
අපේ සන්ගීත මැඩම් 

               මෙක තෙයි ෙෙ මේ ජීවිතමේ ලබපු නියෙෙ මෙක්ේ අත්දැකීෙ,ඒක 

නිොෙ ෙෙ ප්රතෙමය්  මේක ියය්   ිතුවාාමමේක නම්  ීට  ාෙ  5 ාමේ 
කිය් මෙෙ ඉමෙ ෙත්මත් ල් කාමේ ප්රධා   ෙ යක ප්රධා  ාාෙලකමඒක 
ජාතික ාාෙලක්මෙෙ මේ සිද්දිය මා මකො  ිතටිමේ ාාෙමේ විදයාා 
අ් ශමය ා නෙේමාල හදා මි් මෙතක විදිය  අාො  ාෙම මඅමේ ාාෙමේ 

ිතටියා ගුරුාරු 150 ාමේමඒ අතරි්  ිතටිය සුපිරිෙ කෑේල තෙයි අමේ ේ ගීත 
ෙැඩේමඑයා නෙයි පුක එකෙ අමේ ො  ෙ ො  ලේෙ   තිමය ාාමඑතමකො  
ත්  මදක එහෙ ම ලපු පිියමේක ාමේමඅමේ ාාෙමේ ෙර් ල ාාා මිේ  ලයි්  
දැේෙමමෙොකද මිේ ාට්  විදිඅ  සුදුයිමකද එමහෙ කියල ාැඩක්  ැහැ 
ඉති් මදකි  ඕ ෙ මකම ක්  අනිාා  ගි ාාමෙෙ ේ දාෙ  මිේ ෙතක් 

ක ලා අමට් ාා ාේ 2 3 ාත් ෙහ ාෙයිමෙෙ මෙයා  පිේසු ාැටිලා 
ිතටිමේමමේක ියය මකො ත් ෙ  දැ්  මහොද ෙ  ැෙලාමෙෙ ඉති්  හරිය  
ිතති්  දුක් න ා මිේ ෙැ  ිතතලාමෙෙ රෑ  නිදාෙද්දුත් මිේ ා ෙතක් මා ාාමදැ්  
මිේ ෙහත්තයත් එක්ක මෙමහෙ ෙහ ා ඇති මෙමහෙ ෙහ ාා ඇති කිය 
කියමඇත්ත ෙ ෙෙ එච්ච  ෙ මෙකි  ාහ ාැටිල ිතටිමේමමෙකිමෙ ක  හදත් 
ාට්  විදිය ෙ තිබ්බමඔ්   ඔමහොෙ කාමල මෙවිල ගියාමෙෙ ක්රිකට් පුනුවීම්ේ 
ගියාමමිේ දාෙක් හාෙ ිතටියාමඑයා ෙැවී් මේ බෑ් ඩ් එක පුරුදු කලාමඅමේ 
ාාෙමේ තිබ්බා තට්ටු ුවම්  බිේඩි් ේ එකක්මමේයා ඒක  ය ාා ෙෙ 
දැක්කාමෙෙත් පුනුවීම්ේ අතමර් මහොම ්  ඒක  ගියාමමිේ නඩ ෙ  ැේොමඑයා 
ද්   ැහැ ෙෙ එ  බාමෙෙත් මහොම ්  මහොම ්  හැ් ගි හැ් ගී ගියාමදැ්  
මද්  ෙ අාො ෙ තට්ටුා  ආාමමිේ එහා මකොම් ෙ තිබු  ා් තිය  

ගියාමමාලාා 4   දහයක් ාමේමෙ  දැ්  මහොද ෙ  ැෙලාමෙෙ මබො ේ එමක්  
ඇුවල  අත දාල ායිය අතෙො ිතටියාමමිේ දැ්   ැගි ලා ා් තිමේ ගුරු මේමෙ 
ොා  ගියාමගිිත්  ලාච්චුා ඇරියාමඑයා ඒමක්  මාොතක් ෙත්තාමෙෙ දැ්  සිද්දිය 
බල්   මුත් මිේ   ොා මේ්   ැහැමඔ්   මිේ අේමේ ඇති ෙෙ බය න  
ත ෙක් කියලා මාොත අ ්  ආඉෙත් ෙහ් සි අරි්   ාාඩි න ාමමාොත ේ ගීත 
මාොතක්මමිේ එද නමද් ඒ ා් තිය  ඇවිත් අොතක මාලා දාල ගිිත් මඒක 
ාේමෙේ දැ ෙත්මත්මෙ  දැ්  ඉ්  ෙ බැහැමෙෙ ඉති්  ද්   ැහැ ාමේ නඩ  
ආාමමිේ ොා දැකලා අහ්! මෙොකද ලෙමයො මෙමහේ කිවුාමෙෙ කිවුාා  ැහැ මිේ 
ෙෙ නික්  ආොා  ආමා අපි මේ ාැත්ත  එ ා අඩුයිම  කියලාමහ්ේ කෙක් 
 ැහැ කෙක්  ැහැ ෙෙත් මේ නමද් දාල ගියපු මාොතක් මෙනිය්   ආා 
දරුමාෝ කියලා මිේ කිවුාාමෙෙත් ඉති්  මිේ ා කතාා  අේලේ   ිතත්  
එත   ගිිත්  මාොත අ ්  අහ්! මිේ  ැති න ා ේ තෙඉ ාැමඩ් 
කිවුාාමඒකම්  දරුමාෝ ෙෙත් බය න ාමඒත් ෙැ ලුාක් නම්   ැහැම(මිේ  
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ායෙ 39 ාමෙ ඇති ෙ  ිතමත් ම් ම)ෙ  දැ්  ඉ්  ෙ බැහැ  ැෙලමෙෙ දැ්  
මිේා බදාේ  ෙයි ිතමත් ම් මඔමහොෙ ඉද්දී මිේ ය ාා කියල ගියාමෙෙත් යමු 
මිේ කියලා ාේමේ  ගියාමෙ  ඉ්  ෙ බැහැ ෙෙ ාේමේ  ය මකො  මිේමේ 
පුක ාැම   විදිය දැක්කෙ බඩු ය්   ාමේමෙෙ මජොකාමේ  ායිය එියය  
ෙත්ත අ මෙ  දැ්  කියෙමේ  ායිය මහොද  ඉියේපිලා මේ ාාම 

              ඔමහොෙ ය  ෙේ  ෙෙ මිේමේ ඇමේ හැේපුාා ෙමේ ායියමමිේ 
ො ක් ෙත්මත්  ැහැමෙෙ ආයිෙත් හැේපුාාමෙමේෙ ාාෙ ාා මිේ  මකෝේ 
එකක් ඇවිහ්  ැාුව ා ඒත් එක්කෙමෙෙ ම් ද ගිිත්  කිේ ොල ාැදු ා මිේමේ 
පුමක් ෙමේ ායියමෙ  බඩුත් චුට් ක් ගි ා එ මාලාමා න  මද් මෙ  ඉ්  ෙ 
බැහැ ෙෙ ාේෙ  න ාමමෙොකද්ද ලෙමයෝ ාරිේෙෙ  බලාමෙ  එ ාමකෝ!මිේ 
කිවුාාමෙෙ මෙොරි මිේ කියලා ආානු අාාමදැ්  මදමානි තට්ටුා  බැේොමෙ  
ඉ්  ෙ බැහැ ඕ  මදයක් කියලා ෙෙ මිේ ා බදා ෙත්තාමබමල් ෙ මිේා කිේ 
ක්ලාමමිේ ොා අතාරි්  ෙ හැදුාාමෙෙ කිවුාා ඉේ කෑ ෙහ්   එාා කියලා මඒ 
අතමර් ෙෙ මිේමේ ත යක් අේල  ෙේ මඒත් මිේ දෙල ාාමමකොමහොෙහරි 
ොා අතෑ ෙත්ත මිේ එත ෙ පුටුාක ාාඩි න ාමමාලා අඩ්   ෙත්තාමෙ  
මහොද ෙ  ැෙලාමන  මද් න ාම්  කියලා ෙෙ ආඉෙත් මිේ ා බදාෙත්තාමත්  
මදමක්  ඇද්දාමමිේේ ආයි ර්මද ාා කියලා කිවුාාමෙ  පුදුෙයිමමිේ ෙ  එමහෙ 
කිවුා මඑයා කිවුාා හරි ෙෙ ඔයා  අද විත ක් අාේතාාක් මද්  ේ ආඉ ෙ  
ක ද  ක ්   එාාමමේක ෙැ  කා ාත් කිය්  ත් එාා කියලාමෙ  ො  
හැපීමාැ පු ෙේ  ත යක් අේලමෙ  මිරිකුාාමඒ අතමර් ොරිය ෙෙ ඇදල 
ෙලාලා දැේෙමදැ්  බ්රා එමක් එියමේමෙ  ඉ්   බැහැමෙෙ මිේ  ෙමේ එක 
කා  ේ   කිවුාාමබැහැෙ කිවුාාමෙෙ බමල්  අ ්  අත තිබ්බමමිේ ිතීට  අත 
ෙෙ ිතටියාමමඅම්  මිේ එක ාා ක් න ්  මකෝමඑමහෙ කිය ාත් එක්කෙ මිේ 
ායිය ක   ෙත්තාමෙෙ මිේමේ ත යක් අේල අේල ිතටියාමදැ්  ෙ  මිේමේ 
නුත්ත මලාක්   ආෙයිමොරිය ඉතිරි ටිකත් ෙලාලා ෙෙ විසි ක ලා මිේා 
මඩේ එකක් නඩු්  තියලා මහොද  නුත්ත මලා ක්   ෙත්තාමමිේ  ජූේ ය ාා 
ය් ාා ඉා යක්  ැහැමෙෙ ඒාා ඔක්මකෝෙ මලාකෑාමාේමෙේ ෙෙ ඇුවල  
දා්   හද මකො  මිේ කිවුාා ඕක ේ ක ්  ෙ බැහැ කියලාමෙෙ බමල් ෙ 
දැේොමමිේ අහ්!කියාලා ආඉෙත් ඇල න ාමෙෙ ෙහල ෙහලා ඉේා  ැගිට් ලා 

පුමක් අරි්   ෙත්තාමඒක  ේ  මිේ ඉඩ දු්  මපුමක් ිතල  ායියයි ෙමේ 
ඇගිිය මදකකුත් දැේෙ කිසි ඖේ  ැතිා ුව ෙ බැේොමඑච්ච  ෙ ිතල 
ෙයිේමඔමහොෙ ආතේ දීල ෙෙ මිේ  ආඉෙත් ක   නු්  මමිේ මහොදේ  න ලා 
ෙ  බඩු ය්   ආා ෙෙ ායිය අ ්  ත  මදක නඩ  දැේෙමාේමෙේ අපි කතා 



ක  ක  ඉදල මිේ එක්ක ආයිෙත් කිේ ක ලා අමත් ාා ක් ෙහලා ාේමලහා  
ආාම 

  

  

 


