
මම නුඹේ මතඹේ තාමත් සැරිසරන්ඹන්... 

නුබත් එේක ගත කරපු ඹගවපු හැම කාලයේ මඹේ හිත පාරන්ඹන්... 

තනිකමින් ඹවඹලන්ඹන් දැන් ජීවිඹත් නෑ හිනැඹහන්ඹන්.... 

කියන්ඹන් මං ඹකඹස  ්  හිත තුළ තාමත් නුඹේ රුවමයි මැඹවන්ඹන්.... 

 

ඔබ කිව්ව කතා මට තුරුල් ඹවලා ඹකල්ඹල් මඹේ හිත පුරා අන්දා රටා 

රාත්රී කාඹල් මම දැන් හිනාඹවලා බලාඹපාඹරාත්තු මාව දැන් ජීවත් කරා 

මම සින්නේකර ගත හිත ඹකල්ඹල් අද ඹවනඹකේ ළගට මුවා ඹවලා 

නුබ කරපු හැමඹේ බලන් හිටිඹේ දැන් ඇත්ත තාමත් ඇති ඹගාළු ඹවලා.. 

 

බලු ඹවලාඹන් ආදඹේ කියන මුවාඹවන් ඹහායන්ඹනම දැන් කාඹේ 

ඹත්රුනා ඹවනස නුබඹේ මට දැන් ගත වුන දින ගාඹනන් 

ඇයි ආඹව් මගින් යන්න බලන්ද ඹපරලන්ඹන් දුක වචඹනන් 

කාඹේ කාඹගත් කතාවේ ඉවර උඹන් නෑ කවදාවත් සතුඹටන් 

 

තැන තැන ඇවිදපු සනසපු සැනසුනු වාර මම අනන්තයි 

ඹස රම Fake කිවව ඹේ ඇහුඹව් නෑ  නුබ කිව්ඹව් මං වැරදි නෑ සත්තයි 

පතන් ආවත් ඔයා කිව්ව ඹබාරු ඇති ආදඹේ වචඹන් දැන් තිත්තයි 

ඹත්රුේ ගන්න බැහැ මනුස සඹයේ ඹකාච්චර ආඹර  කරත් හිත් ප්තතයි 

 

මම නුඹේ මතඹේ තාමත් සැරිසරන්ඹන්... 

නුබත් එේක ගත කරපු ඹගවපු හැම කාලයේ මඹේ හිත පාරන්ඹන්... 

තනිකමින් ඹවඹලන්ඹන් දැන් ජීවිඹත් නෑ හිනැඹහන්ඹන්.... 

කියන්ඹන් මං ඹකඹස  ්  හිත තුළ තාමත් නුඹේ රුවමයි මැඹවන්ඹන්.... 

 

මතක අමතකයි මට නුබ ලග ඉේදි කිව්වා මම නිසදැස  

දැන් ඹගවිලා ඹගාඩේ කල් අපිට අමතකයිලු අඹතම දෑස  

ප්රශ් න එක පිට එක ආවා කවදාවත් ඉවර වුඹනම නෑ 

තරහා ගිය විටදි ඔරවලා බලන්ඹන් ඹහාඹරන් මඹදස ඈ 

 



තිේබට තිත් තාමත් එකට හිත් ගතින් ඈත් වුනාට කරන්න බෑ දුරස .. 

ඹපරලු පිටු එක තැන හිටලා මතක වල දුවනවා මනස  

ඹමාකද Babe නුහුරු වුඹන් කවදාවත් අපිටම ඹනාදැනුවත් 

කමට පැටලුනු ප්රශ් න වලට තාමත් මං ඉවරයේ දැේඹේ නෑ 

 

ඹවන්ඹන් නෑ ඹමඹහම ඹේවල් Babe ඹවන්න ඹදන්න බෑ 

අපි ඹගවපු මතක අතීඹත් අපිට ආඹේ ගන්න බෑ 

ගන්න බෑ තිතකින් නැවතුනු පිටු ආඹේ ඹපරලන්න බෑ 

ඹපරලන්නෑ තනි හිතකින් මං ජීවඹත් දුේ විදින්ඹන් නෑ 

 

වැනසි මනසින් නිතරම සිතයි නුබ ගැන 

විසදුමේ තිේඹේ නෑ කවදාවත් වලට පැන 

හිතුඹවම නුබ ගැන හිතුඹව් නැ මං ගැන 

එක පිට එක වැරදි විතරයි දැේඹේ මම 

 

හිත් ඹවලා ඹදකට මත් ඹවලා මං මතට 

හතර අතම කලු දුමාරයේ වට කර 

නෑ සැනසීමේ හිත් ඹවලා මලානික 

කලුවරයි අහස තිබිඹේ නෑ මට පහස 

 

දැේකා දුක වින්දා මං තනි හිතකින් දින්නා මං 

එක පාරේ වැටුනු වඹල් ඹදපාරේ වැඹටන්නැ මං 

තනියම දුක ඹපරලුඹව් හිඹත් හයියට මං 

දැන් මට මම ඇති එපා ඹවන කාඹගවත් හිත් මටනේ 

උනාට Fail මං ඉඹගනගත්තා හැමඹේකින්ම පාඩේ 

හරියන්න කාටත් වරදින්න කාටත් 

හැමඹේම ඉවසන් මං ඉන්ඹන් වාවන් 

 

 

 



මම නුඹේ මතඹේ තාමත් සැරිසරන්ඹන්... 

නුබත් එේක ගත කරපු ඹගවපු හැම කාලයේ මඹේ හිත පාරන්ඹන්... 

තනිකමින් ඹවඹලන්ඹන් දැන් ජීවිඹත් නෑ හිනැඹහන්ඹන්.... 

කියන්ඹන් මං ඹකඹස  ්  හිත තුළ තාමත් නුඹේ රුවමයි මැඹවන්ඹන්.... 
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