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This is the 2nd Volume of  “ A Song Book You Can Sing or Play. ” 

Click any song from the index page, it takes you to the page with the 

corresponding lyrics. 

Play the song by using the link  " අසන්න ගීතය  "                                                         
 

Click any “ Page Number ” or “ Go to the index “  links , it takes you to 

the index page. 

 

If you need the Volume 1 of this song book , please write to me. 

asokal@gmail.com 

 
අපසෝක ලියනපේ 
Mississauga ,  Ontario ,  Canada 
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This song book is dedicated to 

the Great Sri Lankan Singer 

Visharda Amaradeva who 

celebrated his 85th Birthday on 

5th December 2012. 

This book contains 2 songs he 

created  at the age of 85. 
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 ටුන 

ගායනය ගීතය 

 

පිටුව 

 

1 විශාරද අමරපේව   ( A Latest Song )   ආදරයද පේ 7 

2 විශාරද අමරපේව    ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ  8 
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4 විශාරද අමරපේව   ජීවිතපේ තනි මිංසල 10 
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22 අමරසරි පීරිස ්    රාධා  28 
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83 පසේනානායක පේරලියැේද  මීන නුවන් යුග 89 
84 පසේනානායක පේරලියැේද  නන්දනීය ප ම 90 
85 ශාලිත අපේවික්රම    පිපුණු මලක 91 

86 සසර පසේනාරත්න   මාපේ පුතුට මල් 92 
87 පසෝමතිලක ජයමහ  අපි ආපයත් හමු පනොවුනා නේ 93 
88 සුජාතා අත්තනායක   රවුණු මල් වල 94 
89 සුනිල් එදිරිසිංහ අලුත් වැස්සක් 95 
90 සුනිල් එදිරිසිංහ කුඩා ගපේ මේදහපන් 96 
91 සුනිල් එදිරිසිංහ මහ වැස්සක් බිමට හලා 97 
92 සුනිල් එදිරිසිංහ   ාරු  ාලපමන් 98 
93 සුනිල් එදිරිසිංහ  ැන මැඩ කඩිති 99 
94 සුනිල් එදිරිසිංහ රන්මැලි සෑය විය 100 
95 සුනිල් ශාන්ත  දිය පගොඩ හැම තැන 101 
96 ටි. එම. ජයරත්න   අේමා සඳකි 102 

97 වික්ටේ රත්නායක ශ්රීමති තිලකරත්න ආදර ගඟුපල් 103 
98 වික්ටේ රත්නායක  අපි ඈතට ඈතට  104 
99 වික්ටේ රත්නායක   අපි හැඟුේ වලට 105 
100 වික්ටේ රත්නායක  මල් ලියකේ රැඳි 106 
101 වික්ටේ රත්නායක  සහින සතක් දුටුපවමි 107 
101 උමාරා  සිංහවිංශ  වසස්ානයට  අත වනල 108 
102 W.D. ආරියසිංහ   මා ළඟටම තව ලිං පවලා 109 
103 Links to music sites.  110 
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විශාරද අමරපේව - ආදරයද පේ 

 

ගිමන් හරින දියඹ දිපේ සුසුේ පහලන පවරළ ඉපේ                        
බැසයන හිරු අඩස සඳක රහස ්කියනවා                                        
සඳ ආදරපයන් අහස පුරා රටා මවනවා  

සත් දැහැපන් පේලි තිබුණු පනත් දැහැපන් ගලා හැලුණු    
මියැපදන්නට බලා ඉඳපු ආදරයද පේ                                            
නිල් අහපසේ ලියා දුන්න ආදරයද පේ  

නිල් කටපරොළු නිල ගෑවුණු                                                           
මල් දළ මුදු සුව රැඳවුනු                                                               
පතොල් ප ති කල් හල ගාලන ආදරයද පේ                                    
නුඹ රහපසේ කියා දුන්න ආදරයද පේ  

ගිමන් හරින දියඹ දිපේ....... 

 
 
 

අසන්න ගීතය 

 

 

 ද - ජානක  සරිවේධන           සිංගීතය - අරුණ  ගුණවේධන  

                                          

                                    

http://www.youtube.com/watch?v=J467jzLlDcc
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විශාරද අමරපේව - ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ  

 

ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ නුපුරුදුයි මට ඒ හැඟුේ                           
ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ                              
කිති කවයි  හද කිති කවයි ඒ හැඟුේ  

ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ  ආදර හැඟුේ  

සැදා අඳුපේ සැපලන තරු එලි මපේ හද තුල කරයි විමසලි  //   
නැපගන ගණදුර  වඩයි සතුවිලි                                                
පේ මගුල් රෑ  බිපඳයි ඉවසලි  

ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ ආදර හැඟුේ     

කිමද ප ොබ මල් කුමරියන්පන්                                                
ප ති විදා සතුටින් පනොඉන්පන්                                               
රහස නැතුවද මිං පනොදන්පන්                                              
තුරුපළේ බඹරුන් පනොපේද ඉන්පන්  

 
 

අසන්න ගීතය 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Xb8dZmyG8wU
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විශාරද  අමරපේව -  දරු දුක උහුලා 
  

 
 

දරුවන් තුරුල්පල් ඉන්නා කපල්යා 
දරු සැ  තරේ අන් නිවනක් පනොපේයා 
දරු ගින්දර හද හදවත දැපේයා 
දරු දුක තරේ ගින්නක් පලොව නැපත්යා 
  
දරු දුක උහුලා තනිව වැළප නා  
බුදු බව ලබනා පියවරු පවපසනා  
පූජා…. පූජා පේවා  
  
මහ පමර වැනි බර සතින් උහුලනා  
කදුලැලි සමුදුර පනතින් සඟවනා  
දරු දුක උහුලා තනිව වැළප නා  
බුදු බව ලබනා පියවරු පවපසනා  
පූජා… පූජා පේවා  
  
මේ ඇති දාටත් පසපනහස පුරනා  
මේ නැති දාටත් තුරුපල් රකිනා  
සසර පගපවන තුරු දරුවන් රකිනා  
බුදු බව ලබනා පියවරු පවපසනා  
පූජා….. පූජා පේවා  
  
 
අසන්න ගීතය 
 

 ද -  ධේමසරි ගමපේ මැතිතුමා 
සිංගීතය - ආචාේය පප්රේමසරි පක්මදාස           

 

http://www.youtube.com/watch?v=jA3XfXdZx8I
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විශාරද  අමරපේව - ජීවිතපේ තනි මිංසල 
  

 
ආ  රා  ධ  නා     ආ  රා  ධ  නා   
ජීවිතපේ තනි මිංසල අතරමිං පවලා  
හුපදකලාව   සුසුේ පහලන හදවත සනහා   
අතීතපේ ගිලිහී ගිය සතුට රැපගන යළි වඩින්න 
 
ආ  රා  ධ  නා     ආ  රා  ධ  නා   
  
පනලු සුප ේ කැටයේ හද  වුරු තලාපේ    
මැකී ගියාපදෝ…. කාලපේ පවරපළේ  
ජීවිතපේ දිගු ගමනින් අනාත වූ දා  
පසපන්හපේ සත් පියුමන් යළිදු පිපේවා  
 
ආරාධනා ආරාධනා  
  
එදා සඟිති කිරි සුවඳින් යුග දිවි අරපණ්  
ඔපේ උණුසුපේ…. යළිදු උ න්පනේ  
බිඳුණු එවන් රජ දහනින් සමුපගන යනදා  
ඔපේ නුවන්  හනින් යළි එලිය ලැපේවා 
  
අසන්න ගීතය 
 
  
 ද - කුලරත්න අරියවිංශ                         සිංගීතය - පරෝහණ වීරසිංහ 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=itqwmgCWNp8
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විශාරද  අමරපේව - පහවණැලි  මියයන හැන්දෑපේ  

 

පහවණැලි   මියයන හැන්දෑපේ                                            
ඉර උඩ  ඉඳපගන ඈත බලා ඉන්පන්                                        
සී ද මුමුණන්පන් ඒ හඬ ඇපසනවා පදෝ                            
පනත් යුග පතත් පවන්පන් ඒ දුක දැපනනවපදෝ  

වැලි බත් ඉවූ මිදුපල්  ළගැටියන්  රජ වී                              
පුතු ගැන සහිපවනවා මතකය පබොඳ පවනවා   

පහවණැලි   මියයන හැන්දෑපේ…….. 

මපේ හිරු මිපයන පවපල් ඔපබ හිරු ඉ පදනවා               
පනතු පියපවන්න කලින් එනවද මපේ පුතුපන්  

  
අසන්න ගීතය          

 

 ද - මමත්රී  නාපගොඩ             සිංගීතය  - පරෝහණ වීරසිංහ  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3W4SBauNh-Q
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විශාරද අමරපේව -  කරදර ප ොදි  බැඳ 

 

කරදර ප ොදි බැඳ ගැල පිට  ටවා                                                  
කරුමපේ කළු පගොනු ප රටුපේ බැඳපගන                                           
පේ ජීවන මග අ  යනවා                                                                 
ඒ ගමපන් දුක් දාහී නිවාලන                                                         

සී ද මුවඟින් පිට පවනවා  // 

අ  යන පේ මඟ කළුගල් මතු වී                                                     
 ය රත් වීලා බුබුළු නැපඟන සඳ                                                
දෑසන් කඳුළැලි පිටපවනවා                                                              
ඒ ගමපන් දුක් දාපහේ නිවාලන  

සී ද මුවඟින් පිට පවනවා  // 

කිරිගල්ප ොත්පත් කන්ද නගින විට                                                
ගම සටිනා ඔබ හපේ ඇපඳනවා                                                          
ඒපකන්  ගමනට හිත පදනවා                                                           
ඒ ගමපන් දුක් දාපහේ නිවාලන  

සී ද මුවඟින් පිට පවනවා  // 

අසන්න ගීතය 

 

 ද - මහගම පසේකර             සිංගීතය  - විශාරද අමරපේව  

 

http://www.youtube.com/watch?v=tbWheZzc62g
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විශාරද අමරපේව  -  මා මළ  සු  

 

පේ පලොව යේ කිසවකු මා හට ප ේ කළ බව                                
එතපකොට ඒ ගී රාවය හීන් හඬින් මට කියාවි  

මා මළ   සු පසොපහොන් පකොපත්                                                          
දුක් ගීයක් ලියනු මැනව  ///  

නන්නාඳුනනා  ඔබපේ                                                                  
අත් අකුරින් ලියනු මැනව                                                               
දුක් ගීයක් ලියනු මැනව  

අඩසඳ බැස පගන යන සඳ  සීතල අඳුරු රැයක  // 
රෑහි හඬන රැේ අතරින්                                                      
එතපකොට ඒ ගී රාවය                                              
යාන්තමින් මට ඇපසේවි 

 

අසන්න ගීතය 

 

 ද - මහගම පසේකර             සිංගීතය  - පසෝමදාස ඇල්විටිගල   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u13ZtSvHvZI
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විශාරද අමරපේව -  මළ ඉර බසනා සැන්දෑ යාපේ 

 

මළ ඉර බසනා සැන්දෑ යාපේ ඔබපගන් සමුගන්නේ 
අඳුරට ඉඩ දී අඳුපේ සැඟවී                                    
ඔබපගන් පවන්වී මම යන්නේ  

නිදි නැති යාපේ රෑ යාපේ කාන්සපේ ඔබ හිඳිනා පේපල් 
සුළපේ දැවටී ඔබට පහොපරන් මම ඔබ පවත එන්නේ 
සයුමැලි දෑතින් ඔබ හිස අතගා                                                       
ඔබ නිදි කරවා මම යන්නේ  

අළුයම පිබිපදන ඔබපේ දෑපසේ    //                                      
මල් ප ති අග පිණි කඳුලක් රඳවා                                       
සුසුමක් වාපේ ඉන් පිටවී  //                                          
ඔබපගන් පවන් පවන්නේ  

අඳුරට ඉඩ දී අඳුපේ සැඟවී   //                                               
ඔබපගන් පවන්වී මම යන්නේ  // 

 

අසන්න ගීතය    

 

 ද - මහගම පසේකර             සිංගීතය  - විශාරද අමරපේව  

    

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dp_IS1rl-Zk
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විශාරද අමරපේව -  සඳකත් පිණි දිය 

 

සඳකත් පිණි දිය දියවී ගලනා සීතල කඳු අතපේ                                        
හද පගොළුවී ඉකි බිඳ ඔබ හඬනා හඬ මා සවපන්  ෑපේ  

නිසිංසපල් රෑ අහපසේ නිසිංසපල් රෑ ඝන පබොල් අහපසේ                       
මිලාණ වූ තරු එළිපේ ඔපේ නුවන් මිණි  හන් නැගී                         
ඇවිපල් මා දෑපසේ  

සුසුේ පහලන තුරු ලතා ළ ල්පල් සහිල් සුළඟ හා පවලී 
මපේ කවුළු පදොර තුලින් එබී ඔබ පසොයා ඇපේ  

 

අසන්න ගීතය    

 

 ද - මහගම පසේකර                  සිංගීතය  - ලයනල් අල්ගම 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XQgG2CMvNYo&feature=youtu.be
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විශාරද අමරපේව - තරු අරුන්දතී 

 

තරු අරුන්දතී පනතු  හන් නිවා දුර නිපසොල්මපන් හිඳිනා              
මග වනස ්ති ලිය ළදල්ලකින් පිණි ප ොදක් පසපමන් සළනා  

ඔබ සැමරුේ රැළි කේළුව මාපන් කඳුලක  ැල්ලේ එහි ඇඳුනා      
අළුත් මලින් පිරි වපනෝදයයාපන් සැදෑ පබොල් සුළපේ                      
මට තනියක් දැනුනා  

තරු අරුන්දතී පනතු  හන් නිවා දුර නිපසොල්මපන් හිඳිනා              
ඔබ කවුළු පියන් හැර  ාන්දරින් පකොපහ ගිපේද මට හිතුනා  

වැළප න මා හද කැට ත්  වුපේ හිංස ගීතය ලියැපවනදා             
 ළමු අරුණු රන් පේාාවක් පසේ ප්රේථමනා සුවපඳේ                              
ඔබ එතැයි සතුනා  

පිපි මලින් මපල් පරොන් සුනු විසරී හද රිදී  සුසුේ නඟනා                  
ඔබ කවුළු පියන් හැර  ාන්දරින් පකොපහ ගිපේද මට හිතුනා  

 

 
 

අසන්න ගීතය 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=drd64uzf9RI
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විශාරද අමරපේව - සුදු පනළුම පකෝ 

 

සුදු පනළුම පකෝ පසොරපබොර වැපේ                                    
මල් සුවඳ දුන් මහියිංගපන්                                                  
පුන් ප ෝයදා  ාපලොස්වපක් මල් පනලා විකුණු  න්සපල්  

වැවට කළුවර යාවුනා සිංසාර දුක පබෝ වුනා                   
පනලුේ මල් ටික ඉහිරුනා එහා ඉවුරට  ා වුනා  

සුදු පනළුම පකෝ……… 

සහින් සරිප ොද වෑහුනා ඉවුරු පදකප ොල පසේදුනා     
සුදු පනලුේ මල දෑස  පියවී පමහා ඉවුරට  ාවුනා   

සුදු පනළුම පකෝ……… 
 

 
අසන්න ගීතය 

 

 ද - රත්න ශ්රී  විපේසිංහ   

 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=S2hXIoBM4UE
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අමරසරි පීරිස්  -  අත් වැල ගිලිහී 
 

 
 

අත් වැල ගිළිහී පලොව තනි වූ දා                                                           
දකිනා ප ර මග ලකුණු නැතී                                                
ආශා දැහැපන් වැනසී යාපදෝ                                                         
යුග දිවි ගමපන් පසොඳුරු ගතී  

  
උසුලනු හැකි පවද තන්හා ආශා  
සඟවනු හැකි පවද සතුවිලි මාලා  
ඉවසනු හැකි පවද පසෝ  දුක් සිංකා  
ආශා දැහැපන් වැනසී යාපදෝ යුග දිවි ගමපන් පසොඳුරු ගතී 
  
දෑඟිලි එක් කල වර ට පදදරා  
පසපනහස වැපුරූ  සරු පකත වනසා 
පුහුදුන් හදවත පසෝ ගිනි දල්වා  
ආශා දැහැපන් වැනසී යාපදෝ යුග දිවි ගමපන් පසොඳුරු ගතී  

 
 

අසන්න ගීතය  
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QQz2DtsGWZk
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අමරසරි පීරිස්  - දිගැසපේ දිගු නීල නයන 
  

 
දිගැසපේ දිගු නීල නයන නිල් විපල් පිහිනා යන්නට  
අවසර ඇත්නේ අවසර ඇත්නේ  
සඳ දිපේ සඳ සහිල සඹින  
තරු ඇපසේ මුදු සහින  තක දැවටී ඉන්නේ  
  
ගිේ නිවා ගිේහානපේ මල් ප ොකුරු පුපරෝපගන  
ලිය මඩුලු රටා ලියනා හසකැන් දිහා වස්සානපේ  
ඇවිදන් යන්න යමු පප්රේමිපේ 
 
දිගැසපේ දිගු නීල නයන ............................. 
  
තටු සලා නිල් ආකපහේ  වනැල්පල් එතීපගන 
සත්  කවුළු පියන් හරිනා සුවඳින් ඔපේ  
කිඳුරාවිපේ හැඟුමන් පදන්න කල් ාන්තපේ   
  
  

 අසන්න ගීතය        
 

 

 ද - ප්රභාාත්   පවත්තසිංහ       සිංගීතය  -  නවරත්න ගමපේ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IMqvvgYjBpo
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අමරසරි පීරිස්  - හන්තාන කඳු වැටිය 
  
 
 

හන්තාන කඳු වැටිය එදා වාපගයි  අදත්  
මහවැලිය පුරුදු පසේ  ගලා යාවී පහටත්  
සරසවිපය තුරු වදුලු මිලින වී නෑ තවත්  
එත් අද කුමරිපේ ඔබ පකොහිද මා පකොහිද  
  
එදා අ  ප ේ වදන් පදඩූ ලිය මඩුලු යට  
ප ේවතුන් ප ේ වදන් පදොඩනවා  
අ  සමග එදා සටි අවන් හල පදසුේ හල  
පුරුදු පසේ බලාපගන ඉන්නවා  
 
හන්තාන කඳු වැටිය…….. 
  
පේ බිපේ සැඟව ඇති සවු වසක අතීතය  
යලි යලිත් මතකයට නැපගනවා 
මහත් පවපහසක් දරා සඟවන්න තැත් කළත් 
පනතු අගට කඳුළු බිඳු නැපගනවා  
  
හන්තාන කඳු වැටිය…….. 
 
 
අසන්න ගීතය 
 

 

 ද - උ ාලි මල්පදනිය            සිංගීතය - පඩනිස්ටේ ප පේරා        
 

http://www.youtube.com/watch?v=7cyH_8iBSpA&feature=related
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අමරසරි පීරිස්  -  වසන්තා තිලකාිංගනී 

හිම දියවී  හිමාලපේ 
  
 
 

හිම දියවී හිමාලපේ යමුනා ගඟ නගයි තරිංගා  
සුදු ප ණ කැටි බලන්න රාධා  
සුළඟ හමයි සීතල සාදා  
සීතල ගිනි ගනීද  ක්රිෂ්ණා  
  
සනා රැළි නගා උතුරන ඔය හදවත් නීල ජලාපසේ  
පීනන පේ ස්වේණ හිංසපයෝ අකීකරුද පමතරේ රාධා  
ඉඩ දී පදන්නට දඬුවේ දෑස පියා ගන්නේ ක්රිෂ්ණා  
හිම දියවී හිමාලපේ ................ 
  
මල් ප ති ප ොඩි වී ඉකිලන පේ පහෝ ලු යහන් තලාපේ  
සඳ දිය මිණි පමවුලට වැටිලා දෑස නිලිංකාරයි  රාධා  
ගිලිහී ගියපදන් මිණිකැට දෑස වසා ඉන්නේ ක්රිෂ්ණා  
 

හිම දියවී හිමාලපේ ................ 
 
 
 

 

අසන්න ගීතය 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SWMteAGlJxE


www.studentlanka.com

P a g e  | 22 

 

A Song Book Vol -2    by   Asoka Don Liyanage      asokal@gmail.com                Go to the Index             
 
                                                                             

අමරසරි පීරිස්  -  ඉකි ගසා හඬන 
   

 
ඉකි ගසා හඬන අතීතයක 
කඳුළ එක්ක ගනුපදනු කරනා  
මට මපේ පනොවන මපේම ආදරයක් තිබුනා  
 
හීපනන් හිනැහී තුන්යම මා රවටා  
මැදියේ මහා රෑ අදටත් හිත ඉගිපලනවා  
නින්පදන් ඇහැරී කලුවපේම යලි පසොයනා  
මට මපේ පනොවන මපේම ආදරයක් තිබුනා  
  
රිදුමක් වාපේ කිසදා සුව පනොපවනා  
සුසුමින් විතරක් නිරතුරුවම පිරි මදිනා  
උහුලනු බැරි තැන උණු කඳුළුම  වගුරුවානා  
මට මපේ පනොවන මපේම ආදරයක් තිබුනා  
 
  
 

අසන්න ගීතය 

 
 

සිංගීතය    - දේශන දිසානායක 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yLz_87iAc2g
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අමරසරි පීරිස්   - කාත් කවුරුවත් නැති 
  
 
 

කාත් කවුරුවත් නැති බව දැන දැන  
මාත් මපේ හිතත් රාත්රියක තියලා  
නුඹත් ගියානේ පහටත් තිපේවිද  
මටත් හිරක්  නැපගනා  
  
සාිංකාව  ඇහැපරන ගණ අඳුපේ  
ආත්මයම මපේ රාත්රියම වැන්පන් 
ඈත් පවන්න නේ ඇයි තුරුපල්ම උන්පන්  
  
පේදනවා ඇවිපලන දිවි කතපේ  
දෑස් ඇරන් හිඳ තවත්  ලක් නැත්පත්  
එත් කියන්නේ හමුපවමු මතු භාවපේ 

 
 

අසන්න ගීතය 

 
  

  ද -   අමිල  පත්නුවර     සිංගීතය -  දේශන  රුවන්  දිසානායක 

 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d7hgw0DEQgo
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අමරසරි පීරිස්  -  ළඳුපන් 
  

 

ළඳුපන් ළඳුපන්                                                                                                                                                                        
ඔපේ දෑස  දැක ගත්පතමි සැදෑ කපලක  ළඳුපන් 
පදපනෝ දහක් අත ගත්තද සැමිපයකු නැති ළඳුපන්  
නෑපයක් නෑ කම පනොකියන වීදි සරණ ළඳුපන් ළඳුපන්  

පතල් මල් පගන පදෝත පුරා මුනි කුටියට පියමිං වන  
ඔපේ දෑස  දැකගපතමි  සැදෑ  කපලක ළඳුපන්  

බුදුන් දැක නිවන් දකිමයි පදවරම යන  ාර අහන 
ඔබද  ටචරාවකි ඔබද කිසා පගෝතමියකි                               

පිරිමින්පේ  ා  කඳට  පදෝස  විඳින ළඳුපන් 
අඳුපේ  ේ කරන දනා එළිපේ රවන ළඳුපන්  

ලැම  මණක් පලොවට ප පනන ලය පනොප පනන ළඳුපන් 
කුහුඹුවකුට වරදක් නැති වැරදි කාර ළඳුපන්    

 
අසන්න ගීතය 
 

 
 ද - රන්බණ්ඩා පසපනවිරත්න     
සිංගීතය - ආචාේය පප්රේමසරි පක්මදාස          

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Fq_kImxyMIU
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අමරසරි පීරිස්  - මල් සුවඳට බඹරු එනව 
  

 
 
මල් සුවඳට බඹරු එනව  බඹර නදට පනත් වැපහනවා  
බලාපගනයි සුවඳ පේණු බිමට හැපලවී  
ධවල අසුපේ පිට නැගිලා තරු යාපේ මල් පනලන්න  
බලාපගනයි සහින ප ොදිය බිමට ඇපේවී  
  
පේදුන්පන්  ාට ගාල නළ කුමරුපේ රූපේ ඇඳල 
දමයන්තිය පවන්නද නුඹ හීන මවන්පන්  
පේදුන්පන්  ාට මැකී නා ක නා වැහි වැටුනම  
දඟ කරනා සමනලියන් පනොපේද පතපමන්පන්  
  
හීන ප ොපල් හැමදාමත්  ාට හීන නිල් පබොපහොමයි  
පදොයිතුව නැති අපි පකොපහොමද කහවනු පදන්පන්  
වලාකුපලන් සඳලුතපලන් හීන් සැපේ බිමට වපරන්  
නුඹ එන තුරු මම ඉන්නේ පවල් ඉ නැල්පල්  

 
 
 
 

අසන්න ගීතය 

 
 ද - උ ාලි ජයමාන්න          සිංගීතය  - පඩනිසට්ේ ප පේරා   

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3I80b84YUV0&feature=related
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අමරසරි පීරිස ් -  පේ හිතට දුක දැපනනා පවලාවයි 
 
  

 
පේ හිතට දුක දැපනනා පවලාවයි                                
පේ හිතට දුක හිපතනා පවලාවයි  
පේ හිතට දුක දැපනනා පවලාවයි  
පේ හිතට කවි හිපතනා පවලාවයි  
  
විෂ මතක ප ොවා හී  හර එවා   
නුඹ පගපනන්පන් නිරතුරු රිදවුේ  
සර  හර වැදී හද සදුරු පවවී 
පේ ගලන්පන් වැගිරී කවිකේ 
  
ගැල් බරට පගනා දුක් කඳුළු දරා  
යේ දිනයක වන මුත් මිහිදන්  
පදේ පලොවට  වා මතු සුවඳ පගපන්  
මල්  ර සතුවන් පේ රිදවුේ  
  

 
 

අසන්න ගීතය 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HgkZS9bVrHE
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අමරසරි පීරිස්  දිල්රුක්ෂි ජයපකොඩි  
ඔබ එදා නේ සඳ 

  

 
ඔබ එදා නේ සඳ වපේ මැයි  
ඔබ පමදා හිරු වී මා දවයි  
ඔබ මපේ යයි මට තව මට සපතයි  
ඔබ දමා යන්නට හිත  කියයි  
ඔබ එදා නේ සඳ වපේ මැයි  
  
පනපත් නෑ ආදර බැලුේ  පකොහි සැඟවුනාපදෝ පනත් කැලුේ  // 
ඔපේ පලෝකය පනොපේ මපේ පලොව  
මැකී යයි ආදර හැඟුේ  
 
ඔබ එදා නේ සඳ වපේ මැයි …………….. 
  
පිටු පුරා ප ේ කවි ලියු සත පගොළු වුපන් ඇයි රස මැවූ   // 
පනොදන්පනමි වැරදුපන් පකොතැනද  
මදවය ද පේ අ   ැතූ 
  
ඔබ එදා නේ සඳ වපේ.............................. 

 
  

අසන්න ගීතය 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pMrd6l1msEM&feature=related
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අමරසරි පීරිස්  - රධා 
  

 
ඔබ හඬනවා නේ මහ හයිපයන්  හඬන්න රාධා  
මට ඇපහන දුරින් හිදින්න රාධා  
සහින පවලා  රෑ තිස්පසේ පනොප පනයි රාධා  
මට පේන දුරින් ඔපේ සුසුම විඳින්න රාධා  
 
ලඟට පවලා තුරුළු පවලා ඔපේ සුසුම විඳින්න රාධා  
දුර ආකාපසේ තරු අතපේ පනොඉන්න රාධා  
මපේ පනත් අතපේ රශ්මිය වී හිඳින්න රාධා  
පුර හඳට මුවා පවලා පහොපරන්  පනොප නී රාධා 
මපග උරහිස මත අටවක දා නිදන්න රාධා  
  
ඔබ හඬනවා නේ මහ හයිපයන්  හඬන්න රාධා  
ලඟට පවලා තුරුළු පවලා ඔපේ සුසුම විඳින්න රාධා  
මලක් පවලා අර අතු අග පනොප නී රාධා  
මා ලඟම පිපී සුවඳ දිදී හිඳින්න රාධා  
ජීවිතයම ගිනියේ දීේගතම රාත්රියයි පේ රාධා  
මට පේන දුරින් හිඳින්න රාධා  
 
 අසන්න ගීතය           ( Won the " Best visual of the year "   2011. ) 
 

 
   ද සහ සිංගීතය - ජගත් විපේවීර 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4VPNrO-jiwY
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අමරසරි පීරිස්  -  රතු පරෝස මල් යාපේ 
  

 
 
රතු පරෝස මල් යාපේ  මුදු සීත පිණි වෑපහේ  
ඔබ හා පමමා පගවූ ඒ යුපේ සහිවී  
කඳුළැල් පලසන් මුදු සීත පිණි වෑපහේ  

  
ගිං පහෝ සඳී  වියැළී පිපි මල් සැලී මැලවී  
සඳ තාරකා පනොනැගි නිදා තනි වී හිඳී අඳුපේ  
  
රතු පරෝස මල් යාපේ  ................. 
  
පබොඳ සීත සඳ එළිපේ සැමරුේ පලසන්  ාවී  
ඔබපේ කතා සහිපනන් අසා පදනුවන් හිඳී පනොනිඳා  
 
රතු පරෝස මල් යාපේ  ................. 
 
 
 

අසන්න ගීතය 
 

 
 ද  -  කුමාරදාස සපුතන්ත්රී         සිංගීතය -  පරෝහණ වීරසිංහ  

 

http://www.youtube.com/watch?v=rYntkfS1UJ4
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අමරසරි පීරිස්  - සඳ එනපකොට  
 

සඳ එනපකොට පගට රිිංගා න්  
සඳ එලිය ඇවිත් මුහුණ ස  ගනී  
එතපකොට මට හුඟක් දුක හිපතයි  
හිත රිදුපනොත් නුඹට  ේ පිපරයි  
  
හරිම හරි දඟයි පකපහරැල්ල මුරන්ඩුයි  
එතපකොට මට හරිම හරි බයයි  
හිත මුරණ්ඩු පේපදෝ නුඹ පිට ගේ යාපදෝ  
මපග සතිවිලි අතුරක යන ගානයි // 
  
සඳ එනපකොට පගට රිිංගා න් …… 
 
බඹරු හරි වසයි මල් වලට කෑදරයි  
නුඹත් මලකි මපේ හිත බරයි  
මපේ රත්තරන්  එකී හිත කැක්කුේ පේවි 
මම හීන වලට හුරු නැති ගානයි  
  
 
 

 අසන්න ගීතය
 

 
 

 ද -     ලලිත් වසන්ත                 සිංගීතය - ජයසරි අමරපසේකර  

 

http://www.youtube.com/watch?v=aKt9jGy5Hyg
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අසිංක පියමන්ත මාලිනි බුලත්සිංහල 
සඳ දිය පදවුන පසේ 

  

 
සඳ දිය පදවුන පසේ සනහව පිපුනාම  
නුඹ පකොයි තරේ සුවඳද මපග සත ගාව  
දෑ කුල සරිත් සටි සඳ මඟ අවුරාන  
හමුවී වැලප මුද පමපලසන් හැමදාම  
  
නෑඹුල්  ැතුේ අහසට නැග රහපසේම  
දිලිපසන්පන් ද පුර  ස වී සඳ ගාව  
ඒ හඳ ඇයිද  දියවකදී මුළු රෑම  
දියවී ගිහින් රැඳුපන් තරු ඇස ගාව  
  
සඳ දිය පදවුන………………. 
 
ලය මත පිපුණු උණුසුේ සුසුමක සුවඳ  
පසෝදා හල හැකිද ගැරහුේ රළ ගාව  
කඩ ඉම ළඟ ඉඳන් වත් නුඹ හැමදාම  
මට අත වනා න් නලියන නල පසේම  
  
 
 

අසන්න ගීතය 
 

  ද - නිලාේ එන්. කාසේ          සිංගීතය - සමන්ත ප පේරා 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lw1mFsTW98w&feature=related
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CENTIGRADEZ -  මපේ ආදපේ මදි වුනාද 
  

  
  
රෑ අහපසේ තරු ගානට දුර විහිපදන අනන්තයට  
සිංසාපේ  තා ආපු මපග ආදපේ මදි වුනාද  
ඉඟ පනරිපේ රැළි හදාපු සවන්  තට පතෝඩු දාපු  
ඔය පදපතොලට හාදු දීපු මපග ආදපේ මදි වුනාද  
  
(ඔපබ උකුපල් හිස තියාන සුරතලිපේ හිත පුරාම  
සඳ එළිපේ ප ේ පුරාපු මපග ආදපේ මදි වුනාද)  // 
    
(මපග හිස නුඹ අත තියාන මිං දිේරා නුඹ  කියාපු  
ඒ ආදපේ නැති වුනාම මිං ජීවත් වී හිඳි ද)  // 
  
(ඔපබ උකුපල් හිස තියාන සුරතලිපේ හිත පුරාම  
සඳ එළිපේ ප ේ පුරාපු මපග ආදපේ මදි වුනාද)  // 
 
 
 අසන්න ගීතය 

 
  

  ද - සජිත්  දිල් හන්            සිංගීතය - තුසත් නිපරෝෂන 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7YDoR_zVzCI
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CENTIGRADEZ -  නිල් සඳ මඩල 
  
 

 
තනිරැක්ක තනි පරෝස මල් කල් නා 
විහිපදන්න ප ොපියේදි සුවඳක් පවලා  
පනත් පදක හුවමාරු කළ දුක් කතා  
හිත් පදකක හැේප ේදී එක හිතක් පවලා  
  
 න්තාරුවක රිේපේ රැඳී - ගිහි  පිරිතක් විඳි  ජීවිපත්  
නිල් සඳ මඩපල්  ලපසේ එපේ - ඔපබ ආදරය පින්තාරුපේ  
 
 න්තාරුවක රිේපේ රැඳී - ගිහි  පිරිතක් විඳි  ජීවිපත්  
ඔපබ ආදරය පින්තාරුපේ  
  
(ඔබ නිදනා තුරු  පු තුපේ සුවඳ පදයි සුසුමට මපේ 
කඳුපලන් කඳුලට ජීවිපත් හුස්ම පදයි  රමාදපේ) // 
  
 
 
 
අසන්න ගීතය

 
සිංගීතය - තුසත් නිපරෝෂන 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IiGdSAVSxhI
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චාමර වීරසිංහ (නිපරෝෂ ්ඉන්දික) පේ තරේ සුසුමන් දරා 
  

 

පේ තරේ දුක්  සුසුමන් දරා ඔබපේ හදින් පවන් වුනා  // 
ඔබ කී පලසන් ඈත පවන්වී ගියත් ඔබ පන්ද මා තව ලිං කපල්//  
  
සිංසාරපේ මට ලිං පවලා  
ඒ  ැතුව  ැතුමන් අ  එක් පවලා  
ඔබ පමපලස ඇවිදින් මපේ පලෝකපේ  
හැරදා ගියත් පමපලස මා පේ පලොපේ 
ඔබ පන්ද මා තව ලිං කපල් // 
  
මාපේ පලොවින් පවන්වී ගියත් 
ඒ මතක සතුවේ හපේ රූ ඇපඳේ 
පකපලසන්ද මා පමපලස පලොව තනි වුපන්  
මපේ මතපක් හැරදා ඔබ නික්මුපන් 
ඔබ පන්ද මා තව ලිං කපල් // 
  
පේ තරේ සුසුමන් දරා…………. 
 

අසන්න ගීතය
 

 ද සහ සිංගීතය - චමිල වේණ ජයලත්  

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PBsE-qMNXEk
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චන්දන ලියනාරච්චි - සුවඳ මට දී 
  
 
 
 

සුවඳ මට දී  ාට තැවරු මල අරන් පිටවී 
මා රැවටුවා මලවී ඒ මලත් මැලවී  
ආදපේ මල අපයමත්  රවී 
සුවඳ මට දී 
  
කුරුළු ගීතය  වී ප ේ ස්වරය මට ඇසුනි  
කුරුළු සර පගොළු වී මිහි මපත් තුරු කඩා වැටුණි  
  
සුවඳ මට දී ......... 
  
ගඟට නාදය වී ඔබ ගලනවා ඇසුනි  
සයුර පනොම හමු වී අතර මග සටිනවා දුටිමි  
 
සුවඳ මට දී ......... 
  
 

අසන්න ගීතය
 

Suwanda Mata Dee - Funny clip 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ni0R2P5x8Fg
http://www.youtube.com/watch?v=bSoYzhgI-R0
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 චන්ද්රපල්ාා ප පේරා -  මුතු  බළු වළාපේ   

  
 

(මුතු  බළු වළාපේ මට සසල පගනාපේ  
සැමදාම  තන්පන් ඔපබ පසවනයි කතපේ)  //  
  
දුර සතිජ ඉමේපේ පේදුන්න දිහාපේ // 
නිරතුරුව දැපනන්පන් ඔපබ සසලද පමපලොපේ // 
  
මුතු  බළු වළාපේ  ...... 
  
රන් කුරුළු විමාපන් දිය බුබුළු ජලාපසේ // 
නිරතුරුව දැපනන්පන් ඔපබ සසලද පමපලපසේ  // 

 
මුතු  බළු වළාපේ  ...... 

 
  
 

අසන්න ගීතය

 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pM_8jBEKwdI
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චින්තක ජයසිංහ  - ගේ  ගණනක් ඈත සටන් 
  
 

 
(ගේ  ගණනක් ඈත සටන් මා දිහාම පහොපරන් බලා  
හිපත් මැවුණු පසොඳුරු සීන ආදපේ තමයි) //  
 
අහපසේ  ායනා තරූ අතරින් දිදුලයි සඳු  
එනමුදු ඒ රැඳී පසපනහස අහිමි පේවි පදෝ  
 
ගවු ගණනක් ඈත සටන් මා දිහාම පහොපරන් බලා  
හිපත් මැවුණු පසොඳුරු සීන ආදපේ තමයි  
  
නිල් අඹපේ හැිංගිලා හද සරසන ඔපබ සනා // 
මාපගන් පවන්වී ඈතට  ාව යාවිපදෝ // 
 
ගේ ගණනක් ඈත සටන් මා දිහාම පහොපරන් බලා  
හිපත් මැවුණු පසොඳුරු සීන ආදපේ තමයි  

 
 
 අසන්න ගීතය

 ද -  චින්තක ජයසිංහ           සිංගීතය -   පරොපේෂ් සුගත ාල                
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දමිත් අසිංක - පේ අනන්ත රාත්රිපේ 
  

 
පේ අනන්ත රාත්රිපේ සපඳේ නුඹ පකොපහේ  
තාරුකා කියන්නපකෝ නිදන්පන් ඈ පකොපහේ  
 
අඳුපේ ගිලී පනොප නී ගිපේ සුසුමයි ලු මා ඇපේ 
යුග පනත් මපේ කඳුලින් පතමි තනි පේද මා අපන්  
  
ජීවිපත්ට  මිං කියූ  තාරකාවිපේ // 
දැන් ඉතින් නුඹත් ගියා කළුවරයි අපන්  
 
අමබපේ හි සඳ පනොවී එලිය දුන් ලිපේ // 
දැන් ඉතින් නුඹත් ගියා කළුවරයි අපන්  
  
පේ අනන්ත රාත්රිපේ ……. 
 
 
 
 
 
අසන්න ගීතය

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uB9RMaLaxRw
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දයාරත්න සහ අමරා රණතුිංග -  මහ රෑ යාපේ  
  

 

කන්ද උඩින් එන කිකිළිය පගෝමරිපේ........ 
  
මහ රෑ යාපේ පේ ඇල් පහේපන් තනියම සී ද කියනු අසා // 
පවපහස දරාපගන  ාර අසාපගන // 
ආපවමි අඳුපේම ඔබව පසොයා // 
  
සී ද රාපේ සවනත වැටිලා ඉන් මත් වීලද ඔබ ආපේ // 
මහ රෑ තනියම පේ පලස එන්නට // 
පහොඳ නැහැ ඇයි එය පනොසතුපේ // 
  
ඔබ සී ද මට හරි මිහිරී  පමෝරන පසපනහස යයි ඉතිරී  // 
කියන්න සී ද රස කරලා අහන්න ඒවා සැනසීලා // 
ඔබ කියනවනේ අසා සටින්නේ ඔපේ පද ා ඔපේ පද ා මුල 
සැතපීලා  
  
අඳුරයි සුළගයි අ ව වටා තනි රකිනවා ආදරය පසොයා // 
දිවි ගිංගාපේ ඔරුවයි හබලයි වාපේ නැලපවමු සුවය  තා // 
  
 

අසන්න ගීතය
 
 

 ද - මේවින්  පසේනාරත්න           සිංගීතය - දයාරත්න රණතුිංග                
 
  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ynTHBtqEaCQ
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දයාරත්න රණතුිංග - සරසවිපේදී පහට විතරයි 
  
 
 

සරසවිපේදී පහට විතරයි හමුවන්පන්  
කිමද කුමරි පනතු කඳුලැලි පුරවන්පන්  
  
පදොඹ සූරණ මහා වැස්පසේ තනි කුඩපේ 
අපි තනි වී පදොඩමලු වූ හැටි ප නිපේ  
පකොමල   ා මුකුළු හිනා  ෑ පදපතොපල්  
මතකද මහවැලි දෑපල් සපු පසවපන්  
  
කලා නල්  රාජ ඉසුරු මල් යහපන්  
එදා ල ලු පහවපන් සරතැස නිවුපණ්  
අපේ මියුරු සීන පිරුණු රජ දහපන්  
පමදා සුවඳ  මණි ඉතිරි හන්තාපන්  
  
පකෝල බැලුේ පහළා රඟන  රවියපන්  
මාල බැඳුනු පගල කුමරිපේ හඳ  ාපන්  
හීපනන් දැකුමට විතරයි උරුම වුපන්  
හන්තාපන් කුමරිපේ නාඩන් ල සපඳේ 
 
   
අසන්න ගීතය 

 ද -  ශ්රී සමන් විපේතුිංග        සිංගීතය -  දයාරත්න  රණතුිංග 
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දීපිකා ප්රියදේනනි - පේ තනි යහපන් 
 
 
පේ තනි යහපන් නිදි නැති  ාලු රාත්රිපේ  
මා සතු දැහැපන් පනොනිදන කවුරු පහෝ හිඳී 
ප රදා පුරුදු පසේ පනො හඬා හැඬු පනතින්  
පේ තනි යහපන් නිදි නැති  ාලු රාත්රිපේ  
  
තාරකා දැපලන් එහා ඒ අහිමි විජිතපේ  
සහින පසේ ගලා හැපලන්පන් සුවඳ ආදපේ  
පීපදනා පයොවුන් සනා මල් සැඟපවනා  ැපේ  
සුසුම පදෝ හඬා වැපටන්පන් බිඳුණු ස්පන්හපේ  
  
නෑ සනා හඬින් කියූ ඒ ප ේ කතා අපේ  
පේ සඳයි මමයි අසන්පන් තනිව පේ රැපේ 
කවුළුපවන් බලා සනාසී නිසලවී හපේ 
කවුරුපදෝ පසපමන් මැකී යයි කඳුළකින් පනපත්  
  
  

අසන්න ගීතය 
 
 
 ද -  කුමාරදාස සපුතන්ත්රි          සිංගීතය- පරෝහණ වීරසිංහ   

 

http://www.youtube.com/watch?v=YsuGddGA54M
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දීපිකා ප්රියදේශනි  -  පිතු පසපනපහේ 
  

පිතු පසපනපහේ  පිදු පිපයකු පනොමැති පලොව                                       
දූ දරුවන් හිනැහී ඇතිපදෝ                                                             
උන්පේ සත රැඳී තනිය මකන්නට                                            
මවුනට කවදා හැකි පේපදෝ  

හිරු මඬලක් වී කිරණ පබදා දී                                                       
නුග පසවනක් පසේ සසල සදා දී                                                      
ජීවිතපේ බර උරින් දරා                                                            
පියවරු මයි පලොව මහ සයුරක් වී  ප ොපලොව නිවාලන්පන්  

පමත් මුදිතා ගුණ සපතහි දරා                                                            
ප රුේ පුරා ඉඳ සසර පුරා                                                            
අේමාවරු   මතු බුදු වන්පන්                  
පියවරු මයි පලොව බුදුවන මවුනට ඒ  විවරණ පදන්පන්     

 
 
 
 

අසන්න ගීතය 

 

 ද -  කුමාරදාස සපුතන්ත්රි           සිංගීතය- පරෝහණ වීරසිංහ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NG7HwaJdrpY
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එඩ්වේඩ් ජයපකොඩි - අන්න බලන් සඳ ( කුණ්ඩල පක්ශී ) 

 

අන්න බලන් සඳ රන් තැටිපයන් - සුදු සීත ගඟුල් ගලනා                  
හද පසෝක තැවුල් නිවනා                                                          
චන්දන  ල්ලව පකෝකිල කූජන  සිංගීතපේ  ැටලී                                 
සුන්දර පේ වන ගුල්ම යහන් ගැබ  ආදර බස් පදොඩනා                             
හඬ පේවි පදකන් පිනනා  

අත්  සුපරන් යුතු ප ේබරයන්  බඳ බන්දා පසපන් සතිනී               
ලිය වැල්  ැටලී පගොසනී                                                             
පුෂ්  පිපී මකරන්ද ගලා එයි  මාරුතපේ හැපිලා                                       
මන්මද රිංගන මණ්ඩ පේ පමම  මන්ද බලා හිඳීපන්  

තව ප ේබර මා සාමිපණ්  

 

  

අසන්න ගීතය 
 

 

 ද - මහගම පසේකර           සිංගීතය -   පසෝමදාස ඇල්විටිගල 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kz8O-AYTk-A
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එඩ්වේඩ් ජයපකොඩි   - බුදු බණක් කියන්නට  

 

බුදු බණක් කියන්නට පුතු පගදර ඇවිල්ලා                                       
බුදු සුවඳ බුදු එළිය  ැල පුරා ඉහිරිලා  
බුදු පුපත් නුඹ දිපනක බුදු පවයන් කියාලා                             
නියත විවරණ පදන්න යමු මැණිපක් නැගිටලා   

හැබැයි ඉසස්ර වපේ මපග පුපත් කියාලා 
තුරුළු කරගන්න නේ එ ා ඉසස්ර පවලා 
බත් කටක් කවන්නට හිත ගියත් ලිං පවලා 
එ ා සල් ඇවත් පවයි මේ පසපනපහ සහි පවලා   

බණ කතා කියනපකොට හුරතපලන් මුව විදා 
කඳුළු පිස දුක නිපවන බන අසමු පනතු පියා                               
හැඬුේ නැති සතින් පුතු දකින්නට දිරි  තා                                       
අපි විවරණ ලබමු වැටී වැඳ පුතු පද ා  

 
 

අසන්න ගීතය 

 
 ද - ආනන්ද පහේවා රන්හිඳ        සිංගීතය- පරෝහණ වීරසිංහ   

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=R6Kb8OgYQiY
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ගුණදාස කපුපේ - මාරියාපේ 
 

 
මාරියාපේ //// 
 
මාරියාපේ ඔපහ නවතින්පන්  
සමා පවලා පේ දුක අහ න්පන් 
වියරු විලාපසන් ඇයි නුඹ එන්පන්  
වළාලයට ඉඩ දී  ලයන්පන් 
  
(නුඹ ආ දා සට  ැල අඳුපේමයි  
සතුට සාම පසොේනස පනො රැපදන්පන්) //  
පේ දුක් පදන්නට ඇයි නුඹ එන්පන්  
වළාලයට ඉඩ දී  ලයන්පන්  
  
නුඹ ආ දා සට නිවුණු ලිපේ ගිනි  
හද තුල පමලවී ඇවිපලන්පන්  
පේ දුක් පදන්නට ඇයි නුඹ එන්පන්  
වළාලයට ඉඩ දී  ලයන්පන්  
  
 
අසන්න ගීතය 

 
 ද - රන්බණ්ඩා පසපනවිරත්න   සිංගීතය - ගුණදාස කපුපේ    

 

http://www.youtube.com/watch?v=PQWlS1NhtNI
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ගුණදාස කපුපේ - නින්ද නැති රැපේ 
  

 
නින්ද නැති රැපේ සඳ කඳුළු මීදුපේ  
හැිංගිලා හඬන්පන් ඇයිද ප්රථමම පප්රේමපේ  
තාරුකා දිපේ ගිලී නිල් එලිය නිපේ 
වැහි බින්දු වැපට්වී පරෝස ප ති කඩා හැපල් 
  
කිලිප ොලා සැලී යමින් පනොහිේ සීතපල්  
තුරුළු පවමි පදපනත් පියා ඔබපේ උණුසුපේ  
ජීවිතය ඉතින් අපේ සහිනයක් පනොපේ  
පහට උපේම අවදි වී යා යුතුව තිපේ  
  
රැය පගපේ සඳත් නිපේ දුරයි ජීවිපත්  
ඉතින් අවසරයි මපේ පුිංචි කුමරිපේ  
කටු වලට පදපතොල් තියා මලක් නැති ගපසේ  
සඹිමි එකම හාදුවයි පසොඳුර ඒ මපේ   

 
 
අසන්න ගීතය

 
 

 ද - රත්න ශ්රී විපේසිංහ           සිංගීතය  - ගුණදාස කපුපේ    

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=iZY7yFY8SJ0
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ගුණදාස කපුපේ - උන්මාද සතුවේ 
  

 
උන්මාද සතුවේ මැපේ බිපඳේ 
මීදුේ වලා මැද අතීතපේ  
බිඳුණු ප මින් ගිනි ගත්  හදවත්  
තනිපේවි එක්ටැේ පේ  
  
අනන්ත සයුපේ බියකරු දිවි දියපේ  
 ාලු හුදකලා සුළඟ  මණි උරුපේ  
හඬා වැපටන සත සදා සරණ මට   
තනි පේවි එක්ටැේ පේ  
  
දහසක් මල් මැද එකම මලයි  ැතුපේ  
ඒ මල කිම සරදේ කර සැඟව ගිපේ  
දැපන් තවම මට මපල් සුවඳ ප ොද  
තනිපේවි එක්ටැේ පේ 
  

 
 
අසන්න ගීතය
 
 

 ද - මහාචාේය සුනිල් ආරියරත්න                                             
සිංගීතය - සරත් දසනායක     

 

http://www.youtube.com/watch?v=iVv5GYZvXc4
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හේෂණ ප පේරා - සඳ  ෑයුවා එක දවසක් 

( එක් ටැේ පේ පටලි නාටය පත්මා  ගීතය ) 

 සඳ  ෑයුවා එක දවසක්  එක්ටැේ පගයට උඩින්                            
ජීවිතය නැවතී එක්ටැේ පගයක තනි වී                                              
සඳ  ෑයුවා එක දවසක්   

සඳ එලිය වැටී කේලුපවන් හදවතම එළිය කරමින් //                       
සනා සුනා ඔබ එක පමොපහොතක්                                                         
එබී අඳුරු ජීවිතපයන්  

සඳ  ෑයුවා එක දවසක්  ..... 

සඳ වතිපේ  ඔබ ඈතයි ඔපේ එළිය සසලසයි //                                          
මුවා  පනොපවන් අඳුරු වලාවට එළිය සඟවා තවත්  

 

අසන්න ගීතය

 

 ද  - ඉපේෂ් පලොකුබණ්ඩාර                                                         
සිංගීතය -  ශාන්ත ජයලත් තිපසේරා  

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mkL5NLwa-M4
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MiLiN -  ායා ඇයි හිනැපහන්පන් 
 
 
 

 ායා ඇයි හිනැපහන්පන් නිල් ගුවපන් තරු රහපසේ 
නැති වී නැති වී නේ අපේ මුහුපණ් 
නිල්වන් පදපනපත් කාන්තී 
 ායා ඇයි හිනැපහන්පන් 
 
ඇපග  වත මට පනොප පන් නේ 
පුන් සඳ ඇයි පනොප න්පන් // 
නැති දා ඇපේ ගී රාපේ   
පකොේලනි ඇයි  ගී ගැයුපේ   
 
වනපේ පිපි මල් පගොමුපේ 
සමනලයනි ඇයි හැඬුපේ 
නැතිවී නැතිවී නේ ඇපග මුහුපන්  
නිල්වන් පදපනපත් කාන්තී 
 
ඇපග දිමුතු දසන් පනොප නී 
මට පමොකටද මුතු  න්තී // 
ඇපග කදුලැල් නැති විටදී 
ඕනා නෑ දියමන්තී  
 ායා ඇයි හින්පහන්පන්........ 
 
අසන්න ගීතය                          Original Hindi Song 
 
 ද - ගුණරත්න අපේපසේකර 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fm-5DbxJmg8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=efc478UHumE
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ඉන්ද්රානි පබෝපගොඩ - විදුලිය එලිය දැක 
  

 
විදුලිය එලිය දැක ගිනිහුල දිපේ පහලා  
මග වැරදිලා දිේපේ මිං මුලා පවලා 
 ැන ගිය මුවන් ළඟ හැලුනයි පනලූ  ලා 
පදොර ඇර න් අේපේ මට සමා පවලා  
  
කස්තුරි කපුරු ගෑ තරමට එ ා වුනි  
තිත්තයි අපන් තිත්තයි මී වපේ  ැණි  
ඇස ්රතු කළ පකොපලොේ මකට හිනා වුනී 
මහ පමර වපේ නුඹ පනොපදොඩා බලා වුනී   
  
පමෝල්  ගහත්  ඇවිලුනි  කරුම ගින්නට  
උණුසම මදි වුනා ඔය  ැපල් ඉන්නට  
ආ ගිය මාවතත් කිම නෑ ප පනන්නට  
අේපේ පදොර අරින් නුපේ ප ොඩි හිඟන්නිට 

 
 

අසන්න ගීතය

 
 

  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6iEzP0xhuZY&feature=related
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ජානක වික්රමසිංහ - පිරිත් ප ොත පසේ පිවිතුරුයි 
  
 
 

පිරිත් ප ොත පසේ පිවිතුරුයි බණ කතා පමන් පින්බරයි  
සුන්දරයි කේ සළුමිපණ් කවි වපේ  
මිං නුඹට  ානා ආදපේ  
  
රුවන් වැලි සෑයට උසයි මහා  ැරකුේ වැව වපගයි  
ඉසුරුමුණි ප ේ යුවල වත් විඳ නෑ 
අපි අ ට   ානා ආදපේ  
  
තුන් රුවන් සරණින් පබපලන්  
සවු වරේ පදේ අනුහසන්  
පසත් පිරිත් පසේ වාසනා පේවා  
මිං නුඹට  ානා ආදපේ  නුඹ මටම  ාන ආදපේ  
  
පිරිත් ප ොත පසේ පිවිතුරුයි .... 

 
  
  

අසන්න ගීතය
 
 
 
  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G_HJn5VL-VQ
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කරුණාරත්න දිවුල්ගපන් -  සමනල වැව පුරවන්නට 
  

 
සමනල වැව පුරවන්නට  පබලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත් 
ආදර කඳු තරණය කර පදහදක් අද පවන්ව ගිහින්  
සුවඳ හපේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ලා // 
  
 හන් තරුව  ායා විත් ඔබ එන බව  වසන විට // 
සරසවිපේ රෑනින් ඔබ ඉගිල ගිහිල්ලා  
සුවඳ හපේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ලා // 
  
ප ර දින අ  හමුවූ තැන නටබුන්  මණකි කඳුලක // 
කඳු අතපේ වලා පරොදක ඔබ සැඟවීලා 
සුවඳ හපේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ලා // 
  
  

  
 
  
 

  
අසන්න ගීතය 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wfPa8bbkdg8
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කරුණාරත්න දිවුල්ගපන් - හිටියා එදා නේ 
  
 
 
 

(හිටියා එදා නේ // 
මපග ළඟ තනියට  
නුඹ නෑ අද මම විතරයි තනියම) //  
  
මපග හිසට පසවනැල්ල නුපේ අත  
පවන්නේ කීවා මතකද නුඹ මට  
මා හැර නුඹ ගිය හින්දා ඈතට  
මපග හිසට පසවනැල්ල මපේ අත  
  
හිටියා එදා නේ…….. 
 
නුඹපේ මුනට  රාද පුර හඳ  
දුටු තැන මට හරි හිරිහැර කරදර  
මා හැර යන දා නුඹ  සු ස ගිය  
මපේ හිත ආපේ නැහැ තව ඔතැනද  
  
හිටියා එදා නේ……   
  
  

අසන්න ගීතය
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U19dg3zN63I
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කරුණාරත්න දිවුල්ගපන් - ප ේ කවක් ලියු 
  
 
 

ප ේ කවක් ලියු නුඹ සත් අහපසේ  
එය මකා දමා ගිය හැටි රහපසේ  
නුඹ පමපතක් රැඳී උන් මා මනපසේ  
ප ේ පුර වතක් නිමා කරන්නද මා පකපලපසේ  
  
නුඹ යන්නම යන්නේ යනවා නේ  
මට ඉන්න කියන්නට බැහැපන් ඉතින්  
යළි එන්නම එන්නම හිතුපන් නේ  
නුඹ එන්න එ ා මපේ හිත තහනේ  
  
හුරතපලන් දැවටිලා මපේ ලඟින්  
දුන් සතුට එ මණද මට  වසන්  
සඳ එළිය ප ොපලොවටයි හිමු වුපේ  
සඳ අහපසේ රැඳුනාද  රත්තරපන්  
 
  

අසන්න ගීතය
 
 
  
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3D5oMergN2A
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කරුණාරත්න දිවුල්ගපන්  - විඳිමි දඬුවේ  

 

විඳිමි  දඩුවේ ....කඩා බිඳ දැමු වරදකට ගිවිසුේ                       
පප්රේමපේ  ගිවිසුේ....පමපනහි කරමින් යට ගියාපේ                          
පසොදුරු සැමරුේ..... විඳිමි දඩුවේ.... 

 

ගලා ගිය ගග දිය සහිල ලැබ ..සතක දාහය නිවාලයි....                        
සදී ගිය ගග ළවැලි ගිනි පගන ...සතක පසපනහස දවාලයි 
දුරුම අතීතය සහිනයක් වී ... සතක පසපනහස දවාලයි 

 

 ලා ගිය පගවිලිය ගැයූ ගී ..තාම ඉහ ඉේදර ඇපසයි                     
අපන් යන තුරු පනොපේ සැනහී ...ඉන්නවානේ හිත නිපවයි 
කළුවර රැපේ සුබ සහිනයක් වී .... ඉන්නවා නේ හිත නිපවයි 

විඳිමි  දඩුවේ .... 

 
අසන්න ගීතය 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tj0XKHtKZ1E
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කරුණාරත්න දිවුල්ගපන්  - සුදු බිංඩි 

 

මිනින්පදෝරු කන්පතෝරුපේ මුලාදෑනි ටික                            
සුදු බිංඩි මපේ නිදා ඉන්න ඉඩම මනිනවද    

ඈ ඇහැ ඇපේවි යන්න පහොඳයි දේවැල් අරපගන  
තරහ අවසරයි යනවද දේවැල් අරපගන 

පින් කුඹුරු පනළන කාපලට මට හීල අරන් එන 
හිස විසාදියට පතල් උලලා පතොන්තුවා පවන  
රත්තරන් දෑත සුදු බිංඩිපේ පදනිපේ  ස ්යට   
රත්තරන් දෑත සුදු බිංඩිපේ පදනිපේ  ස ්යට   

මිනින්පදෝරු කන්පතෝරුපේ………………. 

පදයි හාමුදුපරෝපවෝ දන්නවනේ දැන් ඈ නැති වග             
පතල්  හන  වුනත් නිවා දමයි සිංහිඳ  ාමුල                 
වාවන්පන් නැහැ පේ දුරුත්ත සිංසාපේ තනි මට          
වාවන්පන් නැහැ පේ දුරුත්ත සිංසාපේ තනි මට 

 

අසන්න ගීතය 

 

 
  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SZXrus9Kjqk
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කසුන් කල්හාර - ඉන්ද්රචා ා ලියනපේ 
ආදර මල් වල 

  

 
ආදර මල් වල  ාට කියන්නද ඒ වපේ ලසස්න තව නෑ // 
මීදුේ පිනි ප ොද දෑස වසන් කර සමනල් සහිනය පිපුනා  
සමනල් සහිනය පිපුනා  
  
පේදුනු පේාා  දෑස ම තවරා තවමත් මල් සත බලා සටිනවා // 
මීදුේ තවරා සුළඟට ඈතක සඟවා තුන් සත  
දෑස පහොපරන් ඈත පසොයනවා  
අඳුර මැදින් එන්න සඳලිපේ  
  
පේදුනු සායම දෑසම පබොඳ කර  
මාලති යායක හැලිලා මාලති  යායක හැලිලා  
සීතල හිම කඳු යහන මිපයන් නැත   
පදේලිය සහිපනට වැඩියා  
  
  
  

සිංගීතය - කසුන් කල්හාර                

 
අසන්න ගීතය

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2exYpDJQB04
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කසුන් කල්හාර - මීදුේ දුමාරපේ 
  
 

 
මීදුේ දුමාරපේ සීත හැන්දෑ යාපේ  
සහින  ඇන්ද සා  නු  පේ  
ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න  
පකොළ  ාට හැලුණු ඈත නිේනපේ  // 

  

නිශා.. නින්ද ඇහැරවා මල් බිඟුන්ටත් පහොරා          
ආශා.. නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න                 
පකොළ  ාට හැලුණු ඈත නිේනපේ   

  
වලාවකින් හැඩ දමා කුඩාරමක් එහි තනා   
ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න  
පකොළ  ාට හැලුණු ඈත නිේනපේ   

 
 
අසන්න ගීතය 

 
  

 
සිංගීතය - කසුන් කල්හාර                
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EHsoTLrgr90


www.studentlanka.com

P a g e  | 59 

 

A Song Book Vol -2    by   Asoka Don Liyanage      asokal@gmail.com                Go to the Index             
 
                                                                             

කසුන් කල්හාර -  සඳ සඳ වපේ 
  

 
 
සඳ සඳ වපේ තරු තරු වපේ  
මල් මල් වපගයි අපි අපි  වපගයි  
සඳ සඳ වපේ තරු තරු වපේ  
මල් මල් වපගයි අපි අපි  වපගයි  
 
  
ඔබ මා පනොවන තුරු  
මම ඔබ පනොවන තුරු  
ඔබ ඔබම දැයි ඔබ ඔබම දැයි  
මම මම ම දැයි 
  
සඳ සඳ වපේ තරු තරු වපේ  
මල් මල් වපගයි අපි අපි  වපගයි  
 
 
අසන්න ගීතය 

 
 ද - විදේශන කන්නන්ගර    සිංගීතය - කසුන් කල්හාර             

  

http://www.youtube.com/watch?v=Gv04-F5iXJQ
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කිිංසල්ි පීරිස ් - පේ දෑස දුක් විඳී 
 

(පේ දෑස  දුක් විඳී  හැමදාම ඉකි බිඳී  උහුලන්න බෑ පේ හැටී                          
අපි හැම රෑක  ගුලි පේවි                                                               
මැවූන පබොඳ පේවි                                                                            
යනවාද කඳුලින් ප ඟී )  // 

උරතලය වැලපුපන් ඔබ නැතිව ලතැවුපන්                                        
ඔපබ  සුවඳ තාමත් ලපේ                                                                             
මා පවතම  ෑ පසපන් අන් හිතක ඉ ැදුපණ්                                                          
ඒ පකොපහොම  වසන් ප්රිපේ                                                                                 
පේ කඳුළු ගිංගා පනත් කවුළු රිිංගා  හද  තුපලමයි හැිංගුපන්                                      
ඔය ඇස්  පදකම ඉඹලා කිේවාම දිවුරා  මා හිතුපේ මපේමයි සපඳේ   

පේ දෑස  දුක් විඳී ………………….. 

මිරිඟුවට රැවටිලා ඔය හීන මත්පවලා අන් සතුය ඔය මල ලපඳේ                      
හිත මාපේ  ාරලා ඔහු තුරුපල් පබෝ පවලා                                                       
අමතකද මා ළඟ පසපන්                                                                                     
පේ කඳුළු ගිංගා පනත් කවුළු රිිංගා  හද  තුපලමයි හැිංගුපන්                                        
ඔය ඇස්  පදකම ඉඹලා කිේවාම දිවුරා  මා හිතුපේ මපේමයි සපඳේ   

 
 
අසන්න ගීතය

 

සිංගීතය - අමිල දිල්හාන්  

http://www.youtube.com/watch?v=O71EZqsco2E
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කිත්සරි ජයපසේපකර  - හැර දමා යන පේ නිපේෂය  
 

(ඕලු 1 - පටලි නාටකපයන් ) 

 
 
  

හැර දමා යන පේ නිපේෂය කල් යක් වාපේ  
පුිංචි හිරි මල් සත් පුරා පිරි මල් සුවඳ සහිපන්  
කැකුළු  ැළයක් අතු දරා පහට මහ රුකක් පේ මැයි   
කැකුළු හිතකට එලිය දුන් හිරු ළඟ පනොපේ ඈතයි 
  
හසල අයදින පුිංචි පමොළකැටි නැගණිවරු අතපේ   
විල් දියක් පසේ සටිය කාපල් සහිව එයි මනපසේ  
තරු ටිකක් වත් පනොපිපි අහසට එලිය දුන් දවපසේ  
පින් බරින් ආ පසොයුරු ස්පන්හය දැනුනි මහ පේර පසේ  
  
හැර දමා ආ හැකිද ඒ පලොව සතින් පහට දවපසේ  
ගේ පගවා ආ දකිනු හැකි නේ එයයි පින දෑපසේ  
හැර දමා යන පේ නිපේෂය කල් යක් වාපේ  
පුිංචි හිරි මල් සත් පුරා පිරි මල් සුවඳ සහිපන් 

 

 
අසන්න ගීතය
 
 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=EcNlQ7W1CNU
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කිත්සරි ජයපසේපකර  - සඳ කැරලි ගල ගලා 
          

( නටු නැති මල් - පටලි නාටකපයන් ) 
  

 
සඳ කැරලි ගල ගලා  විත්  මුදු මුහුණ ස  ගනී  
මනමාලිපේ මා සාවිපේ - ස  ගන්න මට දුකයි  
ස  ගන්න මට දුකයි - මනමාලිපේ මා සාවිපේ 
  
මපේ කිලිටි කම පනොදැන  තිනියනි පමහි නිදන  
රතු මලින් පහට උපේ  නුපේ දෑත සරසන්න  
නෑසපයෝ මග බලා සටිනවා සාවිපේ  
ස  ගන්න මට දුකයි  ස ගන්න මට දුකයි  
මනමාලිපේ මා සාවිපේ  
  
හඳ එලිය නුඹ සඹි  නුඹට රතු මල් කැ යි 
පහට උපේ නෑසයන් නුපේ දෑත සරසාවී  
රතු මලින් රතු මලින් 
මට නයට පදනවාද නුපේ දෑත සරසනා  
රතු මලින් එක මලක්  
පසොඳුරිපේ නෑසයන් පවත යන්න  
 
සඳ එලිය නුඹ සඹි 
ස  ගන්න මට දුකයි  ස ගන්න මට දුකයි  
මනමාලිපේ මා සාවිපේ  
 
අසන්න ගීතය.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=qHPylSFymAI
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ක්රිෂාන්ත එරන්දක - මාලිනි බුලත්සිංහල 

මපග ආදර  වසට 

  

මපග ආදර  වසට ඔබ නියිං කලට හඬන අහස                                 
මපග ආදර  වරුසාවට ඔබ යටි කුරු කල කළසකි ඔබ  
මපග ආදර  සලිලාරට පනලුේ  තකි ළඳුපන් ඔබ //                             
ආදර උල් ත වියලන ගිේහාපන් සැඩ හිරු ඔබ   

  

මපග ආදර  වසට ඔබ නියිං කලට  හඬන  අහස                           

මපග ආදර  වරුසාවට ඔබ යටි කුරු කළ කළසකි ඔබ 

ගිේහානය පවනුවට මම වසස්ානය වී එන්නද  //                     

ඒ වැස්පසන් ප ේවත් වූ මිහිලිය වී මම ඉන්නද  

  

මපග ආදර  සලිලාරට පනලුේ  තකි ළඳුපන් ඔබ                               

ආදර උල් ත වියලන ගිේහාපන් සැඩ හිරු ඔබ   

  
අසන්න ගීතය

 
  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e_YoU-aC2Ws&feature=related
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ක්රිෂාන්ත එරන්දක  මිංජුලා නිමන්ති 

ලියූ කවි  ද 

 

ලියූ කවි  ද දහක්  අතපේ ලියා ගන්නට බැරිව ලතැවුන               
එකම එක දිග පුිංචි කවියක් තවම ලියනවා මිං තවම ලියනවා මිං 

නුපේ සුවඳ රැඳී  පුව ගැඹපේ කියා ගන්නට බැරිව සරවුන            
එකම එක දිග පුිංචි  ැතුමක් තවම  තනව  මිං තවම  තනව  මිං 

උණුසුමක් රැඳී  ළල්  උරයක පවලී  සැතපී නිදන යුගයක            
නුපේ සුසුමක් සමග මියැදී යන්න තිබුනා නේ                             
මපග  පදපනත් ප ති පතමා රිදවන කඳුළු නැහැ එපහනේ  

සඳවතක රැඳී සඳලු තලයක තරු කැටක්  වී වැටුණු දවසක                 
ල පතත් පසපනහස නුපේ සත ලඟ රැඳී පනොතිබුණි  නේ              
මපග දරද පනොපිරුණු හිත යට කඳුළු නැහැ එපහනේ  

ලියූ කවි  ද දහක් ……  

  

අසන්න ගීතය

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kT55I5_EwV8
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කුෂානි සඳපේාා  -  කුරුල්පලෝ නුපේ තාපලන්  

  

 
( කුරුල්පලෝ නුපේ තාපලන් පියාඹන්න  ආසයි  
පියා ත් පකොපහේ පකොතනින් පකොපහන්පදෝ පගපනන්පන් ) // 
කියා න් කුරුල්පලෝ  
  
පනලුේ මල් පනළාලා පගපල් මල්  ලන්ඳා 
කින්නරාවි රූප න් බලන් ඉන්නවා දැන්  
හීන් බන්ඩි පගොයපේ කිරා නිල් රටාපේ  
  
කුරුල්පලෝ නුපේ තාපලන් .... 
  
ඉහල ගිං දිහාපේ ඇඹුල් පේර මාදන් 
පගො ලු බරපවලා දැන් බලන් ඉන්නවාලු   
සන්දු ගීත වන්නේ ඔපහේ කියා කියා යේ  
කුරුල්පලෝ නුපේ තාපලන් .... 
  
  

 
 

අසන්න ගීතය 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=f1amlQJwr6c&feature=related
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ලහිරු ප පේරා - ලබැඳිපේ  

  

 
ඔබ එන්න සුළපේ දැවටිලා  
මා ඉන්පන් ඔබ දැන් එයි කියා 
සුදු හිංස තටුපේ සැතපිලා 
ප ේ කරමු රහපසේ සැඟවිලා  
  
ලබැඳිපේ  ලබැඳිපේ මා සතුේ සර කළා                    
ලබැඳිපේ  ලබැඳිපේ මා සතින් ප ේ කළා  

  
නා දල්ල වාපේ දිදුලනා  
මුදු හාදු වැස්පසන් මා පත්මා 
ඔය පදපතොල් අතපේ සරපවලා  
මට ඉන්න ඇත්නේ තනිපවලා  
  
ලබැඳිපේ  ලබැඳිපේ මා සතුේ සර කළා   
ලබැඳිපේ  ලබැඳිපේ මා සතින් ප ේ කළා  
  
කිරි කවඩි මාපල් මා පගොතා 
ඔය පගපල්  ළඳා හැඩ බලා  
මා වින්ද සතුපට් තැන් පසොයා  
ඔබ යන්න සුළපේ අ  දමා  
  

අසන්න ගීතය 

 

 ද - මනුරිංග  විපේපසේකර      සිංගීතය - ලහිරු ප පේරා  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmckTmdUDIE&feature=related
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මිල්ටන් ප පේරා - සුපුන් සඳක් නැගීලා 
  

 

සුපුන් සඳක් නැගීලා කිරි බැබපලන  ාරුපේ  
රිදී ගඟක් ගලාලා   ලිඟු පුලින තලාපේ  
  
ආදර දියඹ යටයි මිණි මුතු දිපලපන්   
සුව පදන කැදැල්ලටයි අත් තටු සලන්පන්  
  
සුපුන් සඳක් නැගීලා ............... 
  
නලවන තුරුල්ලටයි රළ ප ළ ඇපදන්පන්  
ගී රස තාලයටයි ප ේ රළ රඟන්පන්   
  
 
අසන්න ගීතය 

 
 
 

 ද - නිහාල්  ඒ  ජයසිංහ                                                      
සිංගීතය - පෂල්ටන් පප්රේමරත්න                        
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vYQSNBt01to&feature=related
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විශාරද නන්දා මාලිනි ( පේකලා ගමපේ ) 

අහස පසේ ඔබ අනන්තයි 
( අන්ධ පුේගලයකු දකින අනන්ත වූ අඳුර ගැන ලියවුනු ගීයක් ) 

අහස පසේ ඔබ අනන්තයි                                                    
සයුර පසේ ඔබ අනන්තයි                                                      
පේ විශව්පේ මා දකින්පන්                                                   
ඔබ ම  මණයි ඔබ අනන්තයි අනන්තයි 

පවණ තතත් හැඬපවන තැනත් ඔබ 
මධු විතක් උතුරන තැනත් ඔබ                                
පතළිතුඩක්  දැවපටන තැනත් ඔබ                               
 න්හිඳක් ගැවපසන තැනත් ඔබ   

අඩ සඳක් සැඟපවන තැනත් ඔබ                                           
රළ ප ළක් ප රපලන තැනත් ඔබ                                   
සසලසක් දනවන තැනත් ඔබ                                            
උණුසුමක් පගනපදන තැනත් ඔබ   

අසන්න ගීතය 
 

 ද - මහාචාේය සුනිල් ආරියරත්න    සිංගීතය  -  පරෝහණ වීරසිංහ 

දෑස පනොප පනන පකපනකු දකිනා අනන්ත වූ අඳුර ගැන ලියැවුණු පේ ගීතයපේ මුල්ම ගායනය විශාරද 
නන්දා මාලිනි පගනි. දෑස පනොප පනන පේකලා ගමපේ පමම ගීතය ගයා මහාචාේය සුනිල් 
ආරියරත්නයන්ට සහ විශාරද පරෝහණවීරසිංහ නල්පීන් පේ නිේමාණය සිංපේදී සත් වඩා සසල කරන්නට 
සමත් වී ඇත. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n_aPrcL-eLk
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විශාරද නන්දා මාලිනි -   බුදු කරුණා දෑස පතමි 

 

බුදු කරුණා දෑස පතමී පමත් සහිලැල් අද හැලුනා                                                                     
නිවා තා  පලෝ කතපේ අමා වතුර ගලා බසී                                      
බුදු කරුණා දෑස පතමී 

කඳු වැටිවල නිපසොල්මපන් ගහ පකොල මල් පිපී නටයි //              
නැවුේ ප ොපළොව නව නිල්පල් බුදු සරි ා  හස ලබයි  

පකපලස් මලින් උකටලි සත නිවා තවන සුවය පසොයයි 
නිසල ඔපේ බුදු රුව ළඟ මපේ හද භාාවනා කරයි                    
බුදු කරුණා දෑස පතමී 

 

 
 

 අසන්න ගීතය 

 

  ද - අනුරාධ පසපනවිරත්න 

 සිංගීතය  -  විශාරද නන්දා මාලිනි  

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Am5Nzkoa6Vg
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විශාරද නන්දා මාලිනි - කඩමණ්ඩිපේ 

 

කඩමණ්ඩිපේ පදොළ අයිපන් නුඹව ප නී                           
නැවතී බලනවා පමොපහොතක් පකොපහොම හරී                      
කතා නැතුව හිටියත් පගොළු පවලා අපී                              
දාහක් පේ තිපේ කීමට බැරුව වැසී 

ගහපකොළ වලට දාහක් ඇස ්නැති හින්දා 
සුළඟට සයුේ දාහක් කන් නැති හින්දා                                      
කවදාවත් ම නුඹ මට පනොලැපබන හින්දා 
මුනිවත පහොඳයි පදබසන් දුක  වැඩි හින්දා   

සයුර පමොටද දිය පදෝතක් පබොන්න බැරී                               
ඔරුව පමොටද වතුපේ  ැද යන්න බැරී                                  
දෑස පමොටද සතු පසේ දැක ගන්න බැරී                               
කුසුම පමොටද ලිං වී පරොන් ගන්න බැරී  

 
 
 අසන්න ගීතය 

 
 

 ද -  සුනිල් ආරියරත්න         සිංගීතය -  එච් එම  ජයවේධන  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YAOhOJIBMSQ


www.studentlanka.com

P a g e  | 71 

 

A Song Book Vol -2    by   Asoka Don Liyanage      asokal@gmail.com                Go to the Index             
 
                                                                             

නන්දා මාලිනි - කුරුටු ගෑ ගී ප ොපත් 
  

 

කුරුටු ගෑ ගී ප ොපත්  කුරුටු ගී කෑ ගසා  
ගිලන් හද  ාරවා  පගපන් වද පේදනා  
කුරුටු ගෑ ගී ප ොපත්   
  
ඔපබන් ප ර දා උපගන කවි කේ  
ලියු කවි ගීතිකා  
ඔපේ නාපමන් හැඬු කඳුපලන්  
ගයමි මම කිවිඳුපන් 
 
කුරුටු ගෑ ගී ප ොපත්...... 
  
මියුරු කවි වැල් කුරිරු ස්වරපයන්  
ඇපසේ රෑ යාමපේ  
පනොලැබ  කිවිඳුන්  කුමට කවි කේ  
කිවිඳ මට කවි පලොපේ  
 
කුරුටු ගෑ ගී ප ොපත්...... 
  
 

 අසන්න ගීතය 
 

 
 ද -  සුනිල් ආරියරත්න      සිංගීතය - ස්ටෑන්ලි පිරිස ්       

http://www.youtube.com/watch?v=hYIJib-QLwc&feature=related
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විශාරද නන්දා මාලිනි -   මපේ සඳ ඔබ 

 

මපේ සඳ ඔබ මපේ සඳ ඔබ                  
එදා සඳ පනොව පමදා සඳ ඔබ මපේ                                             
මපේ සඳ ඔබ මපේ  

එදා මට ඔබ සරා සඳ විය                                                              
කවි ඇසන් දුටු පසොඳුරු පියකරු                                                         
අඳුරු හද ගැබ එකලු කරමින්                                                          
උදා විය ගිරි නකර සරපසේ  

මපේ සඳ ඔබ ………..     

පමදා මට ඔබ සැබෑ සඳමය                                       
විදු ඇසන් දුටු පලොවය විසකුරු                     
ප්රානපයන් පතොර වියලි සඳ පසේ                          
ඔබද අද මා අසල ගැවපසේ    

 
අසන්න ගීතය 

  

  ද - මහාචාේය සුනිල් ආරියරත්න    සිංගීතය  -  පරෝහණ වීරසිංහ  

 

http://www.youtube.com/watch?v=_V7tXJhreWs
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නන්දා මාලිනි - ශාන්ත පේ රාත්රිපේ 
 

ශාන්ත පේ රාත්රිපේ ශාන්ත පේ රාත්රිපේ                                      
චන්ද්රා කාන්තී පේ ආපලෝපක්                                           
ආපේ ආපේ පනත ප්රපබෝධ පේ  

ඉපිල ආපේ ප්රීතිය පමෝරා යේවන පප්රේපේ සදා                                        
හා කුමුදිනි නැන්ඟ තරිංග සනා                                                     
 වන සමග නැලවී නැලවී  

නින්පේ සටිය ඔලු මපල්                                                           
සයනීත පිබිද ආ                                                                                 
හා බඹපරෝ ඇයි බඹපරෝ රාත්රී ආපේ  

 

 

අසන්න ගීතය 

 

 ද - ඩී ටී ප්රනාන්දු            සිංගීතය - පමොපහොමඩ් ගවුස ් 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ITF71mMVjEo
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විශාරද නන්දා මාලිනි -   සුදු හාමිපන් 

 

සුදු හාමිපන් නුඹ පකොතැනද අද දවපසේ                                          
දීපගක ගිහින් දරු පිරිවර මැද සුවපසේ                                                 
පල්ලිය කටුව මපග පුතු පවන්විය රහපසේ                                                
මිං විතරයි තනියම දැන් මපග නිවපසේ  

නුඹලපේ තාත්තා ඇත දුර බලාපගන                                
කවදා දූ පුතුන් ඒ දැයි  තාපගන                                          
පේවැල් කැඩුණු පුටුපේ වක ගසාපගන                                      
මිං ඉන්නවා පනතු  කඳුළැලි දරාපගන   

සුදු හාමිපන් ………………… 

දරුවන් ඇඳුේ ඇඟලුේ පගන සේබින්පනමි                              
මනසන් එදා පකළි පසල්ලේ දකින්පනමි                    
මරණපය පදොරකඩට ස ැමිණ සටින්පනමි                          
පල් කිරි ප වූ දරුවන් දැක මිපයපනමි  

  
 අසන්න ගීතය 

 

  ද - මහාචාේය සුනිල් ආරියරත්න    සිංගීතය  -  නන්දා මාලිනි  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bck_PsKjqRw
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නාරද දිසාපසේකර  - ආදර නිල්  දෑපසේ 
 

ආදර නිල්  දෑපසේ  ආදර නිල් දෑපසේ                                 
මැණික් රුවක් රැඳී තිපේ ආදර නිල දෑපසේ  

ආදර මල පිපි වැපන්  ඇපේ ප ේ හද ප ොකුපණ්               
මපේ ළමැද   ළදින්නයි  ඒ රන් මල පිපුපන්  

විමානපේ කවුළු පදොරින් පනත් හී  සැර  විදලා                 
කුමාරියක් කතා කරයි කාටද අත  වනලා  

සනහ පදපතොල් යහනාපේ වැතිපරමි රස උරලා                    
හද පළන් පදොර වසනු මැනවි මා එහි සර කරලා  

 

 
අසන්න ගීතය 

 

 ද - ධේමසරි ගමපේ     සිංගීතය - ආචාේය පප්රේමසරි පක්මදාස  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RqPX1UXI7pc
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නාරද දිසාපසේකර නන්දා මාලිනි   
ගලන ගඟකි ජීවිපත්  

 
  

ගලන ගඟකි ජීවිපත්                                     
දයාලූ පලෝකපේ                                                       
මිහිර  තා ආදපේ                                                          
ල ලු නටයි ගිං පතපේ  

වැලි තල කිති කවන නටන                            
ප ේ රළ වැළ ඉවුරු බඳින                                       
මිහි තලයක සුවය දැපනන                                         
උකුළු තලය වන් නැලපවන  

ප මට ප ම පුදා                                                         
තුඩට තුඩු දිදී                                                            
කුරුළු ගී ගයයි                                                            
ආදපේ බැඳීලා  

අසන්න ගීතය 

 ද - ශ්රී චන්ද්රරත්න මානවසිංහ                                          
සිංගීතය -   විශාරද අමරපේව  

http://www.youtube.com/watch?v=DjHavB-BL4k
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නරි බෑනා - කුමටද පසොබනිපය 
 

කුමටද පසොබනිපය කඳුළු සලන්පන් - පහේතුව මම පනොදනිේ                       
ගිරි පහල් අරපේ ඇති මපග නිවසට මම ඔබ පගන යන්නේ                          
ඔබ හට හැම සැ  එහි පදන්නේ // 

සඳ  ායන කල ගඟබඩ ඉඳපගන ඔබ හිස පිරන්නේ                                          
මල් ප ති විසුරුණ සුදු වැලි මතු පිට ඔබ පගන අවිදින්නේ                           
පසොඳුරිපේ ආදර බස් පදන්නේ පසොඳුරිපේ ආදර බස ්පදන්නේ 

සඳ  ායන කල ගඟබඩ ඉඳපගන ඔබ හිස පිරන්නේ                                                
මල් ප ති විසුරුණ සුදු වැලි මතු පිට ඔබ පගන අවිදින්නේ                          
පසොඳුරිපේ ආදර බස් පදන්නේ පසොඳුරිපේ ආදර බස ්පදන්නේ  

තණ අග දිලිපසන පිණිකැට අරපගන ඔපේ ඇඟ පදොවන්නේ                            
ඉර  ායන විට පිබිපදන මල් පගන ඔපබ හිස සරසන්නේ                             
පකොමලිපේ ආදර බස් පදන්නේ - කුමරිපේ ආදර බස් පදන්නේ  

 
අසන්න ගීතය
  

 

 ද -  දයානන්ද ගුණවේධන       සිංගීතය - ලයනල් අල්ගම  
       

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jmj_JqxY1hA
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පනලූ අධිකාරී  -  සනහවකට වඩා ඔපේ 
  
 
 

සනාවකට  වඩා ඔපේ කඳුළු වලට මිං ආසයි  
මා පවනුවන් නැපගන කඳුළු නේ // 
කඳුළුවලට වඩා ඔපේ සනාවකට මිං ආසයි  
මා වටකර නැපගන සනා නේ // 
  
සඳ එලියට වඩා සපඳේ සඳ අඳුරට මිං ආසයි  
සඳ අඳුපේ ඔබ හමු පේ නේ   
සඳ අඳුරට වඩා සපඳේ සඳ එලියට මිං ආසයි  
සඳ එළිපේ ඔබ හමුපේ නේ   
  
මහ මන්දිරයකට වඩා ඔපේ  ැලට මිං ආසයි  
එය තැනුපේ මා පවනුපවන් නේ  
ජීවිතයම දුකක් වුනත් ජීවිතට මිං ආසයි  
ඔබ ඉන්පන් මා පවනුපවන් නේ  
  

 
 

අසන්න ගීතය

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wo0RyAI8v-I
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නිපරෝෂා විරාජිනී - සුදු ඇත් ප ොේපවක් 
  

 
සුදු ඇත් ප ොේපවක්  සුදු පනළුම පහොඬින් පගන  
 ැදකුනු පනොකලත් සරි යහපන්  
ප රුේ පුරා මා කුසට  ැමිණි බිලිඳු  
මට රජ  ැටිපයක්  
  
හිංකිති කවමින් කුස තුල සක්මන් කරනා  
නුඹ දඟපයකු  පේදැයි නිකමට පමන් මට සපතනා  
 ැටිපයෝ නුඹ දුවක වුනත් මට පුපතකු වුනත්  
නුපේ හිස  ළදන්පන් පවනසක් නැති එක ආදරයයි  
  
කුස තුල දරුවයි මතු බුදු වන  ැතුමන් නෑ 
පල් කිරි කර ප ේවයි උදේ අනන්නට රිස නෑ 
 ැටිපයෝ නුඹ දුවක වුනත් මට පුපතකු වුනත්  
මා නුඹට පුදන්පන් සැබෑව දිදුලන ජීවිතයයි  
ජීවිතයයි  ....... ජීවිතයයි   
      

 
 
අසන්න ගීතය

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bnahbkCJlj4
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ප්රින්ස් උදය ප්රියන්ත - සීගිරිපේ කුරුටු ගීත 
  
  

 
සීගිරිපේ කුරුටු ගීත  ලස්සනයි  
ඒ ලස්සන ගී ලියන්න බැහැ මට දුකයි  
මුළු පකොපල් පුරා ලීපේ එක පේළියයි  
මුළු හදවතින් ම මම ඔබ හට ආදපරයි  
  
අටවක සඳ ප ොඩි වුනාට හරි හැඩයි 
පුර හඳටත් වැඩිපයන් අවිහිිංසකයි 
ඒ තරේම මපග පසපනහස සුන්දරයි  
මට කියා පදන්න බැහැ මම හරි අසරණයි  
  
හීන වලට හුරු පකරුපේ ඔබ තමයි  
හීන වලින් අයින් පවන්න මට බයයි  
ඒ හීපනට  මම තවමත් ආදපරයි  
අහිමි පවන්න එ ා ඔබට  ේ පිපරයි  
 
  
 

අසන්න ගීතය
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1yBtQ7jJDq4
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පරොඩ්නි වේණකුල - යස ඉසුරු ( රතු හැට්ට කාරී ) 

 

යස යස ඉසුරු පිරුණු තැනා - සරි පදේ දු සටින තැනා //                             
ලඟම ඇපත් දුරක නැපත් - අපි යන්පන් ඒ  ාපේ                                         
යස ඉසුරු පිරුණු තැනා - සරි පදේ දු සටින තැනා //  

යුක්ති ගරුක අතීතයට කැන්දන් යමි මම                                                                
දස රාජ ධේම කළ - පතද වීර රජුන් ඇත                                                                 
ඇස් ඉදිරිපේ ඔබ ළඟ // 

අතීතපේ ඉස්පටෝරුපේ - එදා ඉඳන් මම                                                                 
නිදි මර මර මුර පකොට - බහිරව බිලි පුද පකොට                                                                    
රැක ගත්පත් නුඹලට // 

යස ඉසුරු පිරුණු තැනා ..........                                                                          
රජවරු රජ මැතිවරු - යස රාජ බිපසෝවරු                                                                       
කළ පකලි පසල්ලේ දැක - තව කාස දියන් මට // 

පහොඳ තෑගි දියන් මට //                                                                                                       
යස ඉසුරු පිරුණු තැනා .......... 

 

අසන්න ගීතය

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YuscSavOUp4
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පරොනල්ඩ් ෆ්රැන්සස් - ඔබ මට ඈතයි 
 

ඔබ මට ඈතයි දුර ඇති අහසයි                                       
නිල් ගගනත පසේම සුදු පසේල ගවටන්න ආසයි                           
ඔබ මට ඈතයි දුර ඇති අහසයි                                              
නිල් ගගනත පසේම සුදු පසේල ගවටන්න ආසයි      
ඔබ මට ඈතයි  

පමොර සූරන වැස්ස මපග පියස නාවනවා සීතයි                     
ඒ පමොර වැස්ස පනොදැපනන්පන් ඔබ ඉන්න දාටයි   

ඔබ මට ඈතයි දුර ඇති අහසයි....... 

සැලිපිළි අන්ද ඔබ කැන්දපගන එන්න ආසයි        
ප ොල් අතු පග ැල රජ මැදුර කරවන්පන් කවදැයි  
සැලිපිළි අන්ද ඔබ කැන්දපගන එන්න ආසයි    
ප ොල් අතු පග ැල රජ මැදුර කරවන්පන් කවදැයි  

ඔබ මට ඈතයි දුර ඇති අහසයි....... 

 
අසන්න ගීතය 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sImR2whBT9o
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පරොහාන් ශාන්ත බුපල්පගොඩ - සඳක් නේ 
  

 
සඳක් නේ බැස යන්න තිබුනා  
හඬන අහසට අඳුර දී 
මලක් නේ ගිලිපහන්න තිබුනා 
කටු අගට ලස්සන පනොදී  
  
 පරවි තුඩකින් විළඳ දුන්නට  
ගිරවියක වළදන්පන් නැහැ  
කඳුළු බිඳුවක රැපඳන ගින්දර  
හිනාවක් හඳුනන්පන් නැහැ  
  
ප ොපලොව උසුලන සයළු දුක් සැ    
අහස් තලපයනි හිමි වුපන්  
ප ොපලෝ තලයට අහස දුර බව  
සතන්පන් ඇයි මිනිසුපන්  
  

 

සිංගීතය - එච්. එේ. ජයවේධන           ද -  දයා ද අල්විස ් 

 
 
 

අසන්න ගීතය 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=prJMlC3eq3M
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පරෝහණ සරිවේධන - පේව මන්දීපේ  

 
  

පේව මන්දීපේ  
වැතිරී බැතිපයන් පුදසුන අභියස  
ආයාචනා කරේ දැපවන සපත්  
සිංකා පසෝ දුක් නිවන පලපසේ  
 
අ ටම පවන්වූ  අ පේ පලෝකය   
යදේ  වුරු දා පදොරගුළු ලා  ඇත  
පදතැනක තනිවුනු පදසතක පසපනහස  
කවදා හමුපේපදෝ  
  
පසපනහස බිඳ දා ඉවත බලු සඳ  
ඈ තනි පවනවා රුදුරු පලොපේ අද  
 හන් හැඟුේ මැද අ  හමුවන දින  
කවදා ලිංපේ පදෝ   
  

 අසන්න ගීතය 
 
  

 ද - කැමිලස ් ප පේරා   සිංගීතය - එච්. එේ. ජයවේධන           

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lTFz05xedLc
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රූකාන්ත ගුණතිලක  - උකුලට නාවත් එදා වපේ 
  

 
උකුලට නාවත් එදා වපේ  මා ඔපබ පුතු අේපේ  
පයොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා මා ඔබ ළඟ අේපේ  
  
කටු පකොපහොලින් පිරි මට හිමි පලෝපක්  
ඔබ සරණයි අේපේ  
රෑ දහවල මට පසවනක් පේ  
සුවඳ ඔපබ අේපේ  
  
අත  ය දැඩි වී වැඩිහිටි වුවා  
ඔබ පසවපන් අේපේ  
කුරා කුහුඹුපවකි දිය රැස් දහපේ  
මතු මතු  දා  අේපේ මා ඔබ ළඟ අේපේ  
 
 
අසන්න ගීතය 
 
 
සිංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලක             ද - අජන්තා රණසිංහ  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TtkMFXbQ7eY
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සනත් නන්දසරි - පබෝ මළුපේ මල් 
  

 
 
පබෝ මළුපේ මල් සුවදට   ැටලී  
අේමා ප ේ කිරි සුවඳ ගලා එන්පන්  
සුපුරුදු උණුසුමකට  සත ඈඳි    
පේ පදොර පසල්ලේ පිටිය මතක් පවන්පන්  
දිං පබෝවිටියා කැපල් මැදින් ඉන්න හිතයි නුඹ ලඟට සැනින්  
  
 
එපතර කරන්නේ සතර වරිගයම සිංසාපේ යන පේ ගමපන්  
චුට්ටක් පසල්ලේ කරලා එන්නද පුරුදු යහළුවන් හා සැනිපන් 
එපහම ගියත් ඒ අය ප ොඩි සාදු කියා කියනවිට වැඳ වැටිලා  
පකොපහොමද අේපේ ඔට්ටු දුවන්පන් පවල් ඉ නැල්පල්  ැන නටලා  
  
 
භාවපයන් භාවපේ ප රුේ පුරා මම බවුන් වඩා උ දින වාපේ  
දිනයක මතු දා හතර වරිගයම එපතර කරන්නේ සිංසාපේ  
ඉන් සු ඇවිදින් අේපේ ඔබ ළඟ ඉන්නේ කිරි සුවපඳේ එතිලා 
පකොපහොමද අේපේ එපහම   කරන්පන් අේමත් සසපරන් එපතර පවලා  

 
 
අසන්න ගීතය 

 
සිංගීතය  - සනත් නන්දසරි          ද -  ප්රියානන්ද විපේසුන්දර  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IJjxPGEL3VM
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සනත් නන්දසරි - පේ ප්රථමම වසන්තයයි 
  

 

පේ ප්රථමම වසන්තයයි  
දිවි අරපණ් මදු මල් පිප නා  
බිඟු රැේ නැපගනා  
පේ ප්රථමම වසන්තයයි  
  
තරු මැපවන තුරා නිදි බර අඹපේ  
සඳු නැපගන තුරා සටියදී අඳුපේ  
ඔබ සුපුන් සඳක් පසේ  ායා  
 හන් රැයක්  වී ආපේ  
 
පේ ප්රථමම වසන්තයයි ........ 
  
සත  වස දරා මිරිඟුව අතපේ  
දිය  හස  තා සටියදී කතපේ  
ඔබ සහිල් පදොළක් පසේ  ාවී  
වසන්තයක් වී ආපේ 

 
අසන්න ගීතය                          
 
 ද -  කුලරත්න ආරියවිංශ           සිංගීතය  - සනත් නන්දසරි                

http://www.youtube.com/watch?v=QcmIlj0USr4
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සනත්  නන්දසරි  - පසොවින් පිරි මපේ හදවත 

 

පසොවින් පිරි මපේ හදවත තුලින් මතු පේවි පිටවන                                         
හැඟුේ කැටි ගැසී පගන එයි සතට පේදනා                                                               
සුපවන් මා එදා සැතපු යහන් මත මහත් විස කටු                                             
තිපබන්නාවූ පලසට දැපනයි ගතට පේදනා  

ගතත්  පේදනාපවන් පිරි සතත් පසෝ දුකින් බර වී                                                       
පදපනත් අඳ පනොවී තිබුනත් ඉනුත් නැහැ සුපේ                                                                 
කනත් බිහිරි වී නැති මුත් අමුත්තක් පවලා නැහැ කිස                                                    
එපහත් ඉන් පහොඳක් මිහිරක් පමපතක් නැහැ ඇස // 

පදඅත් සහ පද ා පකොර වී නැතත් ඉන් ලබන්නට හැකි                                                
කිසත් සේ තක් සතුටක් පමපතක් නැහැ ලැබී 
මිහිරි යන වදන  මණක් අසා ඇති නමුත් ඒ තුල  
ඇහිරිලාතිපබන අරුතක් පමපතක් නැහැ ඇසී   

 

අසන්න ගීතය 
 
 

 ද -  පියල් පප්රේමනාත් ජයතිලක              සිංගීතය  - සනත් නන්දසරි                

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wgnuyAZDwXg&feature=related
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පසේනානායක පේරලියේද - මීන නුවන් යුග 
 

මීන නුවන් යුග කඳුළු සලා පගන                                      
දුරු කතපේ තනි වූ යුවතී                                         
නිදි නැති රෑ සුසුමන්  වපන්                                                 
ගැයූ ගී මී බඳුපන් රැඳුපන් // 

බාපල් ඉඳන් ප ේ සතුවේ ඇඳි                                                    
අද පවන් වී නුඹ හිම පියපසේ                                                         
කාල වළා නැග එන්නා නපබෝ ගැබ //                                       
පබොඳ වී යයි මුදු වදන් පමදා // 

මීන නුවන් යුග ...... 

සීත රපට් තනි මලට පලොවින්                                                 
ඈත ඉඳන් ආ බඹරින්ඳු                                                             
දෑපසේ පවලී සැඟපවන්න වපගයි අද                                       
මාලවිකා මා බාල ලිපේ 

 

අසන්න ගීතය 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LrvldFAKmnY


www.studentlanka.com

P a g e  | 90 

 

A Song Book Vol -2    by   Asoka Don Liyanage      asokal@gmail.com                Go to the Index             
 
                                                                             

පසේනානායක පේරලියේද - නන්දනීය ප ම  
 

නන්දනීය ප ම සැඩ  රළු දියඹ පවසව්ලා                                                  
නින්ද  ාපවලා පනතදර නුඹ හරස් පවලා // 

පකන්ද කන්ද වී පලෝකපේ පනත විවර පවලා                                                 
අන්ද මන්ද වී සත් මල් තැලී  ප ොඩි පවලා                                                              
බැන්ද ප ේ රැහැන්  එකිපනක ලිහී ගිලිහිලා                                                               
මන්ද පේ මුසා බසකට ඔබ මුලා පවලා  

ලන්ද  වන ප පත් පකෝකිල ගැයුම  පගොළු පවලා                                      
මන්දහාසපයන්   මුව මඩල මැලවිලා                                 
දැන්ද  සුව පගපන් විඳි සුව හදට ලිංපවලා                                       
සුන්දරයි කියා  තු හැම පදයම සුන්පවලා // 

 
අසන්න ගීතය 

   

 ද  - නන්දා උඩවත්ත                     සිංගීතය - සරිල් ප පේරා  

 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QYYqAWKSRtY
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ශාලිත අපේවික්රම  - පිපුණු මලක හැඩ 
  

 
පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා  
සතුේ විහඟ කැල වසඟ කළා  
මග පතොට රැඳී පනත් දහක් වසා  
මතකද අ  පනත් කතා කළා  
  
කවුරුද ඔබ මා ඉන්පන් පකොතැනා 
පනොම විමසා ප ම ඉඟි මැරුවා 
පසොඳුරු වසන්පතක පමොපහොතක සුව  ා  
පවන් වුවා අ  සුසුේ දරා  
  
මතපක් මැපවනා ප ර රූ චායා 
හමු පේපදෝ යලි සත සනහා  
ඔබ නමටයි මා  ාරමී පුරනා  
අපසේවිපදෝ පේ ගී මාලා  
  

 
අසන්න ගීතය 
 
 
 

 ද - විපුල ධේමප්රිය ජයපසේකර                                                
සිංගීතය -  ශාලිත අපේවික්රම     

 

http://www.youtube.com/watch?v=YkMS0NMNkNg
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සසර පසේනාරත්න - මාපේ පුතුට මල් 
 

  

මාපේ පුතුට මල් යහන සදන්පන් 
දෑස සහින වැල්  ාවී එන්පන්  
පරෝස කැපල්කින් හමුවූ  වැන්පන් 
මට පේ කුමරුන් කවුපදෝ දුන්පන්  
  
පුිංචි පුතුනි ඇයි කිරට හඬන්පන්  
කේද පුතුට පල් කිරි කර පදන්පන් // 
අේම කියාලයි බහ පතෝරන්පන්  
ඒ සුදු අේමා පකොපහේපදෝ ඉන්පන්    
  
මවපේ ලමැද පල් කිරට ප පරන්පන්  
ඒ කිරි සුවඳයි පලොව  වතින්පන්  
පුතුපේ සනාපවන් සතුට මැපවන්පන්  
මල් යානාපේ පුතු නැළපවන්පන්  
මට පේ කුමරුන් කවුපදෝ දුන්පන්  
 

 
සිංගීතය -      සසර පසේනාරත්න            

අසන්න ගීතය 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L2bBrColiZ8
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පසෝමතිලක ජයමහ - අපි ආපයත් හමු පනොවුනා  

 

අපි ආපයත් හමු පනොවුනා නේ                                                               
ඉස්සර දවසක මියගිය පසපනහස                                                                         
යලි ඉ දී මා හද  හඬවන්නට                                                               
අපි ආපයත් හමු පනොවුනා නේ         

ඔබ නාදුනනා විරහ පේදනා                                                                            
ප ර දා වින්පේ මා  මණයි                                                                          
හුඟ කලකින් හමු වී පසෝ ලතැවුල්                                                                       
අදත් විඳින්පන් මා  මණයි  

සමු ගන්නට නේ අහිමි ආදපරන්                                                               
ආපයත් ඇයි  අ  හමුවන්පන්                                                                    
ආදරපේ කඳුලින් මිය යන්නද                                                                         
ජීවිත ඉරණම විසපඳන්පන්  

  
 
අසන්න ගීතය 

 ද - අජන්තා රණසිංහ         සිංගීතය  - වික්ටේ  රත්නායක   

 

http://www.youtube.com/watch?v=u9LQXLpAtRs
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සුජාතා අත්තනායක -  රවුණු මල් වල 
  
 

 
 රවුණු මල් වල සුවඳ අතිපත් 
 රසතු මල් ළඟ විසර ගියාපේ  
දුවපේ මුවින් එන කැකුළු සනාපේ  
එලිය මැදින් පහට දවස උදාපේ  
  
අතට වළලු  මම පකොපහන් පසොයේපදෝ  
 යට ගිගිරි මම පකොපහන් පසොයේ පදෝ  
ඉනට හවඩි මම පකොපහන් පසොයේපදෝ  
දුවට මවක මිස පිපයකු පකොහින්පදෝ  
  
දහවල පගවිලා අඳුර ගලනවා 
ඈත පලොවක නිදි දෑස ප පනනවා   
හීතල  ාළුව ඉවුඩු පිප නවා  

ඒ අතරින් දුව පදොරට වදිනවා  
 
 
 
අසන්න ගීතය 

 
 
සිංගීතය - ලයනල්  අල්ගම  

 

http://www.youtube.com/watch?v=PgjpSVMmTM8
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සුනිල් එදිරිසිංහ - අලුත් වැසස්ක් 
 

අලුත් වැසස්ක් වහින්නට සැරපසේ                                  
පුරුදු ආකාපසේ                                                               
දිගු කාලයක් නිහඬ වී සටි නුඹ වපේ                                        
අලුත් වැසස්ක් වහින්නට සැරපසේ                                               

අහස වැස වසනා නුමුත්                                                     
කවදාද ඒ වැහි වහින්පන් පනොදනිේ                                           

නියිං කල  සැමදා  නැතත්                                                          
කවදාද නියඟය පගපවන්පන් පනොදනිේ  

දුකක් වින්පදොත් සැ ක් ළඟමයි                                                          
දිය දහම ඒ විලසයි                                                                 

අලුත් වැසස්ක් වහින්නට සැරපසේ  

වලාකුළු අහසට ඇවිත්                                                         
පමොනවාද පේ හැටි කරන්පන් සරදේ                            
ඇපහේ පතරප න දුක නිවා කවදාද වැහි  බිඳු                
පගපනන්පන් සැනසුේ                                                 
දුකක් වින්පදොත් සැ ක් ළඟමයි                                                
දිය දහම ඒ විලසයි  

අලුත් වැසස්ක් වහින්නට සැරපසේ  

අසන්න ගීතය   

 

http://www.youtube.com/watch?v=0YJGc_8kDo8
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සුනිල් එදිරිසිංහ - කුඩා ගපේ මේදහපන් 
  

 
 
කුඩා ගපේ මේදහපන් අේ රශ්මිය නිවා 
කුරී කඳු ප පත් දඩමන් දිපේ ගියා පමමා  
එවන් ගමන් මා නේ ගිපය පසපනහස ගැන සතා 
නුපේ කරට රිදී ප ොටක්  ළදන්නයි සුබා  
  
මපේ  ැලට නුඹ කැන්දන්  ැමිණි පදොපහේ එදා 
මල් පගෝමර පිපුණු ලමැද වසා ගනින් කියා  
මපේ අතින් දුන් සළුපවන් ලමැද වසා තියා  
රිදී ප ොටක්  ළදන්නට වරේ නැතුව ගියා  
  
ආල වඩන අකුරු  පහේ පතපරවිල්ල සකී 
රෑට නිදන තනි  ැදුපේ නැති සහිපනකි සකී  
ආපල් බිඳුණු දා කුමකට කඳුළු සලනු සකී 
ආල වඩන යන පත්රුම පබෝසත් කම සකී 

 
අසන්න ගීතය 

 
 

සිංගීතය -  වික්ටේ  රත්නායක    ද - ධේමසරි ගමපේ මැතිතුමා 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HgQl9DiOXr4
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සුනිල් එදිරිසිංහ - මහා වැසස්ක් බිමට හලා 
  

 
මහ වැස්සක බිමට හලා නිදහස් වූ අහසක් පසේ  
ඔබ නිපසොල්මපන් එ ා හිඳින්න  
ඔපේ නිහඬ බව මට බැහැ දරාන ඉන්න  
අපන් තව ටිකකින් හිනා පවලා කතා කරන්න   
ඔපේ නිහඬ බව මට බැහැ දරාන ඉන්න  
  
විරසක සුසුේ මහා පගයි පුරා ඇපසන්පන්  
කවුළු පදොරින් පගට එන නිදි නැති අටවක සඳ  
තනි යහපන් සරදේ රටා වියන්පන්  
 
මහ වැස්සක බිමට හලා……… 
  
විස කටු ඇණී ආතුර වූ සතට ඔපේ  
ඔබ මට කියා දුන්න පසත් කවියක් කියන්න  
නිවැරදි මිනිසුන් පකොයි පදසද ඉ දුපන්  
  
 
අසන්න ගීතය 

 
 
 ද - සුනිල් දයානන්ද පකෝණාර 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ECUHFonJaFA
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සුනිල් එදිරිසිංහ -  ාරු  ාලපමන් 
 
 

 ාරු  ාලපමන් පකොළඹට  ගැල් පේලිය සැ ත් වුනා 
ගෑස්  හට ලිං පවනපකොට අපි පහොඳම හවස් වුනා 
පසක්කු වීදිපේ කේබා දැක නුඹ මට මතක් වුනා 
කයිමන් පදොරකඩ ඉඳ න් මිං  එනතුරු පසපලස්තිනා 
 
පකොළඹ රපට් ඉ දුනාට මටම ඔබින පසපලස්තිනා 
පේපේ වැවට හඳ  ෑේව වාපගයි මට ඔපේ සනා 
කබා කුරුත්තාව ඇඳන් මුතු පද ටක් පගපල් දමා 
සාන්ත බස්තියන් ඇපල්  ාරු  දිමු පසපලස්තිනා 
 
 ාමිංකඩ කවි මඩුවක් පහට හවසට  ැවැත්පවනා 
නේ දරාපු කවි කාරපයෝ එහි එන බව කතා වුනා 
ට්රෑේ කාේ එපක් ගිහින් කවි අහමුද පසපලස්තිනා 
ඉිංගිරීස  රැජින වපේයි මට නේ නුඹ පසපලතිනා 
 
 
අසන්න ගීතය 

 
 
 ද - අපසෝක පකෝවිලපේ       සිංගීතය - පරෝහණ වීරසිංහ                      
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LoNTQ9L0JKA
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සුනිල් එදිරිසිංහ  -   ැන මැඩ කඩිති 
 
 
 

 ැන මැඩ කඩිති වැවු තාවල වැහි කාපල්  
ප න්නා මග පනොමග පනොවැටී යන තපල්  
සේ කිරි ප වූ මූසලයන් උඩු මාපල්  
අප   ගුරුතුමා යයි තාමත් ඉස්පකෝපල්  
  
සාමා අමර විකුණති බස ්ප ොපල් කජු 
කුමාපරෝද පිටු දන් පදති එයින් මතු  
උගත මනා නල් ය පිල් කඩ පනො ැතූ  
පේවැල වනා ඉකි බිඳ දඬුවමක්  තු  
  
රන් මසු  ට පිළී අබරණ උරණ පවලා 
සමන් පිච්ච කැකුලිය පගයි මිලන පවලා  
ගුරු නිවහපන් කඳුලට උල් තක් පවලා 
පලොකු හාමිපන් ඇත බිතු සතුවමක් පවලා  
  

 
 
 

අසන්න ගීතය 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=d13gREb6tFQ
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සුනිල් එදිරිසිංහ  -  රන්මැලි සෑය  විය 
  

රන්මැලි සෑය  විය දිවි අඹරට නැගුණ                                   
සුපදොවුන් පියා විය සක්විති මග තනන                                           
සමනල  ේව විය දුක සැ  සම ගලන                                                 
පිය මහ  රජුනි අ  පග ැපල්  රජ කරන  

අසනි වැස රුදුරු වග වලසුන් අතපේ                                   
සේ මහ පදවිඳු වී නීති රැකවල් සැදුපේ                                       
හිරුටත් කලින් අවදිව පකත් වත් තැනුපේ                                
පබෝසත්  ාරමී ගුණපයනි අ  වැඩුපේ  

බුදදස් නිරිඳු පසේ අත් පබපහතක් හදලා                                           
 ැල ඉණි වැපටන් ගණ ති රූ ය ඇඳලා                                    
තුසපතක ඉසුරු  ැලවට සේපකොළ  තබලා                            
පලොේතුරු සුව වීදී අ  රජවනු  දැකලා  

 
අසන්න ගීතය 

 

 ද -පූජය කිරඹ සුමිංගල හිමි                     

සිංගීතය  - මපනෝරි උේගලපේ  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FCWWhZchLJE
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සුනිල් ශාන්ත - දිය පගොඩ හැම තැන 

 

දිය පගොඩ හැම තැන කිරි ඉතිපේ  ගස් වැල්  කිරි මුහුපේ ඉතිපේ       
මඳ  මුදු සුවදින් අ  නැළපවන්පන් බැබපළන හඳ ාපන්                      
හඳ ාපන් හඳ ාපන් හඳ ාපන් රෑ  යාපේ  

 මපග ප ොඩි නිංගී කිරි ඉල්ලා පදෝත නගා මා ඉහළ බලා      
අේබිලිපයෝ කියමින් නැළපවන්පන් බැබපළන හඳ  ාපන්  

 

දිය මතුපිට කිරි රැල්ල නැපේ ඔරුවක් තනි වී ඈත ප පන්             
පහෝ ගා මුහුපේ රැල්ල බිපඳන්පන් බැබපළන හඳ ාපන්  

වවුලන් පේ බකමුණන් පේ නාදය ඉඳහිට මටද ඇපසේ 
කිරි පවනුවට පගොම පසොයමින් යන්පන් බැබපළන හඳ  ාපන්   

  

අසන්න ගීතය 
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ටි. එම. ජයරත්න  - අේමා සඳකි 

 

අේමා සඳකි මම ඒ පලොව හිරුය  රිදී                                                 
ඒ ඉර හපඳන්  ඔපේ පලෝකය එළිය  වුනී                                             
රැකුමට පුතුන් දිවිපේ දුක් ගැහැට විඳි                                                  
පිය පසපනහසට ගී කවි ලියවුනා මදී   

සරුපේ දුවන්පන් මපග  පල් පනොවැ  පුතුපන්                                      
කුසපේ පනොදැරුවත් දිවි බර මට දැනුපන්                                        
මහ  පමරකට උසයි දරු ප ම හද  තුපල්                                                      
පුදුමයි පුතුනි කීම මපග පල් කිරි පනොවුපන්  

මවකට මුවා වී නුඹ පවත දිරි දුන්පන්                                                                  
මම පවමි පුතුනි එය මා  මණයි දන්පන්                                                           
පිය පසපනහස නැතිද දරුවනි හඳුනන්පන්                                                     
අේමා වරුන්  මණද මතු බුදු වන්පන්  

  
 

අසන්න ගීතය 
 
 ද - මාලිනි ජයරත්න     සිංගීතය - පරෝහණ වීරසිංහ 

 
 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SAFb_8PhKvE


www.studentlanka.com

P a g e  | 103 

 

A Song Book Vol -2    by   Asoka Don Liyanage      asokal@gmail.com                Go to the Index             
 
                                                                             

වික්ටේ රත්නායක ශ්රීමති තිලකරත්න 
ආදර ගඟුපල් 

 
ආදර ගඟුපල් ඉේපේ රැඳී සහන  වන් සැලූ 
මා ළඟ ඔබ සටිනා විටදී පලොවම දැකුේකළු // 
 
මල් වල වන විල් පිරී ගිපේ  පසවන පදවන්නලු 
බිඟු නද විහගුන් ඉගිල්ලුපන්  මිහිපේ රැපදන්න ලූ 
පුන්සඳ නැගුපනත් අහස් තපල් අ ට  බලන්න ලූ 
පදපනතට කඳුළැලි තුරුල් කපල් ප මට හඬන්න ලූ 
 
ආදර ගඟුපල් ඉේපේ ..................... 
 
මී වද මී  ැණි පිරී ගිපේ පදපතොපල්   රඳන්න  ලූ 
පේදුනු ඔවිලි නැවි ගිපේ නුවන පීනන්න ලූ 
පේ පලොව මා ඉ දුපන් ප්රිපේ ඔබව ලබන්න ලූ 
ඒ හැර ලැබුනත්  ලක් නැපත් ඉසුරු මැණික් මලු 
 

අසන්න ගීතය 
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වික්ටේ රත්නායක - අපි ඈතට ඈතට 

 

අපි ඈතට ඈතට   ා නැගලා ගන වනන්තපේ                  
අතරමිං පවමු වසන්ත මල් පගොමුපේ                                   

කාත් කවුරුවත් නෑ එන්පන්                                                 
ඉඳුල් පනොපේ රුදු මිනිස ්
ඇසන්අපේම පුිංචි පලෝකපේ අපි ඉන්පන්  
බඹරුන් විතරයි තනියට ළඟ ඉන්පන්   

අපි ඈතට ඈතට ………………. 

පකපසේද අත් බැඳ ඇවිදින්පන්           
පවරපළේ උයපන් තුරුළු පවමින්  
නෑ සය මිතුරන් මග පතොට හමුවන්පන්  
උකුසු ඇසන් අ  පකපලසද ගැලපවන්පන්  

අපි ඈතට ඈතට ………………. 

අසන්න ගීතය 

 

 

  

 ද - මහාචාේය සුනිල් ආරියරත්න     සිංගීතය  -  වික්ටේ රත්නායක  

 

http://www.youtube.com/watch?v=blVnOMEoufE
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වික්ටේ රත්නායක  - අපි හැඟුේ වලට 

 

අපි හැඟුේ වලට ඉඩ දී  පමොපහොතක්                                                
ඉඩ ලබා ගනිමු තරමින් වියතක් //                                                      
හඳ ාපන්  මඳ  අඳුපේ අත්   ටලා යමු ආපේ  

( ඔබ ඔපේ පහවනැල්පලන් මිදී                                                                            
මම මපේ පහවනැල්පලන් මිදී ) //                                                                      

අවුදින් පහමින් රහසන් මුමුණා හඳ ාපන් මඳ  අඳුපේ                           
හඳ ාපන්  මඳ  අඳුපේ අත්   ටලා යමු ආපේ  

හිරකර හසරැල්පලන් හැඬුේ  අපි හිනැපහමු සපුරා  ැතුේ                              
මතු ආත්මපේ හමුවන  තුමින් යමු පවන්වී හිමිදිරිපේ  

හඳ ාපන් මඳ  අඳුපේ අත්  ටලා යමු ආපේ // 

 
 

 අසන්න ගීතය 

 

 ද - පප්රේමකීේති ද අල්විස්                 සිංගීතය -  වික්ටේ රත්නායක  

  
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2kLYLkRmax0
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වික්ටේ රත්නායක - මල් ලියකේ රැඳි 

                                            (  චුඩා මාණිකයය ) 

 

මල් ලියකේ රැඳි  ප ේ සතුවේ ඇඳි  //                                          
ආදර විජිනි  තින් කේපදෝ සහිල්  වන් සලනා                                      
කියා ගන්න බැරි නුහුරු හැඟුේ                                                             
ඔපේ නුවන් පුරා ඇපදනා  

ඔච්චේ කර මල් කුමර  කුමරිපයෝ අ  වටකර හිනැපහන්නා                    
කිඳුරු පකොපදේපේ මුතු  ාපේ හැන්පගමු අපි පදන්නා              
හැන්පගමු අපි පදන්නා  

රත්තරනින් සැදි  පක්තකි මිං ප ත                                                 
අත්වැල් බැඳ යමු රත්තරපන්                                                            
පිච්ච මලින් පිරි පලෝකය අ ටයි  

ස්ව න  රාදිපසේ  සුරිංගනාවිපේ // 

 
අසන්න ගීතය                   Clip from the movie 
 

  

 ද  -   අජන්තා රණසිංහ             සිංගීතය -  සරත් දසනායක  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=a8zFXq6oFtw
http://www.youtube.com/watch?v=vfKmNfGmowM
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වික්ටේ රත්නායක -  සහින සතක් දුටුපවමි 

 

සහින සතක් දුටුපවමි මම සත් දවසක් එක දිගටම                                
එක සහිපනක ඔබ දුටුවා  සඟන්නියක පසේ   සඟන්නියක පසේ 

ඔබ මපේ  ැල් තට  ැමිණ                                              
ආයාචනයක්  කරමින්                                                                 
ජීවත් වන්නට කිසවක් ඉල්ලා සටියා  

කිසවක් පදන්නට මට  නැත  තිබුපන්  පිරිසදු හදවත                                                        
සඟන්නිපේ එය ඔබ හට දුන්නා මතකයි  

එදා මපේ හද අරගත් ඔබ                                                                          
අද මට වැඩි ප ොපහොසත්                                                                        
ඒ හින්දා මටත් එපලස පිහිට වනු මැපන්  

 

 ද  - පප්රේමකීේති ද අල්විස ්              සිංගීතය -   

 
අසන්න ගීතය 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VLIfi-jBLB8
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උමාරා  සිංහවිංශ - වස්සානයට  අත වනල 
  

 
වසස්ානයට  අත වනල ඉමු මග බලන්  
උදයානයක පකලවරට වී  
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්  
මිං ගාවින් ම උණුහුම පනොදී  
  
හාදු පදන වැස්පසේ පේදුන්න අසප්සේ  
අපි  ාපවමුද තුරුලටම වී  
ඔපේ ඇස ්අස්පසේ මිං මාව දැක්පක්  
සිංසාරයම මම නුඹ පේ වී  
තව ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්  
සිංසාරය ම පමය මට පනොදී  
  
වැට කඩුලූ අස්පසේ මල් පිපුණු බිස්පසේ  
අපි  හැන්පගමුද  උනුහුමට වී 
සමනලුන්  සප්සේ දුව  ැනපු කාපල්  
දැන් මට පදන්න නුඹ මපේම වී  
ඇයි ඈතින් ඉඳන් ඔය තරේ රත්තරන් 
මිං ආපවොත් ද නුඹ මට හිමි  
 

  

 

අසන්න ගීතය 
 

http://www.youtube.com/watch?v=w-QJOn6R6b8
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W.D. ආරියසිංහ  - මා ළඟටම තව ලිං පවලා 

 

මා ළඟටම තව ලිං පවලා ඉඳින්න නිහඬ නුවන් පියා              
මා සීතාපවෝ  සැතප න නින්පේ නුපුර පහෝ ප්රිපේ                  
 ා සුළඟිල්පල් අද නේ අවදි පනොපේ                            
කුසුේ  කැකුළ  නිදනා තුරා  

 සඳ ගිරි  ේපේ ප ර දා සිංසාපේ                                       
සැතප නවා දුටු කින්නර ප ේ සහිපන්                                 
මහලු පවලා අද සඳ වාපගයි                                                         
යේවන රැ සඳු බලාන උන්නාපේ  

කල්  කාල යුග අ  අතරින් පගවිලා                                                 
අපි යමු පේ රැ අනාගතය පසොයලා                                                   
නල මුදු සුවපඳේ නිදන මපල්                                                                
මට මල් පරොනගුළු සුවඳ දැපනයි ළඳුපන්  

  

 

අසන්න ගීතය 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M-ElGnyulO4
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Gramophone Music from Ceylon 

Old Sinhala Buddhist songs from Ceylon 

 

Maestro Premasiri Khemadasa - Pirinivan Mangallaya   

Maestro .Premasiri Khemadasa - Golu Hadawatha Theme 

 

Brahm Naad - 1200 Sitarists Perform Led by Bansuri (Flute) Player  

Antarnaad : Guinness World Record, 2750 Classical Vocalist  

 

http://archive.org/details/Gramophone.Music.From.Ceylon
http://archive.org/details/OldSinhaleseBuddhistMusic
http://www.youtube.com/watch?v=EOO0Kj3Rsa8
http://www.youtube.com/watch?v=W3tyQTzke8I
http://www.youtube.com/watch?v=Ih4pv180BdQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HfZ8otPKjc8



