
ද ොම්දෙට යන ෙොර කුමක්  

(17 වන සංවත්සර උත්සවදේ 3 වසර  රුවන් සඳහො) 

 

පිටිසර බද ආදී කාළයේ ....ගමයෙක් විෙ පරණ තාලයේ .... 

Pitisara bada adi kalaye…. Gamayek viya parana thalaye…. 

තරහ ගියොත් මිනිහ හරි සැරයි …බඹයර වයේ ගමන කඩිසරයි  

Tharaha giyoth miniha hari sarayi.. bambare vage gamana kadisari 

 

ගමරාළයේ පුරුයේ පවින්…කන් ඇයහන්යන් නැතිලු යදවිෙයන්  

Gamaralage puruve pavin.. kan ahenne nathilu deviyane 

ගමයෙෝදිෙ තමයි ඒ පැයේ …වැඩ කටයුතු පිළියවලක් කයේ  

Gamayodiya thamayi a pale…vada katayuthu pilivelak kale 

 

ගමමහයගත් බිහිරි වූ යකයනක්….ඒක නිසයි යදන්නා පෑහුයන්  

Gamamahageth bihiri vu kenek.. eka nisayi denna pahune 

යදයදනායගම කන ඇයහන්යන් නෑ ….ලණුවයි කණුවයි වයේ තමා  

Dedenagema kana ahenne na…lanuvayi kanuvayi vage thama 

 

යගදර උන්යන් එකම තරුණිෙයි …ගම යුවලයේ යකාමළ දිෙණිෙයි  

Gedara unne ekama tharuniyayi.. gama yuvalage komala diyaniyayi 

චීත්තෙක් සමග මේ රැදී …බදට කැයපන හැට්ටෙක් ඇඳී  

Cheeththayak samaga mal randi… bandata kapena hattayak andi 

 

කයේ බැන්ද පබළු වැට යපාටයි….අයත් බම්බු වළලු යදක නටයි  

Kare banda pabalu vata potayi.. athe bambu valalu deka natayi 

දුටුව තරුණෙන්යේ ඇස ්පිනයි….මුතු කුමාරි වායේ ලස්සනයි  

Dutuva tharunayange as pinayi.. muthu kumari vage lassanayi 

 

 

 



යරෝස මයලත් නටුයේ කටු තියේ....ඒ ළමිස්ි බිහිරි විෙ ඉයේ  

Rosa maleth natuve katu thibe.. a lamissi bihiri viya ibe 

ගමරාළයේ බිහිරි පවුලකි…..එතන යගයදර නිතර අවුලකි  

Gamaralage bihiri pavulaki.. ethane gedera nithara avulaki 

 

පවුල බලා කිකිළි නටනවා ….නටන කිකිළි යකයකර ගානවා  

Pavula bala kikili natanava.. natana kikili kekara ganava 

ගමරාළයේ යකාටුව යම්බරුවා ….ගමො බතල ටිකක් හෑරුවා  

Gamaralage kotuva meruva.. gamaya bathala tikka haruva 

 

යම්බ යවලායේ තරුණයෙක් ඇවිත් …යදාම්බයපට ෙන පාර අහනවා  

Me velave tharunayek avith.. dompeta yana para ahanava 

 

  යදාම්බයපට ෙන පාර යකායිබයදෝ……?..ගමයෙෝ මට කිො යදන්නයකෝ.  

  Dompeta yana para koybado… gamayo mata kiya dennako 

(බිහිරි ගමො බතල ගැන හිතා ) 

  බතල යහාදට පැහිල තියෙනවා…..ලායබට යදනවා හිටිිං පුතා 

  Bathala hondata pahila thiyenava…. labeta denva hitin putha 

 

යලාක්යකෝ ඔෙ බතල මට එපා ….යදාම්බයපට ෙන පාර කිෙනවා  

Lokko oya bathala mata epa.. dompeta yana para kiyanava 

බතල යහාඳට පැහිලා තිෙනවා …හාරනකේ ටිකක් හිටිනවා  

Bathala hondata pahila thiyenava.. haranakal tikak hitinava 

 

මම ඇහුයේ පාර යනායවයියදෝ ….තමුයස් බතල කතාවක් අහයි  

Mama ahuve para noveyido.. thamuse bathala kathavak ahayi 

යකයහේමලක් දන්යන් නෑ යවනින්…යලාක්කි ඉන්යන් ගිහින් අහගනින් 

Kehelmalak danne naa venin... lokki inne gihin ahaganin 

 

 

 

 



යදාම්බයපට ෙන පාර යකායිබයදෝ …අම්බයම්බ මට කිො යදන්නයකෝ 

Dompeta yana para koyibado.. amme mata keya dennako  

විෙපු පැදුර දැන්ම යදන්න බෑ …සාෙම්බ ටික දමා ඉවර නෑ  

Viyapu padura danma denna baa.. sayam tika dama ivara naa 

 

උයේ ඉලවු පැදුර මට එපා ….යදාම්බයපට ෙන පාර කිොපන්  

Umbe ilavu padura mata epa.. dompeta yana para kiyapan 

මිළ වැඩි නෑ  හරි ගජ ලාබයි … සාෙම නෑ යදන්නට යලෝබයි 

Mila vadi naa hari gaja labayi.. sayam naa dennata lobayi 

 

යම්බකත් මහ බිහිරි හටනෙක්….උයේ යගයදර නැද්ද යවන යකයනක්  

Mekath maha bihiri hatanayak.. umbe gedara nadda vene kenek 

අයන් දුයේ යමන්න යමයහ වයරන් …යම්බ මිනිහට පැදුර ගැන කිෙන්  

Ane duve menna mehe varen.. me minihata padura gana kiyan 

 

උඹවත් දැන් ඉතිිං නිංගියේ … යදාම්බයපට ෙන පාර කිොපන්  

Umbavath dan ithin nangiye.. dompeta yana para kiyapan 

තරුණයෙක් අද එනවමයි කිො …කපුටා කීයේ ඒ තමයි ඔො  

Tharuneyek ada enavamiyi kiya.. kaputa kive a thamayi oya 

 

අම්බමා අප්පා යදන්නා කැමති නම්බ …කසාදෙට යබායහාම කැමති මිං  

Amma appa denna kamathi nam.. kasadeyata bohoma kamathi man 

මම ආයේ යදාම්බයපට ෙන්නයි ..... මටත් වුයන් දීයගක ෙන්නයි .. 

Mama ave dompeta yannayi.. matath vune digeka yannayi 

 

මම ආයේ යදාම්බයපට ෙන්නයි ..... මටත් වුයන් දීයගක ෙන්නයි .. 

Mama ave dompeta yannayi.. matath vune digeka yannayi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


