
2020 සඳහා දෙවන ජාතික භාෂා (සිංහල/දෙමළ) තරගාවලියට නිර්දේශිත 

පෙය ගායනා 

 

    1                ෙරු නැළවිලි ගී  

 

1. සඳ පානේ වැලි    තලා 
සුර කුමරින ා මල්   සලා 
නටති නම නෙස බල   බලා 
ගිගිරි වළලු ප     නනාලා 

 

 

වසු පැටින ෝ නෙල   පසා 
මිණි වැල් නසලැනවන   නිසා 
රිසි නලස ඇඟ නනාම   කසා 
හිඳිති තණට ඇස    වසා 

 

 

2. නුනෙ අම්මා නකාතන   ගි ා 
නකාහිල විනල් පනට   ගි ා 
පේ උදුරා එේට    ගි ා 
එේට නැතුව පමා   ගි ා 

 

උඩිේ අේන අහස   නපනනයි 
අවට මිදුනල් අව්ව   නපනනයි 
රෑට පුනේ වලා    නපනනයි 
නාඬා පුතු නිදි     ේනනයි 

 

නොයි නොයි නොයි නොයි  බබා 

බයි බයි බයි බයි  බබා................// 

 

 

 

 

 



ii          ජන ක්රීඩා  - කළදගඩි නැටුම් 

 

1. නිතර පමා මුනිඳුේ වැඳ    පල්ලා 

සතර වරම් නෙවි සිහිකර   පල්ලා 

විතර විතර කළ නතෝරා    පල්ලා 

සතර නෙනනක් සිට කළ පිෙ   පල්ලා 

 

නේළි ෙැසී අඟනනෝ    සැරසීලා 

නීල වරල කුසුනමේ    ෙවසාලා 

නකෝල නනාවී සබ මැෙට   වැදීලා 

බාල ලින ෝ කළ පිඹිති    සැදීලා 

 

තාන තනා තම්නෙ නා තම්නෙ නා නා 

නතතන තනා තම්නෙ නා තම්නෙ නා නා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii                 ජන ක්රීඩා  -  දම්වර දකළි 

 

2. සාර සදිසි නපති නේර නනළන කල 

වල ගි නෙෝ මනේ  නම්වර ා 

 නෑනනෝ නුෙ පල් නුනෙ ෙරුවේ පල් 

    අප දුටුනව් නැත   නම්වර ා 

 නකාස්වතු කේනේ නකාස් කඩනාො 

වල ගි නෙෝ මනේ  නම්වර ා 

 නෑනනෝ නුෙ පල් නුනෙ ෙරුවේ පල් 

    අප දුටුනව් නැත   නම්වර ා 

 

 ළිඳට නොසිල්ලා වතුර අදින කල 

 වල ගි නෙෝ මනෙ  නම්වර ා 

 නෑනනෝ නුෙ පල් නුනෙ ෙරුවේ පල් 

    අප දුටුනව් නැත   නම්වර ා 

 නෙෙර වනේ අතු ොනෙන  න කල 

 වල ගි නෙෝ මනේ  නම්වර ා 

 නෑනනෝ නුෙ පල් නුනෙ ෙරුවේ පල් 

    අප දුටුනව් නැත   නම්වර ා 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii                 රැකියා ආශ්රිත ගී 

 

1. ලස්සන හිමවනේ මා වී      පැනසේනේ 

දුක්නෙන අලි ඇතුේ පේනා    හරිේනේ 

රැක්නමේ නෙවි නේ නවල බත   බුදිේනේ 

දුේපේකම නිසයි මම පැල්    රකිේනේ 

 

අහනස් තරු නස්ම නොවිතැේ    කරේනේ 

         නපාළනව් වැලි නස්ම නබෝෙේ    ඉසිේනේ 

මනේ නහ්න මයි ඌරට     නපනනේනේ 

විස්නු සමේ නෙවින ෝ නඩු    බලේනේ 

 

 

 

2. දුම්බර කේෙ පාමුල මිනිරේ    පතනල් 

බැසලා බෙ තිහක් කළුෙල සිදුරු   කනළ් 

බස්නාහිරට නෙෝනා නෙක ෙමේ   කනළ් 

විස්තර කි මි දුම්බර මිනිරේ    පතනල් 

 

 

ෙඩි බිඩි ෙො කරනා වැඩ රට    වටිනේ 

රට නවඩි ෙමා කඩනා කළු ෙල්   කැටිනේ 

ෙල  ට තිනබන මිනිරේ ෙේනා   සැටිනේ 

නොඩ වැඩ කරන අ ට නෙේනනේ අඩු  පඩිනේ 

 

 

 

 

 

 

 


