
මාව උඩට ගත්තෙ තේක්ශක ප රතිචාා  

සිංහල  ැප  ෙමා ත  ිතුර ා මතග තතිච ාාෙ 

ආසයි සිංදු වලින් දුප නසන්න මිං එපක්ශක නෑ  

සවන් දුන්තන් සහිතෙන් න  ත   ැද්තෙන වෙන් හලැඩපා යි 

  

කිත න්නෑ ෙැන් තගාඩක්ශක ෙැන් ව  ආස ඉවසන්න  

ත  මතගත් එක්ශකපෙ ර ්තන එතහලන  මතගන් ිමමසන්න ුලුවවන් තන්  

ෙැක්ශකප හීන  ස්තස ෙන්තන 

ඒපයි ොමත් ත රු  ුල ිතන් ත  තබිතෙෝග එක්ශකප ත ා පන්තන  

 

ොතගන ඇද්ො ප ත්තෙ තගාතනක්ශක වතග මිං තවසහිතෙන්  

ඉද්ි පි ාතසන්  වුර  ත ාෙක්ශක දුන්නෑ ිතනිතහලක්ශක 

ඒත් ඉල් න්න න  ෙන්නෑ ඒ පාතගත් හලැටි ෙන්නෑ වතේ මිං බ න් ඉන්තන තවසහිතෙන් හලැසත න්නෑ  

 

 තහ්ලුරවක්ශක නැුරව දුපට වාන ග  ාිම 

සැඩ ැපල් ට වැතටන තපා  ොිම උඩින්  ාවී 

ඒත් නිිමහලැනහිල්තල්  බ න්තන ිමමසල්ත න් 

ත  පවෘත් බෑ කිෙුල තද්වල් ප ා ඉවසල්ත න් 

 

කුස ගින්න තනා ෙපා  

ත  පාරිෙ තපත න ුරරු ිමෙ යි පාතග පාතගත් ෙැිං තමුුර පො  

නැෙ ස ණක්ශක සබෙ ඇිමින්තන මිං තපතස්ෙ දු  පිහිටක්ශක  ො   

 ට හලා  තනතමයි හුරුයි පන්න ඕනම බෙක්ශක// 

 

මිං උත්ෙ  නැතිච ර ්න තෙන්නිං ත ෝලිමට ීයෙක්ශක 

තසල් තම නම තිචෙ ා ෙන්තන ෙන්න තවද්ි තනුර පිෙන් 

සද්ෙ තවච්ා තද්වල් එපක්ශක නෑ   ෙතේලි ලිෙන් 

හලෙවතිචන් ත  කිෙන්තන සිංදු හිතත් දුප තිචෙන් 

 

ත  දුපට තවන්න ඇතිච වැතටන්තන පැට පඳුුව 



 න් මා ෙක්ශක   ින්න  ත මට එල්  ා මුුර  බුව 

සිංසාත  න  වූ ව  තපි පවෘත් ගෑවා උෙුව  

ත  ස ාපන්න ආතව සො පන්න දීුල තෙුව 

 

 ව් ප ුල ිතනිස්ු ුලෙබිමප බාවනාතව්  

උ තිචන්ම දුේ ො නිසාෙ පවෘත් ආතේ නාතව 

හිෙන්තන නෑ මිං තපෝම ෙැිං එපයි මට තපෝපත්  

ඇත්ෙ වහලන් ප  ා ිතනිස්ු මැව්වා ගතිච තබෝසත් 

 

 හලෙවතිචන් දුප ිමන්ෙ  නිසයි ආස පතේ දුමට 

මිං තමාන තසල්   ෙැ මත් ොම තමල් යි මතග ත මට 

 වට පින තෙන්න බෑ තගනල් ා බත න්  ගට  

හිනාව ෙැ මා පවෘත් මතග තස ණ පමට 

 

කුස ගින්න තනා ෙපා  

ත  පාරිෙ තපත න ුරරු ිමෙ යි පාතග පාතගත් ෙැිං තමුුර පො  

නැෙ ස ණක්ශක සබෙ ඇිමින්තන මිං තපතස්ෙ දු  පිහිටක්ශක  ො   

 ට හලා  තනතමයි හුරුයි පන්න ඕනම බෙක්ශක// 

 

(SinduLanthaya.com) 

Title - Nivihanahille DopeSkain 

Artist - DopeSkain Ft Naigel Forrel 

Mixed & Mastered by Catcher 

Lyrics - DopeSkain 


