ට්ල්, a. Lag, ශාරන්තඨූන්හ. n. -ness. 
% -MAaNn, BRIVIS මහඟුණායා, මහෑාහ්මයා, 2. 
-woman, වංශවත් adj, හොනමී 

gentry පැ OS, n. වංශවත් end, මහන්වරු 
genuine ජැක් යුඉඟ්, අ. ඉමිශ්ර, සැබැවු. n. -ness 
genus ජ් හස්, n. වශගීය, ජෘතිය (genera බ.) 
geography ජ්ඹග්රැඥි, %, භූ ගෝල ශාහ්ර ය, භූමිබි 

සඟභරය. 7, -6£, a, -ic, -ical 
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geology ජඹල්ඹ ජි, n. පෘථි විගභි ශාෘසහ්ර ස. අ. -ical. 
n. -ist [-rician, a. -ric, -rical 

geometry ඒ ඹ මඉටරි, n. ESMaMos. n. -er oo 
georgic £Haocoat, n. ගොව්තැන්පිළිබ දා කාව්යය 
veranium Coos, , ලක්ෂණ මල් ඇති පැල 

ඝක් 

germ ' ජථ ම, n. බීජාංකුරය, €මාවිය. a. -inal, 9. 
-Inate, පැලවෙහවා 7, -ion) 

german ' ජර O95, අ. ඇවැස්ස. Cousiu germana= 
සහෝදාරයෙකුගේ එහා wemigdamsci පුතා 
හෝ දු 

German 'ජර මන්, a. SSD රටබ අයිති, ,. ජර 

මන්කාරයා, ප්රමන භාෂාව 

germinate 'ජථ මඉ නට්, ්, පැලවෙනවා. ),. -ion 
gerund ජැරණ්ඹඞ්, n. mre aoe. a, -ial 
gestation 3,360: න්, n. DSB MD BSD 
gesticulate S.ddaige dd, v. em හිස ආදිය Ga» 

CY N22 හෝ Yee Dds, n. -ion. w. -ory 
gesture GiGig5, 2. අන Baps ea~S9ea3 
වැණ්ම 

get ගැට, 9, ලබාග න් DD». n. -up, සඉ2පාදහ්ය යි 
ඊම, සෟපාද්නයකනල ආකාරය, අදුම්, 9, up, 
2185me> 

geyser එගෙයශ'ථ, %, AGS උල්පන [-inese 
ghastly ගැ ස්ට්ලි, a. ඉනා pg26, භ්යානක, nu 
ghat ගා ට, 
ghaut om, | නපුපාර, කළුවෑව්ය 
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rhee ගී, end, එලග්තෙල්, දුන්තෙල් 

Want @@0-'gaHO, ॥, මහා gdiecs, යෞෝඛ්යා, 

ඉගහාබුඞිමහා. අ, zn. -ess ( /') [ එල්ල ඟචා 
rihbet ඒ බ්බැව්, ॥. එලු මගන, v. එල්ලු 2ගහභේ 
thhbous S@Ad, a. සදක් අඹඞියකටවඞා පිරූ ණු. 
Das ආකාරවූ 

*Ihe ඉජේෙබ්, 2, ගනාව, MOS කම. v. 

Riidy B28, 4, ඉසකර හැ ෆැෆ්ලු ඇති. xn, -iness 

”!!|[ BGO, ॥. Dido, ශක්නය. u. -64, od 

ME, ගුණ ODOMS 

"ly Bai, n. ඛක ෂදෟක් mace රථයක් 

“antic C8Sa, BID, a. ඉතා Oat, aid 

"gle ඒ ග්හ්,?, 4, ලාමක හෝ මෝඩ Had. v. 

rot ජහ් වේ, 2. එවිමස් maa 
all! B90, v. රන්ර 7 ගානවා 

WN SS, 24, මාලු කරමල 
Wha, rn හුණ්ඩු බාගය න මිමිම [රක් 

allt BO, a. රත්රන් ගාහලදූ. 1. MMe රහ් 
Wnlet 
alinblet } ගිමිලෑට්, n. බුරුමග, තහොරප ණය 

alitp Bg, v. කඞතනොලු නත රණවා. ॥. 

WN Hod, ॥. Ono එගියක්, උගුල, Deen 

S\Wiger Fo IS, n. ඉඟුරැ 
“\Wiey. ඒජඡ්සි, n, HDEDONOS මහුෂ්ය වශීයක්. 

‘SDDS ad: [Cm සහය. 
"infle Siu, 7, විතුඹද්ර චා ( සිච්පාවුන්ගෙ ග් ඉනා 
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gird ‘aS, 2. බඩේ බදිුහවා., ॥. -er.n -16, බඳ 

පවිය v. [ගෑහියකගේ බාලකාලය. a. -ish 

girl 'ගර ල්, ॥:.. ගෑ ණුලමනා, ලම් ය්සී. n. -hood, 

girth ගර්ීන්, rn. බදාපවිශ, වට ප්රමාණය 

gist GeO, n. ප්රධාන (කාරණය, පි රාඞා ඨිය 

give 89, v. දෝහවා. 7 -ing, දම 

gizzard ගිස් 'ස'රඩ්, n. on තෑ DOs en 

glacial ගෙල් 'ග ල්, අ. හිම, හිඉමස් පිරූණ පලා 

@ පිළිබ දා. n. -er, 89989 පිරුණු පලාන 

glad ග්ලෑඞ්, අ, සඟටු. %. -ness. 2. -den, angen 

Shs, a -some, BND, සතුවුදාෘය ක (xn. -nees). 

ad. -ly 

glade Gah, n. වඹ මී:ගීය [ -ial 

gladiator ග්ලැඞ්ඉළු ටර, : කඩු හරඹ ණාරයා. 11. 

glamour ඟ් ම'අරඊ, . ඇස්බැන්දුම, රැවවිලි පෙ 

<2 [md හෝ යන්න ඹ් බල nde 
glance ග්ලන්ස්, n. ඉක්මන් බැල්ම. v. ඉක්ම 
gland ග්(ෆෑැ රාඞ්, ॥. ශරීරයේ Og මස්පිඩු වශී 

oes. a. -ular 

glare do@5,n. අතිප්රහා හෝ 8d ho, 608 
ම. v. [ (3. iness). a -ful 

glass cid, ॥. වීදුරුව, aD, කෑඬප ත. අ. -y 
glaze ded’, ?, වීලුරු eee හඟවා, විළුරුමෙන් 

ඔපදෘම nos, 2. ෲ. -ier, වීදුරු අල්ලන් නා 
gleam ග්ලී ම්, n. කාක්නිය. v. අලිඟඥෙණවා, අ. -y 
glean ග්ලීන්, 6, ඈගහිදඳිඝචා, අචුලනවා 
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glebe ග්ලීබ්, n. e€® ed: 000 හිමි FO 
glee ග්ලී, n. ප්රීතිය, ගී OSxed. «. -ful. a. -some 
glen ග්ෆෑන්, අ. පටු මිවි- වහ 
glib ග්ලිබ්, a. සිනිදු, GOS. 71. - 11655 

glide ග් ඉලඞ, v. හිමිහඟ්ගලාය නවා, ලිස්ඝආචා 

glimmer ග්ලි 'මථ, ». සචලපචශයෙන් ද්ලිහෙ 

ණචවා. ॥. [හෝ දාකීම 
glimpse ග්ලිමිස්, x. ඉතා Saeed බෑලීම 
glisten ග්ලිස්ට්ක්, v දිලිහෙන චා 

glitter ග්ලිට්'ට්ථ, v. ෆිලි Mead ॥, ක: She 

gloaming ග් ල? මිං, n. අඳුර, 5 දාරූ චීම 
gloat ග්ලෞට්, v. gamoedsomlands ACHD> 
globe SORIA, xn. ගෞලය, පංථිචිය, a. -ular, ». 

-ule, කුඞාගෙ?ලය, බින්දුව 

glomerate ගෙලා 'මරේඛ්, v. ගුළිතරණවා. ॥. -ion 
gloom ග්ලු*,?&, අරමඛකාරය, අහඟයඝෙචණ, මලානික 

කම, £, අ. -y (74, -iness) 

glory ග්ලෝරි, n. තහෝජස, මහන්හත්චය, Gard 

චය, කීර්තිය, ප්රශංඝාව, v. ₹, -ify, ප්රශංසානර 

ණවා (n. -ication). a. -ious 

gloss Send, n. Eds, Qea, පිටස්තර coy 

ම, SAC 9HST9, Seno. a. -y (mn. -iness). 27. 

-ary, නිඝණ්ටුච, 108g විචරණය (ca. -ial) 
Blove ated, n. අහන්වෑස්ඹ, අහ් මිස්, xn. -r, gad 

SS සාදූහඟ්භා හෝ විකුණහන්නා 

glow seas, ;;॥, රනුපාට, දිලිමහණ cad. 



ඒ්. m.-worm, කිමි, රැබරුල් ලා 
glue ඟ්ලු. 2. මෑලිය ම්. vr. මැෑලියමික් අලචආඟචවා 
glum ගල, අ අසතටුවූ, දුරමුඛවු [2>. 72 
glut ග්ලට්, v. කෑදාරගලස හෙ! අසිකලස කන 
gluten ග්ලුටැ න්, %. භිරිහු me ast Ast ගන්න 

Fi Sew class. (//, - INOUS, ආ ම ලණ සුලු, vr. 
-inate, FRED HA 

glutton ACO, vn. නෟෘද්රයා, DNA Bx, මස් 
කන සිච්පාවෙක්. a. -ous. n. -y 

glycerine SAd' e303. 7. මනල්හි SBS කොටස් 
gnarl 5.4, v. හෙමින් මගොරඑණවා. n. ගැටය 
gnash :2: ඒ, v. දූත්මව්කනචා 
gnat 219, n, කුඞා මලුරු චිශීයක් 

Snaw SH', 9. ක්රම*හ්විකහචා, කාචඅනචා 
gnome ම ඟෝම, 2. පො ගලාොචයට ලදහ g:2 arate) 
BE භූතයා, කුරා, සූත්රය, නීතිචාක්යය, a. -ic 

80 Gal, v. Hed. //. -ing, යාම 
goal ගෙ1ඞ, n. කෙච්ට, ?“ 5 පාලඹවනචා 
Soal oid, ,. දිහුමපල, equa, අන්තිමය 
goat ගෞෝට්, n. AND. a. -ish [නවා 
00116 ඉගෝබ්බ්ල්, vr. ak ණරමඹි න් ශිජුලෙස ශිලි 
goblet ම ගාබ්ල, ට්, ෲ. ගුරුලේහ්නුවෛ 
goblin ගොඛ්ලින්, n. භූනයා, රාක්ෂ සයා 
god ඉගාෝඬ්, 7, ග දචතාවා, දොවිස්යෝ, ඉද්ව පිළිමිය. 

n. -011111, Ba අන් හබහලදා දූරුචා, ෲ. -dess, 
දෝචනාවී. n. -head, egSae®. n. -father, හිස 
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ඉන් හඛන පියා. a. -less, දේව භක්ති m8 
(. -ness). a. -ly, Ds, wed න්න (n. -iness) 

‘goggle ගොග්ල්, ». pdecdems. n.-s, ඈස් 
ප්රවේසමට HBOS ese කනණ්ණාසඞී Eda 

goitre ංගොඉංටථ්, n ගණ්ඝිය, (CAGE) වායු 
ගෙඞ්යය 

gold ගෝල්ඞ්, n. රන්රන්, මිල, Dom?*. අ. අ. -en 

golf ම ඟාල් (2, n. ගෝල ong) කුඞංවක් 
gondola ඉගාණ්ඞෙ (ෆෲ, . දික්වූ පටු ඉතාලි ඹ 

රූ චගීයක්. n. -ier, ඒ ඹරුච පද්හ්නා 
SON එග්යං, n. BALRIDA ගහ ණු නෑටිය 

good ගුඞ, a.eme, ams’. n. ෆබහපන. . -8, 

බඩු, දෝයතල් . interj. -bye ows -day, ආයුබෝ 

වන්. අ. -ly (71. -iness). 7?. ness. 2 -will, කරුූ 
G22, උපකාරය. a-for-nothing, කමකට නෑති. 

n. -Friday, මඟසිකුරාදෘ 

goose ගස්, 2. පාහ්නයා (geese බහු) [Od sed 

gooseberry ගුස්*'ඛුරි, ෲ. . කටු සහිත කුඩා oo > 
gore 6515, n. කීලය (ape?) ක ආකාර රෙ 

අණැබෙල්ල, D Jai ණු ල්. අ -y. v.¢d 

හවා 

gorge ගෞෝරජ්, n. උගුර, sg අත්යර් පටු Oa, 

කඳුර, t. Seca Are නවා 

gorgeous emdS අස් (මහා) emit dda. DARD, 

ඉතා ¢@ Mand. 7. -ness [ ලවෘ 
gorilla ගො ඊල්ලා, n. ඉහෑමහ් ලොකුවගීයේ මී 
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gormand ශෞර මෑණ්ඞ් (හෝ) ගොරථ්ංමණ්ඞ්, zn. 

කෑඉඳුරයා, Def Sx. v.-ise, නෘදර ලසඝනණආනචවා 

gory ගෝරි, a. ලේභ;චරූණු මිනීමරූ (gore ae 

gosling ඉඟාස්ලිං, 4. පාහ්භපෑවියා 

Gospel ගොස්පැල්, 2. කිස්තියාණි ශුභාරංචිය 

gossamer @@2.d2°O5, n. සිහන් මකුළු 44, සිහි 

න් කුල් [ඵල ද්යඩඞඒඵිල්ල. ₹, 

gossip ඉගාස්සිජ, n. HBPARedecA2 dm, නිශ් 

Sot ගොට්, v. ලැබුනා, ලබාගත්තා (get A.) 

gourd emit ( ඉඹ) ගු 5 ඞ්, 2. ea. පූහුල් 
gourmand @6-O<i®, n. (gormand බ.) 

gout Mad, ඈ. චාත රක්තය, වාදාම් ඉ ර්ගය. a.-y 

govern O8-gos, v. ආඟණ්ඞඩුනරණවා, හික්මව 
MOI. N -or, ආණ්ඩුකාරයා (n, -ship). n. -ess, 
ලමයිහ් බල:ගෙණ BSD ඉගැන්වීම කර 

ණ 0x5}. අ. -able. 7. -ment, ආණ්ඩු, 81959 
gown aad. 7. 8a පිට ඇඳු මක්, ගවුම 
grace ග්රථේස්, n. කරුණාව, ලු බුඛු තා ච්ඤැව, ඞෲක් 
හෝ අග්ර Ssmdsasnpsd නාමය මුලට 
යොදාන ගරු පදූයක්. v. අලඞකාර කරණවා. 

a, -ful (7.-11688) a. -less. අ, £13:310118(/1. 11688) 
grade ඟ්ථේ ඞ්, n. ප්ර ්9 ණය. n. -ation dADS esd, 

ක්රමයෙන් භැග්ම. x. -icnt, බෑවු ම. අ. -ual tad 
Opec, ක්රම්ත, කමශෙණන් එහ. x.-uate, wa) 
ශාලාචණණ් oldie OOS ලෑබු අය; ඈ, (ෲ. 
-ion) 
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graft ගරැර්ට්, 4, ගහකට පාස්සඝ SHC. ?. 

grain EMS, n. Aran, ඩඞාහ්යඇටය, මංචාඞඩිය 

_ කින් 2 පංගුවක් පමණවු බරක්, mr Hes! ද්රව්ය 
පිහිවි ආකාරය, Hed. v. 2. -nary, ධා 22 අටු 

ව, a, -nular, ඇට සහිත හෝ ඈට ආකාර. 2, 

-nulate. ඇැට ආකාරයට ස:ැදූනවා (. -ion) [කහ 

graminivorous හ්රැමිණිව 'අරස්, a. Demoeme 

grammar @.0'35, %. ව්යාකරණ, ව්යාකරණ 

ඉපාත. nN -rian, ව්යාකරණ Es D go. a. -tical 

granary ග්රණේ' ඉරි. n. (grain a.) 

grand GAGA, a. මහන්. 62D, ප්රධාන. 74. -ee. 

සිටු; 6x. 71. -ness. n.-eur ඟ්රැණ්ඞ්යුර x. 

-child, මුනුබුූරා හෝ මිනිඉබරි. n. -dlaughter, මිනි 

SS.n -father, Gatco. 7. -mother, මුහ්ත නී . 

q DE. n. -son, මුනුබුරා 

granililoquent GAAMAG@D AO, a. අහංකාර 

සෑරසි(ය්ලෙන් ඟනථාකරණ. 7. -ce 

granite ග්රැණ්ඉට්, n. ක්ථග ල් 

grant ග්රැණ් ඟා ග්රාණට්, v. දෝනචා. n. ES? 

OAD, oman. n. -ee, ලම ලෑබු අය 
granular silog'ed, a. (grain බ.) 

granulation ග්ර ණු ල් as, n. (grain බ.) 

grape sie Ses, n. BED එල, මුද්දිරජ්පල ම. 3. -y 

graphic ග්රැර්ඉක්, a. මහා විඝ්තර GiB, ඉහෟ 

පැගැදූලි 

graphite ග්්රැ ෆ් ඉංඑ ටී, n. BSH 
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grapple ග්රැජ්ප්ල්, 2, තදින් අල්ලාගන්නවා , 
පොරබදාහචා 

grasp odd, 6, අල්ලාග න නවා, ෲ. 

crass @:, ॥ MenGeme. අ, -y (%, -iness). 2. 

-hopper, හණගශිරචා, පල ගෑ වියා 

grate ග්රේට්, un. යකඞ මෑස්ස. ?।, -ing, ගරාළීය, සූ. 

රණ හෝ CEM RAD, ගරාදි; a. අමිහිරි. 6, ©. 

BE දමහචා, ශබදණෑනුඑ සූරණචා CHS CAH 

චා. 77, -er, සූරණ ආයඛය, හිරම්ණය 

grateful හ්ථරේට්ෆුල්, /(. හකෙලෙහගුණ සලකගහ. 

ප්රසහ්න. ॥- -ness [tion 

gratify GASSEem, v. සනුටුකර ණචා, n. -ica- 
gratis GES (හා) න් රථ ටිස්,2අ4. නිනම, oD 

ලයේ. a. -uitous, BD දොහ, හිකරුණේ 4 
Os. 7. -uity, oxrda 

gratitude MATPOZH, 4. හකෙලෙහගුණසෑලකීම 
grave S655, a. ගෑහගෑල්ලු නොවන, බර, සංඝුං. 

%. -ity. n. DADS. v. කැට්යසම්කරණවා 
gravel OLS ei, 2. HOB, බෙංරඊ, «dss 
gravitate ග්රැචීඉඉ ට්ව්, v. ඈ දෙ: වා. 71. -ion 
gravity ග්රැවිඉවි, n. බර, බරකඔ, සංසුංකම 
gravy SS6E,n, Oddone, ඉස්ම 

uray BES, a. gene Qh, පෑසී ඉම හා සුදුචු. a. -ish, 
n. -ness [. -ier 

graze ග්ථ ඝ්, v. MEAG කනවා, O1E GOO. 
grease Go, 4. මස්තෙල්. v. මස්තෙල් ad. a. 

-y (71. -iness) 
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great Sa55, a. Dod, එබාඝෝ, COD. n. -ness 

Grecian GY zd (හෙ) ශ්රී ad, a. ග්රීස් රට පිළිබ ද. 

n. ග්රිස්රවේ ga, ශ්රීන්ගාෂාව දෘහ්අස ( (1. -iness) 

greed GN, n. ශිජුනම්, ලෙහනම. ය. -y, ලෝභ 

Greek ශ්රීක්, ෲ., ශ්රික් හානාව, ග්ර්ක්රවේ යෙ 

green ග්රීන්, අ. කෞලප:ටවුූ, es), ලපටි, ය. -ish, 

9, -NeSs. 7%, -95, අමු Sens, පෟ [යනවා 

greet ශ්රී ව, v. Oss aber, ශුභ සිඞවේඑයි කි. 
gregarious SedSed, a. dog සිවිණන 

grenade S6@b, n et BAGMDe. n. *-ier, 

Bmas උස් esonced emsaos 
grey sed a. (gray බ) xn. -hound, නූලංබල් (ලෘ 

gridiron Gf e065, , (Dd DE) යකඞ Dido 
grief Gad, n. කණගාටුඑ, em 
grieve G5, v. නණගාවටුකරණචවා, කණගාටු sO 

. වා. 1. -ance, අමාරූච, ඉයුහ් ත. a. -ous (n.-ness) 

grill ග්රිල්, rn. බදින යකඞ Did s, බද හැදූ මස්. v. 

grim OF, අ. 66ng, අඅගෑනන. 71. -0688. අ. -y 

grimace ග්රි මේස්, 7. මුඛ ඩිකාර ය, මුණ විසුලුමීම 
grin ශ්රික්, v. cet And නවා. ෲ, 

grind @8q<cH,v. අඹරණවා, සුණඥුනරණවා, මු 
චාන්කර ණවා. n. -atone, ඈඹරූ ගල 

grip ගිජ්, v. තදික් ලේලහචෘ, n. 

gripe e6Qd, v. DESg4e@w2», බඩරිදොහනචා.ෲ. 
grisly ග්රිස්ංලි, 4. Og සුදුමැලි, හ්යා නකන. ॥. 

-iness 
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gristle ශ්රීස්ල්, x. Og ඈ ටය. a. -v 
grit §5, ඈ. රථ 38d ars, 69:29, විනිශ්ව 

ය, හිනේ සජ්යිජ භාචය. a. -ty (n. -inese) 
grizzly ග්රිස්*ලි, a. =grisly 

groan ගෝ හ්, n. 6eE8519, ගෙරවීම. v. 
groat ග්රෝව්, n. පෑන්ස 4 ක් DZ 205 පුරාණ ඉංග්ර්සි 
Ores, සුළු මුදල. x. -5, මපතාත ඇරිය OD (Be 
Ds වගයක්) ගෝ omidQ@ ( ි රිග) 

grocer Saad, %. SS emit සීනි ආදිය Hep 
ණන්නා, ඈ, -v, BOBS චවෙලද්රශාලාචව. , -ies, 
ඹහුූඟේ cdecr බඩු 

පි£086 SQod, n.0a)5 මිශ්රකල මහ්පැන්, a, BY, 
මහ්ඛු [ එගයක් 

grogram ග්රොග්'ර$, ॥, cD සභ € ලංමින් කල පිජ් 
groin € ංග්රායීන්, n. efx, බෝක්කු දෙකක් 06 
හට වෑටීමෙක් සෑලුගු චක්වු මුල්ල 

groom ග්ර? ම, %. අස්ගොච්වා. v. ශුඞකරණවා. ෲ . 
-500811, මණමඛාලෆආාෂගේ අනැචෑසි£ා 

8*00%6 ග්ර; ව, % BIO, පිල්ල. ॥, 
grope Sods, v. eDanteyn මෙහ් අතගායනචා 
81988 SOG, a. හරබාරු, 48, 50, නංදාබල, මුඵ. 

n. ROC, ¢20 12. %, -ness 
Brot atu SO, n. ගුනෘ ව, කුහ රය (grotto a.) 
grotesque Sage deat, a. Eps ා/තාර. ෲ, -ness 
Botte ඉග: ම, 7, ගහාව, කුහරය 
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ground ග්රෞණ්ඞ්, n. S98, මුල, mdaa.v. TO 

DAMS, මුල්කාරණ පුගුණුනරණවා. a. -less, 

71, -8, BD, කාරණ, DHHS. n. -sel oof -sil, 

ගෙය බිම 3835 ලී, එලිපහත, පඩිය 
ZTOUp ග්්රෑජ්, n. කුඞා සමුගය. v. කැටිකරණ්වා 
grouse ංග්රෞස්, n. වලිකුකු ඵ oS යක් 

Srove ගෝව, nr. paras, ගස් ප ඞකහය 

Stovel ග්රොව් ඇල් (හෙ) ශග්රොවල්,?. බඞගාය නවා, 
නීච ලස M,6S6amnées (x. -th, වැඞීම 

grow 6@f, vv. ඵෑඞෙගවා, වෑවචවෙහවා. අ, -n. 

growl ග්රෙ;ල්, v. ගොරවන වා , 8, 

8010 ග්රබ්, 6, හාර ණචවෘ. 7, පණුවා, පිලවා. 7. -ber 

grudge ග්රජ්, 4, මවචවෛරය, කෝධය. v. Soto eK 
ඵා, FIMIOGIN 6650 

gruel Sige, 7, කැද 

gruesome ගරැ සම, «. OOD, ඉස්ක්සින 

0111 ග්ර, a. කනශ, Cie 

8101111016 ග්ර බල්, v. කොඳුරණවා, ගොරව ණවා 

grunt gM, % (ඌරාගේ මෙක්) රථහඉ්යා. 5, 

yuarantee MO gicdO, ॥, සඝඡිකය, FiO. v. 

guard ගාථඞ, v. ආර්යගා කරණචා, BOmd en Do. 

, රැකවලා, රංකචල් ඉස්නාව, n. -ian, ආර 

යඹාකාරයා (7. -ship); a ආරඤහා තරණ 
guava ගවාච, n. පේර 

_ guerdon 'ගඊඩඞණන්,, Booms, ප්රකිඵල. v. [ සේහාව 

guerilla 'ගඊථ රී(මා, 3. හිරිහැරැඟහරණං අනියම් ga 
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guess ගැස්, 1. අහුමාආඇයට සිතීම. 0, 
guest ගැස්ව්, 2% අඝභ්යගෙදාරකළ් සංග්රහ RAD 

අඉමුන්තා හෝ මතු්යා [2 පෙන්වහවා.!:. -ance 
guide එගෙඞ, n. මගපෙග්එන්නා. v. මන හෝ OB 
guile ඉම්ගල්, n. G02, ප්රම්යගය. a. -ful (n. 

-ness). a. -less (7. -ness ; 

guillotine 8@sei2Zs, n. Amon8s හිස mao 
Gfx යන්නයක්. ඈ. 

guilt ශිල් ට, n. ච රද කාරන 9, අප රාධය. a. -lew 
(7$, -ness). අ, -y (n. -iness) [ලයක් 

guinea ශිහක්ඉ, x. සිලිං 21 ක් චවිහා රන්රන්් මි 
guise ංගෙස්, n. පිබස්තර පෙණුම, ඉවශය 
guitar G25, n. (ammed) වීණාව 
gulf ard, n. මන බොකු Daa 
sul ගල්, x මුගුරු පක්ෂියෙක්, පහසුවෙන් LD 
මෙන්කා. v. චංවාකරණ වා. a. -ible (7. -ity) 

gullet ගල්ලෑට, 2. උගුර, කඛේනිට කැම බොක් 
කට OWS 

sully ගල්ලි, 2. ONS බැසිමෙහ් සෘෑරුනු ගැඹුරූ 

Ec [ar B® 

. 2:10 ගල්ජ්, 1. mds. 4. චරකට හුඟක් ශිල 
gum ගත, %, මෑලිය ම. v. මැලියක ගානචා. a. 

“my (7, -iness), n. විදුරු මහ 
sn ගණ, n. තුවක්කුව, කාලනුඑක්කුවච., zn. -ner, 
හ ඟෟලතුඑක්කූුෂකෘ sos. n. -nery, කාලතුවක්කු. 
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යොදාන S80. n. -cotton, පුපුරණ චෙඝී කූ 

එන්. ෲ. -motal, (කෘලකුවස්කු ආදිය නෑන්මට 

Omen) තඹ බෙලෙක් මිශ්රකොබ me ලෝහ 

චශී£ ක්, .:!. .-])00%016£:, මව ඞ්බේන් 

0616 ods, 6. ගඞගඞග්ය ගලනචා හෝ 

චෑක්කෙ රණචා. rn. ගෑලිමෙහ් හෝ 5S 

වමෙන් වන DRS 

gush od, v. චේගයෙහ් නික්ම හවා. 7. 

gusset ගස්සැ ව්, ඈ. ඈ ඳාමංණණ මහණ තන්හනුලඝ් 
ඉරෙද් කැබැල්ල 

gust ගස් ~, ॥. OG සුළං පහර, O28 තද පය. 

රස, ර 83. a.-atory, රසව්ද්මපිළිබදා. 71. - 90, 

6at@s, රසය, පුතිස. a.-y, කුණාටු ඈති 

gut ගව් n. බඩවැල. , ඈඟුල් කොටස පිටක 

රණවා, ඈතල චිහාශකරණචා, සම්පූ.%යෛස් 

හිස්කරණචා 

gutta-percha ගව්මංපථ ච, n. (edad බඩු සෑදූ 

මට ෂයාදාන) මැලියම් ද ගීයක් 

gutter ගව්'ටර්, ॥. පල්ල, ජ(බමාගී්යය. 2. ඉගල් 

228 මාගී ාදහෑා 

guttu-al MODS, a. බොෞටුවේ සෑට්ර රා. 1. as 

ධීජෘසෂර්ය [ඔශක්, ආධාරල කුව 

guy ගෛ, ॥. විහිර ලෙස ඇඳ gs, විහ්ථ රූප 

පතළ ගය්'ල්, v. ණනෑදාරලෙස හෝ ඡිතර ශිලිගවා 
gymnasium ඵ් ඉණේසි ශම්, r. ශරීර Emme ළ 
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ගඟන්වඟ සථාහය. n. -tics, වැයාම SB. a, 

-tie. 71. -t, වැෲශාම පුරූඈථුකරණ්නා 

gypsum-: ජජ්සම, n. කිරිගරූඞ චැංනි ගල්චගීයක් 

gypsy ජ්ජ්සි, n. = gipsy 

gyrate @@5@50, v.. යමක් OSH කරකෑවෙආං 

වා. 7, -ion. a. sory 

gyre 66865.  කරකෑවීම, mda, මණාඞ (ලය 

SYVSE ජෛව, x. විලංගු, මාංචු. 2, විලංගු SMF 

මෑංංචු POs 

H. 

h, සෝඞඩියේ 8 OS අස්යරය, එය සම්ගරවච්ට 

ශබදණොඉව් (උද්යාභරණ ;: honour ඹනර්, right 

ඉරෙට්).200 ඇඟවීමටදා යොදාද ලෑබේ 

ha ගා, unter). හා! අ හා! Qe)! 

haberdasher ඇැබ්' ආථ ඞැ 'ෂථ, n. රේන්දෘපවි හුල් 

ආදි සුළු බඩු චිකුණන්නා. ෲ. -y, ඉරහ්දපඵි 

කූල් ආද සුළු බඩු 
habiliment හැබ ල්ඉමැණ්ට්, n. චසහ්රය 

habit හෑ බ්ට්, n. පුරූ ද්දෘ,, සිරිත, ඈ ඳුම, ?, , 4, -uak, 

ඒ, -uate, පුරෑ දුනරණචා 

habitable ගැ බ්ඉ 'බබ්ල්, a. E2200 සුදසු. 2. -tion, 

වාසසථානය. n-t, (ගසන හෝ සතකු), 

ජම්ම රට ගෝ චාසසථානය 

ෂි 
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hack හැක්. v. නොටළආනවා, SCO කපහවා. n 

hackery හැක් කරි, n. තිරික්කලුය [ පට, ඈම 

hackle ගැක්ල්, n. හණ OE පරණ CMD, අමු 

hackney. 38, 7. කුලී අශ්ඵයා, වෑැඞ කොටම ES 

අශ්වයා. a, -ed. බොගොම වෑඞගත්, සාමාභ්ය 

had හැඞ, v. තිබුනා (have බ.) 

haddock හැඩ බොක, %. SE මහන්ස්ය වගීක්ඉක් 

hemorrhage හැ ම ඹ ඉට ජ්, n.=hemorrhage 

haft හැල් ට්, n. ආයුධ්යක මිට. v. මිව්ගහ mds 

hag Did, 2. අවලක්ෂණ මැහෑල්ලී, මනනුකාරී 

haggard ග, ග්'ගර ඞ, a. is ඉකෙටටු පෙණිමක් 

ඇඟති, කට්ටු 

haggle හෑ ගැය්, v. කුඞා හැබලිවලට් කපගෆ චා, හර 

ගට. .කපනචඵා, සුවකරැුණකු ගෑණ විමාදූහරමින් 

අමාටැකරණවරා, කෝ වැල් ෴රණචවා 

hailed 4, 2 ගල් O49), crm වෑස්ස. 9, ගල් 

වැසි 9302, ඇත BID SOmsNHD: අඛගස 

D2, @DIAD SHI කිය හඟවා. ‘nierj7, ewes)! 

hair omgd, rn. කෙස්, GD. a. ~?/ (72. -iness) 

a. -less. a. -breadth, gros ගහක් පලල ඇහ, 

BIOX, 2.-splitting, ඉතා සුළු ක-්යැණු \GesT 

ඳූ) සෑලකීම 

halcyon ගැ ල්සිඹන්, 34. මන්ස්ය වගිීක් (Co පිළි 

හුඩුඵා). අ. max 

hale හේල්, a. හිරෝග, oso ඇහ 
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half moq3, x. Some, @B2. a. සහ ud. 2. -020- 
ther, ඉදා මව්පියහ්ගෙන් එක්ගෙ නෙකුගේ o8 
ණක් Bat. a. -hearted, නිරුන්සාහ, උන් 
සාහ අඞු, 2. -penny ඉහ්පැෑනි, පැහ්ස නම් 
මලමයඟහ් හාගය 

hall emis, 2. ශාලා ච් 

hall mark s@i@Oodet.n. නීතියෙන් නියම Oe 

332 ඇති ADO SE රත්රක් බඩුචලට omen 

'” ලකුණ 
Halleluiah pore ces inter), සචාමීන්චඑඝ හ් 
Hallelujah $ සෙට ට්ර ශංසාකාරඑ! 7, නුති හෝ 

ප්රශංසා ගිනිකාච 

halloo ගැල ලු, inter}. OS! 2, QF Bar mAnma 
29, අඞඛගහණචවා %, 

hallow හැ (ල් එ ලා, v. GD D6MD?, කැපකරණවචා 
hallucination හැ ල් ල්යු ය් හ්ෂන්, n රැචවිලි සිනි 
Sz, Goa 

halo e@+64, 2. ඉරහඳ ආදිය වටේ ප්රභාමණ්ඩ( 
ය, රැස් වලල්ල 

halt හෝලච්, v. HDIGRN2s, ක්කොරගහණවා. අං 
GDN. ,, -er, අශ්වයාගේ ඉස් CO, එල්ලුම් 
DSN ලනුව 

halve ඟාව, v. දෝකට බෙදෘනචා. 2. -3, භාග 
11411 හැ ම, ඈ. කලවා ගානය, ලුණු උඌෟරුගානය. 

v. -string, කලේ (කකුලේ) mnsd ma 
aeea 



( 276 ) 

hamlet m2 15, n. රටක ගෙවල් රැසක්, කුඞා 
ගමි 

hammer හෑ මි'ම ථ, n. මිවිය, ? Seas ගහණවං 
hammock හෑම්මොක්, n. එල්ලඟ නූල් ඇඳ 

hamper හැ €'cd, 6, බාධානරණචා, පැටලිලි කර 
ණචා. , ලොකු වැල් කූඞය හෝ ඉ පව්විය 

hand ගහැණ්ඞ්, % අත, gad 4, අන් අකුරුවල 
58a, වෑඞඬඟනරහඟ්නා, v. අභිහ් දොහවා. a. -1655, 
4, -full, අහලොස්ස, %. -cuff, මාංචු; 0. මෘංචු 
දමනවා. v. -icap, බෑඞානරණවා; n. QOS. 

n, -icraft, mesman®r a3 mo. n. -kerchief, ods 
2. ෲ. -writing, අන් අකුරු, අහ් ලියවිල්ල 

handle හැ ණ්ඞ්ල්, v. අල්ලා බලනවා, පාවිච්චිනර 
ණචා, කාරණ දෘක්වනචෘ., n. (අල්ලන) මිට 

handmaid හැ ණ්ඞ්ෂම ම්ඞ, 
handmaiden ඟෑ ණ්ඞ්මේඞ් න්, ( ॥. වැඞකාරී 

handsel mid, %. ප්රථම චික්කිණීම ond 8 
තාව, eSKw250. v. 

handsome ඟෑ ඥණ්ඞිසම, a. ලක්ෂණ, Seep 
handy හැණ්ඞීි, a. දක්ෂ, mode, පහසු. ॥. -iness 
hang හැ, ». එල්ලඟ*:, එල්ලා ම 3ණවා, ඵල්ල 
සිවිහවා. n. -ings, (අසහ ණට එල්ලඟ B6E. n 
“er, OPE Wxs, මාට වූ පලල් කඩුව ॥. -man 
එල්ලුම් ගහේ &dews, ඉළ ගෝසුවා 

hank ගෑ ක්, 7, නූල් කෑරැල්ලු 
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hanker හැං 'කථ, v- ඉහා ආශාවෙන් ඉන්නවා 
hansom හැන්ස ඟ්, | n. චක ඉදූකෝ් රථ 
hansom-cab හැ හ්සම්නණෘෑබ්, වබශීසඝක් 
hap od, 2. ඉහම්බය, හේනු අහේතුව. a. -less, 
අවාසනාඑනත. ad, -ly, අහ මිබෙන්වන්. %.-11%2- 
ard, අහ* බය. v. -pen, සිඞුවෙනචා 

happy හෑ ප්පි, අ. ප්ර්හිම්න්, චෘසහාවනහත, 2. -iness 
harangue හෑ රැං, . GRA කථාව. v. 
harass හැ ථ'අස්, 2. චෙහෙසහනවා, හිරිහෑරකඟකරණවෘ 
harbinger හාර බිංංජථ, 2. @B699 යහ හේචවායා, 
98 නිමින්හ [ මුවචාකරණවා, 7. -age 

harbour හෘථ බර, n. නැවිනතො ම, රක්ෂා සථානය. v. 
hard හෘාථ ඞ්, a. තදා, අමාරු, බරපනල, ad. තදින්, 

අමාරුවෙහ්, ලග. a. -fisted, ශක්තිමත් අන් 
ඈති, ලෝහ, 2. -headed, භීක්ෂණ, OD, ඛබුසඩි 
මන්. a. -hearted, දූසි සින් ඈති, කෑර. අන, -ly, 
අමාරුචෙන්, යමතම්, පරුෂලඟලෙස, ॥. -ness. 7£. 

“Ship, අමාරු ක්රියාච, පඞා ච, v.-en, දෘඩ කර ණචා. 
7/. -Ware, ලෞෝහමචලින් කල (කල ජිහියා qe} 
බඩු, a -y, වෙහෙසවිදීමට gsig, සවිබල, 
නිර 8m) (%, -iness, -ihood) 

hare 6:6, x. හාචා [පුරය, අංහන:පුරයසේ සතිගු 
harem හේරැම, n. ආත්රිහ්ගේ මාලිගාව, gone 
hark හාථ ක්, v. grg@maeemdDs, අයහචා 
harlequin md gS, n. නාඞගම්චල බහුබුනසංං 
harlot හාථ ඉලාට්, n. ඉංවිශ්යා ex}. n. -ry 
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harm හාථ ම්, 7, හානිය, O66. a. -full. a. -less 

harmonic හාථ ම මා ke, a. mgeecs එකග' 

a.-cal. a. -ous, කණට GSS, එකග (4, -ness) 

%. -UM, Mem GelSa, v. -se, එඟාඟකර 

ණවා 

harmony හාර අ මෑණි, 2, එකඟනම (අඟ්දානවං 

harness හථ ණෑස්, vn. අශ්ව ඇඳුම, 2, අශ්ව ඇඳුම 

harp odd. un, E08, v. විණාගානවා. n.-er, ist 

harpoon හාථ පුන්, v. මසුඟහ් මරණ COCecsl. v. 

harrow (60, n. ¢& ©6456,8. v. 

harry o2¢8, ve කොල්ලකනව*“, CHE en®o 

harsh හා ඊහ්, a. රථ, පරෑූ ප, 7. -1658 

hart හාථ ඵ්, n. මුළ 9. 73. - s-horn, මුව අඟ, QD අං 

ඈආථදියෙන් සාදූහ බෙහෙන cosas) 

harvest හාථවෑ ස්ට, 7. ගොයම කපන නත:ල්ය. Vv. 

hash mid, 0. කෑලිනනර කපනචා, xn. මසඝ්පෙඡහි 

සහිත C299 හැම 

hasp ‘mee, n. (CQ) Sed ආදීය Gao) කොක්න 

haste හේස්ට්, 4. ඉක්මණ. v. -en, ඉක්මහ්කර 

ණවා, a- y (7, -iness) [ons විකුණන්ආඈං 

hat ©, 6, ॥. මහාජ්පිය. 2. -ter, තොප්පි max as 

hatch හෑ ට්ව්, * SYOhMD Sots බොදූන චාං 

Nn, QA තට්ටුව Gad 
hatchet ගැ ච් ඈ ට්, n. අහ් e268 

hate හේට්, v. මඞවචෙර කරණවා. a. -full 
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hatred ඟහේටරැඞ්, 0. මම චරය, පිළිකුල 

haughty 6915, අ. උඞඟු. n. -inass 
haul osi@,v. තදෙන් අදිනවා, n. හද MEO, 

දාලෙන් ඇදගත් මසුන් ප්රමාණය 

haunch හෝංච්. n. නිහ ඹ, උකුල 

haunt Goji, අ. නිතර ගැටසෙහ සඵාහය. v. 
BOE MNVSCH2, හොල්මාන්කරණචවා 

eg! Geicdid, 24. නල cems ඇනී 
hautbois නලාඑඟියක් 
have හැ ව, v. භිබෙණනඑඵා, HES හෙබෙනචා ihad බ.) 
haven ඟේවඵින්, n. හැව්තොබ,රක්ෂා:ථානය 
haversack mO'¢: dais, n. cd ඟහේවායාඟ් 

havoc eee 7. බහා cel මණ දමීම, 
havock වැහස්ම 

haw "හෝ, ෲ, කටුගස් ග“2 ක ගෙවි, බඩවැවිය 
hawk භෞෝක්, n. උකුසසා, බස්සා. 0. චෙලළුමට 

තැනින් හැන බඩුගෙණ £ නවා. n. -er 
hay ගේ, n. චවේලාපු හණ හැල 

hazard හෑ ස් අථඞි, 71. ඉපරුමඟහ onl ganda 
සහිත කරුණ. a. -ous (0010.6 @ (n.-iness) 

haze ඟහේස්' n. හින් SES. a. -y, හීන් මීදුම සහිත, 
he හ්, pron. එයා, ගෙනම. a. BSH 
head 6&8, n. Ba, මුදුන, ප්රධාන අය, emo 

මුල් සථානය. v. a, -less. 7. -ache, හිස කෑක් 
කුම. n. -land, දෝශනඞුච. a. -long, ඉස ඉදිරිං 
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2O ඇති, බෑවුම ඉනා O15, ඉක්මණ්, අප්රවිසම්. 

78, -MAaNn, නාය කඨෟ, මුලා ද? ජියා, n. -quarters, 

ප්රධානයාගේ යසථාණනය. 7, -sman, ඉහ Hoqda 

OGDGrO». අ. -strong, මුරණ්ඩු. අ. -y, හිනුවක් 

කාර, මහිකරණ (nm, -iness) 

heal හිල්, v. සුවනර ණචා [weds ඈති (x. -iness) 

health හෑ ල්ත්, n. සනිපය, a, -ful (n. -ness). අ. -y, 

heap හිජ්, n. ගොඩ. v. ගොඬඞගහණවා 

hear හි' ර්, v. අසනවා, ඇගුමකනදෝනචවා, 2. 

-88,7, ඇසූ දෝ, ඝාරංංචිය 

hearken හාථ කන්, v. ඇහුමකන් දෝන චා 

hearse 'ඔ ස්, 34. මිනී ඉගගණයආ රථය 

heart හාථට්, n. mage, හත, Sig oma, ඉරටුව, 

@vAcks. a. -less, eQRDe O13, De ge. 

අ, -/, අචඞන (7, -iness). 2. -burn, හෘදූය SDG 

O28, කෑම බොක්කේ දූවිල්ල [or, නිවාසය 

hearth ‘eda, rn. ලිප, ලිප ඉදුරිමයහ් DO පැතල 

heat 80, n. උෂ්ණය, සෑරකම, CNHEDoO. v. 

රහන්ඞහරණවා, අඩඞුයසනචෘා 

hvath හින්, n. 35 මල් යහත පැලවග්ි්යගක්, ඒ 

පෑල චශීයෙහ් වැසුහු බිම. a. -y [77, -dom 

heathen SdsdJ,n. මිථ්යා දෘ මවි, අ. -ish. 71. -ism. 

heave ග්වි, අ. උස්සනවා, එක්කර ණ චා, 16 රැල 

මෙහ් ඉහල ww) 

heaven MO, 2. අව්ය ලොකය. a. -ly (x. -iness) 
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heavy හෑ 5, a. බරවු, gtH න. n. -iness 
Hebrew හ්බර;, n. හේබෙවි ජාතියේ අය emf භෘ 

ෂාච. අ. -846 [and රාශියක් සහින බලිපූජාව 
hecatomb ගෑක් 'අ€ටාම්, n. හරකුන් සියක් oo} 
hectic ගෑක්වික්, අ. පුරුදු, යසවහාවික, යවභාවික 
හෝ ස්යයෂරෝග උණ පිළිබඳ 

hedge හැජ්, n. බඞවෑවිය, පෑල ඉණි වෑට. v. 
n. -hog, ඉන්ත$චා. n. -row, බඩවැවිශ 

heed S&, n. ප්රවිසම, සැලකිල්ල. v. අ. -less (7(, 
-ness), a, -ful (71, -ness) [ය දාමහවා 

heel 8.4, n. විලුඹ, අඩි. v. (සපත්තු ආ දූයේ) අසඝි 
Hegira හැප්ඉර, %. (කි. ච. 622 ජූලි 162m චූ) 

මන්කමින් මගමතන්යගේ පලායාම, මගමහ් ව 
86d මුල 

heifer හැ (3* අථ, 71. වෑස්සි, ඝෑ මිබි 
height හට්, n. උස. v. -en, උස්කරණවා 
heinous හේණස්, a. ඉතා GeO. 7, -ness 
heir එ අර, n. ලරුමක්කාරයා. n. -dom. n. 688, 
ආඅලඋලරුමක්කාරි. අ. -less. loom, පර මපර වෙන් 
SiO ආ බඩුව. x. -ship 

heliograph හේළියෝග්රඡ්, n. සු්ය8ාගේ Hadise 
ගැණීමට යන්ත්රයක්, හිරුරැස්වල ආධාරයෙන් 
ඝංග,කරණ masa 

hell හෑල්, 2. නිරය, අපාය. a. -ish 
Hellenic ගෑ ල්ලැණ්ඉක්, අ.ග්රිස්රට dam හෙමන් 
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mage: Add4:53 os ඔවු මග් හෑෂාව පිළි 

බදා. n. -sm, ශ්රික් භාෂා රීතිය, gaa Sd රට 

ශිලාචාරනෑම 

helm හෑ ල්ම්, n. සුක්කාණම, නියෝග රණ ons 

SLED සථාහය. xn. -sman, සුක්කෘණම හාර 

කාරයා 

helmet හැල්මෑට්, n. GO GardB> 

help හැෑල්ජ්, v. ආධාරකරණවා. %. ආධාරය. (//. 

-ful. a. -less (n. -ness). 73. -mate, සහකාරඹශා 

hem හැම්, n. 2932. v. ළාව්මහණචා, VOM 

ණවා [ ම, අ. -ical 

hemisphere හෑ මඉ ස ෆිඊ, n. අංභීභුගෝල සිතිය 

hemlock හැ ම ලොක්, n. Se චල් පැල වගියක් 

hemorrhage හැම්ඔර්ථේජ්, n. භාසයෙක් හෝ 

පෙළණපපුවෙන්ගෝ බඩඞවෑල්චලින්හගහෝලේ' යාම 

hemorrhoids හැ මා ර රාඉඞඩිස්, n. ද Hod 
hemp හෑම ජ්, 2. හණ, අ, -en [යබඛහන් 

hen හැන්, n. SSE. a. -pecked, භායමාවට 

hence ©7230, ad. මෙයින්, එබෑ SN. ad. -forth, 

-forward, ඉමහෑන් පටන් ඉදිරියට 

henchman හැංවිමැණ්, 34, මෙඟඟකරුචෘා 

henidiadyr බැ ණ් ම ඩ'අඞිස්, n. එක අථියක් නෑම 
දොකකින් gsm SD [න් 7ක් ඇති රෑපය 

heptagon é13-Oe aos, 7. 6783 7ක් ගහා කො 

heptarchy ඟැ ජ්*ට ථික්ි, n. ons දෘඉ ඟක් SH පව 

BON ආ නඩුව 
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her 'හථ්, pron, Ex, ඇගෙ. pron. -8, ඈ මග්, pron. 

-self, ¢x® 

herald හෑථ'අ ල්ඞ, n. පිළිගෙලකරන්නා, ofa 

කරහන්හනා, දුනයා. v. අ. -ic. 2. -ry, පණිව්ඞකාර 

නම, PoBeCMaMeIs® ශිල්පය 

herb 'හභර බි(හෝ) 'ෑථබ, 74, ප ලෟ, (/. -aceous. 73, 

-age, පලා ජාත, තණරංකාල. n. -al, පලාජංහි 

ගැණ පොත. ॥,-41118;, පලාජාති එකතුකරන 

නා හෝ විකුණස්නා. n.-arium, ප රික්ෂාක්සිරීම 

පිණිස GEC පලා ගී රැස. «a. -ivorous, පලෟ 

2G කෟ ඒඑත්වෙන [ඉතා අමාරු 

herculean 'හථ ක්යුලි'අ න්, a. අහි ශක්තිණෝ,. 

herd 'හථඞ්, n. රැල, coco, එ ඞ්රා, v. n. -sman_, 
&.AD 

here හ*'අථ, ad. මෙහි. ad. -after, මින් පස; n. 
මනු සළුභාව. ad, -by, සින්. ad. -in, මෙහි. 

ad, -inafter, මීට පසු මෙහි. ad. -of, මෙහි, 

ad. -to, -unto, මීට. ad, -tofore, මීට gd. ad. 
-with, 62 සමග 

hereditalle BAER CA, a. C5198 O18. a. 
“ATY, O51 FY, GSO. ෲ, -y 

heresy හැරඉසි, n. මිථ්යාමත 

heretic හැ ථඉව්ක්, n. මිථ්යාමන gqiaters.a. -al 
heritable ඟැථඉ'~ බ්ල්, අ. උරුමව්ය wi. n. -ge, 
ලරුම චසනුච (a. -ic 

hermaphrodite හර මැර, රාඉ ඉඩට්, n.opgoomes. 
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hermetic 'හර මෑ වීඉ "ෆ්, 
hermetical Oe" art a. සම්පූ Pt 

Oe 

hermit -wd@5, n. cosmm. %, -age, mod 

නිවස 
hernia ‘mS Mg, n. වෘඞි එ, මහන්වීම,. a. -1 

hero හීරෝ, n. චීරයා, q5e9, D2DaN Xo, -කථාපුරූ 

ශයා. 7, -ine (7). a. -ic. %, -ism 

heron ©, 5'@sd, 2. කො තා 

herring ගෑරරීං, n. කුඞා මූදු මසෙක් 

hers ‘ded, pron. ඈ මග් Go ගහණමැස්ස 

herse 'හඊ ස්, n. දතිපෝරුව වැනි මෑස්ස, gdest 

hesitate හැ ස්ඉමටේට්, 6. ශංකාකරථණචවා, ඈ නහවි 

ඝවා,චික්නෆ්ගහණ චා. n. -tion. 3. -ncy 

Hesperian ගෑ ස්පීරි' අ හ්, a. පශ්චිම, බට හිරි 

heterodox හැට්' අරොමචභ්යක්ස්, a, BSD මත, 

QP වරුඛ. 0. 3” [eae ang 

heterogeneous හෑට්ං'අලරොජ් Sed, a. Sdeasd 

hew 4g, 0. කපනවා, S202. a. -n 

hexagon භක්ඝ්*අමගා 23, n. o1.8 0 ක් am මුඵ 

0ක් ඈති රූපය [ පදාය 

hexameter mar E@'Od n. පාද 0 ක් ඇහි කව් 

hiatus මඟෙඒ.ටස්, n. අහර, හිස් නෑ න, බිඳීම 

hibernate මහ 'බර්ණේව්, v. හේමහනපා (Bo) 

කාලය පසුකරණෟවා. n.-ion[S. 3. මඑථ (අහ්හයෘා 

Hibernian ම ලග AS Mesd, a. ඉඵර්ල හභයට අස් 
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න gh ( හක්අජ්, n. ඉක්කාව, v. 

hide ඉ ඉහ, v. සඟම හවා, n. හම. a. -den, wz 

ad Sean, රහස් 

hideous Boge, a. හයා හන, ලර, 7, -ness 

hie 660, v. ගහණික oz |), ඉක්මක්කරණබඛා 

hierarch Com අථ ආරක්, ॥, ආගම සම්බශා m> 

Cd, vu. -ical.n.-y, ආගම ස* බඹ mom 

BOG, භාසක oBHx9 

hieroglyph ඉ මඟ අම රාග්ලි 63, ( 7~මිසර්රවේ 
hieroglyphic ම ඉ හ' අ ම රාග්ලිලික්, රෑප 5කුරු, 

ගුඞඩාසයර. a. -ic. a, -ical 

high මගෙ, අ. 68, ප්රධාන, @Ben. , -ness, උස් 
කම, කුම;රවරුණ්ට යොදාහ OG: පදායක්. u. 

-church, ආගම චාරිත්ර nim Sede සෑලකී 

න් gic). n. -land, medd, ගොඩ SO. n. 
-lander, ng60 ©. 8c. n. -road, මහපාර 

hilarious හිලේරිඅස්, a. Bhawani. , -ty 

hilli Sc, n. BS made. a. -y. n. -ock, emi ee 
hilt BGO, n. මිට, කඩු මීට 
him හම්, pron, ඹහු. -self, ඔහුම 
hind හෛණ්ඞ්, n. මුවදොන. a. පසු, පස්ස. a..-er. 

a. -most හා් -ermost,@OH®@ | හෝ -erance. 
hinder හිණ්ංඞර්, v. බාඞාකරණ චා. %, -rance 
Hindy BBA, n. BE ජාහනියේ නණෙහෙක්. 

n. -stani, Bagdad භාෂාව 
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hinge Sock, 74. අසවිව, සරණෝරථරෑැ ච. v. 

hinny හන්්ඉ, n. අශ්ච පෑමළා, Genre පැටවා 

hint හිණ්ට, %. හැඟවීම, ඉඟි.2, ඒ. 

hip හිජ, 2. උකුල, SOS එගියක්| මහා සිව්පාචෙක් 

hippopotamus හිජ් පෝ පොාට් 'අමය්, n. අජුකාවේ 

hire - ංහ 2, 6. කුලියට OAD Gos Ggrbs' 

7/, කුලිය, n. -ling, කුලිට වැඬකරන්හා 

hirsute 'භ සූච්, අ. රේම යෙන් Od 

his හිස්*, pron. ඔහු ඟ් [ ශ Met. v 

hiss හිස්, 2. 'හිස' ශබ්දය. Axe පිණිස කරණ ඒ 

history හිස්්ට්යොරි, 3. කථා ගනරය. n. -ian, කථා 

නතර soot ලිඉන්හා. a. -ic, -ical. &. 

-‘lographer, 'රටක කථාහන්නර ලියන මුලාද 

නියා [a. -al, n. -s, MADD විද්යාච 

histrionic හිස්ට්ර්ඔඹන්ඉක්. a. MAND 82D. 

hit ගට, 2. ගහ md, Oe om2d. n, 

hitsh 85, n. කොකාත, බාධාව 

hither @'65, ad. මෙහාට. ad. මෙහා, ad, 

-most, ඉම්හාම ඉතා BRN. ad. -to, GD දක්වා. 

ad. -ward, 63 අහාඑට 

hive 66H2, xn. D2, TH. QAP. v. 

ho හෝ, intcer7, ඕයි! (ඈත ඉහ්හ @oNSHHO 

අලාගැස්ම්ට යෙදේ) 

hoar භෝර්, a. සුළු, පැගහුණු. a -y, පෑසිමෙන් 

සුරුවූ (71 -iness). x. -frost, IER gg පිණි රල් 
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Hoard seifd. n. රැස, නිධාහභඝ, v. Aedes 
නබහනවා 

hoarse ඟෝරීස්, a. AH, රඵ- n. -ness 
hoary ප හෝරි, a. (w. -iness) (hoar 2.) 
hoax භෞෝක්ස්, 2. SED චංචාව Sas දාඟය. v. 
hobby 629, ශක්ති සංපකන්න 85 ged Da, 

ලී අශ්ව්යා, මොල ඇති කාරණය 
1100600111 92 ගොබැලිඟහ්, 1. පේනා, භු ගයා 
hock ඉභාං'ත්, 2. දනඉ රසකෂයේ Or කෞටස, 
QED වශීයක් ( යන්ථුවලට ගසන BDA 

hockey omS, ඈ. තලයක් සහිත පොලු :ලින් 
hocus භෝකය, v. රවටනවා. %, -pocus, වජංජා 
hoe හෝ, 2. උදුල්ල. ?. උදාල්ලෙන් කොටනවා 
hog හොග්, n. admems 696, දවරුූථ්දුක 

බැටළුවා. a. -gish [ලොකු ලෙගරය 
hogshead හොහ් ය 'හෙඞ, %. ගැලුම් 54 ප්රමාණය, 
hoist නොඉ ය්, ය. ඹ්ය5නරා , උරය හත sn 
hold හෝල්ඞ්, v. ලේ(ලනපඵා, nu. ඇලලීිම, බලය, 

Ar එකාටුව, DGD eo GMs, wilerz, 

BAIS ඉදු! QI=d! n. -ing, AG eM ඉඞම 
hole හෝල්, n. 33, ed, එල | ද වස 

holiday 92.4955. n. 23993) GOs, oe Gx 
holiness ami maid, 7. Sere (holy @.) 
bolla oie, 

inter}. aa! v. ‘@=’ Ban 
holloa ie YONDANA. n. 
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hollow හොල්මලා, a. කුහර iG, හිස්, Fm. 

කුහක. 2. කුහරය. v. n-‘-ness [යක් 

holly හොල්ලි, n. කටු සහිත ome ඈති ගස්වගී 

holocaust හොල් ඕගෞස්ට්, xn. ety choad 

දෘචන පූජාච (eH HOT198 සහය හා ඔජ්පුච 

holograph හොල් ඕ.ග්රෆ්, 4, SED අය විසින්ම ලී 

holster හොල්ස්ංටර්, nu. සෑදාලේ එල්ලෙන Ba 

SOIC සම දකකොපුව 

holy හෝළි, a. GHA, OF තං. 1. -iness 

homage මහා ම ඒජ්, n. බෑහැදාකීම, නමස්කාරය 

home හෝම්, n. 6@66, ඇඈතිදාඞඕ්වූ සථානය, a. 

-ly, ගෙදාරවෑනි, පෑහෑ ෆිලි, අලංකාර 14, Ore 

(7. -iness). a. -less. x. -stead, වටේ DOD සහ 

EMD 8S සහිත ගේ, OCHO 

homeopathy Gmj®@c'¢S, n. රෝගයට සම 

මෛවද්ය Oa: (. -ic. nx. -ist 

Homeric ගෝ 'මරථඉක්, 4. 6195 DOG Oo 

කාචවාකාරයා පිළිබඳ, ඔගුගේ ads පිළිබඳ, 

එබඳු නාචා වැනි [මනුගෙයෙකු 9:59. a. -al 

homicide ගහොම්ඉ ඉසඞ්, xn. මනුෂ්යයෙක් විසින් “ 

homily හොම්ඉලි, 7. පෑහෑදිලි දෝශනාව හෝ 

කථාව.??. -ist | හවු, එක ජානි, 71. -ity 

homogeneous මහාමොාජ්නිඅස්, a. සමාන ජා 

homologate හෝ මාල්ඔගේට්, ». ඥරිරනරණවා. 

අ. -OUC, සඝමානවූ 
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homonym හොම්ඹනිම්, n. mm? පද, නහ 
Games 

hone - osad, n. ආයධ මුවන් DAH ගල 

honest ඹ -- ඇඈස්ටී, අ. @@omm. n. -y, අවංකණනම 

honey හන්ඉ, ෲ. Tor, පෑණි. අ. -ed හෝ 

honied, මිපෑණ්් ox. ඉතා GBS. n. -comb. 

S240. n. -moon, ඩිවාහ€ය් හිට පලමවචෙනී 

මාසය 

honor ඔක් අ", n==(honour 

honour ඔන් 'ඉථ, n. ඉගෟරවය. v. ගෞරව කරණ 

චෟ. a. -able, එ ඟෟර්වණිය (7. -116983. x. -8. 

ගරූබුහමහ්, honorary, මගෞර්වාන්විහ. 

honorarium, ම- ක්සියට ගඟෞරව වශමෂයනණ් 

S60 මල 

hood හඞ, 7. ඉස් චෑඟ්ම, බෆියන්නට්ටුච, සපෙණය. 
ඒ. -wink, උපා ඉකික් COC OD 

hoof (9, 2. කරය. a. -cl, කුරඇති 

hook හුක්, ඈ කොක්ක, ගාක්කය, crm ote. 
v. අ. -ed, වකටු [හ්රයණ් 

hookah හුනා, n. Em නලයක් ඈති රදාම්බොආනයඤක් 
hoop 90, n. වලල්ල, පට්බම 
hooping cough භුජ ඉං ක, ॥. amedtenwenicdes 
hoot 5,7. Baa පිණිස 110/80, @ 2) ahs. 

ගේ ඇඩීම. ආ. [asin පැලචවයියස් 
hop ගොජ, 0. Qa ගහණවෘ 1. B60r23R 
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hope 6@id, n. බලාචපොමරොත්නුව, විශ්වාසය. 

ඒ, a. -ful (n. -ness), a. -less 

hopper හොපජ්ංප-, ॥, පනර්න්නා, Das ඔර, ච, 

වැපිරිමේදි බජුවට තබාගහ්න භාජශය, 

gods 

horal හෝ,.රල්, 4 පෑ ජිළිබද, පෑ 

horary 6Mj5¢@8,a. පැග md දෘක්එහ, පැයක් 

පට්යශහ (ටන ගෝහ ක්, සමුහය 

horde ෆගෝථරඞ, %, හෑනින් තැන dc ජවන් 

horizon 6me6éda's, 2. පොලට හා gmx 

එක්වූ තැත ඉපණෙහ ODD, අහස්කෙලචවර, 

a. -tal, ered ඉකලවරට සම, හරි සරස්චූ හෝ 

මට්මව්රෝ [ 72, -bill, පක්ෂිවග්යක් 

horn භෝරණ්, n. අඟ. a.-y-a -ed, go ඈති. 

hornet @m15 ණෑට, n. 66S [ගැටුමක් 
hornpipe emi6woecd, n. CONS නාල යක්, 
horologe EMmSVEGIS, rn. men OBa යක් 

HP, හෝරායකනුය, ඔ~ ලසුච. a. -ical. 
nN -¥Y, හෝරායස්න ශාස්තූය (n. -ist) [පත්රය 

horoscope emdQdemsd, n mens, SAD 
horrible ගොථ රිබ්ල්, de භයානක, ඔංඝර. a. -d, 
Mx, ය, -fic, බර කරවණ. v.-fy , බයකර 
CFOs 

horror 25°65 , ඝ॥. mn, ALGoqda md. 
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horse S@J50, n. අශ්් ඵයා, අශ්ව ' මස්හාව. xn. 

-back, අයුපිව. n. -man, අසරු චා, අශ්වයාපිට 

යාමට esos, අයරු නහ්චායා. ॥, -power, 

ඉශ්වබලය, විකාඞඩිය කතට රාන් නල් 32000 ක් 

අඞියක් එසවීම මි ශක්තිය, %, -whip, අශ්ව 

Mei; අශ්වකශයෙන් නල නවා 

hortative @ad.d9, ( අ. දාඞභමුතුකම Gon, 
hortatorye@2d C628, SOc)s85gGD 

horticulture amS3 හල් 5395, nu. OQ හෝ Ga 

2,099 ශාස්හුය. n. -ist 

hosanna හෝඝ?' කන, inter]. ප්රශංසෘවේචා! 

11932 ;හ1:' , 3. මසේ. ॥ ier, widedsewa. 

n, -iery 

hospice ගොස්පිස්, n. ගමන්කාර්යණ්ට wes කෘර 
කරණ ඇල්ජ්ස් mised ආරාමය 

hospitable ඉ ඟාස්පි'බබ්ල්, 4. ආගහ්නුක සත්කාර 
කරණ. 7. -ness 

hospital මහා ස්පිට්' අල්, 7, ආරෝග්යශාලාව[ කාරය 
hospitality ගහොසපිමැ ල්ඉවි, n. potas act 
host @ajd5, n. 6dm2d, සමුහය, සංග්රහකරු, 
කහා රායම කාරයා, සෆහ්ප්රසාදා පූපය. %ෲ. -68ම 

(7) ෲ. -61:7 ඉමෆහෝසයව්අ ල්රි, හෘභා ම 
hostage @mdvOd, n ඇප පිණිස සනුරණ්ට 

භාරථර්රභ් goa 

hostile ගෞස් 2 ටල්, ao ඝ ංනූරූ, BSA. ෲ, -ity 



( 292 ) 

hostler € හාොස්*'ලථ (G4) Md: RS, 2. හාහායමෙ 

B අශ්වයන් බලාගන්නෘ 

hot Ga», a. 62-8, CH, සෑ ර, n.-ness. 7.-bed, 

CEMSTUID C1ftGa, ඉක්මණින් චෑඞීමට 

ආධාර ඝසථානය. a.-headed, සෑර, ඉක්මන් 

ඝාර. n-house, ( ලපවී ars අ දිය ශ්න ක් 

PSD Mm) OHA eat ගෝ මඩුව, a. 

tempered, ඉක්ම ES modd Soon 
hotel හෝටැල්, rn. භාජන aoe, eHdQa 

hough හා ක්, 7. =hocik [mote ends 

hound mad, nm. දෘඞ්යගමි AC. wv. උසි 

hour ¢86, n.o10.a. -ly, ජැෑයෙන් පැයට 

moe. ad.-ly, S180: 6,00. 2x. -glass, 

කාලස මෑහීමට @x22gGD DAA cess gat 

Bees (එක ගබඞා:ාවක ලු WER අනික් 

ගබඞාවමට ZO අරමුඤුනරෂගෙණ mea 

කියනු ලෑබේ) 

house ගොස්, ගේ, මගදෑූර, පවුල, IW 

em, වෙලද සමාගම, 6, නචාහැන්දරදදනවා. 

a. -1688. n.-hold, ගෙයි වැසියෝ, Snead. 

m.-holder, ගෙදර සචාම්.5, ගංනඝථ්2 5, n 
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සාර. v. SBSow oF dod 
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hish හන්, v. නිශ්ශබදකරණ වා, නලචනචා 
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n. -lism, අඋවච්ය දෘෂ්විය, Aston ශුනචාදූය. n-list 

identical එෙඞැ H5-n@, a. AD, ean 
identify S®0.adoeem,v. එමයයිකියා coos 
OO, FZMMOd. n. -ication [ ෂය 

identity එඞෑණාව්වීි, ॥. ඒම බව, නිර්චවිශේ 

Ides € එඞ්ස්, % මාථතු HE ජූලි ඕක්ළ හ1බර්යහ 
මාසවල 15 ඉචනිද සහ අනික් මාසවල 19චෙන්උං 

idiocy ඉඞ්ඉඹසි, n. (idiot බ.) 
idiom ඉඞ්ඉ ඉම, ඈ. භාෂා රිඡිය. a.-atic, -atical 
idiosyncrasy @@@BS 'කසි, n ගතිය, විශෙෂ 
සචභාව [ මේ ඞයා., 7, -cy. a. -tic, -tical 

idiot ඉඩ් ඉ ඹට්, ෲ, බුඞ්හෑන්තා, සිහිය දුර්චල gee, 
idiotism ඉඞ්ඉඹවිස්'ම්, n. භාෂා වී 9 ශෂ විසිය 
idle එෙඞ්ල්, a. කෟ මෑ ලි, අ ලස. v. ॥, -11688 
idol Chemie, n. පිළිමය, ර,පස, QTD AHO CH 
pce AED ලෑබු අය cos දේ. xn. -ater, Gro 
EGS BW o:-atress go Fake dt. -atrous, 7. -atry, 

රෑප ඈ දාහ්ම. v. -ise, අසික ලස ජ්රේම කරණව*?ං 
idy| යි *. කුඞා කාව්යෆ, විසහර දූකච 
idyll OD ග්රන්ථග, a. idyllic 
if ඉල්, conj. හම, ගොන් 
igneous ඉගනි?අඟ්, අ. ගිනී,ශින්නෙන් සෑලඟ 
ignite ඉගන ව්, v. පත්හඟකරණපවා. n, -ion 
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ignoble sa sOIOe, 7. නීච, අධම 

innominious ඉන් නො මිහ්ඉඅස්, අ. අගෞරව, අප 

HSA. 7/, -y [aa 

ignoramus ඉන්€ෂතකොර මස්, %ෲ. නූගතා, අඟ 

ignorance Sz 9'රන්ස්, n. ඉඤ්යෟනක ම, a. -t 

ignore ඉහ්ඟෙ'ථ්, 6, ම ෆාසෆක්කෘෟෘ ;රිණවා 

) 01%) ඉන් ආ:ඹ, N. හලගායා, කබරගො*₹£ා 

il ඉල්, a. නරග, අචාසහඟාචන්ඞන, අසන්ීප. x. 
//. -ness. 71, -blood, අං නාපය, සතුරූ කම. a. 
bred. ඉශ්ලාචාර CR HAs, ¢GeO. n.-health, 

SADT, අසනීපය. a. -judged, පරි ඤෟ එමී, 

ඉංඟුව ණ, a. -natured, ඉවගති ඈහි, Gass. 

7, -Will, අමා යස, එදිරිය 

legal ඉලඹ්ලීංගල්, a. නීනියට 56,0. ॥.-10% 
illegible ඉලලැජ්ඉබ්ල්, අ, RxeSOD පෑහැදූලි 

0,3. . -ility [te චිරුඞ. n. -cy 

illegitimare ඉල්ලී ජි ට්ඉමේ ව්, 4, අංවජාත, AG 

liberal ඉල්ලිබ්' අර ල්, a න්යාගවක්න නභැඟති, 
ම ලාඟභවූ. 7/, -ity [රූඬ 

illicit ඉල් ලිස්ඉව්, අ. හිනියට Sni නියම්යට ච් 

illimitable ඉල් ලිමඉ'ටබ්ල්, 6 අප්රමාණ, අනහ්න 

illiterate ඉල්ල වි-අරේ ඵ, a කභූහන්, ¢ ie, a. 

a, -teness.-'cy, ඟුනන් කම, අ භුවණ තම 

illness ඉ ඹ්නෑස්, 2. අසනීප 2, ©54m 2(1]! බ.) 



illogical @@eMeEQ aCe, 24. හකී ඡීනියටවීරූ ඞ. 

Dae වරුඛඞ 

illume ඉල්්ල්යුම්, v. එලියතරණ චා 

illuminate ඉල්ලයුම්ම හට්, රම, ආම ලකකර Mb», 

Cee දකුරු සිතියම ආදයෙහක් අලඞකාරකනර 

ණවා, 74, -i0De a, -ive 

illumine ඉල් ල්යුමිහ්. v. ආල හකරණවා, ¢ 

ලඹකාර කරණාචඞා [| යාව, අ. -%9 

illusion ඉල් ල්යු'ෂඟ්, . රැච්ෆිලි පෙණිම්, මා 

illustrate ඉල් ලස්ට්රෙ ට්, අ, උදාහරණ සතභයම 

ආද්යෙහන් පැහැදූලිකරණවා, .,ලංකාර කරණ 
Qo. n.-ion. uw. -ive 

illustrious ඉල (සෙට්රිඅස්, uu. CHD, කීර්හිමන් 

image ඉමඒ ජ්, n. පිළිමය, රූපය. 6, රූෑපයඝක්කර 

ණවා, සිතා ගන්නවා. 7. -ry, LASER, ලසහණ 

දුක්චීම 

imagine ඉමැ ජ ඉන්, 6. සිහාගන්නඵා. ((, -able. 

අ. -ary, මානසික, Bede? aes ඈති. 7.-ation. 

BASES, som, a: -ative 

imbecile @DaA Be, n. ථුර චලුයා. a, n.-ity 

imbibe @¢ ඉ ඉබබ, v. ඔබා හවා, උරණචවා 

imbitter ඉ ම්බිට්'ටර්, v. Ed පහඟනරණචා 

imbroglio ඉම ම ඛා (අ 2්, n, පෑටලිල්ල, අවුල 

imbrue ඉම බරු, v. පොඟවණනචඑං, නහෙමනවා 
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imbue ඉ ම්බ්යු, එ. සාසශම්පොචබනචවා,යුක්නකරණවා 

imitate ඉ මඉටෙට්, v. අහුව හෝ HDHD කරණ 

වා. 2-ion. a. -ive 

immaculate ඉ මමෑ ක්යුලේට්, අ. mee නැඟි, 

ශුඛධ [වැදූගන් 

immaterial ඉ ම' මට්රි' ලේ, ්, අථුව්ය, ආත්ම, හො 

immature ඉ මමෑට්යුඊර, a. නොපෑසුණු, . -ity 

immeasurable ඉ ම්මැයු'රබ්ල්, a. මනිණ්ට බැරි, 

ඉටුමාණ [pada 

immediate @D>SSIO, a. EB, ප්රමාද Ad, 

immemorial ඉ ම ම්ම ර්*ඉල්, අ. (මතක ගැති 

තර*ඉ) ඉතා පුරාණ 

immense ඉ ම මෑ Hed, අ, ඉතා මහත්: n. -ity 

immerge ඉ ම 'මරඒ්, v. ගිල්චනවා [ඵා. n. -ion 

immerse @ ම'මරථ ස්, v. ගියවහනචවා, DED @nOGD 

immethodical ඉ මැ හොඞඉකල්, a. SGovess 

O,.8, BIEO.H (රමක්ින් ලා අඹ 

immigrant ඉම ව. ග්රණ්ට, 34. වාසය පණි්ය gos 

immigrate ඉම මග්රෙ ට, v. Chas පිණිස ga 

රඛකට Oe». n. -ion [asta. 7. -ce 

imminent ඉ ම nwo, a. සිදුමවණ්ම යන, go 

immobile ඉ මමෝබඉල්, 4. SISORSON, සජිරං 

n. -ity [ චැඞ්,අපරිමින 

immoderate ඉමි මො 'ඩෛරේව්, 9. සුරුසු ප්රමාණයම 
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immodest ඉ මමොඞැ <8, a. BS ලජජා, විළි 05 
නැති, ¢Qa. ඈ. -$ 

immolate ඉ මශ ම ඉල්ට්, v. බලියුජාකරණචා, යාග 
QS) ais මරණ්යචෘ, 2. -ion 

immoral ඉ මො 'රල්, a. රුෂට, රුන්ශ්ල, 7. -10* 
immortal ඉමමෝර් -ටල්, a අමරණියවු, %, -ity. 

ඒ, 186, නොමැරෙණ්ට BELEN, wees AS 
හිය පචතණ්ට සලසවහවඵා 

immoveable } ඉම්බුඵ. බේල්, a. සෙල ඵය ems immovable OD, HHI, 035, eavon. 
n. -ity 

immunity ඉ මිම්යුනිවි, x. හිදාහස 
immure ඉ මිමුර, v, ඇතුල් තාව HAMAD, හිර 
කරණචඞා [n. -ility 

immutable ඉමිම්යු'ටබ්ල්, a. ම වණස් SmEdDE. 
imp ඉ මජ, %, පිශාචයා, QOD, මැරවර ලමයා 
impact ඉමපැක්ට්, n. එකට Deo [ ණවා 
impair @2¢0g6, v. අඞ්රකරණවා, හාණිකර 
impale ඉ මපේල්, v. උලතබඛෘෟ මරණචා, කොටුකර 
Lo. 7, -ment 

impalpable ඉ මපෑල්ංපබ්ල්, a. ස්පථ්ශනල om 
Mi, ඉතා Bow, gros. [ දහවා 

impanel ඉමපැස්ඇල්, v. සම ල්ධහගයක් සෘ 
imparity 990,83, n. අමතා ව 



304 

impart ඉ ? පාථ ට්, 2. දොනචා, eHDaOr 

unpartial ඉ ඉපාථ ංඡල්, a. අපසඝපාත, සාධාරණ. 

%. -ity [| හොහෑක 

impassable ඉමපා ස්'සබ්ල්, අ. පසකර යණ්බ 

impassioned @ ere 'අණ්ඩ්, අ. අහුරක්ත, gar 

උනන්ද්රවු 
impassive කත්පෑ ස්සිව්, අ. උනන්ථු හොවෙහ 

impatient ඉම ජේංෂණ්ට්, අ. ඉළඑසිලිහැ හි, ඉක් 

මන්. n. -ce 

impeach 9280, v. රජරද්රෝහිකම oni sda 

ප්රසඞ මහා අපරාධයක් ගැණ seqwedisaes 

MOD, ංඋස්තබනවා, අ, -able. 71, -ment 

impeccable ඉමපෑංක්'අබ්ල්, a අපාප, පවුනල 
297 8 

impecunious ඉම Bagdsed, a. මිල see නැහි, 

ESe: 7. -sity 

impede ඉමප්ඞ, v. ඛාධාක රණචා.??. -iment 

impel ඉපොෞ ල්, 6, මපාල ඔනවා. a. -lent 

impend ඉ ම්පෑණ්ඞ්, v. soso) තිමබආවා 
impenetrable ඉ ම පෑ න්ඉ'ටුබ්ල්, a. සිදුරු කල 

නොහැඟ, ඇතුල් විය € ඟා නෑ A. n. -ility 

impenitent ඉනිපැ හ්ඉ OH, 1. පසුහෑ විලි හෙ 

DM, මුරණ්ඩු. n. “26 [%. චිසිහියා විගීය 

imperative ඉම්පෑරථ*අෆිව්, u. සජීර com Enon. 
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imperceptible ඉ මිංපථ සෑප්වීබ්ල්, a. ඉන් ළ්රිය ew 
1 චර භහො€එහ,ඉතා EBSD [are පිළිබඳා.;. -ion 
imperfect ඉම පථ්ලෑක්ට්, a. අසමපු.ණී, අනින 

imperforate ඉම්"පථ ලාරච්, අ,සිදුරූ ඉහොඟකල, 

සිදුරු aid 

imperial ඉම පිරි'අල්, 0. අග්ර රාජ්යය සළිබදා,' රාජ 

කීය. 7/. -ism, අධිරාජ්ය qocH Qa. ॥. -ist 

imperil ඉමළපැර ඉල්, අ. අන්ත රසට පමුණුව nd: 

imperious ඉඟම්පරිදස්, 4. බලය MES පචන්චහ-. 

ලඋථ්යාරහර. ॥. -ness [වන 

imperishable ඉම පැථ ඉන් 'අබ්ල්, අ. විහාශ |Em> 

impermeable ඉම 'පර මි'අබ්ල්, a. ඈ තනුල්චිය ome 

. හැඟි | කනක ං %., -ity 

impersonal ඉ ම .පථ සංහඟල්, අ. පුද්ගලික €නාවචඝ, 

impersonate ඉම් 'පථ ඝන ට, 9, අප්රාණි Sedo 

emnoomeods දක්ව වා, 7, -ion 

impertinent ඉම 'පථව*ඇණ්ට්, a. gadADy අනි 

සිංලසසබෙආනාවචෙහ, ගරූ නෑනි. 7, -ce 

imperturbable ඉම 'එළථ 'බර්බ්' අබ්ල් a. DOS 

කල SOA. x. -ility 

impervious ඉම" SdH ed, a. ඈඇඟල්විය හෝ Bs 

රූකල CHB. 7. -ness [-usness,-sity 

impetuows ඉම් පැට්ය අස්, a, SHMOs', සෑරවු, n+ 

impetus ඉඳ පිද ඝ්, n. CHO, සෑර 
1 
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impivty ඉමෙ පෛඉටි, n. අශ්රඞාච, අභක්නිය. a. 

-OuS (7, -ness) [ නවා 

impinge ඉමපිංජ්, 9. වදඳිහවා, නට්ටුවී නිෂබ 

impious ඉ මපිඅස්, a. (impiety බ.) 

implacable ඉ ංම පෙල *කබ්ල්, අ. එළිඊය mom, 

සංනාස්දදහ. vn. -ility, -leness 

implant ඉමජ්(ලෑණ්ට්, v. පිහිටුච හවා 

implement ඉ මපලිමැණ්ට්, n. ආයුධය, Codd 

implicate ඉම්ප්ලිකේට්, v. අසුකරණවා, පටල 

වනවා. ॥. -ion 

implicit ඉමිප්ලිසිට්, අ. හෑඟෙන, සැක 0:4, 

සම්පූ ණී. /?. -ness [ නවා 

implore ඉ ම පෙලාථ, 6, ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ල 

imply ඉම් පෛල, v. හඟවහතා 

impolite ඉම් පාල ලව්, au. අශ්ලාචාර, අංශිෂට 

impolitic ඉම පොල්ඉවක්, අ. අභුචණ, DOKI 

හුරූ නෑති [ හි. n. -ility 

imponderable ඉ මළ පාණ්'ඩ'රබල්, 4. බර හැ 

import ඉම එ ප්රට්, 6, පිබරටකින් ගෙන්වආවා, 

හැගෙනවා. 7, පිමරටකින් ගෙම ණනලරද, 

අභිප්රාය. x. -ation. a. ant, වෑ ඳූගන් (2. -ce). 

importune ඉංමපෝට්යූන්, 2. ඉහා AND r DSS 

ඉල්ලනවා, පෙරැහ්හඟරණවා. a.-ate. n. -ity 

impose ඉමි ම 33ස්. 2. MAM». a.-ing, BHO OF 
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න. n.-ition, බද්දූක් නිගමක්ිරීම, බද්ද, ප්රයෝ 

ගය. n. -t, බද්ද, බර 

impossible ඉ මිපෞස්සිබ්ල්, අ. (CORD හෝ 

කරණ්ට) හොහෑ ණෘ, n.-ility 

impost ඉම ප ස්ව, 2. (impose බ.) 

imposture ඉමපො ස්බ්යුථ, Nm EOS, ප්රයෝගය- 

7. -0£, වඩංචාකාරයා 

impotent ඉ ම්පො *ටණ්චව්, a. GB. n. -36, -cy 

impound ඉම පෘණ්ඞ්, v. කෞටුවක Oa DAD 

වා, හිරකරණවා 

impoverish ඉමි පාව අරින, ve EFS ගර ණවා, 

arse අඞුකරණඒා ගහෝ D1, Bm6eaedo.n.-ment 

impracticable ඉ ම්පරක්වි MVE, a. MSSM 

කි, හසුරුවාගත @oon 4. z.-ility, -leness 

imprecate @8G e230, v, ශාපකරණවා., ॥. -ion. 

අ. -Ory (ණ්බ නොහැකි. ෲ.- ility 

impregnable ඉංමිපරැග්' HAG, (4. Bo ඉල්ලා ග 

impregnate ඉ මිපරැග් ඉන්වී,, ? දරුගැබ අටන න් 

ODD, සංයුක්තකරණවා. .-1011 

impress ඉංමිප්රැස්, 0. එබි ම හ් ලකුණක් කර 

ණවා, Gi Qed චදූ්දානවා, n. (/.-1016.$%. -ion, 

228, ලකුණ, පිටපත, 180, එක D650 
ගැසූ පොත්වල BO Dae. a.-ionable. a. -ive 

(අ. -11688 ) 
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imprint ඉමිපුණ්වී, 6, ASE9S ලකුණක් කරණ 

චා, අච්චුගහණවා, හිනේ ධාරණය ආරණවා 

imprison ඉමි ප්රිස්' ක්, v. හිර ක deed. n. -ment 

improbable ඉම පෛරබ්' අබ්ල්, 1. සෑබැවිය හං 

හෑකි, සිදුවීම රූෂ්කරව, ෲ. -ility 

improbity ඉම පු බටි, n. වඹනතන ම 

impromptu ඉමි පා ම්ප්ට්යු, n. එවලේම කී om 

කල යමක්. a. emai’, [-rietr 

improper ඉම්ල පරාජ'අථ, a. Res, අසත. 7- 

improve @306xD, v. වඞා GEMS M2, ථයුණු 

INO MD. a. -ablo. n. -ement 

improvident ඉ ම් පෙරාවිත AsO, a. CAM SM 

සලකහ, පිරිමැස්මනැති. 7. -ce 

improvise ඉංම්ම පරා වස්, v. කලින් ganes 

DiQD කරණවා. 2. -ation 

imprudent @2d61 AAS, a. අනුචණ, අපරික්ෂා 

කාර. 7. -ce [ හැඟි. 71. -ce 

impudent ඉමිප්යු'ඞණ්ට්, අ. ගරූ :ගෑති, ලජ්ජා 

impugn ඉම්ප්යුන්, v. SO, DOME MEd, සට ගංකරං 

mb». a. -able 

impulse ඉම්පල්ස්, 4. සින පෙලඹ්මේ GIax. 

වැදීම් Slax. n.-ion. @.-ive (7. -ness) 

impunity prog RS, ॥. gQatO හෝ අනත රං 

සට අසුණනොවී සිටීම 
impure ඉමඅළඅ පුර, a. අපරිසිරු. 2. -eness, -itv 
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impute ඉ මිප්යූ ට්, එ. Poi කරණවා, පංචර්ණචා. 

අ. -able. 7. -ation 

in ඉන්, prep, සහ ad. නූල, ඇංහුලේ, ඇතුලට 

inability ඉන් ඈ; බිල්ඉංවි,:, ගුපුවවචක්කම 

inaccessible ඉහ්ඈඇඟක සැ සඉබ්ල්, අ, ලං වණ්ට 

නොහැසයි. /, -ility 

inaccurate, ඉත් ඈ ක්යුඊට්, a, Sard, වෑරදි. 

nm, -CV [Di Gwe. a. -ve (74, -ity) 

inaction ඉන්ඝෑ ක්ං'ෂහ්, %, BaD BO, කම 

inadequate ඉන් ඈඞ්ඉක්වේබ්, අ, ඞභොසෑැෑගෙණ, 

මදිවු., n. -teness, -cy 

inadmissible, ඉ ක් අ; ඩිමිස්සබ්ල්, a. ඉඩ ESO 

ඝහෝ භාරගැණිමට ගෙසැගහෙණ. 7, -ility 

inadvertent ඉන් ඈ ඞ්'චර 'බණ්ට්, අ. අපු්රවේසම, 

කල්පහාචඑ නැහ, nu. -ce, -cy, කල්ප නාව DD 

කම, කල්පනාව මදිවීවෙග් සිදුවු වං 2දල්ල 

inalienable ඉ න්ඒල්'5ංනබ්ල්, අ. අන්යඉයකුට 

යුතුලෙස අයිතිකෝොට දිය COOH 
inane QPS, අ. නිෂ්ඵල, අථශක් නැඟ. xn. -ity. 

n. -ition, හිස්කම, IH [හැහි 

inanimate ඉන් ඈ gas, 2.560: 8, උන්සාහ 

inapplicable ඉක් ඈඇජ්පල'කබ්ෆ්, a. හොසෑගෙණ, 

නොනැලපෙහ. x. -ility 

iuappreciable ඉස් ඇජ්ප්රිහි' දඅබ්ල්, a. හොදා හ හ, 
නොසෑලගොහඟහ 



( 310 ) 

inapproachable ඉන් ඈජ්ඉප්රෝච්'අබ්ල්, a. ලංවිය 

අංනාභෑයා 

inappropriate ඉන්්ඈඡජ්ප්රෝප්රඒ ට්, a. ආපසුරුසුං 

අඉයාෝග්ය. 7, -ness 

inapt ඉන් ඈ ජචව්, a. eee, දුහ්රරූ . x. -itude 

inarticulate ඉන් අථ වික්යුළල්ච්, a පෑහෑදිලි 

ලස SAG SIDE. 7?, -11658 [omen 

inartificial pA PSEBD eC, අ. SRIVE, සච 

inasmuch ඉ න්ඈ ස'මච, ad, සහ 607, නිසා, 

a. 5s ( කරණ, හොසෑ ලක්ා ලි. n. -on 

inattentive ඉන් ඈ ට්ටැණ්ටිව්, a. හිත යොමු SS 

inaudible ඉන BAC, a. හො ඈ සඟ, 7.-11107 

inaugural ඉන්ඕග්යු'රල්, අ. වැදාගහ් කමයුන් 

නක් පබන්ගන්හ. v. -te, පටහන්ගන්නචා. 

සිරිත් CDOs නිලයක් භාරකරණචා (n. -ion) 

inauspicious ඉන්ඔස්පිණ්අස්, a. අශුභ, අනිෂට 

inboard ඉන්බෝ ථ ඞ්, ad. Om හෝ යාහාවක 

inborn ඉහ්බෝරීන්, a. SAO, සහජ 

inbreathe ඉනණ්තූන්, v- (ඈතුලට) හුස්මගන්හඇව්ං 

inbred ඉ හ්බරැඞ්, a. SHO, සහජ 

incalculable ඉන්නෑල් සං්ය' CAG, 4. ගණහ් කල 

සහොහෑක්ණි 

incandescent ඉන්කැණ්ඩැස්'සණ්චව්, a. රස්හ 

ඉයන් සුදුවූ, රස්්නයෙන් EGomm- x. -ce 



(tent, 9 

incantation, ඉ හ් ණ්ටේ'ෂණ්, n, 0, G88, ජප 

BSO, මායාච [n. -ility 
incapable @N es 'පබ්ල්, a. gaed3, අයෝගා. 
incapacitate ඉන් කැපෑ ස්ඉටේව්, v. අසඝමමී හෝ 
අඥයෝගාකරණවා. ॥. -?, අසම්ථ කම 

incarcerate ඉණන්කංාථ ''සරට්,:.හිරකරණ්යපවා. 7, 1011 

incarnate ඉන් ෆා ථණෝට්, a. මෘංස ශරීරයක් ඈ 

ති. n. -ion, ශරීරයක් ගෑ ණිම, අචහාරය 

incase @We aed, 5. ඉ පට්ටි ආාඋයක දෘමා තබනවා 
incautious ඉ ණ් කා ළස්, අ, ප්රවේසම් නැනි.;;.-11686 
incendiary 930,883, ॥ හරහට ගිනි 

තබඟ්හා. n. -ism 

incense oa, Wd, n. BES COs, සුවද ථුම, v. 
කක්ෞපහකරණවා 

incentive ඉන්සැණ්ට්ව්, අ. පොලඹවඵීන,. ඈ. 

පොලඹවහ කාරණය 

inception ඉන් සැෑජ්ෂණ්, nu ප්රාරම්භය, ods 
OT. a -ve : 

incertitude ඉන් 'සථ ටිඛබ්යුඞ, 2. අනුමාන කම (ok 

incessant ඉන සැ ස්'සණ්ට්, (. නිරන්තර, තොර 

incest ඉන්සෑස්ට, 2. ඉනා ලඟ නෑයෙකු සමග 
සංචාසයක්ජිරීම, ව්යභිචාරය, a.-uoug 

inch @o®, 7. අඟල, කුඞා ප්රමාණය. ad. -meal, 
අඟලෙන් අගල, Conmnia 

incidence ඉන්සි'ඞන්ස්,  එකක්පිට එනක් 
වැටෙන Ex29 හෝ ආකාරය 
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incident ඉන්සි'ඩණ්ට්, ඈ, BEsVO කාරණය . a. 

වැටෙන, අහම්බෙන් සිදුවෙහ, අ. -al, god 

බෙන් CDH, අමුතු, PADD sm, සම්බ චු 

incipient adda ණ්ට්, අ. පටන්ගන්හ 

incise ඉන් සෙස්, v. MODS. 7.-i0N, (/, -ive 

incite ඉන් සට, ». පොලඹනවා, CANES 

ණචා. 2. -ment | a. -ity 

incivil ඉන්ස්ෆිල්, a. ගරු MA, අශලාවාර, 

inclement ඉ හ්කලිම'අණ්ටඨ, a. MAD, OG. n.-cy 

incline ඉන් කලකන්, »%. ඈඇලවෙනවා, හැඟෙ 

නවා, සින ඈ දෝොනවා, නරඹනුට කැමතිව NO», 

7. බෑැවුම. a. -able. x. -ation 

inclose exaweid, අ, —enclose. x. -ure 

include eS ක්ලූඞ, v. අඬඞංගුකර ණඵා, a. -sive. 

71, -sion [අසංමබෙගා. n.-2e, -cy 

incognisalle ඉන්නා න්නිස'බල්, a ඇදානගනහ 

නොහැසදි, n. -nce. a.-nt 

incoherent ඉන්කොහ්'රණ්ට්, a ගැලප නෑහි. 

inzombustible ඉ V6 ක මබස්ටබ්ල්, අ. CES කො 

ad, ඉලුකල Cnn, 8. n. -ility 

income ඉන්ඟකම, nN. Hac®, අය. nN -ing, 

ඇතුලබ FD, ලගඟාඵ්ම 

incommensurable ඉන කාම මැණ්යු'රබ්ල්, අං 

ප්රමාණයෙන් අසමාන. ॥,.-[11107. අ. -te, S969 

හෝ ප්රමාණයෙන් අසමාන 
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incommnode ඉන් කොමමෝඞ්, v. අපහසුකරණ 
Oo. අ. -ious 

incommunicable ඉන්කො මම්යුන mae, a. දිය 
නොහැකි, ¢sFaeemem &. a. -tive 

incomparable ඉහ්කො ම 'ප'රබ්ල්, a. cD. කල 
නොහැකි, n. -ness 

incompatible ඉන්නො මපෑට්ඉබ්ල්, a. එක්ව B 
SAAD බැරි, නුහුරු. n. -ility 

incompetent @re@m=B OSS, a. පුළුවන්කම 
O15, අයෝග්ය. n. -ce | පූ ඒෑ. mn. -ness 

incomplete ඉන කෞ - CBS, අ. හසොනිමි, god 
incomprehensible ඉන් කො පුහැන්සිබල, a. නේ 
රුමගත පොහැසක්ි, ॥. -ility 

incompressible ඉහත කා ම ජප්්රැස්සිබල්, a. මිරි 
Bo oma. n. -ility | බැරි, අචිනනෘං 

inconceivable ඉක් කොන්ස්ං වබ්ල්, a සූතනණ්ට 
inconclusive ඉහ කාන්ක්ලුස්ඉචි, u. හරි තීරණ 

යක් 0,8. //, -ness 

‘ncongruity ඉංහ්කොන්ග්රුඉවි, 1. එනග 18 
කම, ඉසමණ ම, a. -ous [චැදෑගන්, සුඵ 

incOnsiderable ඉන්කොන්සිඞ'ංඅ'රබ්ල්, a. Om 
inconsiderate @Je@s9:789:¢eS2, a. කල් 
පනා නොනරණ, ඉක්මන්, නොසෑලකිලි 

inconsistent ඉ න් තා SRS OBO, a OMDB, 
විරූඬ. , «ce. -cy 
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inconsolable ඉන් කෘ හේසෝො'ලබ්ල්, අ. සනසණ් 

බ ema. 8 [( අ සපිර. n. -cy 

inconstant ඉන්නන් 'ස්ටණ්ට්, a. චෙණස් වෙන, 

incontestable ඉස් කාණ්ටෑ ස්'බබිල්, අ. අරෝව 

ems විචාදනරණ්ට ඉඬඞනෑඞභි, නිසෑක 

incontinent ඉන් කා ණ්විහැණ්ට්, අ, ආශාව මෑ ඞ 

හොපවතහ්වන, කාමුැන. 7. -ce, -cy 

incontrollable ඉන් කා ණ්ට්රෙ! ලං බ්ල්, අ. මැඩ 

පෑචෑන්විය Smee [වාදාක්ිරීමට ඉඞහෑභි 

incontrovertible ඉහ කාන්ටෝ වර ෆිබල්, a චී 

inconvenience ඉන් කොණන්වින් cad, rn. අපහසු 

කම, v. අ. -t, අපහසු, Deer 

inconvertible ඉන්ෂ කාන් 'වර්ථිබ්ල්, a. හෑ රවිය 

හෝ ඉවණස්ඟල ama. 5 

incorporate ඉන් නොර් පොර ට්, a ශරීරයක් 

Dig, සංයෝජන. rv. සමාගමක්වථමෙක් සම් 

AD කරණවා, සෟයෝගනරණචවා. ॥. -ion 

ඵකට බෑ ඳීම, සංෂයාගය, සමාගම 

incorporeal ඉන් කාථ්පෝරි'අල්, a. අශ රීරික 

incorrect ඉන්කොර රැක්ට්, a. හරිහෑභි, වැරදි. 

74, -ness 

incorrigible ඉන් කාරී රිජ්බ්ල්, a. හික්මවිය 

C2018, අභිශයෙ ඟ් රුෂටවු. n. -leness, -ility 

incorrupt ඉන් කොරරජවී්, a. FANSMOD, gac 
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නොවහ, a. -ed. a. -ible, Gara 6209729, 
නපුරට 1 SHSM 8 (n. -ness).n. -ibility. 
m,. -ion 

increase ඉන්කිස්, n- 0.889, O.3888d. v. 
චැඞිකරණවා, මහහ්වෙනවා, වැඩෙනචා 

incredible ඉන්නරැඞ්ඉබ්ල්, u. Sdowme හො 
හැකි, 2. -ility, -leness [ සුලු. 78, -ousness, -ity 

incredulous ඉහ්කරැඞයුලස්, a. අවිශ්වාස කරණ 
increment ඉන්ක්ු'මණ්්, n, වැඞිවීම, 2.5889 
incriminate eS HIQSAHO, vr. දෝෂාරෝපණ 

සඝ කරණවා 
incrust ඉහන්කස්ට්, v. පොන්නකිහ්මෙන් Ans 

වා. n. -ation (n. -ion: 
incubate @ <ar_eOO, v. COPS BH රක්ිණවා. 
incubus ඉ ංන්ක්යුබස්, n. EMdnsos හිරි චෑ 

වීම් හෝ පඞාව, ඉතා AS@AD කාරණය 
inculeate ඉන්කල් කේට්, -2, නෑචන නෑවත « 

ෂමණ් BMD මද්දනවා. ෲ, -ion 
inculpate ඉන්කල්පෙච්, v. වද්දා තබනවා 
incumbent ඉන්කමං'බඛණ්ච්, u. 28S, යුතුවූ, ක 
රණ්ටම ඕනෑ. 2, නිලධාරියා, භාරකාරයා. 
nm. -cy 

incumbrance ඉන්කම්ං*බ්රන්ස්, x, —encumbrance. 
incur 923-24, v, පඹුණුචාගක්නවා, අසුවෙනචා 
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incurable pS කෲ' රබ්ල් 4. සුවනල ණොහැයි, 

අසාධ්ය, %, අසාධාමරෝගක්කාරයා. n. -ness 

incursion ඉන්*ක52 'නේ, n. සතුරුකමට අදිස්සි 

යෙන් චබැඅළ්ම හෝ ඇනුල්විම, අ. -ve 

indebted ඉඟණ්ඬඞෑඛට්*ඞේ, අ. නයවසිවින, x. -ness 

indecency ඉ ණ්ඞ්'සන්සි, rn. අම්ශාහභනණගකම, අව 

ක්රිඝාව. අ. -t [ සුලු, අනවරභහ 

indeciduous ඉ ණ්ඞිසිඞයුඝඈස්, a. නොවැටටහ 

indecipherable ඉ ක්ණ්ඞිමර ස 'ල'රබ්ල්, a. Boe 

DOD 62H, 8 [ණයක් 2,4 බව. a.- ve 

indecision ඉ ණ්ඞිසිෂ්' අන්, 4. Bsn. හිනම, තීර 
indeclinable @SHasmez හබල්, a. (Ooms) 

D6D, Bx 52018. 7. අව්යය 

indecorous ඉණ්ඞිම කාරස්, අ. නොහොබින, අ 

යාග්ය., . -um [එගෙමදූ! 

indeed ඉණ්ඞ්ඞ්, ad. ඈ හ්තට ම, inter}, mA@xr¢! 

indefatigable ඉ ණ්ඞ්ඟෑට්ඉ'ංගබල්, a චෙගෙස 

කල මගහොහැසි, ඉහා විය8චනත 
indefeasible ඉ ණ්ඨිගීස්'ඉබ්ල්, අ. නිප්රෙහා නල 

@2020725. 2x. -ility 

indefensible ඉ න්ඞ්්යෑ න්සිබ්ල්, a ආරක්ඝෂෘ කල 

මහොාහැක්ඟි, හිලොෙොස්කල හොාහෑයාි 

indefinable ඉ ණ් බියෙන් ඉබ, «. නියමශට 
Sans හඝහොකලගෑක්ි 
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ර්ඉනිව්, ar eHam, සන්තක 

. 71 -ness 

Cold, a. මණණ්ට AS 

1ල්ඉකේට්, a. අවිනීත, 62. 

oy 

(PAGE, ඒ, අලාභහානිවි මෙ 

AD, අලාහහාණි ගෙවනවා. 
-ty, චබන්දිය 

ට, ?්. ¢3 ආක:ර්යට memd», 

ා, mn. ration. mn. -ure, පෟ 

[ධණවන්. n. -ce, -cy 

ඞඩ්පෑඥණ*ඞණ්ට්, 4. cOat නෑනි. 

සිළ ලසෛනබ'අබැ්, a. Seed 

ය ඞිස්ට්රක්වෆිබ්ල්, 4. විහාශකල 
lity 

8:9, a. භක්තිචන්භහ්යෑනමහැති. 

තූ [පටුන 
, ඈ සමක් පෙන්වන ලකුණ. 

, @ ඉන්දියා දෝශය පිළිබඳ, 

mn. ඉභ්දියා සවරොශිගාං, n. 

ලාටු වශීයක්, ඉණ්ඞිස රබර් 

3D, දක්වනවා, ගහඟවහවා. 

tive, SSeS ක්ියාව,යඅ.-07' 

1, ?. DQmear Me ociaeds 

. a. -able. n. ment 
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indifferent ඉණ්ඞිෆ් *:ං'රණ්ට්, අ. CEE CEG, 

මඞ්යසථ. n. -ce [ පත්, ජන්ම 

indigenous ඉඟණ්ඞිජ්්ඉනස්, «. සවචදෝශයේ උ 

indigent ඉණ්ඞි*ජ ණ්ට්, a. & ළි දු. 2, -ce 

indigested ඉ ණ්ඞිජැ ස්'ටඞ්, vu. GSH, S561, 

හොද පළගවෙලකට HA? Soon. «a. -ible. 

71. -ion ¢& oe 

indignant g9@mOat OSD, a. oso සහ්නච 

DES අමනාප චූ, n. -ation. x. -ity, ඉවනම 

QO, emerg39 | 
indigo ඉණ්ඞ්යෂගා, 7, නිල්, අවරි 

indirect ඉණඤ්ඞිරැක්ට්, a. කෙළින් Mid, ඈද 

indiscreet තුං ණ්ඞිස්කිට්, අං GRIM, ගුවණට 

හුරූ නැති. 7 -tion 

indiscriminate ඉ ණ්ඩිස්කි ම ඉණේට, a, Demand 

Ord, ඉචුල්වූ. අ.- ing |බඹහැමකරණ 

indispensable ඉණ ඩිස්පෑ න්'සබ්ල්, «a. අවශ්ය, 

indispose ඉණ්ඞිස්පෝස්, v. අකමැනිකර ණවා, 

විකක් අසනීපකරණාවා, 2. -ition 
indisputable ඉ ණ්ඞිස්හ්යු' බබල්, c._mincontestable 

indissoluble ඉණ්නිස්සොල්යුබල්, a උයකල 
ගොහැක, COHME CMOS 

indistinct ඉණ්සිස්විංක්ට්, a. Ged, ගැති, පැහැ 
දූලි ond. 7, -ness 

indistinguishable ඉණ්ඞීිස්විංග්විස්'අබ්ල්, a. වෙ 
ණස දාහගගත EMH 
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indite 9ASGHD, v. ලියයුනු හෝ Hoan od 
සි ශා ©6002. z.-ment 

individual ඉ නාඩි ag : ල්, 4, තනි එක, a8 
එක්ෂගශෙනා. 2. -ity, හනි පෑවැන්ම, Omded 
චෙණ්ස්කම. 5,-196, n. -ism [n. -ility 

indivisible ඉ ණ්ඩ්විස්'ඉ බිල්, a. බටය Ooh. 
indocile ඉණ්ඞොසඝ්ඉල්, u. හොගකමුහු. n. -ity 
indoctrinate ඉ ණ්ඞොක් ටරිණෝච්, අ, දාෘනගත යු 

තූ මූල්කරුණු උගන්වනවා [ භාණාපිළිබ ද, ආය 
Indo-European ඉණ් ඬෞ යුරොපි' අන්, 
Indo-Germunic ඉණ්ඬො ජපර*මණික්, 

indolent ඉණ්ඞො*ලණ්ව්, a. අලස. n. ce 
indomitable ගුණ්ඩො ඉඉංට්බ්ල්, a. මැඩ පැවෑත් 

Do @22mM, 8 
indoor ඉණ්සෝර, a. ගේ Fins පිළිබද 
Indorse ga eide, ද, s<endorse. 7.-ment 
indubitable ඉණ්ඞ්යුඛබ'ටබ්ල්, a. EQMAME 

 මවනොගැහක, Hors 

induce ඉණ්ඩ්යුස්, v. කැමතිකරණචා, «aed 
_ නවා. 2. -ement. 4. -ible 
induct ඉණ්ඞක ට, v. සිර්ත්ලෙස නිලයක් od 
Maelo. ෲ. -ion, නීලයක් භාරක්ිරීම, සමා භෲ 
කරුණුවලින් Code කාරණයක් ඔජප්පුයඊමෙ 
තක කුමය, වදුල්බලය යෑවීම. a. -ive 

indulge aA, 2. කෑමැන්නබට ඉඩඞඩදොනවචා, 
ප්රසන්ඟභකරණවා,.නිදානසදොන චා. %. -nce, a.-nt 

( a. ආයෲෘ 
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indurate ඉණ්ඞ්යුරෙ ට්, v. දූඞිවෙනවා, දෘඞිකරණං 

වා, 71. -ion 

industrial ඉණ්ඬස්ටරි'අල්, a. ශිලපශෘස්න කමණික් 

ත පිළිබඳා. අ. -ious, රසහාමවෙහි agro, උන්සා 

Ode. vn. -y, කඞ්සරකම, අනලස්ව සෙදිම, 

ඨම යම Eds හැනීමෙ සෙද්ම 

indweller ඉණ්ඞ්වැ ල් 'ලර්, 4. පදිංචිකාරයා, වා 

සියා. අ. -ing, ඇතුලෙහි වාසය කරණ 

inebriate ඉන්රබරිඒට්, v. මහතනරණවා. 71. -ation. 

m. -etv. 7. සහ අ, -ant 

inedited ඉන් ෑෑ ඞඉ'ටඞ්, අ, oka කිරීමට SA 

නොකල, SED නොකල [ose 

ineffable esters Ae, a වචනවලින් Ro 

ineffaceable @etqisedd ga, අ. Aaa 

@ 2020728 [ නැඟි. 7. -ness 

ineffective ඉන්ඈ; ්ඝෑස්විච්, a. Bee, බලය 

ineffectual ඉන් ඈ ල්ෆෑ ක්ට්යු' අල්, අ. සිළු හොවෙ 

න ආකාර, Mes GOI බල නැඟි, ud. ly 

ineflicacious ඉ ඟ් ඈ ලලිත පස්, (. සැහෙන ගුණය 

හෝ බලය 0:8, Dae. n. -?' 

inefficient ඉන් අ, GBs 'අණ්ට්, අ. අසමථ, අයෝ 

ග්යය. ॥,-6% [ සහ ණ්මදි, n, -ce,-cy 

inelegant ඉන් ඈ (ල ඉංගඥණ ට් % GERIZH, ල 

ineligible ඉන් අ, ල් ඉපත් බල්, «1 අ ම යා:ග්ය, යුනු, 

a2 නෑකි, n. -ility 
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inept og. ජ්, a. අයෝග්ය, මෝඩ. 7, -itude 

inequality ඉන්ඉම “ටාල්ඉටි, 34. එ නතසමහැනිකම. 

Bo Dad [2.28 

ineradicable ඉහඟ්්ඉරැඬඉ'කබ්ල්, a. 85 Sm - 

inert @RdO, u. GONE හැඟි, අලස. n.-ness. 

71. -18, BARA, ගමන ශංවණසවිමබට Ad 

ඛාච [ හෑකි, අනගි 

inestimable ඉන් RED * බල්, 4. අගය Ba ණො 
inevitable ඉන ඉෑ වඉ*ට්බ්ල්, අ, වැලකිය හො 
cS, අවශ්ය 

inexact ඉන් ඇග්සැ'කට්, ය. හරියටහැති, අසභ්ය 
inexcusable ඉ හ් හස් කුස්: «Qe, අ. නිදාහස්විය 
Gor, mbes, නරුන්තර 

inexhaustible ඉඟ ඇග 'ඕිස්ටිඉබ්ල්, u. MBI 
වට ගැතිනල නොහගැසි 

inexorable ඉඟ්ඉ; ක්- ඹ'රබල්, a ඉල්ලීමෙ හ් 
සත හැරචිය හොහෑ K, BO 

ineXxpedient ඉන්අ; ක්ස්පිසි*'අණ්ට්, a. SE StF 
ප්රයෝජන 77h. 1, -cy, -ce 

inexpensive ඉඟන්ඈ ක්ස්පෑන්සිවි, a. බොහෝ 
වියදාම් - හොවන | කම. ය. -d 

inexperience ඉන් ඈක්ස්පීරි*අන්ස්, ॥. නුපුරුදු 
inexpert ඉන්ඈක ස්'ළ ථච්, a. අදෘූසෂ, පුහුණුනැසී 
inexpiable Qe. ක්ස්පි' අබ්ල්, a. මෑඝිය නො. 

OMS, CHES  හොහෑයා 
Vv 

%෴ 
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inexplicable ඉන්ඈ ක්ස්පලිංකබල්, a. 5016.8 

කල Sov 8, g5eadiq 
inexplicit ඉන් ඈක්ස්පලිස්ඉච්, 4, més 218 
inexpressible ඉහ් ඈ Mohdhad,a.dcemaid 

inexpressive ඉහ්ඈඇ ක්ස්පරැස්සවඵ, a. වථඵහොහහ 

බහ |කල හොහැඟක, බෙරියනහොනගැෑක 

inextricable ඉන්ඈ ක්ස්ටරිං කබ්:(2ඒ, a Bend 

infallible ඉහ්ලෑල්ලිබ්ය, අ. චරථගාම බැරි, 

නොවරදින සුලු. 7. -ility 

infamous ඉන් *ලමය්, අ, නින්දිත, අතිදුෂට, 74.-$ 

infancy ඉන් 'ෆෑ 25%, 2. gsi අවසථාව, ලදාරු 

කාලය.,. -0 ලදූරුවා, බ්ළිදූ (a. -116, -ine) 

infanticide guar ණ්ට්ග හඞ, n. ලඳදාරුවෙකු 

මෑරීම, ලදූරුචන් මරඝ්නා 

infantile PDViMSEGOS, Ya. ලදාරූවයස ons 
ipfantine ඉහත ණ් ෛන්, ॥ ලදූරැවන් ජළිබඳ 

infantry ඉහ්ෆැ ණ්ටරි, %, පෘඛඹ(ල යේහාව 

infatuate ඉන්ෆෑට්යුඒ වී, 6, SDinseos මත් 

වෙනවා, සිහිමුලෟ කරණවා. 7. -ion 

infect ඉහඟලැක්ව්, v. රෝගයෙහ් දුෂිතවෙඝවා, 

පෑතිරගාවා. /. -ion. a. -ious (7 -ness),-ive 

infelicitous gUIIGSeQO, a අවාසනෘවන්න, 

ඉමරයෝගා. 71.)/ 
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infer ඉන 'ලථ්, ». cCOSD ත්රුමිගන්හවා ය. 

-able. 714, -ence. a. -antial [n. -ity 

inferior ඉක්ලීරිංඉථ්, a. එඞා පහන් හර ඉවු, Bd. 
infernal ඉන් 'ශථ ac, a. නිරයට අයි බි, යස 
infertile ඉ හ*ශථ ප ටෙල්, a. අසාර, නිසරූ, n. -ity 
infest ඉන්ෆගැ සව්, v. බොම ග7 පඬෘං කරණවා, 

ගනසැරෙට සිටිනවා හෝ ගැවසනවා [n. -ity 

‘nidel ඉන්ෆ*ඩැ්, n. ආගම වෙේශ්වාඝකරෆග්නා, 
infinite ඉහ්ලිනිව්, අ, අහ ක්න, ॥ a, -esimal, 
අනන්ත සුක්ෂ්ම, go. සියුමි. 74. -ive, භාව 
කිසාංවෙේ සම්ප්රථැඟ විසිය සම්බ. , -y, 
අනන්නතභාචය. 2-ude, අබ ඉනතාව 

infirm ඉන්*'*ලාර ම, a. GBe.n-ary, අරෝග්ය ws 
G2. %, -ity, රුපිලකම, ශිලයගනම, රෝග. 

inflame ඉ හ් ලුල්'ම, ?. BA අවුලඑවනවා, අචුස් 
සහනචා., අ. -nable, පහයුවෙන් ගින් ඇ වෆිලොෙ 
BO gtOsd (, ility.) n. “mation, ¢Sde 
(a. -ory) [meo, n. -iom 

intlate ඉඟ්ලොල්ට්, ». කුජ්පහචා, සින උඩගු වෙ 
1116්$ ඉහ්ඤෑෘෑක්ට්, 9, නව චා, වරනගනවචා, 
AWD PNG පහළ MOHD. ෲ. -ion ews 
inflexion. a. -ional. a. -ive 

inflexible ඉ ක්ග(ෆැක්න්ඉ බල්, අ, හැ මශ © x8. 
හො නෑ -ංමන, 2, -ility. 7/, -leness, 
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inflict ඉන්ෆලික්ව්,6, DA M20, පමුණුඑආනචා.ෲ.-19: 
inflorescence ඉණ්ග්යෙලාරැ ස්'සන්ස්, n, මල්පිපම 
influence ඉන්ලලු' gad, vn. බලය, ආහුභාව., 

ඒ, a. -tial_ බලසඝම්පන් න 

influent ඉන්ඤලු ඉණ්ට්, අ. ඇතුලබ ගලාඑන 

influenza@Wnesei ws xn. බෝවෙන තදු සෙ 

මප්රතිශ්යාම [S®. xn. -ion 
influx ඉන්ලලක්්ස්, n ඈතුලට ගෑල්ම, හුගක් 

inform ඉක්ම ලල? ම, vo දූනච්නචා. 7. -ant. ॥. 

-ation, දන්වන කරුණ, දාඟගැ? ම, දෝෂාමංරාප 

ණය. a. -atory, -ative [ කාර. ne -ity 

informal ඉ නිල ථ් ‘Oe, a. FHe?, අනියමා 

infraction ඉන්ෆරැක්'පහ්, rn. MdNASO 

infrangible ඉඟ්ලරැං ඒ බල්, a. DAGMMOsH, 

ADAG MED HB [වලා &ge0a. x.-cy 

infrequent ඉන්ලරි'“මණ්ච්, a. gd5en, ඉදා හි 

infringe 9sti@Soe, v. කඞකරණවා. nm. -ment 

infuriate PAI MESH, 4, ඉතා OaIEA. v. 

infuse QW mgx, v. අමතනවා, බචන්කරණවංා, පෙං 
ඟඑනචා, a. -ible. n.-ion, දමී්ම, පෙගචීම, 

කසාය, සාරය [(දියසකල නොහැකි 

1011181016 ඉ ක්ල්යුස්' ඉබ්(ෆ්, /, උණුකල Soh, 

ingathering ඉන්ගැදූ' අරිං, n. රැස්කරගැණ්ම.. 

ගොයම් කපන කාලය [71 - 11688, ingenuity 

ingenious ඉන් ඒ නයස්, a. දූක්ෂ, දනහ (ලස ඉයදු. 
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ingenuous ඉ හ්්ජැ Saeed, a. අවංක. 71. -ness 

inglorious ඉං න්ෂගෙල1රි8ස්, අ. ගෞරච 68a, 
අපකරතනිමහ් 

ingoing ඉ න්ගෝඉං, x. ඈ රූලබ්යාම, ඈනල්චීම 
ingot ඉන්ෂගොට්, vr. ලෝහ mA ල්ල [eds 

ingraft @a'qvo, v. erxdmats, clsdand 
ingrain ඉඟ්ගෙරන්, , @MEDAD සායම් ood 

නවා, සංසුක්තකර ණවා 

ingrate ඉ න් ගෙරට්, n. කෙලෙහිගුණ හැති අය 
ingratiate ඉන්්ගර්ජඒ ච්, v. ප්රසන්භකර nef 

හඟවා 

ingratitude ඉ ංහ්ගරැට්ඉට්යුඞ්, 2. msmiosmd 
නොසෑලකීම 

ingredient ඉන්ගරිඞ්' ණ්ව්, 2». ම්ිශ්රකරණ ද්රච්ය 
වලින් එකක් [ මග 

ingress ඉඟක්ගරැස්, x ඇතුල්චීම, ඈනල්වෙහ 
ingulf edad, 2, engulf 
inhabit ඉන්හැ බ්ඉව්, v. OosamdemDs. a. -able, 

m--ant, DoBsto. 2. -ation 

inhale py coc, v. ආශ්වාස කරණ චා. xn. -ation 

inharmonious ඉන්හාථ මෝණිඅස්, a. (ශබදයෙ 

ක්)අමිසිරි,එකඟ නෑති [ චා, a.-nt. n. -nce,-ney 

inhere ඉන්ග්ථ, 9. සමක් නුල පිහටා Asa 

inherit ඉහ්හැරඉට්, v. උරුමළචණ වා, n. -ance 
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inhibit ඉන්හිබ්ඉව්, v. හබවන්ච නවා, නහණම්කර 
Ges 

inhospitable ඉහ්හොස්පි'ච්බ්ල්, a. ආගන්නුක 
CEES CHIT, කරෑණා හැඟි. 2. -lity 

inhuman ඉන අයු ම් න, a. අසන පුර, ස. n. -ity 
inhume ඉන හ්යු , v. වලලු නවා. 77 -ation 
inimical ඉනිම ඉ' ල්, අ. සතුරූ, එදිරි 
inimituble ඉන ඉඳ GEER, 4. ඝමාෘහන ලෙස කල 
€or 8, අසදරශ [2. -y 

iniquitovs ඉ ජා ක්විට ස්, a, අ ධාථ Gan, Ged, පාපිෂය. 
initial ඉන්ඉං*ෂ ල්, a. EKA. n. පටහ්ඟන න දය, 

බල් 6 කුර, ”, හම මුලකුඑ6ෑවලින් අන්සන් 
කරණවා 

initiate oF AERO, vr. ඝආරම්භකරණචා, මුල් 
ගුරැකම් ලඋගන්එහඑළ්ය, ඈනලඟභ්නරණවා. a. 
Gm n. -1%6. ॥. -ion. a. -ory 

inject ඉන ජැක ව්, r- ඈතුලට චවිදිහචා, Saad 

ණචා. 7, -ion, වඞභික්ිදිී ම, චසහය 

injudicious ඉන්ජ්යුඞ්ග්අස්, අ, අනුවණ, යු“ෆ්ති 

ඝෑලකම € දි, 77. -ness [නහ ණමක් 

injunction ඉහ ජ් සද න්, nm. gD, MG) ම.ඟගීයසේ 

injure ඉන ජු'අථ, 9, ප ඞාඅරණ 535, අහතුරූ ක 

ථණවා, ගානිකරණවා, ඉ. -10118, m -y, අහනුර 

injustice ඉළ ජ ස්විස්, n. අයුක නිය, අඞම්ය 
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ink ඉංක්, n. තීන්ත. v. තීක්හගා හවා. a. -y, Hs 

හ ගෑවුනු, කලු. % -ling, word. xn. -stand, 

හින්ත ංකූඞුව 

inland ඉන් 'ලණ්ඞ, අ, මුහුදඳොෙන් රථුරවු, පිවිස ර. 

ad. සහ nm , -er, පිටසර චෑසියා 

inlay gee, 0. POEs කැබලි ges GAD 

කණි,ංහත MI HE 

inlet ඉන්ලෑට්, 2. ඈතනුල්වෙන මග, පටු Oda 

inmate ඉක් ඉ ඉට්, xn. වඞෘසියා, එකට වැසි අය 

inmost ඉන්මෝ යසට, a. ඉහා ඈහල් වූ [ලාච 

inn ඉන්, N. තානායම, අම්බලම, KB Sos ශෘ 

innate ඉතා නට්, ්, ඡන්ම, සහජ [ance 

inner ඉස් නර, u, DBs ඈතුල්. a. -most, @me 

innervate ඉන් 'ඇථ ම වට්, v. නහර ශක්ඇමත් කර 

ණචා. n. -ion 

innings ඉන්නිංස්, n. ඛඞාහ්ය රැස්කිරීම, esse 

Baim අල්ලහ 2260 

innocent ඉක් 1 'සණ්ට්, a. නිරප රාධ, නිමොස්, 

අහභිංසකෑ. 7. -ce, -cy [ද්රව නෑති 

innocuous PCM aq, a. අභහිංහන, උප 

innovate ඉන ම හා වට්, v. අලුත් යමක් පානවා, 

ඉමුභූකරණ්චා. ෲ. -ion [ නෑති 
innoxious ඉක් නොසඛිඅඟ්, අ. අහිංසක, cecd 
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innuendo ඉඟ්යුඝඇ ණ්සභෙ?, n. සංඥාව, අනියම් 

ලෙස ඇඈගඟවීම [හෑකි 

innumerable gay මං'රබ්ල්, 6. ගණන්කල හො 

innutritious ඉන්න්යුඛට්රිෂන්, අ. පෝණ්යයනැසනි 

inoculate ඉන්ඔකයුම ල්ට්, v. අත්විදිනව:, පාස් 

සඟචා. ෲ. -ion [ගග 
inodorous ඉන්ඕං'ඞරස්, 4, ගළ Bde නෑති, AS 
inoffensive ඉහ්ඹ ෆ් ලෑ න්සිවි, a. අහිංසක, AS 

පරාධ, EES හොකරණ. 71. -ness 

inoperative ඉහ්ඔජ් 'අරෙටවිඵ, අ. බලසඝ හැනි. 
ගුණ *ෑනි [ සථාහ, අකාල 

mopportune ඉන්ඔජ්පොරට්යුක්, a. gedias, අ 
inordinate ඉහ්ඔර ඞසින්ට්, a. ප්රමා ඥාෘතිකා හත, 
EBD. n, -cy [ඉප්රාණි 

inorganic ඉන්ඔර්ගැන්ඉක්, අ. ඉහ්දිය රහින, 
inquest ඉණ්ෆටැ ස්ට්, ॥, (මරණ ගැණ) විහාගශ 
inquietude ඉහ මසටඉ ව්යුඞ්, n. සිගේ චංචල 

භාචය, අපහසුව [ චාං %. -y, විභාගශ 
inquire ඉන් ෆට්ථ,, v. අගණවා, චිහාගකරණ 
inquisition ඉ හ් සවිසි**අ හ්, n. විභාගකිරිම, ප 
Sm woe. අ. -onal. a, -ve, oda ඈසී 
මට ආශාවු, සෙවීමට ඈ ශාවූ (7, -ness) [ වැදීම 

inroad ඉන්රෙ1ඞ, n. (සතුරූුකම-) ened 
insane @Nedsd, අ. ඔල්මාද, උමතු. 2. -ity 
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insatiable ඉන් සේෂ අබ්ල්, a. භෘප්තියට ems, 
මණෙහ, සංසිදුවමිය em. n. -bility, 
-bleness. අ, -te, සංමහඟාසිඳුඟ, සංස්දඅචිය 
ණාහාෑක්සා 

inscribe ඉඟ සෙකබ්, vr. පිට ලියනවා, (යමෙකු 
ගේ නම) ලියාඹප්පුක රආවා.7. -ption.a.-ptive 

inscrutable PNAS OVE, a. සොයා දාඟගහ 
හෆොහැකි, gS xan. n. -leness, -ility- 

insect ඉ න්සෑක්ට්, 7. පණුවා, මැස්සා. a.-ivorous, 
පඤුමැසි gE කුඞා සතුක් කන 

insecure ඉඟන්සික්යුර්, අ. සුරක්ෂිතණනෑ හි, අහත රාශ 
B20, සි. 7. -ity 

insensate ඉ ක්සෑන්සේට්, a. BB mcoa නෑති, 
€මෝඞ. a. -ible, දෘනීම නෑති, සිහිහෑ න. (7:.-1116%*) 

inseparable garde SAC, a. චෙන්කල Sm 
13, අභෙදා. 2. -leness, -ility [n- -ion 

insert ඉ ක්'සර්ට්, v. maAdMOMD), බහණවා. 
inset ඉන්සෑච්, v. ඈනුලේ පිහිටුවනවා. ॥. 
inside ඉ න් ම සඞ්, ॥. FDED. a. ඇතුල්. ad. 
PASE, ඈනුලට 

insidious ඉන්සිඞ්ඉඅස්, a. ප්රසෝග, ර්රෝහිකාර, 
රහස්. . -nesg [මලස දනීම 

insight ඉක්ම ස ට, n. තීක්ෂණ බෑල්ම, බෙරුම් 
insignia ඉන්සිග්නිය, ॥. ධුරය ආදරයේ ලකුණු 
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insignificant ඉන්සිග්නිරඉ*කණ්ව්, a. නොචැදෑ 

ගත්, සුළු. um -ce, -cy [n. -ity 

insincere ඉන්සින සිංඅථ, a. අච්ශ්ඵවෘස, එඹක. 
insinuate ඉන්සින්යුඒ්ව්, අ මද Fg ගහෝ උපායෙක් 

ඈනල්කරණවා, සංශඝාකථණඑ9. 73. -ion 

insipid ඉ ෆ” සිජ්ඉඞ, a. රසහැඟහි, අසාර, ¢8e, 

ලඋන්සාහ 20,8. %. -ity, -ness 

insist ඉන්සිස්ට්, 6. බලනරණවා. n. -ence 

_insnare ඉ D@aa' gd, ඒ. =ensnare 

insobriety ඉහ සල බෛත වි.  බමන්නම 

insolate genie Gd, v අවවේ Serene n.-ion 

insolent ඉන් බෝ*ලණ්ව්, a. උදාරකපපෞන, ගෙ 

Egan. n. -ce 

insoluble ඉන්සොල්යූබ්ල්, a. දිය කල Sam 

කී, SHOTS CMO, B. n. ility 

insolvable ඉ ංහ්සොල් aw, අ. ෆනේරූම්කල 

ඉණාහැගි, ගෙවිය හෝ නිදාහස්කල නොහැයාි 

insclvent ඉ ක් සොල් 'එණ්ව්, ය. DO ගෙනය Sm 

හැඟි. n. චස්නු භංගත්වයට පනවු දය, බං 

SLID BI (WN YO.7.-cy 

insomnia @NEmOHg, n. නිහ දෘ ඝායාම, BE 

| නොලෑබමෙ රෝගස | 

insomuch ඉ හ්සෝමච්, ad. තරමට, ලෙස 

inspan ඉක්ස්පෑනත්, v. අ;දානවා 
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inspect @Mdors5, v. පෆිෂානරණවා, බලා. 

ඉන්නවා, n. -ion. n. -or. n, -orship 

inspire @ICSnad, v. ආශ්වාසකරණචා, Bnd. 
වද්දානවා, දෝවබලයෙන් දන වෛහචා. n.-ation. 
v. -it, Camda කරණවා, ප්රාණවන්කරණචා 

inspissate ඉන්ස්පිස්ඒ ඒ, අං උණුකිරිමෙන් උකුං 
(ගන) කරණවා 

instability ඉන් 'සට්බිල්ඉවි, nn. සජීරනෑතිකම, 
Geen. 

install ඉග්ස්බෝල්, a. තනහුරකබ පන්කරණ 
චෟ, n. -ation [ගෙචවඟ Gamd«0 

instalment ඉංක්ල සබ ල්*මණ්චවි, n, මුථගණනිණන්ං 
instance ඉඟ්ස්ටෑන්ස්, ෲ. 988, උදාහරණය, 

ඉල් ලීම, v. (උදාහරණයක්) BESO MIMS Oo, 
a, -t, එවලේම @DH, ඉක්මන ; n. මොහොත. 
a. -taneous, එහ HBO වෙහ 

instead ඉන්ෂ සබ ඞී, ad. 60300 
instep ඉහ්ස්ටෑ ජ්, ෲ. කකුලන් Cones එක් 
| වෙන cdo [@ දෙනවා. n, -ion 
instigate ඉන්ස්විගෙේවී, v. මපාලඹචනචා, අනුබු 
instil ඉහ්ස්විල්, v. De මද චක්කරණචවා, මදාෘ 

। මදෑ උගන්චඞඝචා, ෲ. -lation, -ment 
instinct ඉණ්ස්විංක්ව්, n. සහජ 632, සවභාවික 
_ ඳනීම, ඉව. a. ප්රාණචන්, ඉසලමෙහ. a, -ive 
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institute ඉණ්ස්ටිට්යුව්, 6, පිහිටුවන චෲ, පණවනචා, 
පටන්ගන්නවා, ෲ. ව්යවස්යාව, පණ්සිහ සභාව 
ගහෝ සභෘ ශෘලාව. ॥. -ion, පිහිටුවීම, සභාව, 
ශාලාච/(/. -al,-ary) 

instruct ඉන්ස්ට්රක්වී්, 6. උගණ්ව නවා, දානම්තිනම් 
ඉදාහවා, ආඥා @E Os. 7/, -or හෝ -er. 71,*105. 

a. -176, උපදදෝශක, දාඟමිහිකඹ් cada 

instrument ඉහ්ස්ටරෑ'මණ්ව්, n. ආයුධය, oo) 

ය, Doses Ha, Oe 39.a.-al, eaten, coamdan, 

Mee විබත්), Nad maAMDDAsd උපදාවහලද 
(n, -ity) [Dak Sava. x -ion 

insubordinate ඉ හ්සබඛෝ උඞිළ නව්, o. අණට ය 

insufferable ඉ න්ස0ෲ3* 'රබ්ල්, a. GSO හෝ 
ඉවසණ්ට බෑරි [ගෙණ n. -cy 

insufficient ඉන්ස Tie: ecdO, a. මදි, නොසෟෘ 

insular ඉන්ස්යුලථ, a GSos ofA, දී 

සෙහ් 208. ॥. -rity. t -ts, හනිඟහර SHI 

වෙන්කර DAD (n. -ion) 

insult ඉක්සල ව්, n. අපහාසඝ, බෑ ණුම. £₹, 

insuperable ඉ න්ස්යු'ප'රබ්ල්, a, බැරිහරමී අමෘරූ, 

මෑඞපෑ චෑන්වීය exten c8. 71. -ility 

insupportable ඉ හ්සජ්පෝර්'බබ්ල්, a. දාරණ්ට 
හෝ ඉවසණ්ට බෑරි [කල නොහෑකි 

insuppressible ඉඟ්සත්පරැස්ස්බ්ල්, a යටපනණ් 
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insure ඉන්් යු, ve wom කරණවා, EC 
MF ගෙවඟ ලෙස ඉපෞෂ්රාහ්රදුකරචා ගණන් 
නවා. n.-ance. a. -able [කැරළිකාරයා 

insurgent ඉන් 'සථ 'ජණ්වඵී, a. කෑරළිකාර. n. 

insurmountable QS සරථමේෘණව්ං ඛේල්, a. or 
ගිය්යහාහෑණකි, මෑඞ්ප වත්වඥ්බ බැරි [ අ. -81, -ary 

insurrection ඉන් 'සථ රැක් 'ඔන්, n. mmdéar8d. 
insusceptible ඉන්සස්සෑප්විබල්, a. දනිම නෑති, 

චෙණස්විය නොහැකි. ॥- -ility 
intact ඉණ්ටැ ක්ඵ, a. ememag, Bide 
intangible pad මෑ ං බල්, uw. අනට හොථදපනෙහ, 
සපශකල වණනොහැයෑි 

integer ඉණ්වී'ංජථ, 7. BBQ Gos, -AGD ග 
oO. a. -ral, -rant. v..rate, SONG OMIM 
එළා, මුවගණන ද්යොහචා (n.-ion), n. -rity,@@ ණා 
20, අවංකකම 

integument ඉණ්ටෑ ග්යුංමණ්ච්, % සළභාවික 
චෑස්ම, සවිය, a. -ury, -al [ ඡිය. a.- -ual(n.-ity) 

intellect ඉණ්ටෑල්ලෑක්ට්, n. ROBO, ඝානශක 
intelligence aA HGR sated, ෲ, බුඞිමත්කම. 
කාරණ GAO, ආරංචිය, බුඞසිමතා, 4. -ent. 
W-eNCel, ආරංවිශෞණයන්හා, ඔන්නුකාරයා, 
a, -15/6, පෑහෑදිලි (n. -ility, -lenegs) 

intemperance QOS 'දා'රන්ස්, %. පමණසොාදහ 
කුශාක්ිර්ම,ප්රමාණ්යබට 218% භුක්ති චිළිම.ය. -te 
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intend @O,<HD, v. අදාහස්සාරණවා, 7, -ant, 

හාරකාරයෑ්ය, Amst ads (7.-cy) 

intense @HBO es, a, FBS, 016, Haag. 

n. -eness. 2. -ity. v. -ify, වෑැඞිකරණා ඵා. 7. -ion 

intent ඉණ්ටැණ්ව්, a. BO ' යොමුකල. n. ¢qo>, 

හේරුම. n. -ion, අභිප්රාය, Foe. a. -ional 

inter ඉණ්'ටර්, v. වැලෙඝ ඵා. 7. ment 

interculary ඉණ්*~ ථනෑ *ලරි, අ. Ge (මාසය), 

Glam චෑඞඹිය ඈති. v. -ate 

intercede ඉණ්'ටරථසිඞ්, v. මෑඳූහහ් වෙනවා. 

%, -881011, 71. -ssor (a. -y) 

intercept ඉණ *ටර්සෑජ්වට්, v. MISO, අල් 

MM, බාධාකරණචා, x. -ion 

intercession ඉ ණ් 'ටථසෑග් 'අහ්, (intercede @.) 

interchange ඉඟ 'ටර චේංජ්, 6, ගුවමාරු කර 

amr. nm, a, -able 

intercommunion ඉ 92 'බථ'කො මිම්යනි'යන්, 2. 

ES mrs සගඟාගිකෑම, ඵන හුනම 

intercourse 9 OSeniSd, n. ආශ්රය, සමාගම 

interdependence ඉ න 'ටරඕීපෑණ් Awd, n.goasi 

3p විශ්වාසය OD) BTAAD. aot 

interdict ඉණ් 'ටරථ ඞීක් ව, 0. තගහණමිකරණවා, . 

8, sion. a.-ory 

interest ඉ ණ්. ටථඈ ස්ව්, n. geridas, qe, 

මපෘළිය. v. a.-ing, 88 උපදාවන, Denins 
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interfere ඉ S'OSG'z5, v. මැදහහඟ් වෛහවා,බෘධා 

පැමිණෙ - ඵෲ, n. -nce ( රඟුර 

interim ඉන් *බථඉමි, rn. අතරනුර mer, අතන 
interior ඉ ණ්වීරි* රේ, a. ඈ තුල්, පිවිසර. n. 

interjacent ඉණ්ටරථ ජේ 'සණ්ඵ්, 4, අතර 889 
interject ඉණ 'මර්ජැක්ව්, v. අතරම දමනවා, 

අතරතුර 2අ අදියසයෙන් යමක් Armd. 

4-10, දොරට දාම්ම, එස්මසාථි cen (a. -al) 

interlace ඉඥා'ට ථලේය්, v. EMONEr COP 

වනචෘා [හර අනතමරේ නබනවා 
interlard  ඉ රා 'බරආාථඞ්, 6, සංමි& කරණවා, නි 
interleave ඉණ 'බර්ලීව්, v. පොතක කොල අතු 

රෙ ඉමුතු කොල දෘමනචා 
interline gat’ DSeeeH, v. පෙළි අහුරෙහ 

ලියනවා. a. -ar, -ul, 73. -ation [n. -ory 

interlocution ඉණ'ටර් 6 ලාක්යුණේ, xu. දඳොබුසං 
interluper ඉණ 'ටර ඉල ංපථ, n. අජනිස්ලෙස මැදි 
චෙන්හා [ගාන soe af 

interlude 9B COMED, m EHS, නාට්යයක් Gos 
interlunar ඉ ණ්'ට ථල්යු"නර, a. අමා, හදාපාහනැසි 
intermarry ඉණ්්'මථමැරර, ». හිර ගණු 66 

කරණපඑඵා. xn. -lage 

intermeuiate ඉණ 'බ ථ' මිඩිඒ්ව්, ,ඉතරපිශිවි.අ, -/:,'. 
intermeadle ඉ ජා 'ද ඊ' වැ ඩඞ ල්, 9, අඉදඟුන්ගෙ කා 
රණවචලට Deel ae. 
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interment ඉණ *බථ *මණ්වී, n. (inter A.) 

interminable ඉ ණ් 'ටථම්ංණබ්ල්, 1. GUAIesI 

නෑති. a. -te, em Hovsssons SVEDenin.§ 

intermingle ඉණ 'ටර මිංගල්, v. සංමිශ්ර කර ණ්චා 

intermission ඉණ්*ටර මිණ්' අක්, n. කලකට නැව 

හිම [a. -tent 

intermit ඉණ්'ටරථමිච්, vr. weMd නචතිනවා, 

intermix ඉ ණ් *ටර්මික්ස්,2. EGR M6 ණවංා . ,; -0111'€ 

intermural ඉණ 'බරථං ම්යු'රල්, a. BID අනර 

BBE, නගරය HE 

internal ඉණ්'බථ *ණල්, a. Had [අහරවු 

international ඉ ණ් ටර mid "අ*ණල්, අ. ජාතීන් 

internecine 9a DS ණීශංසකන්,2.අහෝන්යඝාතන 

interpolate as'OSGoIeG>?, ඈ ලියවිල්ලක් 

අතරට අමුහූුමවළෙක් යමක් යොදණවා. n. -ion 

interpose ඉණ්'ං ට ථපෝඝ්, v. බාධාවක්මෙක් ඉ 

තරෙහි තබනචඒා, OB1Ems wld. x. -ition, -al 

interpret ඉණ් -O5059, v. CasHsqnn, ads 

හාෂාකරණවා,ත(ලකක්ිය or. n.-er. 2.-ation 

interregnum @HS'OSAAHG, 1. රජෙක් නැඟි 

කාලසඝ 

interrogate ඉණ් ංවර් රෝගේට්, v. විචාරණවා. 

ප්රශ්නනරණ ඵා. 7, -ion. a. ive. අ. -ory 

interrupt ඉ ණ්*ටරරජ්ට්, 6. හවත්වනවා, බාධාං 
tS ee. n. -ion 
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intersect @'CSaa95, vv. හරහට සංපඞහචා 

හරහ චවැටෙහවා. %, -ion 

intersperse ඉ ණ්'ටර්ස*පරඵ ඝ්, v. අතර්තූර චිසුරූ 

චණවා. n. -ion [58da.a.-tial 

interstice ඉණ්*ට 5 අවි 4, n. අහර, අඟර Bar 

intertropical ඉ රට * ම රැප් කල්, a mod 

චල ඝ: නතර[නුර දාමා මඑළලනචවා හෝ ඔළඇනණනචා 

intertwine ඉණ *~ ථම වණ, 0, Seas amd 

intertwist ඉණ CSTE KC, v. එකට € ග:ෑතනවාං 

interval ඉණ *ටදථ් 'චල්, n. අඟර, අම් නාගය 

intervene ඉණ්*ටථ විහඟ, ද, අතරට cic ew 

චෟ, මැදඳීමවනම්. ෲ -tion [EO, භාකච් ජාව. 5, 

interview ඉඟඥ 'ෆබ රං වව, n. දොදෝගෙක් සම්මුඛ 

interweave ඉණ්' ඕථ විව්, 2. ASD වයනවා 

intestate @HOh6ES, a අන්තිම ai¢8 cy 

යක් හොයා මෑරෙණ. , -cy,a. -ble 

intestine ඉණ්බෑස්ටින් (ord) QAI COC, cts 
අභ්යන්තර, OC La. n.-68, ඉ තුණු,බ්ඞචෑ.ල් (a. -al) 

intimacy ඉණ්වි - 'අසි, n. යහළු ක ම. a. -te 
intimate ¢5520, 1. හඟවනවා, Delo Oa 
Sc ¢xOni a. ॥, -ion 

intimidate 9a SS GOLD nme msWsOm®>. n. -ion 

1019 @BE, prep, අ.නුලට 
WwW 



( 888 ) 

intolerable 9BOOS:¢' SIA, « ඉවසිය ඝෝ 
G50 oD. n. -1136, a. -nt { 

intonate ඉ ජාම මතේට, v. D6n002. n.-ion 
intone ඉ්රණ්මටෝ ය, ද, BAS 1.309 DS නගා 
කයනරාෘ 

intoxicate ඉණ්ටොක්ය් කථ, v. Oot ys md. 
7. -01911. 7//, -nt, මන්කරණ 6 ව්යශ, MEsH 

iIntrutaule 9 A-La: ‘OVS, 2. BAISS OM 
හැඟි, මුර නඩු. n. -ility 

intiwdstive ඉ මටරංන්යටත, 4, අකමික (කියා) 
intrench ඉණ්මරර ව, ඈ මටංකර අගල් කපන ණා, 
QD ජණ්ස ඵණආ~ා. n.-ment [ 71. -ity 

intrepid ඉණ්වටරිපඉඞ, a. නිරගය, ධඨඬෛය්යමන්. 
intricate ඉණ ටර්ක්කේ ට, a. cess, ep 

ල. 7, -cy [> v. 
intrigue ඉ ණ්ටරිග්, ඈ, Ond උපාය, DIDS KM 
intrinsic 9MUS east, අ. සැබැටම 318, 
intrinsical ඉණ්ටරණ්ස කැ, සැබෑ. 

introduce @adeQings, 9, තුලට S3HIA 
93, අදුභහ්වන්යෲ, පලමුෂකාොට ened». 
nm. -tion. a. story 

intrude ඉණ්ටරූඞ, v. අවඹර ගෙ බලය ගෝ 
DiQo ඈතුල්චෙතඟචෘෑ, n.-sion. a, -sive 

intrust ඉණ්ට්රය්ට්, w entrust 
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intuition ඉ ණ්ට්යුඉග්'අත්, අ. සමික Om අව බෘෟ 

ධකරණා DIGS, සහජ Mx, ඈ -ve 

inundate ඉන් .ණ්ඞෙට්, n. එහුරගලා යබ වෙ 
“ නචා:. n. -ion [ දූඛිකර ade 
inure ඉංන්යු5, % පුරුදුනරණවා, mImoeds 
inurn ඉ SF PITH, v. MSAINEOD, VEE වෘ 
inutulity pd යුවිල්ඉ ට, 4. Adysasisdar® 
invade 7HSDH, v. විරැඩඞඩකම පිණිස පැමිණෙ 

හඟවා. n. sion [n, -ity. v. -ate (n.-ion) 
invalid ඉන්වැ ලිඞ, 4. චෆලංගු හෝ බලය නැඟි. 
invalid ඉන් *වලිඩ, a. ලෙඞවූ, දපුමීලං n- Sd, 
G23 ඉය. 1. ලෙඩෙක් කරණවා 

invaluable ඉන්වැ ල්යුබ්ල්, අ, ens කිය සහො 
හෑසි, නෙය [ හ, සමීර. 7. -ness 

invariable @SGOS'e8\4,0. වෙණස් නොවෙ 
invasion ඉන්වචේ'නේ, n. (invade බි.) 

invective ඉන්වෑක්ට්ව්, ॥, නින්ථාබස, odo 
inveigh ඉන්වෙ, tr. EDD නථානරණවා, ගර 
හණචා [D260 පොලඹ නවා. n.-ment 

inveigle ඉන්වීග්ල්, 6. රචටා ඈදාගන්නවා, වං 
Invent ඉන්චැණ්ව්, 0, අමුහූදොෝයක් උපදාචවනවෘ 
හෝ ඉයොදෘහවෘ. % -er ඝෞ -or. n. -ion. 
a. -ive (71, -ness.) 

inventory ඉහ්වෑ ටි, ෲ, බඩුලේඛ හය. «. -ial 



( 340 ) 

inverse PA'S Sd, a. 86,0 පිළිචවලකට m4, 

eked, Hoda [ චෟ. n. -sion 

invert ඉන්*වථ් ව්, v. පෙරලහනචා, HHoo6wdem 

invertebrate ඉන්* වර්විබෙ ඵී, a. පිපික්කෞ න්ද (DE 

ණ් 109) නෑති. n. පිවිකොන්දා 0:8 සතා 

invest ඉහ්වැෑ ස්ව්, v. ඈන්දාඟහචා, පල දාව =H, වට 

COD, ප්රසෝජ ”ගැණිම පිණි්ය මිල ome 

@e>.n. -ment 

investigate ඉහ්ව, ස්ටිගේට්, , Sex කරණවා. 

චිභාගකර ආවා. n. -ion 

investiture ඉන්වැ sol යුථ, rn. නිලය ඳා 2ක් දිම, 

පෑලදුචීම (invest ඛ ) 

investment ඉන්ව, ස්ථි OH, vn. (invest a.) 

inveterate @O.O'¢G55. a. අබාමබහ 3 කැගිය, 

බලචහ්, AA. 7. -cy 

invidious @S5Eo73, a. මෙර Odi Fat උ 

econ, ¢35. 7. -ness [වා. n.-ion 

invigorate ඉ ෆ විහ්ෂරේවට්, » ශක්තිමන්කරණං 

invincible ඉ ඟ් ෆිහ්සිබ්ල්, අ, පරාජය කල Sam 

ණි. n. -ility 

inviolable PISSDQD PAA, a. ණෙලහඹණ්ට බැ 

8, MDM6MD AS, අනතරාය කළ රපොහෑකි. 

n.-bility. a. -06 

invisible ඉඟ්විස්ඉබ,්, a. SMIBOTRKD, oot 
ක හොහැෑදි, n. -ility 
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invite ඉන් වෙට්, v. a: චනවා, ඉල්ලඥඝබචා. අ. 

-ing, සිත අලුචන. ෲ, -80101 
invocate ඉන් ව ඉක්ව්, v. =invoke. 7.-1011 
invoice ඉක්චොඉය්, rn. විකුණයු බඩු යටහන් 
පහය, O:5.622 [නවා, අයදඅනචවා 

invoke ඉහ්චෝක්, v. යාච්ඤෘකර පිහිට ඉල්ල 
involucre ඉහ චො ල්යු' කර, n. සම්පූ Hens හො 

පිපි මලවටේ තිබෙන පනු oot Ha 
involuntary ඉන්චොල්අඥ්ටෙරි, a. සිය කෑම 

Sead eomse soni නොවෙහ 
involute ඉ ඟ්චෞෝ ERS, 4. චාව් ඈතුලට aqQog 
10%91626 ඉහ්චෝල්ච, v. ඉඩංගුක රණවා, වසඟ 

වා, පටලනවා. n. -vement. 74.-11$108) 

invulnerable QSOS 'ඟ*රබල්, අ. තුවාල ගෝ 
අඟත රායකල SO. xn. -ility 

inward @5'2258, a. mae, ඈතුලේ 8.98. 
ad. @QEGO-ad.-8, ඈතුලට 

inwrought 9d66s6, a. රූප වියා සෑරඝු 
iodine 6H28 (ඉග) ල එබි ඩෙත්, n. edema 

එලට & Hardie a. MDD eargm ධානු 
වගයක් 

iota ඉඑඹිට, %, එහම Os සෝඞ්යේ oar කුඞෘ 
අසෂරය, පොඞඩ, සිහිහ්හ [n. -ility 

irascible ඵෙ රැස්සබ්ල්, a. ඉක්මණට Seom 
irate eO@55, a. කෝප, හරඝ 
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ire 666, n. emsoce, ace. a. -ful 
iris 625, n. ඉදෝදුන්න, eden md dA Coma, 

Gi€sd SEgsa:® එ ව් නෞව්ගාසය, ම්ල් 
වගීය ක් [| @28D26. 2. -ce 

idescent එෙරිඞ්ස්*අණ්ට්, a. ඉද්දුන්නණේ Of 
Trish e€8¢d, a. අඳර්ලන්න Sd සම්බක. %, 
qed edoamdeas 

irksome ‘gde'a®, a. චේෙහෙසඝනරණ. n.-ness 
iron € එ'අථ න, n. card, ආතික්කෆ. n. -8, යදම්, 
විලංගු. a. wma, mE. 2, යකංඞයෙන් මදින 
වෘ, චිලංගුලහවා 

irony එෙරණි, %. චිරූඞාඨිඥඝක්ක් ඈ භිහිරීම, විප 
Can. අ. amd, co OM, oe. අ. -ical 

irradiate @5eCHEO, v රැස් විහිරුවනවෑ, එලි 
ය අඈරරණචව:. n, -tior. a.-nt. 71,- 6, -cy [ord 

irrational Goda@g-e@,a. අචේනහ, සිහිබුඹී 

irreclaimable ඉර රින 'මිබ්ල්, a. හරිගස්සාගහන 
Sm, හක්්ෂවය 22018 

irreconcilable ඉරථිරැකොණන්සිං'ලබ්ල්, අ, එකඟ 

MEG 62:25. 7, -ness 

irrecoverable Q5Em8:¢' 6G, u. MOH oF 

ගැංස්සිය 20125, 212m ලබාගහ sored 

tredeemable ඉර රිඞීම් 'අබිල්, a. Heme are හො. 

ඟෑසි,ගෑලව්ය e210: 38 
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irrefragable @58A'S'@AC, a. B20 නොහෑකී, 
A261 DG COMA H 

irrefutable ඉරථරැෆඟ්යු 'බබ්ල්, a බොරෑෲ බව Ady 

DEG ඉ හාහැණි, උඞභහභර දිගය Com 8B 

irregular ඉර්රැ ඟ්යු*ලථ, a. අනියම්, £8 ව්රූඞඬ, 
පිළ්ිවෙලනකට හනැසති. ෲ. -ity [භෑති. ෲ. -ce, -cy 

irrelevant ඉ 5රැල් 'අ'වණ්ව්, a. අසම්බන, Pace 

irréligion @S8 ES" 4s, 4. ආගම emo ro, 
අභක්්හිය. a. -us [හැයි, අසෘාධාෲ 

irremediable ඉථ රිම්ඩි*. බිල්, a. හරිගැෑ ස්සිඝස Sad 
irreparable ඉරි රැජ 'පං රබ්ල්, u. අලුත්එ; ඩියා me 

 ණහනොහැසයි, හරිගෑස්සිඨ eomn,8 
irrepressible ඉංථ 2'ංපරැස්සිබ්ල්, a. මැඞපචතහ් චං 
BD 602015 [Hdeaa. n.-ness 

irreproachable ඉරරිප්රොච්'අබ්ල්්, a. අනක්්ය, 
irresistible ඉර රිසිංසවිබ්ල්, a. වැලකිය eam 

ණි, බාධාකනල 62078 
irresolute 960d 'ඹල්යුට්, අ. සජපිරනෑනි. n.-ness 
irrespective ඉථ රිස්පැ කවිචි,අ.සම්ඛනකානෑ නි[හෑති 
irresponsible ඉර රැස් පා හ් සබ්ල්, a. එගක්ිය සුනු 
irretrievable ඉර රීට්යීව්' අබ්ල්, අ. නෑචන ලබාගන 
හොහෑකි, DOD හරිගඝ්සාගහන හොගෑක්කි 

irreverent ඉර රැචී -අං'රණ්ව්, a. O6im18. ॥,-6%ං 
010 %61310]6 ඉථ රි*චර්සිබ්ල්, a. විපඨශ8සකඟකල eos 

ඟෑණකි, ඉචලංශුකල ඇණගොගෑකි 
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revocable ඉථරිවිඹ*ං කබ්ල්, 4. ඉවලංගු කලු PH 

හෑයි 

irrigate ඉරි රි ගේවච්, v. බිමිචෆලට ODS ඉරිණවා. 
3, -ion 

irritate ඉර රිටේට්, 2. කෑසිම වේදාහා ආදියක්ක් 

අපහසුකරණවා, අචවූ සඟවා, මකෝපකර ණවා. 

a. -0/6 (n.-ility). a. සහ n.-nt. n.-tion 
irruption ඉ ඊ රජ්ෂ හ්, n. Deed ඇතුල්වී ම. a -ve 
is ඉස්, 6, මඵ, ZED, qisest 

isinglass ම එසි'ංගලඝ්, 3. මෛත්යෲ ලාටු 

Islam ඉස්ලෟෘ ෆ, n. මහ $ බදැග ම. ॥. 180 
island @2~cO, n. 82&a. n -er, So චෑසියා 
isle COG, n. SDE. n.-b 6028, කුඞා E228 
isobar එ සො ඛාථ, n. Qenig සිනියමක Geos 
ෂණ ප්රමාණාය aD එශයෙන් ඈති cdr ost 
බන ඉර්ඛංච. a.-ic [ ණවා. n.-ion 

isolate එෙසොලේ_ට්( හෝ) ge DED, 5, තනිකර 
isosceles මඑම සාස්ඉලීය්, a. සම පැති දෙකක් ඉති 
isntherm ඉඑසොංහර ව, ෲ, භූෂගෝල සිනියමක 
යම SSOIIM ප්ර මාණය GOD රේඛාව, a.-al 

issue ඉහ යු, 7/. න්ක්මීම, eIREr, COED දූරූ 
චෝ. v. පිඛනරණවා, නිසි බලය ඇතුව දො 
හචා, SOMO DH, සිඞුවෙහචා. a.-able 

isthmus ඉස්හ්මස්, 2. ම ද්ශසක්ිය 

it ඉව්, pron. ඒත, ඵය, C9 
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Italian @D: ලිඅත්, a. ඉතාලිරට සම්බක, n. ඉතා 
ලියා, ඉතාලි e228 

italic ඉටැ ල්ඉ ත්, අ. ඉනාලිය GOJI ඉනාලි භාෂාව 
පිළිබඳ, (2, 5, 6 ආදුය වෑනි) ඈල අකුර. wv 
-186, ඈ ලවු අකුරු යොදානචා [ (74. -iness) 

itch ඉච්, n. භෞරිංරෝගය. අ. කසනවා. a. -y 
item 650.9, 7. mada එකක් 
iterate 6©:O65), v. D109 කරණවා, DIDO 

Booms. n. -ion. a.-ive [ණචා 
itinerant ම එවින් 'අ'ර 95d, a. Hol m1. ගම 

ණ් කරණ, %. 71,-03%, a.-ry, ගමන්, n. cow 
වියහරඇනි ගමක් sot sooo. v:-te, ගමහ් කර 
ණවා 

its ඉච්ස්, pron. ඒකේ, උගේ 

itself ඉ සෑ ල්, pron. ඒකම 
ivory ©8258, n. ඈන් දාන, a. ඈන්දාන් 
ivy 688, n. @AHD CG (wd Boss). a. -ied 

J. 

) පේ, exiled 10 වෙනි අයගරය 
jabber ජෑබි'බර්, 6. ලෙඩඞඩව නවා. , 
jack ජෑක්, ඈ 'ජෝශග' වෙනුවට Han od xs 

මයක්, බර උස්සන යනතුයන්, මක් කරකරණ 
CNHs, කොසඝි චගීයක්, කාවච්කයා, කොස්, 
ගෙරළ 
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jacinth පේසිණ්භ්, n. hyacinth 

jackal ජෑ OC, n. BE, නරියා 

jackass ජෑ ක්ඈස්, n. ඉ කාට ථචා, බූරූවා,ගුඞ්ඩයං 
jackboot ජැ, කඛුවී. n. දනඉසට ඉහලසිබට වැසෙන 

_ සපත්තුචඑගීයක් 

jJackdaw, ජෑක්සඩෝ, n. maa dacs 
jacket ජැක්'අට්, n. බාච්චිය, හෑට්ට්ය 
Jacobite ජැක්ඕඉබබෛටව්, n. එංගලන්තයේ ii චෙහ 

ජේම්ස් රජුට භෝ ඒ රජුයේ පෙලපනට caw 
වාදි eo 

jade ජේඞ්, r, ඉඑහෙසකරණවා, චේගහෙසචෙහනවා.. 
N. ඉඑළහසචවු BO අශ්වසා, නීච ඝනි 

jag ජැග්, 4. දුන්ත, කන්තුචව, DDD. v, 

jaggery : Jagghery, } Sat gS, 2. හකුරු 

jail පේල්, %, සිරගේ, n. -er හෝ -or, හිරගේං 
භාරණනාරඥ්ය. 7. -bird, හිරේ සිවටිඟ හෝ සිටි අය 

ට නවම නම (gaol A.) 

jam ජෑම්, n. පෑණි සහිභ SEB, සමූහය, $839.. 
v. තද්ෝට මිරිකණවා 

jamb & බේ, n. උථඑගුකණුව 

jangle ජැංග්ල්, 6, අම්හරී MAC කරණවා, 7, 

janitor ජෑන්*'ඉ ටර, n. චාරපාලයා, මුරනාරයා 

January ජෑණ්යුඑරි, ॥, SOO මාසය (උඳුචජ' 
GED ඉදාමසෙහි gandn&) 
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japan 'ජජෑණ්, ॥ Sostdd meg රුෆිමල eda 

ක්, නලු ථුම්ම්ල වෘරණිස්ගාපු VA). v. 

1806 So, v. ඟවව නම කර ණ€ෘ. xn. 

jar ජාථ, nm. BBS කටකඛගාන ශබදය, බර 

[, <a, බුජම. v. 

jargon ජාථගන්, 1. ප්රලාපශ, දොෝඩවිල්ල 

jasmine ජෑ ස්මින්, n. දැෑසම්ණ්, සමන්ජව්ච 

jasper ජෑස්ං'පථ, n. ඹඔපඈතහි හරූවාණංගල්වචගීයක 

jaundice ජ්යෝණ්ශුඝ්, n. පා රැඬුරරෝගග, අ.-4 

jaunt ම ංජණ්ට්, n. ESHA සෙල්ලම ගම න. £, 

jaunty esicd5,.a. ප්රාණවත්, සෑහෑ ල්ලු 

javelin ජෑ ච්ලින්, 71. ගෙල ලය 

jaw ජ්, 4. හක්ක, හණුව 

jay ජේ, ॥ ලසහණ හංපුටුවඟීයක් 

jealous 4: ල්අඟ්, a. කුකුස්වූ, Ged n.-y 

jean ජේන්, 7. mq පිළි එගීයක් 

jeer 35, v. සරඳදූමඟනරණවා. nv. [eqdoad 

Jehovah esens'd, ෲ. Oxia ආගමේ Ome 

jejune ose gs, අ, නිස්සාර, විය ලි [sca 

jelly ජැල්ලි, 4. සිනි සමග තෑම්බු ඵල යුම, 

jeopard ered අථ ඞ්, v. emda සවභාවට පමුණු. 

වණචා. v. -186 ජැජ'අථ ඩෛස්, අනහරාල ew 

වට පමුණුව නවා. n. ඤු අණ්නරාය. a.-ous 

jerk -ජථක්, v. අදස්සියෙක් සෙල චහඟචා emi 

GFiSGmMo>. 2. -% 
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jessamine Syed-@ O29, 7, 1581111116 
jest ජැසට්, n. කවටකම, කචමකිම. v. moO 
කම කරණචා. n, -er 

Jesuit ජැස*යුඉව්, n. Sid'ggD නමැහි judas eB 
සභාෂමව ම. නෙක්, ප්ර්යයාගණන්යරයා. a. -ic, 
‘ical. 7, -ism, -y 

Jesus Sad, n. Hew හභක්නිකයන්ගෙ ගෑලවුම් 
කාංරඉාවූ කිස්තුය වහන්ස 

jet ජෑව්, ඈ. ඉනා කලූ රබඅගඟුරූ චිශී්යක්, විසිවෙ 
න දියවැල, SHee2.a.-black, Qa කල 

jetty ජෑට්ව, ॥. (බඩු බෑම පැදවීම ආදිය පිණිය) 
මුදු හෝ ගංතෙර arg පාලම 

jewel ජ්ය$ල්, %. ආහරණය, රන්හය. v. ආභර 
ණමලින් ෆෝ රන්නවලික් සරසනවා, 7, -ler, 
ආගරථණ හෝ dain oresgs«. xn. -]6:? හ් 
“TY, අභරණ ජාති, රන් .. ජානි 

Jew,9a, 2. යුම්දෙච්චා. අ.-1811, 7:.-688, යු දාව ax} 
jib Ja, mn. නැවේ ඉස්සරහ රුවල [es 
jig Sa, n. ඉක්මන් නැටුමක්, Fd S63 හා 
jilt FTO, n. විවෟ£2බස් ගැණ චංචාකරසන්නී. v. 
jingle ජංග්ල්, x. OBMEOSD DACD චැනි ශඟශබදූය 

jingo Beam, n. සුඵ දිවුරුම පදයක්, manag 
සවරෝශාලය o:.3 ඉය 

jinricksha ඵ් ක්්රිකක්ෂ, ॥ 
linrikisha හඤ්රික ඉඳ, 1" රින් රථය 
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job ජොබ්, n. CEL අ නීම්, සුඵ Ores. v. ඉදිස්' 
Beast අනි ෆවා, සුඵවැඞඩ කරණවා, කුලියට 

දෙහවා, Ved) ගෙණ එකුණහවා, %, -bery, 
අසුන උපා 5, අයුතු ප්රමයර්ජන ලබා ගෑණිමට 
ක්රිඝායාරීම 

jockey « ජාක්ඉ, n. විහිරුවන (රස්) අසුනක් පිට 
SHO, e548 වෙලෙන්ලා එ ලද මහි රැව්විලි 
කරන්නා. v. [කරණ, %, -ness 

jocose ඉජාගොසඝ්, a. කවමටකම්කරණ, සිනා" 
jocular ජා ”්යු ලර. 1. =jacose. 2. -ity 

jocund එ ජාහ්අණ්ඞ, a. mv, ජුනම්න් 
jog ජොග, v. මදක් සොලබනචවා, බර ලස හිමිය 

යනචා. 2 OG සෙලවීම හෝ තල්ලුකරිම. v.-gle, 
M63 සොලචනහචා 

join Gages, vr. ඝනිකරණච්ා, ගලපනචා : n. -er. 
වඩ්රචා. n -ery, එ ඬුව, ඬ. ॥. -t, exo, Od ශා 
තය, අඞව්”, අ. Oe. v. coms amar 

jointure ම 20 ඉණ්ට්යුර්, rn භායාචගේ Gog 
ගමබිම 

joist ජෝ ඉස්ට්, %, බාල්කය, පරාලය. v. , 
joke ජෝක්, ns කවට කම, coq). cr. 
jolly ජොල් ලි, a. Gaved. xn. ‘ity, -iness 
jolt oes ල්, 6, ගැස්සෙමිණ් සෙලළවෙනවා, n- 
‘jostle tied, 6, තෙරපා තල්ලුකරණවෘ 
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jot ජෝට්, 6, ලු ගුන්ත් සබහ ගහකරණ්යවා. n. බන් 
රුව, සහිහ්න 

journal 'ජථ 'ණල්, 7. ථිනපොහ, දිනපතා ගණන් 
BoD පොත, ප්රවෘත්භිපතය, සඟ රාච, 2. -ism, 

ප්රචෘන්හිපහ ගෝ සගරා පැවැත්වීම, ॥, -ist, 

ප්රවෘන්නි පනු2කා මගේ endds acai, ඊ5ඊට 

Dar 3H Mo (අ.-16) | 

journey "SS us, . OOH, 0, rn, -man, කමන් 

- ත ඉගෙණගහ් අය 

Joust රජාධට්, nm සොෙලලමට් eg උඞ oid 

ලනස ආථයෙක් කරණ සමහ. v. 

jovial ජෝවච්' අල්, a. සෙල්ල ම, ෲ, -ity 

joy ජෝය්, n. ප්රීතිය. v. ප්රනිවෙආගචා. අ. -ful, 

Zaeo3 (n,-ness), 4, 09018, SHO (n.-ness) 

jubilate ජ්යුබල ට්, v. ඉහශයෙන් ප්රතිචෙනචා. a. 

-nt ජ්යුබංලණ්ට්, ඉතා ප්රිතිමත්, ජයඟශසාකාර, 

m. -tion 

jubilee &gd@G, n. 50 6DB සංචහ්සරමඞග ල්යය 

Judiasm ජ් යු 2 ඞිඉ ස්' ම, n. gegD ආගම. v.-e 

judge Ge, 4. ඟඩුකාරයෘ, විහිශ්චය කරන්ගාෘං 

7, විහතිශ්ච්ය සනාරණවෘ. ෲ. -ment, විහිශ්චය, 

කල්පභෘඒඵ. . ( ශං ලාච 
judicature ජ්යුඞ්'න ට ුථ්, n. අසිහරණ බලය, 0A 
judicial ජ්යුඛිඡ් 'ඉල්, a. හඩුශෘලෟ52 හෝ නඩ්රකෘ 

රයෘ OA @.«,-ary,a.0us,co; ණව ආ (%, -ness) 
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jug ජග්, x. ඈල්ලීමට අහක් සහිහ ord භාජන 
වගීයක්, පූකුරූව [රණඑවා. n.-ry 

juggle Sai, 6, ඇස්බෑන්රුම හෝ Sets, ක 
jugular ජ්රග්යු'ලථ, a, බෙල්ල ons උගුර සූ ඛන 
Juice Sged, n. ඉස්ම, යුෂ, a.-y (n.-iness) 
July Sgeee, , ජුලි මාසය (emems ඇසල 
දමසෙහි ඇතුලතනි) 

jumble ජණබෙල්, 2. xQ 352 එකට දමනවා. ෲ. 
jump ඡමජ්, 6. පනිනවා. n. පෑනීම, ජම්ම 
junction Sst, , ඔක්ිකි රීම, odo. n, -ure, 
WAS, අමාරු ප්රසහා ටය 

June Sgn, 7. ජුන මාසය (චෙසක් පොසොන් 
දෙමසෙග ඇතුලති) 

jungle ජංග්ල්, %, කැලේ, කැලෑ බම [බාල අය 
Junior ජ්ය නා"අර, a. Od» ඛාල, යෞවන. n. වඞෘ 
junk ජංක්, n. පරණ කඹකෑලි, නෑඑවලට දොෝන 

ලුණු හරක් මස්, චීග නැවට වශීයක් 
Jupiter 38:96, n (edivec.cex Soh aeaqs 

ඞු, බෘහස්පති, Andod m6, 
juridical ජයුරිඞ්ඉ'කල්, a. විනිශ්චයකනාරශා ලගෙ 

විනිශ්චයකාර ධුරය ada 
jurisdiction Sg38-cmn. n, ආණ්ඩුවෙන් ලන් 
බෆය, බලය පැචැන්වය OS ප්රමණය 

jurisprudence Sasdosr And, n. Ba Cred aye, DAS ¢d® 
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jurist fpSd0,n. නීතිය ඉහාදට gsao gc.n.-y, 

ජුරිසභාංවා 2. -or ලඟ -yman, , 4 Sede 

just #0, අ. D6Ewe, ao. n.-ness, 2. -ice, 

සුක්තිය, හඞ්රකාරයා 
justify ජන්ව ශෙ ල්. නිද ස්කරණ චා. 25) බව 

පෙන්චනවා. a. -ied. a,-iable. %. -ication 

jot SO, v. EMG ණවා. -n. a.-ting 

jute ep. n. කෙඳගන්න පෑල Chas 

juyenescent Gp5 QO, ස*ඝණ්ට්, % තරූණ වෙන M2 

ඞු. n-ce [n. -ity 

juvenile ego sea ල්, අ. බාල, බාලඝිණ්ට ස ථුසු, 

juxtapose ජ්ක්ඥ්ද ceded’, 9, ලඟනබනණම් 2.n.-ition 

k. 

k est, €niS6d 116DR garda. සමහර චච 

MLGCE එය ගබද SED 

kaffer 
kaffir කෑලඟ්*අථ, vn. amB8n2, කාපිරි භාෂාව 
kafir 

kaiser, € ලඟ *ෆ' ථ්, 2, අඟර්ජ 

kaleidoscope -meecedsenmjd,n, නිහර චෙ] 

ණස්දවෙණන C5RN පෙන්වන M1058 ඈති ost!) 

තුනක් 

kalendar තෑ (ලෑ ණ් 'ඞරැ, n. escalendar 



( 353 ) 

-kalif කෑ ලිල්( හෝ )කේලීල්, n. ඤ~~ලෲ.111 | සත්වයෙක් 

kangaroo කෑ -'ගර*, x ආඈස්භෙලියාවේ සිව්පං 

kec] නිල්, %. 5165 අඞියේ ලිදාඛු 

keen කින්, a. ඝෑර, තියුණු, DEG. n.-ness 

keep SU, v. හබාගනනචා, 26942296 D2, 920 

රණ වා, w-sake, 660 අය සිහිවීම SHa 

DAID1 MOO GED යමක් 

keg enict, 2. Ao පජ්පය 

kelp කැ ල්ජ්, m Bg වැල් ජාහියක් 

Kelt කැල්ට්, 2. a.-ic =Celt, Ceitic 

kennel කැන්ංහල්, n. AZMAD, ASLE 

kerchief' S553, n. Balen SOEms, රදිකඞ 

kerne] *කථ tai ල්, %, Sec, මෑඳූ Emre 

kerosene කෘ ථ ඔස්න්, %, බුම් හල් 

kestrel කෑ ස*ට්රුල්, %. කුරූ එගොයි චවගීයක් 

ketchup කැ චංඅප්. 7/, =catchup 

ketile කැට්ල්, n. කේතලේ,€ කා තලේ, n.-drum, 

පිහතල නං*ඉම්ට්ට [ඉපාහ 

key ණී, um. ලනුර, ගතනුරු මුද්දා, Ex@D rH 

khaki කාක්, a. GLO. කහ. ॥. ථුඹුූුරු නහපාම, 

SOAS ඇති 652 වගයක් 

KRhedive මක්ක්ඞ්ව, u. මියර රට ආ ගඞූකාරයා 

kick ඝැක්, n. පා පහර. v. CES. OBE 2d 

kichshaw ශාකා, ?. om ed දොස 

Xx 
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kid B®, 4. එඵපැටවා 

kidnap HHand, 2, මිහිසුක් හොර කමකර ms, 
අල්ලා VCH ගෙණයනවා, 2. -per 

kidney GO, rn. වකුග ඩුච 

kill yz, v. මරණවා 

kiln Acad, n. 6g0, ලොකු පෙරණුච 

kilt S30, 2. (සෙකාට්ලන්නයේ) 889 කොට 

e252 [හෑකමට හෝ පලන්තියට අයනිකම. අ. 

kin කිස්, n නෑකම, Dito, ඞහෑයෝො, එක මලේ 

Kind ක කෛණ්ඞ්, 7, OSs, HAs, උපදින cds 
ය, FIOM. a. MO, aD Wo. a, -ly. n.-ness. 
nm. -red, නෑකම, Mieas. n. -sfolk, Dread. 

71, -sMan, කෘ යෲ; 7. -3woman (f.).In kind,Oe 
8.990 අච්යයෙක් 

kindergarten ණා 'ඩර්ගාරවින, ඈ. සෙල්ලමක්රම 
වලින් ඉගෑ හවීමතරණ ලදෘූරුවහ්ගේ අඤසර 

ශාලාව [උහ්සාහවත් ඉවහවා 
kindle ශි ණ්ඩ්ල්, 2. දූල්එනවා, මොලඑනවචා, 
kindred කිණ්ඩුඞ, x. (kind බ.) 

kine කෙන්, n. එලදෙොන්හු, හරක් 
king ao, a, රජ, a.-ly, රජුට යෝග්ය, රාජ 

කීය. 7,-10:1, රාජ්යය, Edin, ගණය. n. -ship 

kingfisher BoGa.gd, xn. දිය පිළිහුඩුවා 

kinsfolk AcSdowis, 
kinsman ය ක්ස්*මණ්, 1! n, (kind බ.) 
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kiss Sed, 6, ඉඹිනවා, n. Ode 

kitchen ක්ිච්'අහ්, n. 62Q ean, කුස්සිය. 

n.-garden (6NgG4 21 DO) එලචලු කොටුව 

lite Geen, 7. උකුසුවගීයක්, සරූංගලය 

kith Bai, n. නෑසෞ හෝ SHoas 

kitten GHOCad, n. ASS 61 9H. *, 

knack හෑ ක්, 2. දූයගතෘාව 

knag ait, ne ලියේ aide, ඉන්නා goad, 

ඇ -By [නරණ මල්ල 

knapsack avr’, x (යුඞ ඉහේවාසාගේ) උප 

knave හව, x. රැවටිලි හාරගා, තක්නඞියා. 8. 

-ery: d-ish (71. -ness) 

knead 1 නහීඩ්, v. awn 

knee, m ¢ DQM. -cap knee -pan.v. -l,qaos 

ණචා, -pan, GDOD, දානපාල්කටුව 

knell නැල්, 2. ඝණ්ටා ශබදය 

knick-knack නික්නෑ ක්, n. අගේ 218 සුළු ADD 

knife send,  පිහියේ 

knight ඉම නෙට්, ඈ. චංශාඩිපති qo මුලාදෑනඡියා, 

එහම ඉගෞරච නිලයක්. «a.-ly, ‘esnd’ es 

නෙකුට යෝග්ය. ॥?.-1003, ‘eemd’ ධුරය. m 

-errant, අපූමි සිදුවීම Ea ඈවිදන ගට 

knit නිච්, v. ඉගානනවා, BSA dd mos 

knob නොබ, %. ගැටය, ශුළිය, මොට්ටුච. w.-by 
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knock හොක්, 7. බර හෝ me Ger As ගැසීම. 

තට්ටුකිරීම, v. n. -er, ගහන්නා. 45> 

ට්ට්රුකරණ මිවිය 

knoll නොල්, 7) EMAC 

knot නොට්, nm ගැටය, රැස. vr. a-ty, ගැට 

සහන, අමාරූෑ (7. -iness) 

know 9203, % දක් චා. /, -ing, දූනුමි හේ 

රුම් අති, seein. (/, -able. 2. -lodge Gace 

ඒජ්, දහගෑ ම්ම. a-n, gaa 

knuckle Oe, ॥. ඈඟිලි adr, ඇඟිලි 
Koran කා 'රකත්, n. මහමසත් අආගයම cn tem 

kraal asic, 7. ගම, ගාල 

kudos කණු ඞාස්, 7, amonve, SIR 

L. 

eG, sx Bad 12 ගව්යා අසහරය. පවුම් => 

Bao gwleces dati (ලෑබේ. 
label ලේ'බාල්, 2. SY අලුඑණ පත කැබැල්ල 
labial ලේ ඛ්' අල්, ॥ තොල්චඑලින් ශබදවෙහ අංකං 

ර, ඕිගේජාසතරෙය, 4. නොල් oFAD 
laboratory ලැබඹ රංදරි, v. බෙහෙහ් Mex 

සමපාදහ්ය කරණ ශගාලාම 

labour ලේ 'බථ, , Oretin, එචෑඞෙ, = 
6. මඑහෙසදූරණවා, වැ WS ee QB, TEcnd<s 
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Oo. අ, -rious, වෙහෙස P2083 සහිහ (1. -ness) 

labyrinth ලෑබ්ඉරින්හ්, n. පැටලිලි Xd ඇති 

නෑ න, චංනගිරිය,මබරෙණ්ට අමාරු පෑටලිල්ල, 

a. -ian, vine 

lac ලෑක්, n. ලාකඞ, Rao. 

lace ඉල්ස්, 7. මගන පවිය. ථේන්දෑ 5a, සපන් 

HD WED 5G. v. a-y 

lacerate ලෑස්'අරෙව්, v. ඉරණවා, තනුවාලකර 
ණවා, a. -ble. 7, -tion [ අයුතු ප්රමාදය 

laches ලෑ ච්අස්, n. අනපසුකිරී ම, නොසැලකිල්ල , 
lack ලැක්, ॥. අඩුව. හිගක ම, v. 

lackey ලෑ ක්ඉ, n. පහත් වැඞකාරයා 

laconic ං (කොන්ඉක්, a. සංමක්ෂහප, ලුහුඩු. අ.-1 
lacquer ලෑ ක්' අථ, nm. ඹසහෙල් (Od did) AS 

ast. 0, ඒ ඔප තෙල් ගානවා 

lactation ලෑ ක්්ඛටේෂ ඞ්, n. කිරිළ්ම,සිරිදෝහන කාලය 

lacteal ලෑක්වීඅල්, අ, කිරිසම්බඹහා, අහහරස ගෙණ 
යන. 7, අහනගරස EM EHOD හරය 

lad ලෑඞ්, n. කොල්ලා, ගැටයා 

ladder (ලෑ ඞ්ංඞුථ්, n. ඉණිමග 
lade 6@H, v. COOMAs, ඈහුලට හෝ BOO ¢® 

DOs. n. අගල, O28O:.85, ඹෝය 

laden ලෝඞස්, අ. පැටවූ, බරවී තිබෙන 
ladle ලේඞ්ල්, 7 ලොකු ows 
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lady 68, n. කුල eh, ලමාඑතනී, estar 
lag ලෑග්, v. හෙමිහිබ යනවා, oSoe5O mad 
laggard ලෑග්ආ 5ඞ්, a. ප්රමාද, අලස, ॥. 3826 
SON, අෆසයා 

lagoon ලෑ ගුන, n. awed 

laic ලේඉක්, a. BB, ගෘහසථ. , ගිහිඝෟ (lay බ.) 

lair මල 'අථ, ඈ. වල් සතෙකුගේ නිවාසය, උගේ 

ගුහාව 

laity ලේඉවි, n. ගිහියෙ 

lake ලේක්, %, චෑව, අදුරු රතුපාට 

lama (ලා ම5, 7. විබෑට් හෝ මොංගෝලිය රටේ 

බෙ භියහුන් වහන්සේ [බෑටළු පැටවිඹෟ 

lamb M82, 7, බැටළඵපෑ ඵිසෑ, xn. -kin, කුඞා 

lambent ලෑම්බැණ්ට්, අ. ens ස්පශිය එන, 

එහාබ මෙහාට De MO 

lame ම ල්ම්, අ. මාර, FaDE.H. v. nN, -ness 

lament ලෑමෑණ්ව්, v. බෑලුපෙ නවා, mMmAeeo 

ඈඇච:. 72. -ation. a.-able 

lamina (721.2920, 0, සිවිය, කෞරසොනආ්නත, v.-ate, 

SOGDCOD MEM» (n. -ion) 

lamp @220, n. 6260, ප්රථ්සපය. n. -black, <@oasd 

හෝ රථුඹුලෙන් ගහෝ නල ච sk උච්යයක් 

lampoon (ලෑ ම gv, n. BO නිග්රහ ප්රබශාය. v. 

lamprey ලෑම ප්, n. ආළඳූචෑනි මලුවේ ක් 
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lance ලෑ න්ස්, n, හෙල්ලය, ඈ අ. -olate, Fae 

ශක ආකාර, nN. -t, (මවටද,ගේ) විථින කටුව 

land ලැ ඤ්ඞ, n. ZO, ඉඞම, දෝශය. v. ඉගොඬ බා 

නවා, SOIOAKME 9. 7. -ing, CM2DArD, Sa» 

Rem සථෘානය, a. -ed, ගොඞබෑ, CHED සහින- 

ad.-ward @@2:0egnc. n.-holder, ඉඞම් හිමියා. 

n.-lord, @O® ආදාය හිමියා, තානායම්කාරයා; 

clady (7). 1. -slip Gad -81116, ඟනඬාවචෑටුන පස් 

MAGS. n. -sman, PRED පරිංචිකාරශයා, 

«es නුප්රරුටථ්රු 8c 

landau ලෑ ණ්ඞෝ, n. රථ Edhasi 

landscape ලැ BHeasd, 2. දෘෂ්ටිගත ප්රරගද්්ශ, 

පිටිසර ප්රම ද්ශ- න BEa9 

lane ලෝන්, n. පට BE, 66819, පටු පාර 

language (බැං ගෙවජ්,, භාඝා ඒ 

languid (ලෑ ං ඟ්විඩ්, a. OR, මලානික, 7. -ness 

languish ලෑ ංග්චිණ්, »v. දුමීල චෙනචා, මලාභික 

චවෙහවා ॥, -ment. [ මලාහින කම 

languor (ලෑ ග් චර (හා) ලෑ  ංගථී, n. රුපීලක ම, 

lank ලෑ ංක්, අ. කෘශ, n--ness. a.-y, Bers 

lantern ලෑ ණ් ටර්න්, ඈ. ගමන් පහ රලක්නෑරූම 

lap ලෑජ්, n. දිග කඛබායේ එල්ලන onset හොට 

ස, උකුල. Vv. DEO Qane, එඅනාත්පිට එනක් 

HAH, ඉලචකා ගන්නවා. .-06%, ඝත්රී ඉස් 



( 360 ) 

21d59 එල්ලෙන 6 D000 ( මෙලෙ ක්ර 
lapidary (ලෑ ජ්ඉමඞරි, 2. රන්න කපන්නා. රන්හ 
lappet ලෑ ජ්ං පට්, 2. (lap බ.) 
lapse (ෆෑජ්ස්, 2. ODDO, සුළු දෙස. v. ගතවෙහවා 
‘apwing (ඞෑප්වං, 1 කිරලවගියේ පක්ෂිසෙක් 
larboard ලාථ බෝර ඞ, un. හැව චම්පැහ්ත 
carceny ලාථසිනි, 2, සුළු හොරකම 
larch 258, n. @dd66,218 ගස් එගයක් 
lird ලාර්ඞ්, 2. ඌාරුතෙල්, Grd.6H.4 ගානඑඵා, 

//. -@F, ආහාර උව්ය ගබඞා ව 
large ලෘථජ්, a. මහත්, ලොකු, n. -ness 
largess MOM sid, n. arctan, දීමකාව 
lark ලාථක්, 74. පක්ෂි වශ්ය ක් 
larva (ෆාථ *චව, n, දෘලඹුවා, පණුවා. (/.-| 
larynx ලෑථර ඉංක්ස්, %,උලගුරුදාණ්ඞේ ඉහල හාබටස 
lascivious ලැස්ස්විඉ අස්, «. සල්ලාල, කාමුක. 

% -ness. ad «ly 

lash 2rd, v. කසෙන් ගහණවා, පහරදෙනවා, 
DEG වදිනවා, යමකට බැදු MAWES, wy 

රයාරණවා, 2. MOD, නශපහර 

1458 ලෑ ස්, 34. කෙල්ල, ගෑණු ලමයා 
lassitude ලැස්සිට්යුඞ්, 7. විඞඩංව, දුපිල කම 
lasso (ලෑ ස්සො, n GAD සහන දිග mda හෝ 
එරපට [n. සපන්තු අචවුව 

lant ලාස්ට්, a. අභඟ්නහිම. ad.-ly. v. පවනආවා. 
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latch ලැව්, 4. GES gage, OsaAna. 
latchet (ලැ ච්අව්, 7, සපන්නුචක DED පටිය 
late ECO, a. ප්රමාදවු, අපචන්වූ, හිටපු, අලුත 

සිරුවු. ad. n. -0658, ad.-ly, මෑහඅ 
lateen ලෑ ඵ්ක, vn. නූන්ගුලස් Odes 
latent ලේ -ටණ්ට්. (/, සැ ංගබුනාචූ, අප්රකාශ. n-cy 
lateral (ලැ ට්*අ*රල්, u. nam asada, පාර්ශ්ව 
ees 885 

lath me, 7, ඊජ්පය, v. රිප්පගහඳ්යෘවා 

lathe ලේත්, x. (ලී ආදිය) ලියක යන්නය 
lather ලෑදූ*අ ථ, අ. සබක් පෙණ, පෙණ. v. 
Latin ලැට්ඉන්, අ. ලතින් ජාතිය පිළිබද, රෝම. 

*. ලතින් භාණාව. v-ist, CBD හොඳක් est 
අය. n. -ity, ලහිස් mos S8o 

latitude ලැ ටඉට්යුඞ, x game, GSA Sad, 
ජිදෘානස, 9H, Seo.2=me 

latter ලැට්'මර්, wu. දඳෝෙකක්න් දෝවෙනිවු, එහකනට 

පසුව එහ හෝ සිදුවෙන. ad. -ly 

lattice ලෑට්විස්, 8. ජලිස්, ජලිස් කවුළුව හෝ 

පැලැල්ල | -801011 
land ලෝඞ්, 6, ප්රශංසා හරණවා. a. -able. xn. 
laudanum ලෞඞ'අනම, . චැයින් සාරයෙන් & 
යකල gas 

laugh ලාෆ්, v. සිඟාම්වනචා. un. Bad. «.-able 
(7, -ness). 2. -ier, සිඟාස්ම,සිහාශබද ය. n.-ing- 
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stock, සිඟාචවට smsee Smems emt ooo 

launch € (34. චී, v. දියට බෘනවා. වීිසිකරණවා. . 

දියට බෑම, පාරු චගීයක් 

laundress ම ලා ඤ්ඞරැස්, ॥. අපුූල්්ලංන්නී. n.-y, 

ඇඳුම් අපුල්ලන සථාහය 
laureate මෆාථඉඒට, n. රජුගේ කාව්යකාරශා 

laurel CSS, ෲ. දාවුල්කුරෑඳු, මාපන් කුරූදඳු 

lava (ෟ'ච, 7 CRIES, උණුචව දියවී ගිය ගල් 

lave ඉල්ච්, 5. සෝදෘානව), හඝාවනවා, ගලා යන 

වෘ. neer. සේද්මබ භාවිතා කරණ භාජනය. 

n. -atory ලැෑව්'අටරි, සේදීම කරණ ගය 

lavender (ලෑ ව ඈ ඤ'ඞර්, . සුවච දා ගස් මගීයක්, 

සුවඳ පෑන් එග්යක් 

lavish @&ed, v. අධිකමලෆස වියදූමිකරණවා. 

නිෂ්එල Bagd කරණචා, a. 

law (ෆෝ, n. BSc, can. a. -ful, ඝෂණනට 

එකග, යුනු (71. -ness)- a. -1688, n. -suit, ඈඩුව. 

m -yer, ජාතිඇඥයා 

lawn 6333, n. BOS Ma, සිහින් පිළි එගීයක්. ). 

-tennis, මදූපස 89 චි- පු ගබල්්එලින් බොල 

එලට cH කරණ සෙල්ලම 

lax ලෑක්ස්, a ලිහිල්, ඛුරු ල්. 7. -ity, -ness, 0. 

-ative, පාචන කරණ; nr. EESOH මබෙගෙන 

lay ලේ, 9. නබ චා, BY දෘමනචා. wv. කෘව්යය, 
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Sz. අ. GB, Adam mega හෙ:දාන්, n- 
-man, ගිහියා 

layer, ඉල්'අථ, n. DADE, MEDA 
lazar, ම ල්ස'ථ, 7, ELeCSIBa,, පිළිකුල් moa 

මරෝගයක්කිහ් පෙලෙන අය 

lazaretto (ලෑ සෑ 'රැවීටෞ, tn. කුෂඨරෝග oe 
lazar-house e@a'demad, | යෙක් පෙලෙන්න 

න් වසන ආර ර්ග්යශා(ලාව 

lazy ලෝ සිං, අ. කම්මෑලි, අලස, n.-iness 
lea ලී, 2. හණබඛ්ම, EXO Ma [ඊයම් 
lead (218, 2, Sand, ලඹය, F2O පතුරූ , a.-en, 
lead G8, v. පෙරටුව AMD, මග පෙන්වනචා, 
කෑඳවාගෙණ යනවා. a.-ing, ප්රධාන, පෙරටුච 
BH. n-er, පෙරටුව asian, අගඞිපතියෑ, ප්රධාණ- 

කන් වාක්යය (7,-5111]0 ) 7, -61:6006 ල් 'ඞරැව්,කුඞෘ- 
Malone 

leaf Gq, 74. කොල, OS, පත්ඉරුව, u. -ed 
හෝ leaved. ඉනොල ඈති. w. -less. 71. - agey 
තාල, පත. 7.-let Ma කොල ඝ, අ-1/, CAME 

බහුල (//. -iness) [සෑැහඟහැජ්ම නුණක ප්රමාණය 

league ලීහ්, /, ගිටයුම, සංමිබශාය. 2, n. ඉංග්රිසි 
leak ලීක්, 0. කාක්දුවෙහවා, වෑස්සෙනචා. ॥.-%66,. 
fm කා හ්ථුවෙන Ga. n. -y (71. -iness) 
leal ලීල්, අ. Geom, පක්ෂවාද්, සෑබෑ 
lean ලීන්, 6, ඇලඉවනවා. 2. ංශ,වීටු.. -negs- 
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leap (ලී, v. පනින වෘ. vn. පෑ BD, BDO. x. -year, 

(අචුරූරු 4 ට චරක් MAD)620 366 ඈති OSH 

learn 'ලරථ න්, v. ඉනග ණගන් ND. ,/.-116, ඉග 

ණ ගෑැණිම, උගන්නම 

lease ලීඝ්, v. බලථුදෝොහවා. n. බදූදෘටදිීම, බදදා. 

//. [ -001(1.1 Agaat} සථානය 

least ලිස්ට්, අ, (සියල්ල ල්) ඉනා කුඩා. ad. 

)6101161' ලෑ ද'අථ, mn. eqdmEG OO. a-n. 6.0, 

290.8 [ao22. 18 අවසර, හැරයාම 

leave ලීච්, 2, හැරයඇචා. අන්ඉරිණවා, තබා ය 

leaven (ලෑ වින්, . මුහුන්, gad පිටි ». 

leaves ලීව්ස්, n. කොල, පහ (leaf හි බහු) 

160116)' ලෑ ච'අථ, vn. සල්්ලාලයා. % සලාලකම 

DOD, A, -OUS. 1. ~ 

lectern ලැක් 'ටර්න්, nv. දෝචසථාහඉයේ කියවන 

මෙසේ [චඞ, නරචටුව. v. 

lecture ලෑ ක්ට්යුර්, nr. ALD නථාවක්, දෝශ ඝා 

ledge (ලෑජ්, rn. මුලුක්වෑ විය, රාක්කිය [ක් ema 

ledger ලෑප්'අථ, n. (ගණහ් Gam) ප්රධාගගණ 

lee ලී, 2. චාතාභිමුඛ Card, සුලශින් මුචාවූ පෑ 

හ්හ. a.-ward, එකී පැහ්ත පිළිබද 

leech ලීච්, ». කුඩඞෑල්ලා, බදා 

leek ලීක්, nr» රටලූහු Ada 

ver 85, n. ඟහගොරැහන් A G9, කම: සපය. v. 
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lees ලීස්, n. මඟ්සී, බොර [වහ්ගේ ලේඛනඝ 

lect ලීට්, nu. Q6zMd හෝරණලඌද ඉල්ලුඹකරු 

left (ලෑ ල්ට්, a. වම්, හෑරදුමු. n. වම 

leg ලෑග්, ॥. කකුල, ගානය. ॥,-5111£5 කකුම ල් 

ena කොටසට වැසුම් 

legacy ලෑ ග්'අස, vn. අහ්තිම කෑමති පතු්රයෙක් 

රුක් Dano. ),. -066, අහ්තිම කැම නිපනත්රශක ක් 

වචසනවක්ක් ERD අය 

legal ලීංගල්, u DGDO Owe, w.-ity. v.-ise. 

BBA අහගකුල කරණවා, බලන SGox~ 

legate @iGSO, xr. තෑහාපනියා. ॥, -ion, හෟ 

නාපති සමුහය, හානාපතියෘගේ ධූරය ජළබළ 

නිවබාසෆ, (/.-11)6 

legatee iat අවි, ,/. (legacy බ.) 

legend (ෆෑජ'අඥාඞ්, u. Edesame oon sd 

තරම් අපුවඵ කථා. ප්රරාණ MED. «.-ury 

leperdemuin ලෑ ' ජථ සිර න් ,. ආ යාව, ස්බැ.ස් 

tS) ( හැදූලි. iv. -leness, -ility 

legible ලෑ ප්ඉබ්ල්, «. GBrEOl ors හෝ පෑ 

legion Bsa, ෲ. 4000 BO 00,00) දක්වා wre 

ඈහි <2 සේනාව, හෙත්ගණන. 2. -ury 

legislate (ලැජ්ඉය ලැම , 0, නීහිපණණ් පණවන. 

90.-101), a. -ive. Nn. -ure, BEGom ood 

legist @3eO.n. HESDS දස අ: 
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legitimate @BOQsSO, a. අවජානක emda, 

නීතියට එකග, AMD. v. v.-cy. n.-tion 

legume Qi@g>, 2. බෝංචි මෑ ආදි mde වෑනි 

කරල. a.-inous [ක නෘලය . a, emad.-ly 

leisure (ලී යුර මහෝ)(ලෑැ ග්යුථ, n. නිවාඩුව, විවේ 

lemon ලෑම්අනේ. v. SER. n.-ade, දහි qa 

ල් සමග සාදන 620d marta 

lend ලැණ්ඞ, Vv. DADGEMEs, දොහවා 

length ලෑංන, n. E@, ප්රමාණය. a.-y, EO, Ess 

ve. -iness). ad.-wise. දාග q@ad. v. -en, &Sa 

කරණවා . ad.-ily. At length, සම්පූ න දිගට, 

අන්තිමෙද් [-ney,-ty. a.-tive 

lenient @B gO, a. MG Wi, Dag... -nce, 

lens ලෑන්ස්, 2. මෑද උස්වූ හෝ පාහ්වූ ons වෙ 
QD ආකාරවූ වීරුරු කෑබැල්ලක් 

lent (ලෑණ්චව්, ». අලු Aas, හිට පෘශ්කූව දූක්චා 

නාලය (දෘචස් 40 යි), කො රාස්ම්ය, a. -en. a. 

acd go 

lentil (ලෑ ණ්විල් , ඈ. කොල්ලු වගීයක් 

leonine FQsenw, අ. සිංහ, සිංගයෙකු වැනි 

leopard ලෑ ජ*අථඞ, vn. කෞට්යා, හිහ් දිවියා 

leper ලෑ පර, 1. QAOASdIamda2, ලාථදුරූමලෙඞෘ 

leprosy ලෑජප්රොස්, n. කූෂධරෝගය. a,-us 

lesion Sas, 1. ඉඅක්හරාය, නුවාලය 
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4688 ලෑස්, a. වඞා ade. ad, v. -en, අඞුනාරණවා . 
le නෑති (OLD ංගට යොදුගහු 6A.) 

lessee (සස්සි, nn. බරුගන් අං, බලථුනාරයා 
lesson ලෑ ස්සත්, ॥. පෘඞම,- ගුරුකම 
lest ලැසට්, 2077. An නිසා, EDD හෝ හො 
කරණ පිණිස 

let ලෑට්, 2. ඉඞදෝොණඑාං, බද්දාෑට දොනවා 
lethal Gr තල්, a. ප්රාණගානිකරණ 
lethargy ලෑත *අරජ්, rn. උතන්සාහනෑනත්කම, නිදි 
මත, අලසකම. a. -1ල [ විස්මර ණය 

lethe ලීහ, 2. නිරසේ ගංගාචක්, මතකහැතිවම . 
letter ලෑැට' : ථ, 7. අකුර,ලියුම්. v. අකුරු ගග ණචවා 
Om ඉයාදනවා. a.-ed. GO. n. -press, GEm 
වාක්යය 

lettuce (3,05, n. සලා ද [ වල්ල 
Jevee ලෑවඉ (හෝ) GD rn. රජදාෘක්ම, නැග්ම. 
level ලැව- ඉල්, a. සමනලා, ජලමට්බ ම. ඈ, සමහ 
ලාව, සම භාවය, මච්ටඹ ලෑල්ල, ජල මට්බම. 
27. සමතලාකරණවචා, එල්ලකරණවා - 

lever ල්චර , n. (අඬයක්උඞ mas) උස්සහ Gone). 
N- 080, දණ්ඩෙස් M800 බලය [mecsd 

levity ලැවිවි, n. සැහැ ල්ලුකම. චැදගන්කනම oars 
levy ලෑවඉ, 6. අයකරණචා, රැඝ්කරණවා. 2. 
Ve අයුක්ජ්රිම, යුඞ ශේතායන් රැස්ජිරීම, රැස් කෑල අයබරු මහා Ga) අඟ්චාදඥෙෝ. අ,-1%8/016 



( 368 ) 

lewd (ල්යුඞ, අ. කාමුක; සල් ලා (ෆ 

lexicography ලැ ස්ඉකොග්'රඟි, n. ඉඅකාරාදිකිරීම., 

n.-er. d. *ic, ical [ ශය 

lexicon ලෑක්ස්්ඉකන්, ॥. ඉකාරාදිය, ශබද කෘ 

liable ඉලලෙ 'අබ්ල්, a. Ae සිවටිඟහ, අල්ලන Be 

ව ඈති. n.-ility, බැඳී සිටීම, 2589, os 

liar ශල අථ, 74. බොරුකාරයා 

libation ඛේ est, n. දිය පූජාව (a.-lous 

libel මල AG, nu. gGemac, පැමිණිලිපනුඹ, v. 

liberal ලිබ්*අ'රල්, a. HA6SRIN, හනෟගවන්ත. 

DEMS, Head. n. BBandsdoO8 නිදෘාහස 

CHRD) Homo so. n. -ity, හ්යෟගවන්ත 

කම, DGHi Ge. n.-ism. v.-ise, DA. Rene 

Swed පමුණුචනවා 

liberate ලිඛ්. G59, 0. නිදහස්කර ණෘඛං. w.-ion 

libertine ලිබ්'ද: ථළලටෙ ණය, 2. සල්්ලාලයා, Send 

අය. //. -1811 

liberty ලිබ්"*අර්වි, n. නිදාහස 

libidinous ලිබ්ඞඉත ස්, a. කාමුක. සල්ලා(ල 

library ම ලෙ 'ඛුර්, n. 9 පාහ්රැකස, පොන්නුල. -1:ෲ111. 

පොත්ගුල භාරකාරයා (n. -ship) 

lice ගං ලස්, nu. උකුණෝ! (louse හි බුහ,) 

licence ) කෙලල awd, nr. අවසර, APMAcE. 0 
license § license. 

licentiate @s@z, WHI, uv. අං යර PD අය 



( 369 ) 

licentious මම්ලසෑන්ෂස්, a, Faxds:d, කාමුක 

licken ලිච්*අකන් (හෝ) COR: කන්, n. පාසිවගීයක් 

lick ලික්, vu. ඉලවිහඟචා, මලවා නචෘ. n. 

licorice ලික් 'අරිස්, 71. ඤෲ]! 011011ල6 

lid ලිඞ්, n. 8200, මුඞිය |එළබහචා. n. ඉබාරෑූමබි 

lie GER, v. BAIS, Hows, 015 ඉන්නවා, B 

lief ලී, a. CYLOe, Gag. ad. සනුවින් 

liege @3, , gad, DiC සිවිඟ වැ සියා, සචා Ba 

lien ලීක් (හෝ) මෙල gs, n. OdMD පිළිබඳ 

තනහණාමි බලය 

lieu ලු, 2. GOD, හිලච්ච [| ඕඹුලා ද? da» 71.-0% 

lieutenant ල?ෑ්්ටින්' අණ්ව්, n. උප (ඉ€දාවෙනි) 

life මගෙ ල්, n. පණ, FEMS, ප්රාණවන්කම, ජ් 

Bap නථාව. v.-like, පණඈභි oem වෑහි. 

a.-less, පණ ගැති. a.-long, ජ්ව්භාන්තය «sds 

SB, a.-size, Gmtmeg අයඉඟහ් sms Od 

MSH Ono ඇති, n. -time, ජ්විත කාලය 

lift ලිෆ්ට්, v. උස්සනවා, ඹසව හචා [බහානක 

ligament ලිග්'අ'මණ්ව්, n. බෑ ම්ම, අසනි (ඈට) 

ligature ලිගේට්යුථ, ॥. AED නූල හෝ පවීය,, 
බැමම 

light ඉලට්, % එලිය, OBaegn යමක්, දින, 
පැහැදිලික්කිරිම. a. පෑහැදිලි, ed das, සෑහැල් 

ලී. £; එලියනරණ වා, of Dmdmé:. n.-Ness, __ 

Y 



( 370 ) 

TIM ESDd, සැහැල්ලුනකම. a.-fingered, හො 

ර, Bo හොරකම පුරුූරු. a.-footed, කඞිසර, 

Bx. අ.-_-5%161,කල්පහාඑ ad, oma ea®, 

ඉස DEMS GE gi B.a.-hearted, කරද හැකි. 

සතුටු = qi. n.-house, එිෆඳගේ. ॥,/,-8, ආ 

ලෞෝධාංෆ්, BHLES පෙණහල්්ල. 4.-some, 

සෙල්්ල?.පුනි 

lighten €6e92, 6. එලිඝකරණචවා, සැහෑලලු 

කරණව:. 7 -011:18, විදුලිය 

lighter €aRS අ, 2? බඩු ගොඩබාහ හෝ පට 

වචන පැෑරුව, බන්න(ල. 1. 28 සැෑගැල්ලූ 

ligneous ~ න් ජි ye, wu. ලී, 46:98 

like ගලක්. අ. වාගෙ, වෑනි; /්/, v. කෑමති චෙ 

නචා. :. =O එකක්, 89D අය. aly, සිටු 

විය හැක: ad. බාගමචලාවට. %,-11110904, සිටුවිය 

හැඟි බව. n.-ness, සමාන කම, සමාහරූෘප්යඉස.(//. 

-Wise, එම හන්, හවද 

liken Gost, v. සමාහකරණචා [පාට 

lilac ඉම (ෞඈක්, 2. සුචදුපැල වගීයක්, එල නිල් 

lilliputiac ෆල්ලිප්යූු'ඝෂන්, n. ඉතා BS අය, කුරූ 

lily G2, 1. mead, උපුල් 

limb @35, 4. gan, ගාහ්රය, අවශවචය, අද්දෘර 

limbe ලිම්බො, 2. කිසහගානි ආගම ඉහාදනසිවිය 

වූන්ගේ සඝන්ම රදනැයි සලනඇආ පරසක්වල, 
හිරගේ 



6 242” "2 

lime o6@S, vn. 663, : ලුහු ණු, //, -kiln, ගුණු පු 

ලුස්සන උරුන 
limit ලුම්ඉ ට්, n. මායිම, අද්දර, මහර, v. මායිම 

නිදමකරණව:. a.-less. n.-ation 

limn G8, +. සායම හෝ පාබ MOS, ස්භියම 

කරණවා. n-er B's 5, රුප BABIMO TO 

limp GTC, ve කොරගනණවා, නොගාඞ්ගහභණ 

චා. nm අ. මෙලෙක්, D6OHN [සක්බඛෙල්ලා 

limpet ලිඹ්*පච්, ඝ॥. කබුඵල සම්ඟ්යවෙණ කුඞා 

limpid ල 2-88, අ. පැ හෑ අලි. 7. -ity, -ness 

linch-pin ලිං චපින්,අ.(චතයනවත්එන)කුඩා poss 

linden ලි ණා 'ඩන්, , සුවද ඉල් ඇති ලොකු ගස් 

වශීයක් 

line මෙ ලන්, n. 96, ඡජේලිය, Die, ලනුව, චශීය. 

09. ඈළ්යාල එසඞචවා, පෝරූ දෘමනචා. 7,-6*, නැව් 

පංක්නියකින එකක්. ?.-1106, O19, පෝරුව 

lineage ලික්්ඉඒජ්, nx. පෙලපත; SAR 

lineal ලින්ඉ' ඉල්, අ, දග BDAD, පෙලපෂතෙන් 

5610 එහ. n.-ment, ced, - රැපාකාරය. u. 

-r, ඉරිවලික් හෝ ජේලිවළණන් cat 

linen ලින් "අන්, rn. mand පිළි 

jing ලිං, 7. 'කොඞ හම වගීයේ මහ්ඝායෙක් 
linger ලිං'ගථ, v. දාව බනවා, ප්රමාදාචඑහචා 
lingual ලිංග්චල්, a. දිව MFA, n. ජ්හ්චාස්ය රය, 

මුඞජාඥ්යරය 



( 872 ) 

linguist ලිංග්විස්ට්, ॥, me කීපයක් හොඳිහ් 

CS අය. 4.-1., භාණ සමබරධ, //.-168. Deo 

ශාස්තෲ 

liniment ලිනිං'මණ්ව්, ඈ, සමෙ ගා CCD SOC 

සහිහ eas, medos 

link ලිංක්, 2 දම්වැල් ප්රරුක, වැලක එක් 

Sma. v. සම්බහාණරණචමා 

linnet ලින්ංනව්, n. වල් oc8 වෛර්ගයක් 

linoleum Gemi®&¢ee,n. Giese ලෙරණ්ෂතෙල් 

linseed @WBA, n. හණවචගීයේ ගසන gid 

lint ලිණ්ව්, nag gendeni සික් ගණ පුලුන් 

ඇල්ලු රෙද්ද, gga ( පඩිය 

lintel ලිණ්ංටල්, % ථරෙොරෟ හෝ BQdED උඩ 

lion ලෛ ඉත්, xn. සිංහයා, n.-ess ( 7.) 

lip Gd, %, තොල, වාවිය, ¢ded [ දිශඝකිරීම 

liquefy BSD9CQ, v. | දශ කරණවා. 7n.-action. 

liquid ලික්වීඞ්, n. දය, Ged. a. n.-ity. vate. 

(Dd)OVS a6Oo(n.-ion) 

liquor @ed-¢d, %, G2, මද්යපාහය 

liquorice @s'g@5d, n. වෑල්ම් 

lisp ලිස්ජ්, v. සතාරය හකාරයමකෙක් ශෛබද කර ණං 

වා, කුඞා ලමයිහ් මෙක් ශබද වරදාඵා කථං 

සෑරණවා. ॥, 

list ලිසව්, n. ලෙඞඛඟය, ලේෝකාම COM. v. යුඬං 
මධ්වාණයෙක්මෙන් ලියවෙහගවා හෝ බැඳෙනවං 
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listen ලිස්න්, v. ඈහුම්තහ් දෝොනවචා, අහණවා 

listless ලිස්වට්ලැස්, 4. CHMD හැති, හොසැල 

කිලි, 74.-01688 

litany ලිට්ං ඉති, n. යාච්ඈඇදා පිළිමවල 

literal ලිට්'අ 'රල්, a. වචන එල නියම අභිප්රායට 

එකඟ, n. -101688. a.-ry, ඉපාහ්පහ් හෝ උග 

නුන් පිළිබඳ, ශාඝ්හාභහලාහී, විද්යාවත්. n.-ture 

ලිව්'අම රට්යුර, පොත්පන්. a-te, උගන් 

lith ලින්, 3. අචයවය, අඞඛගය, ඝස්යඞඝිශ 

lithe මලෙන්, a, පහසුවෙක් හැමෙණන, ॥,-)0688. 

අ,-80ත6, පහසුමචක් හෑ වමෙනත සුලු, පහසු 

මෙන් පාවිච්චිකලහෑක්කි 

lithograph ලින්ඕ'ග්රල්, 6, ගලක්ින් මුද්රණය කරණ 

චෟ, a-ic. n. -y, ගලෙන් මුදු්රණක්ිරටීම., n.-er 

litigate ලිව්ගඉගේට්, v. mAdsicOs අරෝචනර 

ණෘචා. d.-ant, 73. -ation. a. -ious (”.-ness) 

litter, ලිච් 'බථ, n. ලෑගීමට දමඟ කොල පිරුරූ 

ආදිය, පෑටව්, (බාව 

litterateur ලිව්'අරටු ථ, n. ශෑසහාභිලාහිඅස,පොන් 

පන් කිරීමෙහි නියුක්ත අය 

little ලිච්ල්, a. කුඞා.%. Sen, සවල්පය. ad. 71,-11688 

liturgy ලිව්' ඉථ්ඒ, 4. නියම යාච්ඤා ගාමය. a. 

-ic, -ical 
live 8D, v. ජ්චන්ව නවා, n. -living, 6aamd, 
Sham. a. ඉෆලෙව්, om Gis. 2. -lihood 
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ඉඟලව්ලිහුඞ්, SOs. a.-long, me පමහින, 
a.-ly, ප්රාණවත් (7.-iness) 

liver ලච්' අර, n. mda. අක්මාව 
livery ලිච්'අරි, nr. මෙලගහෙකඟනරුවන්ගෙ නියම 

ඇඳුම, a -ied 

lives G6 Ed, n. life හි බගු. v- Gd, ජ්වහ්වේ 

livid ලිච්ඉඞ්, a. පාට €වණස්වු, Fond dB 
lizard Gd අථ ඞ, n. හුණ 

lo ලල, inter7, බලව ! esa! 

load @@I8, 7. බර, eicD Gd. v. පටච්චා. 
GEHGQHA දාමනචා. a. -ed ගහෝ laden, පටවන 

ලද, බරවූ [ගල 
loadstone ඉ(ලඅඞිස්ෂටෝණ්, xn. කාහ්දාම, නාන්දාම 

loaf මල: (03, 2, පාන්ගෙඞසිය., v. හාංසිවෙහචා. 

BOD කාලය ගහකරණවා, 2n.-er 

loam ලෝම, %, මැවි වැලි මපර මිශ්ර පස් 

loan € (83 හ්, n. NSO Ed ඉදු්ය, විනා කලකට 

පාවිච්චියට ද් ම [ පිළිකුල්, කැත (7. -ness) 

loathe ලෞහ්, v. පිළිකුල්කරණචා. a. -some. 

lobby @ 225, 4. DBADDZO oO ගෙයි HOC 

මග භෝ ශාලාව 

lobe ම ල්යබ්, n. පිටට CHG හෙන කොටස. 

ලපෙහ්ත. n.-ule, කුඞා cesta ons (පිබට 

SHGG) කොටස (a.-ar) 

lobster ම (ලාබිස්*බර, n. GeahSdaa 
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local ම ල3ංකල්, a, KO10 OFAD. n.-ity, තෑ ස, 
පලාත. v.-ise, BD නෑනක් නියමකර ණවා, 

එක් DOs නචවහ්චහචා. 7.-ism [m.-ion 
locate ලෞකේව්, r. පිහිටුවඟචා, පදිංචිවෙනචා. 
loch ලොක්, n. වැව, SOS DRA 

lock ලොක්, n. යතුරු MOHD, SS2¢, බොකුටු ඉස 
කේ රොද. 5, යතුරු CHD, ACN 55,86 
කරණවා. n-up, සචල්පකා(යක් හිරේ AN 
ගෙය 

locket ඉලලොක් ඇට්, n. ආහභරණයණන්, ලොචාෘථුව 
lock-jaw ලොක්ජෝො, n. හණුපදසපුච්ටුච 
locomotian ල ලල පන්,  හෑනින් mao 

යාම හෝ යෑමත් බලය. a.-ve, n. -ve; ධූම් 

යන්තය 

locum-tenens මල කම ඵිහ, නස්, n. Do කාලං 

යක් ණෙනෙක් GEQOO චැඩකරණ අය 

locust ලා කසඝ්චී, n. පලඟැ වියා 

lode € ලඞ්, n. CPIM වෑල Goi ඉල්ලම, €නාවෑ 

සු ඳඟල. n.-stone (=loadstone a.) 

lodge ලොප්, අ. නවාතෑන, බංගලාව, ලුරටුපාලං 

Sect HA)? ගෙය, රහස් සමාගමක කොට්ඨාස. 

e283. ?, ප්රවසමට MANO), Hhms oto 

ඵෟ. *, -ing, නචාතනෑ න. 7. -ment 
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loft 62H, n. උඩුම හල, අටුව. a.-y, ga උස්, 
ලසස් (n. -iness) 

log ලොග්, 2. E5000, ලීකඳ 

logarithm එ ලාග්'ඉරින්ම්, අ. ගණින කුමසක්, 
අ.-13, -ical 

logan 
loggan 

log-book ලොග් Aes, 2. / හෑවෙේ ගමන් 0:84 හා 
යාහාවේදීවු වෑදගන්කරුූණඤු ලියන)නැවපොහ 

loggerhead එ ලාග*" අදථ්්ගෙඞ්, x. ගුඞඞ්්යා. At 
loggerheads, දාෘඛ්ය රට, 68250 

logic ඉලාප්ඉක්, n. හක ශාස්ත්රය, න්යාය ශාඝ්නය. 
a.-al, n. -ian, meh ශාස්න්රහූශා 

ead-ass, nN. S16GD ගල 

loin මලාගඉ ඟ්, 
loins ඉලාඉන ස්, i 7. Hass, කවිය 

loiter, ලොඉ'ංටථ, , හඟහර්වනවා, අලස € ලස 

ඈචිදජිනවා ී [ක් එල්ගලෙහඟවා 

loll එ ලාල්, v. ඝාක්සිම වනඑ:, බලු දවමෙහ් කපි 

lone ඉල න්, අ, OBE, SeDapea.n.-liness, 
lonely 6338, අ. -some, හණි 

Jong (3, අ. E@, දික්වඩු. ad, a.-ish, Deed දිග. 

ඒ. අසිනාෆලස ආශාෂවහවා. 2. -ing, ¢B ආශාව. 

n. -hand (කට ලිවීම හො) සාමාහභ්ය ලිව්ම 

(shorthand බ.) 
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tongeval Oe a. 6Giexian@ Jd 
longevous (080d, § Oa, ?, -ity, බොහෝ 
aes TORSO, දිහිංයුසන 

longitude ලංජ ට්යඞ්, n. B2O තැඟනහිබ හෑ 
ගෙනහිරට හෝ බටහිරට E18 46, රේඛාං 
ශය. @.-inal (eo os and: x, 

look ලුක්, v. බලනවා, පෙළ ණආවා, බලාගෙ 
loom ලු, x. අලුච, හබල්ම්ඛ. v. ss¥ ලොකුවට 
GOS GW)? 

loop G3, 2. පුඩුව, earcdAd. 5. 
loose Ged, a. ලිගුණාචු, AD, දුරාචාර. v. ලිහණ 

චා, Bq Os n. -11688. v. -n, ලිහිල් (බුරුල්) 
කරණචා 

loot GO, ॥. එකාල්ලය. 9, කොල්ලණනනචා 
lop ම ලාජ, v. කෙලචරින් කප නංවා, ලොජ්නර 

ණචා [n. -ness, loquacity 
loquacious €@sesDed, 4. DOr, ලෙඞමල. 
lord 6368, n. සචාමියා, චංශාසිපතියා. a. -ly, 

සචාමියෙකුට සෑහෙණ, උඩගු (n. -iness). n. 
“ship, යචාම්භාවය, සචාම්දාරූ වෝ 

lore ලෝර, අ, උගත්කම, 729008, විද්යාව 
loris ලෞෝරිස්, ඈ. උණහපුළථචා 

lone Ged, v. ඟහෑතිවෙනවා, OSEMO». a.-t, නැතිවු, 
ච්යංකූලවු. 7% -8, 1880, පාඩුව 
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lot ලොට්, 2. Ba@Q මකාබස, ඉරණම, SID 

ං අහේතුව, මකාටස 

lotion ඉං ල3 සන්, n. saigm බෙහෙන් චතුර 

lottery ලෞඛට්'ටරි, m™ ag දාමීමාදියෙහක් ඉබද්්ම,. 

€ලාහල රායිය 

lotus 6@30d,n GHGS, පද්මය 

loud 95, a. මහා BAG ඈති. 7.-ness 

lounge GQ, v. අලසම ලස හැනින් හැන GF 

දිනවා, O1r.BSO NOs. n. හාංසිවීම, හෑංස්වෙහ 

සථානස, හාංසිම එත ආසනය. n-er, DIE 

යා, ග්යංසිවෙන පුටුව 

louse ම ලස්, nm. උකුණා. a.-y 

love ලව්, v. ආදෘඉථ GHD», පම්බදිනවා, මඟ 

වඞනවා., n. ආදරය, ආලය, ආලය්යැනරණ(බද 

අය හෝ දෝ. a.-able. a-ely, සින අලව න. 

®60jJ62n (n.-iness) 

low 6@3, අ. පහන්, B35, නීච, අඩු. Sai. ad. 

2. තජ්පුලහවා [a. Bd» පහන් 

lower ම ල1'අථ, v. COM TOMA, අඩුඟර Hd. 

lowland  ල3'ලණ්ඞ්, n. පහලරට, GETS. ආ. 

ser, පහල රට 2, 8m 

loyal ලෝය්ං'අල්, අ, රාජ්පාසඛින, පක්සෂවාදි, විශ් 

වාස. 2. -ist n- -ty, රාජ්පාසමිනභාවය, caw 

භෘවමය 
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lozenge ලොස් 'එංජ්, n. Sma. විලි වගීයක් 

lubber ලබ්*අථ, % හර අව්ලසක්ෂණ මිනිහා 

lubricate ල්යුබරිකේට්, v. හෙල් ගැමෙන් සිලුටු. 

නරණවා. 7.-or [-ity 

lucid ල්යුසිඞ්, අ. පෑගෑ දිලි, දිප්තිමහ්. , -ness, 

lucifer ල්යුසි*ංආථ, n. පහන් නතරුඑ,ගිනිකූර 

luck (ෆක්, 7. ශඝාශුභ, ශුභෆග, Soar. a.-y;. 

වාසහාවනත්හ/(/7, -iness). a.-less 

lucrative @g ES, a. වස්තුූඟෝ ලාඟ උපදඑහ, 

ප්රයෝජහවූ 

lucre ලංළුකථ, 3. Ames, අනිසි wma 

ludicrous (ලි මඩිකස්, අ. Bo» උපදච්හ, SHO: 

%, -ness [ගගෙණයනචවා 

lug ලග්, v. අමාරූචළචෙක් ඉගණයනචා හෝ ඇඈදදා. 

luggage ලඟග්ෂගෙප්, n. ගමන් බඩු [ක සහිභ 

lugubrious (ල රූගයුබරි ඉස්, අ. විලාප සහිත, ශෝ 

lukewarm ල්යුක්වචෝරථ ම්, a. යන්තම් උණ 4:8, 

ඈල්මෑරුණු, eA මදි, n. -ness 

lull ලල්, 6. නලවනවා, නිශ්චල නරණවා. n.. 

නිශ්චලවීම, නිශ්චල වෙහ වෙලාව 

luliaby ලල් අමෙඛබ, n. අරූුඑන් හල වනග්ීය, නලං 

වන ගමක් [ 202 

lumbago (ෆ් ඛබෙගො, n. ණකෆථීචෘයුව, ක. ඵී ee. 

lumbar ලම් බර්, අ. Hoo පිළිබද, තුනවියලනං 
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lumber ($ ම*බර්, n. 62865 නොකරණවෑස් බඩු, 

අගේ නෑති AA. v. ODE බඩුවලික් පුරවණචවා 

luminary ල යුම්ළ හරි, 4. අහම්ස් ආම (1 කයක්, 

ආල්යෝක දොන Omens. a.-ous, අඡජ්තිමන්, 

ප්රහාමන් (7$,-11688) . n. -osity 

lump ලංමිජ්, n. පිඞ, කුව්විය. .. Emad කරණ 

Qo. a. -ish, අ .-y [-tic, පිස්සා; a. 

lunacy ල්යු'නසි, 2. පිස්සුග භිය, උන්මාදය. 2. 

lunar ල්යූහභර්, අ. OG සම්බණ, චහ්ද්ර. xn. -tion, 

චන්ද්ර Dax 

lunch ලංච්, 

luncheon ලංචක්, ! 

lune ල්යන්, 7, අභීචර,කාර දය 

lung ලෟ, 4. මපණගල්ල, පෙණපවචපු 

lurch 'ලාරච්, 2. ගඳදිස්සියෙක් පැන්හකට හෑමි 

හෝ ඈඔඹරවීයාම, අමාරුව 

lure (995, ॥ මපොලඹවණ ඉදෘූය, ඈම. . ඉපාෘ 

ලඹනචවා 

lurid ල්යුරිඞ්, a. අඳුරු, මලාහින 

lurk 'ලාථක්, 6, රැක ඉහ්නවා, සෑඟච් ඉහ්ඟචා 

luscious ලග් අස්, අ, ඉහාෘ මිහිරි. n. -ness 

lust ලස්ව්, 34, DE ආශාව, mOa, හෘමණාව, රා 

ගය. v. a-ful. a. -y(n. -iness) 

lustrate ලං ස්ට්රෙව්, v. ශුඞචනරණවා, a. -al. 7.-tion 
lustre ලස්*ටර්, 2. modo, eds, Ad&a, 

nN. අනුරුපස, ට්පිහ් 
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OSes විරුරූ කෑබලිබලිහ් අලුඞඛන,ත අහ 
oso. a.-eless, a.-ous 

lute ල්යුට්, 2. විණෘාව, Bd 950 
luxuriant @sdaS eds, a. ඉහා බහුල, n-ce 
luxuriate ලංක්ස්යුරිඒට්, v. සැපමයන් චෑ ඬෙනවා, 

සෑපයසෙන් වසඟවා 

luxurious ලක්ස්යුරි ඝ්, a. සැම්පහ ගිලී සිවින.. 
සුඞභෝග, සැප ගෙණ දෛන. 7.-ness 

luxury ලක්ෂූරි, %. සැප අහභචය, සෑපය, ඉක් 
ප්රියයක් ජණචනරෝ [a.-in, වදෘහ., (lie බ,) 

lying G8@>, 4, බොරුක්කියහ, n. ඉබාරුකිම. 
lymph 88g, n. වනුර, BSH, සැරව. a, -atic 
lynx ලිංක්ස්, v. (බ්ලලෙක්චැනි) මස් m ජවන් 
GOD සතෙක් 

lyre G65, n. වීණා ච. a. -ic, -ical, වීණා සම් 
බන, වීණා, n-ic, චීණා නාව්යයක්. n.-ist 

M. 

m qe, Saihed 13 GOH gad; gna 
(1000) ඇඟවීමටද emeaQ (ලෑ බේ 

macadamise @;7'mD*¢eeOd, v. පාර කැටගල් 
ඳූමා GOO». n.-ation 

Macaroni මැ 6 236, n. SDIDO(K8ep) BES rsd 
කල OG වැල්, Moise. a.-c 
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Macaroon මෑකරූන්, uv. කොට්ටම්බා මුසු කෑවුම් 
වශීයක් 

macaw Dea, 7. ශිරවි වශීයෑභ් 

mace එ මිස්, nr. ඉණ පාල්ල, CHO. 2-1, ඉණ 

Sane අල්ලා සවිහ්නා, වේහධරයා 

macerate ම, සැංරට්, v. අයවහඟනරම මපොඟඑතන! 

එෲ seme. n.-ion 

machinate මැක්ඉණේට්, v. නපුරු උපාෆක් Sc) 

දාහචා. #.-ion 

machine 285, 0. Soo 2, සුත්රය, 6S . n.-ery, 

eistasd කෙ:ඹාස, «sg 04, n.-ist, යන්ත ; 

තනන්හනා, ots රුචචන්හා 

mackerel මෑ ක්' ; රැල්, nr. මහන්ස්ය වබගඟීක්ඤක් 

mackintosh මෑ ක්ඉණ්්ය බෘඡ්, n. ONS සඝාල්ලන) 

ඉණ්ඞියා SAS €හකඉට් ඇඳුමක්, වෑහි MA! 

nacrocosm මැෑක්ලරො කෑස්' ම, uv. මහා ලෝකයා: 

macula මෑ න්යුල, අ. ලපය, පුල්ල්ය, vete, පුල්ලි ' 

නහණවා; අ, 

mad මැඩ්, a. පිස්සු, උහ්මාද. ,.-11688, පිස්සුව, 

Me SHAM. //,-040, පිස්මසෙක්වාඉග් කියා: 

කරහන හා. n.-man, පිස්සු මිනිහා 

madam මැඩ්ඈ ම්(ඞෝෝ) මෑ ඞෑම, ॥. විචාන වෑදෘගන්! 

ඝත්රිණ්ට men ගරූ පදයක්, හාම්මනේ 

madden මෑඞ්හ්, 6. උම්හුකරණවා [OSs 

madder මෑඞ්'අථ, n. OR සෘදූන මුල් Adc 
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nade ලං ඬ්, a 1g, කල (make බ.) 
madonna මැ ඞෞ නන, 2. කන්නිමරියා, කන්නි 
මරියාගේ ප්රතිමාව 

madrigal මැ ඞ්රිගල් n, 58O6 කා ච්ය එශී්යශක් 
magazine මැග්' ඉසි' න්, 74. භා ඞාගාරය, සඟරාව 
magdalen ieee! 7, මචිසෘානම අහ්හැරි 
magdalene මෑග්ඞඩලීන්, සන් 
Maggot මෑග්ගව්. ॥, ඉහදා පණුචා, හදිස්සි සිති 

වල්ල. අ. -y [ථශිය පූජක්යයෟ 
Magi මේජපෛ, n. පූවිදිග MxcnwIsoness, පා 
magic මැජ්ඉක , ඈ. මගනු ශාස්තය, මහන්තුයෝ 

ගය. (.-%, xian මෑඡ්ස 'අන්. මනනතකෘර 
යා, මාඨලාකාර ණා 

Magistrate මැප්ඉස්ට්රෙව්, n. GO නඩුකාරයා. a. 
-erial, 7. -racy, නඩුකාරකම, D8) MOD RO 

mMagnaimous මැ ග්නෑ හ්ඉමස්, a. 655, උනුම 
ඉදූහස් ඇති, ඉතා ගුණ්චන්න. n.-ity 

magnate මැග්සේට්, n. උත්තමයා, Boa} 
magnesia මැග්නීඡි අ, v.. EAADRA ගන්න සු කුඞ්ර එබගීයක්, a.-n ie 
Magnet මැගඹඇැැට්, 7. කා න්දෘම, බලචහ් gens 

ණය. a.-ic, -ical. v.-ise, mgd බලය. පිහිටු 
OOD. ॥, -ism, 2G ගුණය, කාහ්දඉ පිළි 
De ශාසහභ්ය, ආණකණිණ ශක්තිය 

magnifieent NIRS P OBO, a. අහිශෝඝහ, 
ගරුග DBS. n.- ce 



( 384 ) 

magnify DAHSEw, v. මහන්කොබ esta 

චා, &-H 2M HE. 7. -ier 

magniloquent මැග්නිල්ඔඹ Dass, a. ගම්භීර වි 

සියකිහ් wosmdem. x. -ce 

magnitude මෑග්නිබ්යුඞ්, 7, මහත, ප්රමාණය 

magpie Odes, n. නථානරණ අතපුටුවගිීයක් 

mahogany ‘Ovo: අනි, ?. අමැරිකාමව් odds 

ඝක්, එමි ලී 

Mahomedan 'මඟොමඉ ass, n.=Mohammedan 

maid @@ 6), 2. කන්යාව, PEAK, වෑඞකාරි. 
maiden ම ඩීන්, । a. -en, mand cTALB, GOO? 

හන, gest. a. -enly, නහ්යාමයාග්ය. ese 

මෘලු. vn. -enhood. v.-servant, වැඞ කාරි 

mail මම ල්, n. ලියුම් GomeN අය හෟ රථය 

තැපෑමලන් Coon 6d; cmd සභ්නාහය 

2. තැපෑලෙහ් යවනචං, යකඞ asm පල 

ඳිහචාෘ [<B> 

maim මම්, 0, අංගහීණ කරණවා, විරූපකර 

main. මේන්. a. ප්රධාන. n. පෑඞ්ග ඟාටස, මහාසමු 

ලය, ප්රධාන වාරිමාගීය, මහා විය. n.-land (දූප 

න සහොචන) මහාප්රමදෝශය 

maintain මමණ්ථටථේන්, ්, පවහ්වනවා, අංාරසහ්ය 

කරණවා. Sas සිවිනචවා , 71. -enance. a.-ainable 

waize මස්, , n, ඉරිඟු 
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majesty මැජ් ඇඈස්ටි, n. මහන්තන්වය, රජවඵරූණ්ට 
GLIGS ODO: canes’. අ.-1ල, -ical 

major 68'45,a. OG BS ගහෝ Doss ®. 8, 
SG: n. Bass ප්රහාර සමපූණි (GHsig 
21 ට චැසි) වයසට පැමිණි අස, Sendo’ ට්ර 
ඉහල යුඞ මුලාදෑජි යා. .-1079, 2B oman ens 
දෝහා, S29 Hh වයස 

make ල මක්, v. සාදානවා, කරණවා, n. ආකාරය. 
v. -away with, ඉවහ්කරණ වා, විහාශනර 
ණවා. v.-good, ඔජප්පුනරණචා, ඉෂපටකරණවා. 
අලාභ ගෙවනෑළා. v. -off-with, අරක් ථුව 
නවා. 0. -OUt, ද නග:ස හවා, ඔප්පුකරණ්යවා. v. 
“over, MOD සඝාදානචා, හාරදොනචා * 9, -up, 
භධිගස්සනචා, එක් කගුකරණචා, යොදනවා, v. 
water, කෟ හිදුචෙනවා, මූහ්රකරණ වා 

maladministration මෑ ල් ' ඈ ගිමිනිස්ට්රෙංෂභ්, ෲ, 
අයෞග්යලෙස චඟෟණ්ඞුකරිම හෝ පාලනයක්ිරීම 

maladroit මැ ල්ං ඬෙරාඉටඛ්, 7, අචලක්ෂ ණ, EGS. 
m. -ness 

malady මැ ල්'අඞි, 1. කල්පචතිහ රෝගය, cen 
malapert මැ ල් 'අ' edd, 1, D6, @2, ගරුූනැති 
malaria ' 2 ඉ ලෆ්රිංය, 7. උණු ලඋපදෘචන කුණු Oe 

Ox. a.-al, -ous 

Malay 26¢, / ?, ජාවා, ජාහාෂාව, a 
Malayan මැමලෞ ෆන්, । 

Z 
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malcontent මැල්ළ කාණ්බෑණ්ච්, a. අසතුටුවු, 
අව හාපචූ 

male ම මිල්, a. පිරිමි. n. පිරිමියා 
malediction මැල්්ඉඞ්'සම න්, n. ශාපක්ිරීම, ශාපස 

malefactor මැ gues dd, 7, ged ක ඛබනරන්නා, 

අඟරාධකාරයා 

malevolent ' මලු විඹ 'ලණ්ච්, අ, ලටුෂට 28, කුඩු 

කේඩඞු. .-66 [සෑැද්ම, විරුපහාවඞ 

malformation didomdeS' ss, n. DODD 

malice මැ ල්ඉසඝ්, n. ඉකෝධය, a.-ious (,-11688) 

malign 'මිං ලන්, අ. S88. , අගුණ කියඹඇවා. 

a.-ant DAs AA, ඉතා ක්රෝධ, ඉනා බල 

වහ්. v-ancy, -ity [බොරු ලෙඬ අඟමචනචවා 

mualinger මෑ ලිං *ගථ, v. ga ඉහේවානමින් මිළි මට 

malison මෑ ල්ඉස්*න්, n, wos 

mall මමෟල්, n. මලාකු අහා උව 

mallard මැල්'ලරඞ්, n. වල් හාරා චගීයක් 

, malleable ඹෑ ල්ලි' අබ්ල්, a. නැලළුීමමහ් සරදගත 
M8 සචහාච ඝති. 2.-ility 

mallet මැල්ංලච්, n. අඟභණොථව 

mallow මෑල් ලා, rn. ඉබහ්වලට ගහන්ඟභ වල් පෑල 

වගීයක් [හරක පුරැෆඋ්දෘ 

malpractice මෑ ල්පඔක්ථිස්, , අචනල්භියෘව, 

malt ඉමල්ව්, 2. පැලකර බැදූපු යව, යච සුරා 

(3d). 2. යව පෑලකර Heads. n. -ster, 



( 387 ) 

man, 68 සුරා a Dwar» 

maltreat 23088, v. පීඩානර wo, n. -ment 

mama මමා, 8. අම්මා, මෑජියෝ, තහ 
mamma i [සරවයා 

mammal මැල මල්, 34, B88a220 am සහිහ 

mammalia මැමළ 9 ' ලිඅ, % සත්චයන්ගෙන් ලුන් 

කෘෂට පෑ ටවුන් කිරි ඞපොවැන විශීය 

mammon මැ ම්ම ඟ්, 7, වස්තුව, සමපහ 

mommoth මැට් මාත්, n. පුරාණ සිව් ඉහා ස ලාකු 

ඇඟ් වශියක්. a. ඉතා BR 

man මෑ හ්, 74. මඥහුඝ්යයා, මිනිහා, පිරිඛගෑ, (පිරිමි) 

ඵැඞ්කාරයා, පුරුසයො, 2, මිනිසුහ් සපයා oon 
වා, මුරකරණවා. a.-ful, 2592290 peu, oo 
22023 (%.-ness). %-hood, @Hesm@=a, aD 
8H පුරූෂභාවය. x-kind, මහුෂ්ය Adz, 
gor ගය. a. -ly, 951.206, ශුරචීර( 7:. -1:1688 ) 

manacle මෑ න් 'අ'කල්, m DD. v. මෘංචුදාම 
m0 

inanage මැ 88S, v. කලම්නාක 2 ණචා, 99518 ox 
චෑ, BHDON2D), ඉෂටනරගන් නවා. a. -able. 
n.-ment 

mandamus ඹමැණ්ඞේඹමස්, % උසස් නඞුශාලාචමෙක් 
පහත් හඩු ශාලාවට යෑවූ qoaqs පන්රය 

mandarin මෑණ්'ඞරිහ්, 4. ඒන උස් බුලාදෑනිං 
යෘ, ප්රදෝශාධිපනිඥෘ 
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mandate මෑ ණ් ඞ ව, n. ඈ ව, නියෝගය. ae-Ory 
mandible මෑණ්ඞිබ්ල්, n. හණුව, ඉංවිභණුච 
mandoline මෑණ්ඞඩොලින්, n. වීණා මශීෲක් 
manducate මැණ්ඩුකේව්, *, චිකන£ෑ, හපනචා. 

n. -ion [ සෝශර. a.-d, එබදු මයිල් ඇනි 
mane මේ ණ්, ඈ. සතුක්ගේ බෙල්ලේ දිග මිසයිල්, 
manege මෑ න්්, අශ්වයන් ගසුරචණ ado. 
.ඒ ක්රමය උගන්වන ශාලාව 

Manes මේනීස්, 4, මලවුන්ගේ CRD 
mange මමංජ්, n. (අශ්ච හරක් බ්ලු go@ tect) 

හොරි Col ger.a-y [Se මහෝ ඔරුව 
manger 68'S, 2. මංගයණ්ට කෑම «Om oo 
mangle මෑංග්ල්, ය, කෑබලිකරණවා, වීකාරණ 

රණබා, nr. O68 DED යන්නුය 
Mango මෑං 5 ගා, n, ¢@ [නෝ එල 
mangosteen මෑ හ්ගෙ ස්ථිස්, , මැ.ගුස්නම් ගස 
Mangrove මෑහ්ඉග්ර්ව්, rn ක්යඬඞාල් ගහ 
mania මිනි'ය, n COMMS, a6 om. n 

-6, Beas. a.-cal 

manifest Sigurd, a. ප්රක:ශ, cimé@ nm, 

(රෙ ගුමවේද් Cosds:) AQ සටහන් පතුය. vr. 

amg®R ලෙස පෙන වග චෘ (x.-ation), 2-0, 

ප්රකාශපතය ( හෙ. 
manifold මැ HEm SD, a.| අමංන්කතාකාර, Ae 
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manikin මැණ්ඉකි න්, x. —Q@) SAm», ම්ව්ටා, දෝහ 
රූපය 

manilla ! OBS අ, ne මැනිලා සුරු ට්ට්ර වයීය manila 

manipulate ' මණිජ්යුලේඛට්, ;, අතින් කරණවා, 
බොරුකරණචා. ),-135 

imanis මෙනිස්, ඈ, නබල්ල; චා 
inankind මැ ණ්ෂ කෙ ණ්ඞ්, n. (man බ.) 
manly මෑ ක්ලි, a. (man a.) 
manna @,29'a, 7. ථඊ'ශ්රායෙල්වබරුණ්ට mee 

ලෑබුහ ආහාර චඑශීයක්, කැවිගැසුන ගස් යුෂ 
චශීයක් 

manner M2995. x. ආකාරය, විසිය. .-8, හෑ 
සිටීම, ආචාර. n-ism, Oe ආකාරයක් odd 
නයකිරිම. a.-ly, ආචාරඑන්, සදාචාර 

manccuvre 'මඟු'වරථ, 3, දෘසෂලෙස හැසිරීම්, උපා 
ය. 2, යූඩ හමුද එක් හෝ නෑවි දක්ෂ ලෙස ගම 
තනා DONS කරචආවා, 'උපායචලික් ඉෂටකර 
ණ්ඞා 

man-of-war මැ ණ්ඔව් චෝර, n. GQ නෑව් 
manor මෑණස්'අථ, ॥. උඟනහභමයෙක් oss විඳින 

Q@DD, වලච්ඥචේ FO. a.-ial 
manse Oise, 2. Buin8 දෝවගැනි goon. 

7. -ion, මන්දිරය, වලච්ච 

manslaughter OD suet d5, n. කෝධ්යක් Dy 
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ති අහියම් S488 [ගල්ල? ල් ල 
mantel cE, ”, ශිනිහම ල් කණුච CA තැබු 
mantle මෑණ්වීල්, n. ඉපාරවචණ ඉරද්ද,, වෑස්ම් 
manual මෑ ඇ්යුංඅල්, a. අහික්කරණ, Ca. ෲ. 
අහ්ඉපාහ 

manufacture මෑ ඇ්යුගෑ ක්ට්යුථ, 9, DA) සාදෘනචා. 

%. බඩු සෘ දීම, සෑදූ බඩු, sera. n.-ory, 
බඩු maga ඥථානය, ගහසහකමණින්න ශාලාව 

Manure මෑ න්යූර, v. පෝර උමනවා. n. OIG 
manuscript මෑණ්යුස්කිප්ඵ්, 1. අතින් ලියහලද්දා. 
ඉලෙඛනය 

Manx මැංක්ස්, ॥. මැක් නමෑහි දිවයිනේ භා 
ශාව. a. ඒ දිවයිහ් හර එහි Saw em 
EMA භෘෂාව සම්බ්යා 

many මෑ ෆ්ඉ, අ, බොහෝ, ණනොමයක්. n Sa 
යෙක් ඉදානා, ඉපාථු ජනයා, බොගොඹයක්් 

map මෑජ, ෲ. (භුම් ආදියේ) සිනියම්. v. (QS ඈද 
යේ) සිහියම් අඳ ආචා [යක් 

maple CSG, n. උතුරු අමමෙරිකාමව් ගස් වශී 
mar මෘථ, v. අඈරක්නරණචවා, වචිරූපකනරණවා 
maraud 'මලංර3-ඞ්,. 6. Gam@emmds. n. -er 
marble මාද බ්ල්, mn. SS ANS ot Ss, oc 
Bm. O59 හෝ Osc: ගෝලය. a. O68. 
ගරුඬ 28:0, mq, Coe, පිරිසිදු. x. ගරූඞ 
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මෙක් හොරයක් වණ කරණචෘ 
March මාථච්, n. මාථිතු මාසය (මෑළිහ් ඛක් ඉදාම 

සෙඝි අඟතග්තයි) , march මාර්වී, 4. pa ඟගේචා 
LHe අස හබා යන BHa, දියුණුව, මෘයිම, 
දෝශ සිමාච, v. Ga හේවායසින්ගමෙක් පෙලබ 
යනවා, පෙලට ඇඈවිද්දෘචනචා 

marchioness මාථෂ ණෑස්, n. (marquis බ.) 

mare ශංමඅථ, n. අශ්වඑලෙමබඛ 

margin මාථ්ජ න්, n. අද්දර, ඉවුර, මතුවට ඉතුරූ 
කොට තැබූ මුදල, a.-al 

marigold මෑථ්ඉ ගෝ ල්ඞ්, n. mo උාස්මල් 
marine ‘9523, අ. මුහුටු, කාච, 2. නාවික Gd 
ගේචායං, GD D:D සමූහය, 21H කටයුතු, ෲ. 
“Vr, 20:5 S269 

marionette ඹමෑථ ඉඕ්නෑ ට්, n. රූ කඞය 
marital මෑථ ඉංටල්, a. BO පුරුෂයා සම්බ.ක 
maritime මැ ථඉඉටෙ ම්, a. බූරු, මුහුදුබඩ 
marjoram මාර්ජා ' රමී, n. නලාවගීයන්, සමී්රණ 
mark මාථක්, ॥, ලකුණ, MONK, කැලල, ඉලක් 

mo, Code ලංඝෂසණය, v. ලකුණුකරණවා, 

සිහියට ගන්නචා. n. -sman, එල්ලකිරිමේ දක් 
අයා, කුරුමාණම්කාරයා [a.-able 

market ලංථකවී, n. 92 ඉවෙලළඳුම්පල, me: 

marl මාථල්, ඈ. හුණු මිශ්ර 2D. අ. -$, -aceous 
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marmalade මා ථ 'මලේ ඞ, n. GI SaND oes 

marone න්ද 2: 
maroon ' මරෘ ණ්, 7. ගන අරුංගැෑවකන් පාට 

inarquee මාර්කී, n. ලොකු ඉවි ගෙ ඹක් 

1118,2011688 Q2622, 4, n.=marquis 

inarquis මාථ සමස්, n. භ්යුක්පදාෘාවිට oot Fan 

O88 නිලය ලන් අය. ෲ. -406, ඒ මාර පම්ය් H 
ලය . ॥. marchioness (7) 

marriage මෑරරිජ්, n. එළචෑ නහබ්කහය, ඩිවාහය. 

a.-able, විවාහවීමම ggx 

marrow මෑ ථ රෝ, 2. ඈ ටමිදාලු, මේද, සාරය 

marry Q55, v. කාරබ ආචා. a.-ied 

Mars Dé, n. අඟනරූ ග්රහසා, GD BGS ග්රහයා 

marsh මාථ ණ්, n. O95, ංගාොමහාරු DD. , -y 

marshal මෟ ඊ 'ලේ, 2.6920 ga මුලාදෑ නියා, 

BHDD MODEM, 2059) යන මුලාදෘෑනියා. 

v. පිළිමචලට Garg ND, පෙරටුව යනවා 

marsh-mallow මාථ් න්මැල්ඕ, ෲ. (කැවුම්) zEDIS, 

inarsupial මාථ ඝ්යුපි 'අල්, අ පැටවුන් මගණයහඟහ 
කෞයෙක් ඈහඟහ 

mart මාරථට්, nr. චෙලළඳ5පල, DoD 

marten O2530s5, 1. මුගව්වගීයේ සතෙක් 
martial @:5-a@,u. gad edAD, යුඞනාමි 

martin මෘථ විත්, ඈ. වැහි ලිහිණි වශ්යක් 
inartinet මාථවිනැට්, n. හනදාෘාඉලය හසුරුවන්තනා 
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Martinmas මාථවින්ං'ම 3, n. මෟ5වින් නම් oA 
වණන්හනයාමගේ පූජා දනවු ඉහොතැඉබර් 11 දින 

martyr මාරථ 'ට ථ, 3. Da අ.ංගාම හේ Ona 

නිසා දිව් පුදාන හා, බොහෝ god විබින්නා. ?. 

n, -dom, SAN seQSd මරණය මහෝ ලථුක්්ඉඳීම 
marvel මාථ *වල්, n. පුරුමය, v. පුරුමවෙහචා. a. 

-lous, පුදුම චු [50, පුරැෂලිංගික 

masculine මැ ස්ක්යුලින්, අ. පුරුෂ, පුරුෂාකාර, 
nash O14, ॥. කලවම, % පොඞිනරණවා 
mask මාස්ක්, n. චෙස්මුණ, කෝලම නැටුම, බා 

රූ වේශය, වචවෙස්මූණක් දාමාගන් අය. v. වෙස් 
මපරලහනවා, සඝඟවනවා 

mason ම ම *සඬ්, . ගල්චඩුවා, ecg රඊ රෑවා, ‘dS 

මෙසන්' හමි මිහුරු cHasDd emeosd. 
a.-ic, n-ry, ගල්වඩඞු moor, ඉපදෘරරරු 
M1, 'උළරිෂ්ම්යසක්' සභිකහා එස 

masque මෘස්ක්, ॥, =mask, n. -rade, COc Dag 
කාරයන්ගේ හඝාඩුගම. y. කෝලම DOm»» 
ඉවස් පරලාගන්නවා 

inass මාස්, 7, චැදාල්ල, තශිය, සන්ප්රසාදාය, පූජාව. 
2, O&O SMAMO EA. a.-ive, මහත ගා බර 

ඈති, බරවු (n. -ness). ය. -7, බරවූ [දාමීම. v. 

massacre මෑ ස්'ස'කර, ඈ. රාශියක් කෘරලෞෙස මරා 
massage Died (හෝ) මෑස්ඒ ජ්, 4, රෝගයක් 
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BOBS5OD aided යම් කොටයක් 883d 
v. ෲ.-18$ [සහිතං 

mast මිස්ට්, n. QQan, ඉගඞ්ය. අ. -ed, කුඹ 
master මස්'ටර්, :, සචාම්යා, ප්රධානයා, ගුරුවර 

ෆෘ, ඉතා නිපුණ අය, මහත්මයා ඉහ පුංචිමහන් 
මයා යන අදඵාන්වින ගරූ පදූයක්, කුඹ සහිහ 
නෑච, v. DO CdADMAs, සම්පූ FoR2 ඉමග 
ණ ගන්නවා, a-ly, gaw. n.-y, ජය,ප්රධාහකම, 
අති දසඝතාච. n.-hand, අති සමමියාගේ em, 
අති සමදවඵ්සා. n. -piece, ga. CMO වැඩය. 
71. ship 

masticate මෑස්ටිකේව්, vr. (කෑම ආදිය) San 
වා. n.-ion 

mastiff ‘SdSG,". ama බලු Agassi 
mastodon මෑ ස්ටෝඞණ්, n. පුරාණ සිපි (ඈ භාට 

සමාඟ) ඉහා EMA සහන් 
mat මෑව්, n. o1g6. % පැරුරක්මෙඟ් වියනවා, 

පටල හවා. ෲ.-(106, FD එලන S166 
match 2:6, n. සම Sees හෝ emoms,oo, 

රය, ඉසල්ලම, විචාහය, Gd. r. colored 
ආවා, එකගචෙඞවා, එවවචාහවචආහචා, a. - [698 
m-maker, මගුල් කපුකම් sda, BA කුරූ 
mess x3 

mate ©60, ॥, සහ ඟාරයා, M0 දොවචෙන මුලා 
GiGao, කුට්මමක්ිතන් පිරිමි සභා හෝ ගෑංකු 
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සනා. ?, බැදඳෙහචා, විවාහකරගන්නචවා 

material ං ඔමටීරි 'අල්, a. 6528, adda, වැදාගන් . 

”.ද්රච්යය,”. -1801, අහෘතන්මදෘෂටීය, n.-ist. a.-istic 
maternal ' ඹ*ටථ්*ණල්, ය. මච්, මව් පිළිබඳ, ॥ඈ.. 

-ity, මව් භාවය 

mathematics මඹෑහ්්ඉමෑට්ඉක්ස්, n. මුළ ගණින 
dae. ය. -51, n. -ian, ගණින ශාස්ත්රඥූශඝාං 

matin 25H, 2. උදාය. n. -8, උදය යාච්්යාච, 
උදාය පුජාව 

matrices මේවීරිසීස්, 7, matrix හි බහුවචනය 
matricide @,O8e¢@08, xn. මාහභෘඝාභආය, මච් 
මරන්හා 

matriculate 'ඔච්ටික්යු ල්ව්, 6, ශාස්තා සභාචකටං 
හෝ අග්ර පාඨශාලාචකට හෘරගහ්නචා. n,-ion 

matrimony මෑ විරිලමෘණීි, , විචාහබන්ඞණනය, විචා 
හක සවහාව, a.-ial 

matrix ලංම්ච්රික්ස්, n. ගර්භය, අච්චුව 
matron මමංටුන්, n. මදක් Orda චිහාන ඈත්, 

අම්මණ්ඝී, බලාගන්න සති. a.-ly 
matted මැට්ඈඇ ඞ්, a. පෑළුරු එළ, cana 
matter මෑව්ංබරථ්, n. ද්රච්යය, කාරණය, අමාරුච, 
Qe, හැරච (a. -7). v. වැදගෆන්ව හෝ ams 
එණයකක්්ච භිබෙහවා. a. -of-fact, ඈඟි කරුණු 
ම දඟඑබඞභ, අහන සඝොචන 

matting @:Og0, n. (mat @.) 
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mattock මැච්ඔ ත්, n. ගල්කටු චගීයක් 
mattress මෘ ච්ච්රැ ස්, n. ගු දිරිය 
mature 'මට්යුරථ, a. පෑසුණ, මෙරු, සමිපුණ්වු. 

ඒ, n. -ation. අ, -ative, n.-ity [න් ගහණචාෘා 
maul € මල්, , emall. 9, ලොකූ eHeemdedO 
maund මෝණ්ඞ්, ඈ, Soot 85 ක් පමණ බර 
inausoleum SMeaiSe®, 7, cmsmadesoass 
mauve මෝව්, %, රන් නිල්පාට 
Maw මෝ, ෲ. පක්ෂින්ගේ කෑම බොක්ක 
1114010181) ම මින්, //, අප්රිය උපදවන, E515 
inaxillar මැක්ස්ඉල් “ලං, ) අ. ශඝකුපජාඞාව( ඈ ටේ) axillary මැක්ස්ඉල 'ල රි, සමබහන්ධ 
maxim මෑ ක්ස්ඉ ම, ෲ, 890, පිළිගහ් ච්යවහෘර 

කීම, තුවක්කු වගයක් [අ ඉතා මහඟ් 
naxinum මැ ක්ස්ඉ*මම්, n. ඉනා 0:8 ප්රමාණය. 
May මේ, n. මෑයිමාසය (වෙසක් පොසොන් දොම 

 ඉසෙහි ඉන්නගීනයි), n. -day, මැසිමාමස් 1 වෙ 
Ha. may 63, v. දැ මැන්න අවසර emda 
කියා පදයක්, පුථවනහි 

mayor €8*¢d, 74. නඟරාසිපාදෂමය. a. -al.ne-alty, 
ඟගරාසිපාදඳූ ධුරය . 7, -ess (/,) 

maze @®ed*, 72. sslabyrinth v, Sed කරණවා, 
මවිහකරණවා. a,-y 

me 0, pron. මෘ ([ 2.) [යක් 
mealLED, 2, Sari ආදියෙහ් mag පාන Od 
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mead මි ඬ්, ! ’ 
meadow ODE, $n. හණ BOO Mo [7 -ness 
meagre S'S, a. කංශ, ගහින්, -8e, ඉහා මදි. 
meal මිල්, n. ඈඹරු ධාන්ය BS, එකව්ටක කෑ 

ම, නෑම වෙලාව, u. -y 
mean මින්, v. O56 Hd», අභිප්රාය කරණචා, 

7, -ing, GAG.®. ¢ Bsa (අ, -less). a. නීච, 
සුළු. 4. මධ්ය ප්රමාණය. ॥, -8, උපකමය, හේතු 
ව, DO», ශක්ගහිය, udv.-time ows -while, & 
අතර, ඒ අතරනුරෙ 

meander S319 DS, v, චනලෙස හෝ giecdd 
සඟච්ය. ෲ॥. චක Doha fa. -y 

measles Sed We, n. සරම්පරෝගය. ag. -ed. 
measure Qdad, n. SED, ප්රමා ණය, සිමාව, 

චං භතය, තාල. v. මිනිහච-, a, -less. m.-ment 
meat GO, n. aD ගන්න මිස්, ආහාර 
mechanic මිැතැ 22 ඉක්, a, යන්න සම්බන්ඞ, ads 

ව ලින් කල, පුරූද්ගදෝ බලයෙන් Se. ॥ නම 
කරුවා, ශිල්පජ- 9. a.-cal. ॥, “Cs, යන්න ශැස් 
Oe. , -sm, ඔයඝ්තුයසේ විධිය, සන්නසේ 
SEDC OQ5 

medal ම,ඞ 'අල්, n. ceeded, පුරාණ මිලක්, ,. 
list, eqata මන් ලැබූ කෙනෙක්. ෲ, -lion, ලො 
කු පදූක්ක මත් 

meddle ම, £ ඞැ, », මැෑදුවෙනචා, අහගහණචවා. 
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u, some, DEHDO හෝ අහනගෑස්මට ලෑදිවු 

medieval මිසිර*වල්, n. a=medieval 

1116011606 මඞිඒ ට්, a. මධ්යසඝථ, oqeds. v. Dig 

හන් වෙවා. n. -or (a.-ial) 

inedical Hg: aw, a. COG, වෙදාකම සම්බ හ්ධ 

inedicine මෑඞ්ඉසිහ්, n. බෙහෙහං a. -al 

medieval SOF OA, n. Has 086d මැද නාලය 

(එහම කි, dD. 500 BO 150!) දූත්වා mea) 

සංම්බින්ධ. n. «ism 

mediocre $H®' Sd, a. OED. n. -ity 

meditate iS@edO,  සම්ය නහිකරණචා, භාව 

හඟැඟනරණාවා. n. -ion. a.-ive 

1116011100) මිඞ්අ ම, 7. මධ්යම ප්රමාණය, උපකමය, 

SAO [ ගහක් 

medlar මැඞ්ං'ලර්, 4, 'ඈඇපල්' 283 easy ඈති 

medley මැ ඞ්ලි, 2. කලඑම, ලටපට 

11664 මිඞ්, , විපාකය, ප්රතිඵලය [-ness 

meek මක්, a. මෘථු, සෞම්ය, GORGES. a. 

11660 SO, 4. Gada, යුතු. n.-ness 

meet GS, v. SEHSOMOs, AdedH®. w.-ing 

inelancholy AGqiWem®, n. e48ae, gem 

හ් මලානිකඟම, a. a,-ic 

melee COG, 2. ආකුලු සබහ 

meliorate 9¢oxIadO, v. වඞ CmeeDaorD:nd 
CHO ~2, දියුණුන රණචා. n.-ion 
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inellifluous මෑ ල්ලි ල්යුඅස්, a. 9 පෑණිමෙහ් 
mellifuent මෑ ල්ලිෆ්ල්යුඅණ්ච්, 18 ගලන මිහිරි 
mellow මැල්්ලො, 2. ඉරුහාඩු, Dae, මිහිරි. v. 
inelody 1G @5, n. ශබදායේ මධුරහාවචය, තාලය. 

අ. -10U8. 2.-CON, Dee. නාණඞයක් 
melon මෑ ල්අන්, , 27288, කොමඩු 
melt මෑල්ට්, 6. උණුවෙනවා, දියචෙහඟවා, om 
COM OM, යටහත් වනවා 

member මැ ම්බර්, ඈ. අඞගය, GOeOa, සාමාජ ඟ 
යා, මකාචිඨාසය. . -ship 

membrane මෑ මබ්රේ න්, %. හීන් විනිවිද එප ණ 
0 සිවිය හෝ පබල ස. a.-ous 

memento මිමෑ ඤණ්ල ටා, n. සිහිප හ්වීමට මදයක් 
memoir මැම්චෝර්, n. වැදගන්නකරුණක් සම්බඛ 

කථාන්තරය, ලුහුඞු Jha කථාව 
memory මෑමඹරි, n. BBs, මනක, සිහවීඹ, a. 

-4016, B@mOqm, oA. n.-andum ©,e@s 
රැ ග්ඩම, සිහිවීමට සබහණ, n. -ial, සිහිපත් 
කරචණ SELES, අයරුම් පහුය. ov. -ialise, අය 
ෆග්රමපතක් ඉදානචාෑ (,-$). v. -ise, සිහිනරචණචා, 
.සටගහකරණද්යෘ 

menace wd, ॥, හරවටුව. 2, තරචවුනරණවා 
nenagerle මැ -3'අප් 'අර්, n. චල්සතුහ් සමුහ, Od 
Cs නිඛාගණ්න යථානශ 

mend මෑඟණ්ඞ්, v. ඉලුත්වෑඞ්්යා ආාරණ්චා, ආරිගස් 
සංඝචා 
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mendacious මැ HeASA, a. මිථ්යෟං, බොරූ. ෲ. “ty 

mendicant Ase AO, 7. BMAD අය, Sat 
සුව, ගෘචකයා. as %, -cy, යාචන භාවය 

mendicity මැණ් ඩිස්ඉවි, ණ, යෘාචන oma, යාචක 
ජ්ව්තය 

menial මීනි' අල්, a. වැඞකාර, qA®. ෲ. sot 
වැඞකරුවඵා 

menses මෑ න සීස්, n. (සතින්ගේ) Med මාරුවීම 
menstrual මෑ කිස්වීරැු ': ල්, අ. Ben. v. -te, 
( සන්තක ග්) ම: සේමාරූ වන වා. x. -tion 

11161) 511140/ඒ මැ න්අයු'රබ්ල්, a මෑනිල හැ ණි. n 
‘tion, මෑ නිම, මැඥුම සළ බනා das 

mental මෑණ්ංබල්, අ. සිතට අයිහි, මනෝමය 

mention මෑ හ්'පහ්, v. මනතක්ෂකරණවා, eens 

කාරඇආඇචවා. 7. a, -able 

mentor මෑඤණ්බඛොර, n. මිත්ර හැණම්හ් එ වාදාකරු 

Menu මණ්යු, 2, කෑමකට HAH භෝජන Ags 

Peed ලෙඛහය 

mercantile 'මථ කැන් ල්, a. වෙලඳ 

mercenary ' මථ සිං න ඊ, a, Odd) ආශාවෙන් Sar 

M6 ee, කුලියට හේවාකම කරණ, n. DELO 

ගත් අස, කුලී qa හේවායා 

mercer 'ල ර්'අථ n. පබ පිළි හෝ ලොම පිළි වෙ 
ලෙන්ලා, ෲ.-;, පට ලොම් කපු ආටථ්ිමයන් කලං 
පිළි ෂචලුඥහ්ථු මග් බඩු 
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merchant "චර 'චඟණ්වී, n. වෙලෙන්ල, ෲ. -dise 
‘ES Odeodd, වෙලඳූම බඩු. 7. -tman, මේ 

ලඳු DO 
mercury *මිථ රී, n. රහදිය, පෟෘරදූ. a.-ial 
Mercury * ම ථ ක්ක්යුරි, ෲ. බුදාහු. a. -ial, බුදහු සම්බ 
2, සැහැල්ලු ශරීර qd, උත්සාහ සහිභ 

mercy *මරථසී, n. Gad, අඳුන ම්පාව, සඡමාගුණය- 
a.-iful (m.-ness). අ. -11658 (n.-ness) 

mere මි අථ, අ. තනි, නිකම, අමිශ්ර. n. විල 

meretricious *මථ ඉවිරි න් අස්, a. පිබන පෙණුමෙන්' 
සහ අලචඞ, Bon eaina 

merge ‘958, v. GID Meo, ගිලෙනචවා 
meridian මිථඞ්ඉ'අඟ්,-7. Sees රේඛාව. Ode 

ණ, උත්තම සථානය, ඉහා CHD සචභාවය. 
a. -onal 

merino Noe ණෝ, n. සිහින් ලොම්්ඈතසති 2,00 98 
යක්, සිහික් ලොම පිළිඑගීයක් 

merit මෑථඉට්, % වටිහානම, ගුණය, කුශල, , 
ලෆෞග්යව සිවිනවා. a.-orious, ප්රශංසනීය, පින් 
DH, යහපනක් ලැබ්මට ges 

merlin 'මථ ළිඟ්, n. උකුස්සා [ නාව, n. -n (m.) 
mermaid 'මථ ම්ඞ්, ඈ. මුහුරු eS, Sma 
merry *මථරි, a. සිනාකරණ, සෙල්ලමින්. ප්රීති 

මහ්, n. -iness, n. -iment, ad. -ily. 7, -andrew, 

2, A 
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කෘවටයා, විහිඵකාරයා [253 
meseenis SBD, 2. මට පෙණෙනවා, මට හැගෙ 
mesh මැ ණ්, n. ¢@ ඈස, දල් වැඞ. ay 
mesinerism මෑ ස ''මර්ය් 2, n. මුථංච්ඡා MOD. a. 

“Cc, -val, ඒ, -86,. මුරච්ඡාකර MA? 7. .-st 

mess මැය, 2, (එකචරකා) කෑම පංගුව කලමම. 
ඉවුලං 7. (කීප දෝණනෙක් යමග) එ යාමක 20 

Message මැය්සෙජප, n. oHDAD, හයුන 
Messenger මැස්සැං' Sl, he පණ්විඩඞඩකාරයා, රූනයා 
Messuh ©¥d@ex'g, nr. Des VoDadd 

නමක් 

messieurs 8 ( ර'යුථර ය*, 4. මනග්වරැ (නම කීප 
ශක් UsSY සොදුගු ලැබෙ, Mr. හි බගු. සාමා 
Doewd Messrs. ය G99 9a ලියන්) 

wilessuaye SidoO4, n, osacD ගොඩනැගිලි 
සගරා කථංචි ගෙය 

metal මැට ලේ, /. ටලාගය, කැඩූ ගල් කෑබල. 
00: -lic, -1116, x. -list. a.-liferous මැංමල්ලීල් 
අරය, ලොහ ඇති ගෝ Goquo, ॥. -lurgy 
මැංටල්ලරජ්, ලෝග පස්ඵටලි ෆ ලෝහ වෙ 
YO me ශාසත්රශ (,-123, //. -ist) 

14160%11101'])419505% මැට'ශඅ4මොරථර ලොස්ස්, ॥. ආකාර 

ය චවෙණස්විීම, v.se. a,-ic [ ්.-16, -ical 
metaphor මැට' ¢' OS, n. උලපමාකීම, රැප කය. 
metaphysics මැ 'ටලිය'ඉක්ස්, n, ඉචෙතසික ධම 
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ශාස්හු්ය, ¢60Sx.a-al. xn. -ian 
metathesis මැ ටෑතිසිස්, n. 8504200, පෙරළය 
mete මීවී, 6. මනින වා, SIGSEM)». n.-r, DQ a 

යන්ත්රය [සසර ගමඟ 
metempsychosis මිවැෑ මිසි කෘ සිස්, n. සංසාරය, 
/116060£ මිව්'ඉථ, rn. ලල් කාපාතය, අ ක්ද,හය. අ.-1ල. 

n.-ite. n,-lite, අහස්ගැ. 2. “ology මී වඹරොල් 
@E, ආකාශ විද්යාව (a. -ical, n.-ist) 

methinks මතිංක්ස්, v. OD හිනෙඟචා 
method මෑන් අඞ්, n. B8ede, කු්රමය. a -ic, -ical. 

ඒ.-186. MBSLEG20 තබනවා 
Methodist මෑන්ඔඞ්ස්ට්, n. චැස්ලියහ් සභාවේ 
හගෙක්. xn. -m 

inethystic මතිස්ෆික්, wu. මන්කරවණ 
metonymy මිටොන්ඉමි, x. වච්යක් ඒ සම්බක 
Hn ථේයක් දාකවීම Bla සෙළිමෙ අල ංකාරවි 
ගිය.((ලඋදාහරණයක්: Milton=8eOsoc කාව්ය) 

uictre මං ටථ, n. Sees, Oiama, දග ප්රමා ණයන්, 
//- 13. @.-ical [<g06. a.-tan 

metropolis SISALMRd, un. රාජධානි ය, අග 
mettle D538, n. උත්සාහ සහනකම, ධෛ 

2838, සැරකම. «a. -d 

mew Of, 2, බලලෙක්ෂෙන් ගහනවා. n. 
miasma මිඅ; ස්''ම, n. කුණුවා නය.2-*-012, අ *ceous 
mica ඒ එ ' ක, 7. තහඩු «Ba ල?/හ චශීයක් 
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mice මෛස්, n. Seas (inouse බ.) 

inicrobe වතවෛශෝබ, n. ලෙඩ දිරීම ආදියමා 

OSHA ඉතා සියුම් DWT [කය, මක්නුෂ්යයං 

microcosm මෙක කොස්'ම, ෲ ක්ෂුද්ර ලං 

microscope මමම කෝලඥෙකෝජ්, n. සියුමළදේ cas 

වන කණ්ණාඞිය. u. -ic, -ical 

mid ©8, අ, මෑදූ. x -night, ම්ඞම රානිශ. n. 

“st, මැද. n. -shipman. cD MOD සුළු මුලං 

ඳෘ?නියෙක්. n. -summer,GdOa2mMS5 මෑ දා තෟ 

ලස. n.-summer-day, ජූහි 24 ළින. අ. -way, 

පාර මෑද හිබෙහෑ; ad. පාර මැද; n. පාරමැදූ 

middle මිඞ්ඞ්ල්, a මැද. n. මෑද. a.-ing, SOx 

ම ප්රමා ණ middle ages, කි, ව. 476 SS 1450 
GSO) පමණ කාලය 

midge ම්ජ්, 7. මළථුරුවා, ඞහෞහපුටුවා 

midriff මිඞ්රි්, n. AD Dig හම 

midst මිඞ්ස්ව්, xn. (mid 2.) [ ඹුක මං 

midwife මිඞිණෙ එෆ්, xn. විහ්නඹුචා. » -ry, Sade: 
inien OB, m GORD, ආකාරය 
miff Sd, n. සුඵ ඞබරය 

might @e@6, n. බලය. «a. -y (n.-iness)., r 
(වමට හෝ HTDY) පුළුවන්ච| Ga w2xmay A.) 

migrate @62d3654, v. සමූහයක් SROS පිට ප. 

(ෆෘතකට යනවා. zn: -tion. a. -tory, පලාමහ ත්! 

CD09 cH. n. -nt, එසේ asia 
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mikado මිකාඞඩො, n. dood රජ [modem 
milch මිල්ච්, 4, BE een. n-cow, කිරිදෙන 
mild 6@@@8, a. Og, eda. ෲ, -ness 
mildew ම්ල්ඞ්යු, n. පුස්, v. a -y 
mile eed, rn. සෑහෑජ්ම. 2. age, සෑහෑප්ම 
DHS, 20:09 ගණනේ ගෙවීම. n. -stone, 
ගැනතෑජ්ම කණුව 

nilitant මිල්ඉංටණ්ව්, a. යුඞඩයෙහි සෙදි සිවිහ. 
a. -FY, සුඞකාර; %. යුඞ wfc. v. -te, විරූ 
@ වචෙහචං 

inilitia මිලිඝ්'අ, ॥. නිගම් gd ඉසේනාමට oa» 
MR ගේවාකම් පුරූදු නගන්න සෙනග 

milk මිල්ක්, ෲ. BS. 2, BSeeHae. a. -y. 
n. -maid, Sec 853 

rill මිල්, n. අඹරණ CNHs, යන්තුය, මෝල. 
0, අඹරණචවා, මිල කෑබලිචල ඉද්දර මුද්රාව 
ගසහඟචා. ෲ -er, os යන්ත්රයක් Ghson 
හෝ බලාගෙණ on en [ 4, -ial 

millenary S@ BNE, a. දානය, ෲ, අවුරු ථු දාහස. 
millennium මිල් ලෑ Hee, %GQOis Gwen amo 
ලය, (කිස්තු රාජ්යය පචතී්යය විශ්වාඝකරණ 
ලෞකයේ ENR) අවුරුදු ඳහස. a. -al 

milleped S@ enh 
milli ped Sica 2 හැකරැල්ලා 
milliner මිල්ලි හර්, vn, ඝසත්රික්ගේ තොප්පි ආෲ 
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So Senedd හෝ සෑදහ්නී. n. -y, aad 

ගේ භොපජ්පි ආර් බඩු 

million මිල් යක්, n. දශල සලඹ. a. -th, Gace 

වනි. n. -aire Sdemestds, පවුම දශල සහ, 
ලස් FED at, ඉතා පොමහොසහ් අය 

milt OS, 7. ADDED, මාල Bes 

mime මිම්ම”, n. නෟාඞගම් See. a. -tic, ස 

මාන ආගාර 

mimic මි? ඉන්, අ. සරදාමට සමානගලෙස Ax 

sCe. 1, විහිඵකරකන්හා. කචබලා.. v. සරද 

මට CO: MEO කි්යාකර නා£ා. n. 10/[ මාහා 

minaret මිහන්' රැව, n. මරක්කල පල්්ලිගේ උස් 

mince මින්ස්, 5, කුඞා කැබලිණොට කපනවඑං. 

හිහක්කර ment, «xD ද්යගොටකර Same 

mind ඉමෙණ්ඞ, »n. හින, &ෑමැහ්හ, ඉදාහස. 

2. හිතටගහ්න?3, සලකහඑාෘ. a. -ful, ee 

mn, හිහතබගන්භ 

mine 6695, ॥. ආකරය, SECS, බම්මගෙය, 

ලත්පනහිසථානය, v. (ආකර ආද) හාර ණචා. 

Pron, මගේය 

mineral මින් 'අ'රල්, 2. GRIM Goo, ඛනිජ ॥. 
-ogy, ම ලෝහ වද 5,ච (. -ist) 

mingle මිංග්ල්, v. මිශ්ර කරණවා 

miniature මිහ්ඉඒ බ්යුරථ, n. කුඩා සිහ්ය ම, අඩු 
MOG ප්රමාණඨ, අ, කුඩා, pA MdS® 
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mninify SAQSEM, v. KOM GHD, කුඞාකරණවා 
minikin GSI¢gGsa, ෲ. කුඞා සුරහනල් දෘරුචා. a. 
කුඞා 

minim මින්ඉම්, rn. ගායනා Sued එක් wep 

ණක්, ඉතා කුඩා දිය BSS, Bree, SEO. 
ඒ. -186, OME ණ චෟ, කුඞාකරණවා. n. -um Sod 

QOS, ඉතා අඩූ ප්රමාණය 

Minion මින්ඝන්, ॥. Sea, බෑගෑපන් ඉච්චංා 

කාරයා. හීන් අච්චු අකුරු Ddoss 
minister මින්ඉස්ංටර්, 7. ඈ මතිඹා, දෝවගෑනියා, 

ලඋප:ැධ්්යායසා, ේවකලඥා. 6, මේහෙකරණපවා, 
උපසථාහකරණවා. %, -ration. අ. -erial, 7. 
-erlalist, පච්ෆන අමාහ්ය ම රාඞලඥ ට oes අස. 

NTY, මෙහෙකිරීම, අමංතාඞුරෆ, ශදෝව්ගෑති ධුර 
ය, CGO GEO: 

minnow මින් හෝ, n. කුඩා මිරිළිය මාලු 5 ශී්යක් 
minor ම'ංනර්, අ. අඩු, සුළු. 7. Hoesen coed 

නුයෙහි EEeiG කමල, (අචූරූථ 91 ට) ඉඩ 

Vee ඈහඟහ්නා.,/. -ity, ¢ වයස් ඇති Soe, 

CO ehese nm [නස. chm දෙවසථානය 
minster මන්ස්*ටථ, n. ced SHED දොඑසථා 
minstrel SHeQie.n Sam Bsigerdées n. 

“SY, ගායහභා කෘාරකම, ODD සමුහෆ, ගී රැස 
mint SAS n. සුවද නලා, SQ මළාඞඛනණශාලාව., 
mage, මිල Foe RSE මුද්රිත මිල ආදිය, 
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Be EF GB399 ගෙවස gees 
minuend මික්යුඈ ණ්ඞඩ්, 2. අඩුකිරීමේ ගණන් දො 
Bs ලොකු ran 

minuet Sgn, 4. SSS mOH නැටුමක්, 

FO Mem කර ඥ තාලය [¢Q, 68a 

minus ඉ මෙහස, x. gAQd&e®D ලකුණ (~~). අ. 

minute ඉ ම මආ්යුූව්, 4. ඉතා කුඞා, සියුම්, ඉතා 

සුඵ දෝ පවා සදාහන්වූ. 2. -ness, ad, -ly 

minute මින් ඉව්, n. ඉංග්රීසි පෑයෙන් 00 න් පංගුව, 

විනාසය, ටිකක්, gps cme. v. 

minx මිංක්ස්, 2. ලජ්ජා මදි ලම්ස්ස් (a. -ulous 

miracle මථ 'අක්(ල්, 2. අද්භූනඝ, ආශ්ච්යයෘය. 

mirage ©-6¢, 7/, මිරිතු ජලය 

mire මර, n. DO, ගොහොරූව. a. -y 

mirror 95:66, n. a Oem. v. mdonds 

එලිය ආපසු හර්චණවා 

mirth 'මරන්, n. එඝසල්ලම, ප්රමෝදූය. a, -ful 

inisadventure මිස්ඝ, ඞ්වැණ්ට්යුර්, nun. gesaand, 

Boon [aga විවඝහය 
iisalliance මිස්ආ ල්ල හ්, n. ප්රමාණයට ගු 

misanthrope මිස්ඈ හ්තෝපජ්, n. මහුෂාය.ගා 
misanthropist B21, 9622380, [5 වෙර m6 

න්නා. a. -ic, -ical. n.-y, මිහුයෙයික්ට චෛ 

652 හෝ a26,80 [®, n. -ication 
misapply මිස් ෑ ජ්ලෛ, v. චෘරදි ලෙස mG 
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misapprehend මිස්ඈ ප්රහෑණ්ඞ, v. 0:62 ලෙස 
නේරූම්ගන්නචා. nv. -sion 

misappropriate මිස්ඈප්රෝප්රිඒවී, v. eqm cen 
අඉහ්කරගන්නවෘා SES ඉසෘදාහචා. 2. -ion 

«misbehave මිස්බ්හේව්, v. eam ලෙස හැසිරෙ 
ණචවා, ॥. -iour [ගණ්ිහචා. n. -ion 

miscalculate මිස් ල් ත්යුලේව්, 6, SE ලෙස 
miscall Sdemic, v. වෑරදිලෙස mS හබහචා 
miscarry මිස්කෑ ථරි, 6, ඉෂටනොචී ond, ගස් 

ඝෘ COMO. . -iage, ඉෂට නාවීියාම, ගස්සාවීම 
miscellany මිස්සෑ ල්ලෙනි, n. හොයෙක් මිශ්ර කෘ 

ථඊථණ ඈතහි පොහ හෝ ඝගඟ යව. a. -60ෲ8, 

භඟානාච්ධ, ව්විධ 
mischance මිශ්*වන්ස්, n. අවාසඟාච [-vous 
mischief මිශ්චී 3, n. භාණිය, O68 කි්යාච. a. 
nisconceive මිස්නො න සිව්, v. 0.68 ඉලස නේ 

රූම් ග ග්නචා, xn. -ptioa Sdemadad asd 
misconduct SdamcHOesd5, n. අයුතු ඟල්කියාච 
misconstrue SdeamadEd,, v. චෑරදි sro 

S15, 859 H2. 7:.-001001 මිස්කොන්ය්ටූක් ෂ 2 
miscreant මිස්දහ්රි' රෝට්, ॥, පාපයා, හකක්්ක්කඞියා 

inisdeed මිස්ඞ්ඞ, n. අයුතු නියාව, Ode 

inisdemeanour මිස්ඩිමිංඟ2,, n. gam 8&5, 

අයුතු Bx 
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misdirect මිස්සිරැක්ව්, v. DCE era DMAce 

Bo, වෑරදිලෙස ((ලියුමන) DD ගම (ලියනවා. 
nm. -ion [ හවා 

misemploy මිස්ඇ ම පලාඉ, 2. වෑරදීිලෙස සාද 

miser ම මෙංසරථ, n, ලෞෝභඟයා, මසුරා. aly. w-y 
මිස්*අරි, දෑඞ්න ගම, කාලකණ්ණිකම. a.-able 

මිස්*අ'ර බ්ල්, කාලනණ්ණි (n -ness) 

misfortune මිස්ලා ථට්යුහන්. n. අචාසඟා එ, Som 

misgive මිස්ගිව්, v. සැක Boome. විශ්වාස 

නැතිවෙඟවා, මෙධඨ්යි නැඟිවෙඞහවා 

misgovern මිස්ගව්' අ ඊ ක්, vr. අයුතුෂ ලස ආඈ ඞු 

කරණවා. 7, -111611$ 

1111561116 මිස්මගෙඞ, v. D.6ESHH ගෙණ OD 

22 ගෝ හසුරුවණචා 

inishap Bde, ;/. අවාසහභාච, අන්වැරැද්දා 

misinform මිස්ඉන්ලෝර ම, 0, වැරදිලෙසු උනු 

ම් දොනවා [තේරුම කරණවා. n.-ation 

misinterpret මිස්ඉණ*මරංපිට්, v. චෑරදි ලෙස 

inislay මිස්ලේ, v. වෑරදි තෑහක නබෑ;නචා 

inislead S#@2, v. මලාකරණචවා 

misletoe මිස්'ල් ට, x. =mistletoe 

mismanage Sd, DIA, අ. අයුනුෂ්ෙලස හසුරු 

වණවා. -n. -inent [වං 

misname මිස් න ම, v වැරදුිලෙස DD DAD 

misnomer මිස් 1 'ඉථ, n. වෑරදූනම 
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misoguny මී සාහ; ම, n. විවාගය අපියක්ිරීම්,. 
71. -ist 

misplace ම්ස්ජප්ලේස්, v. චැරදි mam HANS: 
misprint SAGO, v. වැරවීගලෙස GhQ oan 

වා, %, අච්චුගෑසිමේ වරද 

mispronounce මිස්ප්රො හස්, v. වැරදි ලෙස 
DOD ශබද්යූඟරණවා. ),/.-110018,01001 

, 1111801002 මිස් දව්, v. චැරදිගේස ගෙණගැර 
ඝාඞඟචවා, 7, -ation 

misrepresent මිස්රැප්රිසැ :ණ්ච්, 6, වැරදි ලෙස 
දඋක්ළු නවා, n. -ation [ ච්, 2. 

1111810116 මිස්රෘ ල්, v. අයුතුලෙස ආණ්ඩුකරණ 
miss Sd, n. අවිචංහක නෑඞඹඟැආන්හියබ සොදෘඟහ 

ගරැ, පදය, හරුණ.. 0, චරදිනවා, සම්බගශොවී 
යනචා, හෑැති බව දැගෙසචා, n. 

misseltoe මිස්ල්€ට්, n. mistletoe 
misshape Sdewe, ». හරකනහෑ ඞේකබ කරණ 

වා, විරූපකරණචා. ae :),චිරූප [ අඬයවිය 
missile මිස්සිල්, un, අහික් වීිසිකංරණ ආයුධය, 
mission මිශ්' අන්, xn. (ච, දාගන් කබයුත්නක් පිණි 

ස) CODE අයචල්, පණිවීිඞකාරනම, මිසි 
StS සමාගම්, a. -ury, ඔවඇආලද Gre 
පිළිබඳ; n. are කෙහෙක් 

missive මිස්සිව්, n. 20 aes ලියුම, ප ණිචිඞය. 
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misspel මිස්ස්පෑල්, v- වෑර”ලෙස වටහඟනශක ¢ 

26, ලියනවා ගහෝ යා ඉනචා [කරණවා 

misspend මිස්ස්පෑ රාඞ්, v. Gam SCs 5ag® 

mist Bd, n. TED, අඳුරුකම, 4:-1/ (n,-iness) 

mistake මිස්ටේක්, v. චබරදචාගන් D027, වැර 

ලෙස 536.9 ගන්ආවා. 7. වැරද්ම,. a. -able. 

a. -en, වෑරදි 

inister මිස්* මර, 2 (master 2.) 

nistime deeds, 1. කාලය හරකට නියම 

කරගණ්නවා [ චගියක් 

inistletoe මිස් 'ල්්බෝ, rn. ගස්ලඋඞ වැචෙහ cig 

mistranslate මිස්ට්රැක්ස්ලේට්, අ, චෑ 2 අගලෙස භෟ 

ශා කරණවා, 7. -ion 

inistress මිඝ්වීරැස්,  සඞාමදු, හාමිමණ්, ගුරූචරී, 

කාරබෑන්දූ සශත්රීන්ගේ 03 මුලට යොදනපදායක් 

mistrust මිස්ට්රස්ව්, 6. අවිශ්වාස ඟනරණචා, අගු 

රචරොකකරණවා. a, -ful 

misunderstand Sige ASSAD, v. චැරදි 

ලෙස නේරූඉගෙහ්නවා, 7. -ing, චෑැරදි gs 

O61 2D: MD, හේදාය 

misasage මිස්යුස්'ඒඵ්, n. ඉයුතු හෝ වෑරදි භා 

Smo [ භා විහාකරණවා, 2. 

misuse මිස්යුස්, 2, වෑරදිලෙස හෝ අයුනුලේස 

mite ඉමෙව්, n. ඉතා කුඞා සණුූු මෙක්, (පෑන් 
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සෙන් විසිහහරෙන් පංගුමක් 58m) කුඬා. 

Geos, ඉහා dh ඉදූයක් 

mitigate මිවිඉගේඛච්, v. සෑගෑල්ලුකර ණවා, ගං 

ණය කරණවා, n. -tion. a--nt 

mitre £05, n. උසස් veDnBGtoi.w omBm> 

කරණ නොපපි චගීයක්, පාරිදූශීක මකුටය,. 

පාරිදෘශීක උතුමිකම. a. -d 

mix මික්ස්, v. මිශ්රනරණචා. n. -ture මික්ස්ට්යූර, 

SGH89, ගලචම්, බෙගහෙන් චනර 

mizzen මිස්*ස්'හ්, 2. අචරේ රූවල 
mizen මිස්' න්, 

mnemonic නීිමොනික්, a. Daas එණ.(.-&1. 18 

-8, සිහිපහ්ෲආරවීමට Goo 

moan ඉමාන්, % වැලපෙනවා, නෞඳදුරිගාහචා 
moat @@40, n. බලකොටුව Odd අගල 
mob මොබ, 1. කෝ ලාගල සහින සමූහය, ජහ 

ඝඹූහය, v. අඞම්තනේව්ටම්කරණවා 
mobile ඉමෝඛබ්ල්, a. අංඥරීර, චංචල. ॥. -10%' 
mobilise ලම මාබිඉළ ල ල්, vr, කියාකිරීම්බසරසහචවා.. 

77 -ation 

moccasin මමොෞ ක් කසින්, n. cD Ems වමගීයක්ං 

mock මොක්, v. කවටකම්කරණවා, a. බොරු. 
i. “eye un -ing- bird, ඇමරිකා සසඛියෙන් 

mode OJ, n. ආකාරය, විසිය, Padi. a. -al 

(n.-ity). a. -ish 



( 414 ) 

nodal ඉමාඩ්'අල්, n. ආදෘශිය, ප්රහිරෑ පය. v. ආ 
දෘශශක් ලෙස කරණවා, ගහැඞගුරූකරණවා 

moderate ම මාඞ්' අව්, අ. මධ්යසථ ප්රමාණ, අගික 
ඇෑති. 9, මදක් 'අඞුකරණවා, මාධ්යසථ කරණ 
වා, n. -ion. %. -18111 

modern 60 රෙන, අ, මෑත කාලය සමබ.කඛ, 
අභිනව, v. -186, ඉලුත්එධියට හරචණචා 

modest මොඞ් ස්ට, a සෘධඛුශ්ල, ලස්ජ් චු, 53 
ත, අහංකාර Wisk. n -y 

modicum මොඞ්ගඉ ක ම, % Ogossi, Seed 
modity මොඞ්ඉ මඟ, ද, TEM වෙනස් කරණවා, 

” හරම අඞු SO <FOo. n. -12%01011 

modulate ෂ මා ඞ්යුමලේට්, v. හසුරුවණවා, වෙණස 

කරණචා, 2, -ion (gol ඛ,) 

Mogul මෝගල්, n, මොංගෝලිය ජාතිකයා (Mon- 

mohair GQvewdd, n. එක් එඵ ODdiam රෝමච 

BS a3 BS 

Mohammedan ම මාහැ මංමි'ඞන්, u. මහමගහ් oat 

OMNOS රාගම සබා, nN. DHFS qganvm 

6m. //. -isin, මහමථ,ගම [කොටස 

molety ංංමාඉඉව, n. දෝකිහක් කොබස, 993, 

!11018( ඉත මාඉස් ට, අ. ORME. n. -ness. v. -en, 

හෙමහවචා. /. -ure, තෙතමන 

molar VICES, 4, අඹඛරණ හෝ මපානඩිකරණ, 
N. ONS Gast 



( 415 ) 

1110148568 ඔංමාලෑ ස්සැෑස්, ඝ॥. උක් පැණි, උක්රස 

mold 684g, n. =mould 

mole මෝල්, ॥. සමේ ECoc, වරාය ප්රචවේසම්බ 

DEW Us ගල් ප්රාකාරය, වැලි Sx 

molecule මොල ඉක්යුල්, ?. ඉතා කුඞා කොඨාස 

යක්, පරමා ණු, ඈ, -ar 

inolest මො ලැස්ට්, v. හිංසඝාකරණ එ. 2. -ation 

mollify මමාල් ලම ලඟ, v. මැ,දුකරණචළා, සහ ණය 

කටණවා. 2. -ication 

molluse Hees deh ?. E9219. නඟන එබ) -4 
mollus/ ලන් මෙන් කබලු සහිත වගයේ ස 

තෙක්. a. -can. a. -cous (යෙන් කල 
inolten @DIGOD, 4. උණුකල, උණුකල ලෝග 
moment මෝ 'මණ්ට්, ॥, මොහොත, වැදූගත්කම. 

a. -ary, සෂ්ණ්යක් COBH. අ. -ous, ඉතා Oz 
qos. 7. -um, AS 2BH වේගය 

nonachism මවා ත් "අසිස්' , n. තාපසකම.(අ -al 
nonad මො ක් ඞ්, n. පරමාණුචව 

monarch  මා*හරක්, n තන DED ඇති රජ 
හෝ රාජන්. a -;|. අ. -16, -ical. n. -ist. wu. -y, 
රාජාණ්ඩුව, රාජ්යය 

uOnastery ළමා ක්ඈඇස*ටර, wu. හාපසාරාමය, පණ් 
සල, a, -ic, -ical. 7, -12181), තාපසඝනම 

Monday මණ්සඝෙ, rn. cea, 
‘Toney Og, n. මිල, මුදල්. අ. -yed, -ied, මුද 
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ල් ඈති, AMES. a. -tary, මුදල් oFaDD 
monger මං'ගරථ, n. වෙලෙන්දා 

Mongol මොංගොල්, n. මම SOILS ජාතිකයා. අ 
mongoose මංගුස්, rn. මුගවියා [ක සතෙක් 
mongrel Odi, a. මිශ්ර, මිශුජං n. මිශ්ර HA 

monism sOQoWod'd, n. සියල්ල එකම හේතුවය 

SHAS දූක්වඝස දෘෂට්ය. n -t. a. -tic, -tical 

monition 6Ades, n. කලික් com දනමිනිං 

කම හෝ උස්වීම, n. -or, කලින් දානමුනක ම 

හෝ දුහුම් GEXm, උපගුරූචරයා; -ress, -rix 

(f.) a. -orial,-ory 

monk S223, 2, තාපසයා, G:F cc,. a.-ish 

monkey මෑක්ඉ, n. Dea, රිලවා 

monogamy SQeand'eS, n. එක හායයිා චක් 

පමණක් පාවාගෑ ණිම, 0, -ous. n.-ist 

monogram GOHWAKGAD, n. goss කීපයකින් 

Qs සලකුණ. n. -ph ShxeaAddd, Om කං 

රණයක් ගැණ ලියවිල්ල [a කථාව 

monologue SHWASRIGA, n. NBM කරන හ් 

monomanis 6O:S2jG9H'¢, 7: එහ 216 OH? 

O16 GiB උන්මාදය. n.-c, එබදු උමනුවා 

monopolise මොර SS Hse, v. හනි 09H cE 

ada හෝ mmo @AMO> %, -ist. nm -y 

monosyllable 6 මාන්ඕසිල් 'ලබ්ල්, xn එක චර ට 

කියවෙන O00 mA Ces. a -ic 



("4187") 

monotone ම මෟ භහිචවචි ටෝන්, n. ඒකා හාර ශබදස, 
එකම ශබඳදඳයක් ඈනි &@. a.-ous, එක විසිය ං 
ටම ඈසති. ෲ. -y, ඒකා කාරහඬ, Sanamdn® 

monsoon ම මෘ හසුන්, ॥ වශිතා(ලෆය, "අප්රෙල් හට 
ඔක්ළ හනෘඛබථරථ් දක්චා නිරිත“ Bre ඔත්තෝබර 
හිට අප්රෙල් ests ඉසාහදඳිනිහ්ද HDs 
හුලංඟක්. a. -al 

monster ල මෑන්ස් 'බථ, ඈ. අසවභාචව දෙස හෙ 
em, විරූපසා, අමඟණා සවඟ ව ඈති අය. 
අ. -1008, අ සවභාවචු රෘප ඈති, emis Gao, 
අනි මහණ්. ෲ, -rosity 

month Odes, n. මාසය. a. සහ ad. -ly, ම්ස්පහාං 
n. -ly, මස්පභා පලකාරණ සඟරාච 

monument මොාහ්යු'මණ්වී, n. යමෙක් හා ය 
මක් සිහිච්මට emdaAnneds, come, සෞ 
හාන් ගෙය. a -4ෘ1 [ නෝප, e680 

mood ඹූඞ්, 2, විගිය, සවඟෘච, කියාවිනිය, a. “y; 
moon මුත්, x, සඳ, චන්ද්රයා. a.-lit, සඳෙන් mse! 

කවු, n.-light, meena. nm “shine, ගඳපා ඈ, 
අසාරඉදූය, මිථ්ය, දය, 7, -stone, චහ්ද්රකෘාන්න 
මණිය. a. -struck, ගඳේ බලසෙන් BBs, 
පිස්සු, a.-y 

moor 25, n. පඳුරූ සහින OBA. a. -ish, ~y- 
9, නෑංගුරම GO2(r.H ආදිය) සමකරණවා.ෲ.. 

2,-B 
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මරක්කල ්යා. nv. -age, MreqQdDd දමන nding 
moose මූස්, n. අමැරකාමව ගෝණ SoHact 
moot QD, අ විවාරණවා, විවාදෘකරණවා. a, 
mop මොජ්, n. රෙද් Ban [ අ. -ish 
mope මෝජ්, v. ථදොමහඟය්වෙනවා, රුක්වෙනවා. 
moraine මෝර ක්, හිම DE GN emf or 

ල කැබලිවූ ගල් od ආ ය 

moral අමාථ' අල්, (0, QRAD සමබ්යන, සථෘූචාර, 
යුතු, ගු ණවෙශ්. 7. ගුරුකම, දාහම්හකතම, 7, -s, 

දිගින් කිනා 5 BRD ds. v.-ise, සුශිලධ ම් බණ B 
BOL. 7:. -ist. 72. -ity, සලූචාරය, සුශ්ලධ මය 

morass ම මාරැ ස්, 2. මගොහගහොරැච, එගුර [-ity 

morbid ම රබඞ්, a. දූෂිත, රෙ )ගානුර. nv. -ness, 

more 6816, a. බඩා, වැසි. ad. හව, වෑැෑසියෙන්. 

nm. &8 කෞමස. ad. -over, MDG, gidat 

morn මෝර න්, 
morning tiers Pea RN. 64>, උදූය 26.0 
MOrocco මොර රාක්ක, % OH: යම වශීයක් 

morose @M6d6jd, a. කක්නිශ, කෝප. M, -ness 

morphia 6@58'¢, 
morphine මොට මෛස්, ॥ %. ed සාරය 
morrice ॥ මොරිස්, xn. පුරාණ ඉංග්රීස් උන්සච aig 
coke මක් 

Morrow මොර්රෝ, අ. ගහට, පසුවරූ 
morsel මමාරථ'සල්, 7, Qe» කැබෑල්ල 
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mortal ම මෝථ 'ටල්, a. මැරෙණසුලටු, මරණය oF ණු 

වන, මගුඝ්ය, Pao හද, nr. ම් ගුණෂ්ය ඝෘ, 71.-1£%, 

මෑරෝෙණ සවහාව, මෑරෙණ ප්රමාණය, මනුෂ්ය 

ජාහිය 

mortar 6DS'IS, :. වංග, S239 කාලනු 

වක්කුමක්, ශගුණු Veo [n. -e, GDOAA අයං 

mortgage ඡමාථ ගේ, ॥. 62, උගය්නැ ඉව. 

mortify ම මාථ විම ලෙ, 0, ES ශචා, කු ණු වනවා, 

ඉතා GgedO කරණවා, මෑඞ් පචන්වනචා. 

m. -ication i Dos, ඔසොගොාන්පලෑ 

Mortuary මොරට්යුඵරි, n. මාෘානශරර නබනණ ws 

mosaic මොමස්'ඉක්, ”, 886,98 මැණික් pe 

අල්ලාංශල විසිනූරු චැඩය 

Moslem ඉමාස්'ලැම්, ॥. මගමබූගම්කාරයා 

mosque ම මාස්න්, % මරක්කල පල්ලිය 
mosquito මොස්නීටෝ, %, මු රුචා [ (1, -iness) 
moss මොස්, 1. පාස්, ossd v, මඩ 5ගු්ර. a -y, 
most )මෝස්වී, a. ඉතා OB, 2 ඛෘ හ?. ad, -ly 

mote මෝව්, n. ඉතා MDGs, Gods 
moth Md, ॥ SdHCOBsx කුඞා සහක්, 

2209.07. “V 

nother මං දූර, 2. මච්. a. OQ, ඡන්ම, Cos, 
aly, මව් සමබර, ඔචෙක් 0.43, ආදාරචන්න, 
ad, -less) ,, -00094, මවිකම, in. -41-18%%, ( හා 
ඥ්යාවගේ හෝ පුරූෂයෞගේ OHH) නැන්ද: 
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n, -of-pearl, සිප්පි, බෙලිකටුවල ඈනල්පැන්න. 
m, -tongue, ජන්ම භඟෘෂාව. අ. -y 

motion මෝ*ං අහ්, n. ඉසලවීම, පාචනවීම, eas 
ජණනෘච. a. -less [ණ. 12. අදහස, Gated 

motive @Di8H, a. Hamdden, COD කරව 
motley C58, a. හා භා ච.ණ සහින, SEA» 

amd. n. (Bad) කනචටයණන්ගේ ඈඳුමමේන්) 
222 OF OS 2: 29 

motor 8@136, a. ක්රියශාකරවණ, ගමන කරම්ණ. 
ණෲ. MOMs ee යණ්භූඝක් | හවා,ෲ. 

mottle ඉමව්ට්ල්, අ. හෟ wo OF ලප පිහිටුව 

motto @@.5603, % Dsmsmm®, ආදශි වාන්යය 

mould මමෞල්ඞ්, n. පස්, Caidod, අච්චුව, eran 

රය, syed. 5. පුස්අල්ලභවා, හෑඞය ගට සාද නවා, 

ඒ. -61., සුණුවෙඞඝවා, Sad. a.-y, පුස් බැ 
ඳුන (n. -iness). n. -ing, වාහ්නුච, චෘවි qe 

සෑ රසිලි € නාච්ධාසයක් 

moult em @d, v. (පිහාටු goGa) චෑටවෙහවා 

mound GOqHA, n. od: හෝ ගල්ගොඩඞ, ගො 

A: Ge, ප්රාකාරය 

mount මෞණ්ට්, xn, කන්දා. v. DSRS, උස්චං 

BweQDels, Mew, රාමු දමගචඵා, බඳිනචා 

mountain මෞණ ්වථින්, , උස්කන්දා. n. -eer, 

කඳුරට බෑසියා. a. -ous, me ගෑ වසිගන් 
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-mountebank @OaMSa os, n. wna බෙර, 

සූච්චමකාරයා [a.. -ful 
mourn මෝරණ්, v. දුක්වෙනවා, 11 QeSad. 

mouse 6@aed, x. S29 ( බනු mice) 

moustache මුස්'ටඹ්, n, උඩු රැවුල 

mouth G@aci, n. මුඛ්ය, කව, මෝ ය, මුවචෝර. 

v. DS ශබදා ඈතුව කථා තරණවා. ෲ. -ful, 

කම පරෛණ නරමක්, උගුරක්. n.-piece, BASS 

OAD කොටස, හලාවේ SHO emda, රජෝ 

යන් වචමෙහුවෙන් කථාකරතන්නා 

move 98,0. සථානය මාරුකරණිවා, සෞලුච 

ML2, යනවා, පොලඹනවා, යෝජනා කරණ 

චා. 9. -0160£, (අ. -able. 71, -ables, චංචල AM 

mow මෝ, 84. ගොයම EMD, අටුණගේ ගොයම 

Adsense M10. 2, (ලොකු දෑණකෑන්තකිස්) 

sBID29 

much මච්, 4. e@:eas, ge. ad. බොසොම, 

අභිශයින්. n; ඉබොහොමයක්් [මැලිණම් 

mucilage ම්යස්ලේජ්, x. ඵලඑලු ඉසවල, Gag 

muck මක්, nm. තෙන්වූ පෝර, කුංණුකසල. Ve 

mucous ම්යුකස්, අ. සිලුවු ada ඈ හි, බෙලසුල් 

m. -membrane, ඕජ්ය පටවචෙණන Bec, සම්බ 
BSD සම 

mucus Ogend, n, ශ්ලෝශ්මා ව, සිඅහ් 

mud මඞ්, 2. Oa. a. -dy (mn. -iness) 
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muddle මඞ්ඞ්(ල්, n. මඞගනිස, අවුල, v. මඩනර 
ණචවා, බොරනරණව්ය, ඉඞුල්කරණචමා [eeameas 

1111 ම්, n. සත්රින්ගේ රෝම් අන්වෑස්ම, dag 
muffin ම්ෆ්ලිස්, n. නිදිඟුපිවී ආප්ප 
muffle Cgc, v. Man Dames, ඈ ස්වසා මව 

Cees, ශබදය යට්නරණව්ය, ඝඟම්ආචා, 2. 

-*, මුහුණ හෝ බෙල්ල චට්කර ඔහාගන්භ 

රෙද්ද 
mug මග්, ॥. සූකුරූ Odas 

mulatto Spe ; ටි බේ, n. දිරි හා ces’ erams 

ර මච්පිශඝන්ගෙක් cos කෙගෙක් 

mulberry ම ල්බෑඊථරී, 1. රට අ ඹ්ල්ල ගහ 

mulct මල්ක්ව්, n. Ghd. r, දාඞගහ ණචා 

mule ම්යුල්, 7. ¢dOnda,, ගුල් කවිඟ asi 

යක්. a. -ish, මුරණ්ඩු (”. -ness). 71, -eteer 
ම්යල්ඵීර, අශ්චනරයණ් දෘක්නන්ඝෘා 

mullet මල්ෆෑව්, n. Game sos නඹව්න් Os 

මිහ්ඝාගෙ ක් [ සක්. a. -ed 

mullion මුල්යණ්, 7, sOted කෙළි” මෑද ලී 

multifarious මල්විල ෆ්රි අස්, (/, ඝාආඇෘාප්රකාර 

multilateral මල් විල; ව්'අ'රල්, a. බොමහේ පෑ 
හි ඈහ 

multilineul මල්විලිණන්ථෟ'අ ල්, //, බොමග ඉරිඈහි 

multiped මල්ථ්පෑ ඞ්, nr. බෙහෝ සා ඈති wos 
1171101016 මල්වෆිප්ල්, අ. බොහෝ චාෘාර ඈහි. x. 



ල්ණ 9) 

ගුණිතිය. v. -y මල්විලෙපල, වැසිකරණවා. 

GAINS HD. n.-ier, වෑසිකරන්නා. ගුණ කල. ෲ. 

-icand. ගුණ්යඝ්ය, චැඞික රණ්ට තිබෙන ගණන. 

7/, -ication, චැ සිසි ඊම්, ම බෝවීම. n. -icity, බහු 

Emo [බොගෝවු 

multitude ම ල්විට්යුඞ, n. සමුහෆල, රාශිය. a. -inous. 

multure මල්ට්යුර, n. MHOxr ඈඹරිම 

mumble මම්බුල්, v. තොල් Sed නදනරගෙ 

ණා කථාකරණවා, කොඳුරණචවා 

mummer මමංමංථ, n. චණකෞෝ(ලමිකාරයා, SKS 
කාරය්ය, 2. -y, CID O59, විහිඵක්ිරීමං 

mummy O83, 7, s2eaedo “ae මෘහශරීරය 

mumps මම්ජ්ස්, n. eAdad, ඈ ඝ්කාන්සාච 

munch මංච, 6. ශබදසභිතව කැදුරලෙස Send: 
mundane මණ්ඞේන්, u. මෙලොව, ලෞකක්ිකං 
municipal ම්යුනිඝ්ඉංපල්, a. නාගරික, නාගරික 

සහා අණට යටත්, n. -ity, නාගරික wo, 
නාගරික OO [කරු ණෘචහත. ॥. .-ලළ 

munificent ම්යු නි්ඉංසණ්ට්, a. ඉතා ත ්ය)ගච ae, 
munition ම්යු හින් අන්, n. යුම ඬා පරහරණ 
ural OAS, u. Baha ohn ens sdAD 
inurder *ම ථ ඬ්, n. 239,80. v. a. -ous, මිනී 

මරූ, ඉනා කෑර. n. -er, මිනීමැරූ අය (-exs 7. } 
murk - මථ ක්, hae අඳුරු. n. -iness 
murky -®528, 
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murmur මරථ*මරථ, n. කෙඳුනීම, මෑසිවිල්ල. *. 
murrain O65, 4. ගව චසංගහය 
muscadel මස්' කඩැ්, 11% සුවද මුද්රික පාහය, 
muscatel මඝ'කටැ ල, සුවද SF එල 
muscat Ida, vn. yom එල Boss, ඉග් හැ 

කූ මතනත්පෑනත් 
muscle මස්ල්, 2. බල ආහර ්ය, DDSx, a.-ular, 
බල රාහර DAHA, ශක්නිමන් (n. -ity) 

muse yd, 2. Godey 645, sods ශක්තිය, 
කාව්යය. vu. මෙණනෙශනරණචා, MUMS ae 
ඛෟ. 2, COONDSASO, MVerwHS@ 

inuseuM @gts'gD, x. ශංකෘනුකාගාරය, කටුගේ 
mushroom මහ්රූ ම, n. water, VIVE 
music ම්යුසංක්, 2. ගායණාච, ගායණා ශාස්භය. 

a, -al. nm. -ian OGLE නේ, ගායනාකාරයා 
musk-@ede, ෲ කස්තුරි. අ. “y 
musket මස්කෑව්, 7» got DLIedeQo. . -eer, gat 

නූචක්කුකාර ගේවායා. nxn. TY, ඉත්නුවන්කු, 
ඉගනුචක්කුවලික් වෙහි තිබ්බ 

muslin මසඝ්' ලින්, ෲ. සිහින් පිළ වගීයක්, md:8 
musquito මස්නීටෝ, 7. eemosquito 
1110188614 මස්ෆ්ල්, rn. මව්ඵයා , බෙල්ලා [ (බශු -s) 
Mussulman මඟ්අල්මෑණ්, 2. මගමලූගම්කාරයා 
must ඉස්ව්, v. Mar. %, නොපැසුඟු අලුන් ම 6@ යුස, අලුත් මුද්රින පාහය 
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mustard මස්*ටරඞ, % අබ 

muster මස්'*ටර්, 0. රැස්ඟකරණවා. 2. 

musty OdO@, a. ඉමි්?් රඝ gid, පුස් ado 

ඈති. 7. -iness [ යහ, අසජි 2, x. -ility 

mutable ම්යුං බබල්, අ. eldead ME ගෑකි, අනි 

mutation Ogee, , මවචෙණස්විම 

mute ම්යුට්, අ. ගොළු, නිශ්ශබඳ. n. ගොළුවා, 

Ray මහොමවන අසශරයක් 

mutilate ම්යුවලේ ට්, v. අංශ හිණැනරණවා, අබ 

බාගාහඟරණවා. %, -i0n 

mutiny ම්යවනි,  (යුඞ ග්ේචායන්ගේ ගෝ නෑ 

චකාථයන්ගේ) කැරළිගෑස්ම. x -eer. (අ, -0118 

mutter මව්'ටර, 2. කොඳුරණවා. nm. ඉනදුරීම 

mutton BOOS, n. OD හෝ බැටළු මස් 

rnutual egg අල්, 0. geMsiMs, පරස්පර 

inuzzle මස'ස්'ල්, % ගොස්ස, කට, කබබැඳුම, 

තුවක්කුකට, Vv. කමුඛුද නවා, ODDS: AS 

මෙන් වෛලක්වනවා 
Iny ල ම, pron ඉඟගේ 

myopia ඉම මප අ, ) n. ලුහුවු ට, ඈ ස්ථුර 
myopy eee2s, ! ඛමනාහකණ්ම [ හස. ce. 

inyriad BSg'Eh,.n. ඉහා ලොකු Waa, Gus 

myrmidon *මර ම්ඩුන්, n. Oc) ga හෝ ෆේවායා 

myrrh "මර, n. ada චගීශක් 
nyrtle 'මරව්ල්, n. ගඝ්චශගීයක්, රටමර€ඳ 
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myself ඉල මසෑ ල් (0 , pron, මමම 

mystery මිස්*බ්රි, 7. රහස, අ පූචී දොයක්,. a. -ious 

mystic මිස්වික්, a. e261, රහස්. wu. -al. 74. රහස් 

දෝ දෘන් අය, මුනිවරයා , xn. -ismn [ended 
mystify මිස්විම ලේ, v. අඳදාරූකරණචා, Dane 
myth මින්, n. මිථ්යා ප්රබඛබය, €භනතස. a. -ic, 

-ical. n. -ology මිහොල්ඔජඒ, ඉදාවි දෝවතාව ණ් 

ගෑණ ඉතිහාස කථා (a.-ical. 7.-ist) 

N. 

n G18", සෝඞියේ 14 මෙනි අසෂ්රය. 900 gic 

චීමටද යොදානලදී 

nab 979, 2. හදිස්සියක් අල්ලන වා 

nabob ණතේේබොබ්, 7. Fad, මහා ධනචනහතශඝා 
nadir නේ ''ඞර්, n. අධෝ දිශාව, ඉතා HO හැ හං 
nag ඈෑ ග්, 2. අශ්වයා. par හර ම් අශ්වයා 
nail oD, ඈ. Giese, නියපොහ්න, අඟල් 9: 
හෝ 251, v. ඇණගගහණවා. n. -ery, ඈණ ක 
ම්රමල 

nainsook ම හ්න්සුක්, n. මුස්ලින් රෙදි වශීශක් 
naked ඉන්කෑඞ, a. Adm, Bde, වෑසුම් 
BiG; ආධාරයක් 214. vn. -ness 

namby-pamby, ඇහැම්බපැම්බි, a. Gadi ලඤ 
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Osi හෝ ශිෂටාචාර ගහියක් පාන, n. එබඳු 

කථාචක් හෝ Bates 

name නේම්, 7. හම, කීරඊතිය, 1. හම Gow 

Qo, සදඳාහක්කරණ චා, a. -1688, 71, -sake, මෟ 

න need ඈන්හනා [Bsxe, සිනිදු රෝම 

nap 210, “. මදූචේලාචක් නිදානවා. n. ම්දූ. 

nape නේජ්, n. BBmd සණඤණිය, පංචිඟර 

napery සේ "පරි, mi ම ඉස රදී ES [ව්ශගීයක්.ං 

naphtha හැජ්හ (හෝ) mide, 7. හුම්තෙල 

napkin CAs, n. ඉදුල්කඩඞ, කුඞා තුචාය 

narcotic නෘ 5 ම කාෘව්ඉක්, a නිදීමහ උපදාඑන. 

n. වංවේදෘහාව ලථුරූකොම් නිදිමත උපදෑචන 
Claw 

aarial ම ක්රීඅ ල්, a. නෘස්පුඩු පිළිබඳ, භාසික 

narrate ඹැ ථරේව්, 0, කියාදෝනචා., n. -ion. w. 

-ive, G28, කථා GAs 

narrow 666s, wu. පටු, O68. v. පටුකරණ 

චෟ . n. -11658, (4, -mninded, #qndadoss a. 

narwhal භෘථ'චල්, n. Em දාල දෝොකක් ඈහි 
Mog චගීයේ සහනෙක් 
nasal මහේ'සංල්, a. Mian සංමීබණන, aim ॥. 

nascent දරැස්ඈණ්ව්, a. M850, ඝණ CAD 

nasty 'හස්වි, a.Q@a අපවිහ, පිළිකුල්. ??, -inese 

natal මන්'ටල්, අ. ජන්ම, cos 
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natant 6£39;<H5, a. oo 88H, Grea. n.-tion. 

a. -tory 

nation නේ ඔන්, 1. මිනුෂා්ය ජාතිය. අ, -al, මහඟු 
Cs ජාතියකට අයිති, ඝාමාෆ්ය මහජහයාබට අ 
G3. n, -ality, ජාතියේ සවභාච, ජාතිය, v. 

-alise, මණුෂාජාතියකනකට gS Smo wd» 
native 655, a. ජන්ම, God, Deda. 2. 
SHO mda, යවදෝේශිකයා, n. -ity, උන් 

පන්තිය, esses 

nature @sJOg5, 7, Q@terima, සවභාවධමය, 

සවගඟාව. a. -al, සහජ, gen (7, -ness). v. 

-alise, මදෝශශු ණයට පුරු ථු ගහ රණවා, DedSan 
Sn ගලස හියම කරණ චා(77,-8,010:1).73. -alist, 
පෘථිවි Ona ශාඝ්ත්රඥ 29 

naught හෝව්, n. ශුක්යය (enought) 
naughty @j5, අ, අඳහපහ්, gid moe 
naused @2038'g, v. AD උඟලීම, ඔක්කාරය, 
Og ¢Gome®. v. -ate. a, -ous [AD, හෘචික 

nautical CHIO'DG, අ. DD හෝ ma» සම් 
naval SO, අ. (navy @.) 

nave නේව, 1. Sdox»med Bg (ප්රධාන) 

කොටස, SAsdEONS ends 085 
navel ණේවිල්, 7. coms 

navigate ණනෑව්ඉගේව්, « Qed යාහ්රා mde, 

DOs හසුරැ චණවචා. . -tion. a. -ble, arg» 
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කල හෑයි [සේනාච., a. -al 
navy මන්චි, % (යුඞ) 2.8 wal, හෞකෘ ga 
nawab 0.60:8, ඈ॥ උප රජ, චෙහුචවට කිසා. 
asa 

nay සන්, ad. ඔපමණකුන් oad 

neap Bd, a. අඩු, පහන්, බාදිය a®AD 
near Bes, a. BO, Ha. ad. ලඟට, ලගින්, 

V. @oSOHMOo. ॥, -ness. ad. -ly, ආසන්නව, 
Sast අඩුමෙන් 

neat නීට්, අ. පච්හ්ර, wa, කදිම. %. -ness 
neatherd 35°55. n. ගව AAS) 
neb MQ, % නාඝය, HA 
nebula MQ e, nm Mao අපජ්තිඹන් එලාකුල,, 
ලලිසෙන හාරූකා සමූනය. a. -ar. a. -ous, Dees 
කුල් ආකාර, නාංපැහැදිලි 

necessary නැස්'අස්'සරි, a. DOD, අචශ්ය. n. 

ඔහෑම දය, ad, «ily 

necessitate නිසෑ ස්සිවේට්, v. Ami® කරණවා, 
බලකරණචා, යසලස්සනගචා. ॥. -y, ඕහෑන ම,. 
හිඟකම. a. -ous, අඟ හඟනම ඈසි, අළඳු 

neck ගෑක්, 7, බෙල්, ॥, -lace, ඇමවෑ( 

necrolatry හෑකොල් අ; ට්රි, nu. ලෙ චුණ්ට Ops 
පිළුම SSO 

necrology හැ කොල්ඔ ඒ, ඈ, මරණ ලියන පොහතං 
necromancy හැ ක්ර මැ රස්, 2. භුත විද්යාව, ම 
BQ කිරීම. මලචුන්ගෙ න් වචාරම. n. -er 
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secropolis ඟෑකොජඔලස්, n. ememad භුමිය 
nectar DrwOd, nv. PMamema, රසචහ්පාහආය. 

a. -eal, -ean, -eous, a. -ine, -ous 

nee 633, a. උපන්. (චිචාහභයට ප්රථම හබුහ පරම් 
පරා නාමය දුකචීමට ඒ මුලට යොදාහ පදය) 

need නීඞ්, 4, ඕනෑ සාම, හිඟකම. v. Bax md 
bo. a, -1:1), a.-less. ad. -8, QDs, ey 
වම බෑරි. a -y, රුජ්සන් 

needle BAG, m% ඉදුකටුළ, මාල්මියන්හ්ර කටුචං 
n. -work, මෑ ගු: ඉගහ 2' වැඩ 

7116'6: පථ, never යට ම ප් මුහුඬූ ව්සිය 
nefarious නීිරේරි අස්, a. හාපිසඨ, ඉති gad.n.-ness 
negative දඟ; ග'ඉෆච්ව්, a. නහෑතකියන. ॥. aio කී 

ම. 9, හැත බව හෝ වෑරද් බව ඔප්පු තරණවා, 
ප්රත්ක්ෞසකාරණවෘ. n--on, ඝෑතක්ම 

neglect න්ග්ලෑක්ට්, v. අතපසු නරණවා, පෑහගෑර 

ඉරිණවා, 7. අ. -ful [ සසුකරණ.ං 7, -ca 
negligent හෑ ග්ලි'ජණ්ච්, a. sommeadsse, අහ 
negotiate HSQjiGO, v. ගණුදොනුඟගර awa 

වෘ, ගිවිඝසගන ආ ඵා. a, -ble. n. -tion 

negro නිග්රො, a. කාපිරි, n. කෟපිරිය:( -ess 7) 
neigh ම”, 0, OT mMde AMOandd, n, අශ්වනාදය 
neighbour ඉනේ බර, xn. අයල්වාසියා. £, අසල 

භබෙණනචා. n. -hood, gas, අසල්චාසි උදාවිය. 
a. cly, අසල්චවාස්, කරෑ ණචණන්න, Ga; ad. 
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අසල්වාසිමයක් ලෙස 

neither 23-g5 (හෝ) ශගෙහ'දෘ2, pron. සහ con). 

Oct Oanvat 6mdn එක, වන් නැඟි 
Nemesis 332920, අං ප්රතිඵලරොන 623, ඵල ච් 

පාක යුක්යය, පළිගැණිම [ණ අය,ආධුයගිකයා 

neophyte BHso.G0oD, %, ඉලුන ආගමට හැරු 
nephew 2-5,%. (ය ගෝදරයගේ හෙ සහෝ 

දූරසාගේ පුන්) Ara 
nepotism නහජ්ඹඛටපය' ම, 2. නෑයිහ් කෙරෙහි ප 
DIDDY [බක්, මුගුද 

Neptune Qicoga, % 239g දෙඵයා, ග්රනතරු 
nerve "D9, %. (දුන්ම හා කියාකරවීමෙ) නහර 

ය, පටටය, ශක්තිය, මධෙය්යය. v. ශක්නය දො 
ණව්ය, a. -elessed. -ous, ALIA, ශක්තිමත්, 
DOS චකනතවග, බයාරු (71. -ness) .... [ තාව 

nescience B@gqi dd, n. නො දුනුමනම, EAN 
ness හැ ස, n. SEEMED 

nest නැ ස්ට, 2x. පක්ෂන්ගේ කුඩුව 

nestle ow, v. නූරුල්කාරගන්නවා. n. -ing, 
පක්ෂීක්ගේ කූඩුවෙ පැටව[ ඉය, උජරෝයිකයා 

Nestor නැස්'ංබර, 7. බොහෝ පලපුරුථු A 
net නෑට්, . දෑල. 5. oc "*ගාතනවා, දූලෙන් 

අල්ලහචා. n. -ting, දල් ගෙතුම, දල, අ. -ty 
net 

nett ! ණැට්, 4. තනි, අමිශ්ර 
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nether නැද්'අථ , (0. යට, පහල. a. -most, ඉං 

නා cas 

nettle 2,556, 4. ඟඹඟඹීිලිගෘා 

neural න්යුරල්, a. හහර පිළිබඳ| හ ශුලය. අ. -c 

neuralgia න්යුරැල්ජ 'අඇ, n. HOS කැක්කුම, චා 

neuter න්යු*ටථ, අ, අලිංග, ඇපුංශන, GanSan 

neutral ඵෆ්යු'ට්රිල්, අ, අපසගසාහභ, මධ්යසථ, n. -ity. 

v- -186, අව්පස්යඟරණචා, බල නෑතිකරණ්චා, 

නි රානරණය කරණවා (7, -ation) 

never ණෑ ච්ං අථ, ad. නවදඋද චහ ඟෑ. ad. -more, 

ආමරෆත් කෛවලචහන් නැ. ad, -theless නෑව්ං අරං 

දිලෑස්, Sed wast 

new අ. a. ඉලුහ්. n. -ness. a.-ish, Den) අලුත් 

news නස්, n. GSE, Gdausss. n. -monger, 

ආරංචිකෘරයා. n. -paper, GUadIA oon 

newt gO, n. Gay 

next නැක්ස්වී, a. Fea. ad. ඊලඟට 

nib 82, n. MH, පෑන්හලය. a.-bed 

nibble BHO, v, Sa SD Sapo. n. 

nice @6 aed, a. කදිම, යස, 6,3. n. -ness. ॥. 

-ty com; හරි සවභාව, datsime, රස 

Oat m0 

niche නිව්, n. යමක් M1590 2AGed කරණං 

කුහරය 
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nick නික්, n. Ed, නන්නව, SSGE Rd, ger2 

වැදූගන් වේලාව. £, [වශීයක් 

nickle නික් අල්, 2 අ ලුවට හුරු සුදුපාට ඉලාහග 

nicknacks නික්නෑක්ස්, n. සුඵ කුඞා බඩු 

nickname ජික්නේම්, n. m0 හෝ Ba වශ 

යෙන් භාවිභෘක රණ හම. v. [ed €8) ලේලි 

niece නීස්, %, (සගෝදාරයෙකුගේ nemsqSuan 

niggard නිග්*ගර්ඞ්, a. මසුරෑ. n. මසුරාං 71. -ness 

niggardly නිග්ංගථඞ්ලි, a. මසුරු, ම ලෟභ.17:.-101688 

nigger නිග්ං'ගර, n. කෟපිරියා (සරදාම් චශෂයකන් 
සොදහ පදෘූයයා) 

nigh තහ, a. ආසණ්න, සමීප 

night @@mO, n. 6:50. a-ly, GAed හෝ 

රානියක් o:a2 mom. ad. -ly, රාහිමයේ, ad 

යස් පාසා 

nightingale ම ම නෛඛට්ඉංගේල්, n. AHSS mg 

කරණ කුඞා පක්ෂියෙක් [හන හිණය 
nightmare මල නට් ම 'අථ, n. හිරිවැවීමක් සහි 

nightsoil මෛෙනව්සඝොඉල්, n. වෑසිසිළිවල අශුචි 

nigrescent € ම හගරැඝ්ඈණ්ට්, අ. මදක් ae, OC 

Shoe OD 

nihilism BB ළිස්' ම, n. ශුඝ්යනතෘාව, BBS om 

SOO යන දෘඝටය, 6,822.05 රහස් සමාග 

මෙ ප්රඥූඡ්නි. n. -t 

nil හිල්, 2 හිසින් නැති බව 

ක 
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nimble 3200, අ. සැහැල්ලු ඉංක්මක් සවහාව 

ඈහි, කඞිසර. n.-ness 

nimbus නිම්බස්, 8, රැස්වලල්ල, වැ සිවලා කුල 

nine gens, a. සහ n. නව, නවය. අ. සහ 

71. -teen, Gdods. a. -teenth, දාහනව වෙනි. 

අ. සහ n. -ty GoNBS, අනූව, 2. -tieth, 

අකූචෙනි. අ ninth eeanwsd, නවවෙනි 

nip නිප්, v. කො NO ණවා, M14 moar. xn. 

@MNSD, Doig 5H, QD) කොමස, 7. -pers, 

කුඞා ? ඞුව 
nipple Adve, nu. තනපුඞුව, නුචක්කු කණ 

nit BO, n. ලෛ ඝියා. fa.-ic, -ous 

nitre e207 Od, n. එචෙඞහිලු ණු යඨයචකෘාර ලුණු. 

nitrogen G@RCOHSisd, x ජීවාන්හක O39 

nival G@ROeE, a. හමගහණ, RGD YL GDH, 

හේමන්තකාලයේ මල් සපපෙන 

no නෝ, ad. හැ. a. නෑති. 2. හැනයන කීම 

noble SIDA, a. උතුම. 2. එංශාඛිපතියා, සිටු 

වරයා. n. -ility, උත්තම්කම, චංශචහ්කම, Se 

ලරගපයෙල, ॥, -leness, mn. -leman, වංශවත් අය, 

සටුචඛරයා 

nobody හෝ ඉබාඞ, ॥. කියවන් Kx 

nocturnal GMs Occ, අ. රාහිෂය් කරණ 

හෝ සිදථුළචෙන, රානි 
nod @@2.8, 0. Sx) යුහුව NHKSDs, නිථූචෑ 
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€ටනවා, n. හිස යුහුව on€9d 
noddle හඞොඞ්ල්, ॥, Ba, ඔඵච [ජාතියන් 
noddy 2 හාඩ£ඞි, nm QOAx2, මෝඩයා, Qs පක්ෂි 
node emj&, 4, ගැටඉ. Ascending 1046 රාහු, 

Descending 11,):]6 ඤෑ කනු 

nodule නොඞ්යුල්, :. කුඞා ගැබ්ය හෙ! ගුළ්රීය 
noetic හෝ ඇට්ඉක්, 2. සින පිළිබද 
nog Gand, % ලී gost 

noggin හොහේ්ඉන්, x කුඩා (යී කෞජපෙ 

noise ඉං ඟාඉස්', 3. SAima, ආ, පතුරුචණවා. 
a, -eless, නිශ්ශබද, a -y, ඝෝෂා සහින 
(n. -iness) 

noisome ඉ ඟා ඉසමි, a. අහ්තරාය සහින, ථුරගශා 
nomad Gar®¢e2h, 4, තණ SD සොයමිහ් ඈවි 
අහ එමඞ්ර ගෝත්රයක නෙම ක්, එසේ ගෑසි 
DOm& ඉය, A.-iC, සංචාරණය නරණ 

nomenclature ම හා මැ ණ් කල බු 2, 1. ශිල්ප ශා 
සන පිළිබද විශේෂ o4, නාම ලේඛනය 

1011110141 ම කා මඉ*හෆල්, ඇ, නම් cdAAD, හමික් 
පමණක් පචතිඞහ, යමවහෙම් [moar ॥, -ion 

Nominate SGmDgerd, v. නහඟතරකට Sod 
‘Oninative හො ඉ'නට්ව්, a. හං රණ. ඈ. 

ශ්රථ මාඛඟක්තින 

nominee ෆා මී, n. හියමනර ණලදා ga 
Non හොහ්, හැන ON FX අ,හි පද මුලට 
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enGgn නිපාතෆක්ක් 

nonagenarian GmesedoeNS end, n. අවිරැලු 

අනුවක් Dad gist, a. [හාචය 

nonchalance ඉහාන්'සලන්ස්, ns මනොසැ ලකිලි 

nonconforming amWemDenid&>, /. නියම 

ක්රමයකට Oane කිසා Comes, //, -st. 7/, -ty 

nondescript ලම හෘ ණ්ඞිස්කිජවී, n. පහසුවෙන් Sed 
ඟරකඟල COOH අය ඉහ මදය 

none BW, pron. කචුරූවන් නෑ, GAS ax, එක් 

PMNS Hi, එකක්වන් හැ 

nonentity Gornmgi:cSS, n. 622610: 00, 

ශුභාතනාව, වැදූ smas omons 

nones Gmaseted’, n, Odea මැයි ජුලි QHoeni 

AS යන මාස්චල 7 SHH සහ අනික් Odeo 
5 වජිර, 

monesuch නන්සචී, n. goO.0 අය Swi sen 

non-juror නොහ්ජූ රථ, n, GosiesamdsEme 

ගැණ GSMEDSsias 
nonpareil ම හාන්පෑරැල්, n. අසමාන අඝ හෙ? 

ඉදය, ඇඈපල් වබගීයක්, ඉතා කුඞා අච්චු අකුරැ 
වශියක් 

nonplus මනාන්ජලසඝස්, 6, Bm අවුල් කරණවා. 

BS, DDSI Hed [ මදය, ප්රලාප, a. -ical 

nonesense මනාන්සෑන්ස්, n හේරුමක් 0.5 

Monsuit ම හා න්සූඵ, n. (නඩුවක) පෑමිණ්ල්€ල් 
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කටයුතු ඈරද මීම,නිෂ්ප්රභාක්ිරීම, v. 

noodle කූඞ්ල්, 7. ගුඞ්ඞ්්යා, ෆාමණනයා 

nook කූඟ්, %, මුල්ල, කොණ, අස්ස [වෙලාව, උස 

noon 2323, ඉරමුදුන් වෙලාව. , -tide, මද්දූහන් 

noose az, rn. පුඩුව, කඞමල. v. පුඩුවකින් 

eqmdemds, පුඞුඵබන් ගහණවා 

nor මඹාරථ ,,ර0%/7, වහන් නැ, එසේම Dx 

norm 6ajds3, n. Ba®ESa, ආදාෘශිය, STO 

normal ම නාථ 'මල්, අ, නිය මව්ඞගි2 බට එකඟ, විසි 

Oat, Doras, x. -school, ගුරුචරූන් පුහුණු 
කරණ පාඨශාලාව 

Norman නෝර 'මණන්, a. ඉංනාෝථමෑණ්ඞ්, හෝරා 

මන්චරුන් SDAA... ©2159, MHS 600, Bas 

Norse 626d, a, ඝ්කෑඥණ්ඞ්ණේවියා 60 ent 

එහි වැසිඹන් ගහෝ එහි භාණව ada. n. 

පුරාණ ස්නෑ ණ්ඞඩිමන්වියා භා ගාව 

north €භරී හ්, n+ GOS. ය. n. -east, ඉසා ඟ දිග. 

“4. a. -easterly. ad.-eastward. අ. සහ ad.-erly 

නෝර්ං*දෘූරළ, CNSD HEAR, 620613 CDR 

උසබ, a.-ern, GQ. a. -ernmost, අනිශ 

යන් උතුරට හින. a. -ward, උනුරූඉදාසට 

Beam. ad.-ward, - wards, උතුරු ඉදෝසට, 
74. -west, වගශඹ, a. omad. a. -western. 

ad, -westward [ඤෝර වසේ දෝගනය5 

Norwegian @ajd8d a3, a. emid වෙරට පිළිබද - 
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nose ම දෙ ' ස්', %, more. n, -tril නෝස්*වීරිල් 

නාස් පුඞුව, //, -egay නෞස්ගේ, කුඞා මල් 

පොකුර 

nosology නොසොල්ඔජ්, ॥, රෝග Ham Ged 
Or, රාග ප්රභේද දාන්වහ ශාස්ත්රය 

nostrum SardOS, n. රහස් ඉබබළ හත 
not ඉංනාට්, ad. Xx [71. 111 
notable ඉණ 'බබ්ල්, a. සිහිකබසයුනු, අසපුෂමී, ප්රසිඞ, 
notary @o:3'OS, ॥, Ady සහහකඟඤිරමට ARH 

CH අස, නොතාරිස්, අ. -ial 

notation CmjieOesd,n. ගණනක් සුදුසු ඉලක් 

me Er දාස වීම්, qm විද්යාව, ome wae 
ලංකුණුච ලින් දෘක්චිහ කුමිය 

notch ම හෘෑච්. x, කන්තුච, v. කන්භූනපනචා 

note ඉනාෝව්, % සලකුණ, ROEM, Edmd සට 

ගණ, මකාට ලියුම, mam ශබ්දය අගවන 

ලකුණ. v. සිහියට ගහඟ්ඟවා, සටහශන්කරණචා. 
a, -0, G&A, කිථතිම්ය?*, «.-worthy, සෑ ලක්ිය 

යුන (Oa. ad. 

nothing HA@e, nn. RAED m1, ශුන්යය, අහා 

notice ණ්යෝවිස්, x. සෑලකීම, දාන්වීම, v. a-able 

notify CAJSGew, v. GBEDA, දෘහුම දෝහ 

®. n. -ication 

notion Ossmsd, % කල්පනාව, මහය. «. -al 
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notorious @me@di8¢qd, a. Koad ගැණ = 
60g, ලෝක oka. n. -ety emmedsoeds. 
Geax [සේ nga 

notwithstanding, Ga ,CBa da, ණ්ඞිං, 6077. එ 
nought ead, n. naught 
noun Gass, n. mOses 
nourish ©S@@, ද, Gelarandmer: n. -ment. 
GesesnHS®, ආහාරය 

novel හනොච්' අ ල්, n. gE ම්ථෟ,කථාව, a. ඝෑ 
Go, ඉමුතු. x. -ist, බොරු do පොහ් Coss 
ඟා. 7. -ty, EQ භාවඨ, අමුතු cen 

November මනා වෑම්'බර්, n. ලංහාචෑම්බර් Dee 
(එජ් ඉල් ඳූ සෙහි අන්තශ්ීනයි) 

hovice € ආ විඉස්, x. ආධුනිකයා, චෑඞකට හෝ 
රසෂාචකට අලුතෙන් පන්වු අය. , -tiate, 
ආධුනික භාවිය, ආධුනික කාලය 

now, €a, ad. දුන්, ඉහින්. ad. -adays, මමි ද 
වස්චඑචල, මෙ කාලයේ 

noway හා ඉචි, ad, 6@mG ප්රනාරඝක්ාන්චන 
howays Gajebd, 48 
nowhere ම ඟා හව අථ, ad. නොහේඑන් a.m 
nowise ම හල වස්, ad. සිසිසේෆ් arm 
noxious GH2swed, a. උපද්රව සහිත, අවැඩද 
යක, n. -ness 

nozzle හොස'ල්, 1 නාස්පුඩුචක් හෝ meas: 
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වැනි දෙයක කෙළවර, ගොබ, 6m 7A 
nubile ඇයුමේබල්, අ. විචාහයට සුළුසු 
nucleus භ්යුක්ලිඅස්, 4, හාඡහ්පසින් ර්රච්ය රැස් 
වෙන වස්තූව ඉහේ මධ්යය, ගර්භය 

nude Og, a. හහ්හ, BOOMs. n, 10% 
nugatory න්යු*ගමොරි, 4. බලයනැති, BIA 
nugget නග්ගැට, %, (රක්රිළී ආදි) ලෝහ කෑ 
aces [අප්රිය දේ, කෝප්ය 

nuisance agate, n. ප්ඞාවට හේතුවූ දොයක්, 
null නල්, a. අවලංගු. x. -ity, බලය 0:89, 

අවලංගුවූ දය. v. -ify, බලය නැතිඟකරණවා 
11010 හම, a. හිරිවැටුන, ශ්තාකුල, 5, n. -ness 
number නම් බර්, % ඉලක්කම, ගණන, කීපයක්, 

(BOD දාද්්යයක) කලාපය, (එක බස බුහු බස 
ආදි) සංඛ්යා හේදය, 2, ගණන් කරණවා. u. 
-less, ගණන් 228 

numbles ඇම්බිල්ස්“, n. මුචාගේ AA: ල් 
numeral ශියු'ම් -ංරල්, n. ඉලක්කම. a. ගණන් සම් 

ID. අ. -able, ගණහන්කලහගෑකි a.-ary, ගණන් 
BVA). v. -ate, Me end GHO>.n.-ator Oz 
‘9859035, ගණහ්කරන්ඝං, Da) ගණනණ 
(3, 4 ආදියේ)ඉහල ගණහවූ ලවය. n. -ation, 
DEAT, සථාන කමයසන් ගණන්කීම. 
7, -ical, ගණන් සම්බන්ධ. «.-ous, බොෞහෝවු 

uumismatic H_Pd@.Oged, a. මිල හෝ cess 
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කම් සම්බන්ධ. %. -58, මිල හා eoamd සම්බ 

Sq) ශාසහ්ය Smemat දානගැඉ$ම, xn. -st 

numskull හමසේකල්, n. DHA, මොට්ටයා 
nun නත්, n. තෘපසී, පරිවාජ්කෘච. ॥ -nery asd 

නරි, moe8dect ආරාමය [ විවාහය 
nuptial නජ්'ෂල්, a. Sa සම්බන්, විවාහ. ).-8, 

nurse ‘HSM, 2. ආමා, ලංමයන් හෝ ලෙඩුන් 
බලාගන්ඝ adj. v. යාරිපොචනවා, සාහ්නුකර 
ණචා. n. -ery, ලමයික්ගේ ගබඞාව, පාත්තිය, 

Mora. %, -ling, ලදාරුවා [ම, එඹීහඟය. vw 
nurture *කරට්යු 5, ॥. පෝෂ්යය ක්ිරීම, ඉගැන්චී 
not ආව්, n. කටුව හා මදා ඈ භි ගෙඞඹ්ය, ඉස්කුරූඡජ් 

පු පෙන්න. n.-shell, (ගෙසි ස් Dene SH නි 
බෙ ඉ)කටුඑ,සුඵ චව් 29 තමඇඈති ඉදොයක්. 2. 
‘ting, COS කඩාගෑණීිම. a. -ty, CHEV 
රසඈති, 628 ADE, ගෙඩි~මාහ 

nutmeg DDD, n. සෘ දික්කා, ජානිඵල 
nutriment D_5S DIO, n. ආඟභාරය. a.-ent, Gos 

ෂාගුණ ඇති; 70, පෝඝ්යය ගෙණදෙන රුච්යය. a. 
‘tious ඈ්යුවීරිෂස්, soles ගුණ 918, පුෂ්වින 2. 
n. -tion, මපෝආයෙකිරිම, cole aoa. a. -tive, 
Colsast mock 

NUX-vomica QD SeSOsD@ano, n. ගොඩ කථුරුූ 
, 7/1:1001, 893, %, ඉදෝවන්ය ි, ම දූවිදු. a. -ean 
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O. 

0 @, cajSed 15608 gaede. Inter}. අඟ! - 

අනන්! [ මෝඞ, ගුඞඞ 

oaf Bd, n. චිරෘෑප දෘූ්යෑවා, මේරඞයා. «. -1511, 

oak ඕක්, ॥. අලෙ:.ං ගහ, සිංදුර ගහ. a, -en 

oakum ඕක්අ ම්, n. Raae® [stan 

Oar @5, n. හබල, nm -sman, HADES පල 

oasis ඕං'අසිස් (හෝ) ඔඒසිස්, n. කාන්තාරයේ සං 

රචන් හෑහ, Cos භුමිය | ඕට් Qes පිපි 

Oat @2, n. coos වශීයක්. a. -en- xn. =meai, 

oath ඕන්, 7, දිවුරුම, ශපථශ 

obdurate ඔබඞ්යු ඊට්, a. දෘඞ්, QOH] %. -cy 

obedient ඔ ඉඞඩි' අඟ්ටි, a. හීකරු. n. -26 

obeisance ඹබේ axed, n. වැඳීම, අභිචාදානය 

obelisk ඹබ්ඉලිස්ක්, n. (ඉහළට කමසෙගන් හ් ~ 

වු) හතරැස් බැඹ, tam ලකුණ 

obese ඔබීස්, a. සුල, නරබ: රු. n. -ity 

obey ඔබෙ, 6, කීකරුෂ වනවා, BOSSDMNOd 

obit ඕඉබට්, n. මරණය, අඛමඬග ල්ය 6 

obituary ඕබිට්යු 'අර, a. මරණය ඝම්බහ්ධ. 

මරණයක් ගෑණ පලකරණ දාන්වීම හෝ 

ප්රචෘන්තිය 

object ඔබපජැක්ට්, ඈ, ද්රව්යය, නාරණය, අදහස, 
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කම්චිභක්නි cow. v. EG. DEESE>, a. -less. 
n. sion (a. -able), a. -ive, බෑහිර; n. me 
Sax! Aa 

objure ඔබ්සූ ථ්, rv. EQ aes. n. -ation 
objurgate ඔබ 'ජර ගෙට්, cr. සෑර ක රණවා. n. -ion 
Oblation ඔබ්ලේවෙ න්, n. පූජාව 
oblige MBResek, “ Demme, ලඋප්යගාරනර 

ණවා. (/- -ing, උපකාරකිරීමට ලැදි, කරුණ 
වන්ත, n. -:॥010:, a. -atory, අචශ්යන, යුතු 
කමක්ච හිබෙන 

oblique ඔබ්ලීික්, a. ඈ ලවු, අ ද, GOD2 emda 
විභක්ති, අපුඞාන කාරක. n, “ity, ඈ ලය, gic 
ස, විඞඛකක ම 

obliterate ඹබ්ලිව්ංඅ උට්, 0, මකාදෘමන චා. 7, -ion 
Oblivion ඔබ්ලිව්ඉඅන්, n. මහකනෑ ඡිවියෑම් , a. 

“US, COMM Awe (x. -negs) 
oblong MASQ2,a. පලලට Oa EO. n. පල 
ලට එඞා දිග G18 gies 

0010010177 ඔබ්ඉ ල ෆ්, n. නින්දාව, අපචා උඔ 
obnoxious ඔබ්ණනොකක්්ෂූස්, අං ඉතා අපිය, Rad 

€ූ කටඛ්යුනු, , -ness 
obscene ඔබ්සීන්, අ. කැත, පිළිකුල්, n. -ity 
obscure ඔබ්ස්ක්යූර්, අ, දුරු, FQOHA, හොපැ 
SE. v. අඳුරුකරණචවා. n. -ity 

obsequies ඹබ්සිංජවය*, , අවමඞගල්යෲ චාරින 
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obsequious @O2-Bed, අ. ¢HB ero යටන් 

පාහ්, 7 -ness [71. -ion 

rbsecrate @QBGQO, v. බැ ගෑන (ස ඉල්ල නවා. 
observe ඔබ්*සථ ච්, v. බලනචා, හිතටග න්නආචා, 
Brats, පවන්චනචා. අ. -8016, 2. -ance. 

a. -ant. 71, -ation. n, -atory, ඉර හඳ තාරනා 

ආථිය පථර්ඞෂානකරණ ශාලාව 

obsolescent ඔබ්්ඉසෘ ලිස් ඉ , ඤ්ව්, a, භාවභෟච නෑ 

ති වේගණා යන [ඔටපන්චවු 

obsolete ඔබ්සෙ: ලීව්, a. භාවිභාව 0,85 ගිය, 

obstacle ඔඹබ්ස්ටෑ ක්ල්, v. බාධාච 

obstetric ඔබ්ස්ටෑ ට්රික්, අ. චෑ උවීම oF As‘. අ. 

-al, n. “8, ප්රසචනමිය, වැදාවීමේ ශාස්තය 

obstinate ඹ්බ්ස්විණේව්, n. මුරණඞු. a. -cy 

obstrenerous QAdESd- edd, a. Sosemd 

obstruct ඔබ්ස්ට්රක්ච්, v. බාධානරණචා, gad 

ණචා. n. -ion. a. -ive [Smedao2o.a. -able 

obtain MH@OS, 6. ලබාගන් HD, අන්පත්න 

obtrude @QDOG.H, v. Ae~soeds cewd>, 

Dowd Ew) හෝ ඉදිරියට 6,96 ණනවා,. 

-sion. a--sive 

obtuse MOgd, a. තියුණුහැති, ලමා ටට, x. -ness 
obverse ඹබ්'චර්ඝ්, n. මිලයේ මූණ aon. a. 

obviate ඔඹබ්ච්ඒ ව්, v. වලක්වහචවා, පහනරණවා 

obvious ඹබ්විඅස්, a. පෑහැෑ දිලි, xn. -ness 
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Occasion ඔක්කේ *සේ, n. ප්රසහාචය, Sano. ॥:. 
සලස්එනචා,සිඞකරණවා,ය. 5], ඉදහටලා වෙහ 

occident ඹඔඹක්සඞෑණ්ට්, ඈ. බටහිර ශදෝස, ඈ, -al 
occult ඔක්කල්ට්, අ, රහස්, ගුප්ත. ෲ. -ation, රහ 

ස්කිරීම, (සුඝ්යා ඨිමය ග්රහණය. n -ness 
occupy ඔක්කයුළෙප, v. යමිභෑගක BBM හෝ 
මසආවා, අල්ලනවා, ගනඟරණවා, යොදනවා. 
%. -ant, අහ්කරගශෙණ සිවෆින්හකා, චාසයකරන් 
කතා, ॥. -ancy, -ation, අත්කරගෑ ණිීම, රක්ෂාව 

occur ඹක්*කර්, v. සිඛාවෙනවා, B2A නවා. කල් 
පනා වෙණනචා. xn. -rence 

ocean ඕ*න්, 7, සාගරය, a. -ic [-eous 
ochre @ කථ, n. මැවිවශීයක්, සිරියල්, a. -y. 
Octagon As Oasws, n. ඉෂටාසුය, අට්පච්ටම. 

Gs 581 
[ඈති 

octangular ඔක්ටඛැ ංග්යු'ලර, a. කොන් අටක් 
octave ඔක්ටෙව්, n. අබවෙනි එන. ॥, -9 Des 

ටේළවා, සමඉපූ.ර් ක්ොෞලය අටට නෑමූ ප්රමාණ 
6, ඒ ප්රමාණඥඝේ පොහ 

octennial MSO Mog, a අට ABnMD වරක් 
OO, අට වජයක් slated 

October ඔක්ටෝ*බර්, n. Asionias මාසය 
(Baas Od ඉදාමසෙහ FOI HLvE, ) 

octogenarian OsietidearBes, n, අවුරු ථු 
අසුචන්වු අය 
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Acular ඔඹක්යු'ලර්, a ඈස සම්බන්ධ, ප්රහ්යසෂ. 

n.-ist, ඈස් BOG 

odd @&, a. අසම, අපුම්, විකාර, "ඔන්න. z.-ity 

අපූපිකම, ටිකාරකම, අපූවී අය ඉහෝ දෙය. 

Nn, -ment, ඉතුරැ Sqe. , -ness 

nde ඕඞ, n. Gv, SAEo L-ness 

odious ඕිඞිඉස්, a.@mo අප්රිස, චෙෂ MOA. 7. 

odium ඔඞ් ම, nr. DE අප්රයනම, Sse 

odoriferous D ANIA gos, a සුගහ්ධ 

odour DAI, 2. ynwas. a. -rous 

o’er, ඔයට, uVer ජෟකනේ Baa cD 

of QQ, prep. 'ගේ' AQT’ 2D ප්රන්යයවල gcd 

RA Honea 

of Qa, a එහා, grim ad, ExDO, අහකට, 

prep, ගෙක්. ‘nterjy, oD! පල ! Well off, 

sme, <RO Dove. 11! 011, pwStsdsass 

offal Medes, % අශකරාමන SMIVID) කැලි, 

SO) 

offence Mew, න් ස්, 2. මහා සය, DSG.a: -sive, 

ඉමනාපකරණ, SIO උපදෘඵවන;  පහරදො 

MY පමන්ගැණිම (7. -ness) [ ණවා 

offend ඹැ ඇ wD, v. ඉමාප නරණවා. වරදෘකර 

9116118176 ඔල ලැණස්ව, a. (.:116066 බ.) 

offer May. 5, 0, පූජාකරණචවා, QS amd mds, 

පැමිංණෙඟහඵා, (ගණානකට) ඉල්ලන වා, 2. 
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 offertory ඔල්'ලර්බොරි, ෲ. මිලපුජාච 
off-hand Dard, ඈ, සිතා නොබලා හෝ gz 
Hemme. ad. එවලේලම 

_ Office ඔල්ලිස්, ෲ, ධුරය, තනතුර, කාය8ශාලාව, 
කහ්තෝරුූච, ෲ, -er, නිල ඞාරියා, මුලාදෑනි 
යෟ. a -1%, ධුරය සම් බන්ධ, මුලාදෑනි බලය හෝ ආණ්ඩු බලය සහන: n, BEA<Sz. 9, 
late, ධුරයේ කටයුනු කරණවා, දෝඑමේෙහ පව 
හ්වනවා. a. -ious, (යමක් කිරීමට) €ධිකලෙස 

_ හිතැෑැකි, ¢88 ලෙස මැළිළවෙන (72. -11688) 
offing @gIBo, n. (Qed) අළයඹ 
offset ඔඹෆ්සැව්, ෲ. යමක් චෙනුවට තබන ගණ 

හෲ ඵෟ ලනරුච, අංකුරය 
offshoot Mess, ෲ, අංකුරය, CWO, අබගන් දෝ offspring. ඹස්ඡිං, ෲ, දාරුවෝ, පැවත එන නෝ, 
අමගෙහ්න od 

oft Md, (ම. බෙ හෝවිට, wi, -times, vften ඹර්න්, තොයෙක්විබ 
ogle Mays, v. G:.d 5a Ris බලනවා, n, 
9816 DOT, n. රාක්ෂසඥා (“38 7.) 
h ®, 7%//7. gens! අන! අපොයි! 
74 ඹඉල්, n. තෙල. v. මතල්ගානඵා හෙ! දූමණ. චෟ. a. -4/. හෙල් ඈති, හෙල් ම්ශ්ර, cars @ කාර (1. «iness), ෲ. “man, හෙල් විකුණන් නා, , -cloth, ඉවි SCG, n. -skin, 935068 
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වංගිසක් 

ointment ඔඉණ්ට්'මඟණ්ට්, n. Gomes, Zoe 

CO, අංජනම [ 74. -ness. a. -ish 

old @@H, a. පරණ, මගළඵ a. -en, Gorm. 

oleander ඕලිආඇ ණ් 'ඞර, ඈ. අලරිය [ගන්ඞහ, now 

olfactory ඔල්ෆලෑක්ටොරි, a ගද pest දාහ 

oligarch ඔඹල්ඉගාරක්, n. ආණ්ඩු බලය පමන්ච 

න සචල්පරදොෝහාගෙනෆ් කෙනක්, රදූලයා. n-y, 

සවචල්ප දෝොහගෙක් විසිහ් පවහන්වඟහ ඇඈණ්ඩුව. 
අ. -ic, -ical ශී 

olive ඔල්ඉව්, n. රට වචෙරළඵ. a. SMO හුරු අ 

ZOr නිල සහ කොලුපාෘටන්. මිශ්රුවූ චණ්. )/. 

-branch, ඔලීට ඉහත සමාදඥූහයේ ලකුණ . 

Olympic ඕලිම්පක්, a, ශ්රික් දොච්චරූ කගේ වා 

සසථානයවු ඔලිම *අස් awe හෝ තනැනිහලා 

© erased, එහි චෂී 4 ට වරක් පැවැන්වූු oe 

කෙළි සම්බන්ධ. w--un. vn. -ad, O84 ක කාලය 

omelet ee (හෝ) QF@19, n. කැවුම් 
omelette වගීයක්, D5 a gD 

omen ඕමෑ 83, rn. BSn, පූවිලසහභණ, a. -inous. 

EHS හෝ අශුභ දෘක්චහ, gérwme (i. 

-ness) [ඊම .u. -ble. a.-ve 

omission ඕමිග්අහ්, n. අහපසුචවීම, eared gi 
omit ඕම්ට්, v. අහ්අරිණවා, පැහැරඅරිණවා 
omnibus ඹමනිබස්, n. OSM ගෙණ යහ ලොකු | 

රථසඝක් | 
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omnipotent ඹ ම්නිජ්ඹ 'ටගාව්, අ. Boe බලය අං 

& //. 828 බලය ඇඟි දොවිමයෙ. ,, -ce, & 
ze බලය 4:50 

omnipresent @IHqids esl, a. සැමහෑන 

ඇති Ges fda. n.-ce [සව්ඥ. n. -ce, )-cy 
omniscient ඹ ම ණිෂ්ඉ' අණ්ව්, අ. Bede en, 
omnivorous ඹෑ නිව්ඔරස්, a. සියලු ළඳේ කන 
on ඔස, prep. උඩ, පිට, කෙරෙහි ('ඒ' ‘8’ He 
$205 එභක්ති ප්රත්යදව(ෆල අථි ඈනි Boom 
යක). dde MD ථුරට, ඉසසරහබ, මනතතෙහ 

once චණ්ස්, ad. එකවරක්, චරක්. at onceam 

එකපාරට 

oncoming ඔණන්කඹිං, a. පෑමිණෙආ, ෲ, DMO 
one එන්, අ. ඝන ෲ. එක, එක්, එන . -ness, 
එකමකම, ඒකත්චය, ඒ ංකාකතාරකම, pron. 
-self, තමාම, a, -sided, එක්පැන්නක් පමණ 
ක් ඈති, පාශචගති qi (n.. -ness). one 
another එසන කා. one by one, Om එක. 
පිළිවෙලට [අභිප්රාශකල,බර අංන්තශගීහ 

onerary ඹන්'අරරි, a. බරමගණගාමබ සුදුසු හෙ? 
onerous ඔන 'අරසඝ්, a. බර, හාරදුර 
Onion Fman,n. ලු., දතරුනු 

only ඔන්ලි, a. එකම, OS. ad. ජමණක් 
onomatopccia ඔන ඔ මැට්ඔඹපංඝ, n. ශබදයට අදට 
OOD සෑදිම, gs නර අග, (4, -ic, -tic 

2 D 
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onset ඹන්සැට්, %, mq පහරදීම් 

onslaught MAde@Jsd, 3. පහරදි ම 

ontolology ඔඹණ්ෂටොල්ඔ ඵ්, &, od විද්යාව, 62s 

හා ඒවායේ පෑවැනස්ම පිළිබද ශාස්හය, on වි 

gre. 7, -ist 

onus ඕඹි ඉස්, n. බර 

onward ඹක්්ංවචර්ඞ්, a ඉදුරියමබ යන, ඊඒ්යුණුවෙ 

wD. අඹ. ඉදූරිශට, ad. -8 [යක් 

onyx ඔන්්ඉක්ස් (හෝ) ඕනික්ස්, xn. අගභහ්හඑයී 

901102 Peed, n. ශුණුනගල් චශී්යක්. අ. -ic 

9026 G98, Vv. වැස්සෙනචා. ෲ. මෘථු OA, වැස් 

ස්ම, a -y, ඉගොහොරුවූ, මොලොක් DD ¢:8 

opacity Qoidgd, % විනිවිද Smeocean 

eOin28), ego, පැහැදිලි නැතිකම 

opal ඕංපල්, 2. උපලනම රත්හආය. u. -ine 

opalescence Doris add, 4. උතලය මෙහ් ව 

ණු දූක්ක්චන සචහාව. a. -t 

opaque Mods, a. විනිවිද නොපෙණෙහ, ඉදු 
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කල්පනාව. a. -ionative, තමාමෂග් මහයට 
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vatrich MAOSH, n. ඉහා ලොකු ond එගී ක් 
other ¢dqd, a. eO20, අනික්ං pron. අනිකා, 

අනින. ad. -wise, C©2H ආණෘරයකින්, එසේ 

Dida [බඳ ශාස්ත්රය 
otolgy ඕටොල්ඔජ්, rn. හණ ඝෘ එහි රෝග පිළි 
otter ඔඹට්ංබථ, n. දියබල් ලා 

Ottoman ඹව් ටො'මන්, a. DSS. ॥. තුර්ක්ියා, 
මෙහ්හත ඈති manos [හවා 

vught ඕව්, අ, ඕහෑව හිබෙනචා, and Hea 
ounce @addd, :ං රාත්භතලෙහ් 12 25 හෝ 106න් 

පංගුව, දිීවි්යෘ 
our අච්ථ , pron. අප්, අපගේ. -s, අපේය 
oust ඹෟස්ට්, 6, BOD 69022, පහකරණවා 
mut ඔෟව්, ad. පිටන. v. පිබදෘාමනවා, ad. -and 

-out, සමපූ &.n.-ing, gd සෙල්ලම aon, 

Bed e SESE ය: ම. a. -of-door, ගෙසින් 
පිටත, &&>» (ad. -of-doors). a. -of-the-way, 
වචෙන්වු, අප්රසිඞ, සාමාන්ය @ommdAD 

outbalance ඹෘට්බෑ gad, 6, බරික් හෝ ගුණ 
ඉයන් වඞා වෑඕවෙහවා 

outbid ඔඹට්බිඞ්, , Dd» වැඞිගණනකටඉල්ලනචවා 
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outbreak M@a0eOSe5. n. බිඅගෙණයාම, රාග 

ආදිය වැරේඛබ ga, BD 

outbuilding Q@aOSqH., අ (Om ගෙයින්) 8d 
ගොඩනැගිල්ල [අමගැණිම 

outburst ඹෟඛට්ං බර්ස්ට්, xn. චෑැරේට HISD හෝ 
outcast ඔඹෘට්කාස්ව්, x. පිමචහලා, කුලභ්රෂට ශා 
outcome Malad. xn. ARS, විපා කශ 
outcry ඹෘට්කෛ, 2. 9169260, 89, ගෝට්විය 
outdo ඔෟෘට්ඩු, ». Dd» වැසිඝන් හෙ! gongs 

කරණවා [ -8, පබත,එලියේ 
outdoor ඹෘඛ්්ඞසඞෝර, (4. ගෙයින් 89, එලියේ, ad. 
outer ඹෘෲ*ටර, 1. පිට, පිටන. a. -most, ඉහා 

පිටවු, අභිබාහ්ය 

outfall ඹෘට්ලෝල්, 4. (ගඟක හෝ අගලන) 
මුවරථොෙර |උචමහාලළෝ සපයණන්සඝා 

outfit @adGBd, n. උවමණා උපකරණ. //,-0619 
outiank Malverne, v. යුඞසේනාවේ පෑන්නතක් 

වඞා අද්සිකරණචා, 08 ලබනවා 
2ෲ1010%/ ඹෘට්්ලෞල්, %. පිබන ගලායාම 
outgeneral ඹෘටජැන්*අ*රල්, v. ඉස්ේභාධපති mS 

හ් බඩා අසිකව BIH» [BS aes 
outgo @xHoas, ». පටන යනවා, එඞා අධිකව 
outgrow ඹෘව්ගො, v. වඞා අසිකම(ලස වැව ආවා. 

71. -th, අයික වැඩිම, විපානණය 
outhouse ඹෲට්භෞස්, n. ප්රධාන ගෙයින් පිබගෙය 
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outlandish ඹ චල ණ්ඞ්ණ්, අ. පිටරට, SIMS 

outlast MaDe, 6, වඞා GSO කල් පවතිනචංා 

outlaw ඹෘෲෘට්ලෝ, n. ආණ්ඞුවේ gqisaeodat 

පහකරණලද ga. vu. n.-ry, එසේ පහක්ිරීම 

outlay ඔංට්ලේ, n. විය දූම, වියදාම්කර්ණ ගණන 

outlet Mal, ට්, n. BD6DH මග 

outline @ncoeess, n. BDH ආදශාරයේ සට 

හණ, BoGEWS COME, v. 

outlive MaOE5, v. චඞා අසිකව ජ්වත්චෙනචංා 

හෝ පචතිහචා [ පොතෙන්නුච 

outlook ඹෘට්ලුක් n. කලින් බලාසවීම, බලං 

0010177/10් @aSeGeo, a. BOD ඇබෙහ, පිවිසර් 

outmost ඔෲට්මෝස්ට්, a. ඉතා පිටවූ 

outnumber ඹෘ ට්නම් 'බර, v. වඞා ගණනින් අභි 

ක චෙනචෘ [@, එහි sdan® 

outport ඹෘට්පෞ සච්, n. නඳවුරෙන් Sd මුරප 

outpour ඹෟට්පෞර්, v. චංගුරෑ M22 

output Malgd, 2. (ශම කාලයන් තල)තැනූ හෙ? 

බෟලක් e@teD ද්රව්ය ප්රමාණය 

outrage DeaCede&, nm. තදා බලාහ්තාරය, O54: 

අහාචාරය. v. nN. -ous, ඉතා O26, චණ්ඩ 

outreach, ®»O88, v. වඞා දුරව තිමබහවා 

outride ®s56ecH, අ. වඞා ඉක්මණිහ් පිටඋඩ 

OOD. nN. -r, මෙගෙකරු අසරූවා 
outrigger, QxO8ad' ad, n. Samer 
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outright ඔඹෘට්ෂෙ රව්, ad. එවලේම, gods 
outrun MSS, v. ඉක්ම්චා දුචනවා 
outset ඹෲට්සැ ට්, n. Se, ආරමිභය 
outside ®:Oeea&, ෲ. පිට්පැත්ත, ඉනා 0.0 න 

රම. a. Ed, පිටත. prep. BOm. n,-r, පිට ඉය 
ontskirt @aOd-mdO, %..අසිහ, ඉම 
outspoken @aOdwojeted, a. හොසඟචා කථා 
aS, වංචා රහිහ [හො ගෙවවාචු 

outstanding ඔෘට්ස්ටෑණ්ඞිං, a. නරා BEAD, 
outstretch ඹ ට්සටරැච්, v. දික්කරණවා, Een 
ණවා [ ඉස්සරවචෙන වා 

outstrip ඔංච්ස්ට.රිජ, අ. BH. ඉක්මණට amd, 
outvote ඹෘට්චඵෝෞට්, »v, (තෝ රාගැණිීමේදි) OA> 
2455 කැමෑන්න දෙනවා 

outward @a5-058, u. BOm, බාහිර. ad. ads 
outweigh @.068, v. EO: ASO ReANA 
outwit @5=5, v. dA: සමථිකමින් Enme>. 
හෝ 600 නවා 

Oval ඕංවල්, ,/. බිජුහෑ ඞයඝඈ ඡි, un. බිජුහෑඩේ. n. 
Ty ®28, Sy ගෝ ඈඇබ Zi@GQD සථාහය 

Ovation ඕෟ විෂණ්, n. GRD ගෞරච 889 හෝ 
CNB ඝෝෂාණිරීම 

oven GO, 2, CEO 
over 2°06, prep. උඩ, BBs. ad. eyadomst: 
පැහ්තට, .8sean, මුද්ල්ලේ, අන්තිමයි 
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overact ඹ්*චථ ඇක්ට්, v. අධික ලෙස md ad 

overalls ඹ්'චථර ඕල් ය, 4. හැමට SEs Geo om 

ලිසම 

overawe ඹි*වරථ ඕු v. භඝයික් යටහ් කාරණා 

overbalance ඕ 'වථ බෑල් 'අහ්ස්. v. වඩා ASD හෝ 

චැෑදාගන්ව නිබෙනවා 

overboard ඕ* වර ඛෘ රඞ්, ad. miedsI පිටහට 

overcast @D5amed5, 9, වලාකුල්චලිනක් වැසෙ 

DD, අඳුරුකරණචවා 

overcharge ඕ *චථ වාථජ්, v. අසිකලෙස code 

චා, ගතයුතු මල ගණනට චෑ ඞිය දෘමඝචා. 2. 

overcoat ඕඹ 'චර් කෝට්, n. පිවින් අඳින මහ කබාය 

overcome ඹි'වබථැනම, v. මැඩ පවභ්චනචා, ode 

OND, ජයගන්හචා [ames 

overdo ®:O58), v. අධික ලෙසකරණවා, චෙගෙ 

vverdraw @O56@, v. Od අධිකම (ලස gree 

ගන්නවා 

overdue ඹි්*වර ඞ්යු, a. ගෙවිය GQ කාලය සසුවු 

overlow ඕ*වථ මලා, v. ඉතිරයනවමා, ගලායහ 

වෘ. 74. [වැචෙඞහවා. a. -n. mn. -th 

overgrow ඹී'*වථග්රෝ, 2. නිසිහරමට 0.8503 

uverhang ®O5@i0, 0. ඉස්සරගට ගැමි හෝ 

එල්ල් තිබෙනවා 

overhaul ඹ්'චර්හෝල්, » පෙරලා oSswomd 

D2, DION oSawsmd බලනවා 
| 
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overhead ඕ*වථ හඞ, ad. (ඉසබ) CH, ඉහල 
overhear ඕංචරථහිංඅථ, % (අහභායෙකුට Saar 

ede) අදඳිස්සියෙන් genes 
overjoy BOSetsid, v. gas ජීතිම්ත්කරණචා 
over-king ®O5Be, 7”, mam රජ 
overland ඹ*චර '(ල ඤ්ඞ, a. ඉගැඞිහ් an 
overlap ඔඹ'චථ ලෑ ජ්, 2. එකක්පිට එකක් නරමක් 
213 භිබෙනචවා [එනක් හබඹඝචා 

overlay Deeded, v. වසාලන චා, එකක් පිට 

overload ඔ*වථ ලෙඞ්, v. අසින ලෙස ඛරපටබවචනවා 
overlook ඕ' එ එලුක්, ve. උඞ්න් සිබ ARMS», 
SMB a2; SanEd 

overlord ඕ 'වථ ලං! ඊඞ්, n සචාම්වරූන්ගෙේ 3S x2 
overmuch ඕ*චරම ච්, a. ඔහඟැචාට වෑ ඞි. ad. 
overnight ඕ'' එ ථ ඉ ල හව්, අ//. axed, ඊයේ රෑ 
overpay ඕ 'එර්ජේ, v. (ගණහබ) D550) ගෙව 

නවා 

overplus ඕි*චර් පල ස්, //. චැඞිපුර දෝ 
overpower @O5e'OS, ::, වැඩ බලෙන් මැඩ 

පචබන්වහවා [ ණවා 
overrate @OSESS, v. G8 ලෙස අගයකර 
overreach @O5E8, v. ඉතා ඈතට දික්ච Bsa 
GE, GOD දාසෂ්කමින් රචටනවා 

override @ 258655, v. අසු පජිවිහ් සික ලෙස 
යනවා, මැඞඩවෙන්එ 20, ඉවලංගු කරණචා 
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overrule ඞ්'චරඊරෑල්, v. බලයෙන හසුරුවණවා, 

නිෂ්ප්රභාකරණචා 

overrun ඕ 'චවර්රන්, v. අසිංහලෙස වැඞී හෝ පෑ 

BS ome, සෑමහැන ED ඈවිදිනවා 

oversea @ O58, a. 1662829, WEES ODS. ad. 

-§, පිබරටකට [ගන්නා 

oversee @'258, 2. බලාගන්නවා. ෲ. -r, බලා 

overset ඕ*චවර්්සෑට්, v. පෙරළ නචා 

overshadow ඹ් 'චර ෂෑඞෝ, vu. GBD වැටෙඟ 

වා, මුචාකර Do 

overshoe @ bh, n. පිට සපන්නුච 

overshoot @ DSA, v-BD2D ඉක්මවා wads 

oversight ඹඞ්'එර සසෛව්, % බැරිවීම, ප්රමාද දෝෂය, 
බලාගැණම [නිබෙනවා 

overspread ඹ:' වරථ්ස්ප්රැඞූ 5. චසාලනවා, විහිදී 

overstep ඛං'චරථ ඝ්ටෑජ්, v. නිසිහැනට එපිෆින් පය 

තබනවා, ප්රමාණය ඉක්මටනචා 

overstock ඕ'වර ස්ටොක්, v. QMiDs:OD SA සප 

යා තබනචා [ ප්රසඬ 

overt ඕඹි'චර්ව්, අ. ප්රනාශ, සැගච් නෑති, Gasca, 

overtake ඕ චර්ල වන්, v. සමීපනත රග නහවා, ලඟා 

චෙනචා, එලවා ඉඅල්ලඟභවා [+ වෙහෙසනවා 

overtax ඹ් 'වර බෑක්ස්, 6, සැගනෙණ තර්මට වැබියෙ 

overthrow ඕ'බර්ඟුෙෝ, v. මපරලාදූමණනවා, බඳු 

හෙළ; වෘ, nm පරාජය, විහාශය 

overtime ඹඞී*- 56629, n. වැඞිඉ වලාව 
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overtop ඹ'වර ටජ්, v. DAs GHGO ND, අසික 

වෙනවා [ කාච, ප්ර:ෑර මිත ගායනාව 

overture ඹි' වථ ච්යුර (හෝ) ඕ ව ට්ය ර්, ඈ, යෝජ 
overturn ඕඹි'චර'ටාථන්, v. මපෙරලනඞා [රණචා 
overvalue ඹඕ'වරථ වැල්යු, v. අධි ග ලෙස අගය ක 
overweening ඹ් 'වර්වීනිං, a ඉතා අභිමාහඟ, අහං 

කාර [ගිල්ලා දූමනවා 
overwhelm @ 252103, අ. යටකර දෘඞ නවා, 

overwork ඕ 'වරංවාරක්, n. gdm Qa. v. eden 

CCS වැඞකරණවා 

oviform ඕවිලෝ මී, a. බීජාකාර 

Oviparous ඕිවිජ්'අරස්, a. Seda 
owe ඹු v. නයව සිඵිනවා. a, -ing, acd නි 
SAD, ක:රණව BEAD 

owl ax, nr. AmEH, බස්සා. n. -et ඹංලෑට්, 
Dany පැවියා, a. -ish 

own @33, v. 83D සිටිඟචා, Bar හිවිනවා, Gat 
තුගන්නචා, u. Dia, ම. vn -er, e8hand 
යා. n. -ership, අ යහිවචාසකම 

OX ඔක්ස, nu. කපජ්ථාථුකල ගොණ, හරකා, n. 

-en (බහු) (ආමලනර BaP 
oxide ඹක්ස්ඵෙඞ, ඈ. ඉඅභ්ය MVS ගා SaQ 
Oxonian ඹක්සෝනිඅන්, a. ඔක්ස්ෆලෝරථඩඞ nada 
හෝ එහි මහා ශාස්හ්රශාලාව පළිබඳ. n. @sid 
ලෝථඞනාගරිකයා,ඒ Mdgmmedsmens 
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oxygen ඔක්ස්ඉ'ජන්, vn, ආම්ලකර වායුව 

‘oyster ඞඉස්ංටර, n. 23:O:5a2, බෙල්ලා (යක් 

ozone @eat-sd (65) Meni, n. වායු විශේෂ 

P. 

p82, සෝඝියේ 16 වෙනි අසහරය 

pabulum පෑ බ්යුලම්, ඈ. ආහාර. a. -ar 

pace etd, n. e682 පා MAM ථුර, 45 24 66 

G6, පා DAs යන අන්දම, චේගයගසේ ප්රම්ංණය. 

v. අඞිඞතභබායනවා, සඝක්මක්කරණ වා 

pacha 'පෑ ඡා, 70, <spasha 

pacific 'පසිෆහ්ඉක්, අ. සමාදාහ, ශාන්හ 

pacify පැස්ඉපල ෆ, 0, සමාලහකරණචා, නිශ්චල 

කරණවා. n. -ication (0. -ory) 

pack පෑක්. xm මවිය, කඞදෘහිකුට්ටම, AE. v- මි 

ඵි බඳිනවා, අඞුක්කුකරණවා, පිටන්නරණ්චා, 

74. -age, බඩුම්විල, n. -et පෑක්'අට, Qa» 

Sx, නැවක්. ॥/. -ing, SBA. දීම, ඉඞුක්කු & 

23, ඇැහිරිමේදි බඩු තදූකිරිමට දෘමහ ර්රව්යය 

packhorse පෑක්හෝ ඊස්, ,॥, බර ගෙණයන අශ් 

වසා, තවලම අශ්චයා 

pal පැඞ්,  , පෑතලි WWD නොඛ්ටය, දූරණඤුච, 

මංජහරණ හාරා. v. පෞෝරැදාමනචා, GOD en 

@o. n. -ding, DHASDIE දා: උව්යැසඝස. SOI: 
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paddle පෑ ඞ්ඩ්ල්, v. පදිනචා. Samed උියණෙ 
ළිනවා. n හබල. %. -wheel, GPa ede 
DH චකය (රෝදය) 

paddock පෑ ඞෟ ඞාක්, 2. කුඞා පිච්ට්නිය 
paddy පෑඞ්, x. චී 

ara පැ ඞ්ලොක, 2. FTAA, ගෙඹි CHS 
pean Ses. 1. ED ගිය, do ගිය 
pagan GE'OM, 2. Based sD අය, Cre 

” ඳූහඟ්නාෘ. a. sige, nm. -ism 

page GES, n. අනච,සියා. ¢, Saas, (පහ්ඉරූු) 
පිට. v. BODR ගණන ලියනවා 

pageant පැප් අණට් , මහා) ජේංජණ්ට්, n. පිටත 
අලංණගනාර මපෙණිම, පෙරහර, n. -ry, පිටත 
ලසනණයම පහවීම, පෙරහර 

pagination (icone, n. පටුවල mmo ලිවීම. 
පටුවල ගඇඅන් දක්වන අංන [ දිය 

pagoda 'පගෝ *ඞ, n. විහාරය, දෝචාලඝ, පගෙ? 
pallor, ॥. බං ල්දියස. 9. -ful, බාල්දිසේ අල් 
CD ප්රමාණශ 

paillasse පෑැල්යෑ ඝ්, n. BEd: ඔට් ගුදිරිය 
pain ජේන්. ,, වේදනාව, රිදුම්, v. GDemanseg 

චෟ, ටුක් දොනචා. i. -9, ge උන්සාහ, Da 
x. a.-ful (71, -ness). a. -legs (77. -ness); 
a. -staking, උන්සඝාහඟ”ග න, මානසිශන්න 

paint පජ්යෝණ්වචි. ॥ං, පාමගාහආහචා, සිහියම්කරණවා,.. 

ය 
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7, පාට, සායම, nr. -ing, පාබගෑම, සිනියම ඝෘ 

ඊම්, සිතියම් රෑපය 

palr Bo'@s, xn. යුගල, කුට්ටම, ජෝඩුව. 5, 

CED ෆෙක හෝ MOVD එශයෙක් DAD 

චා ඉහා ංපාරරශෘචා 

palace පැ ල්එස්, 2. මාලිගාව, රජචාසල 

valeography පැ ලීඔග්රැලි, % පුරාණ ලියව්ලි 

Moio® Sida 

palxontology GS@BQD ASCE, n. පුරාණ ධා 

ඛු පිළිබදඅ ශාඝ්හුය | කිය 

palanquin පෑ'ලන්කීන්, xn ced, පල්ලක් 

palate a1 BO, n. උඩුනල්ල, රස, ආශාව. a. 

-able, cava’. a. -al, ලඞුතල්ල eA; 

7. DIQSsBos 

palatial පැ ඉල් 'ගල්, a මාලිගෘවට අයිති, රාජ 

බසෝග්ය, විශාල | ථාව 

palaver "පලා* වථ, n. AGAR කථාව, ඉච්චා ක 

pale පේල්, අ. සුරුමෑල, පාට මඵවුං ₹. සුරුමෑලි 

වෙඞහවා, පාට GAGE MO». n. -eness. a. -ish 

pale od, nm 260 උල්කල ලෑලි පවයක්, 

කොරටුව, n -ing, දෘඛුවැට 

paletot පෑ ලඉ මො,. සැහැල්ලු ඛුරැල් පමකෑඛාය 

valette පෑල්* ට්, 1. සහ්නරාගේ පාම් මශ්ර කර 

ණලෑල්ල [ අශ්වගෘ 
Palfrey පෝල්ලරි, n. කුඞා අශ්වඝා, SIGH යහ 
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palisade පැ ල්ඉට ස්ඞ්, n. Sgn උල්වු වැට, ගරා 
දූ වැට [තිය end රස ගීකඅපවෙහචා 

pall පෝල්, ෲ. උතුරුසළඑව, SRA. dd. v. ශක් 

pallei පැල්'ලට්, 2. කුඩා ඇද, ගුදිරි වගීයක් 
(=pulette බ.) (වා. . -1011, a -ive 

palliate පෑ ල්්ලිඒට, ;. මෘථුකර med, අඞුකරණ 

pallid පෑ ල්ලිඞ්, a. කුප්රමැලි, පා ඩු, vn. -ness 
palm පාම, //, ඉල්ල, ( පොල් පුචක් PE) ME 
esd Qn. v. වංචාකරණවා, -er, සාමුද්ර්රකා 
ශාස්ත්රඥූ ..;. 71, -”:11133:)පාස්කුදිහටපෙර ඉරිදා. 
de -Y, නල්ගස්වගීයේ ගස් බහුල, සශ්රක, සඵල. 
4. -aceous, තල් එශීයට අයිනි, a. -2%6 පැල් 
මේඛ්, Reh ඈහි, n. -istry පැල්මිස්ටරි, 
සාමුද්ර කාශාස්ත්රශ, අල්ල බලා ශාස්තුකීම 

valmyra පැල්මෙමර, xr. agar, තල් 
palpable පැල්'පබල්, a. අතගාබැලියහෑයි, පෑ 

හැදලි [ ණවා. 7:.-1011 
valpitate o1@B659, 9, (ගැදායමහ්) ගැහෙ 
palsy පෝොල්සිං, n. අංශභාගරෝගය. ඈ. අංශ 

භාග රෝගය ස%ැදෙහනවා. a. -ied 
palter පෝල්'ටර්, 9, වංචා මලස හැස්රෙණවා, 
GidD BHO. mOomd mar 

valtry පෝල්ට්ර්, a. සුඵ, aD. n. -iness 
Pampas පෑ ඹ'පස්, n දකුණු අමෑරි නාවේ ow 

නැති එශාල තැනිතලා 
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pamper පෑ ම්*පථ, v. පුතිකරණ දෝ GAMO, ඉහෟ 

තෘජ්තිමන් කරණවා 

pamphlet පෑ ම *ෆලට්, 4. කුඞඩා පොත, පනිකාව. 

nm, -eer, කුඞා පොන් ලියන්හා [ගහන් ඉදවියං 

Pan පැන්, 4. OD කඳු OD6OS HERO gow 

pan පැන්, ෲ. හට්විය , ඈ නිලිගු 

panacea පෑ*නස්ං 2, 3. සිංලුරෝග සුචකරණබේහං 

Pandemonium 5, @8s0J නියම, n. Bae දහ 
යන්ගේ සභා ගාල:ව, නිරය 

pander mo'’h5, vu. Secs සපයා ඉදානවං 

BO Crm යසටෆ්චෙහනචා. //, 

pandit odmSS, 2, සණ්ඞඝ්හයා, උගනා 

pane පේන්. ॥ 29d වීරුරුකෑල්ල 

panegsric පෑනිජ්ථඉක්, 2. om DAM. කථාව 

ප්රශංසාව, a. a. -cal. v. -186, GOD ලෙස 

ප්රශංඝාකරණචා. 2. -st. ග්රණ OF mm කරන්නා 

panel පෑන්*ලේ, 4. osmec ජුරි ඇම ලේඛ 

ox, ජූරි am 

pang cio, 2. බල්වන් චේරුනාව 

pangolin පැන්ගෝ (ෆින්, xn. නබැම්ලැ චා [සය 

panic පෑන්ඉක්, % නිෂ්කාරණ cd හය, oa: 
pannier ores Get) පැක්*සර, 1. අසුපිව් 

ඵල්ලන cad පැස [-iec. 

panoply awed, //. යම්පූ රෑ සන්නාහ:. අ. 

panorama පජෑම්හා රා:ම. 1. සියල්ල gata දිග 
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Bdje@e. u. -1c, සියල්ල osda 

vansy 67298, 2. ලක්ෂණ මල් ඇති පැල thot 
pant පැණ්ඛ්, v. හතිදාමඟචා [ දිග කලිසම් චගීයක් 
pantaloon ors OGD, xu විහිඑනාරයා. ॥. -s, 
paatheism පෑන්තීස්'ම, n. Gd ලෝකය දෙව් 

Saja ON ¢.E02. n, -t, ESCO දෘ;විකයා. 
a. -tic, -tical 

yantheon පෑන්නිඹන්, n. සයලු දොවී oddas 
98 DOS කල දෝචාලය, මහුෂ්ය ජාතියක් විසි 
න් S€s> පුදාන දේව සමුහයා 

panther පැෑණන්'තර්, අදුන් දච්යා, x. -688 (7) 
pantograph පෑ ණ්ඛෝග්රැ ඌ, n. සිහිඳම ඈ ඳීමට 
යොදුන යන්ත්රයක් 

pantomime පෑණ්ටො මම්, % නිශ්ශබදා gan 
චිකාර දූක්චන හාඞගම, අංග චිකාරව්ලින් ee 
හස් දූක්චන්නා.- අ. -ic, -ical 

pantry පෑණ්ඛබරි, n. ආහාර ගබඩාව 

pap පෑජ්, . නඤආපුඩුචඑ, Nes, ods 
Napa *පපා, m Hrd 

papacy, 63's, n. පාජ් පදෘචිය. a, -l 

papaw 61669, 2. පෑපොල් 

paper ජේංපර, n. කඞථාසිය,ප්රචෘ හ්නිපතශ,ලියච්ල් 
@, අ. v. කඬඞථ්යසිවැලින් එසනචා. n. -hanger, බ් 
ත්හතවල MAH ගහන්් නා. n. -hangings, බින් 
BC ගහණ නඞටූස., n.-money, මිලපතු( බෑංකු 
SQICA q&a). අ. -y 
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Papist පේපිස්ව්, 7. මරෝමාණඥ කාරා. a. -ic, 

-ical, 1. -ry 

papyrus ‘ceeoded, 7. පලමුවෙන් කඞථරූස නෑ 

BED භාවිභානල බට Shad 

par 0:5, n, Sarremden®, සමඟම [-olic, -ofical 

parable පෑථ 'අබ්ල්, ॥. උපමාව, නිදෘශිඝය, a, 

parachute පෘෑථ'අඹුට්, ඈ. ආනාශ යාහාමවචේ Ke 

parade 'පරේඞ්, 7. යුඞ හේවා අභ්යංසය, 60 

'ඟර, BD අලංකාර පෙණුම්. v. යුඩ හේවා පිළි 

වෙලට රැස්මෙහවා, පෙරහර පවන්වනචා. 

ඉපෙණිීමට සංචාරණය කරණවා 

paradigm පෑථ*අ 8S, n. නිදෘශිනය, 960,865 

ආකාරය (සුඛ භචනය, සචගීය 

Paradise පෑර'අමෙඞඝඟ්, 7. Dad හම් උයන. 

paradox aid අ ඞොක්ස්, ඈ, සත්ය හමුහ් පෙණු 

DD අවිශ්වාස හෝ අඥාන යමක්, a. -ical 

paraffin පෑ ථ ඈ ලින්, n. රට අභූරු උණුකිනරීමෙ 

ඟ් ලැබෙන ගඳ සුචඳදාක් නෑති mE ද්රව්යයක් 

paragon පෑ ථ*අගොන්, n. උතුම් ආදශය, ඉහා 

උතුම් එකක්, අච්චුෂකුරූ වගියක් 

paragraph පෑථ* අ*ග්රස්, 1. mods eas ලිය 

Seeds emacs, භාගය [ලම්බහය 

parallax පෑථ 'අල්ලෑක්ස්, x. cso ෂපරළි, 

parallel පෑථ්ං-; ල්ලෑල්, අ. සමා ාහ්හර, Ome 

මාභ,. % එක් ඉරකඟට සමාහ රු2වු ඉරක්, ස 
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මාභාන්භර ඉරබඛාව. 0, සමච mHOOs. 7.-ism, 
සමකම. n. -ogram, ඵ්ෆි චතුරසුන 

paralyse 615° අමලෙස්, Vv. අංශභාගරෝග උපද 

චනවා, බල නැතිකරණචවා, vn. -818 පෑ 'රළිසිස්. 

අංශභාගර රෝගය.?;,- (12,8ංශභාගරෝග්යතා රා. 

අංශභාගරෝගය SAB හෝ Qn පෙලෙහ 

paramount පෑථ "අල මෲණ්ට්, අ. ප්රධාන, ඉතා GRE 
paramour පැ රැමුර, 73. පෙම්බඳින්නා, E2667 

භ්යා 

parapet පෑථ'අ*පට, 2. ප්රාකාරය, භාජ්පය. a. -ed 

paraphernalia පැ 'ර'අඊ ඤ් ලිංය, n. 21688, qo 

Sane 

paraphrase o7S'¢@mde', vn. ema, Send 

ය. v. 7. -t, COD කනා. a. -tic, -tical 

parasite පෑ ථ'*අ€ සට, n. ඉව්චාවෙක් 319 ල 

බන්්ණන:ෑ, BERS, තුරුලිය, අන්සනුන් පිට & 

OxEDRD moneys. ය. -ic, -ical [රවරණං 

parasol පෑ ර*අසොල්, ?. sph a Odass, B 

parboil පාථබොඉල්, v. තරමක් MOAMEd 

parcel පාථ සල්, යමකින් ඹතණ Pde, මිවිය. 

පාට්ටනිය, ඉඩම කැබෙල්ල, රැස. % Sm 

බස්කරණවා 

parcener o295a'OS, 2. හවුල් උරූමකන්ණනාරයා 

parch 6368, v. වියල නවා, බදිනචා 

parchment පාථච්'ම dO, n. ලිවීමට ony එළ 
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6ejJ බැටළු සම, තෑළිසම 

pard පාථඞ, n. අ ඞලා, අඳුන් දිවියා 
pardon පාථරඞ්ඝ්, n, sas. 9. සහමාවෙනවා, 

SOO ඉදානචා., a. -able 

pare @o අථ, v. මරූෂනකන් හෝ අශිහ් කපනව. 
7, -106, එසේ amg@neds, පොන්න 

parent C35 'අණ්ට්, n. ඉදාමවිපියන්ෂගෙන් එක්ණෙ 
නෙක්, මුල, . -age, මංචිපිය පෙලපත. a.-ai, 

ඉදම්විපියණ්බ සුරුසු, දොමව්පිය 

[086 10116872 * පරැඟ්අසිස්, n. ඔඹරහණ් (කුණ, 5 

AOS ඈනුල් චගන්තනිය. 2. -tic, tical 

parhelion පාර්හිල්යන්, n So gxrdx9 

pariah ©3'@, 2. sda, චණඞාලයා 

parish පෑථඉඟ්, vu. පල්ලියක් සම්බහා පලාහභ 

හෝ ඵහි Osos. xv. -ioner, පල්ලයක් සම් 

AD පලාතන වැසියා 

Parisian පැරි ය* ඉ* ඉක්, a, පැරිස් රගරය පිළිබ 

උ. 4. පැරිස්හි වැසියෙක් හෝ ootensas 

purity 1.599, N. සමකම, O©2:00925 

park පාථක්, n. මහ පිට්ටනිය (එ, භාෂාව 
parlance පාථ ළන්ස්, n. කථා කරණ විසිය, කථා 

parley පාථළ, 7. සම්මුඛං කරණ O20, යම්භා 

BDO Vv, [හෘව, අ. -ary 

parliament පාථළ 'මණ්ට, ॥ මගාජන මන්න ස 

parlour 365, 4. ගෙයි පවුල රැස්වෙහ ගබ 
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Md. OMS දොවෙනි ශාලාව 

parochial 'පරෝකක්කි' ඉල්, a. og Ged ගෝ යම 

සථානයක් සම්බන්ධ,ග්රාම්ණ (වගීයක්. x, -ist 

parody ංපර ඹඩ්, n. සරද්යාම් ශහෝ නවට ලියචිලි 

parole *පරඕල්, rn. නිදහස පිණිස 645 සහතින 

ය, රැකවල් මුලාදෑන්න්ගේ මුර වචනයක් 

)0/05%:%800 පෑ ර්ඹක්ස්ඉස්'ම්, ॥. MG Soo, 

රෝගය Mdm දියුණුවීම 
parrakeet පෑර 'රකිට්, n. කුඞා ගිරවා (රෑ අය 

parricide පෑර රිෂෙසඞ්, n. පියා මැරීම, Cao මෑ 

parrot 61,566, අ. ගිරවා 

parry පෑථරි, v. බලකනචා 

parse පාථීශඝ්, 6, වාත්යගක o6 Sarmmd eds 

Parsee පාථ්ශ, n. coS Baroda 

parsimony පාර සිමොනි, n. Gee අධින ලෙස 

ඉතුරූුකරගැණිම, ගශිජුනම. a. -ious 

parsley පාථස්ලි, n. අසමෝදෘගම 

parsnip පාථඝ්නිජ, । ?. 'කනෑරට්' අල බෑහි අල 
parsnep oS oud, ama පෑලයක් 

parson added, n. පල්ලියක් oD ome 

ඉදෝචගැභියෘ. 2. -age, දෝවගැහියාගේ HOs.00 

part 0256, n- කොටස, mA: Ge, සම්බබාකමං 

. 9, ම කෘටස්වලට කඞ නගනවා, චෙක්කරණවා 

Partake සාථ වේක්, v. බෙද්යාගන්නචෘ 
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parterre 15606, 7. මල් maeBOm පිළිවෙ 

ලට 18 මල්චන්න (aF, como. 2. -ity 

partial පාථ 'ලේ, a. කොටසක් TAD, que) 

partible පාථ ට්ඉබල්, a. බෙදියහැ සි 

participate පාෘරථවිස්ඉපෙව්, 4. CAAA HDs, පං 

ගුකාරයන් වව නවා. n. -ion j 

participle mdS&d@, n. Bada හා mom 

සවභාව ඈති SOadct. a. -ial 

particle පාථවික්ල්, n. ඉතාකුඞාගමො ටස, අව්යස | 

particular පෘථ වික්සු '(ලර්, a. සාමාකා නොව න. 

විශේෂ, හරි. n. එක කාරණය. 2. -ise, විසහර 

ලෙස සඳහැෆනකරණවා. n.. -ity 

partisan dSa's, n. පෘථශ්වනාරයා. ෲං -ship 

partition ad Svdest, n. බෙද්ම, මඑෙණ්ක්ිරී ම. v. 

n. -ve, කොටසක් wo පදු; a. SHED 

partly 308, ad. ක්කොටසක්, නරමක් 

partner o2.50' 205, n. කොෞටස්කාරයා, සමාගම් 

කාරයා, පුරුෂයා ගෝ භායයිව. 7, -ship 

partridge පාථ ටරීජ්, n. ඈඇවිකුකුලා [ සන්භ 

parturient පාථ බ්යුරිණණ්ව්, අ. චදෘහ, වදූණ්ට ආ 

parturition පාථි බ්යූරිෂ් ඉක්, n. වෑදිම්, ප්රසුභය 

party 0959, n. සමාගම, කොටසඝ්කාරශා, කොටස 

pasch පැක්, n. පාස්කුච. a.-al 

pasha 'පෂා, n. තුර්කි යුවරජා, උසස්ගරූ හංමියක් 
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හබන් අටු රතන 
pasquinade පෑස්සට්නේඞ්, %, නින්ද, ඈ ගුම් සහං 

ත ලියව්ල්ල 
pass පාස්, v. යඟච්යා, BEDS», පසුකරගෙණ om. 

වං, ඝණවහවා. 2. පටුමාගීය, m@HDO අවසර 

පභුඝස, පහර, Ged. a. -able, පසුකරණ්බ 
හැදි, පිළිගහහැක්ි, See ome. n. -bell, මැ 

රුණුකල ගහණ ඝණ්ටාව. ඈ. -key, යතුරු Ho 
OS හරියන cHsieesm. n. -word, මුර: 

DOM [සාම හෝ ථෑම, වගන්නියක් 

passage පැ ස්ම්ඝ්ජ්, n. මාගිය, OOD වේලාව, 

passenger සෑ ස්සැං'ජපථ n. මගියා, ගමන්කාරය:. 

passible පාස්ඉබ්ල්, a. දානීම ඈති 

passim පාස්ඉම්, ad. එහේ මෙහේ 

passion පෑන් අහ්, n. නද ආශාව හෝ පිහිය,හඳ 
කෝසය, නකෙලෙස්, දෘඔඕ රදුක්විළීම, අ. -ate.. 
පඟසුමවෙණන් කිපෙන, ng ආලය ඈති /n.-ness) 

passive පෑස්සිව්, අ. විරුඞ හෑනුච එදින, කමි 

වාෘාච්ය, කමිකාරණන, ॥. -ness 

Passover ‘od@®*25, n. පෘස්කුව 
passport 'පස්පෝරථ ඵ්, n. MOD gead ons 
past 'පස්ව්, a. පසචු, wad, අතීත. ෲ. පසුගිය. 

කෘලසඝ, පසුවූ කාරණය 
paste පේස්ට්, n. අනාපුපිවි, අලවචණ neo.» 
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ACSOBD අලචගනවචා. අ. -/, හලප Ad. ෲ. 

ඵෝස නෑවිලි වශීයක් [පුරූක 
pastern පෑ ස්*මර්න්, n. අශ්ව කකුලේ can 
pastime ‘od@GOS, xn. සෙල්ලම 

pastor ‘od'Od, n. පල්ලියක් භාර දෝචගැනියං. 
n. -ate, දෝචගෑතිඞුරය, ඉදවගෑඡහි සමූනය. a. 
-al, පල්ලිය භාරකාරකම සම්බගා, ECO, 

ඵබඩේර, E506, n. එඬේර ඝෝ ජිවිසර ජ්ව් 

තය සම්බඛඟකා කාව්යය, Dems කෙනෙක් සච 

කීය දෝවගැනතිවරූඥ්ට යඑමහ ලියුම 

pastry පේස්ටරි, n. පස්හෑල ආදි පිවි කැම HB 

pasture *පස්ට්යුථ, 2. හණ ZO, කඞා කෟඉබ 

HOAD Masems. tr. තෘණ කවනවා, හෘණ 

කඞාකආවා. 7 -age, හණබිම 

pat පෑට, v. emda නව්ටුකරණවා. %, OG 

ලු පහර, කුඞා බටරථ පෙට්විය. a. හරියට weg, 
යෝග්ය 

patch 6728, ॥ අණ්ඩ ය, බිම් කෑබෑල්ල, a. -y 

pate edd, ඈ, Be, හිස්මුදුහ [ දාහඹඞල 

patella පෑටැල්ල, ॥. Qa. Os ඝෝ භාජනය, 
patent ඉජේටැණ්ව්, අ. ප්රහ්යසඝ, ප්රසිඞ, SEmd 

බලපත්රයකින් සජිරචූ. n. බලපහ්ය. v. බලපතු 

යක් දෙනවා. . -66, හිමිනම ගැණ බලපභහ්ර 

යක් ලෑබු අශ 
paterfamilias පේ'ටර්ගෑ මිල්ඉඝස්, . පවුලේ 
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ප්රඩානඹා්ය ගෙවන් පශා [n -ity, පිය කමං 

paternal *ප*බරථ -ණ්ල්, a. Beto සම්බන, පිය. 

paternoster oC OSea08'O5, n. සචාමින්චහණ් 

ස්ගේ යාච්ඤා ච, කොන්නය [පාර, අසීපාරං 

path cost, 2. මාගීය. a. -1689, %. -way, යන 

pathetic ‘om: ට්්ඉක්, uw. BMD Dit OD, eam 

කම්පා උපදාචවන 

pathology 'පතනොල්ඔජඒ, 1. රෝගනිථද,න ශාසහස. 

a. -ic, -ical. 7/, -ist [ දාවීම 

pathos ජේසොස්, n. අනුකම්පාව, කරු ඤණෘඉස 

patience ශ ජ් eats, 74, ESD. a. 56 ඉප්*ෂ ණ්ඛි. 

ඉවයන ; 7, GEEDD CAD €ලඬා[ඟාෂා විසිය 

patois පැට්චෘ n. 8586 පලාතක පවතින අධම 
patriarch GCOS ආථ ක්, n. පවුලේ oat ගෝහ 

Gd 649, මුල් පියා, BR ගරු කබයුපං 

මනුෂ්යයා. අ. -al 

patrician 'පටරි ග් 'අක්, ॥. කුල වන්නයා. ((. 

patrimony පෑට්රි * මා ණි, 7, පිය උරුමය. uw, -iai 

patriot GEOCEDMS, rn. සවහය රටට ආලය ඈහ් 

M2. (/, -13, 71. -ism [oS@ 2) 

patristic ‘otSdSes, a. Hela සභා පජහෲ ක්. 

patrol 'පමබරාල්, n. සංචාරණ6 modem Dder< 

se) සේනාච, MEER Boarder 

patron ම ජ්ටරන්, 7, ආරඤ්යාකාරයා, උපකාර න: 
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Sao, m. -age, ආරක්ඝාච, උප කාරය, %. -688 

(7), % -ise, ආධාරකරණවා 

patronymic කැට්රෝ ණිමිඉක්, n. ගේ නම, Aza 

ගෙන් ලෑබෙන නම 

patten පෑට්අන්, xn. (ලීසපහන්නු ging 93», සප 

BSQomd චලල්ලක්, කණු අඞිය 

patter පැට්'ටර, 0, වැ හිබ්හ්ථුමෙක් පට oda» 
නවා, 2, පට COCO. SAGs, දෝඞ්ල්ල 

pattern පැටංමාථ න, ඈ, මුල් යාදූශය, ආකාරය 
patty පැට්ඉ, n. ජස්නෑල 
paucity පෝසිවි, x. අල්පතාච, අඉඞුනම, හිගකම 
paunch Gow, n. AA, කෑම බොක්ක. ॥. -% 

pauper ම පා*පරථ, n. ථිළින්ලු, අස්යණ පන් odad 
Gor. x -ism, ඉතා 68s හා එය, v. -ise, ඉතා 
SSE භාචයසට පමුණුවණගවා 

pause පෝස්, 2, ටිකක් නවතිහවා. ෴ නෑවහම 

pave e0>,v. ගල් හෝ ගඉඞාල් ceeds. 
7, -ment, ගල් හෝ DEAS අල්ලා තැෑනූමාගීය 

pavill පෑච්ඉඞ, අ. AO, බයාථු 
pavilion 'පවිල් ය ::~, 2. කූඞාරම, මන්දිරය 

paw sed, ෲ. SHB මෘගපාදූ්යගං v. ඉන්සර 

භ කකුලෙන් පහුරුගාහවා 

pawn පොන්, 2. GAB, ලද්යාම්හේවා ඉන්නා. අ, 
උනස් DRAM=2 n -broker, උකස් බඩු ගෙ 
mm ඇය Esta 
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pay ජේ, %. ගෙචනචා, කුල් හෝ cH ඉදොනචා. 
n. පඝසිය, කුලිය. a. -able, ගෙවියයුත, ගෙවි 
@ Or. n- -66, මුදල ලැබු අය. 7 -ment, 
ගෙවීම, Gat හලද්දූ. x. -bill, emdadO 4 
ඛෙන Gy ලෙඛගය. xz. -master, 6H ගෙවහ 
Qs91G1 Bar 

pea ප්, 2. රටමෑ, බෝල මෑ (peas, pease A.) 
peace පීස්, nr. සමාදෘඟය, ඝමගිකම. «a. -able (7. 
-ness). a. -ful, සාමඛූහ,ශාන න(ෲ, -ness) [| ඈ ඹ 

peach පිචී, ॥, ගෙඩි පලගන්හ ගස් එශගීඔක්, රට 
peacock පමකොක්, 2. ©D22052,O96e2(peahen 7.) 
peak ජක්ක්, ෲ॥ කඳු TEx, කූටය, කන්ද a. -ed, 
Qao398, උල්වු [නාදාය. v. භාදූකරණචා 

961 පිල, n. අහස ඉගොරඑණ waka, ඝණ්බා 
pear 66'@6, n. පජේරළෑනිගස් එගියක් 
pearl ‘moc, ॥. මුනුඈටය, EID ආකාර යම 

ක්, ඉතා චවීනෘ qc, කුඞා අච්චුඅකුරු වශී 
යක්, අ, -61, ඈ, -4/, මුතු සමාන, gE ල බැබ 
ලීම a (%, -iness) 

peas Se, n. pea ඡි බහු (pease 2.) 
peasant පෑ ඝ්''"අ ඤාව්, nv. ගොවිනකරන්හනා, 85 

සරඹඥෑ, n. -ry, 8526 මිනිස්සු 
pease යස්, ඈ 068 හිබහු (ගණඟ ¢5059 D265 

හ් ශය ෴විට; ගණහ Sc® එශෛයෙහ් dna 
වට peas යී ලෙදේ.) 
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peat 26, a. චගරුචල දීරෑූ ගස්මුල් දාර. a.-y 
pebble පෑබ්බ්ල්, n. වබකුරූ A» ගල, බොරඑඵ 
ගල, MAB oon. අ, -7 [Seared 

peccable පෑක්'අබ්ල්, a. පව්කරණ සුළු, පව BA 
peccadillo පෑ කඞිල් € ල, n. සුළුවර ද, සුඵ අපරාධය 
peccant පෑක්්අණ්ට, a. පවිකරණ, අණ adem 
රණ, අයහපහ්, අසනීප 

peck පෑක්, , බූඝලෙක් හහනහරෙකන් පංශුචව, r. 
හොකඟෙන් අනිනවා, ගොමටෙංෆ් ආඈහිද කනවා 

peckish පැෑක්ඉග්, a. බඩගිනි ඈහ 
pectoral පෑ ක්ටෞ*රැල්, ය, ලය සම්බංඛ 

peculate පෑ ක්යුළලේව්. v. omg Dees came 
S asad. 7, -ion 

peculiar ජපික්යල්'ඔඨර, ය. සාමාඞඝ්ය S22, = 
ශේෂ. ),,, -ity, විශේඝය 

pecuniary ජපිඟයුජිඇඈරි, a. Qs සම්බ. 
pedagogue පැඞඑඉගාග්, mn. ගුරු එරයා. 2. “ye 

a. -16, 1. -ics, ඉගැන්වීමේ ශාස්තය 
pedal පෑඞ්'අ ල්, n. කිරාකරවණ :£ ඕ ලෑල්ල 
pedant පැඞ් අණ්ව්, ॥. අහංකාරණමින් උගහන්කම් 

පාන්ඝං, පණ්ඞනීත මානණීඹා. a. -ic, -ical. ),, 
“TY, පණ්ඞිනමානිකම 

peddle පැඞඞල්, , සුළු බඩු HSHMDO ගණය 
යනචා, සුථ Od ගැණ SEEMGNMA. ෲ, -॥' 

pedestal පෑඩ් ස් Oe, n. ණනහුවක හෙ පිළිම 
යක අඹිය 
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pedestrian පිඞෑස්ට්රි*අන්. 2. පින් ගමන් යන් 
ඟා. අ. %, -ism, පසින් ගමන් යන අභ්යාසය, 
පාද ගමනය 

pedigree පැඞ්ඉග්රී, n. පෙල න්තිස, වංශය 
pediment පැඞඉ*මඟට්, n. C265 ඉහල තො බඝ 
භරහ ලක්ෂණට OA නුන්හුලසඝ් ගලක් 

pedlar පැ ඞ්'ලර්, n. සුළු බඩු ච්හිණිමට ලංගණ 
essed (peddle බ.) 

peduncle පිඞංක්ල, 2. මල් LOD 

peel පල්, 4. ලෙල්ල. පොත්හ, ඈ. ලෙලි ගග 
ණ්ය, පොතු ඉරිණටා 

peep ජඡ, v. OFS බලනවා, පෙමණණ්ට පටන් 
ගන්නවා, කකුළඵපැටියෙක්මෙණ් අඬ md. ෲ. 

peer ජථ, 2. DoeBeGar, cee, ॥. -age, වං 
ශාඞිපතිකම, වංශාධිපති සමූහයා. 7. -esg (7). 
a. -less. අපම, ener. vr. හොඳදබ බල 
D2, එබ බලනවා 

peevish පවිණ්, uv. අසනුවූ ගතියක් ඇසි, Ome 
රණ, 1, «ness [Seeds 

peg පෑහ, n. ලී ඇනය. v. ලී ඇඟ දමා oh m 
Pegasus පෑග්'අසස්, ෲ. Saeed ESOL, GOS 

තාදකෘ CoM Rasy, පියාපන් මත්ස්යඝෲ, ands 
හැනීමෙ අංහුභාච 

pekoe ~@55. n. Gane නලු SHSHIE 

2F 
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9617 ord, 2. මිල, ධනය [කොකා 

pelican පෑල්ඉං'කන්, xn DODD කරවැල් 

pelisse 'පලීය්, 7. edt අඳින දිග කබායක් 

pell පැ ණ්, //. හම, තැළිසම (පාරච්මැගර්ව්) මිව්ය 

pellet පෑල්්ලෑට්, %% කුඞා ගුළිය, ඛුසිය 

pellicle පෑ ල්ලික්ල්, 4, සිවිය, mea 

pell-mell පැල්මැෑ ල්, ad. හොදාට ඉඩුල් ලස, අවුල් 

Saas CRS [හා පැහැෑථඋලි 

pellucid පැ ල්ලය්යුස්ඞ්, 4. විහිවද පෙෂණණන, ඉ 

pelt පැල්ට, v. විසිකරණවා, යමක් වීසිකිටිමෙ න් 

ගනණවා. n. එිසිකළ දොයක පහර, පදාහ් 

නොකල හම 

peltry පෑල්ච්රි, n. පදම ණොකල (රෝම යහ 

D) HS, රම [ ශං. අ. -c 

pelvis පැල්විස්, x. යට්බඞෙ කුහරය, Exod 

pen ors,  ලඡේඛරිය, පෑන, යව්විය,කොටුව, 

2, ල්්ගආඇචා, COUGHS දමනවා. x. -man,’ ලිය 

න්නා. ॥. -manship, @20 වරූ්යාව, Ean 

ආකාරය 

penal =a, ඇ, GROD නියමකරණ, දෘඞ්රුවර ක 

රණ. / 4 -ty, උඞුවම, දාධය [ ඞුචම 

penance ows: ඉහ්ස්, ॥ TOD, COD ගෙවවමදු 

pence 61 Se, 11.8; හස, 05 2 ගණහ) (penny 2.) 

pencil පෑන්සල්, nr. පැන්යල , නූලිනා ව,විත්රකූ 5. 

ඒ. පැන්සලෙක් ලියනවා @as FED 
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pendant පෑ ණ්'ඞුණ්ට්, n ලක්ෂණ BIDD එල් 
CAC, කඩුක්කම, කුණඞලාභරණය 

pendent සෑ ණ් Add, a එල්ලෙහ, නෙරා B 
GA [prep. B82 

pending පැණ්ඩං, 4, අනිශ්චිත, තීන්ථු නැති. 
vendulous පැණ්ඩ්යුලඝස්, a. එල්ලෙන, n. -um, 

ඔථ ලෝසුවේ ඔංචිල්ලාව 
penetrate පෑන්ඉ? ටරට්, v. ඇ ගෙනවා, ඇතුලට 
වදූනවා . ඈ, -ting, ඈඇගෙහන, තියුණු. xv. -tion. 
a. -ble (n. -ility) 

peninsula පැ හින්ස්යු'(ල, xn. ඉබිට්පය. a. 5 
penitent, පෑහ්ඉ'බණඥව්, a. පසුතැවිලිවෙ හ. n. 

පශ්චාහන්තාපබු go. ॥, -ce, පසුතැවිල්ල, a 
-tial. %. -tiary, දර නාගාරය, හිරගේ 

penknife පැන න්, n. oy sap pO. 88a, 
por asess 

pennant SiS AHO, n. කුඞා කෞඞිශ 
pennies පැෑන්න්ීස්', 7 onda ම්ල කෑබලි(ගණහන) 

(penny බ.) 

Dennon පැහිනහන්, අග උල් කොඩිය 
penny පැන්න 2. පැක්සය(බහු: pence, pennies 

බ.). a. -iless, මිල මුදල් m8, දිළිදු %. 
-yweight, ඹෘන්ස් එකකින් 2) හ් කොටසක 
බර, 0. -ywise, සුළු BER සල කහ ලොකු මුදල 
යණඉරෝ OMIDEDOr% ॥,-1)//9210, පැක්සයමු 
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one, 8 බඩුව emigmdea.To turn an honese 

penny=q0as විලිම්යණ් මුදල් සම්බ්යනරණවං 

pensile පෑ හි සල්, a. එල්ලෙහ 

pension පැන්ෂන්, 7. Sateha.  පින්පසි Ge 

Os, 2. -er, පන් O8 ලබන්නා. a.-ary, පි 

න් පස් ලබඞහ, පින් 56H; ॥. ENS පඞියක් 

CAS a>. arable [ඉන්හ, උදාසීන. i. -ness 

pensive පෑන්සිචි, අ. mamdses සිතිවිල්ල 

pentagon පෑන 'බගොන, n. කෞහ් හා eit 

පහක් ඇහි හැඞය. a. -al ක වග 26a 

pentameter පෑ ණ් *බම්ඉ'ටර, 7, ගණ පහක් ඈති 

Pentateuch පැ ඤා*බ්ට්යක්, un, බලබලගේ පරණ 

ගිෆිසුමේ මුල් Good පහ [චඑෙනි EM මඞගල්යස 

Pentecost සැ ඤාවිකක්ොස්ට්, 7. පාසඝ්කුවේ සිබ 9( 

penthouse o,xHOGmnd, ॥. Ooms වු 

atom එකසලේ Oh? ඉන්හයට DAD 

ඇති පියස්ස 

pevult ENE ල්ට් (හෝ) පෑන්අල් ට්, n.—penul 

timate [ම මෟආන: වල මෟනාව. a 

penultimate 2s ල්ෆ්මේඛච, 2. එචචහඹබන ඝන්න 

penumbra පින: ස *බු. 7. ගහණුයගයේ බාල 'රායාච 

ස්භියළමූු ඉසචණ ged 

penury පැණන්ස්යුරි, 7. දිලළිදාක ම. v. -ions. මුදාල 

ගැණ CRIs, මසුරු (7. -ness) 

peon ජඹණ්, ;॥, පංණිවිඞඛකාරඥා 
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neople 2a, ॥, මිනිස්සු, ජනයා, cama. v- 

මනිසුහ් පදිංචිකරණවා 

vepper පැඡ්'ජර්, n. ගම්මිරිස්. v. ගම්මිරිස් ඉක් 

ණචවාං a 2, MOGH, කටුක. xn. -corn, ගමි 

මිරිස් ඈබය, සුළු OS® ඇහි දොෝයක් 

yeppermint පෑජ්*පථ මිණ්ට්, %, (Oe WB පැල 

එ ශීයක්, ඉන් නෑකු චනුරක් 

:30610163 ode, a. කෑම දිරවීමට Sm, ඉම 

E652 සම්බ්යඞ, Eow 

ver *පථ, prep, ට, අතන, A: Sed (per annuame= 

අවරුූද්දූට ;; per diem දූවසට; per beaserasct 

ගෙණ OD අය ao; ten per cent.——ten per 

centum=86c0 දඋහසඝ 2, 8a9) 

percentage පරථිසැණ්ථටේජ්, n. සියයෙන් Had 

කරණ DEO [යෙන්, බාගවේලාවට 

veradventure ‘Od ඈ ඩවැණ්ට්යුථඊ, ud. හදිස්සි 

perambulate *පථ ඈ ම්බ්යුලේට්, 9, මුථල්මලෙති ඈ 

විදිනචා, nv. -ion. %, -or, කුඩා ලමයින් ඈව්ද් 

Ga රථශ 

perceive *පර සිවි, v.c@m .-. දෘෲ,හැඟෙනචා .(2.*%.016 

perceptible 'ප*එ සෑප්ඵ්බ්ල්, a. දාූෂනෙන, coe 
ඟ. &. -ility 

perception "පථසෑජංෂණන්, n. දානීම, ගැනශනස්හ 

එ, චේනහනාච, a, -ve, දානීමේ බලය ඇතනි 

perch 'පථච්, 1. මිදිය spd මත්සායෙක්, QS 
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න Ge හෝ සථානය, යාර 54 අග මිම්ම. v. 
ලංගිනචා, දමක් උඞ Die සිවිහවා [විට 

perchance * පථ චෑන්ස්, ad. හදිස්සියෙන්, සමහර 
percipient 'ප ථසිප්ඉඈණ්ව්, අ, conn, හෑගෙන 
percolote -edeame@, ;. mesa Md, පෙ 

ඉර්ණවං. n. -ion 

percuss ‘edanel, cr. අච්ටුකරණවා, CeO mMed. 
m.-ion, ඇද සෙල චීම, සංඝට්ටආය, ඉක්මස් ප 
oS. a. -ive [mae gen 

perdition "පථ ඞීෂ්අන්, n. පරලොව විභාශය, 
peregrinate පෑරිග්රිෂණ්ට්, v. mAs හැනට් ගම 

හ් කරණවා, සෑරිඝර්ණ චෟ. xn, -ion 
Peregrine ළෑ රද Ga, අ. පළාර්ද ථ්ගික 
peremptory 'ප ථ ඈ ම ජලර්යරපි, අ. ආර, ආකාර 

ඒකාන්ත eS. ad. -ily 

perennial ‘eSq,wF-qe, අ. මුඵ අවුරුද්දේ 
පළ Ba, Her ෲ. අවුරූථු 6 දානනට වැඞ්කල් 
පවතිහ පෑලය 

perfect 'පථ්ෆෑ ක්ට්, a. සමෂ්පූණ්, නිර් දා, අභි 

D. ?. ඔම්පු.ණ කරණවා, මකෙලවර කරණ වා. 

a, sible (n. -1110%) . m. -ion. 714, -nesgs. අ. <ive 

rerfidious ‘EC GE OGed, අ. මර 8, විශ්වාස =, 

ති. 7, -ness, perfidy [mf 9. 1. -ion 
Ferforate ‘edecned&, v. සිලුරූකරණව්ා, BE 
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perforce 'පථ මලථස්, අ්.බලාන්කෑරයෙන්, Der 

_ කම් නිසා 

perform *පථ භඟෝර ම්, r. gamed. a. -able-. 

nm -ance, @a0859, කෘහාය 

perfume ' පථ ල්යයුම්, 2. සුවද ද්රච්ය, සුච්ද, . -r, 

සුච්දුකරන්නා, gs වලෙන්ඨදා. n. -ry, pec 

cds &d [esmc. n, -iness 

perfunctory ‘ed qd 608, a. නොසෑ ABE ලෙ 
perhaps ‘eOaded, ad. සමහරවිට 

pericarp පෑථ ඉකාථරජ්, n Atomies 

perigee පෑථඉජ්, n. චන්ද්රචාරඥේ පෘථ්වියට ඉ 

හාම wos හැඟ[සේ ඉතාම ආසභආ on 

perihelion පෑ ථඉංන්ල්ය 2:52, 2, ග්රහඥෙ කුළ ග් චාර 

peril පෑථඉල්, n. අන්තරාය, උපරුචය. a. -ous 

perimeter පෑයි ම්ඉං'ටථ , n. SO GOT BOO 

period 'පරිඅඞ්, n. කාලය, සමය, 2355 හෑ 

203869 ( . යස ) eae. a. -ic, -ical. m. 

-ical, MAD කලට පළකරණ සඟරාව 

peripatetic  පෑරිංපනැට්්ඉක්, a. සක්මන් moa. 
%. සක්මන් asso ඉගෑහ්වුූ ඇරිස්ටෝඛට්ල් 

QE ශ්ර්ක් ජසිවෛරලාගේ ශිෂ්යයා 

periphery පිරිර*අරි, ඈ. චබ ප්රමාණය, පරිණාමස. 
perish පෑථ්ඉහ්, tr. විකාශ ods. a. -able 

periwig පෑථඉවිග්,  ෲ කුඞා ඉසකේ චෑස්ම 
periwinkle පෑ ථඉවිංක්ල්, n. eat Gast, මුහුදු 
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PACER චයශීයක් (Gar, අඉරිඉ 
verjure 'පථ්ජ්යූර්, v. බොරු චව ෆිවුර ණවා. n. y, 
derk ‘oes, a, ජේන්ත, DETER, කෙළින්, ;. permanen! 'පථ ංම'ණණ්ව්, a. පවතින, 85, £ 

රසථායි, %. -ce. ඉනා [ ඵෲ, අ, -016. n.-tion 
permeate *පර්මිඑඒ වී. ». FINS වනවා, උරණ 
Permission ‘ESBS esd, ॥. FOBSED, අවසර. 

අ, -ve. a, -ble [7. අවසර ons 
permit ‘6588, 9. ඉඞ SEND, අවසර ඉදානවා, 
permutation 'පථ ම්යු වේෂ හ්, 7. හුචමාරූකිරී$, 

ආමෂද්ශකිරීම [ යක. ॥. -06% 
pernicious ‘oS Adee, /7. විභාශකර, ead. 
peroration SreHedest, n. කථාවේ අවසාන 
PaO 

verpendicular ‘OS er SASI3'S, a. ගරියට om 
Ss. ෲ. හරිමුල්ශලන emés ඉර 

perpetrate 'පර්පිටෙරංව්, 0, (ය 3 ged කියාවක්) 
කරණවා. ඈ. -ion 

vernetuad ' පරපැටබ්යු* අල්, අ. නිතර පචතින. 
| තත්ය, , -ity, නිහර 6,083, Bosom? 
perpetuate 'පරථ පෑට්යුඒවී, v. පචන්එනවා, cd 
- BBO සලස්චනචා. ෲ. -ion 
perplex 'පර්පලෑක්ස්, 5. ආකුලකරණමා. it: -ity 
verquisite ‘6578-8, n. පඩියෙන් පිට සුඵ 9 

මයෝජආඝඟය 



( 489 ) 

verry 6168, ॥, රටපේර mas 

versecute *පථසික්ක්යුට්, 6. හිරිහැර කරණවා, ප්ඩා 

කරණෑචා. %, -ion [n. -ance 

persevere ‘85309 'අර, v. edmid ඟරණවා. 

Persian පරිෂි' හ්, a. පර්ඡයා රබ emi පරංහියා 

Sato හෝ ඔවුන් ග් හාෂාව Ors සම්බන්ධ. ෲ. 

e540. සචදෝශ ඨායා, 22:58Bad) භාෂාව, තුනී 

one බශීයක් 

persiflage ‘S58qeod, n. නිඝ්සාර නවට කථාව 

persist *පරථ ස්ස්ට්, 6, පසුබට හොවි කරගෙණ ය 

හඟවා. 7. -ence, -ency, a. -ent 

person "‘Edems5). 2. කොනක්, අය, (ව්යාකරණ 

ලහි) පුරුෂ හෙවහ් කාරනය. a. -able, ගො 

දු ඝෙණුම ඉැහි., n. -age, අය, GQD අය. a. 

-al, ක්ෙම නගකුට අයිති, පුද්ගලික. n. - ality, 

පුද්ගල භාඑල, කෙනෙකු සඳහා සෙද්ම. n. 

-alty, පුද්ගලික ව ඔනුව. v. -ate otemesdd, 

GON SHEDS 500 Com BOs (n. 

-ion). v. -ify 'පර්සොන්ඉ ගෙ, යම ඳදෙයන් 

SMM කොට දූක්වචඝවා (ෲ. -ication). n. 

-nel, යම කබයුන්නක යෙදොආහ සමූහය, In 

person, හමා ම 

verspective ' පර ස්පෑංක්විව්ි, 4. යම් සථා නයන 
අ ඈසට ඉප්රණෙඝානාර රැප ඇඳි ශිල්පය, 

දූරදූශීඝ සිනියඹ 
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perspicacious *පථ්ස්පික්ේෂ ස්, a. See දෘ පටිය 
ඈති, තීක්ෂණ ඥානය ඈති. n. -ty 

perspicuows 'පථස්පික්යුඅස්, අ. පෑහෑදිලි, පහ 

සුචෙන් තේරූම් යහ. x. -ousness, -ity 

perspire -eSdeGed, v. «8a දාෘමනචා. ෲ. 

-ation. a. -atory 

persuade 'පරථ සෙවිඞ, v. යමක් කිරීමට කැමති 

කරවණවා. අ. -sive (77, -ness). 7. -sion 

pert 'පරට්, අ, AD MES? මදිවු, GHBo. 7. -ness 

pertain o5@023, v. g&@82 Gen 

pertinacious ' පරවි නේෂ ස්, a. තදින් .අල්ලාගෙ 

ණ සිවින, 65. n. -ty [අදාකුල, 7. -ce, -cy 

pertinent o53°-acd, a. යෝග්ය, ප්රසනාචවික. 

perturb ‘ed5°Od5a, vr. HEARD, OHH කරණ 

වෑ. n. -ation 

peruke පැ Saas, 2. කුඞා ඛොරු ඉසකෝ චෑස්ම 

peruse පෑරූ ස්“, 6. සැලසා ල්ලෞංක් කියවා Aen 

වා. n. -al, BOs බෑ ලීම 

pervade *පර මව්ඞ්, v. පැතිරයහඟවා, ව්යජන වෙ 

නංඵා. n, -sion. අ. -sive [n. -eness, -ity 

perverse 'පථ*වරථස්ං, අ. BHAMad6, මුරණ්ඩු- 

pervert 'පර් 'බර්ට්, v. නරඟන සවභාචනට පර 

COO, විකාරකරණවෘෑ. ॥, -sion. a. -sive 

pervious '*පර්විඅස්, a ඈතහල්චිඅ හෑ සි 

pessimis” පෑස්ඉමිස්'ම්, % මලෝකයේ දාහට හං 
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චනින E80 අයහපත Bias of gieda, 
FLOSHM මනොබසම සලකහ ooo. ෲ. -t. a.-tic 

pest ord, n. වශංගහය, චිභාශක ලහෝ දූෂක 
Squat [Sen®> 

pester පැස්'ටථ, v. කරදාර කරණවා, ගෑගෑට නං 
pestiferous පෑ ස්විෆා-අරස්, a. වශංගතන ආකාර, 
Simoes. දූෂක 

pestilence පෑස්වි'ලන්ස්, n. වශංගතය, a. -t,. 
වශංගන ජනක, විසාශක. a. -tial 

pestle පෑස්චබ්ල් (හෝ) පෑස්ල්, ॥, මෝල් ගග 
pet පෑට්, n. ස්රරනල් දෘූරූචා, සුරතල් am, එඞා 

ප්රිය අය ගෝ ed, සුළු හරහ, අසනුට v. ආ 
දර කරණවා, සුරතල් කරණවා. ඈ, -tish 
(7. -11658 ) 

petal පෑට්ල්, vn. මැල්ෂපහ්හ 
petiole පැ ව්ඉඹ්ල්, අ. eames නෑට්ට 
petite 'පට්ට්, a. රූපයෙන් කුඞා 
petition පිවිණ්අක්, n. ඉල්ල්ම, erg?, අයරථුම්' 
පහ. % ඉල්ලුම් කරණවා, අසථුම පත්රයණ් 
ඔපජ්පූකරණවා, අ, -ary 

petrel පෑව්'රල්, mn මුහුථු පක්ෂිඝක් 
petrifaction ' පෑට්රිෆැක්ගේ, n. ගල්වීම, ගල්' 

කිරීම, අ, -ve (ව, ගල්ගැඟහෙණවා. 
petrify co. O88em, +. ගල්චඟවා, ගල්කරණ. 
petroleum පිට්රෝලිඅම, n. බුම්නෙල් 
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petrology පිට්රොල්ඔජ්, rn. ෂෙශලව්දා්යාව [ මඟක් 

petticoat පෑට්ව්කෝච්, n. ඝතික්ගේ යට qs 

vettifogger පෑට්විලෆොග්ංගරථ, n. සුළු නඩු md 

ගන්න නීතිඥයා, සුළු mde සාරන්හඞා, ෲ. -y 

pettish පෑ ට්ඉඟ්, අ. (pet බ.) 

vetto පැට්ටෝ, n. ලස, In pettomdmoed 

petty 6.03, /, eps, සුඵ, මනොචෑදාගන්, n. 

-iness [ancics, අවිනීත. 7:, -ce, -cy 

petulant පැට්යු'ලණ්ව්, ue. සුළු ලෙස Heon, 

Dew Of, 2. SdXxmhaed Gods gid ආස 

නය 

newit ප විට, un. os@ වෛශ්ය ක් 

pewter ප්යු'ටර්, n. හූනත්නහඟහාගම බෙලෙක් ථයම් 

Sq ලෝහ Odes. vn. -cr, මම ලෝහ වශී 

යෙන් බඩු හදන්නෑ. අ. -y 

phaeton ලෝඉබන්, ॥ චක හනරේ රථ වශීයක් 

[1118180142 ගෑල් ඈ ංකාසඝ්, 4. සහරැසට සිවින යුඞා 

යුධ ගහන් Colds සමූහ£, බලපසේනාව, හොඳුට 

ලංව BEN සමූහ, ඇඈගිල්ලක QA G20 

(බ හු: -ges, -xes) 

phallus ලෑ ල්ලස්, rn. ලිංගය (පුරූෂ ගෝ af 

BOND), උන්පාද කිරීමේ (ලකුණ, n. -ic 

Phantasm අණ ංස්*ම, 7. Gene ර%පය, oa 

ව, මායාව, a. -mal. x. -y [ච, Bad කල්පභාව 

phantom ෆැණ්ටම, 2. අව හාරය, භූතයා, මායං 
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Pharisve ලෑථ ඉස්, n. යුදොවච්චරු න්ගේ එක් & 
කායක කෙනෙක්, බෘසිර චාරිහ්රම සලකන් 
නා. අ. -aic, -aical, 7, -aism 

pharmacy @o'OR, n. මබෙහෙන් සෑදිම, බෙ 
හෙහ් සෑැෑදිඉම් විද්යාව, n. opeia, මඉබෙහෙස් සෑ 
G9 දක්වන ග්රහ්ථය 

phase (ස්, 1. පෙණඤුම්, මපණණොන ආක්ාරය 
pheasant wise, n. වලිකුකුලා, ජි චංජ ච 
phenix නික් ස්, ne 500 Sand ඉදා මැර Hse 

අල ලින් හැචන ඒවීහය ලෑඛුවේගයි විශ්වාස 
කරණ සයක්, අමරණියකංමට ලකුණක් 

phenomenon (නොම ඉසහොස්, n. eB දූශිනය 
අද්භූහස (බගු: <a). අ. -al, අපූවී, පුදුම 

phial ලෛංඅල, %, කුප්පිය. කුඞා බෝනලය 
Philanthropy ලලැෑන්හපි. xn. ලෞෝකයාම cos 
එ හෝ හිහකාමීනතම, ලෝකයාට casm HF 
ම. a. -16, -ical. n. -ist 

Philately G@rOqi@, m Bree’ Sees එක් 
mNGHE®. n. -ist. a. -ic 

vhilolocy ෆිලෙ:ල්ඹඔජ්, n. ශබදශාසහ්රය, Adres! 
තිය. a. -ic, sical, 7. -ist. -er 

philosphy @@Qd@B, vn. mre mdne, තණ 
Bene, ශාස්ත්රය, 94. -er, as rd o)2e2:. 
පඥ්ඞිත-ා, «. -ic, -ical. v. -ise, ua cored 
තුඥයගෙස්මෙහ් ගේනු 82 md ene. 
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ering eae 7. ඉකා CASON, හන a4 
philter මට 64D PAD 

phlegm werd, n. සෙම, a. -atic ලෆෑග්මැට්ඉක්. 
-atical, සම gaa, Comme 

phenix @Sate, n. (=phenix @.) [ සවර Sqn 
phonetic ලෆොහැට්ඉක්, a. සචර. a -al. x. -s, 
phonograph em@smindd, n, ශබද අසා එම 

ශබද CGOGDHO GoMd. 2. -y, ශබද Sando, 

ශබද අකූරුවලින් රක්වීම්, (/, -ic, -ical 
phonology gis ars, n. මුඛ ශබ්දෑෘය සමි 
Ard) ශාස්ත්රය 

phosphorous G~radGqoéd, 7 ප්රකාශද නම් ¢ 
Ona. v. -esce ලෞස්ලොරැස්, Dea Eds 
යෙන් දිලිහෙණවා (a. -nt. 2. -nce).a, -ic 

photograph G@iScadded, 2. ඡායාරෘ$ජය, v. 

ජායාරෑප ගන්නවා. ॥, -y, ඡායෘරෑප ශිල්පය, 

Pecimocs සිනියමක්ිරීම. a. -ic, -ical 

photology ඉග ටො Od, un. එලිය පිළිබඳශාඝහ්රය 
Phrase ලෙ ඝ්, x Gye වගන්තිය, On දෙක 

ක් හෝ Ns} ඈති විශේෂානාර කියමඟක්ක් 

% Sede එබචනචලින් Aco». x» -ology 

€ආර්සඹල්ඔජ්, Qos BSH 

phrenology vam IQS, n, moe ලංහභණ 

විදූ්යාව. u. -ical. ne -ist 

phrensy GAse, nn. (frenzy බ.) 
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phthisis ම හස්ස්, n. sexrediax, a. -cal 

phylactery ෆිලෑක්'ටරි, u. ආ රසෂාවම AED කූල් 

adtmes, ධමපට්ට Amor 

physic ලිස්'ඉක්, %, ප්රතිකාර ශාස්තය, Maeda, 

විරේවහ බෙහෙත. v. GASnst ඉදොනවා, 5 

රෙටහ කරණවා. «1. -al, සථුල, ශරීර, gna. 

7. -ian ලිසිෂ් "අක්, @Da. %. -s, ථර්රව්ය ධම් 

ශාස්නු්ය 

physiognomy ලිස්*2ඉඹග්නොම්ි, n. මුහුණුචර, 

මුඛ ලක්ෂණය. %, -ist, මුඛ ලක්සෂ්ණ Send 

දුන් අය 

physiography ලිසිංඹෆ රැල, n. ලෝක Sunda 
physiology ලිස*"ඉඹල්්ඹඔඒ, n. සන්ච AX හා Aa 

සහජ JY පිළබඳ ශාස්ත්රය. n.-ist. a. -ic, -ical 

physique ලිසි'ංක්, n. ශරීරය 883 grad 
piano පිආම හා, ad. Mg SAH. n. පිඇන්ඹ, න 

ඝ්ය භාණ්ඞ්යක්. . -forte Se, S@omidEed, 
Qos භාණ්ඞඛයක 

plazZa ජි ැස'*'සං, vn. C62 EMDGi8R ඈති හ 

තරැස් සථෘන ය, ගෙයි පිටපැන්්නේ Es C285 
pibroch SaAGS, . යුඞ තනු58නගාදු්ය, ම සිකා 
හේම 6 6d 

pica ©@o's, , GQ අකුරු චගීයක් 

pice ලප පස, n. HOLD 

pick Bd, ද අවුලනවරා. නෙලන, ගෝ රණචවා, 
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@HmO, 7 -axe, ගල්කටුව 

picket Ba32110, ඈ, උල, DEN CCD ලෑලි of 

ය, RO මුර කණ්ඩායම, v. උල් හිටුවා om 

ටුනරණචා, හිටවු උලුක බළඳිහවා 

pickle පක්ල්, n. ලුණු එතර, අච්චාරු, FDC 
pickpocket පික්ඉපොක්ඇච්. 1, ඝාක්කු සොරා, 

Dds oo 

picnic ජික්නික්, n. පිවිසරට ඉ€සල්ලමෙ යහ පි 

Ss, සෙල්ලම ගමක් භෝජනය 

Pict පික්ට්, ॥, ates dsmObenoned විසූ 

ආග්ය මනුෂ්ය වගිය ක් [සිතියම් සහිභ 

pictorial පික්ටෝ රි *අල්, a. සිහියන් සම්බන්ඞ. 

picture පිැහ්ට යුර, ?:, සිතියම, පික්පාරය, SOD 

එලින් කරණ විසහඅරය. £. සිහියමකින් eaen 

වා, විසිනුරු ලෙස වඝසහරකර ණචා. අ, -al 

picturesque පජික්ට්යුරැස්ක්, a. සිනිඳමක HQ = 

රණ ලසහණ GiB, Flo, දූශිනිය 

pie ප, n. wag OSzs3, කලවම අචඞ්චාරූ. 

OBA [q2z8, කබර 

piebald osx බෝල්ඞ්, අ. කල පුල්ලි «g පුල්ලි 
piece එස්, n. කැබැල්ල, ෂකාටස, ලිසඝවිල්ලක්. 

ඒ, mx දුම්ය හරිගස්ඝසඟ මං. a. -meal, are 

ams; al. ෆිකෙන්විකන, කෑලි Tease 

pitd S308, «. කුල්ලි 48 [බසින ප:(ලම 

pier ප*අථ, 2. පා(ශම දෘරණ ගල බැමම, ගොඞ£. 
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pierce පිංඅර්භ්, 2. සිරුරුකරණවා, eH mds 

piety මපෙඉවි, xn. හක්තිවන He (pious A.) 
pig Bd, 2. C2, නොහනෑඵ යකඞ පොල්ල, ne 

-gery, ලෟනරූකෞටුව, a. -headed, ලොකු අළු. 
(ලක්ෂණ හිඝක් ඈති, මෙරඞකමින් මුරණ්ඩු, ෲ. 
-iron, පල මුවර උණුකල පාලු යකඩ 

pigeon පිප්අන්, n පරවියා, GemeA&ar. a. 
-hearted, Sage, At2g. a -hole, පරවි aQ 
එව් DADA, ලියන මේසේඋඞ DAM ගබඞා 
බේරා ag පෙට්විය 

pigment පිහ්*මණඥාඛට්, n. DF, 29, «208 
pigmy පිග්මි, ॥. eDa® කුඞඬා ga, SOD 
pike පක්, n. උල, ඉහල්ලය, මාල වශීයක්, 

7. -mMan, හෙල්(ල යබ හභේවායඝා 

pilaster පිලෑස්'ටථ, ॥4. භතරැය් කණුච 
pile sso, n. BOD ලොකු ලී කණුව, මිතපි 

බ සිහික් රෝම, ගොඞ, ». ගොඞභඩගහණෑපවා. 

අඞුක්කුකරණවා, 1. -3, අදර්ශස්රෝගය 
pilfer Bed, v. සුළු GE අහාරකති moe” 
pilgrim B&G, 2x. බන්දනාකාරශා, නැනින් නෑ 
න ඈචිදි න්නා. ॥. -age, චන්දහාවට යාම්, 
වහ්දඅහඟාව 

pill පිල්, 4. බෙහෙන් ගුළිය, ERE දෙඥක් 
pillage පිල්ලල ඒ, v. කෞල්ලකනවා, 2. ණොල් 

2u 
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ලකෑම, කොල්ලඝ 

pillar පැල'ලර, 3, කණුව, උසුලන්භෘ 

pillory පජල්ලොරි, n. වදාද්මට යොදාන දූඞුරාමුචක් 

pillow පල්ලො, n- කොංටටය, n. -case, මකා 

ඛබටඋරය. a -y 

pilot ඉපෙලව්, ඈ. නෑවකම මග පෙන්එන්නා, 

නෑව වරායඟට ගෙණයන්නා. ?්. මග පෙ හ්වහ 

චා. n. -age, එසේ මග පෙන්චන් 410 ග 

එන කුල් 
pilule 5.3%, 7. කුඞෘ ගුළියඝ [ හා. 4. 

plup 300, n. කාමුකයණ්ට යත්රින් .සපඞා දොන් 

pimple පිමජ්ල්, ෲ කුරූ ලෑවච, BAe. ඉ. -d 

pin ජන, 2. ඉල්ඟපෙෂනෙන්ත, කටුව. v. අල්පෙහෙ 

. 1B ගගහණවා [උඩ ඈඳුමක් 

pinafore පින්'*අ ෆර්, n MA. GOES අඉළඳිහ 

pincers Sad ade’, n. අඬුව 

pinch පංචි, v. ඉකාණහගණාවා,මරිකණවා. 2.(G. HE 

තුඩුමෙන්) එක්කොට agase, qa SGnageen 

anna තරම, යවල්පශක්. n. -ers (—=pincers) 

pinchbeck Ged Da es n. හඹාක්ක.අ, මයා, A267 

pine 6605),  දෝවථද,රුගහ, 2. කෙටටුවෙහ 

චෟ, දුකින් පසුවෙ නවා, 7 -apple, අන්නාසි 

ගෙඩිය. a. -y, piny 

pinfold ජහ්ෆෝල්ඞ, n. ගශරක් කොටුව 

pinion පින්ෆ ඟ්, 14, Brom, පිශෘෂප ණෝ පිට asd 
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Bee, ©2085, කුඩා දති රෝදය. v. Bow ® 
Emo, IDE DOs 

pink පිංක්, 56. අනිඞතවා, ලක්ෂණ mods. m 
ලා රතු පාට ඉල් වශීයක්, De රතුපෘට, qed 
ශය. ad. 

pinnace පිහ්හෙස්, n. කුඞා නෑමක් 
pinnacle පින්ං-නක්ල්, 2. උස් කොත, O50 oan 

හ, ශිඛරය [ නාව 
pint ssc, ॥. ගැලුමණින් මෙහ් පංගුව, & 
pioneer පෛඹනීර්, 2. පෙරටුව on ලගේවාඝ,, 
මග හරිගැස්ස්මට 65699 odo 

pious මමපඅස්, a. භක්තිචන්ත, ශ්රඞාචහ් 
pip පිජ්, n. e409 PE ගෙසිවල ඈට. %, -pin, 
රට ජම්බු වශීයක් 

Pipe පෛපජ්, n. mes, ne, රුම් samlde, 
ප්ජ්පය. 9, E8850; හින් amass ae 
D2 [ කුඵි, a6. n. -cy 

piquant ජංකණ්චී ( හෝ) Cems, %. තියුණු, 
pique ජඤක්, ॥. De හරභඟව, කෝධය, v. Des 
තරහකරණචා, Fat. උපදාවනචා 

piquet ජික්-අට් ( හෝ) පංණනඛට්, x, =apicket 
pirate ක මපෙරෙට්, n. 996 කොල්ලකාරයා, යූ 
කයගෙකුගේ අයගනවචාසිගම ඉයුනුලෙස හිමකර 
DIM. v. ෲ, -cy. a. -tical 

pistol BAD, 2. emeD> අණ්නුවක්කුච, v. කෘ 
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බ අන් MOD DOA ed458a0He) 

piston පිස්ටහ්, අ. SQusmed cmt Qeowa 

යේ ඉහල පහල ඉන GHG neg)? 

pit පිට්, 4. වල, BE, නෘත්ය ශාලාංච් පාත HD 

ටු. v. කුඞා චඑළචවල් කරණවා, පාරට ස්බචහ 

වෘ. ෲ, -fall, මබාරුවල 

pit-a-pat පිව්ඈ පෑට්, ad, චංචල es, ගැහි ගැහ් 

pitch පිච්, 6, විසිකරණවා, පහිටුවනවෘ, මුණ්න් 

චැටෙනගෆවා, 7. බැවුණඟෙ ප්රමාණය, SAAS. 

උස් හෝ පහන් met, කිකැටී G65 බිම 

හටවන පොලු SS Sem අතර gs, Mea. 

-3*, කීල් වැහි, ඉහා අඳුරු, a. -dark, ඉතා අඳුර? 

pitcher පිච්'අර, %, or භාජනය, කලය 

piteous පිවිඉඅස්, අ, රුෘඛ්භ, අහුකම්පා Vda 

තු. nm -ness 

pith පින්, 2, ගස්එබල DDH, බලය, වෑදාගහ්කම 

සාරය. a ~1688, අ. -// (77, -iness) 

pitiable පිව්ඉ' අබ්ල්, ! | 

pitiful Seq; a. (pity @.) 

pitiless පිට්ලෑස්, අ. G22. (pity A.) 

pitman B28, n. වලේ වචැඞකරන්නා, පතල් 

කාරයෘ [ කොටස 

pittance පිච්ං ටබක්ස්, n- ආහාර මකාටස, AH» 

pity B29, 2. අහභුන 2පාව, qoor. % -11016, , 

අඝඟභුකම්පා DOK, කාලකණ්ණි, a. -iful, 
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emacs <B, අහුකමපා ඇබඟි (n. -ness). a. 
-11688 (71. -ness) 

pivot පිව්අව්, ඈ॥, යමක් කරකැචෙන Die ඇණය 

pix ජික්ස්, n. ampyx 

placable පෙල් ං කබල්, a. සමාද්යාහඉච න, 288 

මට කෑමහි. , -ility. 2. -leness 

placard ංපලංකාථරඞ්, n od asda අල 

වහ ofA ona 

place ජලේස්, ॥, නැහ, සථාහය, 90, ANB 

ර, පලල් 58s. 6. BAND), පත්කරණවා, 

7 -man, Arad දූරභ්හා 

placenta ජ්ලසෑ ඟංට, % බැද මහ 
placid පලෑස්ඉඞ්, අ. සංසුන්, නිශ්වල. xn. -ness, 

-107[නෘ ඉසෘා රාගන්නවචා. zn. -ism. 7, -ist. 71, -¥ 
plagiarise Cod3-qoedd, v. අන්ය්යයකුගේ 6d 
plague ජ්ලේග්, n. වහංගහනය, හිරිහනැරය. v. ව 

SOO හෝ හිරිහැර හෝ චිපන්නිවලින් 8 

Ba චෙනවා [ රෝණය 

plaid පෙල්ඞ් (හෝ) 6370, 1. චිචිත්ර ලෝම oa 
plain Gaga, a, සමනගලා, පැෑහගැදිලි, චාන්, 
වඞඟ හැසි, ॥. සමහලාව, හැනහලා ව. n. -nesa 

plaint පෙ මණ්, nn. oDAde, sesaids, 
Go Bs. n -iff පෙල්ණ්ව:3, ade 

කාරයෘ. a. =ive, ථුක්මුසු, විලාප (n. -ness) 

plait 60.45, “: පම DDND, ගොනගවා, වෲ 
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නචා. n. 60, ගෙනීඉ€, Bad 

plan පලන්, ॥. ආකාර සටඟහණ, විසිය, උප 

කමය. v. අනාර්ය සටහණ්කරණච්ා, සයොදානචා 

plane ජ්ලේණ්, අ. උඟ් ම්ව් හෑඟ් නෑති, සම. ෲ, 

සමිහලය, යතුකෑ;ටසයස. 6 යහගෘානවා 

plane-tree ප්ලේ ඟ ටරී. n. SBE අතු හා පළල් 

මනාල 15h උස් ගහ [තරෑූචව, අ. -ary 

planet dered, n. ග්රහතාරකාච, නෑකෑන් 

plangent ජප්ලෑ භජෑණ්ව්, a. ගසන, ඥෝග්කාරී 

planish Care, v. සමතහලාකරණවා, DOOTMS 

ණ්චා [ගහණවා 

plank ජ්ලෑංක්, 3. ගන ACR. 0. OH ලෟෘෑලි 

plant පලෑණ්ට්, n. පැලය, කුඞාගහ, v. සිටවන 

චා, පිහිටුවනවා. 7. -ation, චෑවීල්ල, වෑංචිලි 

qi ඉඞම [ලා වශීයක් 

plantain පලෑණ්ටෙග්, n. කෙසෙල්, කදලි, ප 

plantigrade පලෑ ණ්ඵිග්රේඞ්, අ, සඝවිපනුලෙක් 

යහ, n වලඝුඟහ් මෙහ් යථි පනුලෙහ් යහ 

ome 

plaque ‘coos, n. 'ඈඟමල් OF cOxvecss සි 

Sad කල eeim BEAD, යම් grams 

නහඞුවක් 

plash Cond, mm ඉග්රූණු එනුර, මඩඞචනතුර. 9. 

දියක ළිහචා, ඉභසණවා 
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plaster 'පලස්'ංබ්ථි, n. හුණු බදාම අලචඝ බෙ 

තඟ., 6. බද්යාමගාහචා [කම or. 7. -1$% 
plastic පලෑස්ටික්, a. හෑඞහුරූජිරීම්ට cent 
plat පලෑ 5, n. plot. v.carmoa, වීය නවා. 
plate පෙල්ට්, n. පිඟාන, ලෝභ mead, 8a 

යම් mgd, හඟඩුවක්යින් අටවුගෑසූ සිතියම, 
v. DEA) ගසා dames, sod ඊද් ආදියෙණ් 
වසහඟචා. n. -layer, 6960 cx@O පිලි සජී 
කළන්නා 

plateau ‘ceeds, n. උස්වූ විශාල සමතහෙලෘවි 
platform පලෑ ට්පෝර ම්, ॥. පිළ, තට්ටුව 
platina ප්ලෑ ට්ඉංහ( හෝ) *ප්ල ඵී*න, } 
platinum ජ්ලෑ ට්්ඉනම්( මහ) 'පලෆවීං හම්, ) ॥. අලු 

පාට ලග වගීයක් 

platinotype deiSemieocd, n. කඩථසිහේ 
‘SQ15 08’ ගා පෛවතිනඡාඝාරූප සාඳෘහ නාම සැළු 
සේ හෑනු ඡාසාරෘපය 

platitudes ජ්ලෑ ට්බ්යුඞ, n. කල්පනාව තියුණු නෑ 
හි බව දක්්වන යමක්, Dicmated සිහා How 

CG Bad: කීම. අ, -inous 
platter ජ්ෆෑව්ංබර්, ॥, mide, පලංගෘ න 
plaudit ජ්ල ඕව්, ॥, ප්රශංඝෘව” සාඛුකාර ගන, 

අන්පොලසඟ්දිම, a. -ory 
Plausible DeQs@ Dd, a. ප්රශංඝාව ලෑබයහෑ ණී, 

පෙණ්මට ඟී, x. -lenens, -ility 



(£50) 

play ජලේ, v. සෙල්ලඹබකරණචවා, DAs කර 

abr, ගායනා හර කාවා, ගියා ගරණවා, රවට 

රාවා, , සෙල්ලම, MADD, නාඩගම රච 

me. uv. -ful, ම රඡල්ලමකා 2. (au -mess). ॥. 

-ground, කුඞා භූමිය. අසල් (ල වප ල. x. -1101156, 

හෘත්ය ශාලාව. (ද -mate, එඟට -සල්ලගෙක 

රණ යාලුවා, x. -thing, මකල බඞධුව. //, -wright, 

. නාමක, ලියන්නා [ණය 

plea පලි, mn wad, උත්තරය, නිදභයව කාර 

plead G@D, v. බෘයයසම කාතා |esidweD, 

වින්හි පක්ෂයෙහ් C8a0 EDD. CEs 

ඉලලනචා [AD චෙහකරණලරද කොටස 

pleasance ජ්ලැසංන්ස්, 2. EMO, Cac ado 

vleasant Sid "ea, ඈ Gx, S58. n. -ry, 

Heaadigns, 2069, සදාම් නථාව 

please ඡ්ලීස්*, v. සතුටුකර ඤචෘ 

pleasure ජලෑෂඟඡ් යුර, xn Sd, සෑප, M9 GH. 

a. -able, සතුටු කරණ, MD SEH 

plebeian GRA’ go, a Dnsax සම්බ 5ඞ. // 

omg ජනනාෂගෙක් කෙනෙක් 

pledge ජ්ලෑජ්, xn. gion, උකස, පොලරො අරුච, 

යමමණනට ආචාර පිණ්ස බීම. v. 

vleiad ජ්ශෙලඈඞ, ॥, (MX) -$, -68; Gis ඝෑ 
කත, හත්දින්හ [ ඉම්යුඞ, සම්පූ ණිහා ව 

plenary ජප්ලී*නරි, a. සම්පූ ැ. 7, -itude ප්ලෑන් 
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vlenipotent c@, A3@I,<B, a, NaDe HACa 
ඇන. 4. -C@y -Ccy ‘ 

vlenipotentiary ජ්ලැ ඉ පොටැන්ෂ්එරි, 4. «3g 
BH බලය qid. n. සමසූණි බලය ඉති; තා 
momar 

lenty ප්ලැණ්ටි, n AQSara, සමෘගඝිය, a. 
-eous, -iful, Dag, සමපූණි, wd, @MEO 
සෑමහණා (?. -ness) 

.60114577 ප්ලිඹහැසය'ම, ॥. Gd DOH ed 
කීම, GURHBCS වචන යෙද්ම න දෝමය. a. 
-tic, වචනාධික ( ඉසික පූණ්කම. a. -ic 

plethora පලෑැ න්ඹ'ර, ලේ අගකකම, රංහ්පන, 
pieurisy ජ්ල්යුරිස, n. පපුවෙ 58. අ, -tic 
pliable Soe 'බෙල්, a. පඟසුවචෙන් නැමෙනං 

m. -leness, -ility [".-cy~ 
pliant ජ් --ල ඉණ්ට්, a, පහසුමචෙක් හැමෙන. 
11618 ප්ළඟලෛ da, n. අල්ලා නැමමට wea 
කරණ කුඞා අඬුච 

plight ජර ලට, n. අචසථාව, Hama v. ga 
SOD දොෙනචා, Sosa, දානවා 

plinth ක්ලින්න්, n. කණුචක qx 
plod ජ්ලොඞ, v. හොකඞව් හෙමිහ් යනවා? 
DES චෙහෙංසහවචාහෝ වි්යය3නරණවා., -der 

plot ded, n. බිම්කෑැබෑල්ල, කුමහ්ත්රණය, 
උපාය, 8670, කථාසංමයෘ්ගය, , කුචන්ත්ර 
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ණ්සකරණවචවා, උපාය සොදාඅව*. ෲ, -ter 

plough Cea, n. Dae. v. 34602, සීසානචා. 

7. man, sem». n. -share. OOD A 67,82: 

plover ජප්ලච්'අථ, n. සිරළාභම පසකක්ියා 

pluck ජ්ලක්, 9, උදුරණවා, ( ගඞී ආදිය) DAN 
චෘ. nm. SIMD: න්ත, රරෙධ 8ය (a. -y) 

plug ප්ලග්, 4. ඈ බය. 9, ඈබගහණචවා 

plum ප්ලම්, n. ගෙඞිවගීයක්, වියලි මුද්රික එල 

plumage ප්ල්යුම්එජ්, n. පසබියෙකුෂහගේ පිහාටු 

plumb ප්ලම්, ॥. ලඹකැෑටය. a. And හරී, 

em6s. ad. නොෙළින්, ॥. -ing, Fo9 වැඩ 

BESO. n. -er, SoD ODad: 2s 

plumbago dP SeQem:, n. මිණිරන් 

plume Seg?, 74. ලොකු පිහාට්ට. . පිහාටුච ලි 

න් dads, පාරව්ටුකරණවා. අ. -ose, -ous, 

පිහාටු;ෑ භි, පිහාටුවෑති. අ. -y [ලඹය 

plummet ප්ලඹ්මැට්, ඈ॥. ගෑඹුර බලන AAD, 

plump Cee, a. m6, තප්පාලි, සම්පූ-%%. »v. 

වටකුරුවට මහක්ත්වහවා, goSoeasdt බර ගල 

ස 2:8002, භහෝරාගැණීමිට Ssenennt 

ගෑණ පමණක් කැමෑහ්හ දෙනවා. 7. -ness. 

අ. -7, 5, BCS [ඝංකුරය (මමාණරයියා) 

plumule ජ්ල්යුම්ුල්, , කොල බෙරීිගෙණ එන 

plunder ජ්ලුණ්'ඞර්, 2. කොල්ලය. v. කොල්ල 

ණණචා 
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plunge ජ්ලංප්, 6. සෑරෙන් ශීල්චනචා. ෲ. ශීල්වීම 
pluperfect ප්ල්යුංපථ ගැ ed, ය. ( ‘had’ යණ පදායං 
යෙදිමෙක් අඟචහ) සඉ*සූ & efi 

plural ජ්ල්යුං'ර/, a. එකට 0:89, බහු. ෲ. -ity, 
බශගුන්වය, වැඞි nen [එන්කං 

plus ded, අ. 4, oD එකනකක්ිරී මේ ලකුණ, a. 
plutocracy ප්ලූඞබොක්රැසි, 4. ධනය Ha qd 
බලය. ෲ. -t 

pluvial ජ්ලුෆි*අල්, a, වණිච සම්බඟ, OBO 
pluvious ජප්රුවිඅස්, ॥ e183 
ply deep, v. නැවහ 219m පාචිච්චිකරණවා, 
නරගෙණ යනවා, HD Cams අතර Hos 
යට ගඉනාගමඝහ2 කරණවා. ෲ ගණකම, 
ගෙතුම 

pneumatic Ng Og, a. චායු, වායු බලයෙන් 
O28 කක්කෙරෙණ, වායුවෙන් පිරුණු. nn. -8,. 
වෘයු ශාස්නු 2 [ණගල්ලේ දාෆ්ල්ල 

pneumonia න්යුෂම්මෝණී'අ, ॥. සපුවේ ෂඝචන් පෙ 
poach පෝච්, ම, හොරෙහ් දූඞයම් නර ණ්වා 
pock පොන්, n. SH, චසූරි බ්බ්ල, a. ද 
pocket පොක්ඇවී්, n. සාක්කුව, Dede, £. 
සාක්කුවේ ext ඔඞොක්කුව oO, හො 
රෙහ් Ones. 2. -ful 

pod 60:8, n. කරල 
pocm පෝම්, n. mess, තාම්ය GAA 
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poesy පෝඉසි, අ කෘච්ය ශාස්හභුය, කාච්ය රචහාව 

poet අපෝ ඇට්, n. කාව්යකාරයා. 7 -es8 2 

a, -ic, -ical, කාව්ය, ඉතා උස්. . -ry පො 

@05, කචි, කාව්ය රචහාච, n. -aster, කුඞා 

කචිකාරයා, කුනවියෘ [එන නිපාතයක් 
poh පො, ?/6/7, සුළුබව හෙවහ් ගෑරහුම අඟ 

poignant පොඉ ය්'ඝණ්ට්, අ. නියුණු, සෑර, ඈ 

ලංණණන, වේද නාකරණ, Nn. -Cy 

point පොඉණ්ට්, 2. HA, උල, Dim, බිහන්රුච, 

කාරණ්ය, අදහස, රථ මාරුකාරණ ETSD පිලි. 
ඈ උල්කරණචා, අනන් පෙන්වනවා, ලකුණු ඳෘ 

SOO. එල්ල හර ඵා. 7, -er, මපහන්වීමට ඉස 
ඵූ OG, දඞ්යම බලු Addins. a. සහ ad, 
-blank, එකළුල්ලෙ, කෙළින්ම, පැහැදිලි ලෙ 
nm. -sman ථුමරථ මාරුකරණ පලි හාර අය 

poise පොඉස්, v. සම බරනඟරණෑාවා. 2. බර, ප 

Sx, සම බර 

poison ්පාඉස' ක්, n. Se. v. විෂමදෝනවා, 06 
ක්කරණවා, a. -ous, Se, විෂකුරු, මරණ 

පමුණුවආ (x. -ness) 

poke පෝක්, ෲ. මල්ල, FRO. v. අණිඞනවා, 
අනගා සොගනවා, % -r, Sela «amd 

කූර 

polar පෝ ලං, අ. පෘජිවීධෑව සම්බක, ධ්රැව අ 
සල පීහිව්, n. -ity, ධැව් ඉදාසට ඇඈආඅමෙ ගු 
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ණය, MIE ගුණය 

pole පෝල්, 7. ධැවස, දෘණ්ඞ, යාර 54 2 BDO 
N. -UX€, aD) කෙ ටෙරිය, හරකුන් මරණ පොර 
ව. ॥. -cat, උගුඩුවා, x. -star, QD භාරකාව. 
ජ්ය්යෝනිරථය 

polemic පෞලිඉඉක්, a. Dg සබබ්න්ධඞ්. ෲ, Dog 
කරු. ,, -ම, මාදූකරිම, Zoe Bag 

police පොලිස්, 1 Dadésm සේනාව, රාජ 
96:%605, 7. -man, -officer, @en Bed 96082. 

හිපොලඝ See; Bz [පුව, ශිමිසුම පත්රස 
Policy පෞල ඉසි, 2. 99.8) ක්රමය. Gere, ඔජ් 
polish පොල්ඉහ්, 2. ඔපය, ශිෂට්තාච, v. ඕප 
GINS, BS Bamdend» [m. -ness 

polite Sse.g6Rd, a. මනාව MEGA, Badd. 
politic €පෞල්ඉවික්, a. GSn8D:520 casos 

වු, Dimes, endo. n. -s, රාජ්යාහුශාසන 
ශාස්හු්ය, රාජ්ය නිහි,. අ. -al. nn. -ian, තඡනීන 

!' නිපුණ අය. Body politic. රාජ්ය QB ජන 
SOS [ ව්යවසඵථා 

polity පොල්ඉවි, 2, ආණ්ඩු හමය, dy BS. 
polka පෝලං*“ක, n Admada Dammsceesy, 
රකැවෙන Sans 2300 

poll පෞල්, ?, @5, mOo~Aas, නිලඞා ඨි 
ශත රාගැණම, v. ලෞො$ඉ නපනවා, නත් මල 

E Hed Games. n. -tax, eimaddg 
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pollard පොල්'අථඞ්, nr. කජ්පාදූකළ ගහ, අං 

චෑටුන මුචා, ගෝධුම පිටි මුසු දෘචගියා 

pollen පොල්*නේ, n. Oey, රජස් 

pollute @ox@g), v. G35 DOee22, PDCOH 

චෟ. m rion 

polo පොලෝ, 7. eynssO Be mia ගෝල 
කීඞාංවක් | කාරයා 

poltroon පොල්ටරුූ හන්, 2. ෂ මධ 53 හැන්තා, බය 

polyandry ම පෑල්ඉ ॥ෑ ණ්ඩ්රි, . කුරුයෙක් ag 

ංණෙක් හෝ G) ddsesans ඇතුව 859 

polygamy ම්පාලිග්* එමි, n, goi@and ons හෟ 

ය්යෘවන් දෝන්ෂණෙක් ගෙ FI 0, dsqsas 

ei) B52. 7, -ist 
polyglot ඉ පාල්ඉ ගලාට්, % Sens භාෂාව 

ලින් ලියු පොන, OG කීපයකින් පළ කල 

බයිබලය. a 

polygon පොල් ඉෂගොග්, n. පැඡහි හා Gms කී 

පයක් qiB හැඩය, බහුසුය. a. -al 

polysyllable මප ලිසිල්ලබල්, 34. මාත්ර නතුණකඛ 

e182 ඇහි වඩ ගය. a. -ic 

polytecknic ඉපොල්$ඉ ටැක්හික්, ය. බහු ශිලප සහිත 

polytheism ශපාල් ඉභිඉස්*ම, 3. AQ දෝවදෘෂවීය. 

n. -+, බගු edd ඌෘපථ්ය්යෘ. a. -tic, -tical 

pomade ඉ පාං ඩ්, ॥ ඉසණකෙස්හි a0} සුම 
pomatum 6ae808, rom මහලය 
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pomegranate පමඟරැණෝවී, n. දොළුම 
pommel පමමෑ ල්, ෲ, සපසොහොටටුඵ, ගැටයක් 
ගෝ ගශුළයක් O25 දොය. v. ගහ ඉදෝයණරික් 
ගහ ණවා, ගුටි නේනචා 

pomology පො මාල්ඔජ, n ගඩාගෙඩි පිළිබද 
ශාස්තය, පලතුරූ වෘක්ෂ වෑ වීම 

00010 පො ජෲ n. ශෝභාව, ලෙඞකාරය, SH 
වය්යය. අ. -ous (n. “ness, -osity) 

poud ඉ පා ඥා ඞ, 2 කොකුණා 
ponder කපා ණ් ඩර්, v, කල්ඨනාකර බලනවා. 
මමෙණෙහ ධ෴රණවා. a, -ous, ඉනා බර, බර 
හා මහන ඇති (. -01688). n. -able, 88200; යි 

poniard පොෞන්්*යරඞ්, n, Qa HSDS2. v. කුඞා 
කිරිවච්යෙන් අනනචා 

pontiff පොණ්විර, n. භායක සූජකයා, mdow 
mood, සඞඝශජ. a, -ic, -ical, x. -icate, 
නායක පූජකකම, od colo, wars රාජ ධුරන 

pontoon ය පාණ්ථටුස්, ෲ, පාලම පාරුව 
pony පෝෞනි, uw. මෆ ඉශ්ව එශයක් 
poodle g2.4, n. පබ වැන් SBI ඇති කුඩා බලු 
වගක් 

pooh පු, interj, 8! (ආදා HQra Gai Gem 
PY FOID පදූයක). v. -pooh, BOP M5 qe». 
OMS anes 

pool ac, ෲ. පොකුණ, චතුර වල, DDO, අචරය 
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poop පූජ, 2. 22:65 පසු කෙලව්රබ ඉහල නව් 

ටුච, අවරය [ 77. -ness 

poor #6, a රුප්පන්, දිළිද, 8, සුඵ, අසාර. 

pop Send, v. 'පජ්' චෑනි ඉක්මන් exg wa 

කරණවා, BHD එහාට මහාට පඝනිනචාෘ. 7, 

ඒආණාර ශබදස. %. -corn, පොරි, විල ළ 

Pope @ose, n. පාප්උන්හා ංහිසේ,. n. -dom, පාප 

පදෘවිය. n. -ry, රෝමාගා ආගම 

Popish පෝපිහ්, අ, රෝමාණු ආගම සම්බ්යධ 

poplar පොප්'ලරථ, 2. උස් ගස් චගීඝක් 

poplin ඉපාපජ්ශික්, n. පට හෟ ලොම් කල්ච ලිංග 

කල පිළී චශීඝක් 

poppy ඉපාප්පි. n. malas චඟීයේ ගස [හයා 

populace පොජ්්යුඥලෙස්, n. මහජ ෆෆා, Geng ජ 

popular පොඡප්යු'ලර්, a. මහජආයා සම්බ, සා 

Oar, ෝෞකපජිය, ලන ප්රසිඞ, ॥. -ity. 

v. -ise, Sarg, ජනයාට ෆසෝගාකරණවා, පහ 

ලකරණවා 

populate පොප්්යුගස්වී, v. ජනගහණය කරණ 

වා. nn. -ation, ජනගහණය, රටවෑසියසෝ, wu. 

-ous, බොමහා SHa ඈහි, SoS (nv. 

-ness) [හ:ජ්ස වශීයක් 

porcelain පථඵසිලික්, n. අනර්ඝ මකුල් මැවි 

porch පෝර්ච්, %. පියස්ස ඈති 6-698 

porcine GoI5eGad, අ. E961, උ;රෙකුවෑනති 
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porcupine Gmom_sees, n. ඉන්න ඵෟ 
pore මපාථ, v. බලබලා Owed, dasB3208@ 

am සිවිනවචා.- n. Ses, ඞාසිළුර, u. -vus 

(1. -ness). a. -v, Ges: ඈති. . -osity, Se 
රැ MAES 

pork O16, n. උර, මැ, n. -er, හර, oH Gn 

porous එපා ස්, a. (pore a.) 2 @ cot 

porphyry පෝ (රි. n. opin m5 Eg ගිනිගල 
porpoise @sided, x. 36 Craw 

porriige @a2té84, 1. තලප 

port පෝරව, n. VEs, නෑවපටතොට, Aw, wi 
EDO Gast. v. නැව ESor.mmMd oco 
H2:, n. -al, කුඞා 6a5e0! ලෞරටුච. n. -er, 
ඉලරටුපෘාලයා. බර emmrm Bear. අ. 
-5016,පහසුවෙන් ගෙ am 2, කාස ගලචැ 
ගෙණ යා හැක්සක්ි.%. -age, ගෙණයගාම, ගෙණ 
යාම කුලිය, n. -crage, බඞුමගෙණයාම ට කුලිය. 
a. -ly, ගරෑචු, CHB, “Ac (n. -iness) [දර 

portcullis @oicOm@ Sd, xn. ආරස්යක ගරෑළද 
porte පෝට්, nv. තුර්කි ආණ්ඩුව 
portend මපාථ ටැණ්ඞ,  කලික් පෙහවමනවචා 

4. -% අශුභ නිමිත්ත, a. -tous, LEA සහනි 
ය. අශුඟ 

portfolio පෝථිව්ඇඥෝලිඹ, n ණනඞදාූසඝි Oo 

2 ප 
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ලොකු වැස්ම, රාජ මහන්ශගියෙකුගේ ධූරය හා 

BDO AD [වරණය, Doan 

portico පෝථවිකෝ, n. 646m ඉදිරිපිබ ආ 

portion මපාරථනේ, 7, Oa, දෑවැද්දෘ. a.-ed, 

SOI TE [මපෙට්විය 

portmanteau ජ් රඊව්මැඥ්මගතෝ, 12. ගමන හම 

portrait පථ මෙර්ව්, n, රෘප සිනි ම, n. -ure, 

රෑප සිනියම SSO 

portray මපාථ ටර, ඒ, සිහියමි කරණවා, San 

ර කොට දූක්වගවා. % -al 

9000601686 ඉ පර ට්යුගීස්*,/&. පොරචුගල්හි භාෂා 

ව, ප්රනිභෘලථවරු, ප්රංගිකාරයො. a 

pory පෝරි, a. (pore බ.) 

pose Bold, v. ප්රශ්නහවලහ් ආකුල කරණවා, 

එාරුගන්ය2 Moms. %, 1, ආකුල කරණ 

ප්රශ් dno 

position පොසි'ෂ් අක්, n පිහිවි සථාආහය. ප්හිවි 

GDGH, අටසථාව, දංථානය, Sgr, භාවය, 

වගඟේාව, පය [හ, ඉතා ඉඩු ප්රමාණ 

positive මපෞස*ඉට්වි, අ, SIR, QM නෑ 

poste ෂපෑස්ස, 7 කුඞාසමූහය, ස්ඞවිගගැ aD 

Possess Gord wi'd, v. RADE DO‘ හිම හෝ 

ඇඈතූව Hoawr, 7, රෙ, ॥, -ion a. “ive 

BODO සමබර, සම්බ [n,-ility 

40881026 3පාස්ස්බ්ල්, «, Sea ord, me ork 
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post පෝස්ට්, xn. ක කුම, gO ede xcoaa, 

DOD, Mone « ඉක්මණින් ගමක් කර 

ණචවා, MAM නචත්චවනචා, හෑපෑලේ දෘමන 

'චා, කණුචඑකා අලුවා තබනවා. ad. ඉක්මණට, 
පසුව, 2 -age, හැපෑල්වියද එ, a. -al, හැපෑ 

ල්. 2, date, ගරිද්ශඝට වඩා ආසඝග්න na 

මයාදානවා, 2, -er, දූන්වීි කොල ඉලඑන්හා, 

අලවරා ¢HH5 කොලය, ලියුම් ගෙණයන්නා. 
*%, chaste, ඉක්මණ; ad, ඉ නිම ණි, ॥, -man, 

හෑපැෑල්කාරයඨා, ලියුම් ගෙණගොස් බෙදාහ්ගා. 
nm, -master, හැපැල් මගහතෆුමයෘ [ පර 

posterior පොස්ථීරි' ඉර, a. පසුච පෑම ණෙතහ, අ 
posterity පොස්මෑථ ඉව, n. පෑචනතන් ස, Oi. 

මු wa sds [eqs 
postern පෞස්ට්'අර හ්, n. කුඩා ca d00, Swed 
posthix පෞස්ට්ලික්ස්, m අගට emqneds, 
GOsB. 0, අගට සෙදෘනවා 

posthumous ම ස්ස්වීන්යුවස්, a. පියාෂග් මරණය 
ම පසුව ලපන්, adied BFK පසුව 'ප්ර 
සිඛනල [ජට නැගි දූක්කන්හෘ 

postilion  පෝසඝ්ටිල්ශක්, % රථයේ අශ්චයෙකු 
postmeridian ඉ ප්ස්වීමෑරිඞඉ ඉක්, අ. පය්වරු, 
අපරඝාග 

post-mortem පෝස්ට් මෝර බැම, a. මරණයට 
පසුං 34, මරණයට පසුව කරණ විභාගය 
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postpone පෞසඝ්ට්ප්යො ත්, v, ne’ eS *s,n.-men 
postscript sesdOdGsd, n. ලියුම dao a 
ලාම පසුච එහි පාතින් ලියනැඉද්දෘ 

postulate පෞස්දට god, ෲ. ප්රත්යසඝ සභ්ය 2. 0, 
BE නැතළඑ සත්යය ලෙස නියම කරණචඵා 
posture ම පාස් gs, %, පහිවි ආ කාරස, අකාරය. 

ඒ, යම ආය 3යනට පිහිටුවනවා 
posy ළ්යසි, ෲ, මල් ඕපෑකුර, ආාදාශමචාක්යස 
pot පොට්, ෲ, මුව්ඵි ම, කල ය. 9. 925 ext ක 
GEC දූම්භවා., xn. -ter, eas සෘදුන්්ය , Ad 
හැල £ෲ, n. -tery, වලන් සංදාග සථංහගය, මැවි 
භාජනවශී [S9, බොන ප්රමාණය 

potable ඉංප:'ට්බ්ල්, a BOO ල්යග්ය, ॥, -tion 
potash ඉපාට්්; ඡ්, n. wend ලණු [ණය- 

0008010901 පෝෂවේඝන්, n. පෘනයක්ිරිම, මබෝොහප්රමෘංං 
potato පෞ ව්ඉටෝ, n.Aae, අර්තාපල් 
potent ඉපාටෑණ්වී, a. බලඝමපන ඈ, w, -tate, 
බලසඝ*සපහඝයා,. රජ, a. -tial, 20128, අසෲ 
BOON (. -ity). n.-cy, බලය 

pother ඉපාද?* 35, 1. කලබාගෑනිය, කැ ලඹබම, v. 
pothouse ඉ පාට්ගෙ ඥ්, n. BO පාහාගාරය 
potion පෝෂ ග්, ॥. 6a. eda මකාටස, OS 
කට GAD පාහය 

potsherd ඉපාව්ං'ශථ ඩ්, n. maiGaalonds එලවලු 
“~ttage ©o:E ec, nu, නම්බා €ඉපාසඩික ලු Oar 
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patter පොද "D6, 1 (pot බ.) 
yottery පපාව්*ට රී, 

pouch පව්, n. කුඞා කෝෂය, සමහර ons 
ගෙ කුඞ කූ*පසිැක් 0:8 එක් කාට්ඨාසයක් 

voult ම ප1(2ට්, ඈ. කකුල්පෑබ*ෟ, පැටවා. ෲ.-1/, 

කුකුල් ආථියං. ෲ, -erer, කුකුලන් ආදය B 
කු cms තන 

0%)10126 පෙ! ල්ව්ස්, n. ගෙ ඕව්්ෆලට Hla පාත්ෂ 
pouuce eoand. ue Hor GI අල්ලාගන් නමා. 

Coe tecdd CAD cor 

pound € පෘණුඞ්, අ. Goovar, cH, F:meee 

Jv. 6, මකෑමඟචා, DGHE», Nn. -age, oF 
මට ede TH OKA. මෘග කොටු: ට ගව 

D QA. ॥. er, SMUD අය OM! දෙය. 

Armee? ගණක් බර අය හෝ ඉදාය [වණචා 

your «6/6, £ඵ, Drs eno ed. ගලනවා, එගුරූ 

ovut S5ed, ve. sort හෝ කමමුල් ඉහර 

DE 9 ගෝ උ්කරණවාෘ, මුහුණ ඈඹුල්කර 
ඟුනණන :.: 

poverty පොච්' 4ථව, n. උඵළදාකනම්, geodad 

”0%/46* Goa Od, ෲ, HO, චූ ඇය. v. කුඩුකර 

ණෘවෘ. a -y. කුඩු, කුඩු සහන 

power පංච'අථ, n. ඛලය, ශක්තිය, වේගය. 0. 

-ful, බලූුචහ් (nN. -11688 )* a. -1688 (11, -ness) 

pox Geesd, 2. බබ්ලි රෝගයක්, කුණු ලෙඞ 
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practicable ප්රැක්විංක බ්ල්, a. (OQes බලයෙ 
ක්) men. x. -ility, -leness 

practice dhetOd, n. පුර, ද්ද, ගණඤ් ORs. 
ඒ, -86, පුරුදුකරණවා, Added mOcay කරු 
GBs. අ. -cal පරැක්විකල්, භාවිතාකල ෆෑ කි, 
ඉන්හද, cons’, geciGads’. %ෲ, -tioner, 
Asem කමයූතු mods» 

pre ප්රි, මේ අකුරූ මුලට 4:8 බෙංහේ වචහ 
‘pre අඟ *එකුරූ BRO සොදා ඔමහ් දක්ව 
ලඳා දාහ. per බ. [තෘණ නලාව 

prairie ප්රේරී, n. උතුරූ අමැරිකාවේ විශාල 
praise ඉ ප්රස්', ආ, ප්රශංඝාකථණචවා, ॥. ප්රශංසාම 

අ. -worthy, ප්රශංසාකටයුනු [was 
prance 'ප්රන්ස්, v. (eddecseess) ca ප 
prank Gott, n. ඉසල්ලම, ව'හිළඑුව | කරණවා 
prate ප්රේට්, 6, ලෙෝඞවන5, ඉම්ඞලසෛ කථා 

pratique (AES, ॥. mows මිකංලයබට පසු 

යාට නෘෑවසංට දාන අවසර පතුය 

prattle AEE, n. බොලඳ නථාව, ඉදාඩවීම්. 5. 
prawn ජප්රෝක්, n. ඉස්සෘ 

praxis ප්ර  ක්ස්ඉස්, 2. පාවිචිචිය,පූර; දද, භාවිභාව 
pray ජ්රේ, v. යාච්ඥා ඟකරණචවෟ, බෑගෑපහන් ලස 

ඉල්(ලුනවාඅ 7. -er ප්රෙ'ආර්, arHamd, ger 

&® (a. -less. a. -ful) [ශඝෘව 
preach ප්රීච්, 2, දෝශ නා කරණ චා. nm. -ment, දේ 
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preamble ප්රිදෑම්බ්ල්, ඈ. ප්රෘරෂ හය 

prebend ප්රිබ්ඈණ්ඞ්, අ, ඉ දාවගෑතියෙකුබම් egw 

තියම පඞඬ්ස, n. -ary [m. -ness 

precarious SSes8eqd, අ. අභියභ, ea මෘ, 

precaution ප්රි න ෂණ්, ॥, නලින් ප්ර€ විසඳ BS, 

සූ Blcs. අ. -ary 

precede CSAH, v. පෙරටුව cameo, ඉදිරිලේ ක් 

තබනවා. a -nt පෙරටුව ඝන, 98; n. 98 

නිදාඋශනය, අවසරය, n. -nce, -ncy, ඉස්සර් 

වීම, odeche® ¢88~-.8a2 

precentor GSx1<B-O5. ॥, ප්රධාන ගිනි කෘනාරසෟ, 

එක් ප්රමාණයක vdda Seces. ॥. -ship 

precept පඊසෑ ජට්, 4. නියෝග, ලඋපෟ දූශය, 

ශියඝාච. n. -or, ගුරූවරඝා, උපදෝශකයා . m 

-ress (f.). අ. -ive 

precession ර්රසෑෂඟ්ේ, n. පෙරටුව යාම [89 

precinct පීසිංක්ව්, n. එටකරණලදෘ «domo, ඝී 

precious ප්රැග්අස්, a අගේෲති, මාහැඟි- 4, 

-ness. 7. -stone,6aina, මෑ ණික්ගල [බෑ වුමී 

precipice ප්රැස්ඉපිස්, n. ප්රපෘාහය, ඉතා අධික 

precipitate ප්රිසිජ්ඉටේ , a. gadis @, sEnensd 

බහිණ, අප්රවේසම, FD) mdomd mada. 

9, මූණිහ් හෙලනවා, කල්පභාචක් 2:40 
ඉබාගොම ඉක්ම්හ්කරණවා. a -nt. ෲ. -noe 

-ney, -tion 
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precipitous SESe edd. a. ප්රපාහඩු, Fim ඉක් 

මනවු 

precvis මපුස්, 2. ඟසංම රැ 2, ards 

precise පුළසෙස්, අ. ස-පූ9ංමයණන් හරිවු, හිය 

න. පිටත මථ්ගැණ GAD සෑැෑලසාලී gis. n.-ion 

preclude ප ථිකන ලං්යුඞ, v. වලකඳළනවා, බ:ඛාසාර 

ණ්චා. ෆ. -sive 

precociows SGemiad.e. නියම කලට ප්රථෟ 

SSS 14d) හෝ ojtae මේ්ය?, nn. ty, 

-onsness fm... =ption 

precuncetve Gur DAV 2. aGD dm ow 

preconcert GS LIS SS, 2. කලින් මණ්හ්රණය 

ඉකාට HxIM6STH®, තල් සමනක 

Gawd ථා 

precurrent ජ්ර.තථ ඈණ්චව්, a. පෙරටුව co 

precursive පු*කැරසිෆ, a. ගඉපරටුව යහ, බලා 

ම පණලරාහ්නුූමවන Led, gD නිමින්ත. a.-y 

precursor U.5' කෘථ 'ad. 7, SSZQY aH yo හෝ 

prelaceous 2oted, අ ම ගාරුරු ල්ලාකා ඒ්චන් 

වන 

oredal SAA, 7. ඉගාථුරූවූ, මාල්ලකණන 

predatory ප්රිඞ්' 'බර, අ. ධොල්ලක ar 

predecease SSBad, 2. මකග කුට ඉස්සරීන් 

ඹැටරෞණවා n. එසේ මැරීම 
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predecessor ප්රඞ්ඉසෑස්'සර්, xn. කෙහෙකුට ප්රථම 
ec සව් අයස [කරණවා. n.-ion 

predestinate ජ් රීඞැස්විගන්ට්, 0, නලින් Bod 
predestine GO dasdsy, 5 කලින්නියමකරණචා 

predetermine ජථ්ඨි'බථ මින්, v. MAS නියමකර 
ණචා, කලින් අරමුණුකරණවා. n. -ation 

orediel ප්රබ් ඉල්, a. ග ම්බ්ම් සම්බංඛ, ඉඩඞම්චලින් 
උප ළිඟ 

predicate SAH pests, 2. යමක් ගැණ Sao 
Qo. n. Road. a. -ble. n. -tion. a. -tive 

predicament ප රිසීක්*අ *මණ්ට්, ඈ. සවඟාවච,අමාරූව 
predict ජදරිඕික ඛ්, v. ONed කියනවා, Edd 8 

cae, ॥. -ion. a, -ive [ස්නේහය 
predilection ප් රී බී(ෆෑ න න්, n. පූඛ් ආශාව, 98 
predispose ජ් ථිඝිසඝම්පෝස්, ෑ. කලින් කැමති කර 
CeO. n. ition 

predominate SSeadsPqesdd®, v. අසිඟකව තිබෙ 

@252 හෝ සිවටිහචා. a. -nty gBX, 3a 2. 
47, -nee, -ney [ ම. 3. -ce 

preeminent ජ්ථි ඈ ම් ඉ*නණ්ව්, අ. aged, උන්න 
reemption ජ් Des), n. gms: ණ්ම ප්රථම මිල් 
ට ගැණිම; එස්කිරීමට අසිනිචාසික ම 

reen 323, v. පිභාටුශුඞභර one ගාගන්නමචා 
ngage Ga. wedd, v. නලින් Sore ase 

කරචා ගහ්නවචා. ),/, -ment 
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preexist Seiad 'ඉස්ව්, v. (යමනට) පූ්යියෙහ් 

පචහිනවා. n. -ence. a. -ent 

preface SAcjhd, n. ප්රෘරබ්භය, wecaona, 

උපන්යංසෆ, අ, -tory [77, -ure 

prefect Eqiea®, ॥. ආණ්ඩුකාරයා, අගිපතියා. 

prefer ප්රි'ෆථඊ, v. Ds කෑමතිවෙ NOs. n.-ment. 

OM CMD gHrmd ost89, 2D) උසස් නී 

ලස, අ. -able, OM: Smee හෝ සුළුසු (2. 

-ness), 2. -ence, වඞෘ කෑ මතනිවීම් (a. -tial) 

prefigure පිලිග්යුර්, t. රෑප ආදියකින් කලිසහ් 

Gnomes. n. -ation . 

prefix “@eted, 6, මුලට යොදෘනචා eas MAH 

Qa. » Coeds [හෑකි 

pregnable ප්රැශ්' DAG, a. සටන් කාට ගන 

pregnant Saat: oct). අ. ගර්භිණිවු, පරිපූ.ණී. 

එල Bara බහුල, n. -cy [OO ACH ඈති 

prehensile ප්රීහෑ න සිල්, අ. අල්ලඟ . අල්ලා ගැ 
pachension ප්රිහෑන්ෂන්, ॥, ඉල් ලාගැණීම. a.-ble 

prehistoric පිහිස්ට;ථ්ඉක්, a. කථාන්හරයට 

ඈහලතහ් නතාලයඝට ශපර [රණවා, 7 , -0016111 

prejudge ප්රීජ්ජ්, vu. ඟල්මහ්තෙන් Eidda ක 

prejudicate ප්රිජ්යුසිසෝව, «. කලින් විනිශ්වය 

කරණචා, enmersn විනිශ්වසකරණමව්ය 

prejudice ප්රැජ් උඞීස්, xn කල්මන්මහන් ඈනි 

on කල්පභාච, පසෂමාදිකම, හාණිය. , mcd 
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Beans පක්ඝපාහභනර්ණවා, හාණිනරණවා. a. 

11, අහිත, ©: md 

prelate DA CHO, ඈ. Sead ආදි ප්රධාහ edd 

ගැති කෙනෙක්, a. -tic, -tical. 2 -ey 

prelect ප්රිලෑක්ව්, 5. ප්රසිඞයේ ලිඉවිල්ලක් & 

ඔචඝඒාෘා, , -ion, B2On ofa කථාව 

preliminary ප්රී ලිම්ඉ හරී, a. ප්රාර* භ, මුලදි ක 

රණ. 7, මුලුථ්ක රණ ed, ප්රාරම්භනාරණය 

vrelude ජප, යු (6) ප්රැල්යූඞ්, n. ප්රාරම්භඝ. 

ප්රෑාර භකර ණා, ප්රාරම්ඟ ගායනාචක් න 

<5. a sive, ප්රාරම්භ 

premature 6'90g5, a, නියම කලට GOD පැ 

| සුඟු හෝ Bsa. xn. -ness 

premeditate Gz pe 5, ». කලින් අරමුණු 

කරණ". nm -ion [ මාහ්යයා. 2. -ship 
premier CO9-¢5, a. Gd», පරම. ෲ. ප්රාධාහභෘ 
‘premise | ජරැමඉස්, n. (oS) coma, ප්රතිඥාව. 
premiss § r.-e ප්රි මස, මුල් කාරණ ණචතොටහියම 

ඛ් Benet, ගෝ (අියහච්ය, ප්රාරම්භයක් කරණං 

Os. n, -e8, (Meh) පක්ෂ ඹඔජ්පුවක HeD කාර 

ණ, SIEc,56, PDE MHS 

premium SS8eqs, n. ලාඟය, Bet, ආර්ක්ඝාක්ිරී 

BO පොරරාන්ථුවීම ගැණ ගෙවහ මුදල 
premonish God, , කලින් «aQdecand: 

@ -tive, story. n.-tion, m@ad දෘනුම්අම 
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prentice ප්ර ණ්ෆි ය්, n. apprentice 
preoccupy පිඔඹකයුමෙ ප, 9, -ඉස්සරිඟ් ඉල්ෆලාගහන් 
(Oo හෝ 6,944 නළා, % -ancy, -ation 

preordain පථ ඹ හෙණ, 9,. කලින් නියම mia 
වෘ. 7 -ination 

prepare ජප්රිපේථ, »% ජළයෙල moma. ඈ. 
“ation, G, -40176, පසිංජයලකරණ, සංහභඝංකර 
&. a. -atory, 035 ඟණ, ප්රථම 

prepay ප්රිඉජ් o, mG todas. ෲ, 11610 
preponderate ජ් ථී පෑ ග්. ඩෛඉර වී, v. 8 22 OOD 
a, පැත්තකට බරඑ RODD. අ -ant, 

71. -ance Por. a “& 
preposition GAG@L: Zest, 2, Fass Rep 

prepossess 3Seese සෑ *:්, vgs ල් ග 
BOD හෝ බැඳගඟනා, ,පක්ෂපාහතකරගන් 
නචා, චිනතහා හිය 6 ණවා.. 71011 

preposterous ජ්ථි පාස ' රස, 4. විපද්න, අයුන, 

eid. 7, -ness '| කලින් ct: » «es 

prerequisite ජර රැක්විස්'ථ, a. කලින් ඹඕනෑවු. 7. 

prerogative ප්රි රාග්' අවිචි, nx විශේශ බලග 

හෝ අ සිතිවාසිකම 

presage ජ්ථිසේජ්, . කලින් Boot, නිම්නි 

කියනචා. ෲ.ං පජරීසය්ඒප්, 58: තිම්හ්හ 

presbyter ප්රැස බ'බ රථ, .. ~හාවේ ව, ඞ්මනල්ලා, 
දෝවගෑහනියා, සභා SHAS ශෘශවවෙ කෙහෙ 
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ක්. %- -y, මදෝවග;: හිබචටරූක් සහ 2830 
PI ගන් යුන් සා විනිශ්චය ශාලාව 

Presbyterian ජ්රැස්ඛිරි',: හ්, ॥. චෑඩිමහල් 
CS SkS පාෆයනරණ එක් කිසනයානී 
cols. ෲ. -ism, Dot සභා කමය 

prescience ඡ් රිසි නේස්, 2 කලින් දානීම, gee: 
නය. අ. -% නලින් දුන්නා 

prescind EX න්ඞ්, අ. කපාඅමනවා, යම් අදෘහසං 
කට හනොබෑළීි ඟනැම්පණා භරණ්යවෘ 

prescrite ප ථික්් කබ, r නි*:ම කරණවා. 2. 
-0$190, Hesinn, න්” මඟඨීම; ගෞෝගය, බෙං 
ගහෙන් £ බිටෝරූව, භුක්ඡහියේ අයිතිවාසිකම. 
a. -ptive, වාචහාරයෙන් හෝ භක්තියෙන් 
8-8 

present Cod edd. a පෙණෙන දුර හෝ 
ලඟ 85m em) 8890, චෆීමාහ, «md නං 
බෙන. 2. Ordo. අ. ප්රිසෑ'ණ්ව්, ඉදිරිපිබනබං 
ඟවා, cg Omer, දක්වආනඞා, පිළිගන්චණඑා, 
භඟෑග්දොනචා, මාහආචා (ෲ. -tation). u.-table. 
me -ce, P5820 සිටීම හෝ BSD, ඉදිරිපිට, 
Ges. 7. -tee, පූජාව Oa ga 

presentiment ප්රිසෑ ණ්විංමණ්ච්, n. කලින් HO 
presently Ger* OS, ad. Oro, ඉක්මණින් 
preserve d8=:28, v. ආරක්සශාකරණචා, OOIO MD 

චෑ, nésien.8 AED සීනි Od. ආදියේ 
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දාමනවා. n. GB. nation. a. -ative 

preside SS@em'O, v. ප්රධානණන මිඟරණවා, oy 

6.0e2, n, -ncy ප්රැස්ඉඩැ හ්සි, -ntship 

Sheed: HOB, ප්රධානඵය, සඝාපතීධුරය, 

%. -nt, GO.wae, Kowsncs, සභාපතියෘා (a.-ial) 

presignify ජ ඊසිග්නිගෙ, v. නලින් අඟවනවා 
හෝ දාගුමරදූ;~ වෘ 

press ප්රැස්, n. SS see යන්ත්රය, මුළ්රා (චිවු) 

යඝහ්තඟතූය, පොත්තේ, CDOs, ඉක්මණ, මිරික, 

අල්මරිය. v. මිරිකණවා, තදාකරණචවෘෑ, ඉදඋඉක් 

බථ,ගන්ඞනවා, බලකරණවා. අං -ing, මීරිකණ, 

බලගතු, NOD. 4, -man, මුදු ණකරක්ණෟෘෟ. 

nm. Ure, මරිකීම, PDK බලය, නළදූබඛලකම. 

7 “86816, 203m මෑඞට මිනිසුන් Acad 

මෙ බලය ලන් ඝාවික කග්ඞායම 

prestidigitation ප්ර; ස්ඵ්ඞ්ජ් ටේගණේ, 74. ඈස්බෑන් 

Gees දක්ෂතාව, වජ්ජාව, xn. -or, ඈස්බෑණ් 

පදුම්කෘරයා [x 

prestige ප්රැස්ථිජ්, n. ආ දඟාව, ගෞරවය, මෘ 

presume ජප්රින 'පු, 5, විශ්වාඝ කරණවා, ඉවසර 

නෑතුව කුගාටක් ෴රණවා. a. -ing, ඉයුතු තර 

මට වශ්වාසය ඈතී, අහංකාර, a -able, නෞදාන් 
නමුත් විශ්පතාසකල Hc. n. -ption, නොදඳණ් 
නමුන් විශ්වාඝසාඊම, එසේ Seid: eBSOd. කෘ 
ඒණය, අහංකෘරය (අ. -ave), අ. -0010:8, ණි 
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[i 8 D699 විශ්වාසය ඈති, අහෟකාෘර (xn. -ness) 
aresuppose ප්ථ්සජ පෝ ස්, » g8sa0 කලපහා 

ඩැටණං'ංචා ඞඝෝ පලිගඟවනවා, ॥. -ition, ge 
ණකල්සඝහාව ගෝ S8a. MO 

pretence ප්රීටෑනස්, n. (pretend බ.) 
pretend ප්්රිබැණ්ඞ, » 6826190 හඟුචනවා 
බොරුවට ක්කිණානරණවෘ, 7. -ce, බොරුවට 

ඈ ඟවම, Borns පෙන්වීම, n. -sion, ස, බෑ 
හෝ ඉබාරු අයිහවාසකම ඇඟවීම, බොරුඑඛ 
ඈ ඟවීම, අ. «tious 

yreterite ජප්රැචවී*- රට, % අතීතකාලය 
pretermit ජර 'මරමිව්, 6, අහඅරිණවා, හොසලකා 

අරිණමවෘා [චවෙණසවු, ඉඅද්ූහුන 
preternatural ප්රී 'බථණෑට්යු'ර,3, අ. සචභාවට 
pretext ප්ර්ටැක්ස්ට්, n. බොරු කාරණය 
pretty S850, a. සතුවුකරණ, aww, කදිම. 

ad, දක්, තරමක්. ad. -117, n. -iness 
prevail ප්ඊ  චිල්, v. පරදචහවා, Sanwa, 
බහුලඵ තිබෙනවා. ॥, clence,. -lency, බහුලව 
Hay. a. -lent, බගුලම Heda 

prevaricate ජ්රිවැථඉකේව්, .v. වංකලෙස Se 
නවා, MCAMDSSSE: Haws. n. -ion 

_ prevenient 853 ඈණ්ව්, 2.85569= 20,0Qmm 
Prevent ප්රීවෑණ්වී, v. වලක්එඝඟවා, Adams <u. ॥, -ion. a, -ive, -ative, වලක්වමග, බා QD nn. වලක්එන. en ඇආාරසෂාහාරණ NOs 

? 
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previous Sted, a. ඉස්සර, 5& 
orevision ජ්.රඵනේ, %. කලින දකීම් හෝ gas 
prey පේ, ෲ. Ban¢g5, කොල්ලය. v ena 

අල්ලා SD), කක්කොල්ලකහවා 
srice C650, අ. මල, මිල ගණන, a. -lcss, 
අගය AO EDP78, අනර්භ 

prick 25a, %, කටුව, අ: නුම් වෙදානාව, ඇ 
Q® ස්දුර. n le පික්ක්ල්, කටුව. ඈ, -ly 
(714, -iness) 

pride ©6559, n. උඞගුකම, (proud බ.) 
priest “O20, n. පූජකයා, පාදිරිඋන්හාහ්සේ, 
Day, cuBda. n -ers ( 7, ). as -ly, පූජන, 
පෑඞිෆ් (n. -iness). 2, “craft, සූජකන හෝ පැ 
ES Cow mde ප්රයෝග -, ෲ, -hood, පූ. 
Saar, පැවිදි mda 

Prig පරිග්, ඈ॥. අහංකාර අය, GIG. a. - 21811 
prin ප්රි, a. පිබ පෙණිමබ නදිමි, ees, 

%. -ness 

primacy @@23'°@8, n. (primary @.) 
prima-donna S5MeaseS a, m නාඞගම්පලේ ප්ර 
ධාණ ග්ීනිකා කාරී. 

prima favie ©6859 රෝහඉ, «u. පලමු දකීමේද්මී 
සෑගඟෙන, සැෑහෙණ css ඇති 

primage GOSS, 7. බඩු ආරශඝ්යාකිරීම ගැණ 
හෑචවෙ ප්රධාසයාට ගෙචඝ see 
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primary අ ප්රෙංමරී, a, EA, පලමුවෙනි, 9A: 

&. 2. ප්රධාන එක. ad. -rily. n. -te, ප්රධාන 

බ්ලා (a.-ial). 2. -teship, -cy, අග්ර Seeret 

පදවිය 

prime 666%, a. SC, ප්රධාන, ඉහා හොඳ. n. 
QD? GHD 6308, යෞචණනකාලය. v. ge 

හම කරණවා, (තුවක්කු කණ Ge ootanm 

රණ සයථානයේ) චෙඞිබෙන් දමනවා, මුල් Ast 

moss ගානවෘ. a. -al, ප්රථම්, මුල්- wu. -ing, 

O50 දූමඟ වෙසි G28, පලමු ගා? AND 

පෑරං . -eness. n. -er ප්රම'අ:ථ, පලමුවෙනි 

HAD පොත 

primeval ම ප්රම්'වල්, අ. ආදිම, පූපි, පුරාතන 

primitive S9@55, අ. පුරාණ, පූුචී, මුල්, xn. 

ප්රකෘති චචනය , 71, -ness 

primogenitor 6866919, න්ඉ'ංටර, n. මුල් පියං, 
nN. -ure, චෑඞ්මහල් කම, වෑඞිමල් gamean 
'අයනිඵෑසිනම. ae -al 

primordial පත මෝරථ ඞ්*ල, a ප්රථම, මුල්. 
7, මුල් කරුණ හෝ ධානුච 

primorse ජූ ම රෝස්, 7/, මල් චශගීයක් 

prince පුන්ස්, n. රාජකුමාරයෑ, රජ දෘරුවා. රජ. 

78 -s8 (f.). mn -([011. a.-ly, රාජ යෝග්ය, 

රජෙක් ඵැනි, රාජකීය, ඉසුරුමත්, om මහඟ් 
(n. -iness) 

2t 
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principal ප්රින්සි'ංපල්, අ. ප්රධාභ, ॥. ප්රධාන 

අය, මුල් මුදල 
principality ප්රිහ්සිපැ ල්ඉවි, n. රාජකුමාරයෙක් 
පාලකයකරණ ප්රරදෝශය (ය, මුලින onze 

principle 6S204, n. හ්නුව, මුල් කාරණ 
print S5, 6, MD. ලකුණු කරණවා, අච්චු 
DODD, මුද්රණ 'නරණවා,ප්රස්ධක රණචා. ෲ. එබී 
මෙන් කල ලකුණ, අච්චු සිහිසම, අ ච්චුරෙදි. 
7/- -ing-press, අච්චු awe» [ තාච 

prior 663'75, a ප්රථම. «8. nx -ity, ප්රථම 
prior S@5'¢6, 7, කනාපසා රාමයෙහි පුධා නයා, 

%, -ship. n, -688 (f.). m. -y, තාපසාරාමය, 
ආශ්රමය 

prise මෂෙප්රස් vu. උස්සඟවා, DeOmé> 
prism ප්රස්* 5, %, නූහ් sed කාච (වීදුරු) කෑ 

බැල්ලක්. අ. -atic, -atical [|හිරකාරයා. 
prison ප්රස්ංක්, n. හිරගේ, දඟගගේ., n. -er, 
pristine SEdeods, a මුල්වූ, පුරණ 
prithee &8, =pray thee=I pray thee, මම 

නුඹට යාචඞඤණා කරමි [කය, විවේක සථානය 
privacy ප්ර වෛසි( හෝ) පුචසි, n. රගස්කම, 86D 
private ශෙප්රඉව්ට, a. පුද්ගලික, රහස්, අපුසිඞ. 

%. සාමාභ්ය ගේවචාසා. ॥., -ness, රඟස්කම, 
අප්රසිධකම, %. -er, ආණ්ඩඞුචට අසිනි m8 
219, සතුරභ්්ගෙන් කොල්ලකෑමට azg 
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6nd යුඞ හැව. In private, රහම ඝ් 

orivation 6 ප්ර චේෂඞභ්, n. අගහිග කම, හා Mz, 

හෑතිකම. a. -ve, හාණිකරණ, DisianA; 4. 

අභාව BAGS, 'හැ' G2 ඇති Hoome 

privet ප්රවිඝෑට්, 4, පෑලඉ ණි චැටබවල ස්ටචන 

ගස් වශීයක් 

vivilege £2088, n. Sede ප්රමයෝජූනය 

ගෝ ඉයිනිචවාසිතම, O62, v. විශේෂ gent 

ජනයක් ගෝ නිදෘාහසක් ංහ වරයක් een 
privy ප්රවිශ්ර අ, අප්රස්ඞ, රනය්, පුද්නලික., ad, 

-ily. n. -ity, දා හුඑන්කම, රහසඝ්ක ම, y -council, 

රජුගේ Hede මන්හුණ සභාව 

prize ම ප්රස*, 2. ථ්කාගන් O1dim, විශ විපා 

කස, G2) දෙය, යුඞඩයේද් කොල්ලංකාගන්්ථේ, 

, අගයකරණපතා, අගේකගොම emo 

probable ය්රොඛබ්* අබ්ල්, a ඈඇහ්හචාලගේ පෙලන 
න, Sem. BQ. 2, -ility, Sam සච භාව, 
ඈහ්තචාගේ පෙණිම, Fan. 8 Sqn, අනුමානය 

probate ප්රොමබේ, n. ඔජපුකරණලදෘ අහභ්තිම 
කැමනි පත්රයේ සහහික පිර2පහ, අහන්නම 
DMO opens ඹජ්පුකල බවට ඇඈඩුශාලාවෙ 
ඟ් €gn Garde 

probation මප්රාබඛේෂණ්, n. පරික්ෂාව, පරික්ෂාව 
පින ස්ඵ්ම, පරීක්ෂා පිට 850 කාලය, a. -al. 

4, -,27/, /(. er, O රික්ෂාචජට BON m2, ආ ධූනිකයා 
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probe ඉප්රෝබ්, 7. Moe පරිස්යානරණ කුර. %-, 
emess පෛරී්ක්ණකරණවා 

probity ප්රොබ්ඉවි, n. අඞසික අවඛකහා චය 
problem ප්රොබ්ලෑ ම්, n. හිරණය කටයුතු oder 

ය. a. -atic, -atical, අනිශ්චිත, අනුමාන 
proboscis ප්රාබඛොස්සිස්, n. සොඬවැල 
procedure ප්රෙ:සීඞ්යුථ, %, කිඝානරණ grande. 
322859 

proceed ප්රොස්ඞ්, v. යනව, (යම් කිසාචක්) කරං 
ගෙණ යනවා, නික්€මආචා. 7. -ing, කියාකි 
රීම, seo කමිය, ප්රමෘන්නි, %, -5, යමක්ාින් 
ලැබු මුදල හෝ එලය, ල්: භය, ප්රවෘහ්නි 

process මප්ර්සෑ ස්, n කමය, පිළිවෙල, ඉදිරියබං 
යඝාමං ॥. -ion, පෙරහර (a. -al) 

proclaram හා ගල්ම, 5, ප්රසිඞලෙස දෘන්වආචං 
අණමබෙරයෙහ් ප්රසඞඛනරණවචවා.. ඈ. -mation. 
එඉස් දාන්වීම හෝ පුසිඞකරිම, Sthemame 

proclivity ප්රොක් ලිච්ඉවි, n. ලෑ දිනම, ඈ ල්ම 
procrastinate ප්රාක්රැඝ්විනේඛ්, vr. කල් දෘම්න 

චා, පුමාදකරණවා, ॥, -ion [ චා, ॥. -1011 
procreate න ළුරකඑට්, v. ජාතක කරණවා, උපදාච 
proctor ප්රාක්'ංටරථ,, .% චපෙරකථඵෝරුවා, අග්ර පං 
ඨශාලෘ හඞූුකාරයා (න්න, oBa. 

procumbent පොක$ * බෑ aD, 4.2 Hes බැවි Qa 
procure Scasgs, v. සපඝාගන්නවා, සලඝම් 
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ඟචා. a, -able. 1, -ator, අහ්යෂගයෙකු වෙහුච 
ම HarklS8O බලයලන් අය, mEDaramSeo. 
7?, -ement, 2%, -er, ඝපයාදන්හා, සත්රිහ් සප 
යෘ දෙන්සා 

srodigal ප්රොඞ්ඉ'ගල්, wu. FIRED වියදම් කර 
ඤෟ. අධික ලෙසවියදාමනරහ්නා, DO හා 
ස්තිකරන් නා, nx. -ity 

srodigy ප්රොඞඉජ්, n. අපූමවිය, අදභුනගශ, අසව-:3ා 
DM am හෝ qa. a -ious, ඉනා මහන්, 
අද්භුන 

9:00016් ප්රොඞ්යුස්, 2, උපදාචනවා, පානවා, සල 
SOMO, Emo. ෲ. ප්රොඞ්යුස්, එලය, 
ලාංහස. a, -ible 

woduct ප්රොඞ්අක්ව්, %, එලය, ලාභය, 2.-ion, 
ඉපදවීම, පෑම, ඉපදාවු දොය, a. -ive, උපද 
වහ, සෘරවන් (%, -ity, -eness ) 

01%12 Sansa, ෲ. අංශ, අකැප, ලෞයිණ, 
අගෘරවච, 9, අපචිත්රකර ණචා, .ගොෞරව කර 
ණචා, 2. -ation, -eness, -ity 

rotess මය්රානෑස්, v. කියා Anos, ලබ්ධියප්රකා 
ශකරණචා, SAD කරණවා, ඉබාරුවට අඟ 
චනචා, %, -ion කියා B59, රක්ෂාච, රඤස්යාචණ 
Sat සිවි සමූහය (a. -al)n. -or, කියා Bad 
කා, සභා එනබ බැඳී සිවින්හා, මහා ශාස්හුශා 
(DD ගුූරුචරයා. අ. -orial. 2x. -orship 
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profiler ප්රං් 'ආථ්, 6, SFr MOD ඔජප්පුනර 
ණවා, n, 

proficiency ම ප්රාලිෂ්'අණ්සි, n. පුහ්රණුච, දියුණු 
ව, දසෂකම. n.-ce. a. +t, පුගුණුවූ, coe: ෲ._ 
BIA) අය, දක්ෂ අය 

profile ප්රෝලීල් (හෝ) ප්රෝෂෙලල්, n. පිටන අං 
කාරයේ 9d සබහණ, මුහුණේ පෑන්තක් ca 
BO රෑප සබහණ 

profit 64096, n. ලාභය, ප්රයෙජ නග, v. ල්ය 
භ ලෑබෙගවා, යහපතක් eo DAs සිධඛ්යව 
නම්ය, a. able, ලාභ ලැබෙන, ප්රයෝජනවන් 
(%. -ness). a. -less [ කාව්ය 2, x. -teness, ඉල“ 

profligate ප්රෝලිගේව්, අ, අවකල්කයාකාර, අ 
profound ප්රො ලෞණ්ඞ, a. ගැඹුරු, ඉතා, මහා. 

සම්පූ ණී, 7. 7, -ness [කම 
profundity eg»mcaSS, n. ගම්සරතාව, qden 
profuse @comged, a, ඉහා අධික, සමෘඞ. ෲ. 

-eness, -ion 

progeny ඉප්රාජ්ඉනි, n. 64:683, පැවචනළුන්්කගෙ! 
m. -itor, 98 96.602, මුල් පියා 

prognostic ම ප්රාග්ෂ භාස්වික්, n. පූම්නිමින්න, v 
wate, කලින් දෘන්වනඑා, FHA කියනවා (n. 
-ion) [ope 

programme ප්රෝගරැ ම්, n. වැ ඞපිළිවේෙල, නය 
Progress මංදාග්රැස්, 1. ඉස්සර්හටයාම, SPax 
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ඒ, ප්රොගරැස්, ඉස්සරහට eds, CSSnean 
චෲ 2. -101, a. -ive, ඉස්සරහට යන, වඨිහ 
@OD (n. -ness) 

prohibit ප්රොහබ්ඉව්, v. නහණමංකරණචා, Aa: 
Sela. m, -ion. a. -ive, -ory 

project ප්රොජ්ඈෆගන්ට්, %% උපාය, උපකම්ය, cat 
ජනාව.. 9, මප්රාජෑක්ව්ි, ඉළිරියට විසිකරණවා. 
MOS අදඳූ්යරැඵා, සොදානවා. ॥, -108. 77, 116, 

විසිකරණල්ඊදා 
prolific 6gjGgoat, a. බහුල, සරූ. ඈ, -ness 
prolix ප්රෝළක්ස්, a. ඉහා දූර්ඝ්යගරණල දෲ, අනි 

විස්භර, n. -ity, -ness 

prologue ප්රෙලොග්,  ප්රාරම්භය, ප්රසභාච නාව 
prolong ප්රොලඟලොාං, 7 දිර්ඝකරණවා. n. -ation 
promenade ම ථ්රා ම් ණ්ඞඩ්, 774. සෙල්ල ම් සක්මණ, 
සක්මන්පල. v. සක්ක්මන්කරණචා 

prominent ප්රොම්ඉ*'ංණණාව, a. GOH තිබෙන. 
SOO, පරම, n, -ce,- -cy 

promiscuous ම පු මිස්ක්යයු? ස්, a. මිශ්ර, නිර්වශේ 
ප, Oo. 7, -ness 

promise ර්රො මඉස්, n. පොතෙන් දථුච, ප්රතිඥාච, 
බලාපොරාන්නූුවට කාරණය, &, මපාරොන්දු 
වෙහචා, බලාසොරොහ්තු FiGmden&o. ෲ. -6£, 
“OF, පොරොන්දු වෙන්නා. a. -sory, පොරොන්දු 

promontory ද්රොමොණ "බරි, ඈ. උස් දෝශනුඩුව 
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promote 6QHSMHD, v. 5G ගරණවා, අංභුබල 
දෙනවා, S5:2ODND», DA උසස් gBomd 
පහ්නරණවා. n. -ion 

prompt 62995. a. අප්රමාදා, ඉක්මන්. vr. පා 
(ලඹනවා, DMs නරවණවා, n. -ness, -itude 

promulgate ප්රොමල්ගේව්, 5. ප්රස්ඞඩකරණචවා, ප 
හභූරුචණවා. 7/. -ion [ බෙන, ලැදි, n. -ness 

prone ogi, a. SK වැවී සිවින, නැමි නි 
prong 6520, 8, දාහ්ත, උල, කටුව 
pronominal ප්රම ඤා මිඉ*හගල්, a. සම්භාම 
pronoun ප්රොෝම ණෘ හ්, 74. සවිභාමය 
pronounce පා ණෘහ්ස්, v. ශබදකර mds, උච් 
චාරණ කරණ්ය්ා, ප්රකාශකරණචා, Lame. 

a. -ounceable, 7. -unciation 
proof doig, ॥. ඔප්පුව, සාක්ෂිය, ශෝධ්යපතඝ 
Prop ප්රොජ, 7, රූකුල, ආධාරය, v. 
propagate Ge gedd, v. බඛෙකරණවා, පතු 
රුැවණවා, ONDGZOGHD. xn, -ion 

propel පොපැ ල්, v. නල්ලුකරණචවා, GDI 
propensity ප්රොපෑන්සිවි, අ. අ:ලුමකම, ඇඳදි්ම 
proper ප්රාජ් *ඉර්, a. යුතු, සුරුසු, අසමාහ,නියම 
property ප්රොජ*අ*-වි, 0, නියම ගුණ, විඡශේෂ 

ය, එඝනුච, දෝපල, ඉඞමකඞම් 
prophecy ප්රොර්ඉස, n. අභාගනචමාක්ය2ශ, අහා 

ගන වාභ්ය පොත, දෝශසනාකක්ිරිම්, 0, -sy 
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S6GVRSSH, OF CC Howe». - 

rophet sonwg.O, 2. අනාගනතවක්නහෘ. a.-ic, 

sical. mn. -ess ( f. ) [Q mim® 

ropinquity මඉප්රාපිංසටවි, n. ආසඝන්නකම,ක්ජෘාව් 

propitiate ඉප්රාපින්ඉ ඒට්, ඡ්, සහ ණ්ය කරණවා, 

සමශිකරණවා. 1. -ion. a, -ory 

propitious ප්රොපිෂ් ස්, අ. හිතකාමී, කරුණ 

වඟ්න, ශුභ, මඞගල්ය, 1 -11688 

proportion මප්රාඉපෝර්ෂනේ, ॥. ප්රමාණය, නිස් ප්ර 

මාණය, සම ප්රමාණ ගණින කුමය, හුරූකම, 

කඩඞවසම. v. සම ප්රමාණා්ය කරණවා. a,-able. 

a. -al, සම ප්රමාණං rn සම ප්රමාණ ගණන. 

a. -ate, සම ප්රමාණ 

‘propos: ප්රොෂපෝස්', v. StI කා කර ණචා, අරමු 

 ණුකරණවා. ඈ. -al, සෝජඡහාව. n. -ition, 

යෝජනාව, කියමඝ, වගන්තිය, සිඞාන්තය 

propound Geox, v. කල්පභා කිරීමට 

ලංගණ 6D), CBS, OMG දෙනවා 

‘proprietor ම ප්රා පුඉ' බර, \ 1. අයිනිකාර£ා. ॥. 

-ress හා -011% ( /, !।, 7 -orship. 7. -ary, 

අයිහිකාරයා; «. හිම්කාර 

propriety 63956599, 1 QD, සුරුසුකම 

propulsion egoved, ॥, තල්ලුක්ිරී ම, රුචවී 

ම. &. -ve [රණවා. n. -ation 

prorogue ප්රොරෝග්, v. ල් දමනවා, හමාරඟ 



tae ae 

prosaic ප්රෝලසේ'ඉක්, a. (prose ®.) 
proscribe Gusd6SMAa, r MED කරණවා, 
ප්රහියෙන්පකරණවචා, පිට්ශරණ චා, ජ්විතය & 
චස්තුව දෘඝුවම පිණිස පිදියයුනු වරදක් කළ 
අෆගේ හම පුස්ඛනරණාවා. ෲ. -ption. a.-ptive 

prose ම්ප්ර1ස්', 2. (කච් හො එන) Daend £82, 

ගද. 6, ගල්ය චිගිමරයක් ලියනඑා, වඩා උඞ 

හ්ථු නෑති එසියනතට කථාකරණචා ඝෝ ලිඔ 
ඝවා., (අ. -aic, -aical, ගදා්ය. n. -y, 6ode, 

උනන්දථ්රුහැහනි (ෲ. -iness) 

prosecute ම ප්රාස්ඉ ක්යුවී, v. gona සිදුකර ගෑ 

ණිමට කරගෙණ 358, DADC පෑම 
GE කරණවා, 7, -ion 

proselyte ප්රොස්ඉණෙ ලව්, 7. යම ආගමනකටභේ' 
පසහයකට 66m acon. rv ॥, 18; 

එසේ හරව්ණවා. n. -ism [-ic, -1081' n, ost 
prosody ප්රොස්ඔඞ්, ॥. ඡනුස් ශාස්තය. ී 

prospect ංප්රාස්පෑක්ව්, n. පෙණුම, ACS 
SMO HBO, ArmecredamH90 
ණග, a, -ive, මහුසාලය බලන, OD): HF 
Has ක්රමය grdn coo 

prosper ප්රොස්ං'එළථ, අ. සඵලවෙනවා, a. % 
සළඑලවු, BDA, ඉසුරෑමන්. n. ‘-ousnest 

prostitute ඉප්රාස ටිට්යුවී, v. genmdo ඉ 

GPs. rn, SDearnB. ॥. -ion, 96 

ජිරීම 
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liprostrate ප්රොස්€ බර්ව්, 2. ඉම ගසාදමනවා, = 
ණින් වෑබෙනව:, ge. ඔබට්ගන්භාචවයෙන් x 
මස්කාර කරණවා. a. ඈ, -ion 

prosy මප්රසි*, a. (prose බ.) [So aadod 2 

protean ප්රෝවීඅහ්, අ, චවෙස්මංරූ කර ගන්න, 
11 protect ප්රොටැෑක්ව්. v. ආරථක්ඝ්යාකරණචා. ॥. 

-ion, n. -ionist, උට්වල් අහර නිදාහස් වෙළ 

GPO විරූඛ) අය. අ. -ive, ආරක්ෂා තරෲ, ෲ, 

orate, ආරක්යශකළුයකුගේ පාලනය, අඟායෙ 

කු විසික් අරක්ෂානරණ රට. n. -ress, -rix ( 7). 
protege ඉප්රාව්ල හ්. n, cedepecd ආරනහාව යබ 

| මින් ස්වටින්නා. n. -e (7,)[වෘ. n. ෲ. cation 
protest පොටැෑස්ව්, 2, mE විරුඞ භාවය Bow 
HProtestant ලප්රාව්ඈ ස්ංඛණ්ච්, ඈ Edo quads 

භියට ERA කිස්තියානි සභාවක කෙනෙක්. 
mn. -ism [ටුම්පහ 

00060] පෙෝමටෞෂකෞල්, ෲ, ප්රථම සටහණ, කෙ 
protoplasm ම පෝ මජ(ෲ ස්ංම්, n. මුල් ධාතුච 

000076 Scjied.600d, n. මුල් ආදෘර්ශය 
$00(19,3$ ප්රෟඛරැක්ට්, අ. ළිථ්ඝකරණචා, බොහ 

චේලා පචන්චනචා, ප්රමාදාකරණචවා. ॥. -ion, 
a. -ive [නචා. ෲ. -sion. a; -sive 

protrude ඉප්රාටරූඞ, 9, නෙරියණවා, පිටට of 
0000106:%%/ ප්රොට්යු'බංරණ්ව්, අ. නෙරානිඹඛෙණ 
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ඉලිජප්ජ BeAD, උස්. %. -ce wv -16, 

C6 Gas | මස්, මඝ්දාලුව 

proud 6528, a. උඞඟු, ප්රෞහඩ.*. -flesh,sQ2d, 

prove B6,8, v. ඹඔජ්පුකරණවා, gana බල හචා. 

අ. -able | ලි කෑම 

provender ප්රොව්ඈ ඤා*ඞර්, % Egor mE 8a 

proverb Gqpd"gdR, n. උපමාකීම. n -3, උප 

MHD, බයිබලයේ පොතක්. a. -ial 

provide Gy25608, අ. කල්තියා cosMdeds, සූද 

DQ? වෙනවා. w. -l, යෑපයු, (සිටියහොහ් ආ 

අයේ) හොත්. n-nce, කලිහ් gand BSS, 

ඉදෝව පිහිට. a. -nt, කලින් සූදෘාහම්කරණ, 

මහ්තගැණ යලකන, සකසුරුවම, අ. -ntial, 

දූව පිහිටෙන් සිථරුවූ 

province ඉප්රාවින්ස්, 4, යමන්ඟකරගත් oa, 

ණටයුත්ත, කොට්ඨාසය. «a -ial, පලාන්, ප 

ලාත්ආාකාර, අසංස්කෘහත: n පලාත් O, 8a. 
a, -lalism, අසංස්කෘහ භාණාව, යම් gosda 

යක MEMEDHD Sods cosas හෝ භාෂා 

රීහිය 

provision ප්රො විස් න්, nN. සෑපයිම, සූදානම, ඈ 

හාර, නියමය. v. ආගාර වථග සපයා ඉදානචමා. 

a, -al, කලකට නොහගහොඟහ් ප්රයනාවට සෑපයු 
ගහෝ කරණ, MBA, පිරිමසහ 

proviso ප්රෝ වසො, %, Side නියමය. අ, -ry 
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Provoke ප්රොචෝක්, 9. උපදාවනචා, gAdaa 
චෲ කෞපකරණවඒා, ॥ෲ. -cation, ඈ; විස්සිම. 
මනාපය, Sato උපදවන කාර්යණඥය. (/. -cative 

provost ප්රොව්අස්ව්, n. අග්ර පාඨශාලාවන භෟය 
කයා, SOV නඩුකාරයා, ෲ. -ship 

prow €Ga, 2. නැවචේ ඉස්සරහඟණො ටස, ඇතිය 
prowess ම පු ඈ ස්, 2. විකමය, පරාක්රමග, ශෙ 
යය [ගෞලථුරු Garts හැසිරෙණළවා 

prowl පෆ්, v. සොයා හොරේක්න් ඇවිළිතඑ්ය, 
proximate ප්රොක්ස්ඉම මට්, අ, gm. සමීප, ॥. 

"107, ඉතා oSaomd 
Proxy ප්රොක්ස්ඉ, n. යමෙක් චෙහුවබ som 
Sa, එසේ කිරීමට බලය GED පත්යක් 

prude පරෑූඞ්, m බොරුවබ අධික ලජ්ජා හා යුත 
කම් අඟචණ ඈති, අනික ලජ්ජා ඇඈතස්තී. ,. 
“ery. , -ish, බොරුඑට අහික ලංජා හෝ 
ගුණඑන්කම අඟවන, බාහිර ඛාරිතු අගිණ 
පිබාහර දේ ගැණ වැසි සලනනණ 

prudent 361 AHO, අ. ගුවණ ඇඟි, සිහිපරිණෂං 
ඈති. 7. -ce. a. -tial 

prune Cox. v. D1 අතු ඝාහිණචා, D, HAS 
SeMEO?. n. SOR එලවශගීයක් 

prurient ජ්රඉරි' අණ්ව්,. 4 EGO, කාමුක කල් 
පනා හා ආශාවලට mS. 2. -ce, “CY 

PTY 665, 6. භොදටම බලනවා, එබී ACHE 
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psalm සා ම, ෲ. ගීතිකාව, භක්ති Gos. ඈ. 

Psalms, බයිබලයේ පරණ ශිවිසුමමේ පොන 
ක. . -ist, ග්තිකා කාරඝා, n. -ody, GAm» 

කීම, ග්හිකඟා රැස (. -ist) 
Psalter සෝල්*ටර, n. ගිනිකාපො නත. ॥. psaltery, 

Gm GHSADOO Hoes nat o8n Hon 
වශීයභ් ['මබොරූ'යන අථවත් පදයක් 

pseudo ස්යුඞ?, (OOD මුලට යොදාන) ‘dds’ 

3601311)/ 11 ශද ඬා නිම, 4. බොරු කාමය. w. -oug 

pshaw ම ශ!,' inter? gz! ඡා ! චී! හින් ! 

psychic ම්එසඝසක්ික්ක්, a. ආහ්මය සමබඟගා. අ, -al 

psychology මස කාල්ඔජ්, n. අධඞනහ්වම විද්යාව. 

nm, -ist. අ, -ic, -ical [ පක්ෂි වගීශක් 

ptarmigan මෘථ මි'ගන්, nu එලිකුකුලන් වැනි 

puberty of ADS, n. චැනිඑය පැමිණිම 

pubescent ogais'ycdd, v. OSS පැමිණ 

RQ. Ne -CO 

public SQA, a. OPaJOmo අයිති, පොරු, 

S60. un. මහ ජනයා. xn -an. AG gems 

DO), යුඨග්යපාන Rema. n. -ity පබලිස් 

QC, කප්රසිගිය. n. -house, BHerD ශාලාව. In 

public, ප්රස්ඩයෙහන් 

yublish GAGS, 0, ප්රයසධකරණවා, G59 52 වි 

DBD GHW MIMD, n. -cation පබලිකේ 

es, ota ඉරිම 
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pucker පක්'ංඅථ, v. රැළකඟකරණචවා, රැළී ගහ 
ණවා. 2, 

pudding පුඞ්ඞිං, x පටි SS ආදිය මිශ්ර කාට 
DA) නෑම වගීය ක් [ඞ කරණචා 

puddle පඞඞ්ල්, n. DADE, මඞකසිහ්ත. v. ම 
pudgy og, a. කොටම තරබාරු, පත 
puerile ප්යු*"අමරෙල්, a. ලාමක, බොල දු. //.-10* 
puerperal අ්ය' ඉථ*ප'.රල්, a. දරු වෑළ්ම සම්බණ 
pulf cg, නදන් ගුස්ම පිට කිරිම, ශ වාසය, 
OES සුලංපහර, පුශර්මල, අහි ප්රශංඝාව. v. 
පුංඛනවා, යුජ්පනඵා, අභිශයෙන් ප්රශංසා නර 
Gv. ඈ, -y, BA ABAD (ෲ, -ness) 

putin පරලින්, n dg පක්ෂි වශීයක් 
pug oa, n. වඳුරා, මිටි බලු dda 
pugilisn ප්යුජ Gd‘, xn. මල්ලව පොරදඉදල්ලීඉ, 

nm -f. a. -tic (ඈති, කලන So. 2. -ty 
pugnacious පග්නේසේ, a. ගහගැණිමට gam 
puisne 6953, a. ag@08; අපුධාන [ 74. -ce 
puissaaé Cypd add, a. විකුමාන්ෂවිත, ප්රබල. 
puke ළක්, 6. වමන කර ණචා 
pulchritulde පල්කුට්යුඞ්, n. SRINNOMS, esse 
pull පුල්, 6, ¢Go2O., නඩනචා. xn. #89, ¢& 

DW ලඋන්සාගය, ඈදීමට eden sew 
pallet පුල්ලැට්, rn. තරුණ BSE, කුකුල්පැටධියා 
pulley පුල්ලි, n. කප්පිය 
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pulmomry සල්මො€ළු නරි, 1. මපෙණහල්ල සම්බ 

&, වඵවුජ්ඵථුස 

pulp odd, n. මිදුලු, ලොද, ඉලාදාවෑනි මමා 

ඉලාක් ථුව්යයක්, අ. -y, Dig, SES ආණාර 

(71. -iness) 

pulpit පුල්පිච්, x. Edam mA, ධම්ංසනය, ෲ 

seer, මද්ශහාකාරයා  [ණචවා. 1, -iorn 

pulsate පල්සෙට්, අ. 22:8 වැළටනවා, D100 

pulse od, uw ම් මුං කොල්ලු බෝංචි ආදි 

වශී, නාඞ්වැ ටීම, හාසිය, ගැගෙණ පාර 

pulverise පල් වළළරස“, % p9<j XC <2D9.n.-ation 

pumice ප්යූුමිඝ්, n. (ශිහිකදුචලින් Asie මන) 

සැගැල්ල හතු වැනි ර්රච්යයක්. a.-ous _ 

pump of, n. දිය Mt mos යන්නුය. 

v. GO ආදිය නගනවා 

pumpkin පම්පජක්ින්, , පුහුල්, වට්ටක්කා, CR 

pun පන්, 6, සරදාමට ටථි වචන Arno» හෝ 

මයාදානචා, 73, 71, -ster 

punch පංචි, 2, හිල්කරණවා, අනිනවා, 1. පහ 

ර, සිටුරූ කරණ ආයුධයක්, DAO පතය, පො 

න්ස. 2. -eon පංසණේ්, ආධාර ල්කණුව, ගැල 

D 84 අල්ලන පජ්පය හෝ මිම්ම, a,-y, මයා 

බ්ර 6035; 

punctilio පංක්ටිල්යො, ॥. සුසෂමක ම, gave 

Helo හෝ කාරණය. a -us, Gd නියමවල් 
හෝ 8x8 arms (7. -ness) 
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punctual පංකට්යුංඅල්, a. නිගමවේලාවට්ම කර 
me. 7, sity 

punctuate පංක්ට්යුඒට් v.(.; ආදි) හචන්චන 
ලකුණු ෆයොදානචවා. ඈ, -ion 

puncture පකේම්යු2්ය, ni සිටුර, ඉදකටු pea 
Sot වු pds නුවාලය. ඉ, 

pundit හණ්ඞ්ව්, ॥. බ්රාහ්මණ පණ්සිහයා, උගතා 
pungent පං 'ජණ්ට්, a. කටුක, ක ට්දෘචන, සැට. 

m cy [ෲ. -ment 
punish SBS, ව එඳූඞුවම්කරණවා. a. -able. 
punitive «gre, a. Se පිළිබද, 
punitory’ ප්යනබොරි, i ණ්ඞ 
punka 2 com, n. පංමඡන් සෑලීමට 'එල්්ලා mam 
puokeb උඝක්, com 

punt Es, % පල්ල පැතලි මස්ඹ්යෑ චශීයක් 
puny ප්යුන,. ය. කුඞෘ, බල ad 
pup: od, m බලපෑවියා, අඞම්බර නරු.ණ 
puppy පජ්පි, i m. -pyism [”. -age. a. -ary 
pupil a3, n. ගෝලයා, ශිෂ්යයා; 2909x390: 
puppet පප්පැච්, 2. රූකඞය, බෝනක්කාෟ. ඉඹ 

-ehow, රෘකඩඞහ, ටීම [ness 
_ purolind-adéeceRadA, a. ered ඝඳුරූ වු, n. 
purchase 'පථචැස්, % ම්ලේඛ ශන් ඟෘ. ෲ- 
Medd ගැණිම,' මිලේටගන් ee.c.-able 

274 
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pur පර්; o> =porr { onese 
pure. 595, අ.- ශුඞ, B88¢,Heqd mS. n.-ity, 
Purgatory ‘sd e238, n. රෝමාණු ඈ ne® 

පාසළමාචනසථඵථා De, ශුචශිනිසථාංහකය 
purge *පරථ්ප්, , (කූණු ආදිය) පහ කරණවා, ච් 
ඉරවනනරණවා, n. -ation. a, -ative, oBa 
ඟරණ, මිරේවනකරණ; n. විරේචන බෙන 

purify ප්යුරිම ලෙ, 0. cha කරණවා, පහදාවන 
චෟ. m. -ication 

Puritan ප්යුරිංම ණ්, 2. කිසහිය්යති ආගමි සිරිසිද්ර 
Sem ඉඇදාන්මට උන්සාහ කල එක් සඝාචන 
emsms. ෲ. -ism. a: -ic, -ical 

purity «356, 3, (pure &.) 

purl ‘cd, 6. කුඞා ගල් අස්සෙහ් බහිණ On 
_ රමෙන් හීහ් ශබදයක් ඇනුව Die යනළා.,.ෲ, 
එබඳු හීන් අඟ, ගහ්නහම වෘවිය 

0117116011 -ප ථ (55, %. පිට අවබ සථා නස 

purloin 'පරථ ශලොඉහ්, ve සොරාගභ්හචා 

purple 'පරථිජප්ල්, %, රන් නිල් od, GLARE 

හෝ නේජස,රත්නිල් පොරෝණය. a. 

purport 'පථපෞෝර්ට, 9. හෑගෙනවා, අදහස් හ 

ජණවා. n. අභිප්රාය, අදහස 

purpose *පථ්පස්, vu. අරමුණුඟකරණවා, අදහස4ග 

රණවා. rn. Gon, අරමුණ, a. -1683. 77. -1% 

purr පථ, v. බලලෙකුමෙන් ‘G5,’ යන. ගූ 
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ws M28, 2 We ශබදය දී 
purse. odes, % QO Bs පයු මිබිය; ඉ. gee 

පසු මබෂයේ ' දමනවා, .මසය,ය් md අමන් තද 
කරණවා 

Pursue *පාථසයු, ov ලුගුබපි තවා, කරමගෙණය නං 
වෲ ලබාගැණ්මට උන්සාහ කරණවා. a---ant, 
FQW යන, ඉගුරෑප, %., -ance. nv «it, maz 
දම කරගෙණයාම, ලබාගැ HDd උන්සාආ 
කිරම 

‘pursuivant -&:545 වණ්වී, .%. ඉංග්රචාරය, දූන ය: 
pursy 05%, ය. BS හරබාරුූ {nf -ance 
purvey ඉපෘථරණව, v. (හෝසක්න gle) saad: 
pus od, % ගෑ රව. 
push gs ඉං. DISDI ao, ඉක්මහ් 96d»; 

වය්යකරණ්යා.. 2. agesso, 2683 ඕහෑ කම 
pusillanimous ප්යුසල ලැන්ඉමස්, 4. ඉෆධ්යෲ හැ 

ති, බයාරු. 3, -10% 
17088 පුස්, 2. ඛබලලාඛ හුරහල් න මක්,පූ? 20. 77 

“Y, QW බලලාම Qsnw හමක් 
pustule oddg.s, 7 M68 eB Sie 
put කුළු, ඉං Gdat, තබනවා. n. «Bd. Aa 

CISD, කුඞා පහර 

putative of IUD, a. අභිමත, 58d 
putrefy ogOSeeq, v. කුණු *වආ59, දර aba 

%.-action. අ. -active 
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putroscens ප්යුට්රැස්'සණ්ව්, a. කුණුවෙහ.-. -56 
putrid ප්යුවරිඞ්, ය. කුණුවු, n. -ness, -ity. 
putrification cg ව රිළික්ෂ හ්, ෲ කුණුවී 
putty o65, n- (8461 ඈ ලංලිමට හාවිභානරණ 

බලදා,ම. v ඒ AGAMA අල්ලනවා ඝහෝ සව් 
කරණවා 

puzzle odd, ඈ. බ්යකුලහතාව, හේරවි් ල, 
 පංප්රහේළිකාච. 6. MAE කරණවා, කලම්කලක 

උථණඑ්ය,. අනුමාහඟයෙන් සවිනවා, ෲ॥෴~91631. 

pyramy පිග්මි, a n. =pigmy 
eyjamas මපෙජාංමඅස්; % Heard gem 

MED. Ben mgd 
pyramid පිර * අ මිඩ,. n. orc ලි පවබම් ඈණ යූරා 
ණ ලූගෑබ් වගීයක්, ඝන dros. අ. -8/1,. -16,168/. 

pyre පෙර, n. දූරස$ය- 

pyrolatry මපෛම රාල් ' අට්රි, ॥, ශිනිදොවියං gu 
භ්ම 

pyrotechnic ටං පම රාබෑ හික්, 1! | 

pyrotechnicul ම මප GOisA කල්, .-[.2. 24 

ළි NLD සමබර. n. -icsy, ගනි කෙළ oY 
‘GoD dan. ॥, -180 

pythou e6cem=, n. පඹුරා, 2, -::288 B® 

ණෑස්, පජේණයියකන්ගී, ජිමිසියාරි. (0,-13 

pyx- පික්ස්, nO Eom න ශාලාවේ මාආඅතනුබලඝ 

රඟ් 88 මිල MAD ඉපට්විය, Ga menage 
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5. 

අ SO, eaters 7 චනි අසගරය, 50) ero 
එමටබදං යෞදහු Meh. 

-guack වා ක්. 6, නාෘරාවචෙක් හ් ගනආනනවා, 
බොරු චෙකම්කරණචා ඈ, නාරාගඛ සූව 
බම්කාරයා. බොරු Fc, go®S ode. ෲ. 
“ery, බොර; ams අසමමටි වෙදානම?£ අ, ish 

quadrange " ඇයවාඩ්රැංග්ල් ne Cayvenns ණය, 
sanded Se a ylar 

Quadrant. eeDh5S5 ඈ චකයෙ.න් බනුමී' av 
තය. ee Cen Og ගාග නතු, 
ශග, Qos යන්නය [m.sure චතු“ස්ර කිරීම 

quadratic නසවාඞරරට්ග ක් අ. Dads ෴ං. යග. 11, -6ටු 
yuedrilateral ඉංසවෑඞ්රිලෑට් අ රල් a ai ශෑ 

තරක් භෘ කොන් හතරක් md ඈ. Dados 
.ස, සමහඟහලය. 

quadrille: *අවඩ්රල් (හෙ!) OSC; 4. යුගල wax 
ර ASS කාණ්ඞ. හැදි කරණ mone, OMG 
දෝමහකු විසක් කරණ පහන Has): 

Wadrillion ඉ සවාඞරි/(ල්යණන්,. n. Cost: ඉලක්කම 
ස් සශ බින්දු 24 co Gem ගණක.. 

quadruped පටාඞ්රූපෑඞ්, ෲ. සිච්පාචෘ 
Quadruple සඞාඞ්රාජ්ල්, n. චනුර්ගුණය, awd 
| Odek v.. සහභරෙන් වැඞ්කරණචා 
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quaft * ක වර, v. හුඟක් WOO ගෙණ Aree, 
quagga ක්වෑග්*ග, ෲ '“සි*බ්රා' වැනි දෘකුණු අප්රිකා 

චේ &®o eds 

quagmire sJOidiee@d, n. Og6, ගොහොරූව 
quail SES, n. අ විකුකුල් ESed omens: 
DT MSS gienmh:, අ ධෛයපිචෙනවා 

quaint Sel&<J5, අ. San:d, අනියම්, Ses a, 
588 අති god. n. -ness [m. -er. a. -y 

quake ක් චික්, v. වෙච්ලනවා, කම්පා වෙනවා. 
Quaker s¥e@-en5, , Society of Friends සම 
ආගම අභෑවේ Smenss. n -ess.(f.) n, -ism 

qualify Sedgeom, v. exias කරණවා, 
මදක්' බාලකරණචවා, අ, -inble. m «ication 

quality ක්ව ල්ඉව්, n. ගුණය, ගතිය, Dard 
අ. ative, ගුණ MEAD, යමක sts ගුණ නිය 
ඡ් හරණ [ හසහාපය- 

40811 ක්චාම්, n ඔක්කං:රය, පසු”තෑවිල්ල, ම 
quantity SES, n. පුමණය, ගණන. a 

sative, ප්රමාණය සම්බ, යමක cds ප්රමාණය 
නියම mde ! සම්බන්ඞ නහණම කාලය- 

quarantine Weld eSn, n. භෑවේ ගමනං 
quarrel ක්චොරථ 'රල්,  ඞබරය, ස්ඩුව,- v. 
DAS කරණවා, a. -some, AAS. BIOS 
ලෑඳී (mn. -ness) 

quarry e066, n. (ගල් කඞාගහ්ඝස) og 



551 

චල, B56. ඝෝ දෘඞයම්තල am ගොදුර. v.. 
(ගල් චලෙන) ගල් කඩා ගන්නවා, ෲ -ier, 
-yman 

quart #0, mn. ගෑලුමෙක් හනඉරහ් cog 
ච, MGs, අ. an, OMdOm, සහරවචෙනිදින 

quarter ක්චොර *'බථ, n. mmeded ණනෞටස, කෑ 
ලු රාත්හල් 28, බුසල් අට, දශා හතරෙන් එ 
'කක්, දශාව, පලාන.. න, හනරට බෙදනවා, 
(හභේචායණ්ට) නචානෑකන් නියම නරණවා, නවා 
තෑන් ගන්නචා a, 19, greased Dom; 
tm නන්මසකට එරක් පළකරණ සඟරාව. n. 
“Master, Get හමුද,චේ ලැගම් ගශවල් හා බඩු 
භාර මුලාදෑනියා, wis නොසඞි pes භාර 
සුළු මුලා ද? පියෙක්. ॥. -॥් හනරෙහ් කොටස 

quartette: අ කාල් nm. මක:ටස් omdHed 
Quartet Qs යමක්, සිව්පද කවිය, චතුරංග 
MCs ' 169 නෑමු, n. ඝඹතරේ ප්රමාණ පොහ 

quarto කාෂචාරථිටෝ, a. my omeo හහ 
quartz ක්ඛමෞර ව්ස්', 1. නිරූචාණාගල [ds 
quash ක්වොෂ්, 2. අචලංගකරණවා, සටක්කරදාම් 
quasi කවේ 2:28. බොරු, om gddde8 
උපයඟීය ණ්: 

quarternary ක්වාරටර්තාරී, a. හතරක් ඇනී, 9 
ws බෑංගින් ¢:8 [කය 

yaaternion “MOOS Mes, ඈ. Owe Ond 
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quatrain ක්චොච්ෂ ඊ න්, % Weg mde 

quaver ක්්ඉව්'වර්, v. ඉලලදොනවා; ලෙලචෘ “ම 

කිසදඥ්යවා. ne [Arm alone, nm. -age 
quay කී, n. Gdéded බඩු පබ්බත හෝ ගොභං 

quean 2, n. නංරු.ණ ac}, වේසෘ eX 
queasy s'B88*, a. බඞදාඟභ~ස, DDen OD 

40660 SEH, n. Rod. රාහ්නී,;. -hood. a -ly, ° 

E33 සදෘශ, Sood Ms 

queer e356, අ අසූව, Sand. 2. -ness 

00911 ක්වෑ ල්,.මැඞපංචෆ්ව < ds, සභණයකරථණවා 

quench ක්වැ ඤ්චී තිවඞඟවා.- සිංසිඳුචහචෘ,මෘ 6). 

පඑන්වනඑෲ, a -able 

quern ‘sie,da, mw Qs අඹර්ය ae 

querulous sOrsard, 4. C60 Bom. කොඳු 
රස්නාවු nx -ness 

query ක්ව්රී- mn. odeod. 2. gad S m6 eebo-n.-ist 

quest ක චා අවි nacho f-able (n.-ness) 
question ක්චෑශ්චන් ෲ॥ පශ්භය ere. :අ 

quitble WHOA, අ. තපරලෘාකීම, වෘ ලකීම 

quick Se, අ. Bey, ඉන්මන්, aa. ඉක්මණින්, 

nm. -ness, අං -on, ඉක්මහෝකරණවා, ප්රාණවන් 

කරණවා, COMgmomds. 7. -hedge, පෑල 
ඉනී චෑට. % -lime, මනර Smog පිලිස්සු 
හුණු. 7 sand, පලය යට අඞභතරාය සහින 
OS බසින O15; ලෝහි සරැඟා ඝෝ OG. 9 
*800, පෑලඉ Seo 
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~quicksilventSetts@-25, % රසදිය, ade 
quid කත්පිඞ පුටු, Sane C403), ර්රච්යය,, Sat: 

රඟ 5S 
quiddity,~ PERS, n: සාරය, සුළු Dea, Seat 
a: Clay cis [o. % -ce 

qQuiesceniPeraede: ස 'සණ්වී, a. නිශ්චල, wot 
quiet කහවල ට්, නිශ්චල, ශාන්ත. n. Sd 
Oe ore pw Ga, කෝලාහල හෑනිනම. ණූ 
භූග්වලසාරණවා, ෆලචණන චා. %, -ness, -ude 

40119 අ ලොකු පිහාව්ට, Cas are, 

Fail ක්වීලව්, m med OCD 10-2185 Hess 
mings CDE MASE a. 43. ඡ් q. 8&3 
තන DSF ගද" හැ" දුව්යය 

10192" SENS අ owas ඈ” හහබැගික් gic. 
quince: 8H n. ගෙස් නක්. 
quinine ක් වෛනනෙන්/ හෝ සජි (හෝ) 

ක්විනීණ්, % clad ඉබිගෙන් Oso 
quinguennial ක් ෆන්ක්වැත්නි'අල්; acon අව 

රුඋද්දනම වරක් සිදුවෙන,.. වනු 5 ක් පචනින 
quinsy, SH, ne උගුරේ ලෙඞන්- 
quintal ක්වීක්*ටල්*ෲ, හා ය ඞරය [em Ca 
‘quintessence N95 BA cd-coased, %. mda, amd 
qinullion ක්විඥණ්විල්ශන, n. එකේ ඉලක්ක. 
Son avg 30 dont ගණන 
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quintuple ක්විණ්ට්යුප්ල්, a. ce Qe. v. පස්ගුණං 

m6 ead 

quip ක්ෆිජ, ॥. කෑෂපෙහ නද උන්නතරය, වචහ 

ond, ඇහුම් පදෘය 

quire Meead, n. නඩරස්ඉක්කොාල 24, othatd 

පහු හෝ සඟරා සම්බණාව 25 HO 28 දූක්චා 

ගණඇආක, ගාංයකං-සමූහය (choir බ.) 

‘quirk *"ක්චාර්ක්, nu. COSEY, වෑලකීම, On 

\ ලඋහන්තඒය [n. -vance, BEredBSO, O10 දිම 

(quit SEO, 6. අඟ්ඈර- යආඑඵ්ය, a. නිදාහස්ං 

quite ක්ඉවව්, ad. ney Sean, ඉතාම 

quiver SHH 3d, v: CCH MO, ර3(ආලගදානවා.. 

n. A@an2Q0 [Gea sas od Gag 

quixotic SHSsd@R@Ogss, a. මමාෝඞ්ලෙස අද්භුන 

quiz ක්විස්', vu. සම්ච්චල්ශාරආනචා. 7, 

quoin කොඉහ්, n, පිට ome, Kral mama) 

00010. 6299, 2. කිඞා පිණිස වීසිහරණ පෑතලී 

වලල්ලක් (esd නොවන, 

quondam කවා ණ්ඩැම්, a. ඉස්සර් පමිඟඤණක්වු 

<juoruam ක්වෝරම්, n. කංටයුනුජා රමම cHOMs 

සාමාජ්න ගණන 

quota ක ව*ව, අ නියමචු ඉනාටස 

uote ක්ඩචෝව්, v. සඳහඟ්කරණවා, ගෙණ O10 

වා, උපුටාගස්නචා. a. -able. n. -ation 

yuoth sis. (ඞඹඝෝ)ක්වහන්, v. Keds, නී වෙයං 
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‘quotidian SOSnees, a. Emem: Seeds ‘ 

Enon. 77, [උන්තරය, mdac, eda : 

quotient Sedseecd, n. BHAESCD OMHDE 

R 

r ආථ, සෞඛඞීයේ 18608 gayvda. 60 qimd 

Qe saved ලැඳ€බ, 

rabbi GDR, 4 යූමදෘ ච් ගිහි ගුරූෑඑරයා, eat 
rabbin රැ බ්බිස්, බෙව් cara S220, Barr 

a, -nic, -nical 

rabbit රැබ්බව්, % රට od. [පිරිස, 7, ment 

‘rabble රැබ්බ්ල්, *, . නෝලාගල සමූහය, de 
rabid රැබ්ඉඩ්ි, අ. පිස්සු, උමතු). n. -311688, 

“68 ARGS. AG පජස්සුව 

race add, n. වේගසෙන් 58, ඔවච්ටුවට oF 

විම, DEBS, O23:0, වංශ්ය, SID. ණෲ 

ehneced රුචනවා. ni-es, අසුන් රුවවීම සමී 

තිය, n..-er, ඔට්ටුචට. ලුචචෆන අශ්වයෘ.ං a-ial, 

ගෝත පිළිබඳ 

rack රැක්, n. පුරාණ වධක Como cman; ea 
ems පලල් තරණ යණන්න්ය, රාක්කය, Ast 
කිය මන් os වශීයක්. 6. ඇඟ ඇද්මඹේයර්, 
මඞුනරණවා 

racket රැක්ඈව්, ॥. (ටෑන්නිස් 400) දැල් 
sag පින්න, කලබල ගෝව්වීය 
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racoon Asn, nl pddded කුඞා ස්ව්පෘ.෴ 
cod 

racy 668, ar: Teen} උග්ර Je, බඛබලෆගත, 
73, ඉ101688*~ | [ වට, Odd 

raddle රැඞ්ල්, n. රතුසායඹ, අඟ පටලවා කල චෑ 
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radiant රේඞි*අණ්ව්, අ. රැස් එස රුවන, අලිහෙ 
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padiate e5856, », Ad විහිඉදානචා n. -or, 

රැස් නික්මෙන een, n.. -ion. 

radical රැඞඉ කල්, a. මුල්වූ, සවභාවින, ovg 

ණී. ॥, මූල්- OVAr, gma, ඹෘ ගව gdm 
ලෙස Chand SO උචමහා බැවි කි්යන්නාංං 
%. -068ඞූ. 7. -ism [ජයේ eamde 

radicle රැසික්ල්, nm. කුඬා- මුල, Ae සැදොන ඞී 
radish රැඩීඉග්, n- a) 
‘radius CSOed, 4. චකයක මෑදාහිට පිට ABD 

ට ඈළඳි om Qsd ඉරක්, අරය. a. -81 

radix රේඞික්ස්, ෲ. මුල, ධංතුව; උහ්පන්නිසං 

raff AG, ॥.. යෙඩු, නිශ්ඵල~අය | රොයිග. ,.. 

raffle රැල්ෆ්ල්” ॥. නකොම්මළ ඈදිම) ඉලාතා 

raft රෆ්ව්, ॥. OMS. උඩුප ය. n.-er Ad බෲ 
,.. sage, cde Sa 

‘rag රැග්, n. nde, wisn: a. -gede 

. BDO, චැරගෑළි අඳින (n. -ness) 
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ragamuffin Ac*G@UGa, xn. MODE neo 
යා, o2g0e. [ebnda, වෑරෙහ් පචන්හ 

rage" මරජ්, n. De කෝපය, og ආශෘව, a.-ing, 

ragout ‘6@, 1, emést රසඝවන්කල මස්පෙහි 

ragwort රැග්*වර්ට්, % සැලචග්යක් 

raid 659, n. සටහට.යම නෑනක්කට වෑළ්ම 

rail රේල්; n. හරස් EBA, මාචරය, රුමිරන යෘ 

කඞ පල්ල, අන්වෑල. vi මාඑර බෑඳූ මේ හෑ came 

රණවා, බණිනවා, ගරහභණවා.' n. ~-106,- සා ඤු 

සහන මාචර චෑටබ, M6, ගැරහුෑ, 7, -way; 

troad; රුම 6m පාර් -%._-lery, mime, සරං 

cele 
raiment මථ'මණවී,. අ. Gig); වසනු 

ran රේන්; . ॥. .වෂි” වෘසස, v. වහඟාවා, 

-1688. (2.--$/, වෑසි අධි ඟෑ ව 3ං- (71, 10988). n.-bow 
ඉරණ්බෝ, sdgwo. n. -fall, වැසි චෑ සීම,වෑ 

සං omer 

raise Shed’, vr. ඔ්යවනඞා, ගොඩනගනවා, චෑඝී 

යාරණචවා, රැස්නර ණවා, චවහඟචඑං, rime 

වා, උඝන්රථුකරණවා 

raisin ථේ සංර, nm. චවිගලි PEDO 
46]:,0) GS ( හෝ)-2ාථ්ා, 1. රජ, රාස්්යා, කුමාරශෘ 

rake ඉථඤක්, %ෲ දානිගොයය-, එකතුසරණ ද 

26හ්න ආයුධය, සල් ලාල්ය, % දුතිගොසියාදෙ 

තං එකතාකරණචවෟ ප්ර*ංචඤමිහ් එකතකරණවා., 
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ෂසායාබලඝචවා, මතු කරණචා 

rally රැල්ලි, අ. mdw රැස්කරණවා, mDH 
ගෞඳ සවභාවකනකට පෑමිණෙහවා, asd 
ඟරණවා 

ram රැම්, m (පිරිමි) බැටළුවා, මේගරයාශිය, gd 
බාරය. v. gat», වදූදානවා, එකට තදකර 

ණෘචා, 1.-mer, n. -rod, හදාඟකරණ gaa 

ramble ADAG, 7 ABS m0 ඇෑවිථ නවා, 

හොමග යඟවා, එකක M18 කථාකර්යණ්යවා... 
DBS ard ඈ චදාඔ 

ramify රැනඉ ගෙ, v. අනු ෆිහිංදනවා, eas 
S25 අහට SHE යඟවා, 2. -ication 

ramp 29d, r වලක් 62m, 68D5s, 60 
DOS og¢Rsd කෙළන්වී හවඵටනචඑාෘ, a. -ant 
Om මෙගා oD, cde me eoadd om 
ප්රිහ්වී 45a (n. cy) 

rampart රැණාපාථට, n. කොටු පවුර 

ran රැක්, v. දිවිවෘා (run හි අහිත) 

ranch dod, n. හෲ ඛිම (ns -ness, -ity 
rancid A380, 4.69 SBD 899, nae. 
rancour Goad, 2. අති 6Oza, අති කෝධය. 

@. -rous [Bons කල, අප්රවේෙසමං 
yandom AMOS, a අදුඹමාහභලෙස ආල, ge 
range @505, v. COCD නබගවා, ged D6 aso, 

කුම්යට M22, තෑනින්් හෑන ඇවිදිනවා. ne 
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JOC, යහ GS ප්රමාණය;ප්රමාණය, FU, EB 

cs ශක්නිය, ගිහිමැස්ස, vn, -£; රෘාජකීය වණ 

පාෆලයා 

rank. රැක්, % පෙල, වගඟ්ය, DOD, යථානය, 

Bes. 5, O8xMHO අයිහිවෙහවා. a, Qa. න 

ඉද්ට වෑවෙඞහ, කුණු රස ඈති, gdm, we. 

nm. -ness. nN. -8, සාඵණාඝ්ය යුඞඉහ්වා otha 

rankle රැක්, 5, කුණුවෙනවා ඈවිලෙහනවචා,., 

ඇටබිස්සෙඟවා [සබා . 

ransack රැන්සෑක, ..යම්පූ ණී අගක් සය බලං 

ransom රැක්සම,_ 3. ම්ම මල) SHO vx. මී 

CS මුදානවා, තනිදාගස්නුරණවා. a: -able 

rant AO, v. හා චෙස් Heo ඉලසං යැ 

DADS MDs, GRO ෆඨදෝඩඞඝඟචවා | 

rap Ad, , -ඉක්මන් ome. >. ; 

rapacious Gedad, a. Sof, නණොල්ලකාර. n 

-ousness, -ty [DScet 
rape 65,71. බලාහ්තාරයහ් ගෙණ යාම, ගස් 

rapid ABD, n. pe» ඇල්ල, ගඟේ සෑඬඞපා ඇරං 

බෑබුම. a. ඉක්මන්, වේගචහ්, %,-11688, -ity 

Fapier ඉ€රථපි' අර, nm. ans නඩුව [නැම 

rapine Ades, n. බලෙන් ගැණිම, ඉකාල්ල 

rapt Add, ය. ඝෑරගෙණ Ks, පිහියෙහක් Bem 

BD [ගස්ස 
2308011441 රැජ්ෑඈටෝරි'අල්, a. අදිසිඹගෙ න් අල්ලා 
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rapture Adogs, n. අතිශය BRo, බලවෆ් උං 

Mogme. a ous 

rare 6:95, a. G5, අහරථග, Ds, එඞා. සරු. 

Sa BOD: n. -eness, -ity 

rarefy Adqueq, 2. නූතකරණච්ය, 7. -action 

rascal රැ ස"කල්, n. තකක්්නඟඞියෑ, Gedinmdx, 

z4q.. -ly, තක්කඩි, 6mdon, HO. n. -ity 

rase GStd',t DOOD හෙලා දමනවා, මකාරදූම 

චා, සුශදෘමහවා.- ඈ. -ure, -iom (raze ,), 

rash Ad, nog, added. a ඉක් ES! 

ණනොබලෘ Bx mom, මුරණ්ඩු, nm  -ness! 

rasher රැග් 'අථ, nm. MDA ලූණු Grci Ved 

පෙන්තක්. 

rasp 'රස්ජ්, % දෘහි පීර, හිරම්ණය, ඉ. CHP OSS! 

mad, හිරමණෙහන් ගානවා. n. -berry, රට; 

කටු ඇ ඕල්ල චගීයක් 

rat රැව්, අ. මීයා. n. snake, ගරනියෑ; Smell the: 

rat, OS OS (CO OOM. 

ate රේව්, ඈ. ප්රමාණය, නියම ප්රමාණය, Bea, 

අයබද්දා, 6. හරවටු කරණවා, සෑර කරණවා, 

ඉගයකරණවා, ප්රමාණය _.තියම හරණවා. අ-.. 

-able (7. -ility: At any rate, STO 9DS! 

ratber රාංදූර, ad. චඞා කෑමැන්් හන්, 0.8 

sed, මදක් [ණචවා. 7. -10811009) 

ratify රැව්ශ රල, v. wed හරණ), එලංශු. 

| 
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ratio ©58®, n, ප්රමාණය [( චා. 2 -ion 
ratiocinate. LEMdgesd®, v. ada කරණ 
Tatlon. රේඝ ණ්, .ූ. නිමවු කෑම ZO SMC 
Tauonal Ad -අ'ණල්, a. සිහිබුගි ඈහි, සළච් 

2D, Sdeids, යුක්ති සහිත. 7. .~0688, «ity. 
7.' -i8t, ක ෘයචාදියා, හේතු දාර්ශියා. ෲ. -ism.. 
a. -istic, n. -e රැලි, 0136,6 889 

Tattan රැව් ෆ් n වෙචෑල්, වේව, (ෆෲ, ගෑරම්විය 
rattle රැට්ල්” nn. කට කට WHET, කබ —mO 
OD කෙළ බඩුව. -0.. කබං කට ගාහවා, ny 
“snake, :චල් ඟ් ඈ.ටමවචලික් කබ DO" Qwest: 
වෙහ විසකුරු සර්පයෙක් 

ravage රැච්එපජ්, o ආලාපාලකරණවා, Daan 
_ චා, ~මංකෟල්ල සැඟවා., 

rave C59, v. උමතු ලෙස ඉහ? MBs Sct 
MOIDSGED,- ප්රලාප ecdad: yg, -ing; 

' ප්රලාප කථාකරණ, COq; 1. උම්තකම න් 
i sBOoR8SO, ඔල්මාදාය [mer 
revel LOC ඈ, පැටලිල්ල Smadas, Sores: 
raven ඉර්විණන්, 7. M=HeScs, selanoay 

ඝෟ, % AS, Stora moe, Verdot 
ඟෑ; a. -ous, ඉතා SY Seo Ms gon 
ඟිජු (අ, -ness) (කඳුරෑ 

ravino *6Sed,n. ane අඟර Digs: පටු මාගීය, 

2K 
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ravish රැවිඉන්, 7, HORS අල්ලාගඟණ e583, 

බුලාන්කාරයෙන් ඝනියක් හෝ madd gen 

කරණපවා, ජීතිමත්නරණමවා. ॥, -ment 

raw 363, ඈ අමු, අසංස්කෘත, හරි ගස්සා OG, 

MOGs. n. -ness 

ray eS n කිරණය, රශ්මිය, ශහ ඵඑලිස, මඩුවා 

mes අයිති මත්ස්යවගීයක්. ॥, less 

raze මෑ *"ඝ්-, v. BDO හෙලාදෘූම්ඟව්ා, මකෘදාම නවා, 

'ඟකට්බුංක රණවා“-- 

Yazor €ර්'ස*'ථ, , දුළිපිහිය, sadn 

reach රිච්, v. ඳුක්මෘ තිබෙඞආවා, දික්කඋර්ණවා, 

ලබාගන්නවා, ලඟාචෙනවා. n. SA ගෑණිට 

oni rms? බලය, ප්රමාණය, ජලය පෑතිර්ං 

තිබෙන හරිය 

react රිඈෑක්ට්, අ. හැවනකඟකරණචා, ප්රතිකියාකර 

ණවා, geasins Decks කියා omadm 

වං, n. -ion (අ -ary) 

read SO, ඈ කියවනවා, , ලකුණුවලින් gaod 

ආවා, a. -8016 (711, -ness) 

readily රැසිලි, ad. අප්රමාදෘව,සහසුවෙන්/(1'6349' බ.) 

readjourn SqiB' cox, v. භෑවත කල් දූම nos 

readjust රිඈ ඞ්ප්ස්වි, අං නෑම්ත භයිගඟස්සඝවා 

readmission 87, 59S gs, ॥. MOM චෑද්දෘගෑ 

A, DAD FINI BD 

readmit 37,850, v. 0.00 වැද්දගග්හවා 
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9m ඒන්තුගහ්නචෘ. n. -tance 
readopt S'eedsd&; 9, mda GS;29990 පිළි 
ගන්නවා ead ඈතිකරගහ්නවංා 

ready RO, a. අප්රමාද, සුදූභ මි, දූසෂ, පහසු, 
¢08O.<ad. -ily. n. -iness; a.-y-made, DB af 
සෘෑථු. m-y-reckoner,Oig ගණන් oda. පොහ 

reaffirm SercJ'@d8, vi නැචන 'සහහක කර 
ණචඑා, නෑවන කියා හිවීනවා 

real රිං ඉල්; a. ඇත්තට $ odAn, සැබැ, අචංඟ 
7, -itY, WHO ADD, erat. v: -184, හහ් 
චූ SSdeqs senmes ගෝ Me. oo 222, 
ඉෂටකරණචා,, ලබාග න්නවඑා, බඩු මුදල් කංකුං 
ණාවා (a. -8016,- ™ -ation , ෲ. ism, «rth. 
(Oo: 5m) eGo දුක්වීමට උන්සාහන: Tbe 
ist’ අ, -istic. 

realm L49,.n. රාජ්ය ය, 68d25 
ream ‘Se, n, කසදූසි 630 angn [රණව 
Feanimate රී ඈ හ්ඉ මම වි, ov. DOM 3266 Day කං 
reap Sc, ?. ගොයම් moods, CAO aT Ds 
reappear රිඈ රප්ථ, o. නෑවන ඉපමණෙනවා. 

nm. -%036 [Om ඉල් ලඟචා. m toation, 
reapply Spidseas, o- හැවමහ සොදහනවා, adr 
reappoint S¢.demecgd, , m8a පත්කර 

ණවා, m-. -ment 
tear O56, m. oedeos@ere වස, පසූ Mocs. ණෲ 
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iQ කරණ්චා, පස්සා කකුල Ss කෙළින් 

චෙනවා, n. -guard, gasdmeS පස්සෙන් 
යන Amd කොටඟඝ 

reascend රිඇඈෑ ඟ්සෑණ්ඞ්, v. හෑවන NAR 

reason ඊස්ංන්, n. සිහිබුසිය. හේනුව, කාරණය, 

අදහස, යුක්තිය. 1 කල්පහාකර ATMA»; 

ඔපජ්පුතරණචවා. a -able (%, -ness) [හව 

reassemble රි ඈ ස්සෑ ම්බ්ල්, ?. නෑවත රැස් ඉව“ 

reassert රීඈස්*සථ ව්; re නෑ චආා~ ක්යා සිවිඝචා 

reassion රි ්ඈ ස්ඟෙසඟ්; 5 හෑවහත-ජිසම කර ඉදා 

නළා, හඟෑවහන පවරණචවා 

reassure Steegd, , DOH සහඝහසකකරණව? 

ඟෑවන GODx18 SGHO>.. mw. ~ance 

reattempt රිඈට්ටෑම්ප්ව්, v.01 උත්සාහ 

Smt 

reave 88, 2. ACAM OM came? 

ceavow 8'@@Os;. බව, DOD ප්රකාශකොට Ro 

who, 29m. පිළිගන්නවා [74, nm ment 

‘rebate S800, අ මොටකරණවා, FADS eer. 

rebel රිබෑල්, 5, කෑරඳි ගහණවා. nm. රැබ්ඈ ල්; 

॥ නෘෑරළිකාරයා, රාජ්්යරදුහියං 

rebellion රිබෑල්යත්, m 21680.89, කෑරැල්,. 

ල. ය. us (n. -ness) 

rebirth @O2Z හ්; n. නෑඑහ GoES [ODMH ෲ- 

rebound රිබෞණ්ගී,. 5, ආපසු පනිඟවා,. cds 
= 
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tebuft රිබල්, n. ඉක්මන්, හදිස්සි බාධාච ont 

භතහණම, පරාජය. 5. 

rebuild රිස්ල්ඞ්, v. TOMO ඉගොඞඬඝග HB 

‘rebuke රිබ්යුන්; අ. තරචටුඟකරණචවා, අවවාදකර් 

Od. 0. !රවිල්ල 

rebus රිබස්, ඈ॥, Dm රෑපඑඵලින් දක්වන -ඉන් 
rebut ඊබව්, 5. නිතනරණය D6, Chester 

කරණවා. .?7/, -%&! 

‘recall රිකෝල්, 6. DOM අණගසනචවචා, Mog 

ඉගඟන්වාගන්නවා, අවලෑගු නරණචවා, සිහිහර- 

asad. n. [නාරණවෘ, mn. --ation 
recant රිනැණ්ව, v. BD දෝ දෙවනු odessa 

recapitulate රි*කපිව්යුලේට්, 6. acastme. & 

Do දෝ DOH Bawds. .n. -ion [ ඵා; 

recapture රිතැජ්බ්යුථ, uw දොචඥෆු අල්ලා asta 

‘recast ඊ*සාස්වී; ' 9. 10m විසිකරණවා, නෑවත 

බාන්තනරණවා 
recede S88, v. පස්සට්යනවාෘ, අසුඛසිනවා 

receipt 885, n. ලැබිම, ගාරගන් DDO be as 
ලියවිල්ල, නුවිහන සය. v. 

receive රිසිව්. ov. CAH, BSnatabs. as -able 
recension Se න්ත, n. පොතක් ශුඩයාරිඉ, 

Box. n.-ivt 

recent Sad. a. අභිනව, ego, අළුතෙන් 

කැෑඹිණි හෝ සිරටුවූ. n. -cy 
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receptacle රිසෑජ*බක්ල්, nm. භාජ්නණ acest 

DAD 07H [අ4. -ve, nm -vity 

reception Saidaat, n. 0159, පිළිගඟණ ලෑබ්ම 

recess Sait, %, MDA හෝ MHS සථානය, 

debs සථාය ය, Egos, වැඞඩ නැවැත්වූ 

කාලය ( (recede @.) 

recession Saeed, n. පස්සටයාම, Ad: e@a 

recipe රැස්ඉපි, ॥. (ඉබෙභෙන් 424) 560036, 

recipient රිස්ප්ඉ'අණ්ව්, n. GANA, CAMEGS 

reciprocate රිසිජප්රොකේව්, අ. මාරූවෙන් මාරෑූ 

DA කරණවා,. හුවමාරූකරණවා, ය.-81), 1 

-ation. 7. -ity 

recite Seecd, v. Rar ඉදෙහවා n. -al, Bow 

zo. n. -ation රැසිඉව්ඔඝනේ, කීම, හැදාඊම, 

උච්චාරණය (a. -ve) 

reck, රැක්, v. ප්රමව්ඝම හෝ කල්පහාච ඈති 

වවා, a. less, තදා ඉප්රවේසම, EMAC 

කිලි (ෲ. -ness) 

reckon Asis, v. ගණණන්කරණවා, සලනනඑ, 

කල්පණානණරණවා. ॥ -ing. ගණන් ජෘරිම, 

ගණස් බැලීමි 

reclaim රිසොල්” " හෑවහ ලබා ගෑණිමට & 

යෑකරණ්යව:, අස්වද්දාඟභවා, හරිගස්ඛාගන් me: 

අං -imable. 7, -1118:01011 [ 28 

recline 8eemees, ඝ. ඈලවෙනචා, හාන්සිණ් 



567 

recluse Sse, n. හෘපසයා, චඑඟවාසියං.?.-1011, 

eOs® ems හාපසමයකුඉසෙ goad muadk 

SD. n. -eness, GED වාසමයණන් මචෙන්වීම,චහ* 

Doe DO 

recognise රැක්ඔග් ම නෛස-,. ve අඳුහඟනවා, CF 

ගන්නවා. a. -8%016, n.. -sance. 77, -tion 

recoil S8em@ce, vt. පස්සට..පජඡිනචා. 7. 

recollect රිකොල්ලෑැක්ට්, v. 2.2m OADM 

චා; (රැක්ඔල් ලෑක්ට්) සිහිකරගන්නචවා, Sm 

ක්ෂවණනව්ා.- n..-ion 

recombine රිමකාමිමේබෛස්, 2. 210m එක්ක 

Cand: [ගන්න ඵෘ 

recommence ඊීම් කා මිමුන්ස්, 6. D1OHD os! 

recommend !රැක්ඹම්මෑණ්ඞ්, අ. COLA ගෑණු 

ප්රශංසාකර Hand> යමක් ක්ිරීමට දැසමිනි 

aD දහව්ය n. -ation. @.-atory | 

recommit ථී නා 2 මව්, v. Om භ:රකර ers 

නෑමත හිරකරණවා. n- -ment, -tal 

recompense Ao Mic We, vr. sACCEGROD 

ගුවනවා. ණෲ. ප්රතිඵලය, Sooma । 

reconcile රැක්ඹන්ගඩෙසල්, ov. සමගිකරණවා, එ. 

කගනරණවා. අ, -8%016. 13. ement.i*n, -iation 

recondite Aa MadesOO (ඟා) SomWHO, අ, 
oad, gd, 228d [awa ons 

reconduct SemmamO, v. හෑවත 2,603 
reconnaissance SemaAkdowd, n. යුඩකටං 
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. යුතු Me පරීක්ෂාකිරිමු. (බලහඟචවා 

reconnoitre රැක්ඔන්්නොඉ'ටර්, 5. _පරීසශාකර 

reconquer ඊථීකොත්'කර, v. ody Snows 2d) 

reconyuest Sere D:dO, un. Mio mssa; MD 
reconsecrate SSm208SH0, v. MOD M5 

806 HE >,7.-ion | a6 e502. nation 

reconsider Seom2d8-O5, v. a0 කල්පනා... 

reconstruct Samad ps5. v. m18m ood 

නග වා, WOM mem 

reconvey Semaded, v. හැවන ශෙණයනවචා, 

DOM ඉසිතිකර sond> 

evcord රැක්'අථඞ්, n සටහණ, ලියච්ල්ල, අ රැ 

ඤෝරඞ්, සටගහඟහරණචා, සිතෙහි ධාරණකං 

, ඊගුස්භව: 

recount Sema, 6. නෑවහ ගණආවා, වෙන් 

'චශයෙහ් ක්ියාදෝනවා [m. -ment — 

wecoup Sad, vu. SMDMEs, අලාහං ගෙවආවා. 

‘Fecourse Semide, n. උපාය, පිහට 

recover රිකව්*අථ, v. DiOD ලබාගන්නවා, ඝු. 

, ඩවවහවා, oBosed Nos. a. -able. n. -y 

recreant ෆීනර'ඉ ගව්, 1. බයක්ණාරණයා, BO So 

ඈත්තා_ 

recreate රඊික්ර්ඒව්, v. Has සංස්ඳුචනචවා, amg 

කරනවා, ඉසල්ලමකරණවාෟ, % -ion. a, -ive 

‘Kecrement SHO, අ. රොඩු, OB 
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recriminate S93QSHO, v. එකට Om OGG 

චෙහවචා. a. -ive. a. “ory:  -ion 

recross S@apd, 2. MDM හරහට oMds, නෑ 

වන එගොඞවවනචවා 

recrudesce 3e3S, Aid uv. ප්රාණවහ්නරණවා.ෲ -n0a 

recruit රික්රෑ ව්, n අලූත Argo Gai ඟේවායා. 

vy ga භමුදුචට මිනිසුහ් qpeos Acod 

නවා, ඝෑවත ලබාගන්නවා 

rectangle රැක්ව්ඈ ගල්, සමව ණ රසූස. a.-ular 

rectify රැක්විගලෙ, ?. oSndamds, ශුඞ කර 
ණවා. n. -ication 

rectilineal: TAC Sees) a: සෘජු රේඛා. ස 
rectilinear රැක්ට්ලින්ඉ ඉර, ) Ba, සෘජු රේඛං 
rectitude රැක්විම්යුඞ්, un. maf{m.d, අවඞඛක කඹං 
rector රැක්ංටර,ෲ॥ ඵක්. smoam ෆද්වගැතනිගයෙ 

ක්, SA» උසස් පාඨශාලාවක මුල් ගුරූචර ශා,- 

සම ඝඟශාස්තශාලාචවකඅයසිපතියා.අ.-181, n.-ship, 

“ate. ॥ -y, එකී අයගේ නිව්ය හෝ පලාන 

rectum As0s, ඈ. මලපහවෙහ AAD, Ege 

recumbent SQD AsO, ය. ඈ ලවු, හාඝ්සිව සි... 
Sm n.vy. [සුවචෙහවචා. a.-ive. ?, -ion 

recnperate SaapoesO, v. ගරිගෑස්සෙනවා, 
recur O'and, 9, 510 මතක්වෙනසචවා, 19H 
හෝ 05006 සිදුවෙනවා, a. -rent. n. -rence 

recusant Lery‘a HO, a. 20 හොෞවෙහ, ඉසම් 
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මහත, n. ॥& -ce, “cy 

red AH, a රත. nm. රහපාම, Oa. n..-ness 

අ, -dish, මදක් රතු, v. dén, 64) කරණව 

රතනුවෙනචා. nv. -breast, පක්ෂි වගඟීයක් 

redact. ර-ඞෑක්ව්, අ ශුඞකොට පිළිමයලකාද ණචා.: 

a. -ion 

redeem 888, v. මුද ගන්නච්යා, ගලවනවා, නඳ 
හස්කරණවා. අ, -able [14 ඈ 

redeliver’ ඊඞිලිච් '4 ඨ 6, හැවහන Mdeqm2r 

redemption රිඞෑ ඉ ජේ, 1. Goa; BO 

red-handed රැඞ්හැණ්'ඬඞනඞ, a, Om 63 ලේහැව 

ණු gor ඇති, Horde g’ 
rediscover යඞිස්කච්ං'අථ, r. නැවහ ඉසායෘාගං 

WOO. 77, ,/ foo 

redistribute ටීඩිස්වීරිබියුට්, vs mOm ea SE 

red-letter AHe15'¢d, a. රනුවන් EQS1415,Qw’ 

sedolent රි ඹ *(8.2ව්, a. සුග්යති. 2. -ce, -cy 

~edouble රිඞබ්ල්, v. Bos කරණවා, DOH 

DOD කරණවා මහා වෑඞිනරණවා 

redoubt S628, ॥, සවල්පකෘලික කුඞා බලං 

කොටුව, a. -able, nadas, OW පරාකම- 

a. -ed, ශුරවීරනම ගෑණ. gta, ශූර වීර 

redound රි ඞෘණ්ඞ්, v. (Soom වශයෙන්) සිලු 

වෙනවා, ංවඟවා, ආපසු CMe» 

redout රිඞෞඛ්, 71. =redoubt 
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redress රඊිඞ්රැඝ්, න, හරගභ්සනචා, සහණයණර 

ණචවා, 77, 

red-tape රැඞ්වේප්, n. රතුපවිය, රාජනාය& පිළි 

බඳ තද භාවය. 2. -ism 

reduce-SOges, 2. අඩුකරණචවා, ච්ඞා පහන් සච . 

භාවකබට පමුණුවනවා,. යටහ් රණවෟ, Dd 

පචත්චනචා, අන්ය චශීශකට පමුණුවනච්යෘ්ය ය 

-ible. m. -tion රිඞක්ෂ න් [-ce, -cy 

redundant රිඞණ්:ඞණ්ට්, අ. චෘඞ්පුර, ඉසික.. ni 

reduplicate රිඞ්යපලිම ක ඵ; එ SQ Gi කරණවා 

BD කරණවා, වැඞ්කරණවා. %,. -ion 

re-echo රී ඈමක; 0. දොවෙළාටර egfosd ඉදා 

නවා. m දෙංකතාරයෙන් උපන් ඉඅංකාරය, 

reed රීඞ, %ෲ. බට, AA®». a. -y, බවගස් ගහණ 

reef SG, n. Qed ගල්පර හෝ චෘෑවිය, ර,වඇං 

හරහ ගකොට කඹ. පංක්තිය, vu. රුවලෙක් 

කොටස් ඉකු(ද: බඳිනවා. a. -y 

reek රීක්; v. GB ames, ටුම හගිනවා 

reel රැල් ... කූල් Dam |ed!e3, D642. 

වෑණෙණසණචා, Or වෑණි omc? 

re-elect’ ඊඉලෑ aid, අ. හඟෑචත තෝ රාගන්නච: 

n. -ion (artim sxeqme 

re-embark S¢rSO25a3,0, නෑචත Ms Sm? 

re-enact Sq,0.e88, v. භෑවන ආඥාපණවනමව: 

reengage Sqeiniedd, vr. භෑමඟ රොදාහව:ෑ 
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we-enlist Sy: Add, v. DZD බැඳෙනවා 

MDH GxseDHO>. nv. -ment 

ve-enter ෆිඇඅෑණ්'ටරථ්, v. MOD Gi ndedn 

‘NRe-TY. 71. -rance [ හවා 

re-establish -ථ අ ස්ටෑ බ්ලිග්, 2, නෑවන පිහිටුව 
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relevant A@@’2acHO, a. ප්රසනාවම ems aH 

යට සුදුසු, අඟුරැප, EGC. 2. -ce, -cy 

reliable S606 අබල්, 
reliant Saee' අණ්ට්, fe (rely @.) 

relic රැල්ඉක්, n. NoAsgQ යමකින් 86:4 

කොටස, ධානුච 

relict රැල්ඉක්ට්, xn. වැෑන්දාඹු 

relief 58g, 1. පහසුව, සහණය, පිහිට, මාරූ 

කිරිම, රුපය නෙරා Sai OMH AND 

relieve 8GD, v. පහසුදෝොනවා, සහණය BOM 

වා, මුදානචා, මාරුකර ණ්වා 

religion SS eed, 7 ආගම. a -Us, ඈගම, 

ආගමාගුකූල, භකක්්ජිවඑන්ත (- -ness). ॥&, 

-sity, හක්තචන්හකම, 4. nist, ආගම 

කාරඹා 

relinquish SQo:@3, v. අනහ්අථිණරවා. n. -ment 

reliquary 273995, % Ha sSd6HxD හෝ 

මපට්ඵය 
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relish රැ ල්ඉෂ්, v. Di9AGO වා, 6,528 නවා. 

‘m. Get, රූචිය, Oneal *ය, ලැදිකම 

reluctant S set’) <5, a. enOi,¢Sa.2.-ce,-cy 

relume 832s t 
reluntine රල්යුම්හ්, fv. නෑවත එලියකරණවා 

rely" රිලෛ, v. චිශ්වාසඝ නබනචෟ, විශ්වාසක 

රණවා. a. -iable, විශ්වාස හළ හැයි (2, 

-ness. n -iance, විශ්මායස. a. -iant, විශ් 

Ora 6 ah 

remain 8593, v. 2,88 BOM, ඉතරුවචවෙ 

නවා, COAMDs. n. -der, ඉතුරු ඉදාය ow 

කොටස. % -S, ඉනරු Gd, මෘතශරීර්ය, 

පොන් ms: කෙහෙක් 20,6630 642 

නොකොට තිබුන ග්රන්ථ, HroR eonh 

ඉතරුවු ඉද 
remand ර* මණ්ඞ්, 0, දොවනු විභාග පි රින හිර 

භාර්යය හැවන තබ ඉවා. ඈ. 

remanent රැ ම් අහැණ්ට්, a. ඉතුරු 

vematk , රිමාර්්, , වචනවලින් කියනඞා, සල 

ක ගවා. nu. BOM, etme. uw. -able, අ 

6®, අද්හුත, විශිෂට 

remarry 20:66, v. MOH mdDE NOs 

remeasure 691996, %. හැවහ DAMA? 

remedial රිම්ඕි"අල් a. (remedy 2.) 

emedy රැම්ඉඞි, vu. සුඵකරණවා. n. පිළිසම, බෙ 



( 580 ) 

SEO, උපාය, සහණය. ua. -iable. a. ial, 

පිළියම්, සහණඹඥ G6 [-rance, € aa 

remember 83,8°O5, v. මතක්වෙනචා. %, 

remind රිමළ මගාඞ්, v. සිහිනතරචණවා 

reminiscence රැ ම්ඉණිස් ose, අ. මතක්ඞචීම 

මනක්ංචන දේ. අ. -nt [-ness. a. -ful 

remiss 8S, අ. අහපසුකරණ, ඉප්රෂව්සම්. x. 

remission රිම්හ් ඉන්, 7. ඉ ඬුවීම, බුරුළලදඳිම, se 

මාක්තිරීම, අහන්ඈරිීම 

remit S36, a. («Ged වෙ හුචට) යවනචා, එරදා 

සහගමාකරණවා, අඞුකරණමතා. mn. -tance, ero 

essmamd මිල යෑවීම, එසේ යචනලදාඌ 

මුදාල, wu. -tent, කලකට නවතින හෝ අඩුව _ 

Dn DBD බහිණ උණ [යෙ 

remnant රැම"ණණ්ට්, n. ඉනුරු කොටස, Sat 

remodel රිඉමාඞ්ඈල්, 6, නැවත ගැඞහුරුකර 

mel? 

remonstrale රි ංමා හ්ස්ටේරට්, 9, විරුඞව me 

ණ ගෙණ පානවා, උදක්ම අබවාදා හරණවා, 

තරඑටුකරණවා. a. -nt. % -nce {«. -less 

remorse 20050, nm. පශ්චාත්තාපය. a. -ful. 

remote Se@3O, 0, §69, OG ॥. -ness 

remount 389Onwo, yu ඇ?වත නඟ්ෆනවා 

remove S20," ogo න්කරණව:. ॥. cere 
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vemunerate S95'6@55, v. මෘන්සිය දෙොහචා, 

Seam G02, «gq ගණඟක් ගෙචනවචා' 

2. -ion. අ. -ive 

renaissance ( රිම හ්ස්'සහ්ස්, » mda goed 
renascence හෝ ප්රාණචහත්වීම. අ. -t 

renal Sac, a. එකුගඞුව oDAD 

renard රට' ණරථ ඞී, m (reynard 9.) 

rend AcdD, v. පලනචා, ඉරණවා. a. -ible 

render A&@ AS, v. ආපසුදොෝොනචවා, ආපහු ඟව 

හඟවා, දෙනවා, සිදු කරණවා, පිටපත් ond, © 

කරණවා, MAHL 

rendezvous රැණ්ඩෑවු, n. රැස්වීමට නියම «eo 

Do [සතුරු පසගයට Aiacwm 

renegade රැන්ඉගේඞ්, n. භක්තිය අන්අරිස්සා, 

renew රිණිච්, v. අලුත්වැඞියා නරණචා, නැවත 

කරණවා, නැවන SEN), MOM ඝපිරනර 

ණවා. 7. -॥] 

reniform G6 Mecid®, a. වකුගඩු ආකාර 

rennet AWa10, n. කිරිමිදුව්මම omen ode 

වහු ලඟ බැටළු බෞක්කේ සාරයක් 

renounce €@akastd, 5, අහං රිණචා, තමාට අ 

යිති භෑත BLD. xn. -ment 

renovate AW@Medo, v. esat කරණවා, අලුන් 

චැඞඩයාකරණවා. 7. -ion 

renown රණ හ්. n. නීර්භහිය. women. a. -ed 
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BOSE, enim ofa 

rent Addo, n. Ade, 6:9, 6:09, Seco, 

2. AGO ගන්නවා oars ඉදාෘඞඟවා, a. -able, 
n. -al, AG මිල (-nounce බූ, ) 

renunciation රිණක්න්සිඒෂ ෆ්, n. අත්ඈරීම (re- 
reoccupy රිඛක්ක්යුමේ ප, 2. හෑවන Daomde 

චා, හෑචන යොදඋනචා 

reopen S@ds3, 2. a8 අරිණවා 

reoppose SQ@deojd, r. නෑවන බාධානරණවං 
reordain 8@ée8n, v. mem පන්කරණචවා, 

හැෑවන නියමඟරණවචා 
reorganise රිඕඹීථ "ගන ණ්, v. නිසි කතමයකට 
DiWM පිහිටුවහවා හෝ @a2Ga0). n. -ation 

repair Seared, v. අලුහ්වෑසීියාකරණ්යා, හරිගස් 
acts, පිළියම්හරණවා, යනවා. 7, -ration. 

අලහත්චෑඩියාකිරිම, gars 3ගවිම. arable 

repartee රැස 'අථ ඵී, n. දූක්ෂ උත්තරය [ආවා 
repass S'od, ve නෑවහ යනවා, හැවහ පණචව 

repast රිංපස්ට්, ඈ॥. භෝජනය, ¢Qdi පස 

repatriate SedOSeO, vr. DBx රටට නෑවන 
යචඟවචා, 2. -ion 

repay S¢d, අ, DOM EMOMD), ප්රතිඵලදො 

ඟවා. a. -able. n, -ment 

repeal SE, v. අවලංගුකරණවා. 7. 

repeat SO, v. හෑවහඟ කියනවා, භෑවහකා රණවා. 
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Bonds, 4. DDH Bers කිරිමට Sa? 

GO ලකුණ. ad. -edly, හෑවන M10 

epel Sac: ?. ආපසුපන්ණගආචා, විරුූඛ කම 

පානවා. a. -lent. m-lence, -lency 

pent රිපෑණ්ච්, v. spore ලිවෙනචා. (අ, aa 

ගාන, de-ant, පසුතෑ විලිචෙහ. n. -ance, පසුහෑ 

විලිවීම 

repeople රිජජප්ල්, v- හෑචන මිනිසුන් පදිංචි 

කරවණවා (එම sake නිතරවීම 

repercussion Z-sSades, n.. පස්සට පැනිම, 

repertory රැංපා 56028, 4. භාණ්ඞාගාරය [කය 

repetend Aden, n. දශකගණමන් GNC 

repetition රැජ්ඉ විෂ් න්, xn. නෑැෑවතකීම, නෑව 

නත 858, හම [රණචා 

repine Seeosy, :'. කණස්සල GMD), කොඳු 

replace රිඉපල්ස්, v- තිබුනතෑහඟ 10m HAMS> 

replant රිපලෑණ්ව්, %- DOM QwEgDds 

replenish රිපලෑන්්ඉණ්, ?ං MOD පුරචණවා. 

පරිපූ.රැනාරණවා. vz. -ment 

replete Se@O, අ. සම්පූ ණයෙන් පිරී තිබෙන, 

ආඞ්යව තිබෙන. ॥. -encss, -tion 

replication රිජ්ලිකේෂන න්, n. උන්නරය, පිටපත 

reply රිමෙ පල, 7. උන්තරඉදානවා, 7. උන්නරයං 

repolish රිමපැල්ඉෂ්, - නෑවත ඔප Ome 

report රිම්ප්ර චී, 0. දෘන්චනචා, ප්රස්න m=, 
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චාරභාකරණචෟ, n. දැන්වීම, ආරංචිය, ws 
m2®(2861) ශබ්දෘ්ය 

repose රිපෝස්ං, 6. සෑහපෙ නවා, හා හ්සිමචෙන 
වා, විශ්වාසය තබනවා. n. සැ තපම, Ba 
වචාසය,නිශ්වලය, n.-al [-ory, හභෘණ්ඞාගාරය 

reposit රිපොස් 'ඉව්, v. ප්රම්ව්සමට MAME». ෲ, 
repossess ථී පා ස්'සෑ ස, v. නෘෑචන බුක්තිවිඳි 

හඟඑචා [(ඌෂාමෂරංපණ කරණවා 
reprehend රැජ්රිනෑ ණ්ඞ්, v. m5O0Q කරණවා, 
reprehensible රැජ්රිහැන්සබ්ල්, u. නරචටු කල 

යුතු, SGFaediom කටයුතු. x. -ness 
reprehension Sd8aisen, n. තරවටුකරී ම, 
OG 220618 SBS9.a.-ve 

represent රැජ්රිඝංණ්ව්, v. දක්වනවා, වෙගුව 
ට පෙණි සිවිනචා, moe Gam පාහසවා, 
අ. -able. n, -ation, දෘක්වීම, රෑපය, Led, 
ගණපාහ කාරණ චෙහුචවට GoM ASOD. a. 
-ative, 4, වෙහුවම් පෙණි BSta> 

Yepress ඊපරැස්, 2. මැඞපචන්වනඒඵා, යට කරණ 
වෘ. a. -ible. m. -ion. a -ive 

reprieve 538, v. මරණ දාඛුවම කල් දූමහචා. 
mn මරණ දඛුවම කල්ද මීම [ණචා 

reprimand රැප්රිමෑ ගාඞ්, 2. mest හරචටුකර 
reprint ඊප්රණ්ව, ve නෑැවහ අච්චුනසනවා, 2. 
නැවහ අච්වුනෑසූ පොහ 
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reprisal රිපෙප්රස්' 'අල්, ඈ. පළිගැණිම Shilo ඈ 
C62, පළි හෝ ඉලාභවශයෙන් සතුරාගෙ 
ක් උරුරාගන් දෝස 

reproach රිප්රොෝච්, v. SE8HADD, «66 

ණචා, ගරගණචා. 7. a. -able, a. -ful (n.-ness) 
“eprobate රිජ්ළ රාබේට්, ඈ GeO, අන්ඈරිය. v. 
ටෙෂකරණවා, GED කරණවා, ගැර COMA». 

1 රුමෂටඨ්ය, ජඞයා, ර්රරාචාරයං. n. -ion 
reproduce ථ් ප්රාඞ්යුස්, vr. mOm උපදාචනචා. 

% -tive රිප්රොඩඞක්ඛ්ව්, mdm උපදෘචන. 
n. -tion රිප්රොඞකක්ෂන් 

reprove 53615, v. තරවටුකරණවා, (Ode ගෑ 
. ණ) අවචවචාදාකරණවා. a. -able. n.-al 
reproot Sesig, n. md2Q), අවවාදය 
reptile AdS@ ( හෝ) රැප්ටෛල්, n. Aman 

සත්ය, සථපයා, නීචයා. අ. -ian රැජවිල්ඉංඅන් 
republic රිපබ්ලික්, n. මහජනස$ මහ ආණ්ඩුව, 

සමූහාණ්ඩුච, එබඳු ආණ්ඩුව .පචතිණ රබ. 
අ, -an; 2 මහජඝහ ආණ්ඩුවට පහ අය. 
7. -anism 

republish රිපබ්ලිණ්, 5, නෑචන ප්රසිඞ කරණවා. 
n. -cation රිපබලිකේෂන්, mdm 54a 
කිරීම [ ප්රතිඤෙෝපකරණවා, ෲ. -ion 

repudiate රිළ්යුඞ්ඒට්, v. තමාට නැන කියනවා, 
repugnant Cos Oo), අ. අකැමකි, විරූඛ, 
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'පිළිකුල්, nm -ce, -cy 

repulse So@d, ,, ආපසු පන්නනචා. 7, HO 

සු පැන්නීම, odds, ප්රහියෙන්පය, n. -ion, 
අප්රියනාව, 86.028, ආපසු පෑන්නීම. a. 

-ive, අප්රිය, බාධක (7. -ness) [හවා 

repurchase ථී* පා ථමචස්, v. 210m මිමලේඛගන් 

repute රිප්යුට්, v. සිතනවා, කනල්පහා කරණවා. 

॥. සග ॥ඈ. -ation, සාමාභඝ්ය meéomd, ප්ර 

සිෆිය, කීර්තිය, සෘාල්කියාචං a. -able, gas 

යන්ගේ ඇගොළ නල්පහාවච 4:8, Seas, OD 

බුකාර. ad.-edly [ඉල්ලනවා 

request රිං සටැස්ව්, ඈ. ඉල්ලීම; ඉල්ලන දේ, v. 

requiem රික්්විආ ම්, n. මලවුක් වෙ හුවවන්් ඟ 

රණ BAMA හෝ පුජාව 

require S@@2D6, v. ඕහෑ කරණචා, අයිනිවාසි 

නමට හෝ බලයට QRS». ෲ. -ment 

requisite Asd@°O, අ. ඕඔඕහෘආරණ, අචශ්ය. n. 

ඕහෑ ම ආරණරවදාය. ॥, -ion, ඉල්ලීම 

requite S@@mMS, v. විපාකමදොනවා, පළිගන්න 

චා. n -al, විපාකද ම, ප්රතිඵල 

rescind රිසිණ්ඞ්, v. අචලංගුනරණ චෟ.1?1- -ssion 

rescript ඊ ස්ඝිජ්ට්, n. විනිශ්චය, රාජාඥාව 

rescue රැස්ක්යු, 2. ගලවචසආචා, මුදාඞහවා. n. © 

ලවාගැණිීම, මුථද,ගෑණිමං 
research රි*සරච්, 2. මහාදාට ඝොයාබැලීම 
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resell Sard, 6, හැවන විකුණන වා 
resemble ඊිසෑ'ම්බ්ල්, vr. සමානම එආචා. n.-ancea. 
resent 82;:<s8, v. GOMSGOHNO,, නුරූස්ස 
BAM, අමනාපය Ameesds දෘක්චආචා. n. 
“ment, තදා අමනාපය, කෞෝසපය. a. -ful, Qn 
GBD අමනාපමචෙහ 

reserve S:mx58, v. ඉනුරුකර නබාගන්නවා. 
N. ඉතුරූකර aS Ge, වැඞ්පුර සේනාච, 
2:86 කථා හොඟරණ ගහිය. n. -ation 

reservoir රැස් ''ආර චොඉර්, n. Od, ජලාශය 
reset ඊසෑට්, v. නැවත පිහිටුවනචා, goddess 
රයෙකු භාරගෙණ ආරක්ෂාකරණවා, හොර. 
බඩු භාරගඞභ්නචා 

reship ඊීඡෂිජ්, v. (නෑවනට බඩු) හැවහ sce 
ඝවා. n. -ment, (නෑවකබ බඩු) mam 
පෑටවීම, එසේ පෑටවු බඩු 

reside රිස'ඞ්, v. වාසය කරණචවා, a. -nt,. 
2205 කරණ, AB: %, වාසය නරන්නා. n. 
“nee, බාසයක්ිරිම, වචාසසථාණය (a. -tial) 

residency රැසි *ඩන්සි, n. ඉන්දියාවේ බ්රිතාආා. 
අම:භ්යගෙක් වසන ආණ්ඩුවේ Ra 

residue රැස් 'ඉඬ්යු, n. ඉතුරු කොටස. a.-al, -ary: 
resign S3eas3, v. ඉල්ලා අහක්පෙනචා, wd: 
COM, යබස්වෙනචා, ॥. -ation dA-dest 
සේ, ඉල්ලා අහකවචීඉ අහභක්වීමබ ඉල්ලං 
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අරිණ (ලියවිල්ල, භාරචීම, -On5d 

sesile රිඟසෙ*ල්, 9. ආපසු පනිහචා. 4, -ient 

රිසිංල්්ඉ 'අණ්ච්, ආපසු ofim- ॥ඈ. -ience, 
-iency 

resin Ged*@sd, n. gOS. a. -ous 

resist S8°d®, 2. BS: Ams පානචා, බාධා කර 

ණචා. 7. -ance, විරූ ඛබවීම, බාධාව. a.-ant, -ent. 

a. -ible. අ. -less (m. -ness) 

resolute රැඝ්'ඕල්යුට්, a. 285, SEc)oIOM. n. 

-eness® 7m. -ion, සඵිරතනාව, Pedata, යෝ 

ජහාව, බෙරීම 

resolve රිසො *ල්ච්, v, සජිර්ලෙස අදාහස් mdm 

චා, කොට්ඨාස SOW MKD. හෝ බේරණවා, 

නිශ්චයකරණචා, යෝජහාචවක් ගරණවා. ॥ෲං 

සපිර අදහස. අ. -8/022 (71. -ility), a -ent 

resonant රිස්*ඕ*නණ්ථව්, අ. SGPomMGneGa, GA 

Go 6185 Om. 7. -ce 

resort රිසා'රඊට්,. r. DOM DOD amd, 

ගෑවසෙඝඟවා, අ.ංශ්රශකරණවඵා., n. DiOM a1 

DO යාම, DO0DD DH, ආශය, උපාය 

resound S6m% <8, v. SdfeMDs6SGWOs, ශබඳ 

ෆ 6, Heda (a.-ful, a. -less 

resource 86n0j5e, n. උපකමය ' උපාය, Dae. 

respect රිස්පෑක්ව්, v. සලකන ඵා, ගෞරචකර 

ණවා, සම්බහාව ෆහබෙනවා. ॥, සැලකීම, 
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ගෞරවය, සම්බංතග්ය- a. -able, Dicwor 
(n. -ility), a. -ful, ගෙ රව «Ber, නිසි. 

ලෙස ගරුනරණ (7.-ness). a. -ive, අම නා? 

Qs, OG@DS සමබමග, (පුද්ගලික. prep. 
-ing, ©8ADD 

respire Ss@esd, v. ආශ්චාස ප්රශ්වාසකරණවා, 

හභ්රස්මගෙල නවා. xn. -ation. a. -atory, gerd 

චෑස ප්රශ්වාස sOAD. a. -able 
respite Ad@S, 7m D989. අවකාශය. v. ae 
කම ප්රමාදනරණචා හෝ අවකාශ දළදෙනව්ා 

resplendent රිඝපලැ AsO, a. ද්ජ්තිම න්. ෲ. 
ce, -Ccy [-ent, විහ්තිකාරයං 

respond රිස්පොණ්ඞ්, 6. EMS දෙහවා. ෲ. 
response රිස්පොන්ස්, x Camda. a. -10/6, 
චග Baas (x, -ility). අ. -ive, උන්තර 
GED. uw. -ory 

rest Add, n නිචාඞුව, mdse, නින්ද, පි 
BS තැන, ඉනුරූ කොබඟස, ශේයෙ. ». නිමවා 
ඞු ගන්නවා, ROBHDs. නිලගන්හආවා, පිහිෆං 

ඇබෙවා. (/, -1658 (n. -ness). a. -ful 
restaurant A460 6D, n. භහෝජන ගෘහය. 
Seslea.n.-teur Adecdio dS, SEjICE 
කාරණා 

resthouse Le චීංහෲ ස්, තානායම [හාණිගෙවීම. 
restitntion රැ ස්ට්ට්ෂෂ ණ්, n, ඞඝ,චතදිම, අලාභ 
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restive AdOgd, a. coe@a, දාහකරණ,??. 11688 

restore Sd@CIS, 5, හැෑඞබඅහ දෙනවා, පලමු සව 

MES 219M පමුණුවනවා, xn. -ation. a, 

-ative, සනීප කරණ, ශරීර බලවචඞඝ; n. බල 

EOD මබෙහෙහ [ඞප්යචන්චනචවා. xn. -( 

restrain SdsQs, v. මදක් නවත්වනවා, මෑ 
restrict රිස්ව්රික් වී, v. සීමාච 603 ප්රමාණය නිය 

ම කරණවා, අවහිර ඨ Gamer :. n. -ion. a.-ive 

result රිස*'ල්ච්, v. අටගන්ආවා, සිථු*චහචා. ॥, 

ඵලය, Smad, හින්දථුච. අ. -ant, අබගන්න. 

n වහ බලබලින් අගන් බලය 

resume Sa'gd, % හෑමහ පටන්ගන්නවා, my 

එත OMS. a. -able. n. -ption. a -ptive 

resume @66,69, 7 ඝෘ රා“ඵය, aeadon 

resummon Sa30s3, v. හැවන m1G08», 

AAD DDD අණණනරණවා 

resurrection Ad-gSddien, 1. මලවුහ්ගේ 

නැවත O1859 emi TFOmnd5D 

resurvey Sad58d, v. නෑවත oSemd බල 

0.03, 0190 මනනචා 

resuscitate Sn2esxGCO, r- නෑවත ප්රාණුවන්ක 

රණචා. 7, -ion [ලර BAM 

retail (365 ල්, 6. BPRS විකුණඇආචඒඵා. ॥.. සිල් 

retain රටෙන්, :. DA2XDDH2, HDHD ගන් 

නවා, Sram} ගෙවා eemasimds. n. -eh 



(2591) 

සේවණයා, නීතිඥමයෙකුට නඩුවක් භාරදීමට 

ගෙවන See. a. -able 

retake S602, »» MOD 2's 

retaliate රිටෑ ල්ඉළඒ ව්, v. SOD OD කරණවා, 

පළගන්නචා. n. -ion. a. -ive, -ory 

cetard 30258), v. Arq) ඟභරණවා. n.-ation 

retch AD, v. Qstmmd කරණ්ඵා 

retention SO, H8es3, n. MAID GO, DDAEs 

ගෑණිම, Bes දූරාගෑණිමෙ ශක්තිය. a. -ve 

(m. -ness) 

reticence placa EE G50 නථා COs 
reticency රැට්ඉ 'ඝණ්සි, රණ ගතිය. අ. -t 

reticule රැට්ඉණන්යු ₹, 2. දල් ආකාර මැල්ල, a. 

“බ£, -ate, දල් අආංකෘර, n, ation, දල් වැඞ 

retina රැට්ඉ ංඟහ, 3. Gied පෙණිමට කාරණයවූ 

දුල් qumd සිව්ය 
retinue රැව්ශ ඟ්යු, ෲ. පිරිචර 

retire රී බර්, v. ensiEaMD, අභක්ක්ඉචෛහවා, 

පසුබසිනචා. a. -4, අහක්චුන, අප්රසිඞ, මුළු 
ගඟෑර. n. -ment 

retort 560956, 6, gimteg සහිතව neces 

GEASS දොහ?්යා. n. එබදු උන්නරය, රසායහ 

පෙරණ MUN චගීදක් 

retouch S08, v. OD. භහො;දහිරිමට වික Cm 
හරගස්ඥණ-ෘ 
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retrace රිටෙථ ස්, v. ආපහු අඞි DA aMd», නෑ 
වන අඳිනවා 

retract රිඅරැක්ට්, 6, අගක්කරගන්න එ£₹ා, අකුලා 
ගන්නචා. ॥, -ion, -ation. a.-able, -ile. (අ. sive 

retreat 8050, v. ආපසු යආවා, පසුබසිනවා. 
nm. 398,89 [-ment 

retrench S08, v. Sagd අඞුකරණවෑ, 2. 
retribution රැට්රිබ්යුණහේ, n. එල විපාකදිම, ප්ර 

ති Seo. a. -ive, -ory 
retrieve SOS8, vr. ප්රථම සවහභාවබ ගෙණ An 

වා, භෑවහ (ඔබාගන්නව:. n.-er, දෘඞයම බල 
වර්ගයක්, a. -able. n. -al 

retroact ෆිට්රෙ]ෝ ඇක්ථ් v. 56.a] ක්රිශාකරණචා. 
m, -ion [og යනචා .n. -ssim 

retrocede SeQ.8H, v. නැෑචහ භාරදොනවා, ආ 

retrograde SGQe@h, v. පස්සබ යනවා,. පසුබ 
සිනච්ය, පිරිංහණවා, අ, [ පිරිහීම, a. -ve 

retrogression SGQhaddes, n. පස්සට aod. 
retrospect ඊමට්රාස්පෑංක්ව්, ॥. පසුවූ හාරණ ගෑ 

ණ සිහාබැල්ම, n. -ion. a -ive 
return S26, % නැවත පැමිණෙහචා oF 

යනචා, නැවන දෙනවා, xn. නෑ වමත! පෑමිණිම. 
ප්රතිලාභය, ආරඥ්ඞුවෙේ චාහාව 

reunion Gara, um mdm ගෑලප්ම් eo 
සමබනධ්යරිම, භැවත සමාගමවීම 

reunite ඊ යු හෛවවි. v, හෑවන සමිබසන්ධකරණවෘ 
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revaccinate ඊ චෑ ක්සිනේව්, , නෑවත අත් 5& 
De». n. -ion 

revalue ඊථීචෑල්යු, 5. නෑවන අගය ( මිල) කරණවා. 
n. -ation [ Os 

reveal CO, v. ප්රකාශකරණවා, එලිදූරව කරං 
revelation AOgu Ges, n. O&465 කරීම, 

. එලිදරච කනකරණලදාද, බයිබලයේ පොතක් 
revel රැවටැැල, %. ඝෝෂා සඝත මසඬගල්යයක්, 

්, ඝොණ සභහිත Coes පචන්වනවඵා, HS 
සෙන් ජණආ්යනව:. n. sry. ගෝ අට සඝඡඝහවමං 
Bes clr Gel® (ණම. අ. -£11 (ෲ. -ness) 

revenge රිඵෑංජ්, 2, පළිගග නවා. ॥. පළි ගැ 
reveuue රැවඉ න, xn ආද්යයම 
“reverberate රිංචාථ'බරෙව්, අ SGomdegm®s, 

වචෑණෙණචා. x. -ion. a. -ory, දෝනොර දොෙ 
Sy yop cin 

revere 555, v. ඉතා 6.620 omnes. 
nm-nce රැව 'අ*ර හ්ස්, ඉතා ගරූඝසෝොට ae 
කම, නමයකාර්ය, toxoe; v. ගෞරවනර 
ණවා, ආමුස්කෘාෘරකරණචවා.ං a. -nt අ- -00151- 

&@ end, ගරුකමයුත, පුජාරග 
reverie රැව 'ආෲරී, %. භාණාප්රකාර ADEA පරම 

පරාව, භෘවනාව, Anse, Saas චැන්. 

සිනවල්ල 

2 
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reverse 5 8:50, v. 98:56 mo mrs, පෙරලහ 

වෲ අචල.ගුකරණචා. a. Gdos, 56.0. n, 

චඞා හරය cemvd පෙරළීම, විපයණාසය, 

අචැෑඝනාවරු විපත්තිය, පරාජය, පිමපැන්න. x. 

-al, විපශ්යණාසකක්ා රම, a. -1016 

reversion රිංමාටෂ රා, 2 හැරීථර'ම, මනු භුක්නිය 

ගැමු බලශ ගෝ බලාවරපාරොත්තු 5, ඇඈවෑ 

COD CLE MS YAH, ඉතුරූ කොම: | 2-ං-1016 

revert රිංචාරව, v. ඞභැටත බසනවා oO: එනවා 

review රිටඅ 6, තැටත බලහපචවා හා පරික්ස්ය 

කරණවා, ගුණා ලූස් පකර්යඝෂානථණවා, පරීසෂා 

කරණවා හො DOD» nr, 7 -al 

revile රීමෙ බැල, v. නන්ථලූකරණවා, DHA 

revindicate SSciHomd, v. නැවත Hood 

නටණවා 

revise රම්පෙ ස, 2. හර M65 බැෆලඟවඒ5ා. n. OF 

8,66 බැලි 2,*දූේයවනණි මශාඛධ්යපත්ර-: .??. al, -ion, 

revisit රිව්සඝ*ඉට, 6, Dito බලගණාමඝආනචා 

revive රිංඉෙ චව, 9, MID පණ උපථූ නවා, 

-අ ලුනත්කරණවා. ॥. -al, DoD ජීචනවම, නෑ 

ED Heedsss, ඉලුන් ශාඊම, ෲ. -alism. 

m. -alist 

revivity SEEQ26Q, % වන ප්රාණවහ්කරණවෘා 

revucable 3-8: DAG, a GOUQQ-G 1s 

+tyooation SSQsmsiess, 2. අළචලංගුක්ිරිම 
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revoke රිචෝක්, 9, අවලංශු තරණ වෘ 

revult Seds@6, 6, ඇයරාලෙණ්මට සලස්සඝචා, 

පිළකුල් BDO, රාජ දර්රෝහිශම moma, 
කෑරළිගසන වා 

revolution රිවිඹිල්යු්යහේ, x කරකැවීම, ආ රූ 
. මඉප9ළ්ය, චෙණයවීම. ය. -ary. v. -186, Bo 

යාය කරණවා, ය සූ යෙක් චෙණස්කරණ 

චා. n. -ist 

revolve S655, v. කර ගෑවෙණචා, කම්පනා 

කාර ධර ඉන්නවා, ෲ. -“ කරකැවෙන Udems 
ල්ය | තාච 

revulsion රීචල්ඉකේ, n. ආ 2යූ ඈද තැ ණි, අප්රිශ 
reward රිංචාථඞ, n. විපා හය, හෑග්ග, ₹, මී 

ප.කෂදෝොනවා, එලදෛධ වා 

rewrite ඊරෙව්, v. හැචන ලි5නවෘ 
reyoard ඉථි ඤාථ ට ( හෝ) Lt Sd, n. හරීයෘ 
thapsody Le<28, n. 8B ස බනා රචයාව, 

a -iv, sical, අස මබඛ නා. ෲ, -ist 
thetoric රැ ඕ3ක්, n. ඉල vad ශෘස්හ 5. a.-al, 

% -ian, ඉල -හ:ර ශෘයත්ර ඥූ යා 
theum 3g» (හෝ) රූම්, ॥. සෙම, සොටු. "ය, -y 
thinal රෛඟාල්, a. aw පිළිබද 
rheumatism Cg: 99 4*ග, n. වෘනරේ1ගය.ය. -0,-0® 
Phinoceros “2 ම ගෆස්ඉම නය්, ॥. කඟ වචේණෘ 
thododendron රෝඩොඞැණ්ඩ්රොන්, ॥ බාරණ් ගහ, ඝෝපලු 
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rhombus 21. 7, පෑති සතරෑග් ඈඡි අ 
thomb රාම, චා 26H රෑපය. ॥. oid, 

Bec o.8 සමානවු අලුවා ගෑඞය (a.-al).a.-ic 

£0110108,:£0 692258, n. පැල වශීය ඟ් 

ස) ම€ුරම, n. ශබ්දෘමයක් ews අසහරෂයෙක් 

එකගණම, එලිසමනම, cms, හද්යය, wm 

Ho, මිත්ර ශබ්දය. 6, එලිසමමනොාට ලියහං 

චා, ශබ්දයක් සමනරණව්යා ී | -icak 

thythmn රිත්ම, n. තාලය, ශබදා ODO. ය.-13, 

rib රිබ, n. ඉම ඈටය. DEW හාරවිය. ». AE 

ආකාර MG Mer, GE ඈට සමාන ලී qd cos 

ribald රිබ*අල්ඞ, n Qld. amo, LO. a. HO, 

DHS. nu. -ry, MES හෝ කුණු්යසරූප කථාච, 

DOS MES 

riband 89:8, 
ribbon SHIH, Pe Gaim os, ede cds 

rice මෙරස්, n. හාල්, බන් 

rich රිච්, අ. මළ:මගාසන්. සෑරඑත්, eae. ne 

~ළ, DMD, සම්පත. . -ness [ ගොඩ 

rick රික්, ෲ. කුඹුරක ගොයම ගොඩ, පිරුරූ 

rickets පික්ඈට ස්, n. geo ලමයිහ්ගේ qd 

ord රුවිලකම්ක් සෑදෝොන රෝගයක්, අ. -y, 

ඈට od g8e, සච්ම්දාකමිඟහ් ඉස(ලවෙන, 

ජ්.ණී [n. -dance, නිදාඉසව්ම, මබෙරමං 

rid 35, 0. ජිදූනහස් ධර! වා, පහඟරණවෘ. 
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riddle රඊිඞල්, ॥, නේරව්ල්ල, ප්රඉගේළිනාව, 
ලොකු පෙනේර්ය, vu. (තනේරවලලක්) හ් 
රණවා, 6665063 බේරණවා, බොහෝසේ 
Bes, soars 

vide ලරෛඞ, 0. රථයෙන් යනචා, අසුපිවීත් යහ 
චෘ, නැංගුරම් GO? BODO. n. පිටඋඞ සාම. 
N. ~6£, රථෂයෙහ් ගහෝ ඉසුපිබ cau, අඞුව පුර 
එණ වාක්යය [®, (වහල්) aga 

ridge 863, n. දික් og පෙල, (බදු) මුදුනවෑවි 
ridicule ට. ඉ ඉල්, n. කවමකම, පරිහාසය, ස 

හාව, DSO. 4, කවට ෴මකරණචා, ගර්හා 
කරණවා, අ. -ous, වයුලු. සිනා උපදූවණ 
(nm, -ness) 

11106 Gescj, a. බහුල, n. -ness [ ස්යා 
riffraff Sai Ad, a. රොඩු, Car? San» රේ, අධම ජඡ 
rifle ඉරෙෆ්ල්, 6, කොල්ල කඞවා. n. රැළ තුව 
wep. nm. -man, රැළ පාවක්කුකාරයා 

rift EVO, n. චිඑර 5, පැල්්ඉ. v, පැලෙනචවා 
rig රඊරිග්, v. සදානවා, සජජත කැරණවා, උපැඟනරණෙ 
CAS යුක්නක රණවා. 1. කුඹ ගා රූවල් 
පිහටුවණ ආකාරය, %, ezing, කුඹඵබල කඹ 

right මෙරව්, a. සෘජු, හරි, QQ ad, නෙළින්. 
ගරි ලෙස, යුතු ලෙස, x. හරිඵක, යුක්හිය, 
අයිනිවාසිනඹ, දෘකුණ. 0, යුක්තිය කාරඳෝොෙන 
චා, MESS». ,, -ful, හරි අයිනිචා 
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සික ම් ඈති, go (n. -ness). a. -eous aed 
Od, DS6Bad, යුක්තිඝට Omo (n. -ness) 
n.-hand, දෘකුණ හ (a. -ed), ad. -ly, හරීඉට, 
සූලදසුමලස [ කීශ, දූඞ්, x. -ness. -ity 

611 රිප් ඉඞ, අ, පහසුවෙන් emmicen, ක 
rigmarole ඊග*ම රෝල්, n. අසමබංක Aw~ ක 
ථාව හෝ ලියවිල ල, oe, අං, Dm කථාව 

rigour රිග්'අ ථ්, ෲ. SEM, සෑරගම, ඉත Ga 
ලය. අ. -rous, තද, කංකිශ, අන Bae 
(nm. -ness) 

rill රීල්, n. MA ලෙල, QA ඈල 
rim රිම්, n. x. 52, නිම්වල ල් 

rime රම්, ॥, මිරුගු පිණි. a. -y (rhyme බ.) 
rind SSS, m මල්ල, Catan 
rinderpest රිණ්ංඞාර පෑස්ව්, n. ගළ වසංගතය 
ring ඊං, ॥. වලල් ල, මුදුව, WD, කණ්ඞා 
යම, රාං ශබ්දය, හැඳදය, 2, (ඝණ්ටා gitar) 
නෘදාකරණවා, වටඛකරණවා, මුදුවක් හෝ වල 
ල්ලක් දෘමැවා. xn. -finger,, මුදථුගිල්ල:; ෲ. 
leader, DGS. කඥණ්ඞායමක ප්රධානයෘ, ෲ. 

-let, බොකුටු ඉසකෝ ඉරොදා. ». -worm, හක 

A™5CC, දාදා 
rinse Sac, v. ඉස්රුම අහනමක්සිරීමට Equd 

G& ගන්වා ලෝ E46 Eads සෞලචව 
@o «8s 
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riot 6€Se5, n. කෝලාගලඥ, පොදු සම්ං-දාන 
ය කඩකක්ිරීම්. 2. නෝලංගහල නරණවා, මහ 
න් ඝෝෂා ඈනුව Gated පඉන්චනඞා. අ. 
-OUS. මක?*ලාහල, ම ඟගෛකාර (1. -ness) 

rip රජ, v. ඉරණචඑා, පල ගචං, ඈද දම්ණචෘ 
ripe මෂෙර්ජ, අ. පෑසුන, PER. සංමපූ.ණි. n.-ness, 

9, -॥1, පෑසෙහඟචවා, ඉදොානවං; Sy Kem, 
ripple රිජ්ප්ල්, ॥. sa “ee, කුඩා රැ ළෑ 

ල, QM දියරැලං (ලහි ශබ්දය චෑනි ශබ්දය: 
2. කුඞා රැළි නගිනවා 

rise € රේස්“, 6. හැගිව්නවා, mBords. උපදින 
චෲ, මනුචෙඞඝවා. ෲ. නෑගිවීම, ඉපදිම, ච, බීච් 
ම, උස්තෑන, ගෙ:ඞැල්ල [ එහ. x. «ility 

risible රිස්*ඉබ්ල්, a. සිහාකරවණ ext C84 
risk Seed, n. අන්තරායච්යඝෑ යා සවභාව, අක් 

තතනඅව්ිමේ අහුමාහය. v. අහමානපිට md 
ණවා. අ. -y 

rite e@68, n. BBedm, චෟෘ රිහය. a. -ual. චෟ 
Sq of බණ්ධ; අ, අංගම ආදිය සම්ඛණ්ධව 
GOMOD චං:රිතු කමග, චාරිතු පොන, n 
-ualism, අධික ලෙස චාරිතු 20,088, 
n. -ualist 

rival ලරෛ'වල්, n. දිහෘගණ්ට on} ndede 
9 Comm කරන්සා, නතරශකාරථයා, අද 
SS). අ. දිනාගණ්ව end සවෙණ්ම උන් 
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ඝාහ නරණ, MOOT. 2. OM O®HO 

' ගෝ C8) උසස්ච සිවටිණ්ට උෆ්සාගහ කර 

Gado. ෲ, -ry 

rivage S08, n. ඉවුර, S066 

rive 8565, v. EO? 

river 85-45, nr. ගඟ 

rivet 86¢,0, n. තර ඈණය. v. තර Giese 

න් සවිකරණවා, සවකර DADS 

rivulet රිච්යුලෑට් n. sae, ඔය. 

roach «6:6, n. මිරිථ්්ය මත ස්යයෙක් 

road 66/8, ෲ. O:Bx, G20. a. -stead, 3g 

බොක්ක, 21,5600. n. -metal, කෘ බ ගල්. 7, 

“way, සතුන් am පාඉර මෑද කෞදස 

roam 66/9, 2. නෑහික් නෑන GHD, ඉබාගා 

ent යනවා 

roan ෂරාක්ණ්, a. සුදෘ මිශ්ර ඉඳුරූ Cm. ෲ. එකී 

OE gid අශ්ව ආදි වගීයක සභා, පදාම්කල 

සිනිදූ බැටර් යම 

roar 6615, :'. ගුගුරුචණවා, බෙරිහන්දොහවා, 

කෑගසනනවචා. 7. ගෙරවීම, ගී ගෑඹුරූ ශබ් 

දය [සූ මස්කෘල්ල 
roast රෝස්ච්, , (Od) පුලුස්සඟවා, ෲ. පිලිස් 

Fob රයොබ, v. ගොත පෑගෑරගන්ගමවා, කොල් 

ලකඹ වා. %, -der, ගොරා, කොල්ලකෘථයා, 

n. -bery, ගෞරණම, කොල්ලු ගෑම 
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tobe රෝබ්, n. 66,008, පොරෝ ණය, 825. 
9, පොරචණවචෘ, OCEDES 

robbin රොබ්ඉණන්, ॥. රතු ලය ard කුරූ ල්්ලෘ, 
අච්ච්චිසෘ [es ඈහි, 7. -ness 

robust ඉරාබස්ව්, a. ශක්තිමන්, සඉපූ ණි wed 
rock මෙක්, % පවි D2, ගල, 5. පදථ්දානවා, යො 

ලංඑහචා, ෲ. -er, odestas, තොටිල්ලේ අසී 
ලීක්. a -y. c8m ගෝ ගල්ගනණ, ඉනා 
og (%, siness). n. -ery, පෑල හිටවහ ගල් 
ගොඩ. ෲ. -011, භූමිතෙල්, % -salt, සහදාලුණු 

rocket  රාක්ඈව්, % ආකාශ එද ඞ්ල්ල 
tod රොඞ, n. ඉපල, කෝටුච, දෘණ්ඞ, බිළීපිත්හ,,. 

ඨෘර 55 ක මිම්ලම 
rodent රෝ 'ඩණ්ව්, 4. දූන්වලික් mon. n. ඳෘ 

න්එලිහ් moo මියන් awe ody 
rodomontade 66,8 2 මාණ් 500, ෲ. හිසඝ්පූංච්ච මී, 
බොරු සාරච්ටුව 

roe ර්, ෲ. කුඞා gOS aad, මූම්දෝන, neds 
togue ඉරග්, n, oats Bx, කපටි, හොරා. 

Me -@ry, නක්කඩිනව, ප්රයෝගය, සරදම් 
Qdme. අ. -ish, නක්කඞ, සරදාමට මැරකම් 
කරණ 

Oister රොඉස්"ටර්, v. භෝෂ අඹන් කහථාකරණචා 
016 රෝල්, nm. ආරූභශ කරගන් චේශය, හෘහ්ය 
කරුවෙකුගේ Amemc 
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roll රෝල්, v. පෙර්ලා ගෙණයනවා, කරක්කචංං 

Dames, පෑනලි නරණචවා, චෑණෙආඅවා. ෲ, 

ලේකම් corm, වවේට Ann ඉහා සුරුව්ටු 

කඨ්යණලථද්දා. n. -er, චටකර;, කඳ, කපුටු වශී 

ed es@oaced. n. -ing-stock, (¢3 රහහාළු ථං 

ern) රථ යන්නාදිය 

rollick Gage, v. Di OB සතුවින්යහවං 

Roman මර14'*මණන්, a. රෝම QW සම්බහභ්ධ, 

CSiD<H, කෙළින් (අච්චු :කුර;). n. රෝම 

නචර චවෑසියා 

romance 64/0, ste, n. GAS: SO. ප්රබන්ධය, 

අපූප් ශරවීරකනම ප්රකාශිත මිථ්යා more, 6h 

61D. අ. පුරාණ CES weeds භින්න හා 

@ පිළිබඳ. vc. 6 පූමළ් බොරු moo කියනවා 

romantic 6649: ඟාටථික්, අ. අසව් බබාරූ කථා අං 

කාර, අද්භූත, ශුරචීර 

Romish ලර මඉඹග්, අ. ඉරාෝමාණු 

romp රොම්ප්, v. දුව්පෑන සෙල්ලම් කරණවා, 

පෙෆ්කෙළිනචවා, n. ථුවපැහඟ සෙල්ලම්නරණ 

කෙල්ල, පෙන්කෙළය. a. -ish 

rood 6:8, n. කුරුසිය, ඉඅක්ක්%*රසෙන් හඟරේෙ 

හ් පංගුවේ ප්රමාණය 

roof රෘ, ॥. Ome, Gedo. v. වහලක් දාම 

නචා, සෙව්ලිකරණවා. ෲ. -ing, වහලේ ¢ 

චෲ. අ, -less 
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rook රෑක්, x. කපුටුච ගීයේ පංක්ෂියෙක්. x. -ery, 
එකී පක්ෂීස්ගේ ලෑ ගුම්පල, නීච ගෙවල් do, 
හෞරථ්පල 

room 6x8, x. eOss@c, CAD (තෑ මීර්ය),. 
වෙහුව, a. -ful. A.-¥, CAVEGIWD අවකාශ ඈ 
ඡි / අ -iness) 

roost 6.5, rn. පක්ෂීක් CBD ලීය v. ocD 
Cars ලගිහච-. n. -er, කුකුලා 

root <5, 2. මුල, (5 චකයක) AnD ews 68 
ශය. Seat, SID), පහත කොටස, (ගණණ්' 
SEAS) මූලය. v. මල් . දිඟචෟ, අ. -ed, මුල් 
ඈදා 755 40am, ces බ.ළී @eAD (n. 
-ness'. n. -let, කුඞෘ මුල, a. -y 

rope රෝජ්, nm. කඹය. ඈ, -ry, කඹ area eds 
2ස [හෑ ගුණවෑලාං 

rosary ම ර7'සරි, ॥ රෝස පාන්තිය, So මාලාව, 
rose ඉ ර?ඝ්', 3. Seo හෙවහ් හේම පුශ්පය, dia 

ඉල, ෲ. -e-apple, රට ජම්බු. අ, -eate රෝසිං 
ඒව්, රෝසමල්පාට, මදෘරතු, ඈ. -ery, රෝස පාං 
WAS, රෝස නචාෘාහ්පල. a. -y, රෝස පාට 
(mn. -iness) 

rosemary රෝසඝ්*මෑරි, n. සුවඳ පෑලචයීය ක් 
rosette රෝසෑ:'වී, ॥ ප්න්තපව් මල [මගන්ඛී. 
rosin රොස්*ඉන්, n. දුම්මල, ට්ර්පෑණ්්මටෛන් 
rot @GO, 6, දිරණවා, කුණුවෙනවා. ,॥, ලිරූම,. 
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කුණුවීම. a. -ten, E61, කු ණුවු, සවි oA 
(n, -ness) 

rotary 6398, a. (වක්රයමෙහ්) කරකෑවෙන 
rotate e6J605, v. m6, චෙණචා. n. -ion. a. 

“Ory, D6: 6D —H 

rote 0650, n. gzxemoems කටපාඞ *චී$ට 
පමණක් D925 > 10D කීම, කටපාඞම 

rotund SG¢ ණ්ඞ්, a. එචඛ්කුරූ. 2, -ity 
rouble රෑබල, 2. ඉංග්රිසි ස්ලිං 2 ත් පැන්ස 10 ක් 
£00 ofan රිථ් Sees [ ගා නවා 

rouge රෑඹ්, n. B52 රහුපාබක්, 9, ඒ චරණ 
rough ර02, අ. 60, රෞද්ර, දාලං 2, -en, රථකර 

ණචා. n. -ness 

round €6cd9, a, වට, එබකුරු. ad. amprep. 
වටෙබ, DIM. n. චබකරයාඉ, වටේට ගමන, 
වටය, වෙඞිමුරය, ඉණිමංපෙන්ත, DOs: දො 

යක්, n. -ness. a, -about, කෙළහ් හැඟි, Dd 

කර යන, චමකර, a. -ish, මදූක්වබකුරු 

rouse ම රෲ, 9, පුබුපුව නවා, ඉවෙස්සඟවා 

rout රෝෞව්, ඈ පරද්චා විසුරූවාහැරීම, eal 

කාර සමූනය, මග Swiard, wDo උන්සව ස 

මාගම2-, v. O5GVMSs, විසුරුචබාහරිණවා 
route 6x5 (හෝ) රෙව්, 2.00 මාශගීය [ රුද්ද 
routine රැටීක්, n දූවස්පභා 2d පිළිවෙල, පූ 

rove රෝ“, 6. a, Ba හැන 20 
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row රෝ, 2. (ඔරුව) පදිනවා. 2 පෙල, Die 

row ල රෲ, n. කෞලාහලය, ගෝට්විය 

rowdy ස රං,ඞි, n. OSBxr, කෝ ලාහලණා2ඹා. 

a. -ishe 72, -ism 

rowan ම ර4'අඟ්, n. ' ශ්” OD EGod ගසක් 

rowel ර්ව්ඈල්, % නාරකාචඑක්වෑ නි කුඞානටුචකය 

royal ඉ රාසි*? ල්, a. දජ, Soha. ෲ. අගල් 234 

සහ 12 ක් උග පලල ඈති කඞථාූසි එශගීයක්. x 

-ty, රජකම. 8 Ceeasd ළං කළගනෙක්, රාජම 

හිමය. රාජ්ළ ෆශ්චයෑය, ර්ජුං ගේ අසයිතිචෑසිකම, 

තජ බ්ද්දූ. n. -186, රාජ් පාක්සෂිකයා 

Tub ද බ්, 2, ලලහචවං, පිඝදාම්යඝවචා, මකනඑා. ॥, 

-ber, මකන්සා, මකනඉෂදාය [(ලබපබට. අ. -₹ 

rubbish CRAG, n. කැෑටකෑබලි, ෆොඩු, aa, 
rubble ර්බ්බ්ල්, n. 6D හෑඞයකටනෑති ගල්කෑබලි 
rubicund රූඛ්නණ්ඞ්, a. රතට ගුරැවු 

rubric රුබ්රික්, a. රනු. n. මාතෘකභාව 

ruby රුඛ්. 4, ර්යාකැටය. a රතු. 

rudder රඞ්'ඞථ්, n. සුක්කාණම, අරිත්රය 

ruddy රඞ්ඞි, අ. රපාපාට ඈඇ හ. 71. -iness 

rude රූඞ්, a. හැඬගුරු මෆ, 6D, අශ්ඨාචාර, නූ 

ඟන්. nN. “ess 

rudiment 6.82, ॥ මුල් eemd, O59 

Me, 86x, මල ථ්රච්යල. a, -ul. -ary 

rue 6x, % get Od, හෑචෙහවා., a. -fal, 
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ද්රක්මුසු, ODES aoa (7. -ness) [Sa 
tuff ර්, & රැළ කනරපවිය, බෙල්මල් ඉලාව්ච් 
ruffian රර*'ශඝන (ගෙ!) OUR ew, ඈ, චණ්ඩ මහා 

රෞලථු 7a. අ. OMA, වනචර. n, -ism, චණ් 
ඞඛනම 

ruffle 6og@, ෲ. රැළි පට්2, eHsas«s. v. 
රැළි Ge ~99, චංවලයාරණවා, අවුරයහවා, ක 
ල-මකරක්ණඛවා 

rug රග්, % පලස, ක 2 බිලිය 
rugged රග්ගැඞ, a. Dov, WAR SO. xn. -ness 
TUN රැඉඟන, ॥. විනාශය. %. විකාශ හරණවා. ෲ. 

8, ඉතුරු සු ක්බුක් කොව්ගාස, ය, 20118, sto 
ඝ්, එහාශක-2. v. -ate, විනාශ තරණ වා (n,-ion) 

rule රූ ල්, n. .3ණ්ඩු , රාරපාලන 2, සුත්ර 2, Bs 
මය,. ඉරගගණල්-, මශින දෘාණ්ඞ, v. pag 
BOGE? HeOvnsmyy , -r, Pasa) a6 
යා, ඉරිගහණ ලීය [යක්. අ. -my 

rum O:, a. විකා, අඉනියම. % Oxo, sd වශී 
rumble රම්බ්ල්, v. රථ චක OD QA ගුගුර ණ 
ශබද 2ක් wd - චා. nn. 

ruminant ර,ම'නාණ්ව, අ, කෑම චමාරාකන. ෲ. 
කෑම වමාරාකග wo (හිරකර ණා, n, -ion 

ruminate රෑමි odd, 6, වනාරාක්යශවා, මෙණෙ 
rummage රම් 53, ॥, (ala) පෙ රලා අහුමුලු බලා) 
Omes SnxwWe> 
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ramour 6°95, 2. ආරංචිය, Sma At. v. 
ආරංචිචෙහචා 

rump 620. n. 9508, පිවිංංකොහ්දෝ පාහ කං 
GUS ලග කොටස [කරැලල, ඉගෙනුම 

rumple රඡේල්, 9. වෑකරැළි ගගණවා. n. වෑ 
rumpus 63604, 7. මහා 6/59) 
run 65, % රුවනවා, 69922, පලායනවා,ගලා 
යනවා, 89 3D ස්ථුවෙනවා. ෲ. E99, (22099. 
mM. ener 

runagate රජෝ 4 ඟහේඵ, ) ඈ. පලාසන්නා, යුතුකම් 
runaway රහඟ්අංර ව, ඉතන්ැර GHD 
TUDg රං, 4. AD පොල්ල, නැවනතට්ටුංව ලෑල්ල 

ක, ඉණිමංපෙතන්න 
runnel 6D, n. Soe 
Tupee රුප, n. 6.80 [වා, පපිංර mas 
rupture රජ්ට්යුර, 7, කැඩුව, පිපිර්ම. v. කැඞෙන 
rural රූ රැල්, අ, පිවියර, ගංබදා 
TUSE රෑස්, Me GB උපාය ඉහ ප්රයෝගය 
rush 64, 0, ඝෑඉරන්යගවා. n. 216653 යාම, 
OD, පාත කල, a. -en, SHUG කල. 
අ. -3, oS ගහණවු 

rusk රයක්්, n, වස්ෂකාත්තු [ජමිබු වශී sex 
Tusset රය්සැට, a. SHS. 7. ලුඹුරු පාට, දුඹුරැපාට 
Russian 64 නේ, a, 613.2260 සම්බ න්ඞ්. ෲ. රැහිණ 
I 22502, 6.822 ෆාෂෘව 
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rust 6¢0, 34. මල, මලකඩ. v. මල බෑ Ecmeo, 

‘a.-y (7?. -iness) 

rustic රස්ඵක්, a. පිවිසර, ග්රාම්ය, Bad. n. පිවිස 

රයා, DDO, Bar. n. -ity, 85nd ගතිය, ග්රාම්යතා 

ච. v. -ate, පවිසර Doma කරණ ළෑ, ME md oM 

කරණා (7. -ion) 

rustle රස්ල්, 6, සර ed ගාහවා. n.- 

rut රට්, n. රථ චක (මරාදා) පාර, චක්රාඛනය, Se 

ය. ?. මදූ වෑබෙනවා. a. -01511 

ruth did, n. අඟුකඒඑ පෑව. a.-ful. a. -less, අනු 

නාමපා Hid (n -ness) 

rye ලල ර, n. කුඩා තරිඟු එගීියක් 

ryot ලරෛ ඔට්, ॥. €a2Si2, ගොයිහැන් කරන්නා 

ට. 

8 ඈස්, සෝඞිය් 10 වනි gorda 

Sabbath දෑබ්'බැඟ්, n. (කිසනික්ානි) නිවාඩුදාවස 

(ඉරිදා) නවැඞ්රකාලය., a. -arian, එකී නිවෑඞ්ර 

EN alae; එකී නිවාඩු දින sos 

Ur ආා, a.-ic, -ical [වි 6G@22. a කලු 

sable සෙබල්, n. කලු 205 eden, කලු මුග 

sabre ඉංස*බර, n. EQ පලල් «py 

BAC ඝෑක්, 7. Yer, ow:Moaa. -cvlur, මල් 

ලක්වැනි. n cule, කුඩා මල්ලගෝ බොක්ක 
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saccharine සෑක්*කරින්( හෝ)සෑ ක්'කරෙහ්, අ, 
සීනි සම්බ, acid, පැණි, මධූර 

sacerdotal werd e5eas-Od, a. පුජක. n. -ism 
sachet සැම හ්, ඈ. සුචද කෝෂය Gut කොට්ට්ය 
sack සැක් ෲ. මල්ල, calc, Peper, 
ROS 5 හේ ond රාහ්හල 28) sD ප්රමාණය, 
5 කොල්ලකඉගවා, වනසනවා, 50d අහක් 
ෞරණවා. a. -ful. ෲ. -cloth, එග3ණු රෙදි. 
හණපිළි. To get the 55%61.,චැ ඞෙන්මාරූ 60.09: 

sacrament සෑක් 'රංමණ්ට්, %, කිැසියානි once 
ව් ශේෂ චාරිත්ර්යක්, රානි SOIS Hae, සත්පුසෘද 
ය. අ. -al. a -ary 

sacred ඉස්නරැඞ්, a. oad, කැපවූ, 73. -ness 
sacrifice සෑ ක්රි, ෲ. පුජාක්ිරී ම්, බිලි පූජ්ය 

ව, senede, (යමක් පිණිස) ඞෑතිකර ගන 
නව්ය, නාස්තිය, පරිහ්යාගය. (ං, පූජා කරණ 
චෲ, TAQGRD, නැහිනරගන්නවචා. (අ -ial 

sacrilege සෑක්රි ලෑජ්, n. ආගමේ GA 6¢ 6m 
C89 ext earda,&d. a, «ious (74. 51165) 

sacristan සෑක්රඊරිස්'බන්, ෲ, SPDR MEd බඩු 
භාරකාරය්යා. nv. -y, දෝච්සථෑනමපය් බඩු ගබඩාව 

sad සෑඞ්, 0 කණගාටු උපදාඑන, කණගාටු, DE- 
නික. , -ness. v. =len, DMNNIS DS M3. 
QQoeimeasmes 

20 
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saddle සැඞ්ඞ්ල්, n. සෑදාලය, onsen. v.? සෑ 
GOR දමනවා, n.- 6, සෑදාල හදෘන්නා. n- Y; 
සෑදාල MASD රක්ෂාච,සෑදල චලබඋඑම a:eds 

safe යෝ, a අසහනුරු හැකි, සුරකින, 2. 
ලෞෝහ ඉපට්විය. xn. -ness, -ty, ems; භැ 
එළ ෴ම, ප්රවේසම. n. -guard, ආරක්ෂා 

saffron aos, n. කහ. අ, කන පාම, ඈ, -y 
Saga GO, % උනුරු ඒරෝපයේ පුරාණ ad 
Sdn සම්බංබඛ කථාව [-ousness, -ty 

Bagacious ‘ceded, අ, සිහි නුචණ 1B. ෲ. 
Bage ods, m ප්රාඥයා, පණ්ඞිහයා, මුජඡිවරයා, 

පැලවගික්ක්. අ. nda, පණ්ඛඨින 

Sago SEGas, m සචහාල් 

said සැඞ්, කීවා. a. කී (say A.) 
8811 සේල්, 2. රූඵල, MELD යන සෙල්ල 

ගමන, V. යෑහාඟරණක්ණශවා, හැටක් යනවා, නැ 

මෙන් පිමහ්වෙහෛවා. a. -able. n. -er, නෑව. 

Ne -OF, නෑවකාරයා, නාචිකසා 

gaint  සඥඤට්, ඈ. ශුඞවහක්තයා, මුරාවරයා, aad 

c% dad -ed, ශුඞවන්හයෙක්වු. a. -ly, aa 

Wdacast 2:8, oS. . -ship, od 

YVAawe, 2.-dom [හක්යා, උඉදසා 

sake මසක්, 2, හාර෴ය, ගතු", Gowis na, 
dsalaain ) සලා, n GI2opas. 2:3, ශරීරය බො 
salam eee 295023 26m ordmsa 
Balad සැල් '“ඞ, n. අමුච්යංජනය, සලාද 
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galamander සැල්*අමෑ ඥා 'ඞථ, n. mOcd@aey චෑ 

ණි සතක්, a. -rine [ඩියක් ලෑ බෙන 

salary සැල් 'අරි, vn. පසඝිය, වැටුප්. අ, -ied, ස 

sale සේල්, n. EAS. a. -&016, ෆිසි ණියහෑ 

eS (mn. -11688), 2 -sman, විකුණන් ණා 
salic සෑලඉක්, අ. 289x090 පමණක් ඉඩම් 
salique ( හිමිවියයුනයයි න්යමඟල onesd ඵක් 

නීනියක් සම්බක [Qo mx. 74, -0ළ 

salient සේලිංඅණ්ට්, අ. හරා පු, විශ් ට, ප්රධා න, 

saline od SEQ (හෝ) 'සෂ (යන්, a. මලු ණුවූ, 

ලවණ. n.-ness 

Saliva 'mS@@'d, n. කෙල, a. -!, a. සහ n,-nt 
sallow 3:02, අ. සුරුමෑලි, ප ඞුව ක්. 74. -ness 
Sally සෑ(ෆඉ, , පහනරද්මට අදිසියෙහන් ඉදිරියබ 

පැනරීම. % අරිසියෙහ් පැන එනවා [බ 

salmon සැ මඅණ්, 2. මසුහ්වගි්යක්, රුඹුරු කහ පා 

saloon *සථූන් 2. මහා ශාලාව 

salt සෝල්ට්, n. ලුණු, රස, Banda, කටුක 

කම, 07, ලුණුරස Eis. v. ලුණුදමා 6adat 

කරණචා, ථුණු දමනවා, 74. -ness, %. -8, Sasa 

om සම්බ Say වශී. ඉල. -₹., -ish 

saltpetre සල ටපි'බර, n. චෙ සූලුණු] -01658, -ty 

51010 :19//(3 'සලුබ්රි 2, a. සනීපවඞන. n. -09ෲ18- 

salutary සෑල සුඹෙරි, a. වැඬඞදබඛායක, ප්රයෝජන 

ව්, i. -iness 
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. palute 'සල්යුට්, n. ආචාරය, ආ මඝ්යගාරය, ආ, ආ 

ඛාරකරණවා, හඟමස්කාරනරණවා. n. -ation 
salvage සෑ ල්ව්ජ්, n. කැඞුහ නැවක බඩු aed: 
ED ගෑණ GED කුලිය, Sod DONS බඩු 

salvation «.@elest, n. ගැලවීම 
salve සාව, n අංජනම, චීලේපය. »v. අඳුහ් 

ගානවා, විලේප ගානචා 
salver සෑ ල්*වර, 7. තැටිය, eras, AMSA 
ඟෑඞුඟ Mim බඩු ගලඞා seo» 

salvo සැල්වා, ॥, ඉතුරුකරගණන් දෙය, ආචාර 
605 භිබිම [ම, ඒංකාකාථරකම 

same සේම, අ. එම. n. -ness, එම එකව BS 
sample සෑ මජ්ල්, n. ආදෘඔ්යය, මේෙස්නරසඝ.,. Te 
පුරුදුවමට වැඞදාමා කරණ amd 

sanative සෑන් අව්ව, අ. සුවක රණ. , -ness 
sanatorium සැ න ටෝ ටිඝම්, 73, ක්ෂ sanitarium 
sanatory සැඟ 'අටොරි, අ. සුචවනතරණ, සනීප ගෙ 
ණ SGD 

sanctify සෑංක්විමල, v. පව්චලින් පවිනුනරණ 
වා, කෑපකරණවා. xn. -ication 

sanctimony සෑංක්විමොන, % භක්්තිවන්තණ ම. 

ශුඞඛවන්නකම, බක ශුඞවන තනම. අ. -ious 
Sanction Gomes, ॥, ලවසරඝ, අනුදානිම, oF 

රක්ිරිම, 9, අවසරරොනචා,. සරිරතරණචා 
sanctity ඝෑ .ක්වඵිඵ, ? 
sanctitude සෑ ංක්ව්ට්යුඞ, fn. cDeEs acd 
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sanctuary සෑංක්ඛ්යුඑරි, nn. GA සථානය, sdO 

සථා හය [2 eonoma සථාහය 

sanctum @,omsOgd, ». cA හෝ රහස් ගබඩං 

cand සෑණ්ඞ්, ॥. වැලි, v. වෑලි ඉහිණවා. අ. -y; 

බෑලි ගහණ, වැලි (n, -iness) 

sandal aid 'ඞල්, 4, සෙරෙප්පු, DoW, සඳුන් 

sandwich සෑණ්ඞ්චවිච්, 70 පෘහ්පෙති දොකක් මෑ 

GO මස් දමා හර්ගස්සහ නමක් 

sane මස්න්, a. eBog&, හරිසිහියඇසති, ප්රකෘති 

සිහිය ¢:8. 7?, -eness, -ity 

sangfroid සාංඥරවා, 2. ඉඅචලනාව,මණනාසෑ ලක්සිල්ල 

sanguine සැ ංග්වික්, 0, ලේපාම ඇති, දෘෘඞ ආශා 

ඇහ, විශ්වාස ඇහි (nm. -eness). අ. -ary, 

බොහෝ ඉලේ වගුරුචණ, මිනීමරු. n.-ity 

sanitary ඝෑන්ඉටෙරි, a. සනීපචඞන, සනීපාරසෂඡ 

කෲ ?. -111)। ආරෝග්ය 2229, උෂණකාල 

යසට සඝන්පගන්න «ose 

~anitation සෑ හිටේසේ, 1. සනපා රසහාව පිණ්ස 

කබයුතුක්ිරීම 

Sanscrit | යැ හ්ස්කුවී, 4 සංස්කෘත. a. -1ලෲ 
Sanskrit ) 74 -ist 

ABP OG, 2. ඕජස, යුස,සකොටුවක ආරඤ්යංක අගල, 

උමග, එලය. ve යටින් ගාරණවා, හොද න්චෘා 

ක්රමයක් අන්ආනරාශඝනරණවා. a.- ful. අ. -lesse 

a. -per, උමංඟහෝ අගල් හාරණා ෆේවායසඝා. 7 
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-ling, තරුණ ගහ. a. -py, ඕජය පිරූණ, 
ගොබඩු (n. -iness) 

sapid 1.098, a. රසවහ්, n. «ity, -ness 
sapient ඉස්පි' අණ්වී, a. ප්රාඥ, ප්රකාචන්ත. %, -66 
sapphire සෑ(3 එථ (Gos ere? ed, n. නිල්කෑටය 
Saracen සෑථ'අසැණන්, n. අරාබ්ඝා, THVBDE OS am3 
Ga. a -16, n.-ism, මහමද,ගම 

Sarcasm සාථ කෑ ස*ම, n. හද ඈ හුම්පදෘය, Aste 
ඟථහ SPH. a. -tic, -tical 

sarcophagus mSe@aoes*qad, a. මස්කන. n. 
(Camels දාවීම්ට ශක්ති ඈ නෑයි සලණණනලද) 
Haq ගල් එගියක්, ගල් මිනිපෙට්පෆි වශීයක් 

sard සාථඞ්, 
sardine ඝෘථ ඩින්, *, මල්පාට රතනුකෑබ OS 
sardius සෘථ See), යක්, ලෝහ්ඟහඛකය 
sardonic ඝෘථ ඬොන ඉක්, a. Bon endo, 8 
a58 [යෑ 

sardine සාථසික්, n. කුඞා Datars Odess, සුඞ 
Sarsaparilla සාථ 'ස'පරිල්(ල, n. ඉරමුසු 
sash සෑ ණ්, %. BEd: තහඩු ඉල්ලන ලර, ඉහේ 
VEN හෝ mod දමන පටිය [-ical 

Satan සේ'බඞ්, %. ‘eames’ හම යෛසහලා. (/. -1ල, 

satchel සැච්ඈල්, ;;, කුඞා මල්ල, පොන් oda 
sate සේව්, -v. mesatiate 

satelite සෑට්ඈල්ලෛ ට්, n. මහග්රහමයක් වවේ 
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CHO කුඞා ග්රහයා, B86 ග්රහයා, නිතර පස්සෙ 

න් asta [arc n. -ility 
satiable එ ස්ෂි'අබ්ල්, a. භෘජ්හියට oS ata 
satiate සඟතිඒට්, v. aad&&ad වැඔබිමයන් කව 

වෲ, ගිජුම ලස කනචා, 2 -ety [බුරුත 

satin සෑටින්, 2ෑ ඔප ඇහි පට අඉරෙදි චගිීයක්, 

satire සෑඛ්එෙර, n. ඈඇංහුළ්පදයස, කවටකම. a 

-ic, -ical, v. -186, MEGS ඝඈ නුම්පද Aw ත් 

චටනවා හෝ Cad තබ හවා. x. -ist 

satisfy සෑට්ඉස්ෂගෙ, v. සතුටුකර ණචෟෘ, oads 

යට පමණුචනචා, සංසිඳුචහචා. n.-action a 

-actory (71, -iness). a, -iable 

satrap ස්ට්රැජ් (හෝ) Odd, n. පූරාණ පාර 
ශියා රටේ cmam ආණ්ඩුකාරසඝා 

saturate සෑට්යුරෙට්, v. අතිශමඝන් පුරච්ණචා, 

හොඳට පොහච ඇච්ය, n. -ion 

Saturday සෑට්අරණෙ, 1. සෙහසුරාථ, ශනි දින 
Saturn සෑට්අථ ක්, n. ඉසඟසුරා, සෙහසුරූ ග්රහ 

තහාරකාච, අ. -ine, උන්සාභ නැති, SD, ඳුෙරූ 

satyr ම ස්'ටර්, n. (අභීයක් Ones ශරීරද ¢B 

ee එළුවාගේ ශරිරදා ඇනෑසි කියන) da 

ඉථල්චහාවචෙක්, a. -al 

sauce @ade, n. වෑංජන ඉස්ම, An ලජජා @ 
Emo. a. -y, ගරු 0.8, බය ලජ්ජා මර 

(71 -iness) 
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8036: asad, n. පරිසිය 
saunter ඉසරණ්ංටථ, v. අලස ලෙස ඈ විද්ඝවා, 

2. 4අඅලස ලෙස BS ඇවිද්ම 
aaurian ඝෝර අන්, n. හුණු වගීයේ සතෙක්. a. 
8%08%526 ලඝා සප්, , ලිංගුස්, හීක්කර කෑපූ 
OBS පිරෙවු බඩවැල 

savage GOSS, n. වනචරයා, Bride. a ව 
MOG, wid. &, -ness, -ry. n.-dom 

savanna oe 2. අමැරිකාවේ විශාල 
3avannah | SON DAD 
Savant 'සවාං, 2. සණ්ඞිතයා, Bred aye to 
save OD, අ, ගලවඑනචා, ආරක්ෂා කරණවා, ව 
ලක්එනචා, ඉතුරුනරණවා. prep. මිස, ඇර, 
7, “1016, ඉනුරූ ක රගෑණිම, ඉතුරුකර ගන්න 
දෝ. prep. ඈර. n. -ings, ඉනූරුකරගනන 
මුදල්. %. -iour, ංගලචන්නා, ගැලවුමනාරයා 

savour මස්ංචථ, n. රස. 2. (යමක) රස ඝෝ 
පෙඤකුම ඇතුච AoAmeas. a. -less. අ. -4/) 
රසචත්, රුචිර (x. -iness) 

saVOy ' ය්වාය්, 3. ගෝවා වශීයක් 
BAW සෝ, %, Bom, ව්යවඝාර කීම, උපමා Bd 

ඒ, කියනෙහ් ඉරණවා, රුටුවා (see බ.), n.-yer, 
ඉරඟ්නා ෲ. -dust, කියන් කුඩු 

Saxon සැක්ස් (හෝ) සෑක්සොහ්, 2. උතුරු 
ජරථමණියේ විසූ එහම ජාහිශක ge, එම ජාති 
od ඝාෂාචව, a. -ic 
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say ස්, v, Bames. x. -ing, කිම, ච්යවහාර 
BO, උපමා කීම 

scab dam, n. meade, කබල, a. -by 
scabbard dam,.@:ASA, 7. BDA) කොපුව 
scaffold සකල ල්ඞ්, n. අට්ටාලය, පලංචිය, 
චපෝරණය. n. -ing, මැස්ස, පලංචවිය, එහි උ 
Sm ee 

scald ස්කෝල්ඞ්, 0, උණුදියෙන් දාචනචා 
scale ස්මක්ල්, n. කොරපොනහත්න, තරාදිය, a 

රාදි MOQP, ප්රමාණය, කුමය, ඉණිමග, ve 
SMSGSOID අරිණවචා, පොනුඅරිණචා,හග්නවා. 
a. -ed, මාලුන්ගේ මෙක් කොරපොතු ඇති, 
අ. 0 කොරපොතු ගහණ 

scalene ස'ක්ලීන්, a. අසමාහ පෑහි ඇති 
scallop ස්කොල්ලජප්, 34, කබලු මන්ස්ය චගීයක්. 
OS Cas කබල. 6, අද්දාර වංගු කපනචා 

scalp dang, 7. ඉස්නබලේ හම. *.ඉස්කබල් 
හම ගලචහවා [කරණ පිහියක් 

scalpel dani ල්පෑල්, 1. ශල්යනම්කිරිම්ට meas 
Scamp ස්ඟැ මජ්, nu. ප්රමයෝගණාරයා, හක්ෂකඞියා. 

2. හතක්ක්කඞඝිනමඛ වැඞඩකරණචා 
scamper ස්කෑ මි*පර්, 9, සෑරෙන් රූුචනඞා, ඉක්ම 
RMI පැන CEMA? n. සෑරෙන් 6, Ho 

scan ස්කෑණ්, v. සියුම් මලස පරථි්යශ්යාකරණවෘ, ක 
විපදයක මාතෘ බෙද, දක්වනවා, ප්රසභාර ක 
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රණබඛා, ෲ. -Sion 

scandal ස්කෑණ්*ඞල්, n. කේලම, Axle». v. 

-ise, GNCOGOMS>, අමහඟාප සතාරණවා. a. 

-ous, නින්දිත (7. -ness) 

scant dam<dO, a. සෑහීමට මද, හිග, Dao. 

?. PEGDH2:, මදිකරණවා. n. -ness 

scanty edatz7<8, අ, =scant.n. -iness 

scapegoat ස්කේපජ්ගෝව්, n. qsqdomoam පූජ 

කයා EBS මිනිසුන්ගේ පව් 6¢O2nQ ලෑබූ 

එඵවා, අහුන්ගේ දෝෂ උසුලන්නා, බ්ල්ලු 

scapegrace desiddisdd, 3. කම්කටනෑති අය 

scar ස්කාථ, me NAR. 9, කෑලලක්්වචෙනවා 

scarce ඝ්කෙ 8 ථිස්, a. සවල්ප, දුර්ලභ. zn. -eness, 
-ity, හිඟකම, රුරථර්ලභතාව 

scare ස්කෞ?ථර v, අදිසිගෙකන් භයගන්වහවා. 

nm. -crow, පක්ෂීක් ඝඈයකිරිමට නබන(ල උද, ප 

ඹයා, නිෂ්කාරණයසයේ හභයනරවණ කාරද්යය. * 

Ss Gig අය a 
scarf desde. n. ලසෂණට med බඳින 85a: 

කැබෑල්ලක්, උතුරු odd [| හම 

scarfskin deasdqideisd; n. පිට හින් හම, හෝ 

scarify ස්නෑථ ඉම ල, v. ලලාට චිඳළින කටුව 

Bd සම යන්නම සිදුරුකරණවා ons කොණ 

mem. ॥, -ier, -icator, එසේ Hes, කිරීමට 
යොදඟ sO. n. -ication 
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vatlatina සනාථ eOaen, 7 රනු od පිං 
scarlet fever ස්කාරථ ලෑ වී ලිං චර, ! ට නහරණ උණ 
රාගයක්, 'උදාඵීය 

scarlet ස්කාථලෑවී, %. දීප්ති Sayed 
scarp Mendy, n. කෞටුපචුරලඟ ENO ඇසතු 

ල් බැවුම (තද හාණිය, අලාභය. a. -ful 
Scathe domes, , නදෙන් mr කරණවා, 71, 
scatter damd'Od, v. විසුරුවණවා 
Scavenger ස්කැව්ඈං'ජර්, n. 58 ශුඩකරන්සා 
scene සීන්, n. MADD ශාලාවේ aos දූක් 
OD M8, පෙණුම, සිදුවු තෑන, m:Aocd 
කොට්ඨාසයක්, coma, dad Bed, අපුචී 
Bra. n.-ery 208, රවේ Smam සා 
මාභ්ය SSD, නාඞ්ගම සිහිය ම, අ. -ic, -ical 

scent සැණ්ච්, 1. OBa, හොද eat නරකගදඵද, 
සුවද, ඉව. 6, ODS0 පස්සේ යනවා , ඉව ඉල් 
Alo, GDS කචනවා, a.-ful 

Ssceptic ස්කෑජවික්, a. aus කරණ, ඉවිශ්වාසඟන 
රණ. nN. ශංකාකරන්නා. 6, -44, සැනකරණ, 
අව්ශ්වාසකරණ (. -ness). ॥. -19111, අංභුමා 
OO, අවිශ්වාසය 

Bceptre සෑජංටථ, x. ජයකොන්තනය, රාජයංඝටිය 
ගෝ දණ. a.-d, ජයකොනනය දරණ, රූජ 
සඝඝෂට්ය දෑරණ, a. -less 

schedule ෂෑ ඩ්යුල්, nr. ලියව්ල්ලකට ඈමුණු ලේ 
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Dae, පරිශිෂටය, v. ලේඛනයක් emda OO 

ටාරුවක් නරණචා 

scheme ස්කීම, n, SLED, උපකමය, Core. 

V. උපායසඝක් යොදානචා. n.-er, -ist 

Schechinah හිම කද, 7. =—Shekinah 

achism සිස්'ම්, n. හේථද්ය, වෙන්වීම, ශාඛාව. 
අ, -atic, -atical 

scholar ස්කොල් 'අථ, 7. ගෝලයා, ශිෂ්යයා, උ 

ගතා, පණ්ඝිනයා. 2. -ly, පණ්ඩඞඩිනාකාර, උග 

හ්, පණ්ඩිහකඹට සුරුසු. x. -ship, උගත් කම, 
පඟාසිනනම, ශිෂ්යයෙකුට තෑගි වශයෙන් 

ගෙඑළනන මුදල, ශියාත්වය 

scholastic ස් ක: ලෑැස්වික්, 23 omines 
scholasticas ඝ්ෂකො ලෑ ස්ට්*කල්, කු හෝ පාඨ 

ශාලාවක් සම්බ්යඛ, oMSBNOA. 2. -ism 

school ස්කූල්, n. ජාඨිශාලා එ. ෲ, -ing, පාශා 
ee ඉනැන්වීම, SGwer. xn. -master, 

පාඨශාලා ගුරුවරයා (wv, -mistress /,) 

-chooner ස්කුහ් 'අරථ, n. කුඹ දෛකක් ඇඈසි කු 
ඞා ගෑව, sedge [78 *0130 

science @@a'getd, n. ඤෘානය, විද්යාව, ශාසහ්ය- 

scientific ලං ස ඈ ණ්ටියඉක්, ip ශාඝනාහභු 
scientitical ඉ ම ස ඝෑ ෆාවිරඉ' කල්, සාර,ශාස්හ 

acimitar සිමිඉංටර්, n. කොට වකුටු කඩුව 

"(1010111442 සිණ්ෆල්ලෛේට්, 6, ශිනිපුපුරු පිට කර 
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ණවා, දිලිමහණවා, Eden විහිදොහචා. n.-ior. 

scion මසෙඅන්, n. ගසකින් කපා අනා Mow 
පෑස්සු SAIC, තරුණ අන්න, moa එන් 
නා, දරුවා, උරුමක්කාරයා [සෞදඥු C108.) 

Scissors &d@Sed, 4. mB) (pair of scissors & 
scoff doxog, %, ඝමච්ච(ෆය, නිග්රහ නවබ කම. 

2, සමච්චල්කර MD, SDOME 
scoll සණෞල්භ, x. SO: 8G6R0 mime ane: 
වගපල Ram, AMMA 7. අංශිෂටා චාර 
ලෙස කෑමොරගසහ ආන් 

Scoop සඝ්කුඡ්, xn කිනිස්ස, ලොකු හැන්දා, ඈ, 
කිනිස්සෙන් හං භැන්දෙන් ගන්න වෑ, ඉස 
දාමහවා, බොකු කරණචා, කුහර භිවික්ක්ට් 
හාරණවා, කුහරයකින් යමක් ඉවහන්කරණ ව්: 

Scope Comic, 1. පචකාශ්ය, BENS. ප්රමාණය. 
අදහස 

scorbutic ස්කෝර්බ්යුෆික්, / 74. පරංශි සම් scorbutical eemicascwmd, | Awa, පරංශි 
scorch demid®. «. පිපින් කර හැවෙහබචා. a, 

-106, ESM ade - එන, ඉහා CAM, දාන 
Score ස්කෝර්, n. amas සිනිවීමට කරණ 
DISD හෝ ඉර. Sida. vr. DAAOR wy 
හෝ 9598S ලකුණු කරණවා 

Scorn ස්කෝරන්, ,, නිග්රහග, පරිභචය. 0, oY 
ග්රහ ROMO, පරිහව momen, ඈ, -tul (1, -ness) 
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scorpion ස්ක්ෝර ජඅඟ්, n ගෝණුස්සා 

scot ස්ෂ කාට්, 45 Ada, දූඞය. a. -free, අනතු 

රකට අසුණොවනහ, Aged 

Scot send, n, ස්කොට්ලන්ත 
Scotsman ස් කාවී:ස් *මන්, ම උපන් <0, ස් 
Scotchman ස් * භා එ*මනණ්. කක්කොචකාරයා., a 

ට් 3009, Scottish, Scotch, ස්කොට්, ඉන්තස හෝ 

ස් ගා ලභ්තකාරයන් oda. , Scotticism 

ස්කෞඛම්විස්යම,, සකො t5,. dss mm FB 

යක් [ල කරණවා. % සුඵ කැපුම 

scotch dom, 6. යන්තම් කප්යනවා ගෝ DOs 

scoundrel යම කාණ්ඞිරැල්, n. නදු තක්කඩියා, 

නං කාෘෂටයසා, edd. n. -ism, OF wasted 

කම, නිහ-පටහාව [ල්ලනචවා 

scour ස්කෞර, අතුල්ලා ශුචඛකරණවා, ඉනු 

scourge "snd, n. අවවුකරණ mas, කටුසෘෑ 

B5n, තද GH-O, විපත, VES. 2. කසෙහ් 

OERO, වදෘකරණවා, DES දෘඞුවමනරණවා 
scout ස්කෞට්, 7% ඔන්නුනාරයා, චරපුරුඝසා. 

te DSQHAEA®, නිග්රහ ලෙසික් ප්රතියෙක්ප 

කරණවා, නිග්රහකරණවචා 

scowl සම හැ (2, 0, රබාබලහනවා. . රවාබැලීව 

Scray GEAD, Nn. කෘශ 6D දෙස. '/.-21/// කංශ 

හා oc¢@ (7. -iness) 

scramble ස්කරැ ම්බ්ල්, v. අහභසයගසා නගිනවා, 
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ලබාගණ්ට ඝෝෂා සහිතව nes උන්සාග 
කර ක්ෘචා. nN, 

scrap Said, n. pa කෑබෑල්ල. ෲ, -book, Os 
as කැබලි රෑප ආදිය ¢@D. AD coon 

scrape ස්ක්ෂරේ්ජ්, 6, සූරණබා, Amnadsacda 
වෘ. 2 සිඊම්, අමාරු ඉවසථාව, %, -r, සූරණ 
ආයුධය, සපත්තු ජහිණ ards, O55, ස 
මර්ථ වණාකාරයා 

scratch SAAD, , 359, සුළු Qe. 2. ප 
හුර, ගෘහචෘා, සුරණවා, මකණනචවා 

scrawl deoaid, n හරක ඉක්මහන් 85D හෝ 
ඇඳීම. % නරකට ඉක්මණින් ලියනවා on} 
අඳිනවා, කුරු ට්රගාහචා 

Scream ඝස්කිම, Me හයට ගෝ වේදණනාවබ Bw අ 
සින් යුහ්රුව කෑගැසිම. v. එසේ කැගසනචඞා 

screech ස්කිච්, n. (‘days එකව වඞා) තියු ණු 
හඬිහ් කැගැස්ම. £, 

screen ස්කික්, n. මුචාව, -මුචාකරණ යමක්, පැ 
Site, ලොකු පෙණේරය. v. මුවාකරණවා, 
චෙන්කරණචා 

screw ස්ක්රූ, . සුළි ඈ ණය, ඉස්කුරු ජපුච, එ 
ක් බලයක්. v. ඉසකුරුපයු ඈණනයක්ින් od 
කඟනරණවා, මරි්කණචා, ඔඹරණමා., , -driver, 
ඉස්කුරුප්පු නියඟ. n. -pine, වෑබකෙයියා, 
RB maD 
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scribble ස්හිබ්ල්, 7, අප්රචේසඝම්ලෙස හා Ao 

වචාගණ්ට අමාරුලෙස ලියඟවා, කුරුටුගානං 

මා. n. එසේ ලිච්ම । 

scribe ස්€කෙබ්, rn. ලියහ්නා, ලිපිඟරූචා 

scrimp ස්කිජේ, ර,, ;කොටකරණමා, ඉනා Sm 

කරණවා. n. මසුරා [ ණ්ඩුව 

scrip සක්කිජ, n. do පසුම්බිය, සුළු ලියුම, හං 

script ස්කුජ්ව්, n. ලියන ආකාර ඉම්චු කුරු 

scripture ස්කිජ්ම්යර්, % GA ලියච්ල්ල, ASA 

ලග. a -81 [ළයට Se හයට දෙන්හා 

scrivener ස්කිචි 'ණරථ (හෝ) dog asd, n. පො 

scrofula ඝ්කොල්යු'ල,, x. ගණ්ඩමාල ය. a,-0us, 
scroll d6ai@, nm අකුලන ලියවිල්ල 
scrub ස්කබ්, n. අකුල, SIai@r.d. » නදින් 

CRAEs a. -by, ලොකුවීම Dien, නුච්ඡ, 
Se, මසුරූ 

scruple ස්ක්රෑ;ජ්ල්, n. සැකය, මංවාඕඞ් පහක බ 

6, ඉහා සචල්පය. c. සැකකරණඟවා. a.-ulous 

සැන ඈහි, ප්රවේසම්, gas සලකන, a. 

-ulosity, -ulousness 

scrutiny ස්ක්රුටිනි, 1. ගොඳික් GADD ගෝ 

පරක්ෂාක්ිරිම. 7, -eer. v. -ate,-ise,oare sd eas 

O08) Sos sSamsnd am®:.a.-ous 

scud dad, v. මවගයෙණන් GDHD.. xn. සුලග 

EVD HR OSE, ඉක්මණින් රදුචන්නෑ 
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scuffle ස්කල්ඌ ල්, ෲ, අවුල් පොරය, acdAa, 
කලහය, v. අවුල් ලස පොරකහනචා, wo: 
ගන්නචා 

scull dane, %, කොට හබල, කුඞා ඔරුව. v, 
€කෘට හබල්චලින් පදිනවා, ඈ. "er, Ganz 
හබල් දෙකක් සහිත එක්කෙහා පළින ඔරුච්. 
7, -ery, පිසහගෙසයි උපනරණ mo ගබඩාව 

scullion ස්කල්ඝ න්, ෲ. වලන් පිහන් ආදිය ඝ් 
ED වචැඞකාරයා 

sculp ස්නල්ජ්, 6, mad කපනවා, හමගහණමචෑ 
sculpture ස්කල්ජට්යුර්. n. කැබයම් ශිල්පය, az 

බයම් කම්ාන්භය. v. හැටයම්තරණවා. 7/,-0£. 
නැටයම්තා රා, a.-ural 

scum ඝ්කම්, % දියර චගීවල මනුමචෙන 8ශුඞ 
ද්රව්යය, මල, Com. 9, මතනුංවඟහ මල ent 
ඟපෙණ අරන්දූමහඟවචා. a.-my [පිටකරණ Se 

scupper ස්කජ පර, ෲ. (හැ ච්නව්ටුවෙන්) Ons 
scurf ස්-කෘථ(්, n. Cmieed ළකාරල, ඉස්සොරි 
scurrilous ස්කර රිලස්, අ. පරැෂ, නිග්රහ, බැණුම් 

ලෙඩුම් සහිත. x. -ity, -ousness 
scurvy 8255, a. කොරල ඈති, තුච්ඡ, Bd. 
% හම පැල්ලම meem රෝගයක්, පරං. 
8 රෝගයක්ක්ං n. -iness 

scutchion ස්කච්ඨ්, n. =escntcheon 

20 
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scuttle ස්කට්ව්ල්, n. ගල් (රට) ees: Goma 

ලෙග mins, ගෑවි නටුව ථොරක් ස 

Bo කුඞා කඩුල්ල හෝ මාගී්යස, v. නෑවක 

දේ හිල් mone 

scythe මෂෙසන්, n. ඵාඤ් ලොකු දෑකෑන්හ 

sea සී, %, මුහුදා, සාගර යග. අ, -board, මුහනුරුඟර 

seal සීල්, n. මුගුරු බල්ලා, මුද්රාව, හස්මුදූදූ, ය 

මක් සජ්ථකරණ od. 9, Go කරණවෘෑ, හස් 

ඔබනවා, සපිරකරණවා. n. -ing -wax, ලාභ 

seam සිම, % මූච්ටුකිරීම, මූට්ටුව. 2. බමූව්ටුකර 

ණවා, a. -less | කෘරි 

seamstress SDdOAd, n. මහණ adj, O99 

ped pot a. චියලි. v. BS දවනචා හා 
sere චියල aos 

search ං'සාථව, 7, 8288, පරථික්්යායාරථීම earn 

ඥාම. v. සොයනවා, a. -able. n, -ableness 

Beason සිස්. ස්, iv. සෘතුව, සුථුසු කාලය. 6, SOS 
රණවා, පදූම්කරණවා, පාචිච්චිගශට ගරිගස්සඟ 
වා, රයකරණවා, a, -able,, කාලයබට See 
(71, -ness) 

Beat CD, 2. ආසනය, GYD; ඉදගහ්න ආකාරය, 
වාෘඝසථාහය,. vv. වැඞිකනරවණවා, ආසනපිහිටු 
OOo « [පු රේඛාව (ඉර) 

Becant සං ඟැණ්වි, ॥, කචයක් හරහ වැටෙන යෘ 
සි906(16 88D, v, අහභක්ඩචෙනවා 
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8686881001 සිසෑ ses, n. අහක්වීම . 
Beclude සික්ල්යුඞ්, v. COs නබහඟවා. a, -ded, 
SOM Ma, අප්රසිඩයේ වසන. xn. sion, 
චෙන්කර O52, අප්රස්ඞ කම, විවෙකන්වය 

second සැක්අණ්ඞ්, a. දොවෙනි, FQGDO. nr. දො 
608m), 8:82, හන්පරය, ශබඳාන්නරය. 
0. සරිරභරණවා, උපකාරීචෙඟවා. a, -ary, 
දොවෙනි, දොමෙනිප්රමාණයේ, අප්රධාන 

secrecy 838, n. රසඝස්කම, එලිණො කර සිවීබු 
secret සික්රැට්, %, රගස. 34. Sod. ॥. -ness 
secretary සෑක්රිබෙරි, n. ලේකම, end ඝ් 

මාහ්යයාෘ, %, -ship 
secrete සිකිට්, v. සඟවනවා, චෙණ්කරණචාහග්යෝෝ 

බේරණවචා. n.-ion. අ. -ive (. -ness) 
sect සෑක්ව්, m නිකාය, සමාගම, a. “arian, 

නිකායික, n. නිකාසයිකයා (n. -ism, සච නිය 
සභාවම ලෟෲදිවීම).අ. “arial, ෲ, -ary, නිකෘය 
xO අයිති omens {a. -al 

section atest, % කොටස, of0; sao. 
secular සෑක්යු'ලරථ, a, මෙලොව, Orden, 2 

1860, C98 කාරණා ගැණ පමණක් ay 
කහ අග, 7. -ity, -ness. ඒ, -ise, Orne gma 
හඟරවණචා (7. -ation). nm -ism 

secure @engs, v. ආරක්සශා කරණවා, අන්හරා 
යෙන් Sni ආයෙන් ent අහුමානයෙන් මුද 
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ඟවචා, ලබාගන්නවා. a. GOS: 018, සුරසය් 

m, MEE). n. -ity, GONG: MiAme, ආර 

63820, G1 00 

sedan සිඞෑණ්, ෲ. ඉදලා පුටු වගීයක් 

sedate සිඞඩ්ට, a. සංසුක්, අචංචල, xn, -eness. 

a -ive, MAAMd, මර්දූනයකනකරණ, නිශ්චල 

DOK; Wy සහණයකනරණ CIO 

sedentary සෑඞ්ඇඈඟා්ඉටෙරි. a, Q@6OS mer 
CA:enied aMASDO aig, 0:88 géx, 
අචල, n. -iness [පෑවැත්වීම 

sederunt සිඞ්රණ්ච, ॥ සභාවක් රැස්වීම මහ? 
sedge සෑජ්, % පන් වගීයක්. ය. -y 

sediment MAG 'මණ්ට්, n. මණ්ඞි, අ, -ary 
sedition සිඞිෂ්අහ්, rn කෑ රළිගැසිම, a. -narye 

G.-U8, 16 BNA (7,-ness) 

veduce Gage, v, ඇපුරටහරචවා ගන්නවා, මුලා 

Memo, FCBxmMOmo- 7, -tion. a, -tive 

sedulous සෑඩ්යුලස්, a. mgnd, ව්යාචාභ, ආල 
ය 1G. ॥, -ness 

see ස, v. දෘඟඞවා, බලහචා, භේරුමයනවා. 

2. බිෂොප් මකාහකුගේ ආසනය හෝ බලය 

CHI පලාත, පාප්උථන්නාහ්සේගේ අණසක. 

con). -ing, නිසා. n. -r, දුසිහිනා, පෙණ 

කියහ්හා, ¢~M2ON කරුණු Honan 

seed nm. Fa, ZTBOI, ඈට, |r, වංශය. 
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n. -ling, බීජ්යක්ාන්වූ පැලය. n. -sman, බීජ වෙ 
SENG, වපුරන්නා. n.-time, වපුරණ කාලය- 
4, -Y, BS ගහණ, සනීප මද, මලානින ලෙ 
BOs ඇහි [කරණවා, ඉල්ලනචා 

866% සික්, v. සෞයනවා, ලබාගණ්බ ලඋහන්සාහ 
seem 8, v. COGERMD, සදා)ශකමක් Ses 

හඟවා. a -ly, QHH, ශෝභන (nx. -iness) 
seer සි*අථ, n. (see බ.) [කිඞාව 
seesaw 66a),  % ඉහල පහල යාම, පැදදෙනං 
eethe ot, vu (උණුබතුරෙන්) න බහචා 
segment සැග්මැණ්ච්, n. ama ගෝ වෙන්කල 
නෞඛස., a. -al. a. -ary [-ione 

segregate e,.c8en6, v. ඈචනේකර mAMA:. vn. 
seize Gd, v. අදිසියන් emi බලෙහ් අල්ලා 
ගන්නවා. a. -able. ෲ. -ure, FECE291.<HD, 
අඉඅල්ලැගන් equ 

sellom ඝෑ ල්ඞ්ම්, ad. නලානුරකින් 
select ස්ලෑන ට්, a. භෝරණලද,, උන්හ, උන් 

කෘෂට. Vu තෝ රාගශන්්ද ඵෲ, n. -ion. a.-ive 
self සැල්, n. md. අ, සච, සව ic, හමා 

ම, a. -ish, හමාගේම නාරණා පමණක් සලු 
කහ (nN. -ness) 

sell සෑල්, v. විකුණනවා (sale a.) [ අ. -$ 
semblance mS 'බලන ස්, %, සමාන නම, ආකාර. 
semen ස්මෑන්, n. බීජ, ශුක්රධාතු. 
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semibreve m8 ඉබ්ඨීව්, vn. සංගීතයේ om &A 

සවර්ය 

semicircle සෑ ඉ 'සථක්ල්, n. ඉඞ් Oso. a-ular 

semicolon සෑම්ඉක 3 ලොක්, n. එනම් ඵනවන්ව 

න (අකුණ (;) [| කම්භය 

semidiameter සෑලිඉල එම ඞෑ F9'O5, n. eh Fa 

seminary සැම්ඉගෙ රී, n. විද්යාශාලාව, නචාන 
seminal සැ Soe, a. බීජස ම්ඛනා, am, මුල් 
seminate සැම ඉතන්ට්, a. බපුරණවා, පතුරවන චා. 

Mm. -ion [QA සව රය 
semiquaver ඝෑ මංඉුසට්'ච ථ, n. සංගීතයේ අපඞ්ව් 

Semite 2.9606, rn. ෂැම්ගෙන් om එන්නා, 
හේමබේරෙව් ජාහිකරය;, (/. -ic 

semitone සෑම් ඉචටෝණර්, 7, සංගීතයේ අජඞිසවරය 

semi-transparent සෑම්ඉ Odsdded sad, a. 

oT aRoea SHEE මපෙමණහ [ ඝත්රී 

sempstress සෑ DdOdd, n. @EDOSES මහණ 

senary සිහරී, අ. හය aSAD හෝ ඇති 

senate සැන්ඵඑව්, n. ආණ්ඩුවේ මන්නිසභාව. .n 

-or, ඒ ameh ඝාංමාජ්යශයෙක්, 2 -orship. «. 

-orial, OSA සභාව සම්බ 

semi-vowel සෑ මිඉ වෙ ඈල් . n. අඹ් ප්රාණ ශෂරය, 

අභ්නහසඵා (1, m, r ආදි gawd) 

send සෑණ්ඞඩ්, v. යවහචා, අරිණව්ය ( චෘඞඛකම 

Benile Geen, a. වමයඝාවෘඞ, n. -ity, වයසෙ 
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senior සීන් *යථ, a, 2B8DOO, 91H BE. xn. 

බැඞ්මඝල්ලා, වෑසිකල් සිට් අස. n. -ity 

senna සෑණ්ං'න, n. චිමරේ්චභ ගොලවශගීයක්, ඉස 

SNOOSING [ අං -al. x. -alism 

sensation සෑන්් සේන න්, n. දෘනීම, a චංචලයං 

sense සෑණ්ස්, ॥. ¢He®d ශෘඞභ්තිය, දානීම,සිහිය, 

ඉඟභිප්රාය. «a. -61688, දුනීම නැඟි, සිහිඟෆුවණ 

නෑනි (7. -ness), a. -1016, දනෙන, සිහිහුච 

ණ ඈසභි (n. -ness). n. -ibility 

Sensitive සෑ න්සිවිව්, a. නිසහෂණලෙස con න, 
m- -0688| මෘංසන, කෟෘමු ක. 7. -10%, -ism. ॥. -ist 

sensual සෑ න්ෂු' අල්, a. ඉන්්ර්රියයන්ම ofOA, 

sensuous සෑ හේෂුඅස්, a. ඉන්ද්රියයන් සම්බන්ධ, 
m, -ness 

Sentence සෑණ*ටන්ස්, . නිශ්චය, තීහ්රුව, 
චෘඝගම, v. Boe) කියනවා, S660 ca 
6 MO». a.-tial 

sententious MBO, Sed, a. සුත්රචන්, Dore සුත්ර 
හිහෝපදෝශා දීය AcE. n. -ness 

sentient සෑණන්ෂි 'අණ්ව් (හෙ) සෑ න්ංෂණ්ව්, a. ඝූ 
චේනහ, දානීමෙ බලය 418 

sentiment a  ණ්වි'මණ්ට්, % කල්හහා ව, Daa 
a. -al. 7 -ality. n. -alist 

sentinel mB od, n. මුරනාරයා 
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sentry සෑණ්වීරි, n. මුරකාරයා, මුර | 01688 

separable ඝෑජ්'අ'රබ්ල්, a. වචෙහ්කල ගෑයි. ॥, 

Separate @,0'ged5, v. චෙහඟරණවා. අ. චෙ. 

හ්වූ, සනි. xnj-ion, nx. -ist, වෙන් වෙන්නා , 

අ. -ory, -ive [ සිපයියා 

sepoy සීමපාඉ, 1 ඉන්දියා සවදෝශි ga ඉහ්චායා, 

sept සෑජව්, 4. ගෝත්රය, වංශය [ඇහි 

septangular සැප්ටෑංග්යු'ලර, අ, කොන් anes 

September සෑජප්ටැෑ ම්*බර්, n. සෑපජ්තැ ම්බර් මා 

සය (බිණර Od ඉදූමසෙහි අන්න ගඟතනයි.) 

septenary සැප්බැනර්, a. හතබැගශින් 4:8, os 

ව්යියක් පවතිහ 

septennial සෑත්ටැණ්නි* අල්, a. අවුරූථු හනක් 

පචතින [Bx අවුරුටු වයස් 7H අය 

septuagenarian සෑ ප්ට්යු' gions es, x. ars 

Septuagint aSOg' අජණ්ට්, N, ගෑනත්තෑ 6GoH 

ක් විසින් SS madd mance බයිබල 

යේ පරණ ගිවිසුම් පොහ 

sepulchre සෑජ් අල්'කථ, n. Genie, මිනීවල, 

අ. -al, මසඝාගෞහ්, ගෑඹුරු [ඊම 

sepulture යෑජ්අල්ටඉ්යුර, n. මිනියක් භුමදාහ & 

sequel Qi, rn. යමකින් අටගභ්රන GSEo, 

» ඉන්නය [ යුක්ත 

-60013010015 emed,u. පස්සෙහ් එහ, යුක්ති 

sequence @ Dod, n. අදුකුමය, පිළිමවල. a.- 
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sequester සිඤමෑඝ්' ටර, 2, අඝක්ච යනවා, 
sequestrate HD) ස්ටේර්වී, පෑගැෑරගන්නවා, 
MHS කරණවා. n.-ration 

seraglio සිරැල්සඝෝ (හෝ) Baden, n අන්හෑ 
| 960, සශ්රික වසන ඈහුල් මාලිගාව 
seraph සෑථ*අ;02, x දෝවදුනඝෘ,. ෲ. -im ead 
| °8 (බහු). ඈ, -aic, -ic,-ical, ecDEe, අති BS 

සිදු, ඉහෘ උනුම් 
sere 85, a. =sear 

Serenade සෑථඉණේඞ්, rn. යමෙකුට ගෞරව පි 
ණිස රාත්රියේ කරණ mamd. 9, එසේ ගා 
@&2 asd ends 

serene B82, a. පෑහැදිලි හෘ නිශ්චල, ශාන්ත, 
| කුඩ. n -ity [ගොවි දූසකම් 
serf 'සාථ (02, % ලදූසයෑ්ය, ගොව්ථලසයා, ෲ. -dom, 
serge mdS,n. පට හෝ ලොමි ඉරදි චගීයක් 
sergeant සාථ 'ජණ්ව්, (හෝ) 'සාථ් 'ජණ්ච්, ෲ. 
කුළ] ළ5(1ී 71, -cy, -tcy -tship 

serial සිරි'අල්, අ. කමික, පිළිවෙල. ෲ. පිළි 
වලට Mader පලවෙහ ඉපාහ 

seriatim සිරිස්විමි, adv. පිළිවෙලබ 
series ස්රීස* (හෝ ) සිරිර'ස්*, n. වැල, මෘලාව, 

පෙල 
serious ය්රිඅස්, a. චෑදාගන්, Adone, are 
| කිලි. 2. -ness [SarqiHeas, 260%, n.-cy 
Serjeant සාථ *ජණ්වී ( හෝ) mS SAO, සුඵ wa 
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sermon *සාථ මන්; n. DY Gwar. v. 

serpent ‘oda ඥාට්, n. adem, a. -ine 

serrate සෑථ @5O, i සයනක්්ෂඉෂම්න ¢8 ඈති. 
serratedad රම ඞී, nm, *1010], 77, -ure 

serried යෑර රිඞ්, a. එකට meh) [රූචෑ 

servant 'සාථ 'වණ්ට්, 6. වෑැෑඞ්යගාරයා, ම මගෙක 

serve 'ඝාථ චව්, අ. ඉමමගෙනරණවා, Didendends, 

ආඈආධාරකරණමවා, ඉදාහවා, සජපඔඝනවා 

service *සාර් වස්, ॥. Qdsr, ඉමෙහය, කාය8ය, ප්ර 

යෝජනය. a, -able, ප්රසෝජ හවන්, වැඩදායක 

(74- ness) 

servile *සාථ්ශ වල්, අ. බසවු, චාල්, නිච්යලස ය 

ටහ්වෙහ,. n. -ity, -eness, දසභාවය, නීච 

aOaane 

servitor 'සෘථ වි'බථ, nm ඉම්මහකරූවා, OO, Gar 

servitude '*සාථ විඛ්යුඞ,, xn, දූසනම, චාල්කම 

sesame &.d¢8, n. තලු 

sess සෑ ස්, 7. —=cess 

session සෑ Sesy,- n. සභෘවචාරස, සභෑව Aad 

ඉඳුම්. a. -al 

set සැට්, v1, MABWEs, පිහිටුවනවා, බහිඝආවා. 

a. Mg, නියම, සර, gamOme. xn. cost 

තිය, emo. x. -ter, GdaS බල් ලා 

settee 55, 1 ඇඳි බංකුව 

settle Oe, n. උස් ඈළඳි බංකුව. v. සර ඟ 
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රණචා, පිහිටුවහචං, පදිංචිනතරණවා, බේරණ 
චෘ, නිශ්චල වෙහචවා, බේරෝණවා, nm. -ment 

Seven සෑවෑන්, ෲ සඝ අ, ගත. n -thoeadedA. 
% සහ a. -teen, GOO. අ, -teenth, දූහහන් 
88. ෲ. සහ a -ty, ගෑහ්නෟව, (ae -ieth, 

0, 23£91 028 28) [a.-able. n. -ance 

sever සෑච්'චථර, v. වෙහ්කරණවා, CACMDA, 

several @:5'q'6@, a. eb aed, Coens, Re. 
severe &56, a. aq, සෑර, දඋඞ්, n. -ity 
sew Goad, v. මහණවා 

Sewage aed, n. වෘරිමාගී (areQdSs බැස. 
CD කුණු සහින වතුර 

sewer ස්යු'අථ, nm. චාරිම්5ගීය, woQd. n. -age, 
චාරිමාගී ක්රම්ය, වාරිමාගීචල sim කුණු 

86% mies, %. Ame, ලිගුව, a. -ual, ලිංග- 
පිළිබඳ [Asig චයස්වු අය, 

sexagenarian සැ ක්ස්'අභින්රි'අහ්, n. od අ 
sextant සෑක්ස්ං'බටණ්ඛට්, n. චකයෙන් ගගෙන් 
Gama, මුඵ මැනීමට භාවිභාකරණ යන්හ 
යක් [දැනිා, SBOE ගාරහන්නෑං 

sexton mde, ॥, දෝචසථාඝභයක සුළු මුලා 
sexual ඝැ කෂු' අල් (මහා )සෑක්ස්යු'අල්, a. (sex බ.) 

shabby @.Q%, a. ඉරුණ, බොහෝ GOH 
emi GAGA, පෙණමෙන් අධම 2. -iness. 

shackle -ෂෑන්ක්ල්, n. විලංගුචව, මෘංචුව,. v. B 
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ලංගු ගෝ මාංචු දූමඝවා 

shade යේඞ්, n. සෙවණ, මුචාච, අඳුරු canes 
සය, 5, ඉඹසවණණනාරණවා, මුවාකරණවා, අඳුරූ 
m6 448 

shady @@8, a, 99:8, end <HA. n. -iness 
shadow m@&@, % සෙවණෑල්ල, ඡායාව. v. 
ODO ERAN EDs, අඳුරුකරණවා, අසම්පු See 
ස දක්වනවා, ඡායාචක්මෙන් එක්ව යනවා, a. 
0) සෙවණ 18, අඳුරු, අසාර 

shaft -e@5, n, a, අඞයවිය, DNAs Die 
කඳ, බෝහ්ලීය, ඒරියාකඳ, GO, අලව.ගුව 

shag end, nm. දාල රෝම ඇහ O64 වගීයක්, රුම් 
නණොල වගීයක්, a. -gy, දල රෙම ඈසහි 
(71, -iness) 

shagreen ‘aQGad, xn. 6D Dates සම් වශීයක් 
shah ඡා, n. mdBme® රජ 
shake ges, v. සොලවනවා, චංචල කරණවා, 

ශංඟා කරණචා. n. ඉසලව්ම, චංචලය, කම් 
oo. ඈ, -$ | 

shako ෂෑක්ඹ, n, යුඞ edd) භහනෞජ්පිඝක් 
shale ගේල්, ॥ ගල්ලෑලි වෑනි 8309 තව්ටුව 
සොන්හ [පද සමග Gagan පදෘයක් 

shall ෂෑල්, 6, Onamen qioHdd eas soa 
Shallot ශැල් ලොව, %, ලුණු චයීයක් 
shallow මෑ ල්ලො, අ, ගැබුරූ නෑති. n. AHS 
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ගෑඹුර Hr ais, xn. -ness 
sham ෂෑ ම්, n. LOS, බොරුව, a. බොරු, 

ව්යාජ, v. බොරුවට අඟචනචා em} Gor 
කරණවා [රණ සථා නස, මස්කඩඬේ 

shambles ගෑ ම්බ්ල්ස්, n. ESMDD සතුන් මර 
shame @88, n. ලජ්ජාව, අවනම්බුචව, v. ed 
HOD පම්රණුවනචා, a. -ful, ලජ්ජා කරණ,. 
නින්දින (n. -ness). a -less, ලජ්ජා or 
(nm. -negs) 

shampoo ෂෑ පූ, 6. සබන්ගා උලා ෆඟෝදාන වා- 
shamrock weds, n. අයථ්ලන්නයයේ esp. 

ණක් Sed භාවිභාකරණ පෑල එශගීයක් 
shank aszoest, n. දූනඉහේ සිට වලලුකර දක්වා. 

කොටස, කක්කෙණ්ඩය, ආයුධයක මිට 
sha‘n‘t @:<3®, 51101] not 
shanty ගාව, n. පෑල 

shape @@e, v, ගැඞගුරූ MOKA ෲ. හෑැඞය,, 
q22D260. a. -less, හැඞයක් 20,8 (%, -ness) 

share @@q25, 7. ඉකාබස, Gem. v. SAE 
චෑ, CGDa owner. n.-holder, Gem2Oeden:6 9 

shark ශාථක්, n. මෝරා, Geaimedas 
sharp ෂාථ ජ්, ((, මුචහන්, තියුණු, CCE. m සං 
ගීතයේ od හෝ තියුණු ලබ්යදුය. v. -6ෲ. 
මුවාන්ඇඅරණචා, තියුණු” රණවඵා, උල් කරණ 
5, ॥, -ness 
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shatter @,5:06, 0. මපොසිකරණවා, හාණිකර 
ණවා 

shave GOD, v. සහිණචා, කපනවා wm} බූගාෘන 
©, පෙහි කපනවා. ॥, 2.39. බුගෑම, කෑ 
පූ Sonn, වෑ එඟී්යක්. ෲ,-1116, හිසමුඩු කල 
අය, හවුසා 

shawl ම අල්, rn සාථව, පොරවණ ඉරදද 
she ෂී, pron, qr. a. ගෑණු (he බං.) 
sheaf ෂී, xn. මගායම මිවිය, උප්පිඞ 
shear ෂීථ, v, Meds මනුප්බ කපහවා. ෲ, 

“8, ලොකු MHS 

sheath Bat, n. කොපුව, Ganderm, ,-6, කොපු 
චේ දාමනවා, Ova 

sheave BD, 34. කපජ්පි චකශ [ගෙලහඝවා 
shed ශෑඞ්, ෲ. පෑල, Sao. ». 2a6.8 ණචා, 

sheen 88, n, &dGa, Eda 

sheep ෂීජ, n. බැටථවා, a.-ish, බැට්එ වෙක්චෑ 
නි, අඝගික ලජ්ජා ඈති. (%, -ness), 2.-fold, 

බෑබඵගාල [හැරියහඟවා 
-066£ 85, අ. තනි, සඉ පූ නී, අමිශ්ර. v. අහකට 

sheet 85, ඈ. ම ඟභාලය, හනඩුව, ඈතිරිල්ල, එක 

ට පෑනිරී තිබෙන යමක්. ?. සොලවලින් ond 

ඈතිරිළිවලින් BaD. em md Onwds, 

Gag Ord ඇහරිල්රි දමහචා. vn. -ing, md 

රිළිළලට ado €6& nm. -inchor. අහ්හ රාසේ 
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ඵ් EDO මහ නැංගුරම්, අන්හිම SHO. x.-iron, 

යකඞ moa ees පත. xn. -lightning, විශාලව 

පෑහිම 2 වථුලිය 

sheik ෂික් (Gms) ෂේක්, ॥, (අරාඛබ) නායකයෘ 

shekel හෑ ක්*අල්, xn. (යුම දූව්වරු හ්ගේ) ඹෘන්ස් 

බාගයක පමණ 25 ප්රමාණයක්, සිලිං2 න් පෑ 

නස / ක් චබවිනා 88 මිලයක් 

Shekinah හිම ' හෲ. ඟනරුණු්යහඟය පිට පෑ 
වනි edd බැල්මේ ලකුණ 

%helf awd, 1. බඩු නබන ලෑල්ල, රාක්නය, 
උඞහල්ල, ඝන EAH aaG වෑලිකණ් 
සීය හෝ පව්හ DOD. 0, -ve, රාක්ක්ිම්ය් 

DANO, අහක HARD 

Se, 4. 6ECG, පිටකටුව, කබල, ශනි 

උණ්ඞය. v. ලෙලිඅරිණවා.?:.-115!;, බෙල් ලා 

shelter ෂැල් 'බථ, 7. මුචාච, ආචරණය, පිහට, 

සරණ. ₹. ම්රවචාකරණචා, ආර හා හර ණවා,.-1685. 

shelve ec, 5. (shelf බ.) [-ess (f,) 

Shepherd ෂෑජ්'ආථඞ, n. ADD Se@aD. 2x, 
sherbet "#2619, n. 'සරුවත්? DD OOS 

sheriff ෂෑථඉඟ්, xn. ( එඞගලන්ත HME රබඑල ) 

කක්ෝරෂමල් මුලාදඉනතියා. xn. -ship, -dom 

sherry ෂැථරරි, rn. OOD මුදර්රකපෘන බගීය ක් 

shew යම්, ඒ, (show බ.) [රස්යා කරණවා 
shield සල්ඞ, n, පලිග, +. මුචාකරණවා, ආ 
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shift Bg, v. මමණස්කරණවෘ, Od, කරණවා , 

වෙහනැනණඟ තබනවා, ෲ, Cora, ප්රයෝගය,. 

වෑඞ මුර්ය ews චාරය, සඝත්රීක්ගේ යට ඇඈඳුමි, 

a. -y, මවණස්ඉවඟ (n. -iness) 

shilling ෂිල්ලිං, n. එහනම් ඉංග්ර්සී 88 මිලයක් 

shin හින්, 8. කකුලේ දෘාඟහඉඟෙන් පහල ඉස්ස 

රග දගාටස, GaGa 

shine ඉංෂෂහ්, 2, බබලනවා, දිලිම්හණවා. a. -y 

shingle Goad, n. නූනී ලෑලි පවිය, වනුරෙන් 

ගෙවුගහු වට ගල්්කඟකැෑබ 

ship 43, nm. and. v. හෑවනට CODD හෝං 

MOHD, 25 පටවා අරිණවා, n. -ping, නෑ. 

ව් ගණන, 0,5, 2,0) 6,058. n. -ment, නෑ 

වක පෑටවීම, 5109 DA ගණණ, 7. -board, නෑ 

65 oa සෝ MODS, කෑවේ ඇතුල. ॥. 

-wreck, ෑව බිඳී ම හෝ කැඞීම, 2. -wright 

6660, හැව් හදාන්නා, නැව් වඩුවා. ෲ. -yard, 

QD HGO cH [emidga 

shire @@@5 (හෝ) මී, (එංගලන්නෘදිරබ්චවල) 

shirk 'ෂෟථ5ත්, v. නම MOQ නොඟර අරීණචවා 

ෆෝ ණොන්වෙද~: 

shirt -@:58, n. කමිණය, n. -ing, Be ඉංරදි 

shive 6@@®, 7. පන්න, නෑබෑල්ල 
shiver B8:@0, 1. මවව්ලආචා, Mir kbs, mae 

GcBad දාම පාව. (/. -y 
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shoal € සල්, ඈ. med ඝෝ EHEd ගැඹුරනැ 
ති හැෑඹඝ, di Rasa, මාලු අංසීහ, සමූහෲණ- 
අ, ගා HS, n.-ness. a. -y 

shock ලංෂාක්, n. ceed එකට o&8, scum 
6, cg ad Ba කෑල ඹීම්. කෙළින් හි වු 
ගාණේ මිව් mde. . 8a තදිෆ් පෙලනචෘා 
හෝ කම්පා කරණවා, CoM ඤෲ 

shod ඉංෂෑඞ්, 0, shoe යන මන් අතීන විගිය 
shoddy @%&8, n. බාල GMLEESE WHat 
shoe ඵෲ, n. BF සපන me, CaM. v MAS 
ගඟණචා, 2. -black, සපන්තු කලුච ගා ch ams 
න්නා, ෲ. -horn, සපන්ත SceE:€d emen 
අංපලුව හෝ ඒ සමාන දොය, n. -maker, ඝසපන් 
තු හදුන්හා 

shoot g6, v. චවෙඞඩිතියනචා, cf he මරණවා, 
විදිනවා, සැරෙන් aMd-, පෑලචෙනවා, ඉහදාම් 
8). 1. චෙඝ්තිබීම, BHD, ගොබය, රිහිල්ල 

shop ෂොප්, n. බඩු විකුණන ශාලාව, අවන් w 
ල, සෘජ්පුව, COC Ro, ශාලාව, DBa විශේෂ 
වැඩේ. , බඩු මිලේට ගැණිවබ සඝංජ්කුවලටං 
mms. ෲ. -keeper, සාජ්පුකාරණා. n. -lifter, 
ඝාජපුවෙන් බඩු සොරකමක්කරන්සා, n. -Mady 
2M වෙලෙන්ල, ඝෘප්ථුවේ බඩු වකුණන්නාං 
අ. -py, ඝෘජ්පුච පිළිබඳ, සවකීය රක්ෂා චිමගැණ 
ණනථංකර සුලු 

න 
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shore G@j5, n, වරල, ඉවුර, SHS, SiMe, 

බලනණනරු ච. a. -less, ඳඑරලක් 0.8, අප්රමාණ 

shorn සෝන්, v. shear හි පූපී කියාව 

short ෂෝර්ට්, අ. කොම, ලුගුඞු, අඩු, හිඟ. x. 

-ness, v. -en @@IdSOI, ඉකාටකරරාවා, අඩු 

MOMO> ॥. -uge, ¢D. n. -coming, අඩුලුහු 
ඬු, 0168, oe. n. -hand, ලිවීමපිළිබ ද ලුංහුඞු 

Oa. a.-handed, ආධාරකරුවන් ගේශණඟ 

අඩුවී qi. uw. -sighted, අහ SMacean 

ESO CSM? Ommom 

shot x35, % මූනිස්සහ්, උණ්ඞ, ඉඑවඞ්ල්ල, 

සමර්ථ කුරුමාණන්නාරයා [ විසිය) 

should මුඞ්, 2, ඕනෑය, යුනුය, (shall හි අනීන 

shoulder ඉසෝල්*ඞර්, n. උරය, උරඉස, පිවිකර. 

£?. C95 ඞආබාගන්භවා, කරම ගන් ආවා. &. 
- 01816, උරපතහ්න | 4. ඝෝහාකරිම, ඉමොරගැස්ම 

shout €ඟිටේ, 2 ඝෟහාකරණචවා, 9මාොරගසහආචා, 

shove 65, , නල්ලුකරණවා, xn හනහල්ලුකිරීම 
shovel ඝව්ල්, 7% පස් ආදිය ගන්න පලල් හෑ 

Ses. 5. ඒ or sags ගණ විසනරණවා 

ගො එකතුකරණවා. n. -ful 

show ඉහ, v. පෙහ්වහවා, මපතණහ වා, 2%, 

GOD, දක්වීම, ප්රදෘශිඝය. අ, -y, අතිදෘරශ 

Ba, On ලඝස්යණ වෑඩඞි (71. -iness). 71 -man, 

වබිසිහුරුදෝ gedaan 
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shower ඉසෟෲ' අථ, n, චෑහිවලාව, O82. v. of 

ens enSss 86,0082, වචමණිකරණවා. a. 
-y, ANS වසිහ | 

shred SAN, n. ඉරූෑ දිග Rat Hd. vu. Sm 

හික් හිර ඉරණචවා. a. -dy 

shrew @6y 7 කථකශ ඞබර්යගාර a}, Sea 

කු වැන සතෙක්. a. -ish (71, -ness) 

shrewd @6,8, a. 925, Bacy නුවණ gi, 

දූක්සෂ, ॥. -ness 

shriek #523, vu. හින් gS කෑගසනවා.ං 2. 

shrift J8dO, n. Edemantmqued පාපෝච් 
චාරණය, (shrive a.) 

shrill #8, a. කරථණශ, නියුණු. a. -y, හරමක්ක් 

කරථණකශ Goi නියුණු. 7. -ness 

shrimp හරී මිජ්, n. ඉස්සා, මිව්ටා 

shrine 66%523, ෲ ධාතු පෙට්විය ons කරඬුව, 

මඬෙහ්යඨ, ශුඞසථාහකය, ඉද්චඛාඨනනය. 0. පෙ 

ටෆියඝක ems කරඬඞුචක නබ චා, නිදූහ්නර 

Qo [ලීම 
shrink රිංක්, ov. ඈකිලෙනවා. . -age, ඈයෘ 

shrive @@%55, v. පාෂපාෝව්චාරණය ඉසා සමාව 

දෘහචා [acta 

shrivel 6860, v. gi Seends, Lgd.e0 

shroud @¢62, u මිනි වැස්ම ඝෝ qig?. vw 
සහවනචා, OSMEB 
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Shrove-tide මල අ රවීම ඉටඞ්, n. (qede¢d es 

6 දිනු) පාපෙච්චාරණ අඟහරෑුචාථා 

shrub ඝුබ්, n. මිවි ගහ, පඳුර, ed,Dd em. 

m. -bery, පදුරුචහ්තන, a. -by, පදුරු ගහණ 

(n. -ness) 

shrug goat, 1. උරඉස් 42D හෝ ඉසලව්ම්, v. 
(අහභුමාන ආදිය ඈ ඟවීමබ) උරඉස් උස්සැගචඞා 

හෝ මසොලවන ඞෘ [චලන චෘ..ෲ, 

shudder හිඞ්'ඞරථ, v. weal ගැලහසණවා රඟ? ව 

shuffle ෆඅය්ලඥ්ල්, 2, එහෑබ මෙගෘඛ්කරණ්චා, ක 

ලබ්ම කරණවා, ඝඈහ්හන සඟචා Gama 

shun wed, * රුරුචෙනචා, 5 ලසානවා, සං 

කර අථණවා 

shunt ඝණ්චී, 0, අසයිහ්කරණවා. ॥. අයින්ජිරි ම 

shut ඡට්, 6, ච්යසනවා, නවහ්චනවා , , -ter, ව 

සඟ ced, පිඝන [හව පස්සට යනවා 

shuttle ඡව්ව්ල්, n. (Sax) නඞාච., v. ඉස්සර 

shy පහ, අ. DD ලංජජා ඈහ, කෝල්, v. (ead 

සෙකුමෙන්) wast පැන්න කට පණිනවා. %. 

-ness, 8111101688 

siamese මලස අ මිස්', අ. සිහ ජාහභිකසයා,සියම්භාහාව 

sibilant සිබ්ඉ'ලණ්ච්, අ, 'සූ' ශබදායක් කරණ. 

n. (8, 2 ආදිඝ ඈතුලහ්) උෂ්මාසෂ්රය 

siby! සිබ්ඉල්, 1. Ode, කියන්හී, esedee 
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ex}. 3. -line, ම දෘවඥූ ඝත්රිහ් සම්බහා,පේණ 

සියන. 

dick සික්, 0, අසනීප, ලෙඔඕන්ඉන්න. a. -ish, 

මදාස් අසනිපෙහ් හෝ ඉලේඞඩින් ඉහ්න. a. 

-ly, යචහා වයෙන් අසනීපවචු, ghee (n. -iness) 

718, -ness, අසනීපය, CVA. v. -en, අසනීපව 

හවා, පිළිකුල් සාරවණ චා 

sickle සික්ල්, ෲ, qian හහ 

side Gest, nr. පැන්න, අංශස, අයින, පසහය, ad, 

පෑනා්නට,?. පසගය කට එ Mo, 7, siding, sawe 

කට්වීම්, අයින්කරණ අතුපෘාර, n.-arms, (කඩු 

බසිගහෙන්හ ආදි)පෑසිහෙහ් එල්ලාසගණ CH 

ඈයුධ. x. -board, (තෑමණමේෙසඝයට COMM: md 

OD HAD) ofnt Goa. n, -saddle, aGead පෑ 

BOD ඉදා යඝ සෑදෑලය. ad, -ways SHS -wise, 

පැහන්නබ, පෑන්නෙන් [හසෂන 

sidereal ඉඉසඞීරි'අල්, a. හනාරකා සම්බන්ධ, 

81016 oGah, v. පෑන්න පා යනවා 

siege සිප්, n. අල්ලාගැණීමට වටලෑම් 

sierra සි*අථර ''ර, n. රළ කදුචෑටය 

siesta සි ඈ ස්*ව, ;/, දූචල් ලුහුඞු නින්දා 

gieve 839, x. (25 9280) oD උපනරණය, 

පෙෂන්රය [ඟහා, සකෙනේදරේ 

rift සිල්ට්, 6. (පෙනේඉරණ්) MEM. :. HEM 

sigh මත, ඈ සුසුමලහවා, ලනවෙහචා 
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sight e@a5, , දසම, දර්ශනය. a. -ed, විශේ 
ෂ දුකීමක් a8. a. -less, eBO oni පෙණිම 
ඟෑතී. a. -ly, ප්රිය දර්ශනීය, @se20(n.-inesa) 

sign ඉසෙහ්, n. ලකුණ, ABAD. ;, ලකුණු 
කරණචා, සංඥානරණ වා, අහඟසන්ඟගරණවා. ෲ॥, 
-$1 සිග්ංහල්, නියම සල කුණ; a. විශේෂ, සිහි 
කටයුතු, අපූරි; v. ලකුණුවලින් අඟවනවා, සං 
CHADS EHO. V. -alise, උනුම් කරණවා, විශේෂ 
කරණවා. 2. -ature සිග්නේට්යූ5, gatas. n. 
0b සිග්හෑව්, රාජමද්රාව, මුද්රාව, a. -atory සිග්*හ 
S028 ( ගහෝ )-5,0%:7/ සිග්'නටරි, අහ්සභ්කිරීමපිළි 
We; ॥ අනඞහ්සභ්කරන්නා, n. -board, රක්ෂාච 
Sas විකුණන AQ සඳහන්වන දානවිමි ලෑල් 
“ලීං % -manual, සවකීයඝ gaan. ॥, -post, 
කඟභාමපෝරූච දරණ කණුව 

significant සිග්නිල්ඉ' නණ්වී, a. අමි යුක්න,අථි 
da’, නිම්හ්හෲ, 7. -co, -cy, ea, අදාහස 

signify Ad Seem, v. gmdads, 66,0 an 

චෟ. a.-iable. ॥, -ication, 23679, අයිය. a. 
-icative. a. -icatory [ වගීයක් 

811 සිල්, ॥. පුරාණ සින්තරූහ්ගේ කහවන් පාබ 
silence මස wad, ඈ॥. නිශ්ශබද හෘව, කථාගකගො 
කර සිවීම. 5, නිශ්ශබද කරණවා, a. -+ ea 
*ලණ්ව්, නිශ්ශබද 

silk සිල්ක්, n; පබභූල්, පබපිළිං a. -en, පට 
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a. yy, පට චෑහි, Og, සිලුව, ඹප ඈතී. 
(n, -iness) 

sill සිල්, ඈ. 66m, පඞිනඳ 

silly සිල්ලි, a. අභ්රචණ, මෝඞ (n.-iness) 

silo ඉමසෙඟාො, 2 BAD දෙන නණනඩහොල 

ආදිය eOmeDERD පිණිස DAD වලක් 

silt සිල්වට්, ඈ. වතුරේ පනුලට බහිණ මඩ ගෝ 

වෑලි. a. -y 

silvan සිල්චන්, a. වන, mncr, චවහඟයේ Tam 

silver සිල්*චර්, n. SH, රිදි මිල, a. Be. v. 
BE aH, රිදියෙක් වසනචා. v. -n, රිළියෙ 

sag; 88. n.-smith S& කමාන්තැකාරයා.අ. 

-tongued, කථාවෙහි දස. a. -y, රිදිමමන් oa 

ණෙන, රිදි OK Gig, ඉනා aE 

8111111872 සිම්ඉ 'ලථ, a, aM, Senos. nity, 

සමානම [ස මාධකම 

simile සිම්ඉලි, 1. උපමාව, නිදාරථ්ශනය , n-itude, 

simitar සිමිඉ' ට ථඊ, n. =scimitar ී 

simmer සිම්*මර්, v: ‘Ad’? යඟ ශබදකරමිහන් on 

මින් Cm—edne 

simoom £99, n. ශිෂ්ම සුලඟක් 

simper සිම්*පථ, v. SHIN ලෙස සහාවෙහවා. 

කාරණයක් o.4£0 Smead. 7. 

simple Sc, a. අමිශ්ර, තනි, ලිහිල්, පෑ නෑ 
දිලි, චාන්, ලාමන. ॥. -eness, -icity. .-etoa, 
ලාමණනයා, SBAa>. ad. -y 
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simplify BFaRoem, % o1mGP කරණවා, ප 

ඟසුකරන්යළ්ය, අහඝාකුල කරළචා. 2», -ication 

simulate සිම්යු ලේව්, v. බොරුවට අඟවනවා. 

71 -tion. a.-nt. අ, -r. a.-tory 

simultaneous සිමැස්ඉට් Ad (හෝ) sende66 

Bed, a. එකව්මම ස්ථුණවෙන. ॥. -ness 
sin සික්, n. පාපය. 9. පවිකරණචා. a. -ful, 

පච්කාර, පාප, ged (%, -ness). 7, -less (n. 

ness). 7. -ner, පච්කෲරයා| හිට, algedeas 

since සින්ස්, conj. නිසා, බැංෆික්. prep. cdc, 

sincere සින්ස්ථ, a. අච බන. ॥, -eness, -ity 

sine සෙන්, n. නවශඝක සංජු රේඛාවක්, ජ්යාව 

Sinccure s6nGmgs, rn. ප්රමයාජන ලෑබෙහ 

වැඞහැති ධුරය [ශක්නිමත්(%.-1:1639) 

sinew Gq, 4. බලහඟහරය, ශක්ති£. 7, -1/, 
sing (2, ඒ, නිතිකානරණවා, ගමගන් හෝ කවි 

ගන් කියනවා. nv. -song, ඇදාලාකීම 

singe සිංජ්, ය. මනපිට ඵකක් ey 

Singhalese සිංහළීස්, ॥;. =Sinhalese 

single සිංග්ල්, a. හනි, අවිචාහන, v. Nn. -ness, 

DAM, BHm?, අවංකකමං xn. -entry, පො 

BIQ OMS ලියන කුමයක්. a. -handed, g 

ආධාර නැතුව, තනියම. a.-minded, එ. චෘරහිහ, 

අව ඹන. ad. singly | සූව්. n. -ity 

singular සසිංග්යු'ලථර, අං එකම, ඒක. විශේෂ, අ 
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Sinhalese &emGd', n. සිංහලයා, සංහල ඟාණශාව- 

a, සිංහල [a. -ral, a, -rous 

sinister සික්ඉස් බර්, a. වම, graia,eae, ද්ර ෂධ. 
sink සිංක්, ”. කිදුනවා, එරෙණචා, බහිණවා, දු 

ෂචෙනව්ය, 1. පතුලේ නලයක් «Bo කුණු 

වතුර චකකරණ පෙච්විය 
sip සිජ්, 6, ඉතොල්එලින් ටන වික බොනවා. n. 
FEO කමට OND Sm (බොන) සචල්පයක් 
siphon ලස සාග්, mn. අය අදින NES 

sir 'සාථ, nm. මහන්මයෑෘ නි, ' නට්! හෝ ‘A: 

රොණැට්' වරුන්ගේ හම මුලබ යොදාහ Gan 
S6® පදයක් 

Sirdar *සාථරඊ, ॥. ප්රධාසයා, මුලාදෑනියා 
sire 0nd, % පිශ්ය, දෝවයන්එහඝන්ස (රජුට) 
siren ංසෙරැත්, n. මෝහිණි, ජලාඞග ඝාඑ, සිහ 
බෑදාගන්න dai, මධුර ලෙස ගී Bow ga 

sirloin වණ Ne (හරක්) නුහවියේ Od 
කෑල්ල 

sirocco සිරොක්කො;, ॥, (ඉතාලි මෝල්බා සිසි 
ලි ආදි පලාත්වල පචනන) ශ්ර්ස්ම gens 

sirrah සිර -ර, interj7. බල! gee! 
sirup සිථි අප්, n. essyrup 

sister ස්ඝ්ං'ටර්, 1. wemigS.a.-ly, wenies, 
සෙභ්හචන්න . n. -in-law, නෑනා, බෑංද හි 

ය. n. -hood, සඝ්නි සමාගම, ස්නි ගණය 
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Bit සිව්, v. DBebmw2s, ඉඳගන්නවෑා, සභාව රැ 

ස්වෙනචා, x. -ting, වාඞ්වීම, වාරය, ඝාසභය 

site send, n. සථාහය, බම්, පිහිට්ම 

situate සිබ යුඒවී, 2 BBO. ASAD. ෲ. 
situated සිට්යූළ *ට ඞී, -ion, පිහිවීම, «o:200, 

ඉවසථාව, අනතුර [ජනය, ඉදාමාගණ නැම 

sitz-bath 'සිට්ස්'බාත්, 4. ඉදාගණ Dio: හා 

six සික්ස්, nm a, me, a. -fold, හසපට. 

සඝගුණ, 7. සගුණය, %, සහ a. -teen, Gone 

(අ. -th, දාහසයඉචනි). a. -th, හවෙනි. 72. සහ 

a, ty, හැට (a. -ieth, හැටවෙනි ) 

size Gad vn. COM, ප්රමාණය, මැලියම් OS 

_ අක්, a. -ed, එක් මහතහක් ඈති. a. -able. 

මගඝඟඟ්, n. -ing, a. -y 

skate ස්කේව්, n. ලිස්සායාමට G2 amd Oe 

_ණ්, DAD. 5, ඒ වහන් දම් cM 

81:610)8ඝක්න්, n. ගල්තෑරැල්ල, කූල්මල 

skeleton ස්කෑල්ඉටන්, n. ඈටසෑ කිල්ල, කුඩුව 

BOSS සටහණ, n.-key, OIG යනතුරු 

ඈරියගැකි හීහ් cod, conn 

skeptic ස්කෑජ්වික්, a. සහ 2 (sceptic, 
skepticism da, ජප්විසිස*ම, x, -ism 

skerry damdS, rn. කඳු සහිහ Son, පර 

sketch damz®, 7, SHq) oCne, සවල්පචශයෙ 

BS ඇඳි සිතියඹ. v, සවල්පචඵශෂයකහ් සටහඝක් 
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mol හෝ camer a. -y, SHA, Sadat 
සටහසහ්වු හෝ ඈදි (n. -iness) 

skew dary, 4. ඈලේඛ හෝ ඈමදබ arg බෙ? 

wend, එසේ arg යමක්, a. -bald, දුඹබුරූ හං 

සුරු පුල්ලි ඈති. nm -bridge, ඈල ආකාර 
බෝනක්කුපිට නෑනු පාලම 

skewer ස්තු 'අථ, n, මස්කූර, v. කූර දෘමහචවා 

skid ස්කිඞ්, n. Dagan නවහන්වආ දම්වැල හෙ 
පොල්ල, v. 

skiff decd, %. කුඞා 2, 
skill ස්කිල්, n. සමර්ථකම, හොඳින් gaa 

ම, a. -ful, සමර්ථ (n, -ness), a. -led, සමී 
skim d83, v. CBS ගැවීගෙණ 3:2, eas 

දය ආදි පාචන යමක් අරන්දමඞහවා, or¢03 
වෘ, n. -mer, Oars ප:ෑදූහ භාජනය, ජලචර. 
පපතිෂයෙක්, n. -milk, යොදෘාස අහක්කල 88 

skin ස්කින්, n. සම, සිවිය, 0100, ලෙල්ල. v. හ 
ම හෝ චැස්මඅරිණවා.. a. -deep, මතුපිබ, ast 

තම්, ෲ, -flint, මසුරා, ॥. -ner, BAS රඹ 

8 වෙලෙන්ද. a. -ny 

skink ස්ක්කිංක්, rn. Bae 

skip ded, v. පනිහවෘා, පෙහ් -ළිහචා, ඈර 

යණඟවා, පන්නා යනවා. n. කුඩාපිමිම, ඈ රයාම 

% <per, ඉවලඳ හෑචණ ප්රධා Mae 
skirmish «amdéSd, vn. කුඞා සාණ්ඞඩායම් විසි්: 
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හරණ අතුරු BOM. v. එසේ අනුරූ wdsd 
කරණවා 

skict *ය්කෘථව්, 71, සාය, අද්දාර, වාවිය, සිමාව, අ 

අන SCE පාදය, vw. අද්දාර දූගේ ames eas 

AGADO>. x. -ing, අද්දාර කෙළ ඟ් සිටුචහපටු 

ලෑල්ල [ප්රබඟාය 
skit ස්සිව්, ॥, ඈ ගුම්පදාගා නිග්රහ සහිහ සුළු 
8101001511) ස්ක්ිට්විශ්, a. ම පං මූල න, වංචෛල,චප(ෆ 
skittles ස්ක්ිව්ට්ල්ස්, n. ඵක් ඉංග්රිසි කුඞාචක් 

skiver d@@a0'OS, 2. 9510 බැබඵසම්චලිහ් න 
ඟන බාල සම වශීයක් [මුවර් ගැන්නෙහවා 

skulk ඝ්කල්ක්, 6, ඝැංග් මිට කොහ් වෙනවා, 

skull dang}, n. ඉස්කබල , හිස, මොලේ 

sky මෙක, 7 ඝාකාශය, , -lark, හෘදූකරමින් 

ඉහල නගින පක්ෂියක්. ॥. -larking, (2,65 

කඹ ආදරේ එල්ලී) පනිමින් 4859 

slab ස(ෆඞෑබ්, 2. පෑහලි ගල්ලෑල්ල, aed 8a 

ලෑල්ල 
slack ස්ලෑක්, a. බුරුල්, නදෘනෑරි, ප්රමෘද. v. 

ඛුරුල්කරණවා, ස්රණුවෙනවා, ॥. -ness, ඒ, 

-en, බුර; ල්නරණවා, හදාකමඹම අඞුනරණවා, 

සුණුකරණවා 

slag ස්ලෑග්, 4, ලෝහ බොර [ අලුනරණචා 

slake ස්ලේක්, , සංසිදුබහඟචා, ONS ඉස්මෙන් 
slam dead. , (€¢,689 ආෆඵය) Zend oo 
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Canes. ॥/, (Pa sed ආදිඝ) තදින් චෑසිම් 
slander ස්ලෑ ගා 'ඞ්ථ්, n. SSO. ඈ, කෝලම් 
Baws. a. -ous, කේලෂ් කියන, ක්ලම් 

slang dic. n. (mes චශශයෙහන් පිළි ගො 
OM) අව' ක්න cee ඟ් භාෂා SMe. u.-ey. oy 

slant 'ස්ලණ්ච්, v. ගැලුකාර4චා. ෲ, Ar QD 

slap Haid. බහ, අතල්පහර දොනචා, n. end 
cee, ad, -dash, G86, egeOa® ලෙස 

slash ස්ලෑ්, අ, පහරක්ිහ් Od කපනවා. 2. 
Ew කෑපුම් 

slate ඟ්ඉල්ඛ්, n. aeQ adidas, ගල්ල ;ල් 
ල. ?, ගල්ලෑලිවලික් අසෙෆිලිකරණවා. x.-er, 
ගල්්ලෑලිවලින් වහල් සෙව්ලි කර කනා. 4. -y 

slattern ස්ලෑට්'ටරන්, n. අශෝභන ඉලස gla 
5}. a, -ly, අශෝභහලෙස අඳින, S207 
ලකිලි [ම්රා දාමහචා, ම්රණාචා. a. -ous 

slaughter ස්ල'ංට්ථර,, n මරෑදාමීම්, මෑරීම්, v4 
Slav ස්ලාච්( ඟ්) ඒ(ලෑව්, pn. (6 AeeD හෘ. 
Slavonian සලෑචෝනින් දරන්නන් වස 
වසඟ) ඈලයෲ Decwctdad. a. -Onic, eonian, 

, ඒ 08s o8AD; %, ඔවුන්ගේ භාෂාව 
Slave ස් ල් ච්, %, ච්: ලෑ, “, නිහරවචැඩඞනරණචවා 
ගෙ Sdemeene». ෲ, -er, es ene 
2D නැව, වෑල් චෙලඳ්ර හැව, චාල්වලෙ ස් 
G 7. -ery, ව්: ල.52 ම, අ, ' -180, වාලෙක් චෑ 
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නි, බාල්, Bd, බොහොම ඉවගෙස ®nal 

ඟ (11, -ness) 

slaver ස්ලෑැ'චර්, n. කවිහ් චෑගිමරණ ome: 

2, කෙල වගුරුවණචෑා, කෙලගාහවා 

slay soc, ”, මරණවා. , -er 

sled ස්ලෑඞ්, 
sledge ස්ලෑපජ්, % (BOCA 20 චක නැති) ලි 
sleigh dog, dam am oni රථය, එ. 

sledge ස්ලෑජ්, n. කුඵමගෙඞිය, c2egQ6.n.-nammer, 

කුඵගෙඔඕය ([නිදුකරණවා. n. -ness. a.-y 

sleck ඝ්ලීක්, a. BGs, ඔපවැබෙහ, Mg  & 

sleep d@d, , නිලූගන්නවා. n. wwe. a.-y, 

BEDE (n, -iness). a. less, නිද, හැගහ්න 

(m. -ness) [a. -y 

sleet d@5,n. හම හෝ BD 10 මිශ්ර OSB. 

sleeve G5, ~. eigeS go. v. gd දා මහචා 
ගෝ ඔගණවා. a.. -less 

sleigh dec, n. (sled @.) [ye 

sleight dee@O, 12, gamed, D208, ඉන් ද්රජා 

slender ස්ලැෑණ් 'ඞර්, a. BS, කෘශ, අල්ප, අඩු. 

74. -11688 

slice d@@Rd, v. පෙති ගගණවා, Banded කර 

ado. n. COBO. n. -£, පලල් පෑහිලි පිහියය 

slide 6995, අ. ලිස්සඟවා, ලිස්සා ග maar. 
7. ලිස්ස් ව,ලිස්සන මාගී5,උස් පාන්කරණපියශ 
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slight d6@@5, a. pao, gd. v. ඇගොසලකා 

අරිණවෘ, සුළුආරණචවා. 2. ඉනාසැලකීම, සුළු 

කිරීම. n. -ness 

-lily 66e@@, ad. =slyly 

sliness essere, n. =slyness 

slim ස්ලිම්, a. Bs, mie. n. -ness [a. -y 
slime dOORD, i. ඈමලෙහ DD, ගොහොරුමඞ. 

sling ස්ලිං, v. ගැස්සීමෙන් SRA KD, පවියෙ 

හ් විසිකරණචා. n. ගල් SED පටිය, අතඵල් 

ලන පටිය [waa 

slink ඝ්ලිංක්, v. AHS හෝ HOEK 0,05 

slip d@d, 2, ලිස්සනචා, වරදිනවා, Wmqidamn 

චා. n. කපා clsimg S8C¢e, ලිස්සිම, ප්ර 

Me Gad, දිගකඟෑල්ල, 2:5 උස්සඟ as 

x. 7. -per, org, පාපුස්එක, චිනේල 

ය. a -pery, Gdonm, සිනිදු, Doe, ges 

elit RO, ve. දිග අතට කපනචා GOI GORA». 

nm 22 FRO 96,8 ems නැපුම, පැල්ඹ 

sloe ස් (ලෝ, 7 කුඞා ඈඹුල් ගෙඞ් වගීයක් 

slogan deQlas, 2. demoetdn ඟඛයන් 

ගේ (රැස්වීමට නරණ) 5A භෝහකාව 

51011 2 ස්ලෞය්ඞ්, 4. හසනකණිණන්ත සම්බග ජා 
sloyd ඨශාලා ඉගැන්හුම De 

sloop dgd, ॥. එක කුඹයක්ෂි ඈති හැව 

slop d@~w2d, ඈ, ඉහුරූුණු චතුර, ගොගොරු හෑ 
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2, බාල හේපෑන්, ෲ, -5, edeat Et 2719, 
කිලුට්රවතුර. a. -py, මඩ, ගොහොරු (n.-iness) 

slope deeded, n. පල්ලම, Ad. 0. giesd 
DO), බෑවුම grand moro. a, “y 

sloth demon, 7. තදා MSO: d, OG ඉලස 
කම, CORO. a. -fal, ඉනා WSF 
(m- -ness) 

slouch ස්ලෞච්, n. අගශෝහන සක්මහ් BSa 
ක්. ?, ඉස එල්ලාගෙණ gama 

slough des, 7. මඞවගුර, ගොහොරු නැසඟ.. 
(සථප) ගැවය. v. ගැලවී චැටෙනවා 

sloven ඝ්ලච්ංඅන් (ens) ස්ලච්ස්, n. ඈ දුමගෝ 
පච්ත්රකඹ ගෑණ සඝෑලකීමක් නැති අය. a, -ly, 
එසේ සෑලකීමක් හැකි (n. -iness) 

slow dees, අ. ඉක්මන් හැහ, කඞිසර 0:4, 
ප්රමාද, උඝන්ථු aid. n. -ness 

sludge dead, n. slush [යක්, Cares 
slug eed. 1. කටුව නැති ගොම්බෙල්ලන්චශී 
sluggard ස්ලග් ංගාථ ඞ, n. හදා graces, pBacs 
sluggish ස්ලග්ගිෂ්, අ. ලනන්ළු a8, අලසං 

nm. -ness 

sluice ded, 77. Gx e656, මසාරාවිව 
slumber d@QS AS, n. Og. RG, අඞනින්ද, 

තිදාචෑ වීම, v. මද නින්දෙන් Bend, He 
වෑටෙඟචා, ඉහා අලසව සිවිඞභවා, a. -rous 
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slur ස්'*ලරථ, 0. කාලුටුනතරණවෑ, ණනොසෑල කිලි ලෙ 

සංලෝ අසම්පූරා්ාලෙයස කරණවා. nr. mee, 

නින්දුව, ප්රමයාගය 

slusk deed, n. ඉහා දියවූ මඩ, බුරුල් මඩ, 
කුණුදඳය, coe නලචම. a. -y 

Blut ස්ලට්, ඈ. සංකසුරුචම් හෑති ASD සනි. 

අ, -tish, සඟසුරුවඑඟනෑකි [m. -ness.ad -ly 
817 dO, අ. ප්රමයාෝග, රහසිගතව කියා කරණ, 
smack ස්මැක්, ෲ. හලුගහණ ශබ්දය, රහ, Dd 

ප රස, සුඵ දූනිම, (ශබදායක් සහිත) හාද්ද,එක 
කුඹය ඈති කුඞා නැව, HOA, අතුල් පහර, 
Ve තලුගහණව්ය, අතල් පහර දොනවා, (කසය) 
පුපුරවණවා, Erdand දොනවා, රස තිබෙනවා 

emall ස්මෝල්, a. කුඞා, සුළු. n. -ness. 7/,-4:003, 
(කෘලනුඑපක්කු නොවන මිනිහාට ගෙණයාහැඟ) 
QUID අ කුඩා ආයුධ. n.-beer, බාල බීර 
මහපෑන්, n. -clothes, මක්කොෞටඛකලියම, සරූචාල, 
n. -hand, හීන් අකුරු. 2. -pox, වබසුරියුූ Om 
ora) 

smart 62:60, a. සැර, කඞිස ර, තියුණු, cox, 
SRION. ?. චිසගහණවා, DES හින් eHess 
Heads. % විසගැහීම, ag AaeHen:d. n, 
“ness. 7, en, ලුනඝ්ද්රකරණචා (Dad දාමිම 

smash COG, %. පොඞ්කර දමනවා. % පො 
smatter ස්මැට' ටර, 9, සවල්ප රසයක් €ළහා ¢ 

20 
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BES €OANP:, (යමක් ගැණ) Oc DD DD», 
% 11, සවල්ප ¢ma: DO 

smear සමීර, v. ගානවා, DDO aos 
smell ස්මෑල්, n. ශදසුඑදූ දැන්ම, (Sg හෝ 
MOM) O28. v. ඉඹිහවා, ආඝ්රාණය කරණ 
චා, ODS දෟනනවඵා [ලෝහ උ nasa MO 

amelt S815, 2, ලෝනග 6 Gnd wd». n.-ery, 
smile සම්ම මල්, 6, මද ලෙස Bmosemeos. 2. 
මද සභාව [ණවා 

smirch ස්' මෘථව්, vr. කිලුටු කරණවෘ, අප්රසිඞකර 
smirk ස'මාරක්, v. බොරූවබ සිහා Deas sai 

මංථු ගූණයක් පානවා, ॥ වංක Bord 
smite doeod, v. ගහණවා; පහරශරොනවා 
smith ස්මිෆ්, ඈ, Sain කමාන්භක්තාරයා, ආටා 

පියා. //, -ery, -y, සාම්මල 

smoke ඡා මන්, x. ට්රම්, ?, දුම්ගහනචා, රුඛ් 

ඟසඝ්සඝවා, ges පහනරණවා, රුම් කවහ 

| චා, GD බොහචා. a, -61698, a. -y(n. -iness) 
smooth ස්මූත්, uv. oD, සිනිදු, Sag. c. සමහලා 
» DOMED, සිහිරදුකරණවා, මෘථුකරණවා, Dd5e 

OOD නරණතවා, v, -on, 7%. -ness 

amote ස්මෝට්, v. smite 8 අහිත විධිය 

smother ස්ම 'දූර්, v. හුස්ම හිරඟර මරණවා, ය 

ටපන්නරණවා, වසනවා, a, -y[AGec දානවා — 

amouller ස්මෝල් 'ඞථ, v. (පහ්නූඞඝොවී) හැව 
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smudge d@3, +. කිලුවුකරණවා, Dd Gd. 

%, 8d 

amuggle ස්මග්ල්, 6, බූරු බද්ද SmemD) AH 

COAG. හෝ ඉගහ්වඇආඒඵා:ා, රහඝසිහ් ගණය 

Fox] OF) [හරුප, a. -ty 

smut ස්ම්ව්, 1. කුණු ලපය, රථුබුලුපොදා, කුණු 

24011116 da.dg, 2 හනි යනඞ්යක් ඇහ ක 

Varo 

snail desta, n. ගො මිබෙල්[$ා [aces 

snake Cows, 7 සථජයා. a. -y, සර්පාගාර, 

snap dare, v. AMOI OD, හපා කණ්ට wg 

ඟචා, එකහපාරබ කැඩෙහනචා, (ඉසුර) ගගහණවා. 

අ, හදිස්ගෑප්ම, ඵනපාරට ණෑඞී$්, පිපිරිමි ශබ් 

ඳූස, අහුර, a. -pish, ගශපානණ්ට ලෑදිී, හරහ 

ගනිසඝක් ඈනි (n,-ness). n. -shot, (රුවන ස 

SOO DAO) ඉක්මහ් වෙසිල්ල,ා, අන්යක් 

28S ඉක්මණිහ් ගහන්න Hasis 

anare ස්මගෞ'අථ, 1. මලපහ, GH, උගුල, w 

මලපතණෙහ් od) උපකම්යෙන් ඉල්ල නචවා.අ“*-$% 

snarl ස්නාථල්, 2, (බල්ලෙක්මෙහ්) ගොරවණ 

වෑ, රෞදුමම්ලස කථාකර md 

snatch ස්භෘ ච්, ,, හදිසියෙන් උදුරාගන්නවා, 

උරුරාගණ්ට ගදානවා, ॥, අදිසිමයක් CEG 

ගැණිඉ 

socak ස්නීක්, v. නිවලෙස කි්යශෘ ගරණචා, a. -y 
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sneer ඝ්නීථ, v. බෑල්5මහඟ් නිග්රහ කරණවා, සුළු 
කර කථාකරණ්චා, ෲ. නිග්රහ බැල්ම 

sneeze ස්නීස්'ං, 6. කිඹිහිණවා. ෲ, කිඹිහිම 
sniff digs, 2, GHD, ඉවකරණවා, % ODD 
anigger ස්ඡිග්'අථ, v. මිරික්ය හිණාචනචා 
snip dAd, » එසකාපාරබ ඟනුඉරහ් amos, 
m එසේ m:89, කැපූ කුඞා කැබැල්ල, ඈ 
GOR mA. ॥ -pet, spa» MAGE 

snipe e@and, n. කෑ ස්ව 9 
anivel ස්හිව්ඈල් (හෝ) ස්නිවිල්් 2x. හොටු, 

ගොටු ඉහලට ඇදිම, හාහෙන් ඇඞීම, ඈ; 
ගොටු ඉහලට ඉදහවා, ගොටු ඉහලට අදිමින් 
හඬනවචා, නාහිහ් හඬඝවා 

snob deme, n. උන්නතමයෙක්ඔයයි හගවහ අ 
ඛමයා, %, -bery, a. -bish, -by 

snooze ස්කූස්', 2, මද චේලාචක් Hema. ෲ, 
ඉදු නින්ද [ගෙරවීම 

snore ස්හභෝරථ, 9, නිහ්දොන් ගොරවණපචා, % 
snort ස්තෝරව්, ve (අශ්වයෙකු*මහ්) o:60 

ඟ් හුස්ම ඈරමෙහ්. ශබ්දෘකරණවා 

enot dead, n. හොටු [ස්ස 
snout dead, n. (සමතකුගේ) ගොමිබ, හො 
snow desis, ෲ හිම, වාණරය.. 5, BD වෑටෙ 

aes. a. -y, හිමඑහ්, හිම ගහණ, a, -less 
snub dAQ, , නරවටුකරණමා, DOcsoNG 



( 661 y 

ගරෂමදෝාහවා, සුළගට සලක හචෘා, ෲ, -nose, 
S08 M00 

souff dad, v. හුස්ම ඉහලට අදිහවා, හාසයබ 

GiGDWIOI මහෝ Como. ॥, ථුමිකුඩු, හා 

හන් හුස්ව ඉහලට qld, සොටු, ගණනය, 

පෘන්භිරමයේ දාහ ෂකොට්ස, « අභුරුවූ ong 

රය, %, -ers, පාන්භිරයේ අඟුරු ඉම නාටය ක 
පන කතුර, v. -le, mses ඟනාකරණවා, Ds 

Gas ES හුස්ම එ( නවා. a. -y 

snug dad, a. උණුහුම හා 90:0 g1.8, සැ ංපප 

හසු, v. -gle, උණුහුම පිණිස ලංකරග න්හවා. 
%, -ness. n. -gery, MED සැප පහසු ඈහි 
Ons. 

80 Goi, ad, සහ 0077. එසේ, cod, ඒ නිසෘ, 

ඒ (පමණ), ඹ (පමණ), මෙ (පමණ), ලෙස. 

So-and-so; ඟම් හෝ Sans ඉසාදාන් sem 

Cons හෝ දෙයක් 

soak සෝක්, 6, පොගනවචා, මපචෙනවා. ඉ,-% 
soap €සඝෘජ්, ॥ BAS. v. සඛන්ගෘාහචා. a. -y, 

සබඟ්මුසු, සබන් ගෑ, සබන්චෑනි (n. -iness) 
Boar Gass, v. ඉහල පසාසරකරණවා, ඉහල 2 
Bae 

800 සොබ, vs ඉකිගහණවා, n. 280,89 
sober සෝ 'බර්, අ, මන් නොවූ, CDQ නැන, සං 

සුඟ, බැබල්ම හැඟි, 2, මන්ගනීය අරිණවා, සං 
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සුඟක්කරණ Oo, n. -erness. -riety 
sobriquet ema Seed, n. m0 ඇම 

sociology සෝසඝිඔඹල් ඹජ්, 1. මදු canta එ 

සඝ වධිගය ශිෂටෑචාර එගීහය අද්ය්ය පිළිබදා ශා 

ස්හූඝ, , -ist 

sociable ම ස1'ඔබ්ල්; a සමාගම් පැචෑනිචීමට ලෑ 

EB, සංගම ප්රිය, ස්රශ්ල, මිත්ර, නිදහස්,  ෲ. 
eleness, -ility 

social vase, a. ඔඝමාගම්චීම්ට 9,98, mV 

Sen, මිත්ර, eeanies, n. -ness, -ity. ඒ, -ise 

socialism ඝ් 'මලිස්* ම්, 1, Eda cogs) භුක් 

AB22, Ode සම්භෝගය. n, -t, වස්නුසෂ් හෝ 

ග මහිකයා. a. -tic [oe 

society මසා 8 ගසඉවි, n. සමාගම, awd, Tos 

gock Gast, n. Semdetd Hay 

socket මසාක්කව්, ඈ. ආධාරය, වල 
god සොඞ්, n හණ බ්ඞෑල්ල, a BG v. පි 

OM අල්ලනවා, a -dy 

soda ඉසා 'ඞ, 7 (96 පෑල Odam අලුචලින් 

eqn) 20D ර්රච්යයක්, සෂාර(5292මි)'ග්රව්යයක් 

sodality eniadi od, n. සඝෑභාගිකම, සමාගම 

sodden මසාඞ්භ්, a. නහෑම්බූ (seethe a.) 

sodium සෝඝ්අම, %. @g සෑගෑල්ලු Sead 

ein චවග්ගක්ක් 

sodomy e828, 2. g.eetsae, අසවහා විනා 
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SGCARS. n. -ite, Go මමමථුහසකල අය,€්ඝා 

@Os? B වැසිසඝා 

sofa @atm, n, 6690 GA MEDED, සපාච 
soft, සොඟ්වී, a. Dag, OT26 C25, GOS. මිහිරී. 

NM. “ness, 71. -en, ඉමාම්ලාක්ඟරණවා. a. -ish 
soho € ඥා ඟ්, interj7, AD, Ae නිපාහනසක් 
8011] සොෞඉල්, 7 එස, කුණු, කසල. vr. කුණුත 

චරණවා, ජලුටුකර ණාචා 

soiree eO205, n. mister, SOS: සමාගම 

sojourn ම ස 'ජාර න් (හා) සො*ංජා ග් 2. කල 

කට චාසයකරණවචා. n. Oe කලක් චාසයකක්ිරීම/ 

අල්පනාල නිචාසශ 

solace ම සෑල්එස්, 7, සෑනසිල්ල, v. සඝසඝචෘ 
solar සෝ 'ලථ, අ. සුඝණාි යබෙනා, ged 
solatium මසා ලේෂිඅම, n. අල:හ සඝෝ ප්රහිඵල 
වශ සන් ථුන් මුදාල [පෑස්සඟචා 

solder ගසල්'ඞ්ථ (හෙ) සොඞං'අර්, * (ලෝහ) 
soldier සෞල් 'ජරථ්, n. ca මහ්වෘසෑ. a.-ly, gd 

හේචායෙක් වෑනි, n.-y, cDod&rens 
sole සෝල්, ෲ. යවිපතුල, පැතලි ම්හ්සාෂයක්, 
පලෘ මඩුවා. ॥. නනි, este. « ones 
ඳදූමඟවා 

solecism ම සාල් ඉසිස්'ම්, n. භාශරීතියට 86:0 
ec@®, අයෝග්ය ext විරුඛ යමක්, කඩ 
කිරිම. «. -6 



( 664 ) 

solemn සොල්ඈ ම්, a. Sad 212 20, Adam 
ල, ඉනා වෑදගත්, ඉතා සංසුක්, ॥. -ess,-ity. 
ඒ, -186, ආගඉ€ම චාරිතු ඇතුව සිදුකරණචා 
මහෝ පවත්එආවා, සිදු නරණවා . (n. -ation) 

Bolicit සොලිස්ඉ ට, 9, Dest ඕනෑකමින් ඉල්ල 
හවා, erEQD., C21 D mds». a. -ant. n.-ation. 
7, -0£; ඕනෑකමින් ඉල්ල න්නා, ( නඩු ශාලාවේදී 
අහභ්යයකු චෙහුවට කුශාකිරිම්බ බලය ew) 
BEE යෘ (7. -ship). a. -9118, 9ශා චෙන් සිවින. 
අනුමාන සිතින් සිවිඟ. n.-ude exGdgodyd. 
ආශාව, අනුමානඉසහ් සිවීම්, කණගාට්රස්නිම 

80111 ඉසාල්ඉඞ, අ am, ¢8, දියහොවන, සාර 
චන්. n. ඝන හෝ දෘ$ඉ දෙයක්. x. -ity, -ness. 
භනහාව, දුඞ් බව, සච්බ(ල කම. , -ify, හසික 
රණචා, දෘඞිතර ණළෟ්ය, PEDa0Q (71. -ication) 

Boliloquy සොලි ලඹ :ට, xn තනියමංකථාකර ගැ 
BI, හමා කරගන් කථාවක ආකාරයෙන් wm 
උණලද රචගාච, v. -186, තනියම කතාකර 
ගන්නවා [ බවේක. 7. 19688 

Bolitary සොල්ඉටෙරි, a. තනි, නනියම Dan, 
Bolitude සොල්ඉ ම්යුඞ, 2. හනිශම චාසය BO, 
විවේක සථාහය, විචේක කම 

Bolo සෝලො, n. ඒ කතාලය, හනිහාලය 
solstice මසෞල්ස්ටිස්, n. අසහඟ්යශ, අශන Des 

ක්රාහ්තිය, කෘඞහ්තිකතාලය, ය. -tial 
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soluble සෞල්යුබල්, a. Same ගැසි. a. -le- 
-ness, -ility 

solution සෞල්යු න්, %, ද්රියක්ිරීම, &=8) දුම්යස, 
ද්රව්ය Seon නෑ හුචවතුර,වීසඳම, පෑ ගැදිීම 

80176 ead, 9, විසදාහවා, SOEMD>. a. -nt, 
දියකරණ/, n. (ඉමක්) දියකරවඵණ ට්රව්යය. . 
“ICY, OB SOIMI පුථුවහ්නම 

sombre ඝා ම 'බ 2, a. . අදුරු, කණස්සලු. n.-nesg 
some සම, 4, සමහර, Da, මදක්ලොකූ, යම්, 

පමණ,. pron. සමගරුූ, සමහරක්. 7, -body, 
කවුරුවත්, ලඉමක්. ad. -how, නො හොම න 
මුන්, ad. -time, ඉස්සර, මනු කචළදූහමුන්. 
ad. -010168, සමහරවිට, බානෂව(ලාවබ. 2. 
-thing, යක්, මොකවන්, Sas; ad. විකක් 
තරමක්. n. -what, මොකක් නමුන්, යමක්; 
ad. Sms, හරමක්. ad. -where, esmedta 
මුහ්, යම්කිසි තෑනන 

somersault page දණ mden®, 8no® 
somerset සම *අරසෑව්, 
somnambulism ම ඝෟ ඉන මිබ්යුලි ස් 'ම්, 4. නින්ද 

ත් ඈවදිම. a. -c, නින්දෙන් ඈවිදීම සම්බ 
න නින්දොහන් ඇවිද්හ. n. -st, නින්ෂදන් 
ඈවිදික්නා 

somniferous සො මිනි ' රස්, ) a Bde උප somnific ඉසා මිහිඉ ක්, ී ages : 
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somniloquence ලංඝ්ය මණිල ඹ් “මෘ හස්, Ya. හින්ද 
somniloquism මසෘම නිල්ඕසම්ස්.මු, § නංකනාකි. 

රීම [-cy, නිදිමත 

yomnolent තසාම්ළ හෑ' ලණ්ව්, අ. නිදිමතවු. -ce, 

yon ood, nm seas, ප්රිමිද රූ චා, a. -in-law, 

(දු දුන්) Ara. n. -ship, පුත්රනුම [ards 

sonant මස්හෑණ්වී, a. enisromdes. n, otssas 

gong ඉසාං, 2. Gx, සිස්ථුච, පක්ෂිහාදූය, OSE 

යක්. n. -ster, ගීඳකියන්නා, emia essay 

(n. -ress f.) [ කච්ය 

sonnet මසාණ්නෑට. ෲ. පදා 1$ ක sb, so) 

sonorous සාහ රස්, a. පෑහෑඋඅලි ලොකු way 

මදාන, WD: G5EH, මධුර, 71, -ousness, -ity 

soon get, ad. ඉක්ම ණින් [ (72, -iness) 

soot 92, %, e210. a. -y, GUD, Bod ඈති 

sooth get, ¢. සැබැ, විශ්වාසක ටයුතු. 7 2: AB 

soothe 4&3, 2. නලවචනචා, cemaamdads 

soothsay aed, v. පේණකක්කිය නචා, BSS Aa 

28>, ශාස්ත යායගවා, 2x. -er 

sop Gas, n- ඟෑමට ඉපඉලඟගවූ රුව්යග, සහණය 

කාරණ BEC, ඉතා ඉහාවවිහ ඉදූස. a. -py 

8011118673 Gargied's,) nn. (මුලාකිර්මම පෑහ) 
sophistry මසාගස්ට්ර, | බොරු හණිණය. n, -£, 

පුණ්ඛසිතඝා, බරු භාරයි කලා. uw. -tic, tical, 

aseaened Dende. v. -ticate. Berne s | 
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වා, නරක්කරණවා, බාලකරණවංා (2. -ion) 
soporific ලසෑජ්ඹ Sqr, a, නිහ්ද උපදවන. n. 

නින්ද උපදචන Qaeda 
BOpranod ඉසොපාම ණෑ, n. etjamed හෝ ලම 
මසෙකුගේ උස්හගඬ, ඉහා උස් සංගීතසචරය 

Sorcerer මස: ථ 'ඝ*2ථ, n. මෑයාකාරයා, PA ay: 
Care 2. -65$ (7), m. -y, මෘයාච, පේණයම, 
මනහනනකමි [7144 -ness 

Bordid සෝරඕඞ්, a. නීච, ඉභා මල1හ, නැහ. 
sore සෝථ, a. ඉව්දානා ඇති, වණවුූ, දු*ඛිහ,තද, 

ලග්ර, බර, 1. වණය, කණගාටුව, n. -negs 
sorrel සොෞථ රැල්, n. ඈ ඹුල් ඇඹිලිස. 1. අඳුරුරනු 
sorrily සරිළි, ad. නණගාටුලෙස, අඞමලෙස 
80££0%/ මසාථඉරා, 2. නකණ්ගාටුව, ශෝකය. v. 
MEQ? QOORE>, අ, -ful, කණගාටු (xn. -ness) 

sorry ©@:58, a, menard, DICIA AM, අධම, 
©0029 [ ණවා, 2. -ment 

Bort සෞර ට්, n. චිශීය. xv. SIGMA), බේර 
Sortie සෞර්ව, x. (Beg ලෑබුවන් විසික් A, 

ටලුවචණ්ට) පගර දිමට asso 
sot em, ॥ හද බේබද්ථර, ඟුඞ්ඞයා, a. -tish, 
බේබරු, මන්වු, උමනුචු, ගුඞ්ඞ 

ough acy, n (ge. ශබදාය බඳු) Sod ශබ 
Gee vs. BH ශබ්දයක් කරණචංා | 

oul ඟෝල්, % ආහ්මය, oes, අස, a. -less, 
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පණ නෑති, අඞම, 30, cans ad 

sound ම සෘඤණ්ඞ, n, ශබ්දාය, හඬ, පටුමඉහුදුසණ් 

සිය. “ GVETOMD, ගැඹුර ACE, of 

ක්ෂ්යාකරබලගවා, දාෆගැණිීමට උන්සාහ කරණ 

චා, ඈ sheost ods, ජඡිරෝග, m5 බිඳී 

නෑති, චකලගාවු, යාමත්, , -1123, ගංගෘ 

ආද්යය ගැඹුර දාහගතභෑක්ි ars. ॥. -ness 

soup gc, 2, GAD ඉහාථරද, වික 

sour Gers, අ, ඈඞඹුල්. v. ඇඹුල්වෙහවා, අස 

QQ කරණවා. a, -1811, 71 -ness 

source සෞරස්, n, මුල, Rams, හේතුව 

souse ඉසෟස්, ්. ඉඅඅසිමසහ් වතුර ශි(ය්වහවා 

south සෞන්, n, දෘාකුණ, a. gad. a -erly 

S558, දෘකුණුදිශින් On, දකුණු දග, a.-em 
සං*දූරන්, දකුණු, 71. -east, ගිනිකොණ. n 

-easter BAS ඒක් ගමන සුලඟ. (අ.-685806:17, 

අ, -eastern. m -erner, දෑකුණ් වැසියා හෝ 

උපන් අය, a. -ermost, -ernmost. -most, ඉතා 

දූකුණු, GREA ඉනා ඈත්. //. -ing, දකුණට 

යෑම. ad -ward, දඅභු EGqGs0. ), -west, නිරී 
ඟ (a. -erly,-ern), 73, -wester, නිරිහ දිශින් 

හමන නද Neos 

souvenir සූ'ච නීථ් (ම) gDBS, 7, සිනිවීමබ 

යමක්, සිහිනරවීම්ව දොනලද්දාක් 

sovereign සච්*රින්, n. රජ, GIB, Sada 
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පවුම. x -ty සව්'අරිණ්වි, රජනම, ඊශ්වර 
භාවය 

sow Gar, n. ඊථඊ'3, දග ලෝහ කෑල ව්යෲණන්නාර 
ණ ඔඹරුච, වක්කල ලෞෝහඝ කෑබැල්ල 

sow €සෟ, 2, (SS) චපුර2ර%වා, ඉහණවා 

space decd, n. ආකාශය, ඳවකාශය, ඉඞ, ¢6, 
FOO. ve ඈත්කරණවා, a. -ious, බෝොමහගෝ 
ඉඞ ඉඇසඟි, විශාල. (n. -ness) 

spade ස්ජපේඞ්, ॥, බිම් Semd2 පස්ශහ්න 20 
est, ඉස්කෝජප්පය 

spake ස්පේක්, v. speak හි අතීත ව ගිය 
span ස්පැක්, ॥ වියත, බෝක්කු පලල, 29 
ණය, SEQ Dest, (සතුන්) Aw ool gy 
ගය. 9, Sadat මණිනවා, මුළ පලලටයනවචා, 
a. -new, ඉතා අලන් 

spangle ස්පෑංග්ල්, n. ථිලිහෙණ කුඞා ලෙග පො 
න්න, දලිහගෙණ කුඩා ceo. v. දිලිංහණ odd 
ලින් wd2mds. a. -y 

Spaniard ස්පෑ න් 'යථ ඞ්, n, ඉංස්පා ඤෑඤු දශිකයා 
spaniel doer, n. Ememod ඝහ එල්ලෙ හ 

කහඟ් ඇති දෘඞයම බලු එගීයක් 
Spanish ස්පැ න් ඉ ඒ, අ. ඉස්පාක්ැ්ය්ය් රට සෑ බන්ධ, 

N. ඉය්ළෟ ශැ හාෂාව 
Bpank ස්පෑංක්, ty උරව් සීතබා (ඉක්මිණින්' 

ඔනව-, අතුල් පහරක් ගහණවා, )!. -er. රුවලක 
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apanner ස්පෑන්' ඉථ, x. ඉස්කුරුප්පු අංඛුච 

spar dood, n. වටකුරු ලීය හෝ gam, cai 

ලය, EGG0D නහඬඞු හෝ පුපුරූ ගල්චගීයක්,.' 

අන්මිවි හරඹය, මල්ලට පොරය. v. අස්මිවි$ 

DAS ගහගහ්න ඞෑ, Hows Eds 

spare ස්පර්, a. gOS, ඉතුරු, හීන්. 2. QOE 

රූකරණවා, DEEZ WD) 

apark ස්පා ථ න්, n, ගිනිපුපුර [Om ames 

sparkle ස්පාථක්ල්, ve. ගිණ්පුපුරු පනිනවා, SBF 

sparrow ස්පෑරථ 5 රා, 2, ගේකුරුල්ල(ා 

sparse ස්පාරඝ්, a. නුනියට විසිර තිබෙන, QHE 

©6228, ඉබහුල. 73, -ness 

Bpasm ස්පැ ස්'ම, n, හදිස්සිය න් නහ ඈකි!! 

ලිම්,, මස් ඉපරළිම, ගැස්ම. a. -modic, -tic 

308$18] ස්මපජ්ෂල්, a. අවකාශය (ඉඞ) සම්බන්ධ? 

spatter do,5°Od, v. ඉහිණවා 
spawn ස්ම්පෘ ණ්, 2 (මාලු මැඞ් ආද්රික්ෂගේ) seh 

ඒ, (ඒ sei) බිජු දාම්නවා 

speak ected, 6, කථාකරණවා, කියහචා, ප්රකාශ 

ඉචනවා, a. -&016, n. -er, ආථානරන්හා,මග 

Sa OSG ome අඞිපතිා [ හවා 

spear ස්පීර්, n. හෙල්ලය, v. හෙල්ලෙන් ඉණි 

special ඟ්පෑග් අල්, a. පොදු ඉහා වත, Sods; 

වශීය සම්බන්ධ. v. -ise, EGHS කරණවා 

n. -ist. එක් TEedamd, east ගැණ Qh 
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හිතා. 2. -ity, විශේ්ශකෙරු ණ, විමශ්ෂභාව. ෲ, 

-ty, යමමෙක ප්රසිඞවු මිශේෂ කරුණ 
apecie ස්ප්ඡි, n. 653582 මිල 
apecies ස්ප්ෂීස්, n. වඟි£ , OH 
specify da.dQsGm, v. විඝනරවශෂයෙක් (එක 
එක) cEGnsaoads හෝ BHOODs. a, -ic, 
S252, විශේෂ, නියම: n. නියම coi Soda 
බෙහෙහ, x. -ication 

specimen do, ded, n, ආදෘථ්ශය, නිදෘරථ්ශ හභශං 
epecious ස්ප්සේ, a. හරි හෝ යුතු වාගේ පෙ 
OGD, ලක්ෂණ, F100 ප්රියවූ. 7, -ness 

speck dost, %. ලපය, Me, බන්ළලුව 
speckle ස්පැ ක්ල්, ( ඉතා කුඞා දය. £, කුඩා 
Zag Cai පුල්ලි ඉහිණචා 

spectacle ස්පෑක්'බක්ල්, ෲ, අපූම් දර්ශන 2. na, 
ඇස් DAB. a. -1, ඇස් නණ්ණසී දාමු 

spectacular ස්පෑක්වැක්යු'ලර්, 4 අපූුම් දූර්ශනය 
සම්බ්යන, ඈස් කණ්ඤණුඝි සම්බා 

edectator ස්පැක්ටේංටර, 1, බලාසිවින්තා. 7. 
-ress (7), බලාසිවින්නී 

apectre ස්පෑක්'ටරථ, n. garda, භුනයා, පේහ 
යෘ, a. -al, අචතාර, oan, -um, නුත් හුලස් 
විදුරු කැබලි ආදියට පෙමණාහ omens 
චණ්ී 

speculate ස්පෑ ක්යුළල්ට්, 6, om sad අ:තාර 
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යෙන් සිතා AR MD, විතකනනරණවා, he 

ලාබගැණිමට GND ආථඵය GORD ow me) 

m. -i00, 7 -ive [කථාණො කරණ. අ. fe 

speech #5, n. භාඡාව, ණනථාව, ae -lesge 
speed 2D, n. ඉක්ම්ණ, වේගය, v. ඉක්මන්: 

කරණවා, සඵලළවහචා, u. -y, ඉක්මන් (ms 

-iness. ad, -ily) [Deoyxr, Didar 

spell ස්පෑල්, ඡය, වචඝඟයක අකුරූ Kame. ms 

spend ස්පැ ණ්ඞ්, v. වියදුඹකරණවා, mame ge,» 
GOQEwawed. 7, -thrift, Dao maBersdes 

spent ස්පෑණ්ව්, a. BacOse, onme, edi 
හෙසුන|[ 'සර DDB ඉංග්රීසි කච්චරයා සම්බ? 

Spenserlan ස්පෑ න්සිරිංඅන්, a. ඇඞ්මණ්ඞ්් ස්පෑන්? 
Sperm ඝස්ංපථ ම, n. Saad, බිජු, a. -atic 
sphere ස්ෆීථ, n. ගෝලය, DAD RO, අවස්යාව | 

දෘශාව, හියෝගය 

sphinx ස්ලිංක්ස්, n (එක් හන්රවිල්ලක් විසදිය 
SCEmm BAWW මෑරූ। හිස කොටස සනී Ge 

කංරවූදා ඉනුරු කොටස සීිංහාකාරවුදා පියාපන් 

ඝහ්ත) මිථ්යා සන්්එයෙක්, නහේ්රෙවිලි gown: 

සමඟල වගයක් ී 

spice C@S6d, 2 කුළු දුච්ය, සුගම දවා. &? 
DOAN දමහචා, ථසවන්කරණාව්ය, a. -y, කූ 

C65 MPC, සුරය, BOSD ((. -iness) 
BPider c@So'AS, n. Saysed 



( 673 ) 

spigot ස්පිග්අට්, 4. පීජ්පහිංල්ේ ගහණ ඈ බය 

spike ස්පක්, ॥, උල, ලොකු කූර හෝ ඇණ 

ය, i, කරල. ඈ. -let [නෑ කූ සුචළ ද්රව්යය 

spikenard ස්ෂේපක්නාඒථඞ්, අ, ජටාම්යංස, ඉන් 

spill ස්පිල්, 2. ඉහිෂරණවා, චගුරුචණචා. ෲ, ලී 

පහර, ලීකූර, (පාහක් පභ්භූක්ිරීමබ) ඈකුලු 

කඞරූසි cms යතුකුඩු කුර, යුලුමුදාල, n.-water, 

පිබාරය, Sme55 4) 

spin ස්ජපින්, » (නූල්) MODs, MOTO HD? 

Site ස්පින් එජ්, n. නිච්හ වැල, HBA 
spinage 

spindle ස්පිණ්ඞ්ල්, n. ode, දික් හීන් දණ්ඞ 
spine ස්බෙප ත්, n. පිවිමකැන්දෝ ඈටය, කටුව, 

a. -481. .a-y [Soman ex} 
spinster dAaSdo5, % (කූල්) කවින්නී, අච් 
spiracle ස්කම පංරකල් (හෝ) ස්පිරථ්*'අක්ල්, ॥, වෘ 

MDD යණෙන කුඞා සිරුර, mon 

spire ස් පෛර, n. උල්හැමඞ් eam, එබඳු දො 
ලක්, ඈ, -al, උල් කොත ආකාර ෆෝ සම්බ 
B®, දඟර, ඉස්කුරුප්යු ආකාර, අ, -y 

80110 ස්පිථඉ ~~, n. ප්රාණය, ආත්මය, අමඛහභාරය, 

මපෂෙධන්ය82, CNX EMD, SRONTO; සාරය, 

රහංමෙර. a. -ed, මධයම, Srmem (n. 
~ness): «, -less. 71, level, S669 A ලීමට 

2 R 
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චාවහාරකරණ S641 නලය ක්. a. -uous dBS 

ඉමබ්්යු*ස්, SMES, සුරා 

spiritual dSSQ2g අ ල්, අ. අද චෲ, ධම්, පරිශුඞ; 

ආන්මික, ආධ්යාත්මික, පැෑරලෞොකික. n. -ity 

9. «ise, oS5@29 හෝ ආනම්ක අතට හර 

KOs. n. -ism, MHD දෘෑඔට් 2, මල අෆයවලු 

ගේ ආන්ම හෝ අළඑහා2 සම්බනා godt 

n. -ist (a. -ic) [2 

spirt ස*පරච්, OCD qamdsaWsGcboms 

spit d8d,.n. MAS ඈහි EQ OG, මස්කූු් 

9, කුරගහණචා, මඉකෙලගහණචා, %, fi | 

රෞලු නරහකාරයඝෘ 

apite ස්ලංපච්, 4. මවෙරය, කෝඞධයැ එදිරි: 

vy. C626m2D5a45>. a. -ful, මෛවර කාර 

කුඩුකේඞු (n. -ness). In spite of, Smee 

spittle ස්පිට්ල්, 4. කෙල 

spittoon ස්පිව්ටුන්, 7. පසික්කම 

splash ස්ප බෑග්, v%. (චනුර cos ම්ඩඞ) ඉහිණ 

ඉහිරවම්ණචා. %. ඉස්ස oni ඉනිරෙවු අය ගෙ 

මඩ, a. -y 

aplay dosed, 4ං පලල්, පිටට ගෑරි ති බෙන 

“@. -footed, පැතලි පෘ ඈති 

spleen ස්ප්ලීන්, n. ADE, ගුල් මග, අංවග නි 

ලෙමනහස, a. 16. a. 5 

aplended ස්ප්ලෑණ්ඞ්ඞ්, අ, SATIN, අතිදීර 
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Dat, විශිෂට තර a, -ent, බබලඞඝ, කීර්හිමින් 
7: -0Ur, මහ්ජයස, විශිපෂටහාඑ, ඉසුරුමන්කම 

plenetic dd; න්ඉවික් (හෝ) ස්ප්ලිනෑ වීඉක්, ය. 
MH ගුල්මරෝගකාර, අගති, adz, ඉලබාම්හස් 
, 01156 ස්ජ් ලෛස්, v. පුරැද්දනවා, n. පිරිද්රුම 
/ 1011016 ස්ප්ලිණ්ව්, n පතුර, කීර, mene (රට) 
| අඟුරු වශියක්, ෲ, -er, පතුර, Ad (a. y) 
Be. පනූුරුගහණචා, පනුරුවලට පල HPs 

0116 ස්ප්ලිව්, wv. SGN), මාක්කරණවා. 2, 
| පෑල්ම, භේදය [කථා නරණචවා 
9101011006: ස්ජ්ලච්'ටර, ॥. ආකුලමලස ඉක්මණින් 
0011 ස්පොඉල්, %. බලාහ් කාරයෙන් on දාය 

| මඤඟාල්ලය. v. ඉකෘල්ලකනවා, නරක්කරණ 
| චා, නතරක්චෙඝචා. a. -t, ඈරක්වු 
0016 සඝ්පෝක්, v. කථා කලා. (speak හි අතීන 
| විධිය) 2x. (©) දන, අරය, a.-n, කනා කල. n. 

| -sman, අහුහ් චෙහගුවබ md monn 
\poliate ස්ෂපෝලිඒට්, v, කොල්ලකහවචා. %, -ion 

9000101166 ස්පොණ්ඩි, n. ගුරු දොනක් ඇතහිගණ 
| & a. -aic 

ponge dsc0d, n. Bg odo, Ag odamd 
*| සමාන දොයක්. 9, gendeas enrigwds 

| මහෝ පිසදාමඟචා. a, -y, මූදු හතු චෑ නි, Oe 
සහ Bec. ඈසි 

Sponsor ස්ෂපාහ්'සර්, n, අහභ්යෂයෙකු Go) Qdd 
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PaRSO බෑළඳෙන්නා, ඈපකාරයා, හිස අහ්! 

_ නෑබුපියා හෝ මව්. n. -ship 

spontaneous ස්පොණ්මවවීිනිඳස්, a සිය කෑමැස්! 

SMD කරණ, ඉමබ්ම OOD. 7. “0015101688; 

-ity 

spook edges, 4. අචහාරය 

spoon ස්පූන්, m ගෑන්දූ. . -1:11, හෑන්දානට at 

ලන තරම, විකක්. a. -y, මහ්දෘබුඞ්, මෝඩ; 

RM. අඥානයා 

spoor dad, ॥. sors ගිය මග, ඉවපාර 

spore deals, 2. මල් අටනොගන්න 1690! 

" සඹුදු බීජයක් 

sport dsaidO, n. GOO, සෙල්ලම, endo n 

ම, සෙල්ලම් දෘඞයම, v. මසල්ලම කරණවා, gd ॥ 

යම්ඟරණවා, කච්ඛකම්කරණ චෘ, 4.-101, a,-ive » 

ඉසල්ලක්කාර, 58:06 ig (m -ness). th 7 

-sman, ¢Qasta:da2, දෘඞ්ය මට දෘසඝයෘ 

800$ dem, n. QQ ඉඞම්, ලංපය, බින්දුව, 

පැල්ලම්, 2. ලපයක් sai කෑලලක් කරණ 

චෘ. a. -1688 (n- -ness)- අ. -ty 

spouse ස්මපෟස්, n. විවෑඞඩවූ අය, පුර, අයා sei 

භායණිව, 2 -al, විවාහ, 2. “513, චීවාගය 

spout deas®, 3, @m8a, නලය, ade. & 

(ඉකම්යයින් මෙහ්) 0, 0525 පිට්කරණවා ගෝ 

චක්කාරණවා 
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sprain ස්පේන්, ඈ උළුක්කුච, q:OiO5a. 9 

උළුක්කුවෙ නවා 

sprat ස්ප්්රැවී, n, හාල්මෑස්සෘ 

sprawl ස්ප්රෝල්, v. වැතිරෙණවා, FES 88 

CSO ඉන්නවෘ [තුර රල් 

spray ස්ප්රේ, ෲ රීක්කිල්ල, හිරි ඟඞ, විස්වෙහ ව 

spread ස්ප්රැඞ්, v. අතුරණචා, විහිදුවහවෑා, oO 

රුවණචා, පහලකරණවා, පෑහිරණවා, Mm 

පැනිමරණ ප්රමෘණය 

sprig ස්ප්රිග්, ॥. රිකිල්ල, Addo [-101688 

sprightly ස්මප්රට්ලි, a. ප්රාණවත්, උනහ්දු. ෲං 

spring eo, » පනිනවා, උපදිහවා, 61680 

do, 610m ORO» ඈ, පෑනීම, ආපසු පෑ 

Bead බලය, ga, උල්පත, හේනුව, එස 

න්න සෘනුච. a. -y dGS, ඈපසසු පනීඟ සච 

භාව ඈති (71. -iness). 7, -tide, අමාවක දින we 

gang දිහ ඈනි OES 

sprinkle ස්ප්රිංක්ල්, v. P2022, විසුර,වණවා 

aprit ස්ප්රිව්, n. ඉකිරිය, 6500, (රුවල් මුරුන් 

කරණ) ඈල දෘණ්ඞ 
sprite ස් ප්රෙව්, ॥. අවනාරය, භූභයෘ 

sprout.degs®, ?්. පෑලමෙ ගවා,. දූලු දාමනවා, 

ne -ඉකිරිස, ගිරඬෘව 

apruce ස්ප්රෘඝ්, mn. දෝවරද්යර wed චශීයක්. අං 

පේන්තුකාර. v. ජපේන්තුචබ අඳිනවා 
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Spume ස්ප්යුම්, 4. මපණ, v. පෙණ නගිනවා; 

අ. -Y, -OUS, මපණ දාමහ, Com ඈති 

spur dod, n. සන්කටුව, පොරකටුව, පෞලඹ 

වහ කැරණය. v. සභතරණවා, ඉපොලඹචහ 

චා [n, -ness 

spuricus MesSeed, a. සැබෑ O28, හොර. 

spurn ee Ost, v. chet ගසහ චෟ, නින්දා ල 

Oo fobs | 

spurt ඟ්'~ 60, n. ස්ථුර්කිහ් දිය megs 8059. 

v. හඉදාන් Efe qem:dend දිය පිටමබෙන 

චෟ, c&8 හදා වේගයක් හෝ උඡහ්සාහයක් 

උ?*'උදටනචා 

sputter ස්පට්ං'ට්ථි, v. (බින්දු ආකාරයෙන්) චීස් 

CL HE SEI QOMERD?, ඉක්මණකන් ඇඈකුල 

ලෙස කථාකරණචා [ලුනවා. .ඔන්තුකාරඥෑ 

spy See, 2. ඹහ්නුබලනවා, රහස් oso A 

squab ස්ක්ලඉංවාබ්ී, a. මස 99 හර. 7,මනාට හරැඅය 

squabble dams, %, සුළු ඞබරය, සණ්ඩුවං-ං 

v. ama) ඞබරංඟකරණචවා 

squad ස් යෆාඞ්, n. කුඞා සමූහස, es යුඞ හේ 

වා «cfc n.-ron සෙසාඞුන්, (මධ්යම හර 

චෙ) 5a නෑව් monroe. 

squalid ස් සටාල්ඉඞ්, a. ඉතා අපච්හ. ॥. -ness 

squall ඝ් ක්ඉවාල්, vs. ෟෘගසහඟචවා., , 219,89 

ගදිසි චැසි සඝහ කුණටුව, a. -y 
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squalor ස්ක්ෂවාල් අථ, 4. අපචිත්රකම [sncéamts 

squander ඝ් sed: ws aS, v. නිෂ්එල ස් Exgd 

square ස්ක්වෙඅර්, a හතරැස්, පලල්, aaidm, 

සම n. සතරැස් ada, ' චහූරසුය, හනඟරැස් 

ඉඞම, ගණනක් එයින් චබැඞ්කළලාම ලැබෙ 

එලය, (emEs ඉරි අඳුූඟ) මට්ටම් ලෑල්ල, ». 
හඟරැස්කරණචවෘ, ගණනක් එයින් වැඝිකරණ 

චා, එඟලෙන්දථු ශාරණචවා, මබ්ේරණවා, 72. -ness 

squat ස්ක්ෂචාට, අ, ඈණහියාමගණ ඉන්හවා, 

අයිතිවැසකමක් £19 අලුත් ඉඞකා Cbd 

ඉවනවා [ය් විචෑහවු ae} ops noid 

equaw ස්ක්ෂවචො, ෲ. gO:5ems5 ඉන්දියානු dF 

squeak ස්සට්ක්, v ලු ඞු BS gH කෑගසන 

චා. 2 එබඳු හණ eos කෑගැෑසිම 

squeal ස්ෆ්ට්ල්, 0. තියුණු CDS කෘගසහචා 

squeamish ස්ක්චී$ ඉන්, a ඉක්මණින් පිළකුල් 

Benn, ANEnSa. n- -ness 

squeeze deed, 0. මරිකණචවා, ඔබනවා, ME 

MEME). n, මිරිකීම, O59, හදෘක්ිරීම 

squib ස්ක්ච්බ්, n. රභිහැඤ, සූළු නිග්රහ ප්රබණාශ 
squill ස්ක්ව්ල්, n නිල්මල් ඝා ලුනු වැහි අල 

es ඈති පෑලසඝක් [පර AO 

squint: ස්ක්චවිණ්ව්, v. වපරකර ARO. ෲ, ච 

squire deNeeld, xn. පුරාණ ‘6end’ නිලයලුන් 

ELOd අනුචරයා ans ඉස්වනයා, චංශාධිපති 
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SCMEHHSS අද්යවරයා, අප්පුහාමි, ' රාලහාෂ 
aquirrel ඝ්ක්වීර්රැල් (oad) ded ddd, 1.62) 
ලේනා, ලේශා (වසහිකූඩුව,වීසිවෙන &s2e 

aquirt ස්ක් 'වාරථවී, 6, megs Ex SEMA. ෲ. 
stab ස්බැබ්, v. අ ණිනවා, අ;ණමරණවා, oe 

ම ගහෝ බොරු Bar ඉ්යැතුරුකරණවා, n. ඈ 
B®, GMD පහර 

stable SODA, a. අවල, ස්ය 3. %, අශ්ව soap 
ව, n. -leness, -ility, අචලතාව, ඥඤරීරකම් 

stablish ස්බෑබ්ලින්, v. (establish බ.) 

stack ස්ටෑක්, , (පිළුරු දර ආදි) ගෞඞක්, om 
යමගකොලය. 95, ගොඩගගණවා 

staff ස්*902, ඈ. corse, සෑරම්විය, අණමපාල් 
ල, සංග්න ලියහ ඉරි පහ සඝ MOS, උදෘවිනා 
ර යුඞ මුලාද? නි සමුහභ්ය, සමුහය 

8088 ස්ටැග්, 2. මුචා 

atage ස්ට්ජ්, n. mins ශාලාව, එහි මැස්ස, 
MOQ), ගොඩඞබහිණ නැඹ, එහි SEIS, කි 
යාකරණ සථාහය, ගමනක (සතුන් මාරුකර්ම 
PESO OG වෙලාවක්) නඉතින සථාහ 2, කවී 
විය. %, -ing, මැස්ස, පලංචිය, කව්වයෙහ් සුට් 
ටිය හවත්ව wad: යන කෝච්චි තිබිම,එබඳු 
ඉක්ෘච්චියක්සිහ් යාම 

£085:66£ ඝ්බැග*ගර, v. වෑණි වැණි යනවා, න 

ඉදන් චක්ිහනරණවාෘ, අගුමාන සිහහචෘෑ 
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stagnate ස්බෑග්නේච්, v. madd Aeand:, 

පල්වචෙනවෑෘෑ. a.-nt. 2. -tion, -ncy 

staid deOf, a. BS, 85, සංසුක්, n. -ness 

stain ස්ටේක්, v. සෑයම්පොවඇආවා, 8. cmd 

වෑ, ,කෙලහණවා, 72. (ලපය, පෑල්ම, Dee. 

අ. -1688 [ඞ් පෙල, 7:,-55%86, O38 506 

stair d@Ogd, 7, පඞ්ය, (HSH Goi බනිණ) ප 

stake ස්වචේක්, ෲ ඉන්න, උල, දිවිස්ගුල, ඔටු 

ව, 6, ඉණිවලින් කොටුකරණවා, උලතියභ 

චෘ, ඔඹ ට්ටුතියහවා [ලෙහ) හුණුනූර 

stalactite ස්*”5ලැක්ඉමටෙට්, n (ගුහාඑබල එල් 

stalagmite ස්*ටලෑ ග්ෂෙමව්, n. (ගුහාවල හුණු 

කූරෙන් වැවී බිම සෑදොෙහ) උල්වූ හුණු ගොඩ 

stale ස්ටේල්, a. (කල්යාමාදියෙන්)රස 1,48, 

පල්වූ, පරණවු, අරුච්චුං n. -ness 

stalk ස්ටෝක්, . උඞඩගුලෙස SGHs අඞඹි උස්සෘ 

තබා යනවා, ග:රෙන් Q0.605 පසුපස්සේ 

Sods. n. (ගොයම්) 65m), 29,59 

stall deci@, % (ana DED) ගාල, වෙලඳ 

. පිළ, ආසනය. v. ගෘලේ DENDs 

stallion ස්ටෑල්ය හ්, n. ඉශ්ව Ogu 

stalwart ස්මොෞල්'වාථි ව්, a. වීය8 මගා ශරීරයක් 

ඈහි, මහන් ශක්තිමන් 

samen ස්ව්මෑස්, n. (මල්වල) පුරූෂ ම ක්ෂර 

ය. ॥, -10%, පූුරූෂ කේශර, සාරය, wide 
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stammer ඝ්ටෑ ම්'මථර්, v. emmman eds 

stamp died, r අඞ්හපනචා, ඉකාටනවා, මු 

ද්රානහණචා. n. 9692, මුද්රා ලකුණ, (නෑසෑල්) 

මුද්දරය, අච්චුව, menda [ අචල, 2. -ness 

stanch ස්'මංච, v. ලේ හචන්වආඝවා. අ. සජිර, 

stand ස්ටැ ණ්ඞ්, v. සිවින ෆා, කෙළිහ් හබෙන 
වෘ, පිහිටා තිබෙනවා, හං*'නිනචා, (විභාග ආං 
Game) සිටීමට තැ්.ෆං - වික වා, 6849 සිපින 
චෲ, 2. හැවහිම, සිට්ම්ට :.ඵථ: නයක්, තට්ටුව, ක 

ade. a -ing, 450, Asad, පචහින; 28 
වීම, පදවිය, DAADD, ප, වහිම 

standard ස්වෑ ණ් ංඞාථඞ, %. නියම ප්රමාණය, නි 

යම GSO, ධව්ජය, ආධාර කණුව. අ, නියම 

Gos 635 වටිහභාකමක් ඈති, Bed, xd 
stanza dO, at's’, 2. mMBooestBo, කවිය oo: 
ශ්ලෝක, ගාථාව 

staple ස්ට්ප්ැ්, nm. 6Gim Gren හෝ adec? 

M6 ae GID GOs, හරිමඟාගැස්සු දුව්ය, කොක් 

ක. a. GOV 

star O25, n, තාරනාච, නසගහ්ය, Dds Sr 

පය, Ud. “ry, හාරා ගහණ, තහාරකා වෑනි, 

a. -less [aa 

starboard do»5GQiSAH, n. me දෘකුණු පෑ 

starch d@2d8, ॥ (668 ආදියට 69a) කැඳ, 
9 කැඳ දෘමඇචවා, a. -y, me Oh 

y iy 
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stare ස්්ටෙඅථං v. QD6H2 බලනවා. xn. QO: 

බැලීම [යෙන් 

stark dood, අ. හදා, දෘරදෘඞුවූ. ad. සම්පූංණී 

starling ස්ටාථළින්, n. ox@dSaed 

start do:56, v. moss ගැස්සෙහවා, «&& 

Sos oO, පටන්ගන්නචා, n. ගෑස්සීම, 

හදිසියෙන් 0.82, BOS5D, පටන් 0: MO 

startle ඝ්බාර OC, % Semesz nds, meray 

ගැස්සෙහවා [හ් චවෙහචා. n. -ation 

Starve dO155, v. හාම්ත්චෙහචා, ems ods 

Bstarveling ස්ටාර් චලිංං uu ගාමහ්වු, % amr 

හෝ ඉපාෂ්යාය නොලෑැබීමෙහ් දරු5ලවු සහභා 

ඉහාෝ පැලය 

state ස්ටේට්, % සචළඝභාව, අවසථාච, රාජාණ්ඩුච, 

රාජ්යස, මහජ ඟඝ්ය, වළඑෙශ්ච්ය8ය. v. Bas සිව් 

ඟව්ය, දෘන්චවනචා. a. -4, Bored දෘක්චහ 

ලඳ, නියම්වූ. n. -ment, Has සිටීම, දාක්වීම, 

Bone od, දෘක්චහලදෘ od. අ. -17, උතුම්. 

සශ්රික. n--man, රාජනීති ees gaa) mo 

නිපුණ අය (a, -like, She අගඟෙකුමඹගේ De: 

© ¢1&.) n. -ship 

statics ස්බැව්්ඉක්ස්, n. අචලබල Eesd 

Station Colao}, ॥. සථානය, නියම සථාආය, 

හරාභිරම, රථුමරියපල, පොලිසි Grd. v. 

(ඝම් හෑැඟන) සිටචවන චා හෝ නචන්චවසඝවා. 
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a ary, අචල, emexdeda 
stationer 6SOe' ad, n. ලියඟ ද්රව්යාදිය Sep 
HD ඉවෙලෙන්ද, ෲ. -y, Go cds 

Btutistics ස 'ටවිස්වික්ස්, 4. රට ජඝයා ආදියේ 
තොරනුරූ ගණන් GOAN. a. -c, -38]. 8, 
‘clan, DDE DED ලේඛහ ක්ිරීමේ දූසඝයෘ 

statue ස්වෑටයු, 2. පිළිමය, 68920. 2x. -ary, 
පිළිබ widil ශිල්පය, පිළිම. n. -:006 ස්බෑව් 
සු”; ~) Qa පිළිමය [කුෂගේ) උස ප්රමාණය 

Stature ස්ටැට්යුථ, ॥. (SoG සිවිහසහ aman 
status ස් ටිබස්, ඈ. න තහිරම, තරම 
Btatute ස්බැට්යුට්, 2. ව්ය වසථාව, casey a.-ory, 
Basasd Bands 

staunch decJe, a, (=stanch බ.) ෲ. -negs 
stave decd, % Ede ලෑල්ල, mda සවර ල 

කුණු Gs S5Os. v. හිලක්කරණචවෘ 
stay aS5, %. DODWOMD, we AMA, පචති 

නළා, බලා ' සිවිඟවා. n, ,Oc9D, ආධාරය, 
රුකුලං 7, -8, CD ඉදිහ 0038 වගයක් 

stead ස්මෑඞ්, ॥. SLO, මාරුව, අ. -y, අචල, 
වෙණස් SmMrvOH, «86; v. මහොමසල්වෙ 
ඟ Bia ඉල්ලඟවා (n. -ingss) 

steadfast dO, O' md, a. අචල, සජී 2. ෲ.-633 

steak doOst, n. මස්පෙහ්ඟහ 
steal dod, v. මසෞරකෂම්ක 2ණවා, රහසින් ය 
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ඟචා, n. -th ස්ටෑල්හ්, Jaded (a. -y,6me3) 

steam ස්ථීමි, n. ථුම්, v. 69 Peaks, 669 

Gemes. n. -er, රුම් භෑබ්. a.-y 

steed ස්ථඵීඞ්, n. getdDas, GA අශ්චයා 

steel dO, n. වාෂණ්, Hed ආ යුධය. v. චෟ 

CM Ons, දාඞිකරණවා [Rea 

steelyard ස්ථීල්යාථඞ, nw MGEGHA, COG 

steep dS, v. මපාඟචනවා, පුරචණවෘ. 2. ය 
මක් asendd gdm දිය, බෑවුම, gens. 

අ. ඉතා බැවුම්වූ, goo. (2. -ness) 

steeple ස්වීජ්ල්, 4. Gdomm a, -d, උස් 

කොන්චලිහ් හෙබියසාවූ, emaseOns «da 

steer «5S, n. කරෲඹු OWI OrDAr. v, සුක් 

ණාණමමෙන් යාක්රාකරවණචවා, සුක්නාණම අල් 

ලහඟවා, යම දිශ:චවක් මදාසට යනවා 

stem ස්ටෑ ම්, ඈ. කඳ, නෑව්ට, නාරවීය, ඇනිමිස් 
Go, ඈනිය, DOmsm ප්රකෘති Sha, වංශය. 

v. 86,05 amd», යසැඞප;:ර කපා යඟආචා 

stench ස්ටෑංව්, n. aq රුගද, පල්ග€ඳ 

stenography ස්ටැ හොග්*රලි, n ලුහුඞු අකුරු 

ඟමයෙන් ලිවීම. a. -ic, -ical. n. -er, ලුහුඬු 

අකුරු කම්ළ€ළෙන් Fans [හඬ ඈ හි 

stentorian ස්බැණ් බෞයි'ෂන්, a. ඉහා ME කබ 

step ස්ටෑජ්, n. ¢ Bx, අඞ්යස DANES, 68%, ප 

BO. 0. GDD MAM, අඞිඨනඛා යනවා. 11, -8. 
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Mocs, පඞ්පෙල. , -father, (QDod පුරූ 
6239) බාජ්පෑ, 71, -mother, (පියාමග් භාඹ8ෘ 
වූ) බාමමා, n. -brother, 7, -sister 

steppe dod, n. (O.mEed සහ සයිබීරියා ම වි) 
හැෑනිතලාවක් 

stereotype සට රඹ මටෛජ්, හෝ) ස්ට රඉඹ ටජ්, 
7 අච්චු කුරූ තහඞුව. £, esr හඟඩුඑලින් 
අළඑංචුගහණවා, අකුරු HOA වාන්නකරණමවාෘ 

sterile සටැර ඉල්, අ. වඳ, geass. %, -ity 
sterling @O.5@S, අ. Bed චවිනා නම් ඈති, 
GS B29, අමශ්ර, සැබෑ [ රය. 71. -negs 

stern ස*මෘථණ්, අ. MG, Did, පරුෂ. 2. අච 
stethoscope <O.aMexnaid, n. පපුච පිපින් ප 
ථිසෂාකරණ mes [7$. GE මුසු මස්මසෙනි 

stew ස්ට්යු, 0. චතුර Saat හිමි තබනවා, 
steward ස්ට්යු ආ රඞ, n. කලම comico’ ගබඩා 

කාරයෑෘ, ගාණ්ඞාග.රිකයාෑ. n. -c33 (f.). n.-ship 
stick dev, v. gears, (ය මකට) ගසාතබන 

චා, අලචවහවා, අ? *ලනවා. % කෝටු”, oad 

D, පොල්ල, M5952. a. -y, ඇඈගලෙහ සව 

භාව ඈති (n. -iness) [| ණවා 
Stickle ස්ව්ක ල්, ve. තරඟකරණආණවා, ළඅරොවණනර 

8111£ dog, a. පහසුවෙක් හෞොනහැමෙහ, නද, 

යමන් හො වෛද. 7 -ness. vw, -en, හදානර 

ණචවා, දැඹිඟකරණචා, GHSOND2, උකුකර MD» 
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7, -ening, නද on! උකුකි රී මට 49H ද්රව්යය 

stifle dsedg@, 92, හුස්ම හිරනරණවා, cdo 

චලක්චා මරණවා [-tise, කැලල්කරණවා 

stigma ස්විභ්'ම, ඈ. mice, අවහශම්බුව, v. 

stile dsGOd,n. පඞබ්පෙල, කඩුල්ල [එක් 

stiletto ස්විලෑට්්ටෞ, n. MA DDH දණිහ කඩු 

still dd@, a. නිශ්චල. v. HAO] කරණවා. 

ad නචම, එතකුරුවුවන්. n (ඉරක්කු goa) 
COOH DODD, පරණ මඩුව 

stilt d5.40, 4, බොරුපාච. a. -ed, 6469, 

බහුමෑහන [ව්යයක් 

stimulant ස්විමියු'ල ණ්ට්, n. ශක්හිය OOD ද්ර 

atimulate ස්විමියුම ල්ට්, අ. උණන්ථුනර md, 
n. -ion [ ණය 

stimulus ස්විම්යුලඝ්, n. උහහ්රථු MOG කෘර 

sting BBo, 3, දෘෂටකිරීම, දාඝසටකරණ G60; 

DA, DZ චේදාහා හරණ යමක්,?. CdD) DIS-<MOs 

stingy ස්විංජ්, a. SIM, කැත, මසුරැ .ෲ. 11683 

atink So, 6, ගදඳාගහ නවා. n. GSD 

stint ස්ටිණ් ව, ඈ. නියම්නරම, ස්$3ව, Booms. 

v. ඵක් ප්රමාණයක් නියම තරඟාචා 
stipend ස්ෞටපැණ්ඞ්, n. නියම oa ගෙ! වැ 

ටුජ්. අ. -iary ස්විපැණ්ඞඩිඵරි, 65 CAH; 7. 

of .ලබහන්නෑෘ 

stipulute saeds@ ට, v. පොෞොරරාහ්ථු අළිය 
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නියමනරණෂවා, ගිවිසිඟවා, n. -ion, erected 
G9, ශිවිසුම 

stiuple ස්විජ්දල්, n. (@ameod) අසී SID1C5 
stir ස්*ටාථ, v. Saree Os, නල තනවා, නලඹං 
MO, අවුස්සහඟවා, ඈ චැචලය, €හාලංහලය 

stirrup ස්*බෘථ So (හෝ) ස්විර්රජ්, ෲ. ergo 
පා 8eCe, පාපවි emda 

stitch ¢ SH, v. මහණවා. xn. (එකවරක් Pema 
වුව ගසා OD) මැහුම්පාර 

stithy ස්විනි, n, BRda, නමල 
stoat ස්බෝව්, n. මුගවිමවංගීමයේ සතක් 
stock dei, n. med oot පෑලග් කළ, 
GSD, කණුච, (ඉල්ල්හ) මිට, චංශය, කුල 
ය, ගබඩාව, අරමුදාල, ඈ තිග ණහඟ, ආණ්ඞුමෂවි 
නය seed කොටසක්, sdecd මුදල් හා 
ඥඞාගාරය ආදිය සඉබණන්ධව SMED මුදල් 
මෝ බඩු. n. “58, දූඞුකදා. v. සපසාදෙනවා, 
සෑණඟහණහරමට රැස්කර MAND, ඈ. -ade, 
උල් වැට, xn, -ing, ම මිස්එක 

Stoic ස්බෝඉක්, n. එක් පණ්ඞින සමාගමක 
SMOemns, සැප රුක් com ගැණ SMnem 
ඟ Omences. a. -al, ඒ Emonad ashen, 
සංසුන්, BAS, Ca8n. n. -iam 

Stole ස්ටෝල්, nm පුජන පළිය, v. සොාරෲණම් 
MEI, ad, -n, ම32කෂප me 
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atolid d@O@¢oO, a. (සිහිය) o@D, c@sa, 
අමන, n. -ity 

stomach ස්ටම්* ක්, n. කඟෑම BDI, ආමාශය. 
රූචිය. a. -ic, -ical. -n. -er, egjaea am 
පලඳදනාවක් 

Stone ස්ටෝන්, ගල, (ගෙසියක) ඈඇබඹසැ,රහන් 
නස, Saad 14 ක් බර, 2. ගල්ගසඞනචා, 
ගෙඞිවලින් ඇබ gon දාමහචා. «a. Ys ගල්ග 
හණවු, ගල්, දාඞඛි (mn. -111688), Stone -blind, සම 
සුූණායෙහ් gra. Stone-ware, ඔඛපවැමෙන 
O29 හාජන 

stood dQ®, v. stand හි අතීත විගිය 
stool ස්ටුල්, x ඈ ඳිනෑති පුටුව, පාපුටුව 
Stoop ස්ටුජ්, 6. නෑමෙනචළ:, යට හ් එනවා, %, 

හඟෑමඹීම, යට හත වීම 

Stop ස්ටොප්, v. නවන්වඝ්යවා, නවතිඞහවා. ॥ෲ, 
හෑචඑතිම, බ:;ධාව, ලිවීමේ නවහන්වන ලකුණ 
ක්, on. -page, නෑවැන්වීම, DODD. ෲ. -per, 
DOHONm, Aa. n. «ple, ඇඈබය. n. -cock, 
DS යතුර. %, -gap, අඩුව පුරවණ ඥඝමක්,උපාශ 

store ස්බෝර්, n. woes තැබු 6On, 923,08 
26H, DAMS. 9. සපයා රැස්කර HA ADs, 
QVNGH නබගවා, xn. -age, ගබඩාවේ Or8 
ම, MADAdG.n. -es, බඩු, උපකරණ 

storey ස්ඛෝරි, x, =astory 

ණී 1 
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stork decides, nn. areas 

storm ස්අටෝථ ම, n. කුණුටුව, ag කැලඹීම්, බල 

@argeomd යුගුව පහරදීම්, r. කුණාටුවක් 

වමෙන සිරුවෙ හවා, මසා a8nd පඑචතිනවා, 

යුහුව පහරද්මෙන් ඉල්ල නචා., u. -y, කුණටු 
(ෲ. -iness) 

story යළටාරී, n, mo.d, ගෙයි MOHD, මාලය, 

a. -ied, තට්ටු ඈති, gg කථාන්තරයක් 

15 [ කලු බීර. n. -ness 

Btout ස්ටාට්, a, BEAR, තරබාරූ, A. ;.. 

stove ducid, n. BH CEN, SH osdEa 

stow des, v. තබාගන්නවා, ගබඞාකරණචෘ. 

nm. -age, ගබඞායාරීම, MAM, DQAASS@OO 

අයකරණා ගණන. ॥. -awey, නැළචෙක් හො 

CME. 0105 ond 

straddle DODD, 2. කකුල් පලල්කරණවා, 

කකුල් පලල්කර ඉන් ඝමා 

straggle ස්ටරැග්ල්, 6, අනියම් ලෙස Samoa 

අතට යනවා, SAMO යනවා 

straight ස්වීමර්ට්, a. කෙළන් තිබෙන, gic හෑ 

G. 71 -11658. ඒ, -61, මඟළින්ඟරණවා, ඇඳ 

qeoamEs. w. -forward, සංජු, අවඛක. ඟ්, 

“Way, එශ  ණාහිම, අප්රමාදව 

strain <@CON, v. ඉධිකලෙස චෙහෙසඟහවාහෝ 

උන්සෘශකරණචා, විශ්යයෙහ් 4 Ols, BOS 
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වෑ, කපරණවා, 2. GOD උන්යෑඝභය, GER චෙ 
GOGO. % -5*, SoSH, Sod Sma 

strait dDa50, a. SQ, අවහිර, අමාර;, n සමු 

GS Gat, අමාරුව, me FOTO. ඈ. -0693, 
2 CD, පටුකරණචා, අවහිරකර MD, Bomd 
ට oF කුචනචෘ 

‘trand SIRGD, n. චර්ල, (ලදඟු හෝ නඹ) 
පට, , මගාඞ5ැෑ6ණහවා, රචරලගනණවා 

*160056 ස්ෂට්රෙ,ජ්, අ, අපූව්, පුරුව, අමුතු, අලුත්, 
DIZOR. ॥, -ness. mm. -cr, ඉමුන්නා, dog 
හහ ලය 

vtrangle ස්වීරැංග්,ම්, ඒ, යුස්ම නවන්ව මරණවා, 

වලක්වනචෑා, යට්පහ් කරණවා. n. -ulation, 

0D DIO) 2:59, උගුර තදාවීම, බඞවැලලේ' 

අඞඬ්ස්ස්ශ. n.-les, අශ්වඨාඉග් හල්ලෝේෝ emia 
Aranguary ස්වීරැංග්යුරි, 4. 29 දල්ල 

trap BERG, 7, ශම්පව්ය. v. පවින් DENDs 
atratagem ස්ට්රැට්'අජැ ම්, 2. Gore, Sesion 
etrategy AORIDS, n. sdAwxg 4, උපාසයදූසශය 

DQ. a. -ic, -ical. n. -ist, GD Girne, 

C22D sso [ ADs. xn. -ication 
wratifyy BOLIPI@GD, «. DUQDO280D aH 
stratum dI5599, nr. තටම්වුව, වෑහ්න 
atraw ස්ව් රෝ, %, 3641, SES.@n. ෲ, -berry, 
QO 605 ගීයක්, a.-y,3e5,, Beh Os, 
MICS 
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stray ස්ට්්ඉ ර්, r. මංමලාව CHMld, Qesleaxod: 

streak dOSes?, n, Oc 50:9, ඉර, v, (ඉව 

ණස් පාට 16) @S¥EROd. a. -y 

stream dOS9, ॥ අයපාර, ඔය, ගහ, නිහර. 

ගලහනාකං ර යමක්, vr. ගලනචා, රේඛා වශමය 

හස් EBeqwrs 7. -er, අගඝෑරිය හෝ Bi 
ED ජා ඞිය. ෲ. -let, ඈ(ල, ඉදල 

street dESO, m වීථිය 

strength ස්වීරැංහ්, n. ශක්තිය, බලය, සෑරනඟම, 

ප්රමාණය, v. -en, ශක්හිමහ් කරණව: , ස්යිරක 

Sends [-ness 

strenuous ස්ට්රැන්යුඅස් අ, APOS, ma ॥, 

stress dOdd, n. බලය, සෑරනම, AS 

stretch ස්ව්රැච්, v. අදිහභචා, පලල්කරණවාෘ. 

දිගඅරිණවා, අෑම්දාඞවා, 1:85 හිබෙනවා. 2. 

183 READ ප්රමාණස, BH ථුර ප්රමාණය. 

n. -er, (යමක්) GED අස හෝ GSEs, මැස්ස 

strew ස්ව්රු (හෟ) ස්ට්රෝ, 6, විසුරූ චණවා, 

DADO දාමගචා 

stricken ස්ව්රික්න්, a. තුචා(ඉවු, පහරලෑබු, වෑ 

8a [-hess 

strict dOOs0, a. mq, නියමයබම එකඟ, 2x. 

stricture ස්ට්රික්ඛබ්යූර, 1. ගුණ ලරොස්කීම, හිරවී 

ම, අඞස්සිය [හණවා. 7 &,-10, AAR 

stride ස්ළද්ටු්රෙඩ්, v. g80 අඞිතබහඟවචවා, පාද විදු. 
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atrife deeQcs, n. DACo, අ: රැවුල 

strike සම ට්රක්, v. ගගණචා, නච්ටුකරණවා, කා 

ත්ඟරණවා, (චැඞ) අහ්අරිණව්යෑ, nr. (යම්වරද 

කට කීපමදෝශෙක් එකචර වෑඞ) අන්ඈරයාම. 

අ, -ing, BHO O28 යහ 
string dO8., n. Qed, පවිය, පෙල, v. මු 
MHO%» අ. -y, කෙඳි හෝ Or ආකාර 

stringent ස්ට්රිං'ජ්ණ්ච්, a. නදු. ෲ. -cy 
strip ස්ව්රිප්, ය, BRDHEs, ඉවචන්කරණවා, පෑ 

හැරගන්නචවා. n පටු Ada [| තීරගානචා 
stripe ස් ඉට්රජ්, අ, වෙණස් පාබ ඇති Sou. v. 
stripling ස්ට්රථ්ප්ලිං, 7, කොල්ලා [රණවා 
strive ස්ට්රෙව්, 6. උන්සංහකරණවා, තරග ක 
stroke ස්ඉට්රෝක්, ॥. € හර, ගෑහු 96, (o.#e8) 

හගබල්පාර, අනගෑම, පරිමැදිම 
stroll ස්ට්රෝල්, v. හිමින් නිසැම් ඈ විදිනවා. ෲ. 
strong ස්ට්රෞං, a. ශක්තිමත්, ADA, සනීප 

ඈති, ඤ්යර. al, බලවනත (ෆොස, n. -hold, ඛල 
කොට්රච, රක්ෂ සඵ;හය [නවා 

strop degre’, n. දාළිපිහිගශා සම. 6, ned ගා 
trophe ස්ට්ර'ල, x පලමුෂචනි mB පදය 

strove ස්ට්රොව්, v. strive හි. අඟීහ විසිය 
struck ස්ට්රුක්, cv. strike හි අහිත චිධින 
structare ස්ටුක්ට්යුර්, n. සාද, MEA) ආකෘරය, 

කඨඹථුම, ගොඩනැගිල්ල. a. -al 
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struggle ස්ට්රග්ල්, v. ද ඟලනව්:,? උන්සෑගණරණ 

චා. ෲ, දඟලීම, නද CARAS, නද ඉපෘථ්ය 

strat KD, v. උද්යාරම් ලෙස ඇවිදළිහවෘ., ॥. 

stub ස්බබ්, n. —stump. a. -by 

stubble ස්බබ්ල්, n. (මගෑයම කෑපුචාම ඉනුරූු 

වෙන) මුල, ඉපනැල්ල 
stubborn ස්බබ්'ඛාථන්, a. මුරණ්ඩු, n. -ness 

stucco ස්ටක් කෟ, n. BSG බථ,ම Chass 

Stuck ස්ඛක්, v. @1e@CeD&s, stick හි අහිහ S80 

stud doh, %, ලීකණුව, පොහොට්ටුව, අ ලඞඛකා 

ර කමෂ්ස ඉබාහ්නම, ඉබාචීමට ඝෑර නිඛබෙහ 

ඉශ්ච de, ඒ රැල BSH නැඟ. v. කුඞංා 

බින්දුබලිහස් ගැවසෙඟභවා, ගැවසෙඟවා 

student ස්ට්යු'ඞණ්ව්, n. 
studious ස්ඛබ්යුසීසේ, a. t ලර බ.) 

Studio ස්බ්යුමඅයො, 73ං චිත්රසාර ශාලාව 

study ස්බටඞ්ඉ, n. PIEDRA: ME, ඉගෙණගන් 

ඟ කාරණය, ඉගෙණගහ්ස ගබඩාව. v. GEO 

ණගන්නවා, කල්පහාකර බල හආනචවා. ॥, -ent, 

Besar, මහා ශාස්ත්ර ශාලාචක Sera, ඉම්ග 

ණගන්න අය, පරීස්යාකරණ go. a, -10118, pe 

EDO ලෑද් (n. -ness) 

stuff dog, 2 (යමක් සාද, BEAM) රෆ්රව්යය, 

රෙදි, පිළි, රොඩු, ලබපට. ». ශොඳුඛ පුරව 

ණමවා, ශිජුමමෆය 28> 
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stultify cOgSsem, v. නුවණ ඛව පෙහ්වින 

චෘ, n. -ication 

stumble ස්බම්බ්ල්, v. පෑකිලෙනඑා, ඉමබේට OO 

DEDIMHD», වරදකට පැමිණෙනවා. zn. or 8 

ලීම, 264. n. -ing -block, වෑරදුමබ EMO 

stump ස්ටම්ජ් 2. (කපා ඉතනුරුවූ) මුල ens 

කොටස, GMa. අ. -y, කොට්යක්චෑනි 

stun ඝ්ටන්, v. සහි නෑතිකරණචා, බහිරිකරණවෘ 

stunt ස්ටණ්ට්, :. චැඞීමට බාඞානරණ වා, 88 

කරණවා 

stupefy ස්ට්්යුපිණෙෆ, v. Dest සිහිය ඝෑහිකර 

ණචා, මලාජරිකනරණවා, 7. -action 

stupendous ස්ට්යුපැ ණ්ඞස්, අ. ඉනා See, ed 

tom). ॥. -ness 

stupid ස්ට ්යුප්ඞ, අ. gram, SA, හිස්, x. -ity, 
“ness, අඥානකම [Qed සවභාව 

stupor ස්ඛබ්්යු්ය පාථ, n. සිහිහැතිවූ Dard, හිරිචෑ 

sturdy ඝ්'බරථ්ඩි, a. සවිබල, me n. -iness 
sturgeon 6: Cotes, n. ලොකු SE මහේසඝ්ය්යයක් 
stutter ස්ටට්'ටථ, ද, ගොහනගහණචා. n. Sas 
20282 [ Dos 

sty ස්ට, x. ඌරූකොටුච, EGadi:S HO, mo 
ityle deeod, %, EBs, ආකාරය, චාරිහනුමිය, 
Sia, DOS, උල්කටුවී, «Be. v. Haw 
වෘ. a. -ish, B38 පෙණුඹ 4:8, හැඞඩකාර 
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Buasion dedeat, 7, කෑමතහිකරවීම, a. -ve 

suave d@5 (මහා) සචාවි, a. මඞුර eS re re9, 

OEHs2g. n. -ity, oaNamd, XVemicem®™ 

subaltern සබ්ඹල්'ටාර න්, n. ‘Bos’ ප්රමාණ 

ඔමට පාන් යුඞ Ger-quecs. a. eat, යටන් 

8:1911%1අ2 සබ් සිල වඞ්, v. D8 කුඩා ඉකොඨාස 

DeD බෙදානචා ෲ. -sion 

Bubdue යබ්ඞ්යු, v. මෑඞපචත්චනචා, conor ක 

Games, CORI කරණවා, vn. -al, මෑඞපෑවැන් 

වීම 

sub-editor සබ්අඞ්ඉ 'මාථ, nm උප කෘ 

800]60%0 සබ්ජෑක්ඞච්, a. CORO, වරින්වර අල් 

ලඟ. it. රජුබ යටහන් චැසය;ා, කාරණය, කහ. 

Vv. යසබඛහ්කරණවා, පමුණුචනචවා, n. -ion. a.-ive 

subjoin සබ්ිම ජාඉහස්, v. අගට සඝම්බහානකරණචවා 

subjugate සබජ්යුගේවඵ්, v. බලෙක් යබන්කරග 

DRS, ජයගන්ආහවා, n. -ion [ සම බන්ඞඩ 

Subjnactive සබජ්ංක්විව, a. අස භෘඞඛන කුයාව 

sublet සබ්ලෑට්, v. (බරුගහන් යමක්) බෑවහ Ad 

G2) දොහවා 

subline සබම ලම, අ. වශිෂ්ට, ඉහා උසස්. ඈ. 

ඉතා CHD Wand. v. CHD භාවයකට op 

ක්ූුව නවා, 77, sity, -eness, ඉහෘ උසස් ගම, 

අලඞෑාගෘරකම, එශාලකම 

sublunary සඝබලය්යුණෙරි, a. මෙලොව 
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submarine සබ්ංමරඊ න්, a. මුදදට Be@am [-nce 
submerge ©2254, v. උයඝට ශිල්වනචා. ඈ. 
Submission සබ්මිෂ් ල්, n. යබන්වම , a.-ve, ය 

Od, කිකරු (nm. -nes3). (submit a.) 
submit සබි්මිව්, »v, යමබන්චෙසවා, Amds,690 

ඵා, භහාරදොනචා 

subordinate සබ්ඹරඕමගනෙට්, a. යබහ්, පාන්, අ 
ප්රධාහ. n. යටහේ සඵිහ්නා. ෲ, -ion, යටන් 
නාම [ “20101 

auborn සබ්ඕරඊ ක්, ද, බොරු අචුරවණවා. %, 
subpena සබප'ඝ, n. Betis. v- 

Subscribe සබ්ස්ම කෙබ, 9, mass esos AS 
SOD සහතික M6, oS ඉත්සන්කර 
22, දූයකවෙආවෑ, xn. -ption, පාහින් ess 
NATE, දායක මුදාල | රුවු, Seo. 73.-ල6 

subsequent සබ්සි කරව්, අ. පසුව කල හෝ ඝි 
subserve සබ 'සාථ වී, v. යටහේ කියා කරණවා, 
හරමකම උදවඩවෙනවා. u. -ient, ප්රමය්යජන 
එහ්, යටත්. m -iency, -ience, cOdmd, පු 
Gai SOE m® 

SULSIUL, BVOSOY, ». (OWS GED OHRID)A 
Bend, ADOT GDM». 2n. -nce 

subsidiary සබසිඩඞඉඑරි, a, CGOOOR, සෛහකාරී. 
". 660 amd [මීල දෝොඝවෘ 

subsily සබ්සිඕී, x. 64D Se. ;, -146, උදාව 
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subsist සබසිස්ව්, v. (SESID) සිටිනවා, Soy 

 වෙනව්ය, පචනහිනචා. n. -ence, 6,889, 38 

a3) 

subsoil සබ්ඵඞඟොඉල්, n. BOSH 

substance cad Ose, n, දුව්යය, ඈග්තටම ප 

වතින යමක්, ධනය, භාචවාථිය, a. -tial, ces, 

සෘරවහ්, «da, Anda’. 0, -tiate, Megad 

mer, a. -tive, පෑවනිම අඟවන, c26, cde 

2.8; ॥. ඝාමපදාය 

substitute සබස්ඵීට්යවී, n. හිල වීවබ සිථින්සාං 

2, හිලවිකරණවා (;. -ion) 

substratum සබ්ස්වීථ්ට මි, ෲ. යට තටටුව 

substructure e@eOQastigs, xu. යට ead නෑ 

ගිල්ල, අන්තිචාරම (නවා 
aubtend සබ්ටෑණ්ඞ්, v, ඉස්සරගපිට දිගට තිබි 
subterfuge සබ්'ට්ථං:්යු 2. 79. ඉබ්රීගා මමි උපා 

subterranewz 2D 53k Kens, a, පොෞලව Fi 

Hee ඇබෙහ. a. -ous 

subtile exo (ens) ota, a සිගින්. ගින් 

oop), සියුම්, n. -eness, -ity | 

subtle EC, අ. ප්රයෝග Gee. 7, ~008$) ty 

subtract සබව්රැක්ව්, v. කෞට්සක් ගැරගනීනි 

චා, අණුඟාරණවා. 7, -ion. a. sive 

subtrahend සබ් ට්රහැණ්ඞ්, rn. අඩඞඩුනරණ a6 

suburb සබ්*ආථ බ,  පිට්හුචර, We 
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අං -an [විසාශස , a. -ve 
subversion සබී.ච:ථර්ජත්, n. පෙරලීම, සම්පූ ණූ 
subvert සබ්'චාරටව්, v. පරල නවා, m4 Hon 

BS Saremd <8: 

subway 2268, ෲ, උ මග 

succeed සක්සිීඞ්, 0, පසුච පෑ මි ණආව්ය, සළල 
PODE?, ඉෂටචන 

success eMend, n. සළුලංපටඝ, ඉඝට්වීම්, a. -ful, 
BOC, ඉෂටවන, චෘසභාචන්නත. vn. -ion, පං 
සුච පැමිණිම, පර%₹*පරච, coe. uw. -ive, HE 
CD60 පෑමිමණෙන, පිට්පිට්ම o ,Seew.n. -or, 
(යමෙකුට) පසුව o Ssadas 

succinct සක්සි. කට්, a, ලුගුඬු, ස. erxrtes.n.-neas 
succour wed ථ්, v. BBDBDOD, ආධාර © 

ඟනච්ය, v. 88D 

succulent aay e@<as5, a. 26a. dn බො 
හොම ඇසි. n. +00,-cy [e®ad> 

succumb emend, v. wCeOmes,, cling: 
such සච්. a Az, ආ ෆඞාර, පමණ 
suck සක්, v. උරණවා, උරාබොඇආචා, ). උරා 

Qi MQ. x -er, CON, ඉරීමට SP6n 
යමක්, මුලෙන් අටගන් පැලය, £, -le සක්ල්, 
BS පොචආචා 

suction යක්සහේ, n. ඈදෘගැණි ව, ඉරීම 
suctorial සක්ටෙරි'අල්, a, උරණ සුලු 
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audden @&8i 8, a. géiead සිදුවෙන, අදිසි, 

ඉක්මන්. n -ness [-erous, 

sudorific ස්යෘඉ ඞාරිර්ඉක්, a. Ama උප දෘචආ, a. 

suds cid. 7, BIS SOHN 

sue Gg, Uv. ඉල්ලුමනකරණවා, පෑමිණිලි කරණවා 

suet ©2710, u. සම්හභකුමගේ ඉමු හල, SSE 

තෙල. a. -y [විඳීම, GE ead, ප්ඞාව n, -ance 

80116: සෆ් 'ළාථ, v. වි හවා, GOaedo. n. -ing, 

5011113/ ස(3ළ බඇස්, v. සෑමළහෙණෑවා, ඈභහිවණෙනචා. 

ds -ient SBVES' esi, සෑහෙණ, සැගඟගෙණ 

පමණ (0, -cy) (ඵෟ, ප්රත්යය ඉයාදූහවා 

801111% ev@sd, ,!, ප්රත්යය, v. අගම් යොදන 

suffocate ස්ත 3*ක්ට, vu හුස්ම හිරගරණවා, 

හුස්ම :ස£රකරමර ශව, හුස්ම ගෑණිමට බැ 

රූච මැරෙණවා. x», -ion 

suffrage ස ඥර්ජ්, n. (තෝෝරාගැණිමව) ක, 

මෑහන්තර්ම, ආධාරය. vn. -an, උප Some 

autfuse ස්යරඥද්යුස්, ය. පහරුවණමව්;. 7. -ion 

ugar zoveoS, 7, සිනි. 9. සනි දාමනචා,පැණි 

රසකර ණවා, 4, -, 48 gard, 35 මිශ්ර, !.. 

-2undy, ගල්ක ණ්ඩු. 2. -cane, උක් 

Sug gest සඟ්ජැස්ට (මහා) යඞ්ජෑස්ට, v. අඟවන! 

ඵා, සදහහ්කරණ චා. n. -ion, ඈ භංවිම, god?! 

හලදා කාරණය, a. -ive 

suicide සං ්යුඉළ ඉග සඞ්, ॥, පණ Nx Md, a. -all 



(201. 

011  ඝස්යූච්, x. ඉල්ලිම්, අසරුම, නඩුව, ජෝඩුව. 
ඉ,. සැඑහණවා, ගෑලමපෙහවා, අ. -40/6, see, 
eases (7, -leness,-ility).n-or, ඉල්ලුම්කෘ රය. 
OA කිඉන්නා. Fd:m Ax ඉල්අන්හෘා 

snite KEO % SIMO, ස* AND nan, පිරිවර 
sulk සල්ක්, % බුම්ම:ගඟණ ඉන්නචෘ, a. -y, DO 
මහ oS nd. උබුසින (n. -iness) 

sullen e@tew, අ, තරහත් DAA, ඈත 
ල MEDD, මුරණ්ඞු, ,, -ness (sulk a.) 

sully eq@o, v. FSQendeses 

sulphide e@eee) (හෝ) සල්ලෆිඞ්, ॥, නෙහන්ද 
ගමි ධානුචක් හා එකනුවීමෙන් cigs ද්රව්යයක් 

sulphur acd, rn. ගෙන්දාෂ ම, a. -y, -eous, - !ල 
sultan සල්'බන් (හෝ) sda. n. තුර්ජිර්ඡ, 

මහමහ් ආගමමී රජ, n, -a, -ess, eased 
භෑය්යාව (නොහොත් දූ හෝ DE) 

sultry සල්ච්රි, a. ඉනා Axed, sen නැඟි රස් 
as _-,ඞී ainess 

tum සම්, 7, මුළ an. Fed ගණඝක්. 6, 
CmdyendemEr. %, -mary, wostas, ලුහු 
සඝංග්රහය/ A. SIS, ses. v.-mdrise.ead 
කරණචා, n. -mation, එකතුකණිරිම, FA ග ඥණ 

summer සම 'මා ඒ, n. ශ්රින්ම ඝෘ තුව 
£1101011$ ස* මව්, %, Meo, QO, ඉතා උස්නරම් 
suMNION ස මන්, ;,. එණ්ට් අණකරණවා, සිත? 
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සිඟහරණචවෑා, උපදඳා”*ාගන්නවා, ෲ, -8, OS 

අණක්ිටිම, සිහාසිය [ ක්කෞඛළුවෑ 

sumpter සංමජ'5:ඊ2, ॥. හවලම් අශ්වයා om 

sumptuary ස ට්යූුඑරි, අ. වියදාම් නියම සම්බ 

&), වියදාමි, a. -ous, බොගසෙෝ Sead අල්ල 

නි, gas, SBad (11, -ness) 

sun සන්, 2, ඉර, සු?්ය 65:, OO, හාරක්කෘච, අවු 

Sidg, ශාෝභාවට sai ඉහපදඥට මුල, v. gO 

වෙ DANS. a. -ny, GED oan, උ ණුගුම 

ඈති, Ece@ov (n. -iness). a. -less, Sem 

ead, අඳුරු.ං n. -beam, ඉරූ රැස, n. -down, 

QCA BD. n. -rise, ඉර 6458, ඉර පායහ 

SOD, Cont. n. -set, GOD, 88, ඉරබහිණ 

වෙලාව. n. -shine, FD, උණුහුම. n.-stroke, 

අව රස්හ්ය වැදිමමෙන්වූ ශරීර වඞාව 

Sunday සං ඞේ, n. ඉරිද, ඉරූ දිහ 
sunder සඟ 'ඞාථ, v. වෙන්ණරණවා, ඉබදාහචවා 

sundry සණ්ඞරි, a. 9 හායෙක්, ॥, -168, මහා 

යෙක් බඩු, omens Shed ගණහන්| හිබෙහ 

sunken සංකෑන්, a. ගිලී ORR, පාහට &5 

sup සඒ, 9, රාත්රියට කනවා, smgas 68:0 

වා. ॥. නබට ote Sens, උගුරක්, ෲ. -per, 

GH කෑම [න්වඝහැකි 

superable ස්යු'පරබ්ල්, 1. ජෟ ගනහෑ කි, මැඞපෑචෑ 

waperabound wy ors අෂබෘණ්ඞ, v. gms බෞ 
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€හාම adsbs. a. -undant, go» gdm 

(. -ce) [එකතුකර ණවෘ 

auperadd ස්යු“පෑෘථඊ ඈඩ්, 6. නවන් අහෝ චෑසි*ඝන් 

superannuate ස්යු*පාථ ඉන් න්යුඒ ච්, v. Ose නිසෘ 

පින්පඞ් නියම හොට නිලගයෙන් අහකකරණ 

චා. ෲං -ion 

superb ඝ්යුංපාථ්බ්, a. ඝහි ංශෞඟහ, 7. -ness 

aupescargo භ්යු'පාථ කාර්යගා, 4, නෑචණන බඩු 

භාරකාරඥෘ [oo. -ness 

supercilious ඇ්යු'පා රසිල්ඉ අස්, a COQ, FB 

supereminent ඥ්යු'පෑථ ඈමඉ*ඇණ්ට්, a, gme® 

උතුම්, GB o@sd. 7. -ce 

supererogation og odgiedodas, nr. නිම 

හරමට Dssas KS. a. -ory 

snperficial ස්යූ'පෑථ ලින් අල්, a. මතුපිට තිබෙන, 

Bom, ගැඹුර නැඟි, 2x -ity 

superticies ස්යු'ප:ර්පිෂ්ථෑස්, n. මනුපිඛබ, නලස , 

(ගණකම නැතුව) දිග පලල යුන් මනපිට 
supertine ඝ්යු'පෘාථවගෙගෛහ්, a ඉහා සියුම්, ඉතා 

සිහින්. x. -ness [චාට 0.82. 77, ~ity 

superflucus eg 'tsSecge, a. අතිරික්ත, Bmx 

superhuman ස්යු' පාථ හ්යු'මන්, a. මහුෂ්ය ප්රමාණ 

යබ වෑඞ්වු, මනුඡ්යෘෂණික [බහවා 

superimpose oper Sot පස්, v. ගමක් පිට mw 

superintend ස්යු*පා2ඉ නා්ටැණ්ඞ්,  චැඞකිරීමඉ 
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බලනවා, පරික්ෂානරණචා, n. -ent, A බලං 
mao, පරික්ෂණනයා, n. -ence, 2.0 බෑලීම 

superior ස්යුපිරි 'අආඊ, a. O82 CLO හෝ උසස්,. 
n. 8 cad ems උනුම් qa, තපස් අරේ 
SMO අය. m -ity, SH EDDM® om 

Ose sD® 

superlative ඝස්යු*සෟ ථ 'ලෆිච්, අ. ඉහා 0:8, අභිශය, 
ඉතා අධික Deo Aton. n. GBH ගුණය කි! 
සහ එ බැනය, n. -ness [modi 

supernal ස්යු'පාථ'ණල්, a. පරලොච oFAA,, 
supernatural ay oss ණා, ට්යු'ර3ල්, a. eoenSa,. 

ප්රකෘන oo), ආඈශ්ච්යයුමන්, n.-ism. 7, -isti 

supernumerary dao ණ්යු' ම€ංරරි, අ. Br. 
(Gms නියම) MMO D5, n. Hod Bi 

emearn හෝ seed 

superscribe ස්යු'පෘථ් ම් සෙකබ්. v. පිට හෝ උඞ්න් ! 

Cand) නොහොහ් Sm Oma». n. -ption, Bd! 

ens C80 ලියු smecmat smd යමක්, , 

ලියුමක පිබ ලියූ හම ගම [Oecd කරණවා 

supersede ස්යු 'පෘථසිඞ්, v. අවලංගු කරණවා, ෆ් ॥ 

snperstition dq 'පාර ස්වීන් අ ඟ්, n. ම මෝඩ විශ්වා ॥ 

සය, මිථ්යා කල්පහාව, (/. -118 (%, -ness) 

superstructure ස්්යයු*පාථ් ස්ටුක්බ්යුථ, ॥, උඩ oat 
Aa. Sec ( කනුමචඑආවා, සිළුවෙ නවා ॥ 

gupervene ඝ්යූ'චාථ වීන්, ;, පෑමිමර ණනවාෑ oni ot 
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supervise agexSe@ede:, v. oSawmndae®, 9; 

ඞජාරීම Deme>. n. -al; -ion, a.-ory 

supine ස්යුමශපන්, a. උඩුබැල්මන් ඉක්න, om 

සෑලඟ ලි.  කියාහනාමස, භාවදක්ියෑාච. 77. - 11688 

upper සජ අථ, ॥. (දෘ සේ අන්නිම) 55 ead 

ජන. a. -less [නකොට 0,80 ames 

supplant සජ්පලෑණ්ව්, v. exeimdeds, අගක් 

supple ad, a. පහසුමෙන්-ං 2,69.n. -ness 
Supplement. සජ්පලීංමණ්ව්, n. අඩුවක් පිරවීමට 

එකනකරණලද්ද, උංහපූරණය. v. අඩුව පුර 
වණචවා. a. -al, -ary 

suppliant edd @eaO, a. @icd ෆෝ Arar 

පත්ව ඉල්ලහඟ, අයදින, n. gus අස... n. -co 

supplicant සජ්ලිකෑණ්ව්, a. සහ n. =suppliant 

supplicate adders 9. eoGmds, යාචක 

කර ඉල්ලනමා. n. -ion. අ, -ory, බැගෑපත්, 

සටන් 

supply addeee, ඒ, යපයාගදෘනවා, සපයනවා, 

Nn, සෑපයිම්, Amz ල්රචාවල සංැඟුම්කම, උචම 

හෘ ed, ආණ්ඩුවේ. වියදම් ගැණ ඡහියම කල 

මිල ගණන 

support සජ්මපෝර්ච්, 6. උසුලනචා, රක්ෂාකරණු 
චෟ, අදුබල Ect: ඔප්පුකරණවා, ස්යරකර 

ණචා, n° උසුලන බලය ගා දෙය, රුූකුල, 

27 



( “106: 3) 

රක්්යඝාක්ිරීම, ආධාරය. a. -able (n. -ness) 
suppose ඝසජ්පෞෝස්*, “, කල්පහා කර ණවා, Ba 
නවා ॥. -ition, eo. OD විශ්වාසක්ිරී 9, 
ස්හිච (a. -onal. a. -tious). a -able 

suppress සප් ddd, ද, මැඩ පචන්වනවඵා, යට 
පත් යැරණචා, 7, -ion, අ. -ive {a.-ive 

suppuratec සජ්ප්යු?*රඊටව්, ඡ, පැසවනචා. ॥, «ion, 
8010761116 ස්යුප්රිත, අ, පරම, හි ඉශ්රුගෙ, ප්රධාස, 

nm, -acy [2 n වෑඞී මල ame 
surcharge ‘2:65:58, v. වැඩි මිල ගණන් 68a 
aurd 'ඝෟථඞ්, 1. හරියට දාඟගත නොහැකිගණසත, 
ලම IT DIBSS. (අ. 

sure 36, අ. සත්තක, අනුමාන නැන. ad.os 
DM, අගුමාහ හැනුච, n. -ty, සන්හකකම, 
GiSs, ඇඈඇපඝක්කාරයා 

80171'සාථර, %. වෙරලට aan රැලපහර [ට්ටුව 
surface ‘aademd, n. පිටපෘෑ So, සලන, ¢da 
surfeit “2585, a. m16D හෝ ඉත සගිඟකම, 

අත පූරණ2“, අසයි හ.ජපහිය. v. 
urge ‘mtd, n. මහරැෑල, Agesosd, , ( රැල 
698) හැග පෙරලෙනචා 

BUIrgeon “2258, 2. ශල්ය චෙ, කැපු කෙ 
GD වද. nv. -ery, ශල්ය මවරදාකම, ශල්ය 
ශෘලාච, a -ival 

surly ‘mS 8, අ. mB, 6D. ෲ. -iness 
surmise *සාථ ඉග මහ්', න, අ ග*මාභඝට සිතනවා, 
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නිකම BOND. 2. අගුමානයබ BHD 
surmount 'සාථ ළ හැව, 5, මැඞ BOSD DOs, 

ජ්යයගන්ගනව ං. a. «able 

surname 'සඝෘාථ ම ඥ් මි, අ. SI නම. කුල ඝාමය, 
උප භාමය. 5, උප ments ඉදූනචා 

surpass 'සෘ2 පස්, v. eAmEODEd, gSmD සිප 

HO» u. -able, a. -ing, 502. අධිකතර 

surplice *සෘථීජ්ලිස්, vn. ( කිස්ථියානි) රේවගැකි 
සයෙකුගේ සුළු ඈ ඳුම, a. -d (Gene. n.-age 

surplus ‘modded, 3. 8:88 කොටස, 29619 
surprise *සාථම ප ්රෙස්', v. mGBond ඉදිරියට පෑ 
මිණෙනවා, මවිතකරණව. ॥, wSGec ot ඉඳි 
රියම පැමිණිම, පුරුමය, මවිනය. 2. -81 

surrender *ස 6h<Srard, , mdeOmds, යටන් 
GONE n. යබ ත්වීම [omodat නල 

surreptitious edddSded, 1 රහඟඝිණන eof 
surround ආ ථ ලර ඥඤ්ඩි, v. O26 aA 

surtout 'සෑථටුට්( හා) 'සර ටු, vn. පිඟ mao( කෝච්) 
වග්ඝක් (ප ථිසෂ ණ්යඝෘං 

surveillance -x6eO@amsd, nm, බාලාගැණම, 
survey ‘@2568, v. A@Mtn, පරිතගංකෛට MEd, 

(DE) මනිනවචා. 2. AGO, පරසෂාක්ි රම, (09) 

මෑනීම. n. -or 

BUrVIVe 'ආාථල ලවවි, ?, පසුච ජ්වින්දවනවා, ඉන 
රැචෙනවා, n. -al, පසුව ජිචන්වීම, ඉනුරු වීම 
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susceptible සස්සඝසෑජ්ඵබ්ල්, 0. පඟසුමබෙඟේ් වෙණ 
ස්වියභහැකි, ඉක්මණන් දූෂනණ HamOesy ඈ 
8, SHO වැල් යහ. n. -lencss, -ility 

susceptive සස්සෘෑ ජව්වි, 1. “= susceptible 
suspect සස්පෑක්ව, % ea®mod Sanaa, 
DNC HO2?, FHaAIDs mand en O> 

suspend ader.<cdO, » O@@mds, DED w 
එනවනවා, නලුෲට අහඟනහරණ්වමා, ෲ -derg, 
anGaded. a -sible [D200 

suspense Henge, n. කලණාට Wil Ad, eq 
auspensicn ado,wWes, n, BDCMOD =, O38; 
එල ලීම 

suspicion සස්පිඹඅඟ්, ඈ, අඥඟුඛා හෆගට සිහිම, ese 
TO. A. -US, සැන කමයුනු, අවිශ්වාස (n,-ness) 

sustain ad@Osad, v, දරණචවා, ඉචසඈආඅවා, සජි 
සැර්ණචවා, අ, -able 

sustenance wed නණ්ස්, n. S88, වෘහ්තිය, 
කෑම බීම. %, -tution, ඉස්ලීම, රක්ෂාක්ිරීම ! 

80016: සට්'ලාථ, n. යුඞඩසේහාව කෑටුව යඟ ඉව 
ලෙන්රා [Be 

suture eyOgd, n. ඉස්නබ්ලේ ඈ ටසණගිය, සන් 
suzcrain pores, ෲ, සිටුවරයා, Gao Bo 
Bao, 7, -ty [eaves 

swaddie ඉංසවා ඞල්, v. ඉරද ඔහනවා හෝ od 
$%/56£67' සවැග'ගෘථ, ve ලොකුවබ සා ථාකරණවා, 
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B5OD ඉදෘඞනච්ය:, උදර ඉලෙස වචැණි DAM 
woos, ෲ. [රැවෑ, ආදරෙ e1raicmw 

swain debs, n. හථරෑණයා, ෆතරූණි මෙගහෙක 

swallow dorm, n. චෑහිලිහණියා, E085 
ණියා. v. ගිලිනචා, Germs, බගන්නචා 

Swamp SMO, ॥, ගෝ ඉඟොරෑ; TO, වගුර. v, 
ONS පු2චඛා ගිල්ලඟඑං. අ. -y, ගොගඹොරැෑ, 
Dad; (හංසයක් maimde ona 

BWan සවෘෑඝ්, n. හංසන්ය්ය, GY Domes, x. -nery, 
sward €ehidS&, 1. හණ FO 
swarm Sets, n. (පිළිබවලනට DGD ඝන) 

සමූහය, v. ආකුල ලෙස රැස්වෙනවා, සුර්ඟතභචෘ 
awart ඉල සව රවී, අ. අඳුරු, මදූක්නලු swarth සවෝරන්, 1 78°" | 
awarthy  සචෝථර'ඡහි, a, අඳුරැ, Oc ef ane.n,-inass 
swath SeDict, x. ersimansd a2 0,008 
Naeme හිරිය [Maa oda 

awathe ලොඩ්ෝන්,  ඔනනවා, SESW. n. 
sWay BED ?, පෑදවදෝොනවා, ආණ්ඩුකරණ්වා, බ 
ලය සචහන්චර.වෘ, 4. බලය, අදුහය 

swear ස්වර, 0, උවුරණවෘ, අවුරා කියනවා 
sweat ස්චෑව්, n. ඩෘදිඝං 0, ඞාදිගදමණවා.' a. -y, 

ඞාදූියෙහ් තෙනවු (, 10683) 
Swede dO, ॥, සව්ඞහ් රට අය. «.-ish, dO 

ඞන් 60 පිළිබඳා; ॥, ස්වීඩන් med 
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sweep GEC. , අඵවැගාහචා, අමදිහවා, xn. අතු 
ගෑම, අතුගශාන්නා, පෑදදහ දුර ප්රමාණය, 
ඉක්මන් Awe. ෲ. -ings, අනග; ල් aA) 

£9/66 0515.1/0 ඝ්චිජ්ස්ටේක්, te QED ක්පයක් 
Sweepstakes dAOddeOat a, “28 අගශුම 
sweet dB, අ. aida, මිහිරී, මගඟණෞඥ, සෘ 

tr, ලුණුරසණෑෘෑති., ඇඹුල්ගනොවී හිබෙහ, පිද 
SERS තිබහ. %, පෑණ්රසමදාය, n. -ness, 
ඒ. EN, පෑ ණිරසකරණපවා, සීනිඅමනචා, මිහිරි 
කරණ එළා. nv. -1116, වදකහ. a. -ish. n.-heart, 
ඉපම්බඳුහු ලැබු Go. ॥. -iieat, පෑණිරස කෑෂ් 
ලිං 74, -potato, Merc, අ. -scented, 92S 178, 
sec. Qa. -y 

swell ස්චැල්, v. @&68me, පිපෙනවා, වැසි 
"SE නව්ය, මහත weds, ». QASoO, cowe 
ම, Goa m:dc2 [Pao විඳිනවා 

Bwelter ස්වැල්'ටබාථ, v. Cdmons em ලෙස 
Swerve ස්'ෘථචව, v. පිටයනවා, O15 ems 
awit, SEO, a. oes, Gey. ෲ. වැහිලිහණි 

එඟියක්, ॥. -ne3s 

awill ස්විල්, vr. එනුර හුනක් වක සර බ්සදූආ 5. 
ගිජුලෙස SRO. ॥ෲ, බොනහුඟක්, ඉදුල් 
Ons [චා, ඉතිරයනවා 

swim ස්විම, v. පහනවා, පාචෙනචා, ගලායන 
&windle ස්විණ්ඞ්ල්, v. SDE නවා, වංචානණරණවා 
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swine Gems, 7. Crd, ලඌෟෘමරා3, a. -ish, 

උරු, තිරිසන්, HO, mio, n -eherd, ඌරු 

පාලයෑ, උ;රූ OCOD 

swing 63. v. පථ්දාහචා, පැද්ද 2වා, 0m 

නමා, MOMEDD, 2. පෑහ්නෙන් 6; Hoo 

පෑළිම, ඔඹංචල්ලාව, පැදොෙහ ප්රමාණය 

Swiss ස්ෆිස්, xn. ස්විට්ඝසර(ලෆෑණ්ඞ් රට ga. a. 

switch ස්ච්ච්, rn, හින් හැමෙහ ඉපල භහෝ කෝ 

ටුව, නල්ලුකරණ හෝ දිශාව ac ad කරණ 

උපකමයක්, v. ඉපලෙන් ගසනවා, පෑත්තකට 

ගහණවා axt නල්ලූකරණවා 

swivel ස්ව්ව් ඇල්, n. කරනෑවෙඇඈඇල ms mens 

ECC, කරකැෑවෙහ megrdsyQ® 

swollen ස්මෞල් ත්, a. EQN, මහන්වු(8%/61] a.) 

swoon Ae, v. eSMeONLs. xn. B64 

swoop «9d, v. වෙගයසෙන් බැස අල්(ලාගශභ්හ 

චා, a si@Eic හදුසි~ ත් o B®, අදසිගය 

න් ඇල්ලීම 
sword අඑචර්ඩ, 7/. කඩුව . , -sman, ගඩු කාරයා 

sworn ස්චවෝර්ක්, uv. ථිවුරෑ (swear බ.) 

sycamore සික් ං ॥ මොර, n- අහ්තික්කා (emda 

ESC) එ ගීයේ ගසක් 

sycophant සික්ඹ ංඅණ්ට්, vn. RO චඛාටූකාරයා, 

BQ) ඉව චාකාරය:, //, cy. a. -tic 
syllable OPS ලබ්ල් , 2. CEG AM MAKE, CoD 
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GX ලඟවන අකුර, Gawso. a.-ic, -ical 
syllabus Ae CAd, n. සංයෙන්පය, සෘරය, පටුන 
syllogism සිල් ලොජ් ස්*ම, 2 ආහ්යායය, Beg a 
රක tora 

syllogise සිල් ලෞොඡජෛසය', v, නිපද ocd dons 
ක්රමයෙන භකිණය කරණවා. a. -tic, -tical 

sylph BC, n. ආකාශභූතයා, විදාෘ්යාධාරි, da 
ඞගනාව, OS ලක්ෂණ ශරීර ඇත්තී 

sylvan ) ADA, a. කෑලඉෑව සමබක, Om, n. 
silvan OD 65a 
symbol සිම්බොල්, n. ලකුණ, (ලසහණා5, සංඥාච., 

4.-1c, -ical, ල්ිකුණුඑලින් ඉඟ වහ. v, -ise, Ce 
RHOCS අඟවහවා. , -ism. 7, -ist 

symmetry සි 3 මිවීරි, 4, සමහනාච, සම ප්රමාණතා 
©, අමුකූලනතාව. අ. -ical, සම ප්රමාණ, ඉගුකූල 

sympathy සි * 3ඡහි, n. යහනාගි 6832, eQme 
පාව, අ. -eticy -etical, ommS¢ Bd යහින. 
FQMSS) සහිත, v. -ise, CBD ආදින් අනු 
QCEONS.,, ඉහුනමපැපවෙනවා 

S)inphony ස්ම්ෂෆාණි, n. නාදූවල එකනක ව, 
FBRQS බාදා Doe. a. -ious 

symposium BDeoi&-23d, n. එකට පානය & 
59, සෙල්ලම යඝහිනඑ මගු්කෑම, මංගල්ය 
යක්, එක කාරණයක් ගැණ ලී බාක්ය රැසක් 

ymptom &s3cS, n. ආකුණ, නිමින්න. a 
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-atic, -atical | සභා mates 
synagogue සින්*අම ගාග, 7. යුදෝච සභෘව,යුගදොව 
synalepha සින් 'ඉල්'ත, අ. එකලඟ ටඨ්රා ඟක්ෂරඥා 

කක් එකක්ශක්ිරීම 
817/1101170014/සින්කො' ණ ල්, ! අ. සමකාලික,?.-11, 
synchronous8 sea ac, සමකාලනතාව 
syncope සින් කොපි, 4. මධ්ය AK ලෞසපය 
syndicate සිණ්ඞකේට්, n. විශේෂ කලමනා ඟා 

ර සඝාව 

synecdoche Ha, ක්ඞොක්ි, xn. කොටසක් කිමට 
285 ණ්එන cml සමපූරඑකන කීමට කොට 
as හෝ සෙදිමේ ව්ඞියක් 

synod Sq, 2, ආගම ඝබෙනා කටයුතු Ao 
මකර ගැණිමට ofAda සභාව. a. -al, sic, 
-ical [ය චචනය. a. -ous 

3ynonyin Ba DHF, % සමා නාථ SGM, පයෲ 
synopx/s සිණොජසිස්, n. සෟථරසංග්ර D4.a.-tic,-tical 
syntax BO, Ned, % වෘකත්ය Send 
synthesis සිහ්තිසිස්, n. coexias. a. stic, -tical 
syphilis A@Gd, n. උපදාංශ, &]) MSC. a. -tic 
syphon මසෙඟො ශන්, n, (siphon බ.) 
Syren GenLss, ॥. (siren බ,) [කරණඞා 
syringe සිථ ඉංජ්, n. එසතහිය, බසහකුඩුව, $. වංසනි 
syrup ස්ථ ජ්, ॥ පෑණිය. a. 37 
system “4.9, 1. ගැලපූ 8859¢e, කුමය, ae 



-atic, -atical, -ic, ක€ යමි ළිබ් දු. v. atise, BB 
වල ගම Ga:6H4> 

sythe ම ඉ සහ්, xn. =sscythe 

t 3, Cele ~ස්ෑවනි අසහරං; 10 අ; ගවීමිට 

SBED ලැබෙ 

tab ටැබ්, 2. corde 

tabby ටෘබ්ඉ, n. බොහෝ පල ඉරබඛා සහිත sd, 

දුඹුරු CC සහිත බලලා, Ae 
tabefaction 6 ට බ්ලෑක්ජෂ න්, n. දිටිමි, සජයවිම 
tabernacle දැබ*අ:ථ*ණක ල්, n. කුඛඹාරම්, ම්ඩු£) 
=egd edécc:ar. £. ්යංවෘතෑන්ගන්හවා 

table ටේබ්ල්, n. මේසය, පැතනලිවු €දූස, කරූණු 
ලෙඛහඇල, එබ්දෙ රුව. 0. 6Fe0d උඩ aA 
හවා. iv, -land, උස්නෑන්හ. කදාුතලාව 

tableau ‘Oe&ces (හ්) ටැබ්් (1. 7. පෑහෑදිලි සි 

හියීම් (pl, -x) [ලෑල්ල 
tablet ටෑබ්ලෑ ට්, n. කුඞා පෑහලි දෙයක්, කුඞා 
tabloid ටැඳ ලොඉඞ, n. මබඟෙත් සහ්හ පෑතලි 

කෑල්ල [ණම්ක්ෘරිම, £?ං 
taboo ටැබූ, 7. ඇැල්ල:වචෙහ්වනිබීම, ස්පර්ශ නග 
tabdur } 6 ටිංබාර, n. එන දූණ්ඞෙන ගහණ බේ 
tabor රං එ ගීයක් මෘදංග. 7, -et 



(Gori රි, ) 

tabular Gi@a'e@sd, a. පැතලි ආකාර, පිළිමව 
ලබ හල සටහගහ් ආකාර, ඈ, -te, පිළිවෙල බ 
සටහන්නරණමා (, -ion) 

tacit ඳෑ ස්ඉව්, අ, නිශ්ශබ්ද ,(ම හෟ හී BOs) ගෑ 
SDH. &, -(1£.0, FA කථා මනා තරණ (ෲ, -ity! 

tack බැක්, nm කුඞේ සහිත කුඞා ඈ ණය, me 
en Soe, ead g OAs සවිකර of 
නව්ය, mM Dam O62 ead කරණවා 

tackle ටෑක්ල්, ඝස කඹ ee කපජ්පිය, ඝෑෘච 
ක Cord කඹ ආදිය, උපකරණ. ॥. -ings 
කුඹ Comoe 

tact ටෑක්ට්, ඈ, නුවණ, Gens, දෘක්ෂ හම, (:.-163$8 
tactic ඛෘ ක්වික්. es aD සේහභාව ගහෑස්රව් 
tactical Awd කල්, CD ශෑස්ත්ය ev Aa 
ලප:යචත්. , -ian, pS EO හෑ සිරවීම ම් දූසඟ් 
සා, aG6ase:6c8 අඞෂයො 

tactics බෘක්වික්ස්, ෲ, යුඞධමසඝ්හාව ගැස්රචීමේ 

ශාස්හ්රය, උපාය, උපක්රම 
taction ටැක්ෂසක්, mn. ඉඇල්ලීම්, ස්පර්ශය 
tadpole ටැඞ්පෝල්, n. මෑඞ් පෑවිය්ය, Bom 
tag Dd, 4, භූල කෙලචර ලො හනඩ, arin 
QA සහිත නූල, ?. ගලළපඉආ චා, සංහිකරණවා 

tail වේල්, ॥. චල්ගය, cedure මස. a. -ed 
ච්ල්ගයක් ඈති. a. -less, වල්ගඝක් 0.8 

tailor වේංලාථ, x. (පුරුෂ ඇඳුම්) Oeste v, 

9 
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e.g? මහණවෘ, xn. -cas (/.) 

saint GOSO, 4, Css, Mee. v. Saw 

ඇරකක්්වෙහවා ගෝ කුණුවෙඝවා, med 

EDS Bo 

take එව්න්, අ, ONSOD, අරගන්නචා, සිතනවා, 

MOL, ගෝ බොනවා, (මාගී්යයහි) camer. 

nN, ගැණිම, අල්ලාගන්ආනාලද ඔදාඝ, a -ing, 

සිත අලවන, tessa; ෲ, ගැණිම 

tale වෙල්, nm. සුළු කථාව, ප්රබබාය, කේලම, 

n. -bearer, කෝල මා 

talent ටෑල්' අ ගාට්, ॥. පුරාණ බර ප්රමා ණිසක් 

ගහා Seas, බුඞ්මන් ගම, ABod ශෛක්නිමන් 

කම. a. -ed, ඉහා සමයි, ඔමත් 

talisman ටැ ල්ඉ ය*"' මන්, n. (ආරසහා) යණන්තුය, 

මැරු භූල, කවචය, a. -ic 

talk ටෝක්, 1. mone, 600. 2. ශා කරණ 

වා, S402. අ, -ative, ම ඛාගෙෝසේ නථා 

කිරීමටබ ඝතටු, DoOoce (7, -ness) 

tall ඉටෝල්, a. උස්. nm. -ness, උස්ක ව, උස 

tallow ටෑල්ලො, n. උණුකර DED (සහුභ්ගේ) 

තෙල, ඹෲ -y 

tally ටවෑල්ෆලි, . (අජනනබ සඝමඹාහව) කන්න 

mfg කෝටුව, v. සමකරණවෑ, ගරියටම OM 

ඟවචෙනවා [| යුමඳදාව BS සංග්රගශ 

Talmud ටෑ ල්මඞ්, n. බයිබලයට ඇතුල ආන නෑහී 



CONT) 

talon ටෑ ල්අස්, n. (සහෙකුගෙේ) Ax 
tamarind ටෑමං' අරිණ්ඞ්, n. සියඹලා 
tamarisk ඛෑ ම්*අරික්ස්, n. ලංෲ ණ් පැල චබගීයක් 
tambour ටෑ ම්බුථ, n. ක්ික්ණි sas -*, මබර වශී 

ඝක්, ॥, sine බෑ ඉබුරිහ්, කුඞා මබර හෝ රබ 
න් Was, කුඩා HAM රබාණ 

tame ©5%,u. Sey, ලඤක්ක්න, උත්සාහ නෑති, v. 
හිලළෑකරණ චා. අ. -&016, x, -eness. a. -eless, 
Beriwms, Od, pd ( දමල, 58a 

Lumil ටැමිල්, n. ම ද මලෲ, මදුඔලු woe. a, 
tamper බෑම 'පෘඊ, v. Qi Gedc Os, අභගනණවා, 

අයුතු ලේස ගෝ කපවිණලයෙ md ea 
tan O285, n. ගම පදුමකිර්මට ond dD ‘Des! gag 
SSM පොහහ, 4 ලුඹුරූ, හඹවන්, v. oc 
ආාරණවා, අවේ ආමෙන් දුබුරුපාට කරණ 
ඛෘ, &, -nery, හම පදුම කරණ ශාලාව 

tandem ටෑණ්ඞෑම, ad. අගට, වෑලට, 1. රථයේ 
අගම යෙදු අසුඳෝන්නෘ FGQ රථ වශ්යක් 

|tang ටෑං, 2. ආයුධයේ BIO යුබ එන  කෘටස, 
කස, ගෑසසරේ ges (71 -cy, =ce 
pgent බැ. 'ජණ්වී්, n. ඝ්සථශ edQre. a. -tial. 

angible ටැංජබල, a. අහම GID, සපරශහ්යන 
ය, GY. n,.ility, -leneas 
gle Croat, n, මුරු පැල වගයක්, ආකුලලෙ 

@ මවෙළම ගෝ ඝබලෑවීම, 6, COGE NDEs 
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sank ටෑැංක්, ॥, චෑව, නඞාගය ! හය 

tankard බැං' කාර්ඞ, 4. ලොකු ලෙහ කුසලා 

tannery ටෑන්'අරි, n. (tan බ.) 

tantalise බැ ශා 'ට ලල ෛෛස්ං, v. (බලාමපාළ රාහ්තුක 

DHIZOM) සරිහැර කරණවච්ය, Cg හරණවා 

:0,0:%11101111£ ටැ ණ් 'ව න මෲ ණ්වී,2. සම, සමානාථික 

tap ටෑජ්, , දිය පිටවීමට Scan, හෙමින් ad 

ටුකරණවා. 2. @s පිටවෙන නලය, නෑබෑරූ 

කෙ මහ්පැන් පජජ්පෙහ් OSD නැඹ, 7244, 

හෙමින් නතට්ටුසිරිම | පණුටා 

tape ටේජ්, nm, රෙදිපචටිඝ, nm, -worm, සෑ තලි 

taper ඉට්*පාර, n. කුඞා ඉවිපන්දෑම. a කුමයෙ 

න් හිහ්වෙගණ යහ. 2. කමෂසයසෙහ් Swed 

ගණ 62) 

capestry . ටෑ ජ් ඈ ස්ට්රි, xn, ((ලසහණ පිංණීස ACG 

ඟ) F835 රෙද් හෝ ජවනිකා. a. -ied 

tapioca ටැ ජ්ඉඹි*ක, n. Dedocers කා BS 

tapir ඛේ'පර( එහා?) ටේපිථ, n. 61d: 5 සතෙක් 

tapis SOBd (හෝ) ටාජ්, n. කල්පහාක්කිරීම 

tar God, n. Bcd, තාර. ?, ගල්ගානවා, අ -ty 

2359, AG, කීල ගැවී sen 

tarantula -Od<dOpe, n. දිවිමකුඵවෘං = [-ines# 

tardy 0:68, a. 6&8 කිසාකාර ණ, ප්රමාදා, , 

tare GO¢s, ॥. OF පැලවශගීයක්, (බඩු දෘවාතිම්බ 

D ගෙ! රැආාද්යයබ) අඩඞුඟකහරණ ACORN 
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targe OS, 
target C253:0, 1198 පලිනය, ඉලක් කය 
tariff ටෑථඉඟ්, x. (බඩුචවලට casa සුතු) මුදු 
Ag ලේඛශය, නිරුච 

tarn 2553, n. QA පජිත Oo 
garnish CaSaid, vr. අඩඞුකරණවා, oD RO es 

වෑ කැලල්කරණආණෘචා, අ්ප්නිශ අඞුමවෙනළා[රෙද 
- jarpaulin ළෟ  පෝලීිතන්, n. Bess. n. -g, Fc 

tarry 2:68, එ“. හවතිහවා, ක්රා දූ චෛනවා(0:බ,) 
Sart M50, n. ඵල ගෝ og? තුලට GX පිලි 
da m5G od එගියක්. a. ඇඈෑබුල්, සැර 
(71. -ness). a. -ish 

Sartan Q95-Osd, n. BEC, ලොම් පිළි 
Tartar ටාර් ටථ, n. බාරටරිරවේ න නහෛක්, අගි 
ක කෝප ඞඥහෝ හදා FM q OL359 <q G1 (අ, -60119, 
-OU3). අ. -ic 

“ask OSs, ඈ, නි්යශමකල DAS, කන්ච්යය, 
පාඨශාලා පාඞම, 0 කටයුතු ප්රමාණය නිය 
මකරණවා, බරකර්ය වා ॥. -master, හිරිහැ 
ර ලැළබෙහලොෙස 21D රයමකරනයා, OES 
එඞකරවන x 

53331 ටැස්ඈ ල්, 7?, ඵල්ලෙණ සැරසිලි es.6n 
බ්ට්රුව, ace ods. uw. -led 

taste ©5490, අ, Sw ඛලනවඵා, ටිකක් කෟ eo; 
BAGH» n. රස, coe da, (daa, G8 ට) 
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කෑ Sawer. 4. -ful (ෲ%. -ness), tasty, Gave 

රස ඈති, DEDING. a. -less, dom 3 

ta-ta OO, interj, SEHO යනවිට Haw ආචා 

6 පදූයක්, =good-bye 

tatter 010°325, vu චැරහැෑලී. කාට ඉරණවා. 

ne -3, ©1601 @. a. -ed, ඉරු ණු, වෑැරහැලළි 

tattle ටැට්ල්, 2. ප්රලාප ඉලෙඞණනචාෘ., 72. ප්රලාප 

€දාඞඩීම්, නන්ද දූඞීම 

tattoo ටැට්ටු, nv. රාහිසටා නචලට යාමට ගහණ 

ඉබරය හා පිඹින මඝගාරණෑව, v. හොමෑගකෙ 

MECH ගමෙ 616220 කොටනවා 

taunt බෝණ්ව්, vr. නීන්ලුකර ණචා, DED Ge, 

ස් තබනවා. ෲ. Ha H59, ථදෞොස්තෑබම 

tautology GOJED ERS, ෲ. පුනරූක්හිය, නෑ 

චවනකිීම, a. -ic, -ical, GOO: 

tavern ටෑව්'ආර්ඝ්, %. සුරා සෑ(ල, අම්බලම 

aw €ට4, 0, සමසුථුකරණවා. n. කුඞා ගෝලය, 

ගෞෝල කිඞාව. xn. -ery, සම සුථුසාරණසථා හය 

tawdry GOJO8, a, පිටතික් ඉපණුම හෝ ශා © 

ඟෘාව ඇති, මිථ්යාශෝහාව ඈතභි, අගේ නෑති 

ලඝසජණ oo. n. -iness 

tawny 6033, a. Bends, අදුරු Da: 

tax ටෑක්ස්, ඈ. අයබද්දා,, GoM, AS. v. ERAGE 

ශන් චා, දෙස්පවරණවා, eGmocss sog 

ඟවා. a, -able, n, -ation 



30007 අවු 

taxidermy ටෑ ක සි'ඩ* මී, -n. ඝතුහ්ගේ සම් පව 
තින €ලෙස හැදීම සඟ Slo. සතු න්සේ BOGE 
2712. n. -ist 

ter ඵී, n, sman, හෝ ක: ල, සතේච්කුර N.-CUD. 
G7 cmsveed. n. -pot, sat GHIODa, n, 
“Service, -set, ෆෝ @V9ddD උවමනා ASK 

e& බඩු 
teach SH, v. උගන්චනචා, xn. -er, ගුරුවරයා, 

a, -able, ඉගෑන්චිය හෑ ි,ඉ ගග ණගැෑණීමට ලෑදි 
(n. -ness) 

teak Sed, 2. වනෝක්ක, ¢ වෘසහය 

teal ටී, n. GSH 

team S32, n. A208, ඈ ඟය, BOs එක්පක්ෂ 
ඉක්. %, -ater, Myxer හෝ ඇඈඟයක්දාක්කහ්ඝහා 

tear €ටආරථ, v. ඉරණවා. ॥. ඉරුම 

tear 55, n. ace. අ. -ful, කදුලු සහින (n, 
-ness)- අ. -less, කදුලු නැති 

tease Sd, v. ඟනරදාර හෝ හිරිහැර කරණවා. 
(80D) පීරණවා 

teat 55, 34, තනඇපුඩුච 

technic බෑක්නතික්, a. =technical. n. ශිල්ප © 
G29, ශිල්පකම් 2, 7/, -8, ශිල්ප 

technical ටැක්නි'කල්, a Bown, පරිහා 
Bax. ne -neas, -ity 

2 U 
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technology Aseod@s, n. ශිල්ප විද්යාව. 

a -ical [හෙසනරණ, nm. -ness 

tedious Sed (හෝ) ටීඞිඉස්, a. (අහි Sa1)od 

tedium SSge, n. වේයහස කාරණ oA 

teem 53, 2. AQED නි බෙනවා, £3949 3 

SAMO 

teens Sodd, nx. (බගු).එඔඹ ස් ftecn HO ඉංකූරු 
CES හ්නිම්මන පදූඑලික් Bim 295ig 

(ඒහම 13 BO 19 ට) [Eas ඵනවා 

teeth Sat, rn. (බගු). දාන් (tooth A.) අ. -e, 

teetotal වී *-මෟ*ටල්, a. Sermo moes සංම්පූ ණී 
යෙන් වෑැලගනෙන. n, -ism. n, -er, -ler 

tegument ටෑ ග්යු'මණ්ව්, n. වැස්ම, ආචරණය, සම 

telegram ටෑ ල් ඉග රැම්, , TEC පණිවුඞ්ය, විරූ 

ලි 5.8385 

telegraph ටෑ ල් ඉ 'ග්රෆ්, nm. විරුලි ප ණිවුඞ යවන 

යන්තු්ර~ ; ?'. S68 කම්බියෙක් දූන්වනවා. a. 

-ic.,-ical, එ ග්ර Sas Senseo, එිරුලි. x. -130, 

විදුලි පණිවුඞ යෑ 589 නියුක්ත අය. %. -y, චී 

රුලිකම්ඉ යන් දාස්වීම, ඒ සමබ:~ෆධ ශාස්ත්රය 

telepathy Gi@Gard, n. ඈත BOD) 

අඳූහස් @.@5G9 Cod කුමයක්. u. -ic 

telephone -මැල්ඉ ඟඥෝක්න්, n. රුරසව කථාකරණ 

ඔයංමතු2, BAGS GS අරිණෘ යහ්තුය. a.-Iic 

telescope ටෑල් ඉ 3ම කෘජ, %, දූරදූථ්ශන යන්න ෲ, 
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සමුක්කාම්, a. -ic 

96112 බෑ ල්ඉක්, අ. අක්නිම්න අහ? අදාහස් esd 

sell බෑල්, , කියහචවා, esd, ගණිනවඵෟ, 

අ. sing, බඅසහිත, හිතම වදින, n. -er, B 
SN a, ගැණිත්නා, බැංකුවේ මුදල් ගෙවන්හෟ 

5(106:103/ විමැරඉවි, 2. අනුඵණ නිර්භයනෑව 
Sad මෙධ්ය්යි්ය 

-51106£ CyB:e05; v. ප්රමාණ්යයකංරණවා, හිසිහර 

මට් මශකරණවා, මෘථුකරණවා, පණමපොවහ 
චෑ. me Ganda, (හිනේ) Hod හෝ oF 

සඝ, GQIOZR mda. ॥, -ament, ශරීරයේ 

හා Sea md, ගසය. xn. -ance, පමණං 

ED නෑමබ්මාද්ය කිරීම. a, -ate, පම්ණ දහ 
කෟැමබිමාද්ස කරණ, හරහ නෑහි, cons 

(%. -ness) [ මා ණයං 

semperature බැ ම 'පමරට්යුරථ, ॥ ගිතනතෝෂණ පු 
Gempest ටැ බ්පැ 66, 2. me කුණටුව.ඇඅ, -0018, 

(Lap QQ (7, -ness) 
Semple ඛෑ මිජ්ල්, rn. රදෝවාලය, ම€දෝචසථා භය, 

ගශපන්සල, NEG ංකෙලචර, ॥, -ar, යුඞකාතර 

එක් ක්රියනියෘානි සභාවක හණෙක්, Hd 
හිෂූ්යය$ 

semporal ටැම්පො'රල්, a කාල“ පිළිබද, ම 

ඒ වහය සබගා, සළ තාල නොවන, eerBer, 

asd කෙලවර, n. sity, -ty 
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temporary O.@emeddS, n. සැලකඟබ cast 
පචහිහ, අනිහ්ය | 

temporise ටැ මීළපෑමණරස්', v. කාලසට හෝ ප්ර 
ස්ත වබ එඉඟව ද්රියාතර චා, යබන්ෆවආවා 

tempt ටෑ ජප, අ පොලඹසච්යා, පරිසාගරණ 
චා. 7, -ation, * පලඹීම, oSexd 

ten ටැ %, අ, orm දහස, a. -th, දහවෙනි; 
71, දාෘන්යයන් කාට [ රක්ෂණිය., %, -ness 

tenable ටෑ ණ් ' A, ‘a. හභබා€ග ණ සිවිය හෑකි, 
tenacious Seed, අ, නදින් ඈලෙහන. ඈ,. 

-ousness, -ty, හද ඈල්ම, හදා බෑළිඉ 
tenant ටෑන්'අණ්වි, ॥. කුලියබ් අරන් සිවින්සා, 
බදුකාරයා, චාසඝ තරන්හා. v. කුළියට ont 
බද්දට goed බාසයඟරණවා. ෲ, -cy, කුලීයට 
ලහෝ Ago අරන් සිවීම්, a. -table, චෘසඝසයට 
MEQ. 4. “01638, n. -try, ඉඞම්ක බලුකාරං 

උදාවිය 
fend ටෑණ්ඞ්, 6, බ්ලෘගහ්ආචවා, සෑන්තුකරණවා ,. 

නැටුව යනචා, සම් දිහාවනට යනවා, බාරව 
හිබෙනව්, m-ance. x. -ency, ඔමණනබ ged, 
GED Ho: 

tender ටෑණ්'ඞ:ථ, a ලා, ලාබාල ලපවි,, මෙ 
ලෙක්, SHO Df දහ. n, -ness 

tende: වෑණ්'ඞා 2, x. ධුම් 5 හ්නුයසට Gig Gow 
DNS ගෙණ ;:බ රථය, B81. KO පිණිසං 
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පෑම, O6d meds, ඉල්ලුම්කරණ ගණහ, 
ඉල්ලුම්, 6. පිළිගෑණිම So පානවා 

tendon AGAR, : මස්ගෙබ  බවලට සවි 
ක්යණ බ්ලු භඝරය 

$0911:1] ටෑ BAS AG, ॥. ලතා සයුර 
2301200108 ඛෑ නීබ්ර ස්, 1 දවු.20, nm. -sity, @ 
Sonebrose OQ, Rsa)d, ) 24 
-enement ටෑන්ඉ 'මණ්ව්, vn. “15 o5m ගෙස, 
WAKO ඝෝ AdgOaa ඉඞඩ්ම. a=il, -ary 

tenet ටැන්්ෂට්, n, නළිහ් විශ්ඵා කරණ මක්, 
ධම්ස, මහය 

tennis ටෑ ක්නිස්, n. එනම් ease කිඞාෘාතමක් 
tenor ටෑන්'ආර්, 2. සාමාන්ය ආතෘ රය, භාවය, 

භාචාදඵීය, ඉහා ම cad පුරුහ eds 
tense ටැ න්ස්, a. ඈ ථ්මේෙහ් me (n, -eness, 
- ity), 2. (ක්රියාපද es AD) ses 
tent බෑණ්ට්, n. ඉවිගෙ ස, . නුඞාරම. v. 

5890103216 MEd, 1. ode sate හෝ මියිල් 

tentative ටෘණ් 085, අ. පර්සෂක 
tenth ටැ න්ඟ්, අ, gre2FH (ten A.) 
tenuous බෑ ඟ්යු ?2ස්, a. QB. nu -ity 0.20999, 
on කුනිකම [ති විළිමව 
tenure බැ ණ්යුඊ5, n. භුක්තිවිදිම ම නිය මය, භුක් 
tepid ටෑ ජඉඞ්, a. Deed උණ අ, භි. %.. -:1688, -ity 
tergiversation 'ටාථ ජ් 'චෘථ සේවගේ, n. පි පෑම, 

' මගඈර යාම 



(726 ) 

term °O:58, n. නියම තාලය. චාරය, සිමාව, 

Q€€ mae, coo, භෘචය, ය්රහිඥෘච. a, -less 

termagart 'ටැථ 'ම'ගණට්, n. DAGs6 evs}, 

ඉතා කලග Go ad 

terminate 'බෑැථ මිණෝට්, :, BOD නියම කර 

ණචවා, GED moses, අන්හිම වෙවා, 2, 

-ation, සිමාව, ean. අඟ්හය, අ: සානඥ,වචන 

අණ අග බකෙටය, sare. a.-able, n.-ology, 

ශිල්ප ශාඝ්හ BED  සිලාහාර eelED ශාස් 

ඟුය [කෙලවර 

terminus *ටෘථ Sard, ෲ. සීමාව, ලූම්රහ ced 

termite ‘Ode0o5, x. ව්යා 

tern 'ටාථ හ්, n. Seg පක්ෂිමඥ ක්. a. Oo 

terrace ටෘෑරථඉරස්, 7. පිල, eHEsmsd, edd MEQ 

ච, පෑහනලි Geen, සදාල්ල, විදියේ danas 

QD ගෙවල් පේළිය. a. -d 

derraqueous ටෑ ථ් රේ ෆට්අස්, a. Ca පස් සහිහ 

terrestrial බෑරථඊරැ සව්රි'අල්, a, ලෝ ඇඹසම්බණණ. 

පෞෂලලාවෙහි cb AN 

terrible 0:5 88, a. emeamsn. n. -11968 

terrier 0:68'4:6,  කූඞා chad Ret Post 

terrify O:58e€m, v. හදින් භහැගඟ්මවණචවා, අං 

-[8, බෝ Hs Coqda 

territory 0,6860:8, n. om, ප්රදෝශය, ඈ, 
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-ial, St229 හෝ රට FAD, od&s, 

පලෑනත් [ඉතා ඇඅයපහ්වු eho 

terror බෑර 'රා 5,74. අසිකඟය,තෘස 2. £, -136,7. -15111, 

terse> Od, 4, ලුනුඹු හා පෑ හෑදිලිවු, woe 

a. 7. 51698 [oan 

tertian *බෘථ eos, a. Ho දෘච්ඝකට වදක් පැමි 

tesselated බෑස්සෑල ට ඞ්, a. චනුරසු ආදීය න් 

චිචින්වූ [එ ය. ඒ, 

test Oc. rn. පරසශාච, විහිශ්ච්ය, ලොෞකුෂ ක 4 

testament ටැස්'ම'මඥාට්, mn. අන්නම 3198 o 

Qe, කිසහියානි god පොහ, a. -ary, -al 

testate Ode O°, a, අහක්තිම කැමති copes ලි 

යඝෘතැබු, 3. -06, අන්තිම කෑමති cao Ga: 

ඟබා මල අය; n. -rix ( 7.) 

testify ටැස්විල, vr. දිවුරුම්පට සායනචා, සා 
සගිදොෝහචා [සාසඛඝ්පහ්රයස, amie coe 

testimony ටැස්විමොන, n. cos. n, -ial, 
testudo ටෑස්ට්යුඞො, n. පලිසඝ් මුවා, ඉබ්බන් 

මගීයක්, ඉඞ් ලෙල්ල 

testy ටැස්ව්, a. කිපෙහ, -නණස්සලු, 7. -iness 

tetanus ටෑවට්අනඝස්, 24, ඉක්මණිහ් mad ණෑකිලී 

®, පජටගැස්ම 

te-te ඉචේව්, n. හිස, හිස් aig@. tete-a-tete වේව් 

ඉණඛව්ව්, ad. මුණිට මූණලා, Swed. ॥. Sued 

mead 
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tether Cig*gsd, 1. සතුන් දුගෙලිකිරිමට VE 
ඟ කඹය. v. Casi@and mor 

tetrameter OCLTQ@‘*TS, r. සහරපදෑ කවිපාදෘය 
vetrarcch MCAS, 2. CRoam යහරෙන සො 
මසක අ:ණ්ඞඩ්රකාරය:්ය, %. -y 

tetter ටැව්' අර්, 2. හම GVATD 3රර]ගයක 

Teuton බ්යුටොක්, n. Sssieed gS meat මනු 
Gn එග්යක්, a. -ic, ඒ මගුණෙයහ හා ඔවුන් 
SS භාෂාව සම්බඹා; n. ඔවුහ්ළග් wesw 

text ටැකස්ට්, n. මාතාෘාකාමාක්යඝ, පාඨ, ICE 
ග්රහ්ථය, ඉතා ලොකු අන් කුරු, අ, -ual 

textile ටැක්ස්විල්, a. 55 [( කාරය, Fg පළිය 
texture ටැක්ස්ට්යුඊ, n. වියමන, වියා තිබෙණ ආ 
than ¢at, conj. OAs 
thane eA, n. රජු සම්ශ ගැසිරේණ od හේ 
D360, විශාල HATED හිමි go. ne -dom 

thank හෑ ංක්, 6, ඔනූතිකරණ. ॥. -3, ao. 
a, -ful, සනූත්චන්ත, කෙලෙහිගුණ යලකන 
(%, -0688), අ. -les3, සනුතිහොකරණ, SOMES 
සිගුණ හැසලණනඇඥඝ (, -nesa) 

shat ¢5, a. ඒ, අර, ඹෲ. pron (සිංහමලෙ හි 
ක්රියා ගුණ පදෘමයන් අගවහ) සම්භාම පදෘ 
යක්. con, යයි, Bar, බව, පිණිස 

401] නෑව්, v. (අනු අ:දිය )සෙවිලිකරණ චා. ෲ. 
OMG ඉසවිලිනරණ අතු ආදිය 
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thaw Cad, ». (හිම්මෙන්,අ.. අබනවා.7. දියවීම 
the ද (හෝ ප්රාඥ ක්ෂරයකින් පට්හ්ගන්න පදය 
කට යූපිෂ්සහ් හෝ හනනෆම ගයරථුනච්ටද සිර 
මලස යසියනව්ටද) &, අ. ඒ 

theatre හිඅ*ටර්, m නෘඞග : ශා(නාව, Magna 
ලාච. a,-ic, -ical, m -icals, හාඞගම 

thee දී, pron. නෑ, ඔබ ( thou’ යන් ක් කමි) 
theft හැල්ඛ්, n. සො රාගැණිම, හොරකම 
their’ දෙඅර, pron. ඔවුන්ගේ (they බ.) 
theism 890'3, n. මදාම්මනෂහක් ඉන්න බව Sa 

චාසක්ිරිම, දෝත දෘෂටිය. ෲ, +t, එළදවද්යහට්යා. 
a, -tic, -tical 

them දුම, pron. @Ass (they යන්නේ an8). 
pron. -selves, ඔවුන්ම හමණ්ම 

‘theme 83, 2. නෘාරණය, GAA. a. -atic 
then දුක්, conj. එනකොට, ©7253. ad. එවිට 
shence දූ ක්ස්, ad. එනනිහන්, IsSmeds. ad. 

‘forth, -forward, Os, 8), Sees සිට 
theocracy £@:3'68, n. දොවියන්ගේ ඈ BAB 

59, එසේ ආණ්ඩ්රකල රාජ්යය . a. -tic, -tical 
theodolite s@2@seR6, n. බිම් මහින්නණ් 

විස්ක් හෘ වහා කරණ යන්ත්රය, a. -ic 
theology නඹ ¥@3, % දෝඑචධ $ 20) 3. .-168, 
ඉදෝවධම .ශාසහ්රඥූයෘ, a. -ic, -ical. ෲ. -19$ 

theorem තිඹ රැ, අ, ඹජ්ත්රකරණ්ට Heda ක්ී 
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BOD, 6290 

theory තීඹරි, n. මතය, FAAS වාදය, කල් 

පනාච, ක්රමය, විසහඟර* . a: -etic, -etical, Dao 

Bas, මනෝමය, චිසනරාකාර, v. -ise, අනුමා 

නගටසිතා බලහචා ons Saws දාක්වචණනචා (ෲ,-$/) 

theosophy තිඹස්ඔලි, n. ආන්මිණ Gfeasd (A» 

nerd) දෝවඨන ගෑණ CAD axa, ඊශ්ව 

6 ඥාණය. a, ic, -ical. , -ist 

therapeutic නැ රප්යුංෆික්, a. සුවකිරී මේ cmrayo 

පිළිබඳ, සුවකරණං, n. -8, PORTED ගෘසහ්රය 

there දො ඉර, ads එහි, එහිදී, අන්ඝ; -about, 

-abouts, එහි ලඟ, පමණ; -after, ඉන්පසු, 

ඒ ප්රකාර; -at, ORE, FO; -by, එසික්, ඒ කරණ 

කොෞබ; -fore. එබෑ විස්; -from, එයින්; -in, 

එහි; -10109,එහි, ඒක ඈ තුල ට. -0£, එහි, ඒකේ; 

-on, එඹපිට ; -to, -unto, 48, ඒකට; -10908, 

On පිට, 80, එචලේම ; -with, ඒ සමග: 

-withal, ඒ සමග, එචලේම, ඒ gd 

thermal 'නතාර්'මල්, අංඋෂණය GOD, උණහුම 

thermometer *භාථ මොම්ඉ'ටර්, ඈ උණුහුම ප්ර 

Dee බලඟ ඝන්න?, උෂ්ණමාපස යන්හ්රය- 

a. -ric, -rical 

these දී ස්, pron. මේවා, මොෞචුහ් (this ඛ,) 

thesis. තීසිස්, 7. පරික්ෂණ රචහාව, යලෝජණෘාව 

thew og, n. බලනඝඟරය, ශක්හිය 



2021: y) 

they දෝ, pron. ඔවච්ගු, Bs (he, she, it @.) 
thick තික්, a. am, උකු, Smet, බොර, SA. 
OD ගඟ Chi OMG saidra0. ad. 
ගඈඇකමිට, ඉක්මණට, ANS. n. - 06834,ගනක ඹම, 
උකුකම, v. -en, SME Ged, උකුකරණවචවා, 
71, -et, @ro29, OR Oe ණය. ,,-|!1684,  මාව්ට 
යෟ, ගුඞ්ඞං 3. a, -headed, මොට්ට, OHO. a.-ish 

thief Bg, %, හෙ; රා (බහු: thieves) 
thieve කීව්, v. සෙ:රකම් නරණවඵා. ;, -ish, 
SMSO DIO6EH (n. -ness) 

thigh em, % කලවය 

thimble තිම්බ්ල්, x දිදාලය 
thin හින්, a. තුනී, හීන්. 2. නුනීකරණවා, & 

ණ්කරණඑ්ය, දිගාරුකරණචා, DOGO අඩුකරණ 
ඞෘ ॥. -ness a. nish 

thine මෙදාන්, pron, meds, QASaa(thou®,) 
thing &-, ඈ. දොය, cise, midaa 
think Gord, v. සිහනචා, කල්ප භාශරණචෘ 
third ‘ad®, a. nweds. ॥ සම කොබස් 
QeSss එගක්, DS දොකක් අහර 

thirst 'භෘථස්ව්, n. පිපෑසාච, me ආඈශාච. v», පිං 
පෘඝාච BEG, ඉතා ආශාවචෙආවචා., n. -$/, 
පිපාසාචු (x, -iness) 

thirteen "නෑථී වීත්; n. em a. දාහතුණ. a. -th, 
qonwe8S 
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thirty ‘e055, n, සහ ඉඅ,තිහ: a,-ieth, හිස්චෙනි 

this @d, a මේ. pron, GOs [කටු. a.-y 

thistle Sic, n. කුඞාෘ කටු පෑලවගීයක්, ගො 

thither B@<6, ad. එහාබ, එහ හම, ad. -ward, 
-wards, ඒ දෙසට 

thong අ £ 95, 3. වර්පව, පටු හමපවිය 
thorax යතාරැක්ස්, nm. මුළු පපුව [Q හින 

thorn තෙර ඝ්, , කටුව, කටුගහ. a. -y, ක 

thorough md@, a. සංමපු.ණැ., n. -£ 638, 71, -fare, 

08 සාමාන්ය පාර, o8a 58 oni පාර 

thor cher ද නොරජ, n. BQO රැස, කුඞා ගමං 

those sefd, a. ඒ. pron. එඒචා, ඔව්හු 

thou 66a, pron, ami, ඹබ 

though e¢, con. නමුන්, එමෙන් 

thought ඞභහෝට්, n. B83 de, කල් පහ: ව, ඉදාහ* 

ය, අ, -fnl, සිභාබලන (n. -ness). a. -1633, සී 

හා S52VQD, කල් 2නතාව හැහි (. -ness). 

v.(think හි අහිත Ez. ) [endodd 

thousand Gores, ॥ “ea. gn. a,-th, 

thrall ඟා, n, ලෟ, n.-dom, -11001),චාල් කම 

thrash? edd, v. GOotTan ණවබා GOI පාග 
1:10 Ow, මගොදට MSH 

thread BAA, n. නූල, කෙන්ද. v. (සිරුරේ) 

කූල දෘමහවා, a. -bare a@ පැරුන, මගෙ 
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චී Ss [හර්ජනය ඟරණචා, osama: 
threat හ්රැට්, ॥ නර ජආය, හර්වටුඑ, ॥, -en, 
three 3, සඝ ඈ, en. ෲ, -fold, නිගු ඥූය, 

තුන්පංගුව, n. -score, ව සිවරක් තා“, හැට් 
threshold හ්රැන්බීල ඩ්, ෲ, CBee, ඉල රන 
thrice මෙතුස්, ad. තුන්වරක, ඉහා 
thrift Ege, n. නිසි පිරිමෑස්ම්, පිරිමසා වියදාම් 
ESO. අ. -:/, පරිම්ඝෘා ‘Bag Smads (n,-iness). 
a. -less, පිරිමසා චී ද දෑත මනංාතර්ජ n -neis) 

thrill Be, 6. චංචල ඉච්නවා, ගෑහෙණචවා, Ne 
thrive 65, v. SOCSD MD, SsaqsD mes 
throat esj5, n. උගුර [ගැහ්ම 
throb ea, v. (a8 GES) ගැගෙණවා, n. 
throe කෝ, n, ACES ඉව්දෘහාව [ මත්ජස. 
throne Gass, %. Bomnna, රාජ බලය ගා 
throng හොං, ෲ. (එකබ තදවු) සමූහ. v. එකට් 
DEMS), ඉඅහරපණචා 

throstle ead, n. “හාදෘාකරණ කුරුල්ලෙක් 
throttle ඉනුාට්ල්, 5. හුස්ම Borda, බෙල් 
ල මිරිකා මරණවා, n, ලගුරුදාණඟ 

through aidxz, ad. &m මකෙලවරණන SO අනික්' 
මකෙලළඑරට, සම්පුණ්ෂසෙන්, prep අතරෙන්. 
පර්ල් ලහි, momen. ad. -out, සෑමහැ 
ණම, සහමුලිස් ම, prep, මු ඵල් ල්ම 

throw හො, » වීිසිහ රණවා, ෲ, විසිකිරීම 



දැ Gate) 

thrum @2, /. කපහලද 51H Qos කලව 

රක්. v. අසමථිලුස M20. කරණවා 

thrush ත්රෂ්, rn. නාදෘසාරණ කුරුූල්ලෙක්, උල් 

ලෝගම 

thrust තුසට්, v. අණිහ:, බමල්ට ඇතල්නරණ 

චෑං ॥. බ්ම්ලන් තල් ඉකිරිම, ඇණුම පහර 

thud තඞ, n. බොල් ශබදශක් යහිහ පහර 
thumb ත බේ, m අනේ මාපටහි, (ලෑ, 2, 9:88 

ගඉමමන් ජිලුවුකරණචවා [ගහණචවෘ 

thump න ජ්, 4 බර පහරක්. 2, බර පහරක් 

thunder හණ *'ඞර්, n. enw ගෙරවීම. %& අහස 

ගොරවණ්යවා. 7. -bolt, හෙණ, ඉකු ණ. n.-clap, 
අදිසි නද අහස් ගිගුර, ම, a. -ous 

Thursday ‘mde, n. Qandsade 

thus උය්, ad. මෙසේ, Ose [squads 

thwack නවෑක්, n හල පහරක්. %, OG onda. 

thwart න් චෝර ටී අ. හරස්, vs. බාධාකර ණචවෘ, 

වලක්වනචා 

thy අ, pron. mos, ඹබගේ, (thou බ:.)- 

pron, -self, තෝෞම, QAP 

thyme මළ ටන, n. සුවද පැල එගීයක්. අ. -y 

tiara මට ඵ්*ර (හෝ) විඵංර, , මුකුට, කිරීටය 

tick එක, n. BBE», ‘Fal’ යහ ශබදූය, කූඞෘ 

බන්ථුව, v. ‘Ses? යඟ ශබදකට ණවා, ors Ha 

කුඩා ADEs Dowels, 
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001 ටික්, i nm esters emdsd ගුදිරී 
ticking ටික්කිං, සේ උරිය 

ticket ටික්ඈට්, n. සිට්ටුව, ප්ර එශ පහුය. 2. ඨ 

මක HAS arte. හෝ ¢GODH2 

tickle Sai, v. M&mvnd., a. -ish, #88 

MS, පහසුඵ හ් සෙලවෙන හෝ cEMR, 

QOD, F862 

tide ¢6CH, ඈ. චමථිය emi බාදිය, v. වඞබා 

EGON ය:නානරණචවා, a. sal. To tide over, 

i) ජ්යයගන්නවඵා, මෑඞපවතවඇආඇචවා 

tidings ශටබිංස්*, n. ආරංචි, ප්රවෘත්ති 

tidy osc8, අ. හිසි පජළුවෙලබ හරිගැස්සූ (ෲ. 

-ines3). v. නිසිපළවඟෙලට හරිගෑස්සෙඝවා, n. 

කච්චචිවල දමන exe osdess. ad. -ily 

tie G@O, v. DEMOD2, ගැටගහණවා, IMAA 

කරණවා, n. DSO, ගැටය, DMAHVE සම 

8, ato 

tier O35, nw පජළිය,  හව්බටුව 

tierce ටථයඝ, n. ගෑලොඉ 36 ක් ඇති Gdsa 

tiff Sd, nv. සුර අමරාපය හෝ DADS 

tifin Sgden, nm. අතුරුපස (eluach) 

tiger 660 326, 2% දූව, කෞවියා, a. ish 

ight ටෛට, a. Me, Ses. නෑති. ॥. -ne33, 

v. -60% MERC 

tigress ම ම ටග්රැස්, n. උවිරූන 
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tile ඉළබල්, n. උඵථුනෑැලට ය, පැහලිකැට්යං vz 

උළු €සෆලිකරණචා, පෑහනලිකෑටම අල්ලනවා 

till විල්, 6077. තුරු, තෙක්, කල්. n මිල 

G20 ලාච්චුව ems පෙට්විය. v. (බිම්) geld 

ද්දානචෑ, මගාවිකතනරණවා. n. -age, අස්වෑද 

ජිම්. එගාවිහභම:ක්හනය. n. -cr, ගොවිකම කර 

න්හෑ, සුක්න:ණමි මිට 

tilt විල්ව්. ». අසුහ්පිපික් 69:0 ගෙල්ල 4a 

ඉපාෘද්ෆ a2, erste PAs 6D. A. 

උඩුවිය න, 72a® [දොහව්: 

timber විඉ-බාථ, ॥. ලීදඞු, දෘච, v. ලීදාඞු සපයා 

$1000£6 ටිමි' බා ථ, , Bom ons ඝංගීහ යවර 

යන විශේෂ සචළචඝාවක් 

timbrel විම්බූ ල්, 4, රබන් වගීයක් 

time මෛම්, n. කාලය, අවදිය, වතාව, වර, 
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Deo. ve mEsd පීඩානරණවා චඑදාෘකරණවා 

Tory €038, n. eB6Q පුරාණ 0:85 ආරසෂං 

කරණ සභා පාථශ්වඉය් අඹ, x 11), ඒ පෑ 

SAdad ධම 

toss ටස්, v. අති උඩව්සිඟහරණවා 

tot ©0:0, n. කුඞෘා සුළු ඉංදෘස 
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(0051 ඉට ටල්, a. සම් පුණ්, අඛණ්ඞ, 21. BO 

DAN, 7. -ity, මුටථගණන 

otter ටොට් ටංථර, v. සෙලවෙනවා, චැම amos. 

a, -¥Y, ශසලවචෙහ, අසජිර 

touch 08, v. eaarsd:, ස්පර්ශක 

ස්පර්ශය, dededs&ec. 7, -stone, උ රග ල, 

අ. -Y, ඉක්මණින් අම්නාපවචෙහ cos හිඉගපන 

(mn. -iness) 

tough ට ශ්, a. පහසුවේ න් Emam €HH, සච්, ah 

AG, ceased. n.-nese. v. -en, සවිඟරණවා'* 

| එදානරණවා 

tour ටූථ, n. සංචාරණඅඌ, උදුර MEH. v. (7,-ist) 

‘tournament OS ' O68 ( O95) 315 ed, 

n. හෙල්ලගන් අහ් ඈති gadcioned saw 

Ce 20D [ ඈවිදිහවා. 1, 

[000 etal, v. හරව ඉඟ වබැඞගන්ඇණන් සොයා 

tow 60J, % දල භණවගෙළි, Baas. vu. කඹ 

aRet (ඔරුවක් ආදිය) OMES ඇඈදාෂගණ යහ 

චෑ. n. -age. ඈ6ළ$ , ඈරථුම් මිල 

toward එ බ4*අ: ඊඩි, 052 දිහා ට, අනට, ලග 
towards ම ටෘ ' ආර් ඞිස්*, යි, පමණට, ॥. -ness, 

96, 08a® [ වාශ 

towel ටෙ  4ඈල්, 7 ඈ; ඟපිස්හ:ව, රෙදුණනඬ, නු 

tower ඉට ;1'ඇආථ, %, අච්බාලය, උස්සකොටුව. r- 
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ඉතා උස්ව නශිනවඵෑ, ඉතා උස්යනවාෘ, උසස්ච 
B52 [යට grea egd ප්රදෝශය 

town Gass, nv ගෑ ර, තගරය. 2. -ship, හ ගර 
toy 8039, 9. කෙළ ඔඞඩුව. v. සැහැල්ලු ලස Gs 
කරණවා, ඉසල්ලතකනරණාවා 

trace ට්රේඝ්, xn. ලකුණ, අඞලකුණ, රථය අදිහ 
පවිස ඝෝ කඹ. ෆෝ දාවෑැල, 9, අසඞිපාර 
හෝ ලකුණ අගුව යනවා, ආකාරය ead. 
අ. -4016. m% -ry, කැබයම් සඝිහ ගල්වඩු කර් 
මෘහ්තය, ලතනාකමිය 

track Edest, n 3a පාර හ් ලකුණ, F856, 

@:32.0. අඹ ලකුණු Pesan පසුපස්සේ 
යනවා. අ. -less, අඞඹඞ් (ලකුණු හෝ පාරනෑහි 

tract ට්රැක්ව්, n. ප්රමාණය Ht නෑති භුමි ගෙ? 
Se ප්රදෝශය, MA: Ce, කුඞා පොත, oF 
කාෘව 

tractable වීරැක් CAG, a. පහසුමචෙක් හික්මව්ය 

ෆෝ ඉගැන්විය හැක, චිනීන. n. -leness, 
-ility 

traction වීරක්ෂ ත්, n. (729, pasa 

trade O65, අ. වෙල ඳූම, තමා” හය, 2, වෙ 

ලඳූම්කරණවා. ॥, -r, -3sman, මවලෙන්දෙ, 

සාංාජ්පුනාර්ඨා. n. -wind, අවුරුද්ද මුඑල්ලේ 

OD ඵශාවචෙන්ම හමඝ genus 

tradition *ට්රඕග් අහ්, n. පරම්ප රාන් 9, පරම් 
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od කථාව. a. -al, -ary, පරම්පරාගත. 

-alism [| කරණවා. a. -ible 
traduce 'ට්රඞ්යුස්, . කේලම් ක්ිය නවා, අප්රස්ඞ 
‘raliic Oddge#, 2. චෙලළඳුම, ගණු දහනව, බඩු 
ආථය ගෙණයාම නණනෘෲහ්යෆ, v. වක 

G22, ගණුදෙනු කරණවා (x. -ker.) a. -less. 

tragedy Oheod, n estoy හැඩගම, ee 
ණිය ඝා ඉශාක සහිහභ සිදුවීම, x, -ian, ¢:@ 
නාටාංකෑාරයා 

tragic ට්රැජ්ඉක් ee ED භාම්යය oDSHD 
sragical Ode gad) smaHson ends 
B65 සම්බා n. -alngss 

trail OSS@, 4. සමහෙකශිය 026, 480d. v. 
ඇඈඇදාගගෙණ S22, DHE ඇඈදආඅගණ amd 

srain CSOD n. දුම්රන පෙල, රථුමරනය, පෙ 
ල, වැල, පිරිවර, සත්රීයකලගේ ඇඳුවමෙ පස්සෘ 
ED කොටස. , පුහුණුකරණවා, පලපුරුූථු 
කර හරිගස්සාගන්හවා 

srait ට්රේට්, , විශේෂගුණය, ලක්ෂ ණය 
traitor O85'O25, n. ද්රෝහියා. a. -ous, ද්රකි 
traitress ට්රෙ වීරැස්, 74. Gelo af 
tram OLS, n. බෝඹුලී්ය2, ඒරිශකද, රථ GDH 

ome “3. n. -way, cmd පිලි පාර 

trammel විරැ ම්මෑල්, rn. විලංගු ව, බාධාව, v. ව් 

ලංගුලනවා, බාඞාකරණවා 
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tramp aLed, 2 පයික් wombs, පාගණනචා. 2. පාද 

ඞයා- v.-le ට්රැපේල්, පෑගනවා, පිළිකුල්කර 

ණුඩඞා 

trance ටරැන්ස්, n. 08:3», Saceed, මූර්ජාව 

tranquil Ca de, අ. SADE, wo. n.-lity. 

v. -lise, නිශ්චලකර ණවා 

transact වීරැන්ස්ආඈඤ්ට්, v. කරණවා, ඉෂටනර 

ණචවෟෘ, සම්පූ ණිනරණවා. *, -ion, BOS, කරණ 

ලද්දා, වෑඩ, ගණුදොනුච 
transalpine Odatdgdeces, a. රෝම හුව 

ර සිට agdd med වියෙන් එහා 88S 

transatlantic ට්රැන්ස් ඈව්(බැ ණ්ෆථික්, a. ලියන්නා 

ගෝ Momondo: 89D 0.0 සිට ඈට්ලෑණ් 

Os සෑංගරයෙන් එහා පිහිවි 

transcend වීරැහ්සැණ්ඞ, v. ඉඅසිකවචෙනවා, අධික 

ව සිවිනවා. a. -ent, -ental, eH Came. ॥, 

-entalism, අති CaMeoa:®, පරම විඥාහ 

ධම්ය (n. -t) 

transcribe ට්රරැන්ස්ම තබ. 2. පිබපත්ඟරණවා. ෲ. 

-pt, පිටපත, 7! -ption [කොට්ඨාසය 

transept Odaa.dS, n. දෝච්යථා හයේ හරස් 

transfer Ohawd'md, 9. පමුණුව නවං, eae 

BHO, මාරූුකාරණචා., ෲ. O:6,4889, පෑමිණ 

චීම, සින්නක්කරය. a. -8016 eas -11016, 7. 

-801601683, - 1101111977, 71. -ence 
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transfigure විරැ න්ස්ලිග්යුථ, v. පෙණුම ඉහ? පි 

ටන ආදතාරය වෙණය්ඟරණවා, වෙස් SHOE 

22>. n. -ation 

transfix විරැන්ස්ලික්ස්, v. ඈණ Cmoc7erd mds 

transform OSdwddoyiss, vu. gids ලඉවණස් 

කරණවා. n. sation 

transfuse වීර න් ස්ඟ්යුස *, . QedaOmd..z.-ion 

transgress වීරැන්ස්ග්රැසූ, 6, කඞඩඟනරණණවා, පච් 

කරණවා. n, -ion, කඞයාරීම, අපරාධය, පච 

transient විරැන්'ණ්ට්, a. සවල්පඟලක් පවති 

DBD; අනණිනා. 7?, -ce, -cvy. n.-fness 

transit OLWBO, ॥, යාම, ගණ ඹාම්, සංකාන් 

තිය, n.-ion, යාම, සංගාමණය, ඔමවණස්ක්ඤිරී ච. 

a. -10018]. -ionary 

transitive වීරැ න්සිවිව්, a. සක 8ක 

transitory වීරැණ්සිබො රි, a සවල්පහලක් od 

Eo, අනිහ්ය, ලුහුඬු. x. -iness 

translate Cade, 2, ගෙෞණඹඝහනවා, භාෂාව 
DOD නගනවා, මාරූහරණවා. a. -able, n.-ion 

transliterate Ohad RO-qedO, 0, GA වෙහ 
අකරූමලින් ලියසචා, xn. -ion 

translucent චවීරැහ්ස්ල්යු'සණ්ව්, a පෑහැදිලී, 8 
විද ඉපෂණෞආ, . ॥. -co, -cy 

tranalucid චීරැන්ස්ල 2 ස්ඞ්, a. =translucent 
transmarine වීරැහ්ස්*මරී'ක්, a. මුදෝහ් එපිබ 
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transmigrate ටිරැන්ස්මිග්ෑ ථව්, 2, එක සථාඝය 

ක සිව් අන්ය සථාෆනයකට චාසය පිණිස යස 

චා, සසථර් ඈවිදිඥඝචා. ෲ, -ion. a. -ory 

transmixsibl) ටරැන්ස්මිස්ස්බ්ල්, අ. ඈරිය ගෑ සකි. 
n. ility {mit ©.) 

transmiesion CAhatdOe අ න්. 7. ඈරිම (trans: 

transmit වීර. හස් මිවී, v. අථ ණාබා, -:.-tal. -tance 

transmute වීරැ න් ස්ම්්යුව්, v. පච ළාස්කරණවා, අඹු 

තු සචභාචකට පමුණුඑහඝචෑ, a. -abl-.(n. -ility 
-leness), m, -ation 

transparent Odideasa5, a විනිවිද් පෙ 

ණහ, 61,6, n. -tness, -ce, -cy 

transpire Sisdeeeds, v. eo mh Hed, 
£ ලින් පිටතරණවා, G&D වේනවා, a. -able. 

n, sation, අ. -atory 

transplant ට්රැ න ස්ප්ෆෑ ණ්ථ්, v (උරුත) ada 

a, සිටුවභවා. ॥ -ation 

transport බරෝන්ස්පසපෞ්යෝථ්ට්, v. ලඟෙණසඝහඟඹබචඑ:, dd 

නංව්නචා, පිණවනවා, 2. ංගණයාම, බඩුගෙ 

Eom 018, අධික Sho. a--able, x. -ation 

transpose Od adeosd:, v. 88sec Dd. 

රණව්යෘ, පූවි:සරනරණවා, a. -able. n.-ition, -al 

trans-ship වීර භස්ෂිප්, v. එක නෑැෑවකිහ් මෙහ 

ඟෑ වකට ©2082. ॥, -ment 

‘tranaubstantiate වීරැ ණ්සබ්ස්ටැන්ඡි ඒවී' 6. අභෲ 
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ග්රව්යෑයකට චවෙණස්කර ණවා, %, -ion, අභ්යලද්රුව්ය 
යකව චෙණස්කිරීම, පාහ් සහ ඉඕඉරිකපෑනය 
කිස්තාස්වහහ්සේගේ මස් හා ලෝ SD | 

transude වීරැන්ස්යුඞ්, v. oF ද්රච්යයක්න සිලුරෑූචලින් 
21d@e mad [විශ්්යාමිභස, 4, -al 

transverse බ්රරැහ්ස්' වචාථ ස, a now. n. ade) 
trap Che, 2. උගුල, මලපත, කානු හලඝඤින් 
E8Re S259 මලක්එන Geos, රථය, ෲ, 
"190%, ඔබ්මබෙර, වහල් ර, ෲ. -3, 295 
GOD Go) ag) 

trapeze Glan. උනචිල mess වෑනි කුඞා උප 
ය රණ ක්. , -1011, එහම චහුරසුය 

trappings වීර්ප පං, nv. , ණ්වැථල්හගේ) සෑරයි 
ලි උපකරණ [නෞොබමටඵ් හං 

trash ORS, n. අගය නෑති ed, ලබපට්, a -y, 
travail OLOO, v. EECOCHE) වහය 

ණවෑ, 7. 

travel වරැවිෂෑල්, v. oda යනවා, සංචාරණය 
MOO, %, -]66, n 8 ගමන 

traverse SLO edad, vy, සෑ රිසරණඵ්ය, adds 
ණචා, a, හරස්. n. හරස් SG, හරස් මග 

travesty ටරැවිඈඇසවි, 0, විහිළු එිසි~කට Saad 
MWS EKEs CJ SECERL.. nm. ERD BOGH 
nj පෙරළීම 

trawl ටෝල්, v. අඅහ දඉලන් 85 අල්ලුඟචවා 
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tray O26, ॥, DHedBa. පාත්රය, චව්විය 

treacherous CAD g96e, a 56'S. vn. -ness 

treachery SAD'2:6, 1. eei8 mo 

treacle CS:s@, ॥. උසාපෑණි ගුඞ 

tread CLD, vu. පාගහවඞ:, -ඕය DA BOD. 

71, “භිය නැබිම, gd ගබරු ප. vn. -le, (යන්ත්රයේ 

පාග 2) Bede [ (72. -ness) 

58509" මණ. Aoieei Sort. a. -able 

reassure TAGAS, nm. Ean... Ore, WAwa, 

ඉනා SQISMO යලකන cist. v. DQG 

Grsond Seta රැස්කර ෆතබගචා නිදහ්කනරණ 
ඞෑ. :/ -er. HIE Tm or, 7. -e-trove, 

Bas. ෲ. “7, YE DAW, හා රාඞාගාරණ 

treat ටරිඵ්, 9, කිතානරණවා, (කර. ණු) gs aw 

චා, සංග්රහනර෴වා, චෙදකමෂකරණව්ය, n. සංග්ර 

m2, ප්රින්ඛඨාන යමක්. , -ment, ගැසිරවී මී, 

MmESD, sles [කල SOano 
creatize ට ඊ ඵස්*, vn. යම Sade කරුණක් ගැණ 
treaty චර්ථි, n. හවිඛධුම 

treble O58, අ, ගගුඥ, කතිවිඞ්. ॥, සංගීත ඉස් 
_ ඉතා Ged දාදයක., 7, නිගුණකරණචා 

creddle බරැ £: 7, it, <=treadle tread ඛූ.) 

tree C3, nm. moe. a. -16334, OH නැඟි 
tretuil එට ආ ඉල, & *සාල Qe ඈති පෑලය, 
Boome 
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arellis ORG Bd, ඈ. කතුරූ DOD හෝ Oda 

tremble CAGA, v. වෙව්ලඟවා, mee ඉව 

හචා, ,?. 

sremendous ට්රිමැණ්භස්, a. භයං කෘර;ඉත: ගන් 
tremor ©€366:6 (5 ඝෘ) ව්රැම ඔර්, 4. ඉවව්ලීම් 
tremulous ට්රැමයුලස්, a චෙච්ලණ්ය, බංවල, 

nm, -ness 
wrench CGo®, 6, අගල ;ඉ පනවා, බිම් ed? හා 

ණව:, වබඛකරණවා, අල්ලාගහ්නවා. nn. -er, z 

ගල් කපන්නා, moan, ල් Saw, rr. a. 
“ant, කෑ පෙහ, තියුණු 

srend CAD, v. ඔම්දාඝකට eae හෝ පෑ 
BOCK, හරවණවා. %. යම අතනට හෑරීම, 
මෑගිය 

vepan ට්රිපැෑන්, n. ඉසැබල කපන Bro. ආ. 
ඒ Basoas ඉස්හතබල කපෆවා [ලය 

<repidation ට්රැජ ඉබ ඞප ඡ්, n. චේෙච්ලම්, OO 
‘respass Oded, v. Bind ඉක් වනවා, වස 

S MDD ඇතුල්බෙගශචා. 2. ඉඅයුතුමලයස 22 
Hee, කඞකිරිම් 

tress Odles, n. Gusasi sce 

sressel CAS 7, Li. (/ වඬු~)ඞ BESO) අඹු සහ 
srestle ෆරැසඝ්ල, රැස් CD) යම් කහ ළ බ: ලයාය 
tree COO, 7, පැසු Udi eee :2 ගණහ 
tclable ට්රබඛෙල්, % උන්සෑගහකල oe 
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triad OCOD, n. භූණක්ින්යුන් යමක්, හින්වය 
trial CfO' eC, %, උභ්සාහස රීම, gained @d, 
'චිජිශ්චයකිරිම (try බ.) 

triangle එ ටු ඈ ංග්ල්, 7/. නිකෞණය. අ. -led. 
-ular, කොස් තුණක් gid. n. -ulation, න 
ක්යෙණ HSM, මැනීම පහසුව පිණිස =e: 
නක් අබදිම 

tribe ඳ£ ල ට්රබ, 2. අග හුය, පෙලපහන. a. -al. 

ඉඟ!නු. n. -man, මගන exsasd 

tribrach 6 6 ටුබරැණක්, 1 ලඝු goed Dead 

සුන් මද්ව ගණෲ 

tribulation ටිරිබියු ම ල් න්, n. තදා 2029, හදාදුක 
tribune ටරිබ්යුන් (හෝ) ෂෙ ටුබ්යුන්, n. ඉගෟත්ර * ක 

මුලාදෘනියා, මහජන ආංාරසෂයා, mBma000. 
n.-eship, n. -al, වඩිනිශ්ච්යාසනය, විනිශ්චය 
020, හඩුශාලාව 

tribute OS@qQO, n mde®, ආදාර ආදිය cas 
ටෙකරණ ලදද ඝෝ Senede. a, -ary, කප් 
පම 540, සටන්; % කප්පම com අය on! 

රාජ්යය, අනුගඟ 

trice ටුස්, n. සහජළාය 

trick E82, n ප්රයෝගය, end, උපං:ග, v. රව 
ටනවා. m -ery, GBaI@d, ව.චාව. a. -ish, 
ප්රසඝෝග කාර. a. -some, ප්රමයංග බහුලවඈ න, 
71, -Ster, ප්රම්ඝගණාරයෑ. අ. .¥, Geaimmrd 
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trickle ද රික්ල්, v. SE මදු Orc ewads 
tricolour -ඉ ල ට ' ලර් ඈ නුත් O<% අඩිය. 
ons €නතෑසිය 

tricycle ඉළ ට්රසික්ල්, n. චක්ර තුණේ පදින රථය 
trident C@QAG&dO, n. Fara 

triennial € € ටුඈන්නි*අල්, a. තුන් අවුරුද්දක් 
SEHH, තන් ඳවුරූද්දකට වරක් සිදුවහ 

trifle GeOd@,  6d6¢a, වැදාංහොගන් කරු 

ණු. v. නිකම් කාලය ගතහනරණවා, coded 

කරණවා. අ. -ing, BOM සචභාච ඈති, සුඵ 

trigamy විරිගෑමි, 2 එකවර Sheds හෝ 

Makes නිදෝහෙක් ¢:HH9 [Sanoetan 

trigger ට්රිග්ංගාථ, n. නුචක්කු eamedter, රෝද 

trigonometry C3a@em8eh8, n. Homie 
මිනි sec. a. -ic, -ical 

trilateral ලං ට්රලෑ; ට්ං'ආ*රල්, a. පැතිතුණක් eB 

trilingual € ඉටුලිංගම ල්, a, Sra. තුණක් go 

ලන් coms සම්බගශා 

tril ටබ්රිල්, v. ලෙලගදෘහචවා 

trillion විරිල්ඝන්, ॥ දූසදෘහස් geaida, 

1000000000000000000 

trim E82, අ. ¢d&o,cad හදිගඟැස්සු. v. නිසි 

පිළි එල ඟට eaciats හරිගස්සහවා. 7, -ness 

2 W 
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trimester ඉමට්රමැස්ං'ටර්, nee තූණක්ිෆ් ga 

කාලය [නි න්ව ද ඡටියා (x. -ism) 

trinity ©8299, x. තින්වය, නිමුහිසිය,. -arian, 

trinket ට්රිං කෑට්, n. සුළු ආභරණය, omGAQO 

trio ටෛඔ (හෝ )ටරිඹ, n. Baar, නුහ්දෝහකු 

සම්බක්ධ හාල්යය 

trip මබරිජ්, 6, පෑසිලෙසවා, පෑ කල් චෑටෙහවා, 

චරදි හවා, n. MAG, පැහිල චෑටීම, සුළු 

ගමඟ [බෞක්ක, බඩවෑල්, බඩ 

tripe 66Od, 4. කඉමට පිළිගයල කල ගව 

triphthong O8dema. (හෝ) ට්රිල්හෞං; 2- 

Ome ශබරදාමෙහ ප්රාණක්සෂර නුණ 

triple ට්රිප්ල්, a. නිගු ණ, HHA, DHSS nd we 

2, තුන්වරක් ශරණවා, නිගුණකරණවා 

tripod ඉට්රෙසපාඞ්, 2 කකුල් නුණක් ඇණි 

BO ආද යමක් 
trisect €€ ටුසෑක්ට්, v. සම කොටස් 2) eNO 

කපණවා හෝ ඉබදාහඝහවා. 2. -ion 

trisyllable ට්රිස්සිල් GAG, . මාහ්රානූණක් ඈති 

චචනය. «a. -ic, -ical 

trite ට්රෙව්, අ. SA, නිතර ච්යවහාර[£;, පරණ 

nm. -neas [n. -ion 

triturate විරිවියුමර්ට්, 6, සිහිණට කූඩුනරණචා. 

triumph මෙටුඅමිර්, n. ජෲ, ජ්ය උහ්සවෆ, v.82 
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@sigds. a. -al, ජය, ඡය BBoot mom. 

a, -ant, ජ්ය සිහිපහ්කරණ, dons, ජ ශු ගැණ 

ප්රිහිම්චවභ 

triumvir අමි 'චාථ, n. එක නිලසඝක් සමිබ්න්ධ 

තිම දූණෙකුගෙක් කෙෂහක්, . -ate, ඵනඡහිල 

SSBB නිදොහෙකුමග් සංයෝගය, HS ocom 

කුගෙන් gat සමාගම හෝ කෘාණ්ඞය 

triuné මෙටුයුහ්, a. Ss (ගන්. x, -ity 

trivial ට්රිච්ඉ'අල්, a සුඵ, 6: B5M, MDG 

trochee 6QiG&, m. මුලට දිනි ශබදශක්දෑ Fiend 

හුසව ශබදයක්දෘ eB කවී oe. a. -ric 

Trojan ට්රොෝ*ජන්, n. පුරාණ SOidnnsedgoss 

SMS, BSAD මධ නමෛහ් අය, a. 

troll Dig, v. මපරලළලනවා, කරහබාගණ AND 

චා, මසල්ලම් ආකාරමයෙහ් මහ gist ගී Ga 

ආචා. n, 

trolley? ට්රොල්්ඉ, 4, බරගෙණ යන කුඩා 
trolly ගැලක් 

trombone ට්රො ඔම්බෝ ඝ්, n, DNH2e හොරණෑව 

troop ට්රෘජ, nm. සේහ.ව, Ba ගඉමුදූව, Fadi. 

ගේවා කාණ්ඩය. %. -er, F261 BD SGWDia2- 

71, -8, ගේව:මයෝ, Ga හේවා යෝ [ පදූශං 

trope GOiG, 7. රෑප කය, උපමා GSosR ong 

trophy ට්රෝයි, n. ජය සලකුණ, ජය &hsdm 
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රණ එංඝනූච, a. -ied, ජය ලකුණු පැලඳි 
tropics ඉට්ර:ෑජ්ඉක්ස, n. gem Sistine, කාන්ති 
මණ්ඩලය, a -al [ම්ම දිවීම, n. -ter 

trot 8:5, % බලුහෑ ල්€මේ දථුචනවා, wu. බලුහැ ල් 
troth ටත්, m විශ්වාසය 
troubadour ට්රෑ 'බඩුරඊ, n. විරිදුකච්චරයා 
trouble ට්රබ්ල්, m ga, Case. &, පුක දහච්ය. 
ENCEOMOsRl>, a. -esome, GAG ද € 2,68) 
SMO මාගස GBH (nm. -11683), a -ous Jac 
ඝ්, පුක් කණගා ටුවචලින් “Ba 

trough Sood, ॥, සතුන්ගේ කෑම ඔරුව 
troupe Cord, % සමූහය; කණ්ඞාසම 
trousers මට ' ස'රස්, n. කලිසම [සුව 
trousseau ©cxi@ed, xn. මණමළිගේ ඇදුම් ead 
trout eS, n. කුඞා Oman Edad 

trowel'€Qre:@, ~ ග්රණුහෑැ න්ද 

troy 6 ටස, n, රන්බර, 6H බර කුමය 

truant මරැ'අඟ ච්, අ, අලස, SiQR යහ, ॥. 

ගොරට පාඨශාලාවට නොගොස් Hn ලඹ 
ඝෘ. m -cy 

truce Gcid, 4, කලකට CON ඞඝෑවෑහවිම 

truck Oa, v. මිල නැතුව A Hax<kecu ad mH 

වා. 7 බඩු ගගණලඥන COa, wu -uve 

ili: Coe, v. පෙරලඟවා, නීච ලෙස aca 
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චෙහචෘ., a. -ing, Bera යටහ්:ං n. HO 

ඝබන්කම 

eruculent O6,sng'@QcO, a. චණආ, කෑ ර.7? -ce,-cy 

srudge 9:3, 2. අහඟලස්ච පයින් «2 

urue ටර, අ. සෑබෑ, Os. 7, -eness, සෑබෑ කම, 
sms). 7, -ism, ප්රහ්යසහ භඥාන්යෲය. ad. -1% 

truifle Odigdid@ ( හෝ) Odd, n. වටකුරූ හතු 

බඟිීයක් 

crump O6€e¢, n. ථිනුම් කඩදාසි nan, දහනුම් 

කුඩා SHt, තුරුමපුව, ඉනා ansvs අය, 

(trumpet බ.) 

trumpet වීර මිජ් ඈවී, nN. මහාරණ?ව, 0, සොර 

හැමවෙහ් දෛහ්වහවා ems පුස්ඩනරණචා, 73,-6: 

trumpery ට්රුමි'පරි, n. එහාවවිඟදේ. 4. සොචවිහ 

truncate ටුංකේෝච්, 6, මුදුක කප:දමනවා nz. 

-ion [පොල්ල- 

truncheon ව්රන්තසේ, ॥. ඉකොටපොල්ල, අණ 

trundle වීර්ණ්ඩ්ල්, v. (එලල්ලක් ඉංමන්)පෙරලා 
ගෙණයහඟවා, n, ! 

trunk චීරංක්, 7. (ඉද ?:ඵ්! දූමාශගණ යන) 

පෙව්වීය, කඳ, ප්රධාන ඉංශාටස, සොඬවෑල. 
n. *1106, ප්රධානපා ර 

trass Ode, n. 866. me මිවිය, බස ්ය, පිටප 
ටය, mar, v. Sam බදිනවා 

trust Odd, අ. වීශ්වාසක්කි රීම, විශ්වාසය, (Hd 
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චෘශඝපිට) mdse යමක්, v. විශ්වාසකරණ 

චෑ, හෘාර” රණවා, නයට ogwmes 7/, -ee 

භෘාර්ත:රය්ය, භාරගන්නා. (n.-ship) a. -ful. අ. 

-y, -worthy, විශ්වාඝකටයුතනු, විශ්වාසයට cas 

ඟ්යං. (mn. -iness) 

truth Odiat, 2. 01x, සහ්යස, සභ්යතා ව, විශ් 

Ore wD. අ. -ful, සැබෑච Rew, සහ්යචාදි 

සහන්ය (n. -ness). a. -less 

try ඉටු, v. උන්සාහකරණව්:, විනිශ්චය කරණ 

වෘ, පිරිස්යාකර බලනවා, අන්හථු බලහව*. 

mn. trial a. -ing, අමාරු, පිඞාකර,. a; 

-yable, -iable. 

Tsar Oa:5, n. =Czar 

tub CA, n. බ:ෑල්දිඝහ, ම දාණ CCDS oc! a,c. -ful 

tube ට~ 3බ්, nm. ෆලයස, xn. -ing, නල 

tuber ට්යු'බ:ථ, 7. අල, n. -cle, තද QdiGre, 

ගැටය. අ. -cular, SE කුරූලැෑ SES MD 

සම්බණ්ඞ්, 2. -culosis, ssaedian 

tubular බ්යුබ්යු'ලාථ, a. හලහැඟඞ්යඅෑ සි, MEeSo 

tuck ටක්, 2, නමන චා, ඉහලට OAH, QoeaiF 

(රැළි) මහණමා. ॥ ඔපඇැයිග 

Tuesday ටබ්යු ස්' මඞ්, n. අඟහරු ව: 

tuft ට්ව්, rn පොකුර, කුඩුම්බය, v. ඈ, *60, 

පොකුරක් හෝ කුඩුම්බියක් ඈති, ශේඛරිහ 

tug Oc, n. Setend දිම, හඇැව් Fem රුම් 
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18. v. Satoasd අදිහ වා. n. -ging. m -of- 
-war, කඹයක් eqem:oas ඈදිමෙහ් පිරිස් 
දූනනශක්්තිය පරිසෂාක්ිරීම 

tuition ට්යුඉඟ් අන්, nr. ඉගෑන්වීම 
tulip ට්යුලිප්, n. සුරිශ 

tumble ටම්බ්ල්, v. අදිස්සියෙන් චෑැටෙනචා,පෙර 

පෙරලෙනවා, ඈ. අදිස්සියෙහ් 0,59. ෲ. -॥, 

පෙරලෙන්හනා, BND <OWm, පරවීිවඵ ගීයක්. 

කෘචපෑතය ගෙවන් නඹඉල්රුූව, n--rfal, තඹ 

ලේරුවට අල්ලන ප්රමාණය 

tumbrel ටම්බ්රැ ල්, ae චක bios යු€*ඞෝපක 
tumbril OSE, රණර 

tumid Cg95, අ, ඉදාමී තිමබන, ක හිබෙ 
a. % -01633, -ity 

tumour ට යු$ :ථ, n. ඉදිමුම්, මෑ ංසාථ බුදාය 
tumult ට්යුමල්ට්, u. කෝලාහලය, අ. -&!"*, 
කෝලාහල, ආකුල, a. uous, කෝලාහල ¢> 
29:6 (n. -ness) [ඞෑල්්ල. a, -ar 

tumulus ටයුම්යුල ස්, n. මිනිචලමන්්්ය න් කල ගො. 

tun Ca, ns ඉලාකු ප්ජ්පය, මිළි පෑක් ගෑලොම් 

252 62260 (ton බ්.) 

tune Cg, n. හාලය, තාලයේ එනඟතනාව, Dares 
බව. v. නිසිශබ්ද ලෑැබෙනලෙස ඉ€ඉලාදෘනචා., 
ශබ්ද හරිගස්සඇආචා. අ, -able, ශබද Omome 
18. a.-eful, (ශබ්දයෙන්) මිහිරී. a, - 61658 
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tunic බු නික්, n. පු 308 යවට Gc Fd කමි 

සයක්, ඉගපට ෴බා ටරගයක් [-ling 

tunnel ටුන්නැල්, 2, උමග, v. උම්ං හාරණවා. 2, 

tunny OD, 2. Cotas වර්ගයක් 

Turanian Og26 died, a. DIB මොංගෝලිය 

PED ඈතුලන් භාෂා වරගය DEI 

turban *ඛබෘඊර 'බන්, vn, හිස්වඵවම, හලජ්පාව 

turbid ‘OSH, අ. ඞවු, බො රවූ./;. -116 3$ -1:7[ය ශ් 

turbot 'ටාර ම බා ට, n. පැනලි ලොකු මහ්සං වර්ග 

turbulent "ටෘ ඊ බ්යු'ල SO, අ. gS DoD 2, කෝලා 

as. %, -ce 

tureen ' ට්යර5හ්, x. Grr man 

turf ‘So3e3, 4. Dmwsens), ead ota 

හුමිය, ඉසුක් රැන්නිම, පොලව Eh: මුල් 

ඳර [-ity 
turgid ‘Os 535, a. @F 90, 40 I995 ॥,-:513, 

Turk ‘Oded, n. VIS රට අය, OMA d.a.-ish, 

NM, DIA wid [පෘට 

turkey “DiSech, %, msepd». 7, -red, [සච්ච 5ඞඩ 8 

turmeric ' බාථ 'මරික්, n. ;ද කහ [9 මමගෙසව 

turmoil *O559:@.4, n. චංවලය, PID, DE 

furn *ටාර්න්, v. හරවණවා, MO DON. N- Bt 

රීම, DiDddD, වාරය, ආකාරය, ඇවිද ව. n.-er, 

ලියන චඩුවා, n. -ery, ලියහ වඩුකම, ශිල්පය. 

a. -16% හිරගෙයි ෆගතුර හෘරකාරයා. 7. -Oul, 
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SQ, පැමිණි සමූනය, රථය, edd con. n. 
coat, පක්ෂය අඟහඅරිභ්කා, n. -pike, ම රන්දා 
පලේ 65, අරතන්දෑපල gid පාර, ප්රධාහපාර. 
nm. -screw, ඉස්කුරූප්පු Ban, ලිවිමන් aig 

බඩු 
turnip *බෘථ ණිජ්, n. ඉලචර්ගයක්, Brae 
turnsole *"ටාථණක්සෝල්, ඈ පෑලඑගි 5ක්(එඹගි මල 
BAS ඉර දොසට භැඉරථයය එශ්ඵෘසකරණලදි) 

turpentine ංඛාථපෑණ්ෂලෙඛන්, n. එනම් හෙල, 
දෝවථ;,රු හෙලය 

turpitude * ටාථ පබට්යුඞ්, n. නපුරුකම,; §2Dm2D 
turquoise *ටාථ ම කාඉස් (හෝ) ‘QSAR, n. Dest 
කොලළපාමට ගුරු නිල් රන්නයක්, ocdld 
මිණ [ඇසි 

turret බථරැට්, ඈ. කුඞා කො ත. අ. -ted, Smad 
turtle 'ටාථට්ල්, n: කොෂබයියා, කැස්බැ චා. n. 

-dove, 986j/8» පරචිය:, 052688 29 
tusk Odes, n. (adders, pisos) cen, a, 

-ed, GG සහිත. n. -er, දලඇසඟි gis. a. -y 
tussle Odd, v. දගලහඝවා, GorsmMMD».n. co 

G2, 65262018 

tussock ටස්සෙක්, n. mem පදුර 

tutelage Opes, % භාරකාර ධුරය, ආරක්ෂාව 

tutelar ට්යුවිලර, } 
tutelary ට්යුට්ලර්, $a. ආථසෂා කරණ 
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tutor Cy Ors, n. ගුරූවරඝා, (quo2#Ddeecay) 
උගන්චන්හා.(,/. -e33) න, උගන්එ න චෟ. n, -ship. 
අ. -ial, ගුර; චර, ආචාය (Os, ලෙඞවනචා 

twaddle වී චෑඞ්ල්, ඡ,, මෝඩමංකඛස කථානරණ 
twain විෂ වින්, n. emi. a. ඉදාක 
twang Edy, rv ‘Do’ යඝ BACEO MA». nz. ‘2.’ 
SD ශබඛ්දාය, බංකාරය 

tweak බවින්, v. (arse අල්ලා අදිභ්හාක්ෂම 

න්) අදිහචා. n. 20d ඈඇද්ම 
tweed O£©, n md රෙදි වර්ගයක් [SD 
tweezers ට්වි*ඔ'ංථ ස්, n. ome උරුරාදාමඟ කුඩං 
twelfth ED. ලර ත්, a. SaAserxdods. n. ඉර 
ලහයෙන් e2:90 {n. -month, අවුරූ දද 

twelve CO:05, ඈ. සහ. a. C46, G40 E09. 

twenty ට්චෑණ්වි, nema. විස්ස, විසි, a.-ieth, 

Eels, n. Edtan os200 

twice වීල ම චස්, ad. ocddead 

twiddle ටි විඞ්ල්, 5. සෑගැල්ලු ආකාරඉයහ් mo 
කචනචවා හෝ ගාහචා 

twig විවිග්, ॥. රිසිල්ල 

twilight Seeleeed, n. ඉරඋථලාවීමට Sed &> 

චෑස්සාට පසුවහන් පච Gao එලිය, අථෑණ [මරදි 

twill ව්ව්ල්, 6, හිරිආහ3රයට වියහවා. ෲ. BF 

twin ට්වින්, n. හිඹල්ලා. a HEC 

twine Seeds’, 7. කුල් දොහුහ්පටක් ඈහ ලං 
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Qo. te වෙලෆවා, Qaeda: [n. 
twinge විවිංජ්, v. eHemsandaees, Gan: nm ed? 
twinkle ට්විංක්ල්, v. නරූමෙන් දිලිඉසහඟවා, ඈ 

සඝ්පිය ගභණවා, ॥, 
twirl OOS, 1. යසහුව mome aes, බමණවා. 

nm. වේගයන් moa, 59 
twist ට්ච්ස්ව්, v. Manzo, අඹරණ£:, වළිකචහ 

fo, SESSMes. 2. ඈඹරැ 2, GOOF Sess 
twit C86, v. dest Fa Dani fods වෙ. 

GD) කර්ණවා මහා හොහ් Cmlom6 Ges 
twitch O&®8, v. gaat gimd අදිහ 
ෟ ගෑඟහෙණ්ච්, ෲ. 

twitter O80:°O:5, 5. 855 SE ගානචං, චංචල 
GON», %, චිවි චිවි ගෑම, චැවලය 

two ට්ර, 4. ama. ඉදෝක, ee. අ. -fold, ඉදූපට,. 
චඬගුණ, Pou:s05; ad. 

type Sec, n. ලකුණ, ඝාකාරය. අච්චු අකුර,ය.. 
-ical, ඈදෘශ, ප්රතිරූපක, £, -ify, අ: දරථාශමය හ් 
මහා් ප්රතිරෑපයෙන් Gad més 

typohid මෙටලග්යඉඞ්, ॥, es Hem උණ 
typhoon ඉංටෙලුන්, n. Saved නද කුණාටුවක් 
typhus ඉම ටලස්, % මබෝමවන සක්ඟ්නිපාන උණ 
typography මඅඉ ටප:ග්'ර03, 4, මුදාඛනණය, මු. 
SCH ශිල්පය, 4 -ic, -ical. 7, -er, මුදුණ න. 
රග්ඝා 
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tyrant @BO°6GHE, ඈ, පඞාකිරීිමට බලය යො 

CB ආණ්ඩුකාරයා, බලාන්කාරයගන් ආණ්ඩු 

MISH 

tyrannic eel dw Aa, ho ප්ඞඩාකා2, බලා 
tyrannical SSCL TSH ADP, රාකාර 

tyrannise OS 'අම්ණස්ං, 2. රඞාකාරණවා,ඛ BaF 

"තාර කරණ~:ා [ ආණ්ඩුක්රිම, අ, -ous 
tyranny වි 'අංඝභ්නි, 1x ෆඹඞාසිරීම, ඛලාන්කාර 

tyre රටෛර්ී, n. (චකයඹේ) පව්මම, නිමඵලල්ල 

tyro 66060, ॥ ආධුනගිනයා, අලුන ඉගණම 

පවහ්ගන් අස 

Tzar සා' ථ්, } n. (Czar, Czarina, &.) 
Tzarine ස*ර *ඈ, 

0, 

Ug සෝහනිම්ය් 21 වෙණි අසයරය 

ubiquitous යුඞික්ෆඑිමබස්,. a. සෑැමහැඟ ස්ටහ. %, 

-y, සැෑමහෑණ &d 

udder DAS, 7. OG QE හනය,කිරිබු3ැුල්ල 

ugly අග්ලි, a අවලසෂ8 ණ, dro. n, -iness 

ulcer අල් 'සාථ, n. වණය, ආාඛිවෘණය. 7. -ate, 

වණිවෙනචළා, වණ සෑමදෝෘභහවා (n. -ion). a. 

-0us, මණ ¢:5026, වණ සහිභ 

ulterior අල්ෆීරි 'ථ, a. (යමණම) වඩාරුරවූ, එපබ 
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ultimate අල්ට් ළ€ ව්, wu. අන්තිම. ad. -ly, eda 

මේලි [ඉක්තිම ඉයාජඝෑාව 

ultimatum අල්විමේට ම්, n අභන්තිම් Dae, 

ultimo අල් විමෝ, a. mag (මාසය) 

ultra අල්ටු, අ. නිසි සීමාවට ඈහ්, ඉතා අසික 

ultramarine අල් 'ටු'මරිණ්, n. නිල්ච.ඒ් උච්යයක්ක් 

ultramontane ඳ ල් 'ටුමොණ්ථටන්, අ, ඈල්ජස්කදු්ර 

©1520 එපිට, රෝම සභාමවේ ඉභාලි නිකාය 

සම බණ, ॥. -ism 

umbilic ඉම්බල්්ඉක්, a. පෙකණි, % -al, comes 

umbrige අ Geos, % ංසෙචණ, ගස්මුවාව, අම 

නෑළස, අ. -ous 

uubrella geQA Me, n. කුඞය, Kae 

umpire අම් පෙර, n. මෑදහහඟ්ව යඉක් 66:9 

කිරීම්ටබ පහ්වෙන්හ: 

un ඉන්, නෑත යන අථ 1G උපසථගයක. විරූ 

ඛඞෑජ් ප්රකෑශකිරිමට මෙය බෙොගෝ වචනමු්රලට 

ලෞැදනු ලෑබේ. සම්භරහැනක ‘un’ cH අකු 

රු උපසථගඞලක් වශගයෙක් em eaecs. මෙ 

උපසරගය ෆලෙදුන අන්ය එචහඟවල අථි OO GH 

සාරයෙන් (‘un’ ඉහඇ:ලරුහාවූ මුල් චචහචල 

දථි බලා) දානභඝෑඤක්්ෂ€සක්ශස, 

unable ROA, අ. GOS ,හුෲ බ එන්, Be 

එසු (පූණු 
unabridge! අඟ්'අබරිජ්ඩ, අ. ලුගුඩු om ගල, යම 
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‘anaccountable gat-gomacd- අබ්ල්, a. තේරුම් 
ගණ්ට AS, මගක්ියණ්බට බෑරි 

unaffected අන් ඇ03ෑ ක්ච්ංඅඞ, a. Dom, අ 
DoS, SDE [නොහැකි 

unalterable අන්ඔල්'ට'රබ්ල, a edad කල 
unanimous go w@edd, a. OsBatd. a. -ity 
unassuming gWeidagdo, a. Cad Sven, 

යුටහන් [මයාජ්ගඟ 
unavailable අන්'අඉ විල්'අබ්ල්, a, නිෂ්ඵල, අප්ර 
unavailing අණන්'අවේලිං, a නිෂ්ඵල, B6OD>m 
unaware අභ්'අවෙඅර, a. හොදාහ්න. ad. -8,. 

7 සොදාගුවන්ව, gésbons [grasas 
unbecoming අ ංහභ්බකමිං, a සහභා em SO, 
unbelie? අන්බලීෆ් n. om272¢G82, අදුමාහය. 

nm. -ver, අ චිශ්වාඝනරන්නෘ 
unbosom අහ්බු 3'අම, vr. එලිදූරවනරණවා 
unburden අන් බාර ඞ්ක්, 5, බර අඝක්කර Gs, 
සැගැෑල්ලුකරණචා 

unceasing @NEd po, a. ඇෞහවතිහ, අහභවරහ 
vocertain අණ්'සෘථ වික්, a. අනුමාන, &6a.60.8 
mchangeable අන්වචේං'ජබ්ල්, a. cladag 

සොහැක්යි 

uncivil අඞභ්සවිඉල්, a, guns, අවිනීන, අශ්ලා 
Od. a. -ised, අශ්ලාචාර, ච චර 

uncle go; 72. පියාමග් oni මවිගේ assaies 
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යා, මා මා, බාප්පෘ [=nesg 
iinclean අන්ක්ලීන්, අ, අපිරිසිදු, qo5a, n. 
unclothe අහක් ලෝන්, v. Ode මුදනවා oof 
GOMES MEd [හිරිහැර සහිත 

uncomfortable අ න්නමි'ලර "බබල් , a. FO හසු, 
uncommon අන්ක? මහ, a. අද මාභ්ය, වඩා 

නැති, අපුම්, දුර්ලභ 
uncompromising අණ කා මිළ ප්රා ම මසිං', a. BB 
සුමවලට OD Ox2dm, අසජිර, හමණ්ට 
බැරි [හභෘවය, උ ජේක්ෂාච. a.-ed 

unconcern අන්්කොන්'සාරී න්, ෲ, නොසෑැලක්නිලි 
unconditional qdomaad¢ nd, a. පොරො 

ඟ්රුචක් 2:8, නියමයක් 2,8 
unconnected අන් කොහ්නැක්'බඞ්, a. අසම්බ කා 
unconquerable අන් කෟ .*2ත:'රබ්ල්, a, පෑරදිය 
PM015, ජසඟහණනොහැඟි 

unconscious අන් න ඇසේ, a, ¢BD 018, ච් 
සඥ. mM sness [නොකල, හොසෑලකූ 

unconsidered අ” කෞහ්සිඞ ංඅර්ඞ, a, කල්පහා 
unconstitutional අන්කොත්ස්විට්යුෂං'ණල්, a. චෲ 
OKO හෝ ජඡියම්චලට එකඟ නෑසි 

unconstrained අඟ කා න්ස්ට්රෙණ්ඞඩි, a. Amat 
කාරකමින් Sond [අචවිනීන 

uncourteous අන් ං කෘර ටයස්, a, ¢ Bad:026, 
uncouth අන්කූත්, a. අවලක්ෂ ණ, හැඬඞගුරුූ මදි, 

74, -ness 
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unction goes, n. ආලේප ඤිරීම. ආලෝපයට 

esta දඑඑ්ය, විලේපනය, 8M චංචකරණ ගු 
mt, ස්නිග්ධහ:ච, ය. -uous, මහල් ආකාර, 

සිත චංචෆකරවණ 

undaunted අණ්ඩෙ නාට්්ආඈඇඈඞ, a. ඝ්යට සටන් 

ඉහාලවෙන, අඟහ. 7. -ness 

unileceive HES, 6, රැච්විල්ඉල්ක් හෝ මුලං 

වන් මුදානවා 

undecided අණාඞිංසෙඞඇ, ඞ්, අ. අනිශ්වචිහ, GKSS 

unilefaced e¢HEG~ ස්ඞ, අ. අ රෑපවු, නොමෑකුගණු 

undefiled අණඥ්ඩඞ්ලමබෞෙ ලල්ඞ්, 4, SED oxomdomm 

ලද, අදූෂිත 
undefinalle අණ සිළ ල ල* ඈ බිල්, අ. වියඳය em 

හෑකි, නියමකල SH. අ. -ed, QE "|, 

gaa FSR 8, FQHMD OA 

undeniable gSsem අබ්ල්, a cid Aa 

under අණංඞාර්, prep, සහ ad. අට, eos, අඩු 

වචෙහ් [|සැඞපාර 

undercurrent අඟ 'ඞාථර 'කරථ ''රණු්ට්, n. ජලය යබ 

undergo අණ ංඞාර ගෝ,  විදිහවා 

undergraduate gs ඞාර ග්රැඞ්යුඒට්, n. Moxa 

ශාඥඝත්රශෑලාවක ප්රධාන cHBD 4.90 ox 

Gs අය 
underground අණ 'ඞාථ ල ග්රණ්ඞ්, n. TOD යටත් 

හංංඛආඝ හරිය. ද. සහ ad. බිමට යෆඵිහ් EGA 
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ඟ, BDO aSst 

underhand අණ ඞෘ ථ හෑණ්ඞ්, 1. රහස්, රැව්ෆිලි 

underline estas Sees, ෟ, අඵින් ඉරි -ඉඳිනවෘ 

underling අණ 'ඞංඊ ලිං, 3. යමෙකු coor සිවිහස 

qa, ස්වකයා්ය [රහස් ලෙසිහ් හාණිකරණවා 

undermine අණ 'ඞාථර මශ මන්, v. යවිහ් ගාරණ චා, 

undermost අණ *ඞංථ මස්ච්, a, gm. පහතින් 

25a හෝ තිබේන [ශට 

underneath ecm: ෆී ත්, od සහ prep. සමින්, 

underrate good COED. ඈ SOMO අඩු 
චෙක් FOGMO aD 

undersign අණ ංඞාර් සනත්, v. පාහින් අන්සන් 

කරණවා. a. “60, cots ede ලියවිලි om 

e206 අභ්සභ්කල; 3. fed අභ්සන්කල අස 

understand අ ණ්*' ඞ:ඊස්ෆෑ ණ්ෆ, v. ඉහ්රුූම wad 

ඟචා, හෝලඨරෙණචා (අතීත understood). ය. 

-ing, දාන්න, 62; n. DBt, ඤෘෟහශක්තිය, දූ 
9, 9, එකමුතුනම [අඩුකර කියනවා 

understate ec 'ඞාර්ඝ්ටේව්, 6, (qiaimd වඩා) 

undertake ලා 'ඞාර්ළට්ක්, v. භාරගන්ආසව:. n, 

-ing, ASSO භාරගන්න ච; €ඞ්, mondo. n. -6£, 

අඑ ඞගලා කබයුතු කරන්සා [අඟ 

undertone eS ඞෘථ අට්ඤස්, n. හීන් emt පහන් 

undervalue අ. 'ඞාර්වෑ a, a. පහන් ඟෑට අංගය 
9 Vv 
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MeO, සුරජුඟකරණවා 

underwood ඉණ ඞාර්ඵූෆ5, රැ ලොකු asd ඔබට 

වැෑචෙන කුඞා Oe ගහා පදුරු 

underwrite අණ ඞාර මෙ ර ට, v. add ලියනවා, 
අලාභ ඉගතණන ගවියුමකම esas md) 

undeserved HMw: 'ථ වඩි, 4, ඉණසෞ ගෲ, අයුතු. 

අ. -1:12, ඉම යග්ය, අයුනු [ බන, අධම 

undignified අ ඟඛිග්රි ඩි, a CHD om 

undisviplined ද BHIDsxAd ASA, අ. ප්රහු ණු ගුවූ, 

අචිසීන, චණොහික්මුගු 

uudisguised අ ඤාගිස්ම ංගෛඝ්'ඞ්, 4. බොරූ වෙශ 

යක් නැති, බොරු පෙණුමක් නැති, අවංක 

andisnayed අ ණා ඞිය්ල ඩ්, a. DH Hue අර්ධ යෲ 

නෙංවු, නිර්භය 

undistinguished අ ණ්නිස්විංග් වගෙ, a. වෙණෙස් 

ණොකල, පගසුංවක් COMA GH150SHD, 

9904 ලකුණක් 24 

undisturbed අඟ 'ඕිස්'ටාර්බ්ඞඩ, u චංවල සැසි, 

අබාධ, AVE | හැකි 

undivided අණාඞි ංචධැඩඞ්, a smmoeag, ede 

audo ඉඟ්ඩු, 6, (කල Sd) Socton කරණවා, 

(ලිහණවා, විහාශකරණවා 

undoubted අඤඩටෑඞ්, a. ඉහනුමාහ නෑසි, a 

-ing, ඝෑක Oe. ඈ හත ගසොහ්වින 

undresa අණ්ඩරැස්, 2. ඇඳු මිගලවහවා. 2. සෑ 
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HGS නිකම් ඈදුම් 
undried අඟ ඉ ඩු්රඞ්, ය. නෞවචේලුනු, enna 
undue අණ්ඞ්යු, a. ලැබීම්ට අයුතු, අතිසී 
undulate ඉණ්ඩ්යුලේට්, ॥, (L359) ඉනම 
පහල යනචා. ෲ. -ion, ඉහල ONG ww, Le, 
DOCS උස්මිවි හැවන, 4 -ory 

undutifal අ ඥණ්ඞ්යුවිශුල්, අ. අකිකරෑ, සෑ ල (ලි. 
Bnd [ma තෘ (3m 

undying. CCH, a නොනසිහ, පවන 
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OMe ඉබ්ර Sere, 2658. a. -ing, 

BSsQsa9a, cOAn 
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nogird අංන්'ග:;ථඞ, v. බදාපටිය cal බැම්ම ae 
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unmindful අ ක්ම මෛ්ඞ්ශ්ර ්,2, SHOsmadn, 

unmingled අන්මිංග්ල්ඞ්, අ. අමිශ්ර, පිරි සිදු 

unmistakable අ ඟ්මීස්ඉ ඛ් බිල්, a. ස්්්න්වයු 

නේරුමගහ 622018 

unmoor අන්මූථ්, v. භෑංගුරම අහක්කරණචවා 

110101118165,1- ge ුසි' නල්, අ. BBS ශබ්ද a4, 

අමල්ධුර, Cdae 

unmuzzle අඟ්මසඝ්'ස්'ල්, v. MODI මම ලිහණචඵෟ 

unnatural අ ංන්නෑෘවියු'රල්, a. අසවභාවික - 

unnecessary අන්භෑස්ඈස්'ඝසරි, a. BH: ond, 
eosaida 

unnerve get-ad8, v. ¢Be md HO, 

nnoccupied අන්ඹඔක්ක්යෲසපෛඞ, a. c&Hoemed, 

8, වැඞක් o18 [අ £- ස 
unotfending gxe@dq,sgo, /. ද රදා තොරණ, 

unorganised අණන්ඹරථ*ංගයකහෛස්*, a. නකොච්ධාස 

හොගැලපු, ඉහ්දි සහිත නොවු, අසඝම්ඛන්ධ 

unostentatious ero ඹස්ටෑග්චේෂ ඝ්, a. අගහංකා ත් 

පෙන්වීම හැඟි, Adwoarss 

unpalatable අන්පැල්' *ටබ්ල් 6, රඝහෑ ණි, අරූ ව් 
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unparalleled ඳුන්පෑථ'අලෑල්ඞී a අසමාභ., 

ඉඟල්ය 
unperliamentary Wess GOs 08, a. මහජන 

Sx Gam චෑරිනූචලට 9610, ONE සභෘ විධි 

Bae [හිරි 

unpleasant අණ්ජ්ලෑ ඝ්'අණ්ඛච්, අ. අපුසන්න; අමි 

unpoetic ඉණ්ඉපාඇඈව්ඉක්, 7 mrad නො 

{ එන, කාව්යාලඞඛකාර නෑති. a. -al 

unpopular අන්්€පෘජ්්යු'ලර්, අ, මහජනසඝාමට Go 

id. 2. -ity [ පුහුණු හෑ ඡි 

unpractisel අන්ප්රැක්් ඵිස්ඩි, a පුරූථදු නෑහි. 

unprecedented අන්ප්රැස්්ඉ'ඩණ්ටැඞ, 7 98 ආද 

Seas නෑති, 685 සොසිබුහඟ 
unprejudiced අ න් පෑ ජ්යුලබිස්ඩ්, අ. goes, පක්ෂ 

€ළාන £18 [වාස ar, අහංකාර ord 

unpresuming අන පුසෂූම්ඉං, අ. අයුතුහ රමට විශ් 

unpretending අන්පුවෑණ්ඉීං, අ. බොරුවට ඈහ 

වීම 2.8, BORo08&DI6 

unprincipled අන් Sched, (. හිස ප්රහපන්නි 

ඇණැති. FQ OS eG. නපුරු 

unproductive අන €ඉංප්රාඞක්දවි, a. අසාර, ඵල 

ප්රයෝජඇආ Sm2Ggqgo. n, -ness 

unprofitable අන් අප්රොදල්ඉ*බ්බ්ල්, අ. ප්රයෝජශ 

mid, නිෂ්ඵල [හැති 

unpromising අහ් ප්රාම්ඉසිං, අ. ඉට වීමට නිම්නි 
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unpropitious අන්ප්රොපිෂ් අස්, අ, අකමෑහි, අශුඝං 
unqualified අණ ල සමාල්ඉමෙ ෆඞ්, a. නිසි estan 

2:6, සභඟිපුූණි [o.8 
unquenchable getet®,.0' අබ්ල්, a. BFa ess 
unquestionable FEMA Mea, a. ඉනුමා හං 
DESH SOHN, සන්හක. a, ead, ewySras 
හොකල, SBD:¢ හෝ අරෝච 518 

unquiet අන්ක ව වී, අ, නිශ්චල හෑති, හිරිහෑ ර. 
71. -Neas [මිඟරණවා, චිචෘත කරණවා 

unravel අහ්රැවීල්, + අචුල් අරිණචව්ය, බේරු 
unread අ න්් ථීඞි, අ, SHEE, Cert යියවෑඇැභි, 
නූග හ් [ අසාර, අසත්ය ඈ, -ity: 

unreal අණන්ර්'අල්, අ. CoB පම්ණක් qe. 
unreasonable අන් ඊඝ්*න්' අබ්ල්, a. Bad හුරූ 

හෑනි, නිසිහර මිට චවෑඞී්. ». -ness 
unreclaimed අන්රික්තලේ ඛන, 4. mam ලබාං 
SD:cs, සකස්ෆෞතර් Saree 

uorefreshed අන් Se RAED, අ. වෙහෙස EQS 
කල, ප්රාණවහ් ඉහාවු. a. -ing, ci Oat (ssi 
ජිමහ්) මනා රණ 

inrelenting අන රිලෑ ණා විඉං. a. තදුකම් ණාරි ආ. 
, ඉහුකම්පාව නැති, mid 
unrepentent gota, Og, a. පසුතැවිලි 
ණනොවචෙහ 

unrequited exSss3eeDO.8, «. Lem Dgor 
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noreserved අඟ්රි'සෑ'ථ චිඞ, uv. ඉහුරු නොකල, 

සම්ඝූං2අැෑ සැගවීම හෑති 

unresisted අ භ්රිස' ස්බෑඞ, a ESD ඉමනාවූ,. a. 

-ing, Eid em6ln, යටහ්වෙන (භාවය 

unrest අංහ්රැස්ට්, nr නිශ්චල හැතිකම, චංචල 

unrestrained අඟන්රිස්ට්රේණ්ඞ්, a. SmMOatd 

SCS 
unrestricted අක්ඬ්්රිස්වීරික්වී ඈ ඞ, අ. සිමාව oF 

ප්රමාණ්ය නිම හොකැළ, අවහිර a.d 

unrevealed අ නර චීල්ඞ, අ, ප්රකාශ හොකරණ 
CG, එලිදුරච් Eomas 

unrighteous gaiseddd (emt) අන ඉමරවියුස්, 

a, 0282, අධාර්මික, අසාධාරණ, n. -ness 

unripe FWSSds, a. @m2016Q, නො ෂම්රූ, 

අමු, ඉසම්පූ.එ₹, 7. -nes8 

unrivalled අහ් යර DAD, a. අභුෆ්ය, අද්පම 

unromantic ¢sedciO, BOs, ය ඉපුපි බඛෙ:රූ 

කථෘ 9225682098), අදහන භහොවු 

uproot ඉහ්රෘ6, v. වහල (පියස්ස) aret නවා 

umroot අහ්රෑව්, 2. ම ලින් උදූරදාමනචවා 

01116011116්4 අන රජලඞ, අ. නිශ්චල, dead 

unsafe අභ්සේෆ්, a. අහතුරූ Bo, ප්රවේසම 

id. 7. -ness 

unaaleable අ න්සේල්' qa, « SARs oan 

කි. 7. -neas 
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unsanctified gaia, .SSeeun, a පිරිසිළු හොං 

කල, අශුධ 

unsatisfactory අන්සෑවිස්ෆ; ක්'ටරි, අ, arg 

නොකරණ, ඒහ්නු එනෑයන. a. -ied, mag 

හෙ;:වූ, මනාඝංසිඳුන, Ionen:8a 

unsavoury අන්ය ස්*වරි, a, නරක රසක් emi 
- ඟදුක් නෑති, රසඝෑහි, අරෑූච, අමිහරි 

unsay ested, 2, පලමුනී ed mac mds 

unscathed අ න්ස්ෂක්නඞ්, a. අහතුරූ ණනාචවු 

unscrew අඟ ස්ක්ර?, ve ඉස කුරූජ්පු ගලවහවා 

unscriptural අණන්ස්කිජ්ව්යු'රල්, අ. ශුඛ Fars 

(ආග€ම end පොෆ්) එලට එණනාගඟ a8 

unscrupulous අණන්ඝ්ක්රු ප්යුලස්, අ, crm හෑහි, 

96505 2146, යුක්ති හොසලකහආ, n. -ness 

unseal ead, 2, Geo කඞනඟචවා 

unsearchable අක්න්*සාථච්'අබල්, a. oS Se.me 

Camm GE, සොඝා දාහගහ Gama, සෑගවූ 

a8, දහස් [n.-ness 
unseasonable gated DAC, a. Ease, අසථෑ න. 

unseat අංණ්ස්ව්, v. momen emmoads 

unseaworthy අඟ්සී'* ථ්, අ, Jed යාභාසිරීමට 

eocrias [n. -iness 
unseernly අණ්සීමිලි, u. නො බහ, geaian 
unseen ඉණ්ස්න්, අ, DEO, @c:ece8 Mn, අදා 

ශ්යණහ ී 

unselfish අඞ්යෑල්ෆින්, a. දලෝභි, ව මාගේම 
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ප්රයෝජනය emasDan fading 

unserviceable gad md විස්*අබ්ල්, 2, අප්රමය: ජන, 

unsettle ඉන්සැට්ල්, , අහුමාඛඞ ex3 අඟරිරකර 

Gls, චංවලකරණචා [නවා 

unsheath අන්ෂීන්, v. කෞපුවෙහ් &€ 800. ¢4 

unship ඳූ න්ඡිජ්, ». meta (බඩු) බානම්්ය, 

ගලවනවා 

unsightly අන් ම ණඛ්ලි, a. ඳදෘථශන්්ය, අම්්ලසගහණ 

unskilful ඉගස්ක්ල ge, a අසම්ථි, goss. n. 

-fulness, a2. -led, නිපුණ O18, SeRRS 

ad [නෑසි 

1080018016 අ හ්සෝ ඝ බ්ල්, 2a. සමාගමට coy 

untolicited අන ඉසලිස්ඉ'ටඞ, a. ඉ ංහාඉල්ලු, % 
-013, ඉතා දෘශා ම ඝාවූ 

unsophisticated අහ් සොලිස්ථීලක්'ද ඞී, අ. සෑ බෑ, 

අවංක, GA, අම්ශ්ර [n, -ness 

unsound අන ම ඟාඞ්, a. දුවල, ගිලන් වෑරදි, 

unsparing අන ස්ගප ඉර ඉන්, අ. බහුල, Seng 

රූව දොන, ඉතුරුමරකොකරණ 

unspeakable අන්ස්එක් 'අබ්ල්, a. Bt eamd 

unstable අහන්ඩ € චීබල්, 4. Casha, gods. 

m -nes3 [md Cle, 71. -iness 
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usury 995, අ, ඉසින පොළිෆ, a, -ious (n.-nens} 
atensil යුවෑන්සිල්, n. භාජනය, උපකරණය 
uterus යු*මබර්ස්, n. epee. a. -ine 
utility යුවීල්ඉව්, n. ප්රණ*4ජ ඇබචන් කම. a. -arian, 

ප්රයෝජනවත් දේ සම්බනා. (ෲ, -ism) 
Utilise —Seead’,v. ප්රඝෝජනචන් දෙ නට Sa 

Goes. %. -ation [ඉනා ඉසි od ae 
utmost අවච්බෝ ස්ව්, a. gangs, ඉනතාමන්මි, x, 
atopish gecss අන්, a. gms “ මිපු රැ Dard 
e39D), gan of 2, ඉෘසසික්ෂ xn. -ism 

atter. අව්ං අථ, ය. oF ඝූ Had. -ly, සපු Ream 
a -most, ඉහෘ @San; n. ඉතා gm oO da 

utter ඉච්ංඅථ, 5, Bram, චදරණචවා, eos 

මෟ, පෘව්ච්ච්ශට Bad ads, a, -able. 1, -ance; 

mond dé eaie®, කියමන 
axorial ඝඅසකාසෝරී'ඉල්, ය, හත ව පිළිබඳ 

93:0:1918 අක් සඹඕ්රිඝස් a භා8ාමටට ඉනා 

ඈලුම්වු 
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N; 

ඉ වී, eaiSed 22 වෙනි අසෂද්ය, 5 meted 
ඕඝොදාහු C16 

vacant ංවිංකණ්ච්, a, හිස්, ශුභ්ය, පුරජප:ෑඩු, 
කල්පනා හැති. n. -cy, හිස්ඟම, හිස් ඉඩමි. 
ප්රරජ්පාඞුව, අවංතාගශය 

vacate ම; ලක්වී, :, හිස්කර් ළාවෑ, ඇරදාමඞභවා, 
vacation චෑ කේෂක්, ॥ හිස්කිරීම, නිවංඞූ mes 
vaccinate චැක්සිනේටි. v. (වසූරිය වෑ ලෑ සං වීම 

පිණිස) අන්වෆිදිහචවා, x. -ion [ ගෙරී 
waccine OAD, අ. ගෙරිදොනඉගෙග් 700m, 
wacillate වැ ස්ඉල් €ල්ව්, v. එරිහ්වර අවචණස්වපේ 

ණචාෘ. x. -ion 

“vacuum වැ ක්යුඅ8ම, n. ශුඝ්යය, ශුභ්ය සථ: ඈය, 
අංශය. *, -107, හිස් a.m. අ. -ous 

vagabond වෑග්.අබොණ්ඞ, 2. mgd. අවලම්, ෲ. 

පාදඞයා, අවලමෘ. n. -age, -ism 

vagary ‘C6035, n. x@am:d, සෑඇ සාමි, Cd 
කං ලප ඝෘච, හිතුබුඩ්්ය 

96108 වැෑඡ්ඝා, ෲ කං පුව, a Sey මාථශය. යඅ.-1 
vagrant 68:95, a. ¢:S2a, පාදෘඞ, සොහික් 

OQ. අ. crxgAer, හිඟන්ණ:. n. -cy 
Wague GE, ය, පෑගෑදිලි and, අනිඥම්, ඉද 



( 791 ) 

ඉන, n. -ness 

vain මින්, a. නිෂ්ඵල, Ex2.Bead, gered. 

අ, -glorious, q@ozm6, @OEAS (n. -y. 

ආඬම්ඛරය ) 
vale ඉවිල්, ॥, =valley 
valediction චෑ ල් ඉංඕස est, n. (හෑර යාම ද යග 

පහක් Geel), £6, ආයබෝදිණන් කීම. a -ory 

valentine චෑල් 'අණ්ම ඉට ක්, n. ආදර ලියුම em! 

ඒ මිහ්භ, (ඳෑල් අඟ්€€ඳුබහ් ඝාන්තවරආාමග 

දිනවූ) පෙබරචාෑරි 14 චේෙනි අන ෆගත?රගහන් 

මණෙමාළි [හෙකර? චෘ 
valet චෑ ල්ඈව්, n. උන්තමසඝෙකඉ€ග් අතදළ;සිමෙ 
valetudinarian වී; ල්ඉටඉුඹි€ න්රිංඅන්, rn. සන්සු 
මළ ge, Bex 

Valhalla 0. dee, n, ක්ෂ Walhalla 
valiant වෑ; ල් .දුඟැච්, අ, ම€ලර අමන්, නිර්භීභ 
valid €:@98, a. +26, බ්ලය සඝෂඝහ, යුතු, 

වලංගු, සභ්ය, n. -ity 

valise 'ද ලීස්, ॥, ගමණ්මිල්් ල 

valley චෑල් ලී, n. seg අඟර පංහන්්්ඞබම, මිවි්යාවතු, 
valour චෑල්' අථ, n. නිර්භීභකම, ඬඞෛය5ය. a. 

-OUS, ම්ම ඛරඳෟමහඟ්, නීර්භිහ (72, -11688 ) 
value චෑ ල්යු, n. චවිහෘනම, මිල Den, end 
ණම, Gan. v. මිලකරණඞවෘා, අගේ සකාබෲල 
arenes. 11 -ation, goa (ම්ල) කිරීම්, cow 
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කල ගණ න. 2, -61633, ම MDID (Sod සභහින 

valve චෑ ල්ච්, ॥, පිහ. a, -ular, පියන් ආ ශාෘර, 

vaupire 8:20¢05, n. නිදාගන්නවිටලේ උර 

ODD ඨකා, eQ decd ed අල්ලාකෘං ජීවන් 

චෙන්හා, ලේ වවුලා: 

van චෑන්, 72. DQ ගෙණ ශන ලොකු කරණ 

තය. පෙරමුණ (vanguard බි.) 
Vandal වැ ණා ඞැ; % [DID ජ 2 බනකක්ජාතිමය් 

CM nam කෙගසගෙක්, හැර ඉකාල්(ඌක්ඤක්ාර්යෑ, 

ශිල්ජශාශසහ්ර Ooo. , -ism 

vane 6D,n. ගුලංහගෙන්ග [කවැල් ස්හාව 
vanguard මෑ ණ් ගාරඞ, n, පෙරටබුමවහ් and 

vanish ps, 5, OD260 Bad», goad: 

න වමෙඝවෘ [ඵල තඹ, අහංකාරකම 

vanity " වැහ් ඉව, 1. නිවල උනාියාඟග්ය, AD 

vanquish චැ න්්සට්්ඹ්, v. S6gD a9 

vantage 'ව ණ් වේජත්, rn. 0935, Otxisae 

vapid වෑජ්ඉ ඞ, අ. රය කැහි, de Se, Se 

නික, n. -ness 

vapour 68-035, %. 69, චාෘශ්ෂණ, a -rous, මිදු ම 

DOS, ජලුධූම ගහින, ¢525. v.-rize (n. sation) 

variable ංවිරි*ඉබිල්, 4. 
wariance @DS' ess. 7. teary a.) 
variation sO80 255, xn. 

variegate @D8e605, v.. SS න්රනර්ණවා, oom 
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යෙක් OF ගානවා. n. -ion 

variety @ Dee 59, 1 
various මවෛරිඉස්, a- § (vary බ.) {Oss 

varlet 5.5, 2. අනවෑ ය මෙණනෙකරූවා, යන් 
varnish චෟෘථ ණි, 4. ඔප නුබ, v. ඹඔපගෙල් 
ගානචා 

vary @E8, v. වෙණස්න රවා, භානාප්රනාර න 

ථණචා. අ. -iatle, චෙණස්ම වහ, අසපජි ගෙ ඈ. 

-iableness, -iability, ම චවණස්ෂවෙන cH) 9, 

Omes නෑති-:. ම. n. -iance, නිකග ඝැති 
කම, භේද”, a. -iant, edad; අං ෂ්වණස්නීමී 

SmI දෲ ංකෘාථරග, ඉවණගම- උල ප්රමාණය, ඈ. 
-iation, @€ 6359, ees, n.<iety, ගං හාෂත 
HOS, 550) m0, mo Datla. a. -ious, සෟ 
රයෙක්, ges 59595 fons 

vase ened (ශෝ) වේස්, 2. eee ෆාර භාජණආය, 
vaseline චැ ස්ඉලිස්, 1. භුූමිනශනෙල් nee 
vassal Sida, n. උන්න මයෙකුෂගේ ඉඩම ගහක් 

තිවිදුම්ින් ඹගුෂග් මෙනෙ කරන්නා, දැසයෟ. 
m -age, OVE දෘඝකම 

vast E280, a. ඉභෟ Dose. n. -ness [(8ds0 
vat 0:6, 2. මලාකු MInx, ලොකු Dees හෝ 
vatican වෑච්ඉ ඉතැස්, n. ම ර1මයේ පාෘජ්උන්නාක් 
සේගේ මෘලිගාච, පෘජ්උගන්නෟාෂසේගේ Aga 

හෝ ඈ ණ්ඩුව- 
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vault @€/@8, xn. Bea, ගුහාව, (අශ්චඝාගේ) 

Bee. +. බෝස'කු DE. සාදානවා, (අඉශ්වයෙ 

කු 690) oats. a. -ed, පළල බෝක්කු 

චක් ඈති, බෝක්කු q2526 

vaunt ම ච්ණ්වී්, 6. පූච්චම්  ලඞනවා, පෘරවච්ටු. 

කරණවා. n. පූව්එම 

veal චීල්, ॥, චහුමස් [පොහ 

Veda €ංවි්'ංඞ, n. 9 චීදාය, හින්දුචරු හ්ඉගේ ens 
vedette විඞෑට්, n. gad, මුරකෘරයා 

veer £5, v. දශාච මවණස්කරණවා, හරවණ චා 

vegetate චෑජ්ඉදේ ව්, v. වෑ€ඳඞඇව:ෑ, අ(ලඅසඟලෙය 

THOS ගතකරණ චා. nn. -tion, වෑවීම, ගස් 

නණොලහ් ජාතී, a. -tive, em. n. -rian, 

මඝ් කෑමෙන් O98 දාය (7. -13111) [ ථු. 2.-ce 

vehement විහි*මණ්ව්, a. DOHA, ඉනාඋනක් 

vehicle වීනික්ල්, n. වාහණය, OM. Orda, ටාරය 

veil චේල්, mn. මහුණුවෑ ස්ම, චෑස්ම, නිරය. v. මු 

ගුණු චැස්ම GONes, සඟවනවා, Dees 

vein වේන්, n. ලේ aEe, භෑඞිය, ඉල්ලම, වසි 

රම, චිචරය, DctAa, ada. a. -ed, OH ස 

හිහ, Oh efO. සහිත 

vellum වැල්ල ම්, 2 සිහික් Gam සම්වගීයක් 

velocipede විලොස්ඉපඞ්, n. os පදන චක්ර 

Seen රථය 

velocity චිලො ස්ඉව්, ॥. වේගය, වේගප්රමාණබ 
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velvet චෑල චෑච්, %, Ege. a -y, විල්ලුදාම්;ෑ නි, 
මෘථු, nv. -een, චිල්ලදූට ඔඝමාආච a ඉරදි 
බරථගයකක්් [ගහගෑ ස. ॥. -ity 

venal Sse, a. ම්ලෝට omen: d, esd & 
vend O1688, 9, විකුණ්නචෘ. n. -er, ෆෝ -or, 

a. -ible, විශිණිය ගෑ යි 
veneer EBS, v. (හනී ලී ඈද හංහඬුව ලින් Oo 

නචෟ, OHA) ගසනචා..ෲ, (ලී ආඅ) OH Ong 
Venerate වෑස්'අරෙව්, v. ගරූමකාොාට seme. 

71, -tion, a. -ble, පූජ්ය, emndd a (7,-1083) 
vengeance වෑ .ප්*අන්ස්, n. පළිගෑණිම, ප්රතිහිංසාව 
venial චීනි'අල්, අ සෂමානටයුතු, කමාවිය හැඟි 
venison 2ded's, ෲ. මුූචමස් 
venom වෑ හ්අම, n. (සථ්ප ඝෘළි සන)විත්. අ, -013. 

විෂකුරු, අවශගුණ (n. -11688) 
venous Bd, අ, CIOS, ව ණ්දේඛා, ඉල්ල ම් 
vent වෑ ණ්ව්, 1. B66, මාගීය, චාරය 
ventilate වෑ ණ්විලේව්, 0. අලුත් චාහය ඉගණදො 

නවා, සුලංගසනචෘ, GHA වාද විබාදා නරවණ 
චෘෲ ඉඞඉරිණවාෘ, xn. -ion 

ventral චෑ ඥා 'ටල්, a. ADS අයිති, උදාර 
ventricle වෑ ණ්ඳි රික්ල්, n. (ශරිරය තුල) කුඬං 
කුහරය, Doe | ventriloquism වෑ ඤාව්රිල්ඔක්ඞස්' ෂී, n. කථෘ ක 
ථණ දෘශාචට චෙණ්ස් HOSS ශබදය නික් 
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මෙනසේ Gqienmses mdmMd GD A. -॥ 

venture වෑණ්ට්යුි, ඈ, eatin හෝ අන්නතරාන 

සහින fod. 9, අගුමාබ හෝ අන්තරාය ඈ 

QO කරණචා, a, 0113 -esome, con නින 

Venus චීහස්, n. සිකු රා, 63 
veracious ©, o5ad, අ. සැබෑව Bom, 00208, 

£ 3. -ty, ons Dead .. 

veranda ae bet n. doaids® 
verandah 

verb ‘258, 1. exogn. a. eal, Dam සම්බ 

®, mId at, මූඛ ome. ad. -atim, ඵම DO 

MSs, TDI Daa, n. -inge, “dD 928 

කම. a.'-03¢, 0D 90,8, &GId98'n -ity) 

verdant ‘O25 SD, ය. ඉමු චෘ නා නාදි$කන් 

චෑසුහ, gow, qh. 8ං -cy, oDIN DD, ඉමි 

ම | (ව, කෟ,ෆ්ප නෘච 

verdict *චාර ඕක්වී, nm. (fem) Ads, av 

verdure 'චා ථ ඞ්යු5, %, ඉමු ම ශග:ෑල fa, පලාචව න් 

කව 

verdigris ‘5834, 1. නඹ (sn) පිත් නල)ලෙ 
versa .'චාර්ජ්, 4. DED අඟවන Wd, අද්දර, 

29. ආසහක ෂක්පෙසවඞා. n -r, (හමබුණාලාවල 

හෝ පල්ලිවල) දූ ණ්ඞධර්යං 

Vergilian ' බ ථජ් (ෆ් ඉ' ඉක්, a, —Virgilian 

verify චෑර්ඉළ මල, 7. සැබෑ බව බප්ථූණ Seer, 
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(oCemseamd Sa Ras) සර්රනරණචව්ා, n. 
-ication 

verity වැථඉවි, n. සෑබෑකම, eesee®, සෑබෑව 
Verjuice 'චෘථ Sa, nm 6 එල ලින් මරීකු ඈ 

ac co [හිග[පිව්වෑ ල් 
vermicelli ' චෘථිම්චෑ ල ලි (ead). එාථ ම්සඝෑ ල් ලි, n. 
vermicide 'චෘථ ම්ම ඞ්, අ. බඞස ඤුවන් හැනික 

රණ oUraey [em බේනන 
vermifage 'චෘථ ම් ල්යුජප්, n. බඞළණුචහ් පිටකර 

vermillion? 'චාථ්මිල්6 ණ්, n. හංඟුල්, wee 
vermilion ගම [නීච කුඞෘෟ55ාන 
vermin ?*වෘරීමින, n. aces අප්රියසන:, පු. ග්, 
vernacular *එෑථ ණෑක්යු'ලර, අ.ජනම, සවද්ශික 

vernal ' චෘථ *අ ල්, a. Dawe man of AA, 

Sado, නරූණ 

versatile ' බෘථ aE, a. cmpeded med Moms 
CEBUEOA, චපල, Cem@ns පැගෑ gids. 
, -ity 

verse 'චෘථ ඥ්, x. කව්පදෘය, Boga, Seeiaa, 

GOL, Ge a.-cd, Hae, Sw, Gow. ඈ. 

-ify, SEmCe ts (n -ication, [asscd 

Version C2 අඳ , ෲ ප්ර ළඟ, coc, Eoxnow, 

versus 'චථුඥ ඥ්, prep. විරූ ෴ච 

vertebrate "Cac CeO, a. පිවිකොනදා gd ඝ 
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හුන් සම්බක. n. Demag ඈටය ඇහි amo 

vertex 'වාථ ඵබෑකස්, n. මථුභ, අග්ර 2, ශිඞර්ය. 

vertigo 'චාර විෂගෝ, ॥ ඉස නර ගැල්, භ්රවණශ 

verve ‘2258, 4. උන් සෘාගය, මධ්යය 

very වැර ඉ, අ. එම, ams. ad. ඉ නෑ, බොහොම, 

ad, -ily, සෑබෑවටම, mASHO 

vesicle ඵඞ।, ස්ඉකිල්, n. කුඩා කුගදර ය, STE 

vesper චැය්'පා.2, a. හැඟ්දෑනරූව, යවස, oDed 

කණ්බෑවච, නවචඟහ පුජා ඝණ්ටාච, n. -8, වස් 

යාව්ආත ව, coved පූජාව [හලය, xB 

vessel Didar, ॥, භාජන, DD, යෘත්රාව,. 

vest Oe, n. ඇතුල් කොට කබාය, Divan, 

qig2e, 7. -ment, පිටචස්ත්රයශ, ඉපාරෝණයං 

m, -ure, විස්හුය 

vestal « (d'Os. a. 'වැස්ටා' DDB රෝම CGD 

ood සම්බ, an, c8 

vestibule එෑැස්ට බ්යුල්, 4. වෘසල්කඞ, ලද රටුව 

vestige චෑ ස්ව්ජ්, n. පාලකුණ, ලකුණ 

vestry වෑස්ට්රී, n. (Sd aGs MAD) පල්ලියේ 

_ගඹ්ඞාක්, 9ද්ඵසථ:බ කලමහාකෘාර සභාව 

vesture චෑස්බ් යුථි, n. (vest බ.) 

reich වෑච්, n. පෑලවර්ගලඉ ක්, Sos 

veteran වැටි'ආ රඟ, a. අභ්යාස වෘඬ, 240020. 

nm, බෘගෝ seQgnda අහි අය 

veterinary වෑව්'ආරිණෙර්ි, අ ඝහුහ්ගේ වෙද 
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කමි 33D 
veto Hoce, n. ප්රතනිසයපකිරීමේ බලය; ප්රති 
සෙගප B50, GASsmsn, v. ප්රතිසෙසපකර 
ණවා, TODO ets 

vex 150, 0. හරගකරණවා, හිංසාකරණචා. 
7. -atiod, Ud. -atidus, තරහ කරණ, Secon 
රණ (vt. -ne38) 

Via ම ම වල, prep. 6305, BBs 

Viaduct 662° අසක්ව, n. DOnVOM පෘර උස් 
oo) MABY SE බෞක්කු ADA 
vial 'ඉ චෙ' අල්, in. කූජ්ජය, කුඞා ඛබෙංහලය 
Viands මව ' අ ණ්ඩයස්, ॥. ඉවු කම, සෝජන 
vibraw #002665, 5, SQQeqad, ලෙලව 

නවා, ඔබ මොබ පැදොහනවෘ. ය. -ory, ඹෲ 
ඹොබ පෑදෙහ, මලෙලචහ 

vicar වං කැථ, ॥, මකගශෙකු මචෙදුවට ආගම 
කටයුනු කරත්හනා, oad oho ඇඈථූගචං 
ගොලබතන සූජරන්යා. , -age, එබදු පූරනයෙ 
කුගේ Hew. a. -ivus, BZ9ID කළ, gas 
SOQIAT DEQ* oom 

vice ම ම වස්, prep. ම ඉව”, උප, n. 6Q අඞු, 
අචංහිුිණාව, Sigws, G20 285, Moe. a, 
ous, 80 ග්රශ්චර ය. භූපූත, , ඈ, -ness) 

Viveguceut ඒන ටෛඡ්ත් රම්යට, ඈ. ¥ DIO DED ge 
US+ සැවැන්වමම coy ,;ය, - උප ආග්ඩු 
කාරයා 
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viceregal seddS:ad, ය. උපරාජ් 

viceroy Get cdesid, n. උපරාජයාං " ෲ॥. -alty, 

උප රාජ cca 

vicinity වසින්ඉ වට, ॥ goe, සම්පය 

vicious Edex,u. vice බ.) 

vicissitude BSxeg-pD, n වෙ ණස්වීම, පෙරළීම 

victim S89, n. බල්ල. v. -ise SaiSoode, 

Scewdt කරණවා, 60050 

victor චික්*ටාථ, ॥ Crono, ජ “ගහ් අය. a 

ious, ජයගන්න, Cras. n. -y, Saar 

ම, දීනුම 
victoria වික්ටේෝරිඅඇ, ॥ චක්ර හහමර් රථ චගීයක් 

victual EGC. 6. ආාගැර සපයෑදොනවා. 11. -8, 

ඉඟාෝජන. ॥. -ler වව්ං'ලාථ, gard සපයන්නා, 

ලගෞෝජනශාලා කෘරයා 

vide එ වඩි, v. DED 

videlicet ewe ඬැ, ඉගෑට්, ad. ඒ නම, බොහෝ 

සේ viz. යි ලුගුධඹුමහාට GarqQg med. 

vie @@8, v. T6OGDHO> 

view Og, ., බල 25%, කල්පනාකර බලන ඵෑ. 

%. බැලීම, දාර්ශඞඝශ, පෙණිම, කල්පනාව 

vigil විජ්ඉල්, 84. හොනථදෲ GRE, GOGO geo, 

@.-ant, අවදිව සිටින, 2 H2cd බලාසටි්ශ 

(%- -ce) [emgs ලතා ධමිශං 

vignette Sain, n. සෑරසිල පිණිස පොඇආපන්හ් 
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vigour විග්* ආ ථ, 2. ශුක්හීිය, Soteome. a. 
-rou3, ශක්තීමන්, So*Ood (n. -ness) 

viking CGOA., n. GA ඟේවෑයා,, මගුරු ome 

Cemdas 

vile SGD, a. ඉඩම, Barizd (n. -eness). v. 

ify BS geen, අපකීථනිකරණම්ය, HH~md 
Ds [ගෙයක්, බංගලාව 

villa ෆ්ල්ංල, n. (ගමේ sed BBS) හරම්ණන 
Village විල් 2ලජ්, x. ගම. 2, -?, DSO, සියෘ 
₹1]18%% විල්ලින්, ඈ, නක්කඞ්ඨා, අහි ged. 

@. -nous, තක්ක්නසී, අභී esd. 1, -ny, නක් 
ROMO, ¢ESe od [eAfaer 

vinaigrette චීන්එග්රැව්, ns ඉසින සුගන Sands 
vindicate SedBent®, v. Saws ෆර්ණචා, +86 

කරණවා, යුතු බැච් ඔජ්පුතරණවෘ,. n. -ion. 
@, -ory 

Vindictive විණ්සික්විවී, «. පළිගන්න. ». -new 
vine ංචෛහ්, n. BERD, 210, ලතාව, ඝ. 

TY, BEm වචන CH. n. -yard වින් 'යංඊඞ,. 
OF චන්න [මරිනපා ණ 

vinous 65200, a, ංමුථ්රිකපාන්ය සමබන්ඞ, 
vintage චිණ් ජ්, nn Bs Aw අන(ලකු ෘ 

Cet, එක DED චාරයක ayer Poorer. 
මිරි.” අස්මෑහ්න 

2 01 
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vinegar වින්ඉ 'ගෘථ, 2. එචභෘකිරි, නෑසී 

vintner විණ්ව්'භෘථ, 7” මුද්රිකපාහඟ වෙලෙන්ථ, 

viol වෛඅල්, 3. aed ood චීණච. n. -in, මී 

යෝලය, රචුකිසෑ ය. 71. -inist, වියෝල a
t 

eo». n. -oncello, මගා ටියෝල වර්ගයක් 

violate මචවෙඹලේව්, »v. කඞකරණවා, CENBORK 

චෘ, % -ion [චණා 

violent CSL MD WS, a, බලාන්කාර, wd, 

1,130 ED - බ්, ඈ. ඉඳුරූ Hood මල් 0G 

යක්. අ. ඉඳුරු නිල්, Os රත් හිල් 

violin ෂෙ ඔලින්(හෝ)වමඑළචස්ලීහ් ඇයම
 

violoncello විඹ *ලෘන්ඝෑ ල් 9 ලා, 

viper 80'S, % පොලඟා, කුඩු කෝඩඬඩුවා, 6, 

-0u8, මපාලසෙකුගෝේ Hard ගෑහි; විෂකූරූ 

wrago ෆිතථ මග, ॥. පෙරළිකාර =}, gs. 

කෘර ax} 

Virgilian *චෘථ් ඡි ල්ඉ 'අහ්, අං බර් ජ්.ඒ Dd 658 

mOido xe කෘව්ය ගෝ රීතිය cs ASD 

virgin ‘O53 %, MOnD, නරූණි a. TO». 

ලත්, කිලුටු peg. %. ity, 2Doe භාවය, 

අච්චාහක භාවය 

virile චී ඊඉල්(ගෝ)ෂවෛරීල්, 4.952%, ශක්්තකිමින්.ං 

n. -ity, කුර; ෂඟනිය, ශක්ශිමන්ක ව 

yirta 950g ॥ රුරලඟග ගෝ රූමණාණය 
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virtue 'චෘථිට්්යු, 1. ගුණය, සදාචාරය, සුශ්ලනාව,, 

නිම්ලනාළඵ,, a. -81, සෘරමයෙන් සමාහ, සාර සෙ 

න් හෑඉඟන. අ. -018, ධාථ මීන, සාධු, සුශිල,, 

නිම්ල [n. -60 
virulent විථ යු'ලණ්ව්, a. උග්ර, Asta, චණඞ, 
visage විස් එජ්, n. මුහුණ, පෙ ඤුම 

viscid චිස්සීඞ්, a. LEH, Gi ලෙන ගනියක්ඇන 

viscount ඉළවළ ක්ව, n. (අඉරල්ට පෑාහ්වූද බෑ 
ඊ ර්ඛ් -279:) .ශ:ඞිපසියා, n. -688 ( /” ) 

visible BA ඉබ්ල්, අ, පෙෂණහ, දෘශ්යමාන, nw 

-leness, -ility 

vision විණ්අන්, n. (7:0) SOO, caadx, RO, 

මායාව, Medan. au. -iry, HOW, ශුන්ය, සිටු 

නල Cwm S; %. ය්දුකල amind ec 

පතන්ගා, සිස් 4553 Baden 
visit ෆීස්'ඉව්, ඳූ බල 2ෝට යහචඑා, ADMD, පෑමි 

ණෙනවා, Nn. බලගය්ටයාම. %, -ant, AQMD 

ao, 6මුන්හා, ක(ක් MOHD omens 

පලෘතට ඉහ යහෘ., % -ation, බලණ්බයාම, 

COGS, රථුර්චීපෘනය [රණ Camea 

visor Edged, ॥ යුඞ් නොප්පියේ ඛූණ SOs 

vista විස්'ට, //, (සප්ළි gad) Emd ඉපෙණිම 

visual වින් යු' අල්, a. පණ්ම ඥඝම ඛන්ධ, දා ටිඟත 

vhlal මෙ ව*වැ, a. ප්රාඥ, අවශා 6 7, -ity, Geen 

එ ද් ෴බ, = mamde. ॥. -ise, පණම්දාහවා, Ga 
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ණවහ්ෆර්ණවා (7:, -ation).n'-s: ශරීරයේ පණ 

හිබීමට උළඑඵමහා oad [% -ion 

vitiate Po HO, v. නසරකකර ණවෑ,ථුෂ්යශනරණෘව: . 

Vitreous EO8ed, අ. විථුරෑම්ල ESRD oad 

මපෙණුම 6:8, me [ චා, 1. -action 

vitrify 5° Ssem, v. කාච ඉහවත් Esc, කරණ 

vitriol විවීරිඅල්, 1. Haan, mbes 

vituperate SOq aed O. 2, ඛණිනචවා, Hoes 

ණවෟෘ, 71 -ion. a, -ive [n. -ousness, sty 

vivacious චි චීඡඝ්, අ. (EWE, උන්සෑග සහිත. 

vivid විවිඞ්, «- ඉහා දිජ්තම්හ්, පෑහැදිලිං ॥ං 

-ness [කරණවා 

vivify Sesew, ve. ප්රාණවන්කනරණවා, ජීවන් 

viviparous CHd ede, අ. ඝණ ණෑහි (6.0923) 

Ben, ජප්රායුජ [ සනි 

vixen වින්සන්, nr. අර්ඉදාහ, DHE ඞබ්රකාර 

vizier චිස්''යාථ (හෙ) 2A, n. (PHO adn 

DEC) අමෘහ්යයෘ 

yizor වීස්''ඈඊී, n. (visor 2.) 

vocable චෝංකබ්ල්, v6 වචනය, පදෘය, n-ulary, 

ශබද agro, ශබදම ග්ෂය, නිඝණ්ටුෆ 

vecal ඉංවෘණනල්, a. WEED සබ්න්ධ, කබ්හඞීිැන් 

moe, කුබ්හඟ ලෑැනි, WSs ඝහත්, ॥. 

-ist; (කතවිහ) Gls acNsa 

yecation Gdromest, mn. (වැඞකන් ආථීයට)හෑඳා 
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/ BO, රසෂංච, 2, -ve, pron විභක්තිය 

veciferate @edsBcs'godO, v. හැෑගසනවා, මේ 

රගඟසඟවා, n. -ation, «a -cus, Om wae, 

D1 eo. (7, -ness) 

vogue Glia}, ෲ, OxOM 60, SH2 

voice ඉවාඉස්, nm. MOHA, mGn, Oma, An 

OD, වාච්යය, 7. Gsm. a. -less 

void මචො ඉඞ්, a. හිස්, අවලංගු.  හිස්නෑඝ, 

Ses සථාන්ය, v. හිස්කරණවා, තහනරණ 

චෘ. %, -ance 

volatile වොචල්' ඉටිල්, a පහසුවෙහ් වායුවට ap 

රෙණ, CONE, ඉසථීර, 71, -6963$8., 7. -ity 

volcano චොල්කෙඞහො, x, නිනිකහ්දා. ය. -ic 

volition’ චාලිෂ් අන්, n. (BSS) නියමකරගෑණි 
ම, ඉටාගැණීම [රණ රාශියක් 

volley 6:08, 34, වෙඩිමුරය, SDOSD විසින 

voluble චාල්යුබ්ල්, a. පහසුම්චන් කනථාකාරණ, 

චපල, පෙරලෙන සුලු. 2. -ility 

volume චොල්යුම, n. ඉපාන, කෘරධය, මගන. 

ෲ 10018 ම්වාල්යුමිනස්, බොග mcm) gid, 

බොහොම විශාල (n. -ness) 

voluntary GO: අණ් බෙරී, a. Bam Oc නෙන්ම 
කියානරණ. n. Bamdisense කියා කරක් 
නෲ, OGD Smee. n. -iness. 73. -yism, සික. 

2:9, Send 640 ආඛාරබලිහ්ග god or 
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Ansbs යුතුය යන මහය 
volunteer මවෞල්අණ්වීඊ, n. නැමෑත්සෙණ් සුඩ්ං 
හෝ 25 මෙඟෙයබ බැඳෙහ්නෘ; ්ය, කරද 
ඟචාෘායයි Baoads 

roluptuows මවෝලජ්බ්යුඅසඝ්, අ. සෑප සෙල්ලමේෙහ 
ගැලී සිටින, පංච 5 මීයෙහි (ෆෑදී. n. -onsness, 
%, “7, පංචකාමලයහි (බැ දිවු අස 

romit ව ම්ඉව්, v. වමනයඝකරණවා, ච්මෑරණචා. 

m. M1915, od tna [n. -ousness, -ty 
voracious @2:85ed, අ. SHera කහ, 8g, 
vortex SO2d0,ad, n. භ්ර වය, සුළිය [නෲෘෟං 
votary ඉචෝ්' බරි, ॥ 2168) අය, 068 අස, පූජ 
vote චෝව්, % (ංහෝරාගැණීඔඹ ආඈදියට්) කැමෑන්. 

හද්ම්, mIida අඟවන යමක්. ». Odo 
දෙනවා. a. -ive, Arde Bad පොෂරාහ්ලුවූ 

veuoh Gab, 2, සජපිරකර ණවා, සහහිකකරණචා, 

nm. -er, GOB®D නිවෑරදිබෑව් ed and ah og 

@.v, -safe, ඈආරුණවනත් gemds, ඉඞඉරදොහ 
ඞා, අවසරරපෙහචා 

vow GO, 9, 9m» වැදාගහ් ඉලස emedsg 
වෙනවා, බාරවෙහචා: n. Sseagwed, Ada 

vowel වං ල්, n. De, ප්රාණායග්රය, a,-led, 

ප්රාණසගර ain [v. යෘහ්රා කරණචෘ 

voyage S&:c8d, ॥, යෘහ්රාගමන, ජල cod, 
wulgar වල්'ගාථ, a. w Os ජනයා ඝම්බණ 
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ක්රාම්ය, අශගිෂට, n. eargtacs, අධම Swe. 

ණ.. -ity, qRQ:O:65@, | අඞ්මනම. v. - ise, 

GSacarted පමුණුවනඵ, n. -ism, her 

චෘර කථාෘවච්ඞිය, ග්රාම්ය ඊ හිය 

Vulgate එ ල් ගව්, n. ලඟින් බයිබලය 

vulnerable වල් 'භෘ'රබ්ල්, u. නුචාල DE 1H, 

sada Fon. nu, -ility 

vulture ම්ල්්ට්යුර්, n. ගිජූලිහිණිඨයෘ 

vying @@2¢@o, a. අරක්්ෂවණන (vie A) 

We 

w ඩබ්ල්යු, ඝෝඞී9ය් 23 වෙනි අසහඝරය; චචෲ 

වල ergmBS ‘8’ dito ශබදලංවී ; ‘low’ ආදී 

සේ මෙහ් සමඟරවිට ශබද em:6H 

wad ම වාඩි, ! 
wadding ©@:£%o,)n. -පුලුන් €ඉපෝරෑූච, බුසිය 

waddle 68:8, v. ගෘටහචා, බෘහලගගණ චා 

wade  චීඞ්, v. වතුදේ බැගැලා cds, අමාරෑ 
මෙන් චීයඝබැ~රගෙණ am 

wafer 69'~5,n. (ලියුම් ආදිය) අලුවඟභපෙන්න 
waft ‘Og, v. (සුලඟබ හෝ චනුරට) ගසෘණෙ 
Ear. n. neo යමක්, ගුස්ම 2DO 

wag Sic. v- චණආචා. ඈ. -gery, කවබකම. 



( 808 ) 

a. -gish, කචටක මී (%, -ness). n. -tail, ගොම 

කුරූ ල්ලෘ 
wage 365, xn. කුලිය, චැටුජ්. 6, කරණවා, ඈ 
රම්භකරණචා, ඔ ව්ටුඟතරණවෘ, n, -£  වංජර, 
590; 5, ඔව්ටුඟත තෲණවා [ භවෘ 

waggle ටෑග්ල්, ,, (පක්ෂි පෙඳය මෙක්) වණ 
Md 11-22 n. බර ගෙණයන චක OO 
wagon ඒථ ගැල. n. -er, DIE රථය eat 
MIA» n. -ette Dist¢ ගැටී, චක aned 

රථ වශගීයණන 
wagtail වැග්වේල්, 5, (wag බං.) 
waif 680, n. නිවසක් නෑති පාදෘඞයා, අයිති 
කෘරයෙක් හැති බඩුව හෝ am 

wail වෙල්, 2. DiQee@):,, විලෘප කියනවා. 
n, විලාඟභඨ, cenids 

wain වේන්, 7. බර ගෙණයඟ ds හතරේ භැල 
wainscot වේන්ස්කව්, n. හිෆ්නිලෑලි. v. හීන් 

ති ලෑලි ගසා Oomeds. xn. -ing, -ting, හින් 

හිලෑලි 
Waist වේස්ව්, x. ඉඟවීය,, කවිය. n, -band, gu 

පවිය. %. -coat, mad කොබ mB .0 

wait චේව්, v. බලාසවිහවා, සිවිනවා, ලක 
සේවයකරණවා. ॥. හැවතීසවටීම, ප්රමාදය. අං 
ef, ලඟ මෙහෙකරහ්ඝා, සේච්කයා, බන්දෝ 



( 809 ) 

Ec. n,-ress (7. ) [ අරී ණ්චා 
waive චේච්, , එහකලටම කල් දාචනවෘ, ga 
wake වික්, v. SAGO ආවා, අ, 1016, පිබිදී සිජී 

ඟැ; %, 8580. a. -eful, emia සිවිහ, පිහි 
දෑ සිවින (n. -ness). v. Sen, SAGO» 

Walhalla චොල්හැ ල්ංල, n. යුඩයෙහි මීලංවුකන් 
මගේ ආන්ම පෑමිණ වසඟ ස්යෘනය 

walk ඉවක්, ve පයින් OME, ඈවිදිහචා, ඈව 

අ්දාවනවා. ॥. පයික් යෘම, ඇවිදින ආ කෘරය, 
ඇවිදිඟ පාර, සක්මන්පල, qimds, ජීවිත 

DONS & Hosa. n. -ing, 73,-80121-, ඇෑ රබ්විය 

wall චෝ ල්, n. GABw, 096. » SAS බඳින 
චෑ, PamQmomos. n. -flower, පෑල SSossd 

wallet වෙ: ල්ලැට්, 1. ගමහ් මල්ල, of,980, 
මිල දෘමන පසු” බය 

wallow චොල්්€ලො, v. ඉපරලෙනවචා, Aen 
SOS වෙනවා 

walnut වොල්නට්, vn. අසෝට ns ගස, එහි 

ලී හෝ ගෙඩි [සන්චසෙක් 
walrus චෝල්රස්, %, Go දාල ඈහී ලෞකු මුදු 

waltz ශවාල්ට්ස්*, :,, කරනෑවෙන හනෑටුමක්, 3 
COMA නාලය. 92, කරකහැවෙහ 099 
නට Bo 

walmpum 082308, n. සිජ්පි පබලු මිල 
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wan ©0955, . සුදුම; ලි, 71. -ness. # -nish 

wand 68:<88, n. න ණාටුව, අණපොල්ල 

wander මචා රා'ඞාථ්, 6. හෑඟින් හෑඝ යසඝම්ෘ , 

මංමුලාව යඟවා [අඬුවීම්, පිරිහිම 

wane වින්, 2. අඞඹුවෙඞවෘ, පිරිගෙණවා. ෲ. 

want එවාණ්ව්, n. Lame, දිළිඳුකම, උචමහා 

ච. 6, ඝීඟකරණවෑෘ, GHD හිබඛෙනවා, නෑ 

QO තිබෙආචා 

wanton මචො ඥ්බන්, a. අසංයත, කාමුක, සල් 

Re, හින්කාරණ, n. රාගවන් ec, සල්ලාල 

අය. v. සල්ලාලගලෙස ගඟැසිරේෝණවා, Sate 

කථරණචෟෘ. n. -ness ( 7) 

war 6235, n. යුඞය. ». යුඞඩකරණවචා. n.-fare, 

QANAS®D, සටන. a. -like, යුඩනෑමී, Ga Goa. 

අ -rior, ga හේවායා [ලචා 16nd MO» 

warhie GOI5Qq, 6, මලලචෘ ගී හියහවා, ලෙ 

ward 52458, 5, ප්රවේසඹෙහ් තබන, වලක් 

චහවා. %, මුරය, රැකවල, භාරනාරයෙකු යට 

හේ 250 බාලයා, Cm, ODED. ඈ. -en, 

භාරකාරයා, ප්රධානයා. n. -er, CMO. 2. 

-robe, ඇඳුම OAD අල්මාරිය, ඇඳුම එල් 

ලඟ ගබඩාව, ඈ; ළම, ඈ. -room, යුඞඩ D10D 

GO බමුලාදෘ? හිහ් නෑම අඟුභව කරණ 

ගබඞාව 
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ware මචඅර, } 7, බඩු, Dee HA). n -house; 
wares මචඅරඝ්, භා ගාඞාගෘරය 

wariness @OS ණෑ ස්, n. (wary @.) [කාරයා 
warlock @8:5¢6 (2, ෲ. මාෘයාණ%රශෘ, සුහියම් 
warm @0359, a. හරමක් උණුහුම්, උනන්දු, 
Bid ah. v. උ ණුහුම්රණචා. n. -th චෝර Gas, 
ලණුහුම, Cham, Hateame. a. -hearted, 
Mages උණුසුම ඈති, අවංක 

warn ංචෝථ ඝ්, r. (යම් අභනුරූ ආදියක්ගෑණ) 

කලින් දන්වගචා, තරවටුකනරණවා. xn. -ing, 

(එසේ) කලින් දන්චීම, නරවටුකිරීම් 
warp ඉචරථජප්, % ඇඈදාගැගෙණවා, දූශානරණං 

චා, ॥. ඈදචීම, ඈඹරීම, (අලුවේ) දග ag 
warrant වථ 'රණ්ව්, n. බලප තුස, Dec, ඔම්ක් 

ඔජපුකරණ ගෝ සශඝනිකනණරණ එ ඟ. ॥ඈ. 
DCE Mos, සහනිකකරණ්යවා, BMAD පෙන් 

වනචෘ, a. -able යුතු බෑචව් පෙන්විඝගෑසි. 
7. -yY, සහහිකප භෲ, සඝනික ක්ිර්ඹඔ 

watren චොර රැන්, %, (රබ්හෑචුක් ආදි සනුන්) 

ඇහිනරණ පිවීට Mia 

wart @0J60,n. gm, Oita. a. -1/ 

wary වෛරී, a. @m ප්රවේසම්, osm 

was ම ච්ඝ්, 5, උන්නේය, Ehewe, Deda 
wash ඉවාඟ්, ». සෝදෘඟභවා, අපුල්ලහ වා, ॥. oct 

අම, enigm cheat Od, ඉඳු ල් වහර. 
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ඈ. -hand- basin, gxeaigm නාලිය 

wasp ododd, n. බඹරා. a. -ish Seem, 

ආඈවිස්සෙහඟ 

waste වේස්ට්, a. ක්හොවවින නිසා ඉචහ දාමු, 
අස්වද්ථර;හෑභි, මුඩු, පාඵ, Beard, ශුභ්ය, නිර් 

ජහ, v. හකාස්හිකරණචවා, goes goed. 77, 

adic, පාට ඉඩම, ක්නාෘහ්හභෘථය., , -age, 

නෑස්නිය. a. -eful, ණිශ්ඵලුසේ වි දූමකරණ, 

අපමහ්දඳරිණ (n. -ness) 

watch 6s, v. චමුරකරණපිෲ, 2, මුරකිරීම්, රැ 

කවල, රැකවලෘ, මුරවේලෘව, ¢ SHS cal 

go. a. -ful, හොඳට බ්ලෑගහ්න, රැකසිවිණ 

(m..-ness). n. -ward, මුර ව Oso. n. -maker. 

ex@deein aqme 

water චෝංටාථ, n. වතුර, ජලය. v. වතුරවක් 

Moiwaow n. -closet, DrBSBo, 7. -course, 

අගල. n. -fall, දිඝණූ ල්ල. a -y, ජලයෙන් 

පිරුණු, දයාරූ, Swe) (1. -iness) 

wattle වොට්ල්, ෲ, S8dea; කෝටුව, (කුකුල් 

ආදිහ්ගේ) හැල්ල 
wave වෙව, vs වණනවා, Dato සංඥෘඅරණව්ාං 

॥. රැල, හරංගශ. a. 57, රැලවලිහ් one, 

රැල ආකාර. n. -clet, කුඞෘ රැල [2022 

waver ඉවි'වාර, v. වෑණෙනවා, සෑකෙන් සිටි 
wax වැක්ස්, n. SHS, ඉව, ලෘකඞ. v. ඉඳි ගෘ 
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222, ලාකඩඞගෘඞහචා, Digsdmd:, වචෙආඝචා 
a -en, ඉවියෙහ් නල. a, -y, Fada 

way චි, n. 61d, මාථගස, ඈ:කාරය, MOa, 2. 
-farer, මගියා. a. -faring, 38, ගමඟ්කාර. 
8. -lay, Sods &8a0Ds [n.. -ness 

wayward 95°2:58, a, හිනුවක්ණනාථර, SOA. 
we වී, pron. අපි (1 බ.) 

weak වික්, අ. 28, සෑරඅඞ, මෝඩ. n. -1638, 

ඒ, en, උථුම්ලනරණවෘ, සෑරනම අඩු නරණවංා 

weal වීල්, n. GRO, ඉසුරූ DA [හෞසන් 
wealth NES, 8. ධනය, Doo, a. -y, පොං 

wean වීත්, v. SESS, (OHA) පහකර 

eB 

Weapon චෑජඅඥ්, ॥ ආයුධය. ෲ, -6, යූඛායුඞ, 

a, -ed, ආසුඞවලින් යුක්ත හෝ සෑරසුහ 

wear ඉචංඅථඊ, 9, අඳිඟවා, පලඬිහචා, ගෙවෙන 

චෲ, තල් පචම්හීනචෘ 

wear Lee 7. ගං වේල්ල, Bad 
weir 

weary ©50, a. ebeacQ, vr. EHEMGEMA. 

n. -iness. a. -isome, වෙහෙසනර ණා (ෲ. -ness) 

weasel 2 ල්, n. මුගවියෘ 

weather වැද*ආරථ, n. තෘ(ෆහුණඹ, ඒ, දරණමා. 

පසුනර ASO, පලපුරූථු වෙනදා 

_ | weave වීවී, v, විඝනවා, කෞහනඟවා 



( 814 ) 

web 0,8, ඈ. කව්වය, ©2965 Ba රෙද්ද, පා 

සිවිය, දාල, මලසන. a -bed AN, 4855 

9.8, aa 

wed වෑඩ්, 6. නාරබදිහවෘ, විවාහක 2ගහ්ගවෘ, 

ඤරීරලෙස සම්බශහා කරණවා. , -ding, විවාහ යය. 

%, -lock, විචාහ AAD ar 

wedge බැජ්, ॥. Ses, negra 

Wedoesday Qwd'ea, n. Dag 

weed SD. 2 මල්පෑල”ෆ., v. චල්පැෑල 6659». 

n.-6, වෑ ද්දාඹුගේ ඳචවමඞගල්ය චස්ත්රන, w -y 

week චීක්, n. සතිය, pdm. (.-17, සතිපතෘ 

ween os, 9, Band සිහනවෘ, ¢QdD2:029 සිහ 

Os 

weep වීජ, v. g@oeds, Areas: 
weevil 5543, 8, Qos ගඞෑගෙසී Doom 

996,88 As nas 
weft O08, n. edded nod qe 

weigh වේ, v. කිරණවා, moms Dem. 

අ. -&016. n. -t «685, බර, 38s, වෑදා 

ඟන්කම. ය. -ty, බරවු, Arw>wmA, වෑදගන් (n. 

-iness) 

weir 8S, x». ‘wear @.) 
weird වීරධ, a ,-#4 a8Am, මේලොව 

s@dca හැඟ, රූක්වහෟ 9 
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welcome චැල්කග, අ. සනුජීන් පිළිගන්, පිය, 

අභිමහ, සතටුද්ය්යයන, n. සාඳූරයෙන් පිළිගෑණි 

ම, v. සෑඳූරයෙහ් පිළිනන්නචෘ 

weld චෑ ල්ඞ්, 5. (ලෝහ උණුකොට) පාස්සඝචා 

welfare 0: ල්ලෝ*ඊ, ॥. ශුභසිනිය 

welkin Oks, n. අහස් කුහරය, අහස 

well Qc, ඈ, ලිද, උල්පත. v. වෑස්සෙහචෑ. 

a, යෝග්ය, e235. ad, හොදට, හරිඑබ. m 

-being, ශුභසිගිය, සුඛ 22 a=. a. -to-do, ad 

මක් පතොඝොසභඟ් 

Welsh චෑල්්ෂ්, a. චේල්ස් පලාත හෝ ජ ඝයෘ 

හෝ භාෂණව සම්බ, n. COC ජඝෆෟ, 

වේල්ස් භාෂාව 

610 වෑල්ව්, n. චාවිය, සපහ්නුඵල 2 ends 

welter එචෑල්*බාඊ, v. (ඉජවිහුවූ හෝ ag යමක් 

උඞ) පෙරලන ව 

wen එෑන්, ॥. වායුගෙඞඩිය, මෘංශාරථබුදාය 

wench De®, rn. ගැඵිස්ෂසි, හරුණි, තහ asd 

Heed nok 

wend වැණ්ඞ, ve. SHOs, DODMdOeD. 

went වෑණ්ට්, «. Sm (go A) 

were ‘25.  ලයග්නාසහු, AQ. SH. was a.) 

west වෑස්ට්, % බස්හාහර දිශෘව, a. -erly, Bal 

moo; ad. AdmeBiagnrd. a. -ern, Ad As 

BS. ad. -ward, Dd anes e403 
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wet 2,6, 4. ema. v. €DOms:, ematmoa 

වා, 7. -ness, පෙහ මඟ. n. -nur3se, BS SS. 

@, -tish 

whale හ්වේල්, n, තල්මහ. n.-r, හල්මසුන් අල් 

ලන හැව. n. -bone, තල්මහගේ හෙල on? 

ක් හැමෙන e176 

wharf හ්වෝර්ර්, ॥. හෑම්වලට AD code axe» 

තග. n. -age, බඩු පටවන ඥඝථාෆයට ගවචඟ 

Se 
what 20.8, pron. €ඉමාකද" මෞණනක්ද? 

Sag 2 Os, ඒවා. pron. -ever, කුමක්. -soeve 

esd oad 

what-not Sete, n. පොහ් ආදිය mAs 

ලෑලී 209 oBm බඩුව ක් 

wheat හ්චිවි xn. ගෞෝඛධුම, හිරීගු, a. -en, ao 

Bdeen කල [ගන්හචෘ 

wheedle SONS, v. ඉවිවාවේ 2 කැමහීනරවා 

wheel හ්විල්, “4 චකය, රෝදය, කර ගැවීම, 

©) OE. VU. ODEO ගගණය නංවා, MOMDs9 

වෘ. a. -ed, ඉරාදෘ ඇඟී. n. -wright, රථ Os 

ao ssn 

wheeze. හ්වීස්ං, uv. අමාරුවෙඟ් ඉස්ම eS ahe: 

whelk හ්වැක්, ॥. MIM ws MWe * ථගයක් 

whelin හ්වෑල් ඞ්, v. BADR, සඛබ්කර යෟ 

whelp ග්වෑල්ප්, Ne (As Bone ක්ගේ) 32203. 

{¥) 
— 

Dh 
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v. 805 ගහණවා 

when හ්චෑ හ්, ad. am conj. e238 ඉචිලෑෂ විද්ය? 
කචඋථෑදඳ? BO. ad. -ever, -soever, oomS වේ 
ලාවේ xan [කොතණීන් og 

whence හ්චෑන් ඝ්, ad. eamerBste? ad. -soever, 
where හ්වෙ'අථ, ad, කොහන දූ? කොහෙද? 

ad. -about මහෝ -abouts, osm aSede? 
ad, සහ conj. -a8, අනහින්අහබ, ae. ad. 
-at, DO, මක්නිසෘද£ ad. -by, DS, ණමොනි 
we? conj. සහ ad. -fore, මක්නිසාද? 9,8 
ණ්. අ2්. සහ conj.-in, -on, එහි. ad. -of e@s 
කක් ගැණදා? ඒ ගෑණ 'ං ad. we 00117. -soever, 
SMOD OHS. ad. -unto, -to, FD, මෞක 
Oq? ad. -upon, &80, මොෞණකක්පිබ්්දෘ? ad. 
-ver Sed'G¢oqid'¢5,es280 maa. ad. 
-with ඈ -withal, එයින්, 3, CDenwWeP 

wherry 32:68, 7. Sigs ගගණයහඟහ සැගෑල්ලු 
ඔරූව 

whet හ්වෑව්, 5. මුවඝන්නරණ චා, ආශා ces 
OMe. %, -stone, කර ගල, ගණගල 

whether S2id'q:5, pron, දෙකින් Omsese; 
conj, O90, 2S ඝෝ අන්. (අසම්භාවණැ 
Bao ප්රභ්යය)ං 

whey Sod, n. 2016; Ba, C836, 

3 A 
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which S86, pron exiang? කොයි ඵ්වාදා ? 

Dn, ඒවා, (ME, කරණ, වැනි) කියා ගුණ 

ogo යෙද්මෙන් ගෙ-න එක් අථියක් [og 

ඇරණයක්: The book which he soldm®y 

Sam (=—which sold) @s.mM-] pron. -ever, 

-soever, 633599 ශනඉ$ත්, කොයි ඒවා age 

whiff 35d, 84. හරුසියෙන් Oomx oni දුම 3D 

ඇඈරිම [ ක්ෂියේ යං n.-gery, -gism 

Waig හ් ග්, ඝ. ඵඨෲසටුධනයේ මහජන Agod 

while හ් 3 3,එැන්, 0727. GAS. n. මද වෙලෘ ව, v- 

ගතකරණවා. con .3t, අහර 

whin G33. n. ©53 විකාර සිතිවිල්ල, 8Q 

QBs. a.-sical, විකාර සිතිවිලි සහින, හිතුබු 

@ (71. -ness, -ity )  -8y, -sey 

whimgsr හ් ට ම*තාථ, vu. BD GaN SCS කිසහ 

රූ චාං n. ODDS ඈසවම 

whin ගන්න, ඝ4. කගඉල් 7B කටු පෑල Ws 

whine හෙවත්, 6, වැලපෙන අබහ් යි්ය2ගතා, 

On: 46 2 [වයා නාද 26 endo 

whinny 3328, 2 අන්වයාමගේ නාදය. v. ed 

whip නවක, % කශන. v. කයසෙරා DED 

whir හ්වාර, ඈ (Dasa මන් 35 033) 

ඉක්මණට SHS 

whicdl 3-5, v. මගගෙන් කරකෑ 0902. 

n. -gig, කරකවආඟ eDB බඩු එක්. n. -pool 
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Ee සුළිය, දිය m@d- n. -wind, paneer 
whisk හ්විස්ක්, n. O:960, ඉක්මන් පිසගෙණ 
සඟ පයගර., v. TE පහරචලිහන් පිසදාමහවචාෘ. 
m. -6:8. Soper, කම් මුලේ ADS, අ, -ered, 

ක- මුලේ රැවුල ඈනි, mod 
whisky alae n. O29 යව මන්පෑන 
whishey 

whisp-r හ්වීස්*පර්, 5. ළකෘඳුරණවා, Bot අනික් 
mors aims. % රෙදිරීම, one හිහ් ඉන 

whist ගව්යව්, n oméeqenr විසින් කරණ 
කඞථඨූසි කෙළිය 

whistle හ්විස්ල්, 2. සියුරූ අඬලණනචෘ, Hao 
චන් Amd, (නලෘච) CHO, හියණු ශබඳ 
SHH» n. කුඞා mE, Set me නැ 

ඝි සයුරු qeARD ශබදෘය 

whit wel, 2. ෆිකක්, පාදක 

white හ් වෙවී, a. සුදු, C846. n. සුද, dee 

n. -ing, මුදුමෑලු Chast, 65¥s රටගු ණුං « 
. “60, සුළ්රුඟල. ॥ -enes3, Egend. a. -ish, Ogav 
&E එලලු. v. -en, සුථුූනරණචවා. n. -ening, 

BENS oDst. n. -ewash, eG හුණුවනුරු 

D-S 6 <i ගාන වා, ce mc වා, පච්තෆරණච 

whither 354:q25. ad. මා ඇද? ad. -soever, 
_@mnnd xg 

whitlow හ්වච්ලො, n. නිය Of), නහියවණය 
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Whitsunday හ්චිවිඝණ් ඩී, 7, පෑස්කුමෙණන් 
Whitsuntide හ්චිච්සඤ්ඉ ඉට ඩ්, පසු aa 

චෙනි ඉරිද, [සඟ ශබ්දය 

whiz හ්විස්*, v. ‘Ed’ am ශබ්දායකරණවා. nz. ' විශ්” 
who හු, vrom 69 omen ගැණ යසොදාහ පද 

යක් [එහි goa කියා ගුණ වචඝයකින් දෘක්චදරු 
ලෑබේ, උදාහරණයක්: The man who came 

here-=>688 ඈ (who came) මිනිහා]; කවුදෑා? 

pron. -ever, -80, -soever, MOG6A ape, 
කවුරෑ නමුත් 

whole ඉංහ? ල්, . ඇ, මුළ, සම්පූ.ණී, qaom, oo. 

TM. මුළුගණන, මුඵ Om. ෲ, -1683්, oF Qc 

කම, අඛණ්ඞහ:ව. a. -sale. (සිල්ලර නොව) 

රාශි ගණනේ චිකුණ්යආ (retial onsen වරු 

ඞෘඊඵිය ). a. -some, ao Ode, aes, ප්ර 

Said oe 

whom 9%; pron. (who යන්තේ mdSnmsao) 

whoop 90, v7. ඹල්මර ගඬ දෝොෝනවචා, මුරගස ඟ 
චෘ. ॥, ඔල්මරඟණ, Acne) 

whore ඉහෝර්, nm, වේඝාගෘ$ණි, n. -dom, ම විසා 

ගම. %, -monger, ඝල්්්ලා(ලයෟ 

whorl හ්ඉවෝර්ල්, rn. නූල් කළහ චක ය් වේග 

QB සමුඟහරණ චකය, වෘහභ්භය. අ. -ed, වෘන්න 

ඇති, ees ඈති 

why seeo, ad. ශකෝනිස:ැඳූ? ඉ$ණදූ? 
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wick 8a. n. පෘහඝ්හිරය, සෘන්චෑ විය 

wicked Saiqgi:®, 4. රුෂට, නපුරු, අධාර්මික. 

71 -ness [කුළු පොතු 

wicker චික්' god, u. හින් කෝටුචලින් සෑදූ, චෑල්, 
wicket වික්ඈ ට්, ඈ, කුඞෘ €4,6,(Ga15 හුිඩාවේ) 

පොලු ඉලක්කය, ඵයික් පොල්ලක් 

wide 6698, 2, පලල්, විශාල. 71, -611688. %.-e0, 

පලල්කරණවා, විශාලනරණවා. x. -th, සලල 

widgeon OSged, n. ගංගෘ හා රාචයීයක් 

widow විඞඹීඹ, n. චෑන්දාඛු af. a- -93, චැ න්දාෘඹුං 

nm. “65, ඝත්රි මල පුරූෂයා. ෲ. -hood, වැක් 

cme [පචආාවනවා, aoSar. D6 De 
wield SGA, 6, ගසුරුවණවා, ලෙල දෙහවා, බල. 

wife GeOd, ෲ. ගෘය්ය8ාච, අඹුව, a. -ly, mais 

චණට QS 
wig Oat, n. බොරු ඉසකේ, බොරු ඉසකේ වැස්ම 

wight බචෛව්, n. අය, සඝන්ව්යශෘ, මොගොහ 

wigwam වග්මොම, n. (ඉබෘරිකෘ ඉන්දියාවරුක් 
ගේ) පෑල, කුඞා ගෙය 

wild eeb@a, අ. OG, em, YN06, උබඞනු, 

නිරටික, 2. 0:00:82, කැලය, mda 52. 
®. -ness. ॥. -erness චිල්'ඞාරණෑ ඝ්, Omr, 

පෘළු com, anode 

wile වෛල්, ෲ. මෘශෘච, AD58 co, ged 

ae. 2, රචබටගච, මුලෘෂරණවා., 4. -y, 



( 882 ) 

ෆෞගකාර (n.-ines3) 

wilful විල්සුල්, a. හිනුච්ක්කාර, n. -ness (will &,) 

‘will විල්, 7. හිළෙ න් නිර ඉසර.ගන්නවා, ear» 

න නරණවා, අණකරණ වා. අන්තිම කෑමති 

පහුගෙන් නය රණවච්ය, මතු කැලය ඈෆගඟවී 

මට යොඳදාන ආධාර ක්කිසඝාවක් (Cand mos: 

I will (00ා]6සමෙම එහ අරව මි). n. ඉසිගඨා නස, 

812100, eNe® 186 Cx, a. -ing, em 

6ත, D520 (n. -neas) 

willow 58, nn. 459 ගස්වගීය 

wily මෙවල්ඉ, a. (wile බ.) [වැස්ම 

wimple 58d@,n (mcBsted) බබල් ලේ 
‘win Esd, v. අහනවා, ලබාගහ් ආ *:ෑ, a, -ning, 

Gam, cle, Smo on fades, Ecoomde. 

m.-ner. m. -nings, ෆිගුම, දිහුදෝවල්. a. 

-some, චිහ්භාකථ ree, BoB, ඉතා ප්රසන 

(n.-ness) ! 

wince වින්ඟ්, v. qi SEOs, Beams 0 
wincey EB, n. ගඟ ලොම් රළි වගීයක් 

winch විස්ච්, n. චතු ඟා අලුවංගුව RODEO 
ම්බ 

wind විණ්ඞ, n. pain, ප චඟ, Oma. 2. පිඹිඟචා. 

a -y, O:& අධික, ගුලං TOO (7, -iness). a° 

“less. n. -age (සුලගට) m8 හෝ ඈ දෘචී යෘම. 
n. -fall, බලාභඥෞමඛලරෝතන නෙ;වූ aide හෝ 
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ලෑ බීම්, n.-mill, සුල ගිහ gdta esto. ns. 
“pipe, හස නල ෆ, ශ්වාස ඟැළිකාච. ॥. - ward, 
Heo orcesi යම් දිශෘචක්ින්දා ඒ දිශෘච, 
සචඵ් හලං cree; ad. ලව්හුලඟට, චාෘතාහිමුඛව 

wind  ව"ඞ, v. ඔනහචවා, අරකචනචවා, a. 

“ing, ක ර8)।මෑ භ, mela, Eq; n. කර 

mE, නෘෑමීම. එු.ගුව (eu Dada 
win¢lass ESE Ce, n. බරඋස්සන cage. 

witdow She Gs, n. E00, Soden. x. -blind, 

කවුඑචට €6a හෝ මුචාව 

wine ඉංචෙන්, n. මිද්රිකප:නස, මිළ්රස. ඵලඉගද්යස 
wing චවීං, ॥ අන්හ; න්ද, qoGer, යුඞස්තභෑලති 

GQ tos එම ESElS නොපව්ඨිංසස. -ed, 

esa ඈති, ශ්ඝ්ර [ඉඟ ලීම 

wink Eos, v. ඈස්පය memes. %॥. ඈස් පිය 

winnow Esr@a:, v. 6 පැළ ඟචා, හුලංගහණවචා, 

බේරණවංා 

winsome වින සඟ, අ. (win බ.) 

winter චිණ්*ටාථ්, n. (අ චුරූද්?දෝ සඟරචෙ mA) 

ඉතා ANE mge, ගේමණන wade. 4 

හේමන්ත සෘතුව ගතනරණවා. a. -ry, ඟහේබ 

න්ත කාලය සම්බ, Goer, කුණාටු සහිහ 

wipe මද ජ්, r. පිහිණව:, පිසදාමන වෑ. n. 8A 

ම, පිසදවීම, පහර 
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wire @605, ෲ. DOSs. v, කම්බ දූමඟව්ා,කම් 
Beast QEmeaa, විදුලියෙන් esDmées. a. 

-¥, කම්බිදානාර, 29S සහිහ (n. -iness) 
wisdom SdO®, n. ප්රඥාව, ද්රවණ (wise බ.) 
Wise ම වෛෛස්', a. cormdssan, ප්රඥෘචන්, n, -acre 
e605, ocdBmanS අඟභවන cdJaas 

wish Ed, n, තෑමැන්හ, ආශාව, ප්රාථිහාව, az 
CHONG. 6, කෑමති COND», පහනවා, 

ඉණ කරණවා. a. -ful, ඉහෘ Gee, ඉතාලෑ දි 

(%. 11683) 

wisp විස්ජ්, n. 866: em} 828 හණමිවීිය 

wist විස්වී, v. දුඟගන්නා, දාෑනගණ B5a a, 
-ful, a@omedss යුක්ත, කණුස්සලු, ආශා 

(18, -ness) 

wit විව්, v. දාන්නවාෘ, (to /10:.ඵඑහම්.) ෲ. Qa 

නික්ෂ්ණනාච, QS, DO, චෘක්චනුරශෘ., a. 

-ty, වෘක්චනුරවු, cas, වචන කීමෙහි «8, 

සකෑවටකථා ඈති (n. -iness) a. -1683, qo 

BES හැන, සිහිය wn, geem. -ticiem, චං 

තුරකීම, රසක වෘ කෲය. %. -8, ASASa 

witch විචි, 13, මෘයෘක:රී, Da DES Gis. a. 

-ing, Ba අලවඟ. පොලඹඑන. n. -craft, ශ්රි 
298. n, ery, මෘයාච, O02 Oa, Seo ඈදඳ්ම 

witenagemote 50g: a'o'eGs5, n. පුරාණ ඉං 

§8 Ddava O95 සභාව 
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with 53, prep. සමග, 0:99, ded 
withal SA@@, ad. සග ම, ඈතුව 
withdraw විහ්ඩ්රෝ, 6. අඝක්කරග න්නචෘ, ආපසු 
ගණන්ගන්නවා, QOD ome. x, -al, අගක් 
කරගෑණිම, ඉවන්ව යාම [රිකිල්ල 

withe වින් (ගෝ) වෛන්, n. විල්ඹ්ි (හමිගසේ) 
wither විද්*අථ, v. CHAM, මලට නවා, චවේගලෙ 

S22, මෑැලවෙඈඝ වා [කර 
Withers විද' අථ ස්", n. (අශ්ව මුව. ආප සතු Sod) 
withhold විත් ඝෝල්ඞ්, 5. බලක්චහවා, (සාද්) 
BA OW» 

within 5A, prep. HG, ඈ තු ලේ. අඅ්., ඇතු ලඟ 

without වි හෲ ඵී, prep. නෑතුව, රහිනව, පිට නං 
ad, පිටත, පිටතින්. 2077. ඇර 

withstand විග්ස්බැණ්ඞ, ඞූ චිරූඞවචෙ නවා, චීරෑ 
2) B50, sOsmS පමනිසඝසචා 

witness 35a, n. a-Bs, සෘක්ෂ්යය, a ඉන් 

කාරයා. v. බලාසිවිනචා;, mxsends, om 

BD කරණවා 

witticism විවීඉසිස්' වී, n. 
wittiness SD pare. mt (wit &.) 
Witty විවීඉ, u. 

wittingly වවීඉංලි, ad. Eqeatd 
wizard. වි*සා'ථඊඞ, n. මාශෘකා 5s, OS xm 20 

wizen Soe, a. වේලුන, ඇඈකුලුහ. ». වෙලෙහ 
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මෲ ආසාලෙනචවා, මෑලවචෙහචා 

wo ඇම ॥ එක, කැලස ඤණ්ණ්ෂකම. intay. 
woe අගඹෝ! හා! [යක් 

woad @835, n. නිල් ඝායම්ක් සාදාහ පෑලවශිී 

wold චෟ ල්ඞ, n. හැනිහලාව, cao 

wolf Od, n. Sasa. a. -ish. වෘෆා කෘ'ර්, 

Eg, කෞල්ලකාර, කැර (n. -ness) 

woman OSsg2d, mn 6th, 1. 1. -hood, ay 

භෘචය, a. -ish, සඝහි-5ෆන, ගෑණු, කෝමල 

(8. -nes3) . 3, -kind, පජා ජාභිය, ගෑ ', ae 

11. effemd Of , ගෑණු (ෲ, -ines) 

women විමඈ හ්. ॥. #35 (woman හි බහු) 

womb චුම්, ». ගඟභිග, කුස 

wombat චොල්බ, වී, ॥, කූඞා -eeecsp O18) 

ඔස්නලිය;:වෙ සතෙක් 

won චණ්, v..(win cestesd අතිත) දිහුව , ලෑ බුවා! 

wonder චණ්්*ඞර, nr. විසමග, පුථුම ඥ, v. පදුම 

චේනචා. a. -ful, අදහන, ආශ්ච්ය8, ප්රථුම, m., 

-ment,, පුරුමය 

wondrous චණ්ඞඝ්, a. පුදුම[චෙඇච. ය. පුරෘ දු 

wont චණ්ට්, ෲ, පූරූද්ද, හෘ චිභාව, v. Gd: 
won't චෝණ්වි..ඉ]] not (I won't come=@®! 

Ossess m1) 

woo වූ, v. මපෙෂ්බඳිනවා, කෑ දෛවනවා, ලබාගෑ 

ණීමට ෝ සිදුකර්ගෑණීමබ උන්සාහ 5 Gdn 
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wood 28, 7. මහය, Aide, ලීය. a. @.a.-en, 
ල්, ල්යෙහ් me, දෲරාමය. u. -y, කෑලෑ බගුල, 
ලී ආකාර (n, -iness). 71, -apple, අචුල්, බෙලි. 
nm -bine, ගඝ්වල SEND චෑ ල්වශ්යක්, n,-cut, 
ලීයේ කෙටු සිනියම, ලී හහඞඩුවකින් අච්චු aig 
සියම. ॥, -packer, කොච්මබරුවා, කෘරලෘ 

woot හුල්, % වියමන් nde කූල 
wool වුල්, m. ලොම, රෝම, , -len, ලොම්, 

මලොම්ග් කල. a. -ly, ලෝෝමාකාර, ලොම් ඇසි, 
ඉලාමත් වෑ; (n. -iness) 

word ‘225m, nw එ එහස, පොෂරානලථුව, OMe 
ඞය. n.-ing, එ චන එළිමවල, On e289. 
A. -/, LED බහුල, අඝික COME ලිහ් mori 
රණ ,, -1(1635). » -building, චචන නෑ නීම 

work ංවාථ ක, n. වැඞය. Hard, රක්්යාව, ග්රන්ථය. 
Vv. OO ගරණඑඵ:, SESMOMMD?. n. -3, කෂ 
DO ශෑලාව පිළබං em:OmGE = අවට 
භුමි, ය නනුඝණන 2c Oe, a..-able, වැඩ ගන 
a.m. -man, සා &භ්තකාරඝ්ය, ශිල්ප්ය්ය, x. 
-01,0181110, මා ගහ්නල ස් ආතාරය, rans ණින් 
ඟය. ₹, -house, අසරණ දුජ්පතුණ්ට aw හා 
ඉඳුම් BQO® දෝඝ ශාලාව 

world ‘O5@H, n. ඉෆලෝනය, ලෞකයා, a. -ly, 
මෙලෝ, ඉලංයාන (n, -iness) 

worm ‘8:53, 7, ogMes, පණුචවෙකුමෙන් ණඈතු. 
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CCS DOS Ged විගනාශනරණ හෝ gang 

ය නරණ cee 

worn 603533, v. නෙවුහඟෘ (wear බ.). a, -out, 

ගෙවුණාවූ [රණවා 
worry චරථ රි, v, දෘන්වලින Domes, හිරිහෑර 9 
worse 'වෘථ ඝ්, a. චඞා අයහපන්, වඩා Adan. ad. 

DX. ඝරක ලෙස. a. -॥ ඉහා M6a; ඈ, 

පරදාවභචා 

worship 'වෘථ හිජ්, n. .෴මස්කාරග, 0,29, ගෙ 

රච ජාරීම, 5, නඹස්තාර න2්යණවා, VERDs, 

ගෞර්ච කරණවා, SCD මේහළවන්ද ඈ වා. 3, 

-06£, a. -fal, පූ රහිය, මගෞරවාථහ 

worth චරිආ, n. වවිහාකම. a. OSs. ය. -16$8, 

em05m. a, -y, SOM. (, -iness) 

wot චොට්, v. දූන්නවා 

would 98, 2. will හි අතීහ 

wound වුණ්ඞ්, n නුවාලඝ, GOV, කණගාටුව.. 

6, කතූුවාලකර්යණවා, Saegaos> 

wound ම වෘ ණ්ඞි, v. wind හි අතීන 

wove @0j5, v. weaveS අහිහ 
wrack රැක්, n. ©8569 or 68H De 0:6dG,, 

වංඟාශය, DEO 
weangle Goaig. v. හරභයෙහ් mdemd නථා: 

කරණවා, අරාව M6GHD>?, DAS කරණමා. 1... 

fr, තරගෙබ කථා ගරන්ණකා, ADS කරන්කා, . 
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කේම්බ්රීජ් Sms ශෘසඝහ්රශාලාවේ ගණ්තශා aay 
ගෑණ ඉභහා සමෆථිවු අය 

wrap රැජ්, 6, Dams, දෘචට්නබා, සහචහආචා. 
nN. Q@0m යනවිට ඈගවවේ ඔඛහාගන්ස os 
G4) ඝෝ ඈදඳුමක්, ෲ, -0116, දෘච්වීම,. 
වැස්ම, n. -per, දාෘචවීමට awa යමක්, පෙර 
වාගහ්හ ඉරේදූදාක් හෝ ඈඳුමක් 

wrath edie, ॥, gen කෝපය. අ, -fal, ඉහා 
Gemnio (7. -ness) 

wreak Set, 0. o@Ndnds, පමුණුව ad: 
wreath Sol, n. අඹ 2චා mE යමක්, මාලෘච, oD 

ඥු ₹, -6, COMO, Dames 
wreck රැක්, n. හෑව බළජියාමි, විහාශය. v. ඝෑචං 

බඳිනවා. 7. -ago, බිඳී ම,බඳුන a0 ඉතුරුූවු: 

දෝ. %, -er, බඳුඟ නෑචකින් දෙරලබං 
of බඩු කොල්ලකන්නා 

wren රැන්, n. කුඞා පක්ත්යෙක් 
wrench Qed, n. අදිස්සියෙහ් හෝ mece ez. 
‘D659, බලෙන් ඇදූගෑණීම, vo. meat අඹ 
රචණවා, Giaenn qdsHedsd ඉණන්තරාස 
චෙනවා, COM ඉවනවා, බලෙන් අඳ්හචෘ 

wrest Add, 5, උදුරාගන්ඟවා, v. -16, පොර 
අල්ලඞෆගචා, පොරට සිවිඟචා 

mretch රැව්, 2. ඉහා කෟලකණ්ණ්ි අය, 48 ged 
යා. අ, -ed, ඉතා කාලකණ්ණි, ඉනොාවවිහ 
(1. -ne68) 
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wriggle රිශ්ල්, 6. හලියඞහචෘ, ඇඹරෙණවෘ 

wright e@65, n. කමනරූචවා 

wring So, v. හදදෝේඛ g@s<o-» ext ම්ර්තණවා. 

nm තදෝබ ඈඹරීම ගෙ! මරිහම 

wrinkle රිංක්ල්, ॥. රැල්ල, චැකරැල්ල, oss 

DEM) CH) මහය, 02. රැළ ගැගෙණවා 

wrist රිස්ව්, 4, මෑණික්කට්රච 

writ 85, n Get eo; සභාස්්ය, බල පත්රය 

write 6665, 2. ලියහවා, QDODdeEReM, ලියු 

මක අරි මවා. a. sing, ලිං නං n. ලිව්ම, ලිස 

එල්ල, ග්රහථය. a -ten, ලියනල දෲ Gq. 2 
er, ලියඉන්සා, ග්රහ්ථකනෘ, HBAccsaos 

writhe රන්, v. දයාලෙනව්ය, ඇඹරෙණවා 

written රිවික්, a: ලියු (write හි අතී ගුණ විධිය) 

wrong මංරාං, a. වැරද, අයුතු. n. වරද, අයුසන්නහ. 

v. වරදෑ හෝ අයුතුකමණකරණවා. ඈ, -ful, වරද 

ෘර, G20, ඉංරාථි (ෲ. -ne3a) 

wrote ඉර:ට්, v. (write ඝි අනිහ) 

wroth ඉරාන්, a. නෝපබු, හරඝවු 

wrought රෝට්, v. OD Wangs, ස්්ඞංකලා, කලෘ, 

සෑරථුඵා, SMBCEO) 

wrung රං, v. (wring & අභත) 

wry ලර, /. ඇඈඳදවු, >&. 7. -11683 

Wyclifite Sa ලියල ටි, ॥ (බයිබලය පළමුවෙන් 
ඉංශ්ර්සඔව Dig) යෞොධ් cnGvod මනය පළි 
QO අය 

9 
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X. 

X gil, GalBed 24 වෙහි අගස රය, cms 

ඈගචීමටදෘ යොදායු 210A. 

xebec සිංබැක්, n. කුඞා ඉවලදු හැවක් 

xylophone 2 මස.ලොම ණ්, n. (කුඞා මව්චලිණක් 

විදුරු sed ලීිදඞු පහන්නගට ගැසුකල Dee 

ශබද උපදිහ) නුය භාණ්ඞයක් 

ee 

Y $689, සෝඞ්මය් 25 වෙනි අසග්යරය 

yacht ශෞොව්, . සෑහැල්ලු චේගවහ් නෑව, සෙල් 
ලේ ඝෑච 

yak cid. n. ගව වගී්යක්, සෙමරා 

yam යෑම, 7. අල 

Yankee aie. n. (මොරිකෑවේ යුමෂෙන'බඞ් ඝ් 
ටෙට්ය or) Stood රාජ්යයේ 840.9 කෑ 

එට D290 

yerd 250, ॥. qi Qed ප්රමාණය, cr50,68 

ඞ, වැඞකිරීම්බ ධෞටුකරණලදා සථාහනය. 

Ga20Jj-, Ste [හෑල්ල 
yara 22553, n. ලොම් භුල්, ගඹපබ, අශ 

yawl aig, ॥, 2,99 අණෂ්ත made පටු ඹී 
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6x19, කුඞා Eco ඹරූච ( ඈ නීම් 

yawn සෝන්, v. ආණන නවා, ඈ හුග, අරිණචා. n 
ye 3, pron.em:8 උඹලා, අ මුසේලා, හමුහ 
med 

yea සේ, ad. එහෙයි, DB, ඈන්හන€ට මී 
year යීඊ, n. අවුරුද්ද, චිණීය. n. -ling, අවුරෑද් 

උදක්චු om, Cos දොබෙනි අපවුරූද්දා GQ 
සහභෘ, අ. සහ ad. -ly, අවුරුදුපඟා 

yearn 'යෘථ හ්, 6. (යම්තට) බොහ ආශාමවෙහ 
yeast යීස්ව්, n. අලුහ් ෆීර ca, මුගුන්, මණ්ඞ, 

අ, -y, බමුහුහඟ් සහභ, soe ඈහි (. -iness) 
7611 යෑල්, 6. අම්හිරීලෙස නදික් කෑගසනවෘ, 
aSecs අඬගස නචෘ. n. 

yellow යෑල්ඕ්, a. කඹඝචණ්, කහපාට ඈති. ෲං 
කහපාට, , -ness, 2mO.cF, පිහහාව, mos 
Se ado 

yelp යෑල්ජ්, v. බුරණවෟෘ, මුරදෙණන චා. n. 
yooman සෝ 'මඟක්, ॥ ගොවියා, tio බිම් හිම 

ඝෘ, -%ෲ, -ry, ගොවි උදාව්ශ 
yes යෑස්, ad, ඔව්, එහෙස (Sack 
yesterday යෑ ඝ්'ලාථ' ඞෙ, n. Sac දෘවස, ad 
yet m6, 24, md, නවම. 297, Somat, එසේ 

නමුහ් 
yew යු, 4, Srey ගස් වගීලක් 

yield සීල්ඞ්, v. දෝර බෲ, උපදුඟචා, ලැබෙනවා, 
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eC aetmd:.n. අස්වෑන්න, එලප්රමයාජහභ. a. 

-Ing, eCaAGOm, කීහාරුවමවෙආහ 

yoke eci3, 7, Sem, බකාහස, qos, Ws, 

Gems. 9. වියගහභහේ AEmME:, gies 

yolk යෝක් (Gad) යෝල්ක්, n. (SY) so®eo 

yon මයන්, අ. ඉපලණහ ථුරවු, අර 
yonder @arce-2: 5, ॥ 

yore ලථ, n. scheme (of yore=ad ණෘ 

කාලයෙහි) [භා, උඹ 

you යු, pron. තොපි, S&:6, උඹලා, Soi, 

young යං, a. තරුණ, MAR. n. පැටව්, DSi 

m@mOcs. a. -ish, මදාක් බාල, n- -ster, De 

G9, හරූුණ “ය, DCH [උඹේ 

your යුථ, pron. €MoGG, උඹලාඉග්, nr 

yours ade, pron. emeéeaa, උඹල :ඉ ගස, 

නගේ, GSH 

youth go, mm බාලකෑලය, නරූණඥා, a 
-ful, නරුණ, 450 (7. -uess) 

yucca gma, m මානිල් Etec පැලයක් 

yule යුල්, 7. naAee, හන්නල් මඞග(ල්යය 

Z. 

2? @&,6, 6aiBed «HL අසහර්ෆ 

Ben ges), Cone eee 2. OF eS. 

3 b, 
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උන්සාගචන්භයෘ, a -013්,, උහ්සාගඟව ඝ් 
(1. =nesa) [ඉරි ඈති අප්රිභෘවචේ om 

gebra සිංඛු, n. චල් ක්නතොටථපවකුට සමාභ nD 

zenana සිංහඟා'හ, 7 ගෙයි සත්රිහ් වසඟ eam 

ටස, ඉහ්හෘපුරය 

Zend සෑ*ණ්ඞ, %ෲ. පාථසිගාෂවේ පුරාණ භාෂාවක් 

zenith සිංනිෆ් (හෝ) a: Sas, nr. අභ ස්මුථු න, 

pen [Sig cla 

sephyr සෑ '්'ඈරථී, n. DEBS HED, ඉදාවානය, 

sero BOD, 2. DHE ඉලක්කම, ශුභ්යය 

west සෑස්ට්, ඈ॥, රස SNEED ADS, රස, 

ආශාව 

zigzag සිංග්සෑ ග්, a. Bost දන් 105 ඇති. n. 

Bes 218 2599. ඒ 6H ඇඟතඟි යමක් 

ainc ඝි'ංක්, % DAM භා ගම [චකය. a. -al 

zodiac Sad Se. ක්, 2 (6SjISd m0 508) රාශි 

zone €සෘ*ඝ්, n. AcoDa, මණඞලය, Vet 

zoology සෝ 'ඔඹැෆ්ඔඹජි, 3. සන්ව Send, ඈ -ical. 

7, -i3t, සහන් වට end: 

9001011706 මසා 'ඹ 9 ලබඟවී, 7 (හිරිගල්, මථුං හනු 

ආථි) පැල GUD සභා ‘esos 

Yulu 98, 2 දකුණු අඉප්රඟාෂව m5 HAS 

syme ©ee®, it. චංචලය, පැසව, රේ'ග 

Six. a. -otic @sa'sB2Op~. 188 හෝ 

රෝග SS adaD, 8.85909 යටගනඟන්න 
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Abbreviations and Contractions: 

72959 ලගුඞබුකොට 

ලියන sc. 

a, ems @ (L, ad.). To හෝ at. 

Abp, Archbishop. 

A, C. (L. Ante Christum), Before Christ 

ajc. හෝ acct, Account, [Lord. 

A. 1), (L. Anno Domini). In the year of our 

A. D. ට, Aideede-camp. 

ad inf. (L. ad infinitum), To infinity. 

ad. init. (L, ad imtium), At the beginning. 

Advt, Advertisement 

26) හෝ xt. (L. etatis). ට £ age; aged 

A. G. Adjuatant-General, Attorney-General. 

A. H. (L. Anno Hegire), In the year of the 

Hegira 

Am හෝ Amer. America ඟ් American. 

A, M, (L. Anno Mundi), In the year of the 

world; ( L. Ante meridiem ) before noon, 

(L. Artiwn Magister) Master of Acts. 

Anon, Annonymoags. . 

Ans, Answer. 

A. U. ට, (L, Anno Urbis Condite ඡහෝ Ab 

Urbe Condita), 10 the year from ¢be builé~ 
jag of the city (of Rome). 
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B. A. Bachelor of Arts, British Association. 

Bart. හෝ Bt. Baronet. 

1), C. Before Christ; British Colambia 

B. L. Bachelor of Law; // /. Bill of lading 

Bp, Bishop. 

Brit. Britain, British, 

C, මහෝ Cap. (L. vaput). Chapter. 

Cuntad. (L. Cantabriatensis). Of Cambridge 

Cf. (L. confer). Compare. 

Ch. Chapter, Church 

(!, I, Order of the Crown of Indie. [Empire 

C. I, E, Companion of the Order of the Indian 

UL, J. Chief Justice. {and St. George, 

C. M. (4, ‘‘ompanion of the Orderof St. Michael 

C. M.S, Church Missionary Societys 

Co. මහා Coy. Company. County 

clo. Care of 

Cr. Credit මහ Creditor. [01 Session. 

C. 3. Civil Service, Clerk to the Signet, Court 

Cc. S. [. Companion of the Star of India. 

Out, (Le centum a hundred, and Eng. wesght), 

A hundred weight esd hundre! weights. 

@. L, denarius, devart/), .. penny or pence 

0160, 
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D, C. L, Doctor of Civil Law 

1), D. Doctor of Divinity, 

Do. (It. ditto). The same 

Dr. Debtor, Doctor, Dram o@4 drams, 

4), V. (L. Deo volente), God willing. 

Dict. (L. denarius, penny, and 1006, veig’é). 

A pennyweight ඒ න් ponnyweights. 

410, East මෟ eastern, English. 

Kd. Edition, editor. 

KE, E. Errors excepted; Early English. 

e.g. (L. exempli gratia). For Example. 

Eng. English. 

Esq. Esquire. fothers,; and 30 forthe 

Ric. (L. et cater, cetera, ems, cetera), And 

Kit, seq. e@mset sqq.(L. etsequentes od sequentia). 

And the following. 

E. &. ට, E. Errors and omissions excepted. 

j. Feminine. 

Fep. Foolscap. 

Ft, Foot ex feet, {Empire. 

6, C. 1, 10, Knight Grand Cross ef the Indian 

ඈ C. M, Greatest Common Measure. 

G, C, 14, G. Knight Grand Cross of 8, Miehaet 

and St. George. 
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ණ්, (, 8. I, Knight Grand Commander of the 

Star of India. 

H. E. His Excellency. 

W.H. His (හෝ Her) Highness, 

HA. M. His (හෝ Her) Majesty, 

W. M.S. His (ews Her) Majesty's Service, Hie 

(හෝ Her) Majesty’s Ship, 

Hon. Honourable, 

7& හෝ ibid. (L. ibidem). In the same place 

I. C, 58. Indian Civil Service. 

Td. (L. idem). The same. 

8, ්. (L. tdest), That is. 

Empe (L. imperator). Emperor, Imperial. 

Inst, Instant, the present month, 

EK. O8 U. I owe you. 

J. P. Justice of the Peacte [King’s Bench. 

K, B. Knight of the Bath, Knight Bachelor, 

K. ටෲ King’s Counsel. 

kK. (0, 0. Knight Commander of the Bath. 

K, C. J. 19, Knight Commander of the Indias 

Empire, {and St, George. 

K. C. M, G. Knight Commander of St. Mishae, 

K,C.S. I. Knight Commander of the Star 

of India, 

K. G. Knight of the Garter 
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Ké¢, Knight. [ (මිල), 

L., |, x? ඹ් (L. Hbra). Pound හෝ pounds 

L, Latin, Liberal. 

Lb. ගෝ 10. Pound ඝෞ Pounds (8&6). 

LL. D. (L. Legum Doctor). Doctor of Laws. 

74, Minute ej minutes. 

M. A. Master of Arts. (1. M. 8@@-.) 

M.B. (L. Medicine Baccalaurens). Bachelor 

of Medicine. 

M. D. (L. Medicine Doctor). Doctor of Medicine 

Mess7's. Measieurs, Gentlemen. 

M. L, C. Member of the Legislative Council. 

Mme Madame. 

Mr. Master ( මිස්ද 5S), 

Mrs. Mistress ( මිස්ඉස්). 

MS. Manuscript; mss. Manuscripte. [Note. 

N. Noon, North, Nothern, Nationalist (Irish). 

N. BR, New Brunswick; Nort. Britain (සම කා 

Qiao); (L. Nola Bene) Note well හෝ 

take notice. 

N. D. No Date. 

N. N..E. North-north-east. 

N. N. W. North-northe west. 

No. (L. numero). Number: 

N. P. Notaey-piblic. 
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N. W. North-wes:, North-western. 

බෑං Y. New York. 

@. H. M.S. On His Majesty’s Servi:e. 
Orcn. (L. Oxontensis). Of Oxford, 

P+ page; pp. pages. {vigation Company. 
Pp. &. O. Co. Peninsular and Oriental Steam Na- 
P.C. Police Constable, Privy Council on4Privy 

Couucillor, Parish Councillor. | huadred 
Per. cont. ඒ න pr. ct. (L. per centum), By the 
P.M. (L, post meridiem). Afternoon, Post 

Master, Police. Magistrate, 

P, M. G. Postmaster-»eneral. 

P.O. Post offize, Postal Order. 

P.O. 0. Post-office Order. 

Pp. Pages. 

Pro tem. (L, pro /empore). For the time being. 
Pror, (L. proximo). Of the next month, 

P. නූ. (L. post seriptum), Postscript. 

P, S. Privy Seal. 

P. T, 0. Please turn over. 

P. W. D. Public works Department, 

ඳා. B. Queen's Bench. 

අ. 5. (L. quod rzde). Which see. 

R.A.S, Royal Asiatic Society, Royal Astre- 
nomicai Society. 
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R. ට, Loman Catholic. 

Rev, Reverend. 

Kt, Hon, Right Honourable. 
Rt. Rev. Right Reverened. 
S. Saint; Signor, South, Southern, Socialist. 
s, Second මහ Seconds, shillings, [stood 
Se. (L. sctlicet). To wit, namely, being _under- 
S. E. South-east, South-:astern, 
Seq. ඉඟ? Sqq- (L. sequentes ලඟ sequentia The 

following හෟ the next. 

S.G. Solicitor-zeneral. (Christian Knowledge. 
S. P. ට, K. Society for the Promotion of 
කී ට. E. South-south-east. 

පි, ප. W, South-south- west. 

3. ?, (L, sub voce). Under the word (ඟා title) 
T. O. Tnrn over. 

Ult. (L. ultimo). OF the last month, 

U.S, United States. (States Army. 
U.S. A. United States of America, United 
V. (L. versus), Against, (L. ride) See. 

Viz. (L: vedelicet). Namely, to wit. 

V. R. (L. Veetoria Regina), Queen Victoria. 

W. Weat, western. (district, London). 

W. 0. Water-closet, Western Central (postay 
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Wt. Weight 

Xm. @aed Xmas. Christmas, 
Xa. Christian, 

Xnty. Christianity. 

Xt. Christ. 

Xtian. Christian, 

Y. M. C. A. Young Men’s Christian Association 
Y. W. C. A. Young Women’s Christian Asgso- 

ciation. 

&=et. (On AED) 

ke=etc. (Or බල දැ) 
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Biographical Dictionary. 

CHHVANISSY wcass OSs. 
——(°)—— 

Addizon (¢:8'we3), Joseph, ඉංග්සි නව්චරයා 
ඝෘ දූසඝ Resa, 1672—1719 [456 

Aischylus qgid&ed, Gat නච්චරශා, ඉ. 525— 
24:$00 Semed, Bx උපමා කථා කහා, ඉ. 566 
Akbar අක්ඛා2, ඉන් දය:ඉච් අගරජ, 1547.--1608 . 
Albert, Francis Charles Augustus Emmanuel, 
MS acos SstediSrs Dodd නීන්ගේ පුරූ 
wor, 1819—1861 

Alexander (q@:@ 23 ශෑ ගාංඞ 5) the Great, මෑසි 
ඞඛන්හි රජ, >. 356—323 

Alfred (qigém®) the Great, එංගලන්ත ස් 
ACES සෑක්සන එරූණ්ගේ රජ, 849---901 

Alvis, James de, ලබඛකාණ්ඩුවේ වෘ. ලූ, ඝ, 
මනන්රයෙක්ව සිවී gdds rat ධූරණර සිංහල 
පණ්ඕීතරෙක්, 1823—1878 

Anthoniez, Dr, Peter Daniel, ලංකාවේ ofa 
ලංසි මෛද්යයෙක් oo Ex. ලා. ස. මන්න, 
1904 ම. 

Archimedes@oSASOd, ග්රීක් him Oo. ag 
exeeeasy, g. 287—212 
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Aristotle ඝෑ ථ් ස්ටෝට්(්, ශ්රීක් ජාති මහා පඞි 

චර්යෙක්, ඉ. 384—322 

Arnold, Sie Edwin, ඉ.ග්ර් ස් කෘව්යකාරයාංහාප්ර 

චෘන්හි පහු mda, 1832—1904 

Asoka අශෝක, මගඟඞරට Ce, ඉ, 223 ©. 

Augustus Cesar ඹ nx මස් සංසං'ර, 1 GOH oG3 

ම «Oded, ඉ. b3.—5. 14 

Bacon බේකන්), Francis, ඉංග්ර්සි පණ්ඞිනයා 

හා (මාහ්යසා, 1561--1626 [1214—1294 

Bacon, Roger, ඉංග්රිස් තවු-ා හෑ ප රෝඞිත යා, 

Beaconsfield (බැ Sead ය'ලි ල්ඞ්), Benjamin Dis- 

racli, earl of, ඉංග්රිය අම: a@nr3 හා QHS Deh, 

1805—1881 [672- -735 

Bede a, ඉංග්රියි atx භා ඉනිගාස aah 

Bonaparte, Napoleon iii., ප්රංශ අගර්ජ, 1808-1878 

Bradlaugh (@ALHGes), Charles, ඉංග්රිසි දෘ සහ 

කථිකයා ගා වාදෘාන:ර29, 1833—1891 

Bright (esa), John, ඉංග්රස meme ගා 

@ Has. 1811—1889 

Burke ('බාර්ක්). Edmund, ඉංග්රිසි ම න්නියා භා 

කජිකසඝා, 1729—1797 

Kurnouf ('බර්කූෆ්), Bugene, ප්රංශ පූචිදිග ශෘඝ් 

ence oa, 1801—1852 [1788-1824 

Byron (@8@'623) Lord, ඉංග්ර්සිකවිවරයෑ 
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Casie Chitty, Simon, ලංනාමවචේ BES BeOS 
යෙක්ව 85 දෙමළ ocign *nens, 

1807—i860 

Charlemagne (/ ඡ 38820), Charles the Great. 

ප්රංශ රජ, 742—814 
Cicero (ස්ස්ඉ නෙ), Marcus Tullius. @6J/® ප්ර 

@a mBmeo ගා ග්රත්ථකහෲෘ, 9. 106-43 

Colebrooke (€ : 2 ල්බ්රෑක්) , Henry Thoinas; 

පූවිළිග ශාසන පිලිබද පොන් කල ඉංගිසි od 

සහනයක්, L760o—1637 

Colenso (මහ: (ලැන් එ සා). John William, න නෑ ලං 

සඝ බ්යෂාජ් සහ ගුහ්ථ wisi 1814—1823 

Columbus (@@:@2A¢¢}, Christopher (කිස්ෑ බං 

'ෆර්), 6 මැරිකෑෘච Serarmer ca, 1445—1506 

Coomara Swamy, Sir Mattu, @osm බෲචසථාලය 

සා සභාවේ teiheecamd සිවි e4@ 6 පණ්ඩඞහ 

යෙක්, 1879 ම, [ඉ. 551—479 

Confucius emma mpgs, චීහ CBO ca ක්, 

Couto (මහ ටෲ) Diogo de, ප්රහිකාල් ඉතිහාස 

කංනි, 1542—1616 

Cowper (මන 55 හෝ කු'ජර), William, ඉං 

6B කෆ£ ර24, 1731—1800 
Creasy (48), Sir Edward Shepherd 7-89 
Q@Seos si, Come mam Secor 

කාරය, 1812—1878 
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Darwin (@258e3), Charles Robert, ඉංග්රිසි ocd 

Booast, 1809—1882 

Demosthenes ඕම මෘස්තිනීස්, qgavss ප්රසිඩ 

කඵථිනයෙක්, ඉ. 384—322 i 

Dias, Sir Harry, ලංකාවේ Sane moar වි 

නිශ්චය භාරයෙක්, 1822-1901 

Disraeli ඞිය්ම ඊළි (මහ )සීස්රීළ්රි, (Beaconsfield බ.) 

Epicurus ඈ ජ්්ඉ භරස්, GS OB nea, ඉ. 
342—270) 

Euoild 4888, G3 a5DaMnzes, ඉ. 300 

Franklin (gLoeB8e3), Benjamin, අමැරිණා 

පණ්ඞිනණෙක් නා මහ්නිඉයක්, 1705 —1790 

galen මන් ලහ්, රෝම S5DGsG25 හා SFDEn 

ග්රහක්ථ කරු චෙක්, 130—200 
Gautama Buddha, ගෞතම බුරු රජාන dona 

සේ, @ 623—543 

Gibbon ( 8 $' 8 හ්), Elward, @33 ඉතිහාස 

කරුවෙක්, 1737—1794 

filchrist (නි අග ක 45), John" Borthwick, පූුෂීං 
Ex edges dem) පෛණ්ඩින?්ය2ක්, 1759 

1841 [32 අමාත්ය යා, 1809 —1999 
@ladstone , ග්ලැ ඞ්ස්'ට හ්), William Ewart, ඉං 

(4014110126, න ල් ස්ට'කර්,, Theodor, FS 

මග් සංසගෘාෘන සණ්ඩිනයා, 1821—1872 



( 847 ) 

Harvey (265), William, ඉංග්රිසි න එද යක් 

(ශරීරයේ ඉල් 258 id බැව් පලමුම්ව න් 

දෘනගක් බටහිර වවද්ය ඉා), 1578—1658 

Hippocrates BdomaedSad, ග්රීක් sodqren 

ක් (ACES ses ශාස්ත්රය ඉපමරදවු අය), ඉං 

468—367 [| ඕන යක් 1825—1895, 

Huxley ( භක්ස්ලි), Thomas Henry, 908% ocd 

Irving (qS£c), Washington, අමැරිකා ග්ර න්ථ 

#26, 08 es}, 1783—1859 [ කයක්, p. 426—338 

Isocrates Osea 654", ereomsds ප්රස්ධ md 

Johnson (@4903° 5:3). Samuel, @GS qema 

ESQ කන් සහ @Dsns පොහ්.කලපක්ණ් 

ඞිහයෙක්, 1709—1784 

Jones ( ජොන්ස්), Sir William, පුපිදිග @dg 

දූන් ඉංග්රීස් පණ්ඩිනතම යන්, 1745—1794 

Josephus (ජොසීෆය) , Flavius, යු₹රෙචී ඉනිනාස 

නහී; කෙමනක්, 37—190 

Kalidasa තා ලිඳුහ, 9SEm35 ප්රසිඛ m5I6 

යෙක්, @ 90 ගෝ ප. 900 පමණ්යණ්දි 

Kepler (4%ෑජ් (ර්), Johann, $598 .ජෲෘතිශ් 

ශාස්නුඥ පණ්ඞසිහරයෙක්, 1571—1631 

Landseer (ලෑණ්ඞස් 5), Sir Edwio Henry, 520 

ඉංග්ර්සි සිනියමි කරුවෙක්, 182-1873 
Linneus (ලිඟ් නීඅස්), Carolus, වෑ; රා යුඊ වෙදා 

යෙග් නිමුණ ස්වීඩන්හි පණ්සිහයෙක්, 1707 
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= 

—1778 [ඉ. i9—e. 
Livy 6&9, රෝම ඉහිහාස sch, Smensi, 
Lorensz, Charles Ambrose. ලංහා€ච් අසිප්රසිඞ 

නීතිඥ යෙක්, 1820 -- 1871 

Macaulay ( මෑ ණෝලි), Thomas Babinston, ඉං 
§2 මෆන්ෂයක් හා ප්රසිඛඞ ගභ්ථකනංවද්අය 

ක්. 1800—1859 [1005 --107 
Milton ( මිල් බන්), John, ඉං ගිසි කචිචිර ලක් 
Mohammed 63:93:38, කිහමිදාග න කනි:චු මහ 

මඟ, 0 1--032 

Jlorgan, Sir Richard Franciz, ලංකා නාය අං 

ච් හිශ්වචයකා රගෙ ක්, 1821—1876 

71:11166 (මුල් “ලර ', Friedvich Max, සංඝ්ණෘආහ 
දන් බෙහෝ ලපෑහ් ඟල ජර්මන් පණ්නිහ 

යෙක, 1823—1900 

Nelson ( හෑල් *ඝන්), Horatio, ප්රස්ඞ 9-58 භං 

වුක odmocéoeret, 1758—1805 

Newton (09.620), Sir Isaac, ooo හි Kei 

ණ 9883 පණ්ඞිහයේ, 1642-1727 17 
Ovid QOgH, රෝම කාච්යකාරඉයෙක්, 9. 45.6 

Paley (a¢@), Willam, කිස්හියාණි ධය හං සථ, 

වාරය ඉගැන්වූ පණ්ඞින්යයක්, 1743—1805 

Pascal (පෑස්කල්), Blaise. ප්රංශ OS nse 

mo ගණිත ශාස්නුඥූසඝක්, 1623-162 

Pa-tiuc (පාස් 'ටාර), Louis. ප්රංශ ඒසායන aed 
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තු්රණඥූශගෙක්, 1822—1895 

Pereira, John, ජ්යෝනිශ්ශාස්හගු්රඥ සිංහල ot 
Bm මහතෙක්, 1824—1891 

Pitman (ජිවී*මන්), Sir isaac, ඉංගිසි ලඝු ලේ 
QR ක්රමය ඉපඉදෙවු අස, 1813—1897 

Plato (ජ්ලේටො),ග්රික් පණ්සඕහන යෙක්, ඉ.429-947 

Plutarch ජ්ලටෘථක්, ජ්ච්භ නථා ඡී සංචාර ඈ ඉගෑ 

ණ්වු ශික් පණ්ඩිතයෙක්, 50—120 

Pope ( ඉපෘඡ්), Alexander, ඉංග්රිසි mbddeces, 

1688—1744 

Ptolemy @e2¢98, ග්රීක් සහ මිසර ජ්යෝනශ් 

ශාසඝ්භත්රඥූ භූගෝල ශෘඝ්හ්රඥ මරථඛාගණිත cod 

Se පඟාඞසිහෂයක්, 200 cdeme 

Pythagoras පිහැෑග්ඹ *රස්, ග්රීක් පණ්ඞඩිභයෙක්, 

ඉ. 580—500 [සෙක්, 42—118 

Quintilian අමණ්විල් ඉං'අන්, 6641@ ප්රසිඞ කරථිණන 

Rajapakse, Sampsonde Abrew, ලං ණා මවි ආ්යාගං 

එන්න සිංහල මහා ධහව හෙක්, Hae මුදලි, 

1830—1888 

Rabelais (Cee), Francois, ප්රංශ eed¢2 

මඉඝසා් හා omis eas, 1495—1553 

Raphael Aqd&*¢@, ඉහෘ විසිනුරු BAaESS 

මෙහි ose ඉහනාලි මගතෙක්, 1483—1520. 

4 
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Reuter (Oc3g05), Paul Julius (Baron), එහ 
මිහ් විදුලි පණිවිඩ 39D සමාගම ජහිටෙ වු 
ජර්මන් ඉංගිසි ජාතික අය, 1815 -~-1899 

Rest (අ රෑස්ට්), Reinhold, පූවිදිග maine JF 
මන් පණ්ඞිහමෂයක්, 1822—189t 

Ruskin (රස්කින), John, දක්ෂ ලෙස ග්රන්ථ 8 
ඉංග්රිස් පණ්ඞීනයෙක, 1819—1910 

38'41 ood, පාර්සිය කවිචවරයෙක්, 1175-1292 

Seneca MOM, රෝම පණ්ගින යක්, ඉ. 5s 
. 65 [SB omSneawd. ඉ. 470-399 

akon සොෞොක්රටීස්, 928991 ණාප්රස්ඞ giaisd 

Solon සෞ'ංලහ්, ඈතැන්ස්ගහි පණ්ඛබිනයෙක් හා 
BA කනවරයෙක්, ඉ. 038--993_ 

07738, Charles de, ලංකාවෙ සිංහළ හ්යාගවකන්තන 
මහා ධඛහඟවචෂනපෙක්, 1536—1890 

Southey ( සෞථි හෟ සදඉ), Robert, ඉංග්සි නත් 
එර්යයක් හා ග්රහ්ථකරූවෙක්, 17$4... 1349 

Tennent ( බෑක් 2H), Sir James Emerson, 
කලක් ලංගාවෙ DEEAM#mDd ධුරය oxe ඉං 
G2 පපාහ් හැන් වරයෙන්, 1704... 1560 

Tyndall (Oot Mg), John, ඒ ෆ්මංග්හ්ථියස od 
Qe) බොහෝ පර්ක්ෂානලළ ඉංග්රීසි o895en 
ක්, 1820... 1893 
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Vasco da Gams Oden ¢ ශාමා, odor 
ඟෑව් යාත්රාකාරගෙක්, 145)...1524 

Victoria (හික්ටෝරී*ශ), බ්ර a.ms රාජ්ය මස් රාජ් 
8, 1819...1001 

Walker (අ ච?* තර), John, 9.4% අනාරාදියක් 
අල ඉංග්රීසි පණ්ඩිහ යෙක්, 1732:** 1807 

Vebster (වෑබ්ස්'ටර), Noah, ෆිශාල ඉංග්රීසි ems 

රාද්ය්යයක් කළ අමැරිකා පඞ්වරණෙක්, 1758-1842 

Wesiey ( වැ බැලි), Joun, "ඞෑ හෘඞිස්ච්” හක කියති 
යාණි Bev» ජහ්බෙවු යස, 1703 ..1791 

Williams ( විලිය ම්ස්'), Sir Monier, සංස්කා නං 
GBD am 930 ඉංග්රියි පණ්ඩින යෙක්, 
1819,..1899 

Wilson (විල්සන්), Horace layman, සූම් දිග ශාක් 
හු දන්වම ගැණ ප්රසිධ 253 පණ්ඛඨිනයෙය ක්: 
1786...1860 

Worcester (Q4¢5), Joseph Emerson e833 
GMmAagas DBE අමැරිණා odiness, 
1784...1865 

Zoy3a, Maha Mudaliyar Lewis de, ලංකාවේ 
ප්රධාන භෟණාපරිවහී.ගශ jIAS සිංගල omBa 
©. ක්, මහෙඉදාලි, 19160... 188* 



English Christian Names and 

Their Meanings. 

ඉංග්රිසි සුද්ගලික නාම හා 

ම්වායේ මුල් eR. 

Aaron ඒ 'රහ්, උසස් medd චෑසියෘ 
Abraham ඒ'බ්රහැ ම්, සංමූහයක Sas 

Adam ඈ ඞ් 'අම්, මනිසා, පය ම්ඡාසා, රනු පස් 

Adaline qd’ seed 2 උතුමි එ .ශ nas, රාජ 
Adeline 9.8 ඉමෙ ලංකන් කුමාර් 

Adolphus ඈමඞාොල ලස්, උනුම වංකයෘ, 690 

වීරයා 
Adrian 888' qa, ඒඞ්රිය, made oSAL 

Agatha qicd'g-e, cody, 2d, emda 

Agnes ඈග්නිස්, gd, eoraic® 

Aggie ගෝ Aggy ඈග්ගි, 4. 69068 හි ලුහුඬු 58a 

Albert ඈ ල් 'බාරව්, උනුම් ලෙස ද්ලීගෙණ, Bo 

තීමත් (f.-a) 

Alexander ඇල් ක්සෑණඟණා'ඞර්, මදටුෂාශන් | 

රක්ෂෘ කරන් නා ( 7 -68 හෝ -rina) 

Alfred ඈල්ෆ්රඞ, යහපන් අවවාද මදූන්නා 

Alice ඈළ ඉස්, උතුම් චංශ ඈන්නි 
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Allan ඈල්'ලන්, එකමුත කම 
Ambrose ඈ 8 බරස්, අව්ය 
Amelia *අමිලි 'අ, වෙහෙසෙහ, ගෛයෘමහ් 
Andrew ඈ ණ්ඞ්රෑ, ශක්තිමෆ්, ශූරචීර 
Angelina ඈ ංඡ්ලි*ඞඟ, ප්රියචු, ඉදෝවදුන 
Ann 
Anne දී ඈන්, ! 82:8, ශෙෝ'හභභකඉව 
Annie ¢,.083 8, 
Anthony ( ඈණ්ටොනි, අනගි, ප්රශංසා aed 
Antony f යුතු (f. -ia) [ රාජකුමාරයෘ Archibald අථවීබෝල්ඞ්, om නි2හින, ශුඞ 
Arnold අර ල්ඞ්,රාජාලියගෙකුමෙන් ශක්නිමන් 
Arthur ආථ නර, cad ead 
Augustue Madd, උතුමි, OS Saad ( f. -a) 
Barbara බාර් බ*ර, පිටරටබ ඉයින 
Bartholomew බාථතොල් ඔම්යු, n. යුඩකාමී පුනු 

ඝෟෲ, හම nenledaed gaz 
Beatrice බ්'අඛට්රිස්, චාසභාචනක්හ හෝ 88 
9630:1%බ' අවරික්ස්, ! Cad අරණ 
Benedict බැ න ඉසික්ව්, ආශ්ීපිාද් ලෑබු (f. -a) 
Benjamin බැ. ජමිනණ්, දකුණ වෝ පු හසා (ගෙවන් 
වෘඝණෘවණන්න pao) 

Bennet බැණ්' නච්, Benedict හි ලුහුඹු Sha - 
Benny 8028, Benjamin හි ලුහුඬු විසිය 
Bernard 'බ? රීඩ්, වලසෙකුමෙන් ASAan 
Bertha 'බෘථ-හ, උ්ප්තිබන් 
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Bertie හෝ Berty *බෘථවි, Bertha කී ලංහුණු විසි 

Bertram ‘85°95, ථිලිෂසණ ක පුටෘ 

Bessie බෑ ඝ්සි, Elisabeth හි ena 5&0 

Cesar God, ord අගික, නිල් ඈස් ඈති 

Cain €ක්න්, ක මාන" msreCar, මලකරෑූව්ා 

Caroline නතෑැථ ඔම  ල හ්, (Charles ඛ. ) 

Catherine කැන්*'අරීණ්, i 
Catharina කෑ න්*අ ම ර' ඥු, නොක්කක්ිලිටු, ශුඞ 

Cecil සිසිල්, gee (7, -ia) 

Charlie චාර් 8, Charles 8 ex @ ES 
harley ( 

Charles Odd, AIRC, උතුම් ඉදාහසඝ් ඈ 

ඟී ( 7, Caroline, Charlotte) 

Christian හිස්'චක්, කිසනුසචහණ්සේට අයිනි, 

කිසහනුස්මඝන්ෂස් ¢qns නා (/, -ana, -na) 

Christopher ඤහිස්€ ටාං'ංඅථ, Adad වහ Sod 

ලඋසුලහ 
1] icili ඞු විසි අන්ක 88 ! , Cicilia ඝි ලං ගූණු 

Clara ක්(ෆෑ ථ' අ, දඋිප්රමහ් 

Clarence ක්(ෆෘෑථ 'අණ්ස්, A5SACS 

Clement ක්ලැම් ඈ ණ්ව්, Sag, අහුකමමපො 4:8 

Connie මකොහ්නි, Constance හි Esq විධිය 

Constance ම කෘත්ස්'ටන්ස්, Constant ව ඝත්ර් 

ලිංගික විගීය 

Gonstant ම 4: හ්ස්' බණ්ව්, fC, විශ්වෑස 
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Constantine @arrediedd, Seeds, BS 

Cornelius cami Bees, (අයිය Goj@:n&. f.-2) 
Cyril සිර්ඉල්,* උන් කැෂට 
Cyrus අ ස රස්, සූදඝියා [ Oct කෟෘරයෑ 
Daniel ඩැන්ඉ'දල් (හෝ)ඞෑන් 'යල්, 8n FHA 
CIdavishi®, පෙම්වහ්ත, අ:දාරණිය ( 7 -a) 
Demetrius ඩිම්ඉවීරිද ස, cas දෝචන: චීට අයිනි 
Dionysius ලල ඩ ඔහිස්ඉද ස්, මුද්රිකසෟ්යය සමබඛ 
උඹ දොවිසඝාට අයන 

Donald ඉඞාන්අල ඞ්, උඞඟ අසිපතිඨා 
Dora ඉඬෘ'ර, (Dorothea 8 gap විසිය ) 
Dorothea 0.598: අ, 
Dorothy ලඞාර ඔහ, } ලඅවියහ්ඉගේ O15 5 
Duncan ඞන්ක් Ed, eeOe ced «Sagas 
Edmund ඈ ඞමණ්ඞ, වනව ආරක්ෂාකනරඡාහා 
Hdward අ ඞඩ'එර්ඞ, වස්තු රැකචලා 
Edwin ඈ ඞ්වන්, ec:t oom මිත්රඝ්ය, Cee oi 
අස [ කඩු වි දිලිසිම 

Egbert ඈ ංග්'බාර වී, wna ene SEDs, 
Eddy ¢1&8, (Edward ex Edwin හි ලුහුඬු 

වීඨිය ) 

Bleanor ඇඈල්ඉඅණෝථ, 2 ආලෝකය 
Elinor ඈල්ඉ anid, 5 
Elisabeth : eghacdo වළ Elizabeth: i ඉලිස් 4; නී, දොචයණ්ට 
‘Eliza ඉල 'ස', mcf) 
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Ella age 
Fllen ඈ ල්ලෑන්, i Eleanor හි Sse) විස 3 
Emeline ඈ ම්ඉණ ආ ත්, } විය8වහ්න, උන් 
Emmeline ඈ 'මම්ලෛල න්, ca aan 
Emily ඈමංඉලි, (—Emeline 9.) 
Fmma අැම්*ම, (=Emeline 9.) 
Fmmie ඈමිම්, Emma හි gp 83x [ ගය 
Emmanuel ඈ මමෑ හ්යුආ ල්, දොවියෝ අප සම 
Ernest ආථ ණෑස්ව්, ඔහෑකමිස් ems ලෑදිව 

; 

කරණ ( 7, -ine) 5 

Eudora යුඞෝ*ර, Sarma  [Cest. f.-ia * 
Eugene යුජ්ක්, මනාව cass, උතුම් කුලයේ be 

Eusebius යුම හබිඅස්, ලු ඞාවන් 
Eustace යුස්ෂටස්, සනීප ඈති, 86 
Eva ථෑව, 
Eve &5,§ ඒ ෆිතඝ [eda . 
Evangeline ඉවෑ .ජ් හ්, an ආරංචි ගෙ 

Everard ඉඇච්*ආරරථඞ, එල් ලෘරෙක්මෙන් ශක් 
(4 

හමන් . 
Faustina ආස්ළෙට හස, ! චාසභකාවක්හ > 
Faustine අස් වෛස, el! 
Felecia ලිලිණ්ඉ 'අ, G8 mo £ 
Feliz ෆීලික්ග්, ප්රිනිමින් ( f. -cia) 2 
Ferdinand @:58a0:<88, නිරඊභිහ 
Festus 09: ඝ්ටඝ්, ප්රි මන් 

Fidelia ම යගිලී. ඈ, විශ්වෘන 
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‘lorence Gomadasd, ලේ අට ගන්න, පූදිඟ 

frances (3රණන්සිස්*, Francis හි ස්නි ලිඞගය 

Francis Gadw@d, Bene ( 7, -es) 

Frank රැක්, Francis හි gag විසිය 

Federick, 1 සමාදහය, ආණ්ධ්රකාරයෘ (එහි Sag) 
Frederic, ॥ විඩි:]71'60, Freddy) f. -aleajdxs 

Gabriel ගේබ්රිණෑල්, මදාවිශක්ගේ da. ems 

George ජර්ජ්, ගොවියා (ලුහුඹු විසි 5: Georgie, 

7. -iana, -ina 

erald ජෑ 5@68,)2 හෙල්ල බලය 
‘erard ජෘෑරථ *අර ඞ, [හෝ ලම්ස්ස් 

5:0£0අ46 5546.8, හෙල්ල දෘරණ aod 

‘Ibert ගිල් 'බාර්ව්, දිලිසෙන, ඈ පය 

)01:6% මගොඞ්ඊ, දෙවිශක්ගේ සමාදහන 

odwin 6MHSaA, අව්ය මිත්රයා 

rrace ශ්ර ස්, කරුණාව, ශ්රිශඨෘඞව 

egory GAGDDS, මුරනරූ ඳා 

annibal හැන්ති'බල්, - බාල් (GHs80s. decd- 

3020 දෙොවියා) ගේ md, 20 

striet ඈෑරීරිඈව්, ॥ Harry ඟෟ Henry හි 
arriot ගහ හැරරිඔව, | ස්හිලිංගික ලුහුඬු 58 

celen Eqs, ( 
delena ගෑල්ඉ'ණආ , ඈලඵලෞෝ කය, O&e 

Henrietta ©.838q,9-0, Henry හි කුඩා &:5 

ඉඟමන ස්තනිලිංගික ප්රංශ විසිය 

Henry හෑන්රී, ගෙයි සවෘම්යෑා, ගෙදාර ආ ණ්ඩු 
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amdas. (ලුහුඬු SSa: Harry. ¢. Henrietta, 

Harriet) 

Herbert 'හෘථ 'බෘරවී, edandm qeeceima 

Hercules ' හෘ ඒ ක්යුලීස්', Cameo S58H 

Herman 'හාථ 'මණ්, Ga භට ඨෘ 

Hilary හිල්'අරි, ප්රීජීමන් (/. -ia) 

Homer @ms'D5, ඈ පය 

Honora e236 ණ් ථ්, ගරූ තඛ්යුන (ලු හු ඞු 

Honoria ආං ණරි', ! $8: Norah, Nora) — 

Hortensia මහ ඊටෑ Mas, චතු කාරි 

Hubert හ්යු'බථට්, හිත ථූජ්තිමන් 

Hugh අු, Boa, masa 
Hugo ක සිය 

Ignatius ඉග න්හ්අස්, ඉහා උනන්ථදථු, සෑර 

Ingran ඉර ගරැ, පපීිනත කපුටෘ 

Isaac 
Ivaak ( ඵංසඝංක්, සීතාව, සිනාම ස් 

Isabella ඉස් "අ බැ ල් ' ලෟ 

[sabel ඉස් “අබෑල්, (=Elisabeth ©.) 

Isobel ඉස් Barc, 

Jacob Sse. පස්සෙන් යන්නා, උපෑයෙක් 

ඉගක්කරගන නා (Jimmy. /.-ina) 

James ම ප්ල්ඝ්*, (=Jacob බ.) (ලුහුඩු විහිය: 

Jane පේන්, John හි ai Gos 

Jerome 4,529, QUMID0 

Jessie ජැස්සි, සචාමිභ්චහන්සේගේ කරුණාව 
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Joan die, 7 
Joanna ජොඈ cs'so, | John හි ඝඟ්රීලිඞෲ සං 
Johanna ම ජාහෑන් "භ, | 

John මජන්, දොව්ඳුහඟේ නරූ ණාමීඝ්භ ode 

Jonathan මජං න් ''හන්, දොවියන්ඉග් ado 

Joseph මජ්සැල්, එහෙම MO දාරූවන් ලබා චා 

Joshua etidce, ගෑ ලචී. ම eqSac3 

Judith 638, ප්රශංසා ලෑබූු (ලු. 5. Judy) 

Julian eg@ ess, epee ගන් පෑචත eof fF. -&) 

Julius “g@ed. agesa හා රැවුලක් ඈති 

Justin ජස්ටින්, ඩ්ය මිධා (7 -2) 

Kate කේට්, Catherine ශි ලුහූ SDH 

කැර 
Katherine § කැඟ් *අරිංඥ්, (=Catherine බ-) 

Lambert ලෑම 'බාර ව්, හම ඉඞම් Meo cho, 

689 ළඅළිප්හය 

Laura මලා *ර, මාපන් කුරූ ඳු BOND 

ය න eqiciate, } OOM න්ද ම් 
Lazarus ලෑස්'“'අරස්, දොවිඝඝ පිහිට හ් 

Lena ලීංහ, Ilelana & ලුහුඞු විඞිය 

Leonard ලැන් "ආථඞ, සිංහලෙකුමමෙන් esid මහ 

cos නිථහිහ 

Leonora @@6o0/'6, (—Bleanor බ.) 

Letitia ලිවුණ් ඉ 'අ , 
Lattice O05 | වාඝණාවන්න කම, ජුණියං 
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Lewis 894, G80 යුඞභබටසා 

Lionel ලෛඔඹහනැෑැල්, තරුණ සිංගඝා 

Louis oe, Lewis හි ප්රංශ විසින 
Louisa @9:0" 
Louise ලූථී ස් ' 4 Louis හි ස්හිලිංගික විඞින 

Lucia ල්යුසි' අ. Lucy හි ඉතාලි චිසිය 

Lucius ල්යුඡ අස්, අලුයම උපන් (f. -y) 

Luther gad, 4640 යුඞක ඒැ 

Mabel මේබඛෑ ල්, gaged a 

Sie eh මෑග්ගි, Margaret හි ලුහුඬු £50 
Meggy 
Marcellus මාථ සෑ ල්ලස්, Marcus 8 කුඞා බෑව් අඟ 

| Oe චිසින (7, -a) [ඵන්හා (7, -ia) 
Marcus මාථ කස්, G50, අඟනරූගෙහක් 5,00 

Margaret මා ථ 'ගරැව්, මුනු ඈට 5 

Maria 'මෂ රේ අ, Mary හී (ලෑහෑැන් 58a 

Marion මෑථඉඹන්, Mary හි ප්රංශ SS 

Martha මෘථ*ත. උතුම් ස්නි (ලංහ්රඞුව්සිය: Matty) 
Martin 23538, අගඟනරෑගේ, යුඛනාමි 

Mary මෙරි, Sian (ලු. චි. May) 

Matilda tas Ma බලසඉ පන්හභ යුධක න්යාව 
Mathilda oc. ව්. Matty) 

Matthew මෑහ්යු, සචාමීභ්චවහහ්සේගේ හෑග්ග 

Maud 6038, Matilda හි ලුහුඬු විසිය 

Maurice ම මෘරිස්, මරක්කල, කලු 

May මේ, මැයිමණ £*, Mary 8 ලුහුඩු E82 
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Mercy *මෟ ඊ සී, දූඝෘච 

Michael e@9es ඈ ල්(හාෝ ම මෛකාල්, S¢5as5 

වෑනි කචරෙෛක්ද £ (ලු, වි, Micky) 

Miranda මිරැණ්-ඞ, ආ දූරශටයුනු, උනුම් 

Morgan මමාර'ගණ්, මුහුදු යෑෘත්රා සැරූ 

Moses ම මසෑස්*, චනුරෙන් ගන් 

Myra 66@'6, වැලපන්නී 

Nancy 2,538, (Anne 694999 omqgn හා මං 

ඝක්) [ හසා, QOS අයං 

Napoleon ණෙමපෝලිඔසන්, වණ මිවි්යාවනේ සිං 

Nathan මස් 'හඬන්, රදුන්නභෑාවූ නහෑග්ග 

Neil 
Neal § නීල්, ප්රධෘන අය, නාසංකයෘ 

Nellie ) නෑ ල් ලි, Ellen, Helen, Eleanor හං. 
Nelly එක් Saas 

Nicholas) Gai@Qed, ජනයාගේ ජෲ 
Nicolas } 

Noah eae, Sedat, සෑ හඟස්ඹ 

Noel e@iand@, හන්නල, atoad &S coon 

Nora ණඟෝ රා, Honora, Leonora, Eleanor 
Norah හි exe) විඨින 

Norman ම හර 'මඤ්, ඉහෝරමන් Héed අය 

Oliver ඔඹල්ඉ*වථ, ‘MES’ BS ගස [ f. -ia 

Patrick පෑට්රික්, උන්න ම. (ලු. වී. Pat, Paddy. 

Paul ඉපාල්, කුඞා (7 -8, -ina) 

Penelope cisigseid, Stim 
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Peter 2°06, පමිනශ [ ( f. -pa) 

Philip ලිල්ඉප්, edn ආදරය ඈෆග්තා 

Ptolemy මමා, 9, DSHS AQCLECTH 

Rachel 5560.4, බැටළුඉදෙණ 

Raphael LGA, මද විජය gGomBein [as 

Reginald A4¥guaieA, බල 9 මපහඟ්න BAG 

Reynold රැන්ඹඕි, 9 ඞී, ! (—Reginald බ.) 

Richard රිව්'අර්ඞ්, ආණ්ගු කාරයෙකුෂමමක් බල 
සඝමපනයග, AG SEN (රු. 3. Dick) 

Robert ම රාබ්'ංඅථ ව, RE Asa dqvIeH 

Roland 
Rowland ( රෝ'ලණ්ඞ්, රටේ කීරථීතිශ 

losa ර*ස, C6529 (ලු. 5. Rosie රෝසී.) 

Rosalind Shi gach, රෝස IQds9s 

oe 

Rufus died, රතු, රතුඉසකෝ ඇති 

30-00 සෑ'සහ, ) ඉර 3AD, ථ්ජනිඉමන් 

Sampson සැ මජ' සහන්, |, ඉර, මහා ප්රති සෑප 

Samuel සෑම යු, ඉදූවියභ්ගෙන් cig හෝ 

ඉල්ලු (ලු. 3. Sam) 
oaran 

Sara ( සා'ර, රාජ කුමාරි mo, Dv 

Sevastian 629,49 ~, ගරූකට යුතු 

Sehina BBaR’r, 26 

Sibyl BBew, අහෘශශ දෝ Sadd 
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Silvester, නාරි පිවිඝර2 ඇඟි 58d, 
Sylvester, පිටිසර 

Simeor සිම්ඉඹ හ්, ?් ofa, goa 
Simon ඉන්සමන්, 

Sophia om@®-¢, ප්ර :බුච (ලු. චී. Sophy) 

Solomon සොල්ඔමම්න්, සමාද භ, ශාන්න 

Stephen ස්ථඵීවින්, ඔටුන්හආහ ( f. -ana) 

Theobald BQHEDIi GSD, මිනිසුක්ගේ Vda 

Theodore HDsaid, ogdazaiad oid ( f.-a) 

Theresa හැර 'ස, ධංහ්යය-රල් ඉගණයන්ජතා 

Thomas omg, තහිබුල්දූරුවා (ලු. S: Tom, 

Tommy. /.-a, -ina) 

Timothy වි ඹ හී, දෙ වගඤණ්ට ආය ඈති 

Titus 6@000d, පු චවේසමි | පන්ය 

Tobias eOJecA'e4, D230 බගහහේ්සේ an 

Valentine වෑල් ඈ ණ්මටෛහ්, essed 

Victor වික්*ට ර, ජයඟන් අය (7. -ia) 

Vincent සින්සැෑණ්වි, ජයගන්න 

Virginia 'වර්ඒ න්ඉ*3, sands 
Walter වෝල් 'ට5, ඛබලස පනහ ga ඟටයා 

Wilfred විල් (රථඞ්, සජීර සමා ද්යනය 

Wilheimina විල් හෑ ල් මං >. (/ ඉංග්සි William ට 
ass sda Wilhelm හි සන්ලිඞගය ) 

William ඒල් එම, සපරංශණගේ ga තනතොපජ්පය, ආර 
කෑ එ (ලු. ක්. Willy, Billy) 

Winifred චිර ඉත රැඩ්,) සමාර හයේ මිතුයා. / ලු. 
Winfred විණ්ල්රැ ඞ්, i චී, Winnie 2238) ; 
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Principal Countries, Towns. ete- 
ළෝකයේ Shaw රට 

ROS ආදිය. 

—(°)}—— 

Aberdeen ඈබ්ංඅථ්ඞ්ක්, demmOadansd දව 
ර්ක් 

Abysinia ඈබ්ඉස්සින ' අ, අ පිතා වෙ ඟෑැ.පලානක් 
Adam’s Bridge ඈ ඞැෑම්ස් OSS, රබේසඝ්සරමන් 

OB G59 අතර ප්රදෝශය, සේනුඛනාය 
Adam’s Peak ඈ ඞැ ම්ස්' පික්, ශ්රිපාදක න්ද 
Adelaide ඈඞ්ඉලේඞ්, ¢. ඕස්තෙළියාවේ ඉගඳාුවර 
Aden ඒංඞක්, ද. අරැබිඥේ මූදුකර Nodasst- 
Afghanistan අඟුගෑඟ ඉස්තාහ්, ඈසියෘවේ රටක් 
Africa ඈල්රී'ක, අපිකා නම් මහ රට [dds 
Allahabad අල්ලගබඞ්, ඉන්දියෘවේ ච. පලාහගනේං 
Alps ඈල්පඝ්, Sadiced කඳු content 
Amazon ¢,8:qoessd, දෑ, අමෑරිකාෂව ගගක් 
Amsterdam ඈ€ ඝ්ංබථ්ඞෑ ම, Sediced හැංදරං 

ලෑණ්ඞ් රටේ අගඥුචර 
Annam ඈ ණ්'හම්, Saad දකුණු දස dct 
Arabia 'අම 5 ඞ්'අඇ, ආසියාවේ නිරිත cen රබ්ක්' 
Agia ''ඉ, ලෞ්යකෂය් (2කර1පඝසබට © ගෙනහිරං 
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285) මහො emOhac et [පලානක්් 

7.9 38,0ාොා_ ඈස්සෑම්, ඉන්දියාවෙ නෑ SO DHS 

Athens ඇන් ඈ න ඝ්*, ගිස්ථටේ අ. හු. (Hons. 

Australia ඕස්ට්රෙළු 'අ, පෑස ඟක සෑලර්ය් OME 

Austria ඕස්ව්ර් 'ඈ, එර උගේ ලද පලාරදආරටක් 

Bangkok ඛෑ ංම කෑස, &ceD emxts 

Batavia ඛෑ වේවි අ, ජෘවෘරවේ ඛහාඞයනම් පටුදෘ 

ගම [අසල ථ්ඛබක් 

Raluchistan බලු විස්තා ක්, 4:20:65 ඉඅඇඟ්ද්්යෘ'ඒ 

Belgium බැල්ජ් *අම්, ඒරෝපයේ Oc®™ දිසාවේ 

oc est [හනේ) ඛරණෘ ඝ් නුචර 

Benares බැඟ්ආරීස්:ං, (@WEDED De@ පලෘ 

Bengal මබං ගෝල්, ඉන්දියෑ;වේ වංගරදෝ්ශය 

Birmingham 'බාරථ මිංඝෑම්, එංගලන්තයේ ofp 

හුඑරක් [හෘත් GOD අග dG 

Bokhara මබාක ආ නා, මධං:ම ¢:B2265 ded 

Bombay බො මබේ, (ඉන්දියාවේ බටහිරදරදොඝස) 

බොම Goa [ නුචරණ් 
Boston බෞස්'ටහ, උතුරූ අමෑරිකඟහා₹වේ අශ 
Brazil බ්රසිංල්, py අමැරිගෘචේ cern 
Bristol ඹරථිය' 65 ල්, එංගලන්අ ඨේ oka හූවරක් 
Brussels බ්රස්සෑ ල්ඝඥ', Occiced බැල්ජයම. 

605 අඟඳදරූවර 

9... 
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Burma බාරථ 'ම, ඉන් ජීයාචවට men an ds82 

E85 බුරුම SO 

Usiro කෝඉරා. SGScCD ඉහවන් Sad රට අග 

නුචර [වේ අගනුවර 

Calcutta කෑල්කට්'ට, ඉබංගාලේ am ඉන්දිඨයෘ 

California කැ ල්ඉ ම ථ Me, උ. ඉමැරිකාවෙ 

ප්රසිඞ ගුචරක් [නේ) කල්පවිය 
Calpentyn mora, (@ නෑවේ වයඹ se: 

Cambridge අඟ මබ 55: 1.92 Vass @a ශෘ 

සතුශාලාවක් co.5 ධුඑරක් 

Cape Colony ඉකප් කොල 'ඉන, ඉපුකංවෙ දකුණු 

පලාභන [පලාතක් 
Caucasus මතා mrad, රූසියක් රාජ්යයේ Sas 
Ceylon Beeis, මෙම Gomes [රක් 
Chicago ශී හා ගෙ, උ. අමෑරිනාවෛ ප්රසිඞ <2 
China 650°, (ආස්යාවේ නෑ. 839) Sasd 
ශය [ථවේ රට අගදඥුවර 

Christiania කිස්විආ ඡි නා. උ. ඒ්යර්පයේ නෝ 
Cochin කොළුක්, (£628 cmeae) නොභචිවින 

MOD නුවර [| නුචරවුූ කොලඹ 

Colombo Sse~mteat, ot® Cade අග 

Delhi DAE, PWer105 o.SD omen Ed 
ලි චර [ පලාතේ රබ්ක් 

Denmark ඞෘන්මාරන්, ප රෝපජයේ Aaa 
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Dublin DIAM, cAS ened අගදුවර 

Edinburgh ඈ ඞ්ඉන්බර ඉරේ, domed nod 

අඟ නුවත [රටක්, මිසර දෝ්ශය 

Egypt S439, අප්රිඝාෂව් නිරිත පලා නේ 

Europe god, ලෝකාෂය් (ආසියාඑඛ A088} 

" එරෝපය ඇආඇමැඟහි මහා කොට්ඨාසය [පලාතක් 
Finland ලිස්' ලන්ඞ්, රූස්යාෂච් O20 දස 

France UG රන්ස්, (ඒරේසමයේ මෑදෑහරිමිය්) 3a 

edna fa:cg 

Guus oo (6, ( ලඹකා€ව් oan පලා ox) 
Gaczes mated ඉන්දිබාවේ ගංගානම් ගඟ 
‘Geneva ජඡ වූ, ඒඅරෝපමයේ ස්විච්ස්ය,(ල HA 

රවේ අගගුවර 

Glasgow ග්ලෑස්ගෝ, damiegdaed o3d 
Qroat [egt රක් 

Goa ගෝ'අ, G ඉන්දියාව බටහිරි මුදු ගර 
Great Britain ග්ර රට්බිරි ට'අන්, Sadjiasd එිං 

ගලන්තය, edd, dem Oe daa amddd 
ඇඈතුලන් OMASMoOsa a9 B55 

Greece Oe, දකුණු ඒරෝසපයෙය් ග්රීස් දේශය 

Gireenland ශ්රින් 'ෆලණ්ඞ්, උතුරු ¢ මෑ රි තා. එ බ්ර 

ඉසාණ දාගින් 25 Soca [පලාහක් 

Greenwich ග්්රරැන්ඉජ්, ඉලාණ්ඩග් කුචර eae 

(sainea ගිහ්ඉ, ඛබමහ්ර අප්රිකාව SI 5 
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Gamburg හෑ මී'බාර්ග්.උ. Sood ied පලාහන් 
HGiodustan හි ණ්ඩුස්භතෘක්, ඉන්ද යැවබ 0:48 
mer ක මය [ඕලන්දා දෝශ 
Holland හාල් 'ලණ්ඞ්, (Sedlces චය ඉඹි) 
Hingary හං'ගරි, මධ්යම Socioed ළඹ: තක් 
Iceland ඉළු 2 *අණාඞ්, ස්කොට්ලන්නයඛ උතු 
රෙ පිහිවි Soces 

India ඉණ්ඹි'්, (දකුඟු ෘ:සියෑවේ) SHesdos 
‘italy ඉව් ලි, දකුණු ඒරෙපසේ ඉතලිදේශය 
Jaffna Sigs, (ලං. *2;වචේ) ඝෑපඞහය [¢d 
Japan 'ජපෑන්, (ආස්යෘව භෘගෙනහිර) des 
Java ජාචා, (මලක්කාමට දූකුණෝ) 43. Fen 
Kabul mae, qdaBda:w රට අග ගුවර 
Kandy ai<d8, ලං කෘ වේ මහනුවර ABA ප්ර 
#@ සෙංකඞගල දැවර [ දෝශ 

Kashmir කා ක්මට්, (උයා වේ වෛලය ) කාශ්මීර 
Korea  කර3රී'අ, (හෑ. ආඈසයෘමව්) යශාර්යා රබ 

Lassa ලස්ස, ටීබෑව් රටේ අගහනුචර 

Liverpool ලිච්'අරපූල්, එංගලන්තයේ 'ප්රස්ඞ 
ණුඑරක් 

London ලණ්ඞහ්, එංඟලන්භසඝේ හා බතාසෘ 
.. රාජෘයසේ අග෴වර [පිහිවි Scessy 
Madegascar මෑඞඩ්්'ආගැස්'සංර්, gsm? නැ. 
Madras මෑ ඞ රැස්, දෂක්්රණු ඉන්දියාවේ මදථුරාසිය 
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Madrid @230, desapredasd අග දුව ර් 

Malacca Diera'@, (දූ. pms cequad 

චූ) මලක්කාව [mess 
Manchaster මෑ ඤ්චෑ 6. බථ, එංගලහ්තනයේ 688 

Mandalay මණ්ඞලේ, උකුරු බුරුමේ අගකුවර 

Masaachusetts මිස් 'අච්යු'සට්ඝ්, උ. අඹැරිකනා පෙ 

ප්රසඞ පලෘතක් 9 

Mecca මෑ ංක්'“. ced ප්රධාන tds, මෲං 
964,00: 6250 GD ගුවර 

MediterraneanSes Q,€@ Cede qa 8 dedio 

Bax ආසියාචන් අප්රිකාඵහ් අතර gq, Eds 

ඞ්ර ණි Oe [පලාත 

Mexico මෑ ක්ස්ඉමණසො,. උ. අමැරිකෘවේ දෛකු 

Mis:issippe මි : ඉස්ඉතප්ඉ, උ. අම;ර්ෆෟ2චේ ගං 

ගෘඑක් (scised ඉහා දිග ගභ) [අලාහ ක් 

Mongolia ඔහ ඛාං ඉනු1ලි*ශ, Baddzad උතු 55. 

Morocco ළමෝ ජයෙක්ඕඹී, වයඹ අපිකාවේ පලාත ඟ් 

Moscow ඉමාස්යක්ා, රැසිසයාවේ පුරාණ අගනුවර 

Naples exiog@d, ඉනාල යේ අග ංඝුචර 

Natal Do, දෘූකුණු Fo = 288 can 

Negombo නිමගො ඉ බෞ, එ මම RAMGOH Jogo 

7 මනපාල්, (BArf රටන් ඉන්දියාචන් අතර) 
නේපාල රට 

Netherlands දර, දූ" ථ ලෑ; ණ්ඞ්ඝ්, (Holland බ.) 
New York හුදූසෝරක්, උ, qeO@Sarre® coda 
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Nile වනල, නෑ. අපුකාපචේ &5e% ames 

Nippon &dee:w, des Sees, ජපන්දබ 
Norway esx/de8, 20 Mediced රටක් 
Oudh ඹෟඞ්, ox e:ed අයෝධ්ය edaa 
Oxford ඔක් ඟ්ෆරථ ඞ්, ඵඞගල න්තඉස් Eos oar 
ගංලාමක පිසිවී Nios [සෑගරයක් 

Pacific Ocean oder ඕෂන්, 28 මහා 
Paris පෑ ථිඉස්, ssaed අගනුචර 

Patna පෑව්ංහ, බ. ගාලේ mde, පෑළලුජ DES 
Pogu ප්ගු, පහල ACiD6ed කොට්ඨාසයක් 
Peking පිං, චීන මඌදෝශයේ අගනුචර [රබඛක්් 
Persia 'සාථ්ෂ අ, gofic:6 නිරිත දෙස පිහිව් 
Pera 86x, ¢. අමෑරිකාවේ බ. Dems පලාභක්ක් 
Portugal පෙ බ්යු'ංගල්, ස්පාසසදයට බටහිරිංහ් 

පිහිවී ප්රතිකාල් රට [රටක් 
Prussia ප්රෂ්ෂා, ජර මණිසබ උතුරෙන් පජිහිව් 
Queensland ක්චිහ්ස්'ල ඤ්ඩ්, Ademsr:eH ඉ 
m2 මදෘස පල:න න [මුදක්, රනුමුද 

Red Sean AES, hie සහ මිසර ද්ශය ems 
Rome රෝ, ga:@ ර්වේ අග med 
Russia රහඟ්'අ, ඒරෝෝපයේ Sommecn Ba 

ථරාස්ඨගාං රාජ්යය 

Sahara 'සහා.ර, ¢. ¢Ean:e® Osea භාරය 
Saxony සෑක් සොනි, උ. SSO med පුරාණ em 
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බ්ඨාසය ක් [රෙන් 835 sO 

Scotland demO eH, එංඟගල හ්තයට CQ 

Siam මෙසම් (හ්) &¢9, ආසිය:වේ Sacd 

eqedss 8585 සියම් රට 

Siberia ස හරි*අ, 5. රූසියාවේ රබක් 

Sicily සිස්ඉලි, ම ධ්යදාරථණි Ged විශාල coast 

Spain ස්පේන්, ඒරෝපයේ ASmece රටක් 

Stockholmi ස්ම ඛබෘක්ඇගෝල්ම, ස්ව්ඞන්රවේ අ. x. 

Suez සූඝෑස්', රනුමුහු€දද උ. මනෙලවර පලාත 

Sweden ස්ව්ඞ්හ්, උනුරූ ඒරෝපමයේ 60a! 

Switzerland ස්වීවී'ස'ථ *ල ණ්ඞ්, Isdicod om 

ලියට උනුරෙන් ධෞ්යෙම ced dds 

Tartary ටෘථ 'ටරී, ආසිසාමව හා ඒ රෝපණඥේ රටක් 

Tibet විබැව්, ඉන්දියාචට උනු රන් පිහිවී රට 

Tokyo වටකිඕි, ජපන් රාජ්යයේ අඟගුවර 

Trincoinalie CSTs ලී, නිරිකුණාමලය 

Turkistan ‘OS Adis, ආසියාවේ ඛඞෞ්යම of 

ත් Hokdos රට (WEB Gena 

Turkey 'ටෘඒ ක්, pare) ගා Sediogd 865 

Venice චෑ wed, ඉතාලියේ ota හුචරක් 
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Froms of Address, etc. 

ලිශඛ්ලි BES යොදන ආමතන්ත්රණ 

බිඨි ආදිය. 

[(1ත්ව (ලියන විසින, එ ආවතතන්න්රණය,. 3=You 

චෙනුවට ඉයොාදෘඟහ පද] 

‘e645, 1 The Right Hon. the Earl 0[---( සථෘ 

ක), 2 My Lord. 3 Your Lordship. 

ආරච Ds@I2, 1 Wis Grace the Lord Arczh- 

bishsp vf—(2O.m) 2 My Lord Arch- 

bishup. 3 Your Grace. 

ආරච Sepa v, 1 The Venerable the Arch- 

deacon of—(28:292). 2 Venerable Sir. 

කුමාරශාට Agwy smoenms ශොවන), । His 

Royut Highness Prince—(m91, 2 Sic. 3 

Your Royal Highness. 

ඞ්යුන්ට, 1 His Grace the {Dike of— සඵ කෲ) 
2 My Lord Duke. 3 Youre (trace, 

Mam CK&AOs ශාලාව HDA S2dacKhq, 1, 
(හව් කහෙන සම) The hon. Sir— 
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(නම), (eS HOGmE as 6m6 28)The 

Hon. Mr. Justice—(a99),2 Sir; (5 හිශ්චණෲංා 

eces gesimdo) 2 My Lorde 3 Your 

Lerdship. ඨ්ට් 

පාදිරිවරූණ්ට, 1 The 185%, ~~~[හ ම). 2 Rev. Sir. 

Se6:35, | The Right Rev. the Lord Bishop 

01-~~~-(සථභඝ), 62.820" The Lord, Bishop 

01---(සථෘ න ඝ), My Lord Bishop, 3 Your 

Lordship. 

ජජුබ, 1 The King’s Most Excellent Majesty. 

2 Sire හෝ May if pleare Your Majesty. 

3 Your Majesty. 

ලංකා ගඞ්රකනාරයසෘණණාට, 1 His Excellency the 

Governor of Ceylon. 2 Sir oui May it 

please Your Excellency. 3 Your Excellency. 

ම ගිහිඋතුමකභ්ගේ භායෲ්යාවුණ්ට් Sense His 

ඔංඑදැවට Her «, 5166 oxi Sir ඉවගුවට 

Madam, King’s e920 Quszen- දූ, 

Prince ම වනුවබ Princess දෲ @mgQ. සා 

මාහ්ය CG Ize 1---(හම) Lsguice; Gdam 

OOS OD Mr.—(MD).2 (TEQIDOD gg 

මාණය ©, 500) Sir, Dear Sir, Mv dear 

Sit, (3066 යමාගමකම) Messrs.— wy). 
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2 Gentlemen ලම හෑ මංහෘෑආන් Dear Sirs. ee gD 

පත මලබ එක් පිට Feo 53a ලියා Ferd 

The Humble Petetion of—( අයරුම්කරූ ගේ 

ඇම) of—(c&.9 xdome) Bar mOatsn wa 

GOMOD Kespectfully i{Sheweth eesea 

අල රු ගරූ මව වට ලදහ a Bm gar 

mdmecd වියයුතු. 

අඇගඇඇ~* සූවිම්ඨක් යොදන අවස:ඟ Ods:— 

රජුට, ।! remain, Sire, with the profoundest 

veneration, your Majesty’s most faithfut 
subject and dutiful Servant. 

ඞ්යක්ම. I remain, my Lord Dake, your (rrace’s 

most devoted and obedient Servant. 

අඇ්යයණ්ට් වංෑවහාර කටයතු විහි oF අන්තිම 
උදාහදණඉයේ qin® පද. වෙණස්සජිරීමෙන් (බැබි 

යහෑකිය. ඒ e€ede:—My Lord Duke ඉවනුවට 
@em ” අඞඛකඟය ලඟ දක්ම් පදා බහෟ your (7 ෲල6'6. 

වේ හවට 3 අඞඛකනඨ ලඟ දාක්වු පද (අගට ”5එඵඑකතු 

දතොට) ඉබ: වේ ණස්හල කල උමච්මණහා £8 ලෑ 

මෙන්. I remain මචනුවට 1 am මහෝ I have the» 

honour to be ඝෝ යෙදිය oa. සමාගමක් හෝ!' 

Sslomes කුට 218 ocean ¢daosades 
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චල්ලණ I වෙගවචට We e2:¢3. කෑමනී 08 de- 
voted චෙහුවබ humble ඳෘ devoted and obedient 

@D2SO obedient පම්ණකන්දෑා GaGa මහාය. MiG 

මීහසණ්ට ගෙ සම මනාහොහ් Sad අසවලණ්ට 

ඝචන Gnd 1065~(ඇම ) හො My 106::'~~(ඇහම) 

Ses පටක්ගෙණ | am yours affectionately(@as 

ඉංගාඞආ් truly මහෝ faithfully මහ sincerely) Bo» 

අළසනකරණු. grgten te අවසාන චංකාෘය 

@Se6a:—And the petitioner, as in duty 

bound, will ever pray. 4m සහ සථාභය මුලට 

ඉසොඳානු. උ. Balapitiva. 20th September, 1905, 

Foor }-——_—— 

Greek and Roman Deities, 

Heroes, etc. 

Gay රෝම දෙඛව්වරු, Adoal, ආදිහුං 

Achilles ඈ ශා ල්ලීස්, ප්ිලි'අස්ගේ asd මහා විර 
යෙක්, මමට්රොයි යුඞසේද් sees 

fEneas OB ed, Eded ad යඩ දස? ලැන් 

folue ර/ඔලසඝ, වාහෲට අධසිපහි දොවිෆා 

21:96 11:11:18 ඈ ස්ධ'දුම්ලපිඅස්, අපො ල් ලො ගෙ 
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පුර GOn S@OHGsam [Séeast 

Ajax ඒජෲෑ කඝ්, GQoad aned pao ජරභිත Oat 

Apis 838¢, හස්නකමීා saad අධිපහි මිසර 

6g0a2 

Apollo අංපෞල් ම(බෟ, dadest gw mde සං 

BD ඉමෙ එදාය G2G20 අයිපනි SS දෝවියෘ 

Atlas ඈට (බස්, පෘථිවිය කරින් උසුලාසගණ සිට 

659 පම්නයක්වු එක් saidecss 

Bacchus ඛැක්ක ස්, P@mo:20 අගඹීපති €දූවියා 
Ceres සිරිස් ධාහ්ය:ට හෟ මගෞෆඨසඉත අධිපළ්ද්තවි 
Cupid 2430, dda විහභග්ගේ ga හව දො 

Sax, ¢Oanxto [Oamd මහා 60/dsei 

Cyclops ඔමසෙක්ලොජ්ස්, එල්ඝාන්ගෙ කම්කරු 

Diana 6680:'m, 'අතකොල්ලොවථගේ පගනචවුහා 

නාම ඝහෝදූරිය [ested චසඝ සථඨෑනය 

Elysium ඉලිග්ඉඅම, මථණිඝ් පසු coos මහඟු 

Fabnlinua ගෑබඛාලිනස්, (අදූරැචමණ්ට කථ:ජෘරීම් 

උගහඟ්්න ඉදොව්්යා [adc දද්එහෘෂි 

Flora Geus's. මල් භා උය න්චලුට අගිපතිමදෝචී, 
Furies ග්යෂුරිය', මෙලෞොවද් කරණ 08 ගැණි පර 

ලොළඑද පළගන්ණන දෝවතෑවඵයෝ 

Hades ගේඞ්්ය, මලචවුහ්ගේ qa@® dan wha 

යට COE හම, Omes [eared dios 
Helenu mga, eBid යුඞඩශට ලගෙතුවූ ඉසා 
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Hercules "ඇල් ලීස්, ජ්යපිමබරගේ pea ඹහා 

ශක්ති ee ssi [50 ක් ඈහි ජල සරථීපයෙක් 

Hydra ඉළ ඞූ. 'ගර්්න්යෑලීස් විසින් මිරණල දෘ හිස් 

pHygeia මමහෛජ්', සන්ප්යට අසිපත ද්වී 

Hymen €€&€,2% විචව:ැහලබ අසිපහි ඉදාෘවීයා. 

Janus ඉප්ඇආඟස්, geaedeczbaesg පස්සට €O 

ese ert ඉඟ: Ftc ඉහා පුරාණ 6Gkas 

Jupiter ජ්යුපිංට ථ, eg මිනිසුහ්ගෙ EG පයාචු 

ec:e ¢@ ocEc:, බැඟස්ළති [ed 

Lucina @s@a, qcit edt cymced අසිපනි 

Lucifer ලංදගුසංලථ, උදය පෘඨණ ‘Ban /සිකුරා) 

Mars @:Eée, caad දූගිළනී දූවීඝෑ, gawd,» 

Mercury ‘8:65 46, ප්යපුටර්ගෙ මෙගහෙණනරෑවූ 

අ ථාව චෙලළ€ළමආඇආදඳාඥට eHoS ඉදව්සෟ, AGH 

Minerva ම. හාථ ව, gees) fs අලංකාර ශිල්පව 

ලට දූගීඝති edb 

Morpheus ශල සිර්ලිඅස, ණිද්රැව හා වපජරඇමලට 

දශිපභී Gis 

Muses $ යු'ස'ඝ, කාව්ය සංගීත අලංකෘර ශීල්ප 

ged දුබ්පනි මදවතෘවීමය් නව දොන 

Neptune miGcgm. ඹු දැ දාගිප දෛව්යා 

Pan පෑන්, එ ඕරුණද ගා cDamardaddc 

SE බදා G2 CCG අධිපති දරෝදී ද 

Plato ඡ්ලෲාටෙ:. පාහාල දොවිඨෑ, c€60 
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Plutus Segde, ධහෲබ අධිපති දෙවිය, කුවේර 

1191111128 ශග රාමියුලඝ්, Ddded gah රෝම 
Qlé ay ඵහි පලමුවෙනි රජ 

Saturn සෑව්අරක්, Sgt Oded පියා, සෙඝසුයා 

Sphinx ස්ෆිංක්ස්, ed55G ඉසමින් 3d: විසඳිය 
SMO AYE ඟෑ රකුෂසෙක් 

fartarus ටැථ 'ටරස්, දාදාව හරණ හාහාලය 

Olysses යැලිස්සිස්, ට්රේසඝ් යුඞලය් ges: ප්රඥා මකන 

£08 ග්රික් Moers 2 [atea දෘවියා 

Uraous «4 Qvad, wQrusdiw අහු*රක් gas 

Venus Bad, ads $2.9 ප්රිය mds යහ තේ 

චෑට අධිපතී දේවී, සකුරා [ දේවී 

Vesta වැසඝ්'ව, BH හා CENd අධිපහි රෝම 

Vulcan වල් නන්, ජ්යපිටරගේ පුහ්චු ශිනිඝෘ 

ලෞෝග හමාභ්හයාරූඑණ්ට අගිපතී දොවියෘ 

Zeus ය*යුස්. ජදූපිටථ දෙවියාට Gs භඞෘෂා වේනම 

ස ම nn 
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English WeightS and Measures. 

EGS AS ඝහ Bayo. 

Troy Weight 

රන් ඵ් me බර. 

4 grains(grs.) ක්ෂ -1 carat. 

24 grains = lpennyweigit(dwt.), 
20 dwtsa. = 1 ounce (0z.), 
12 ounces (oz-.. = 1 pound [b.), 

5760 grains = 1 Ib. 

Apothecaries’ Weight. 

Sheng බර, 

20 grains = 1 scruple (ser.). 
3 scruples = 1 dram (dr.), 
8 drams = 1 ounce, 

12 0% = 1 lb. 

-\voirdupois Weight, 

On MDD» බර. 

10 drams = 1 ounce. 

(16 OZ. == 1 15. 

14 103, = 1 stone (st.). 
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2 sts හෝ 28 Ibse= 1 quarter (qr.)- 
4 qre @@4 112 lbs.=1 hundredweight.(cwt “4 

100 Ibs, = 1 cental, 

20 ewt3.6a3 2240 105. 1 ton. 
7000 troy grains = 1 avoirdupois 10. 

Long Measure. 

දීන 8nd. 
12 lines = 1 inch (in.). 

12 inches == 1 foot (ft.). 
3 feet (ft.) ඤං 1 yard (yd.). 
6 ft කක 1 fathom, 

548 yds. =1 rod ෆෝ pole (po). 
40 poles == 1 furlong (fur.). 
8 furlongs <1 mile (nal.). 
3 miles =1 league. 

90 yds. ඉහ 5980) ft. xsl mile. 

Square Measure. 

eadd BaF, 

144 square inches=1 ag. foot. 
»y feet =1 ,, yards. 

30; yards =1 ,, pole. 
» poles ==! , rood, 

4 , roods <=] acre. 
640 ,, aeres ඤෲ1 sq- mile. 
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Cubic Meagure. 

HO Dore. 
1728 013 inches=1 cubic foot. 

27 ,, feet —1 ,, yard. 
20 24 “1 load of rough timber. 
50 ; eas =1 load of squared timber. . 
ae ධාණො = 1 ton of shipping. 

Dry Measure, 

Diss ¢3d මිනුම. 

4 gillsee] pint. | 
2 pts. ~~ quart. | 
4 088. | gallon, | 

2 gallons==1 peck, 
4 pecks ==! buehel. 
8 hushela=! quarter. 

Ale and Beer Measure, 
(2 සඈ 34 Bo). 

2 pinteme| රො. | 2 firkine=1 kilderkia, 
4 418. 1 gailon. | 51315, x1 barrel, 
ඔබ 0011, , 11 bars, =] hogshead. 

| 2 hogs. =1 batt. 

Wine : Measure. 

D120 280A මීනුගී. 
4 gills ක්ෲ | pint. 4? gala. —I tierce. 
2 pints ~~1 quart. | 84 ,, —1 0016 61,600. 
4 108, ~~~! gallon, | 66 ,, —1 hogshesd. 

16 gela. —1 anker. | 92003 115 gala.—i pipo, 
» —l ranlet. | 252 gale. —I tun, 

3 ඞී. 



( 882 ) 

Time Measure. 

කාල Saye, 

ෆ්!) seconds (sec.).=01 minute (min. ). 

8) min, ==! hour, 

24 hes. —1 day. 

7 datyee —1 week 

4 Weeks —1 month (1119. ). 

18 Lunar mos, —l1 years 

12 Calendar mor, —1 year. 

365 daya —Lcommon year. 

360 , —1 leap is 

8004, —1 Julian 
1 

865 7,5 ke 48 m. 01 seo.—! solar 
2) 

100 yeus —1 century, 

Linen Yarn. 

200 vare = [ cut, 

2 cuss nea fey HOG s 

3 heers . | bas. 

+ beeps w+ ! oping. 
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Qotton Yarn. 

zane 89. 

120 yards =1 skein, 
7 skeins 1 hank. 

18 hanks eel spindle, 

bushels 

sheet 

quires 

reams 

inches 

Miscellaneons- 

Ze 5532. 

=1firkin of butter. 

veel Sack of flour. 

.--1 bushel of coal. 

-..41 chaldron of (61, 

«el quire of paper. 

..-l ream, 

evel bale. 

seal palin. 

...] hand. 

-.:1 span. 

seed cubit. 

«+1 pace. 

.. 1 military pace, 

...4 rod of brick work. 

...1 square of flooring. 

v1 yard of lane, 
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100 aeres =1 hide of land. 
6030 feet - 1 knot(nautical mile), 
2241) yards veel Irish mile. 
4840 sq. yards 1 English aere. 
60) 9 .. ] Scotch 
7840 ey sesh Lrisht 

12 articles .. 1 dozen, 
20 +4 ...f score. 

5 score ...14 hundred. 
: ‘y ..-1 long hundred, 

12 dozen. 1 gross, 
11@ gallons ...] butt of sherey, 
194 cwts. el fother-of lend. 
24 02. eel great pound of silk. 
80 bushels ...4 last of grain, 

2016 pounds veel load of old hay. 
5G ක pack C803 | !* 

96 බෑං ඟැයේ Donat ලකුණුතුල Tmorwaeg 
සදු ඒ ඒ පදාචලබ goad Rodm පද ora) 
පදමේන්. මෙහි ඉයසාදානලදා අග පුහුනු] පදු & 
ශිමී්මයහ් SODA FOR බලා දතයුතු, HENS නෑ 
OM COMES BONS පමණක් ඉයෙඅහලදී. 
GOD seem HHI ॥ අකුරදා smramee; 
එඟෙණ් මෙය ලූග්රඛුූෂඅචලට උචමහාම් eme®. 
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Signs of the Zodiae, ලකුණ 

රෘශ CO Ge. 
Aries, the Ram {e@e) co 
Taurus, the Bull (®:@0) ep ian? eS 
Gemini, the Twins (Sam) 11 
Gancer, the Crab ( කඛබක) %5 
Leo, the Lion (සිංහ) see we 2 
Virgo, the Virgin ( කෲ) 7a  !॥[ 
Libra, the Soales (a0) ee ‘gree 
Scorpio, the Scorpion ( වෘශ්චික) ක සර ny 
Sagittarius, the Archer (Os) aay 7 
Capricornus, the Goat (මකර) ... 3 
Aquarius, the Waterman (කු $ස) ... AY 
Pisces, the Fishes (Se) vee x 

Miccellaneous Signs. 

මිශ්ර ලකුණු. 
+ (Plas) ගණනස්! එණඇංතුකිරීා ම් ලකුණ. 
— (Minus) ගණනක් අඩුකිරීමේලකුණ.,[(ලැතු ණා. 
% (Sign of multiplication) ගණනක් චෑඕ්කරගෙ 
+ (Sign of division) ගණිහක් බෙදීමේ Om a. 
== (Sign of equality) m@s බව දෘක්චහ ලකුණ, 
) (Comma) miko fest mEdOm ලකුණ. _ 
3 (Seui-Colen) 43 මඅක් d, Head හව එහ. 

2. Cc 
: (elon) oe ” CR. 
' (Fell stop) 00g dead nde විකල කුණ 



BG enHMUDOMNZEZ> AKON UWP 3 

a 

Eler ecaMtvaAe mY FEF ඉද න OI Xa 6? ~දී DR 
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The Greek Alphabet. 

Bet 

නම 

Alpha 
Beta 
Gamma 
Delta 
F psilon 
Zeta 
Eta 
Theta 
Tota 
Kappa 
Lambda 
Mu 
Nu 
Xi 
Omicron 
Pi 

©6513 we 

සමෘභ 9.9% ඉකුර.. 

දැ ෆ්ෆා 
ඬ් 

COW) 

eG ග. මමා 
ඬැ, Soa 

HS ද S ESC oF 

යුරමසකොණ් 
පි 
Gas 

a 

”ෘ। [2] 

Q 

පපු ස 
(සුලු) 



( 887 ) 

මේහි cegedd ames edged අකුර 
qrar8 2703 89D මුලට .යාදාඟහ ee: අකු 
Sig සදාචෙහි කඟඤකෙළඟ ජප්ථිෂසඝ් අකුරු ged 
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