
     යුද්ෙදට ගිය අෙේ් ෙෙබල ුවන්
                                                  
                                                                                             තනවු:      බිවේව නැද්ද වද කහ ෙුදිය
  රචනය:        චං ද්ර ධරම්වර්ධන
 ෙංගීතය:        නමිල් ද ෙිල්වා
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ේුණරීම,                                                   Chorus,  tune: "bivve naedda vadakaha sudiya"

     යුද්ෙදට ගිය අෙේ් ෙෙබලු වන් //
 ෙකරුෙව  නැ    ද්ද ෙකාටිය ෙමල්ල -    එකමතුු කර අේ මව්බිම

     අහේ ෙෙෙනවි නාවකු භට යන්

     අහේ ෙෙෙනවි නාවකු භට යන් //
    ෙකරුෙව නැද්ද ෙකාටිය ෙමලල් -    එකමුතු කර අේ මවබි්ම
    යුද්ෙදට ගිය අෙේ් ෙෙබලු වන්

 
----------------------------------------------------------------------------------
1.
       තිෂ අවුරුදු භීෂන බිය ෙදයි // 
      රට බයෙවල එදා හටිිය -     යූ එන් ේිය ඊලම් ගිය
  ෙචෞර-    රැජින ෙකාන්ද නැතිව අ ᒐ    යි Chavra raejina kondha naethiva aei? 

 ෙචෞර-    රැජින ෙකාන්ද නැතිව අ ᒐ  යි //

     රට බයෙවල එදා හටිිය -     යූ එන් ේිය ඊලම් ගිය
      තිෂ අවුරුදු භීෂන බිය ෙදයි

2.-----------------
       ෙකාටි රජයක් බිහි කර ෙදන්නයි //
       මහතුන් ෙදන එකතු ෙවලා -     දහ තනු් ෙවනි ේනත් ෙගාතා
        රට යට කල ෙටන් විරා මයි

       රට යට කල ෙටන් විරා මයි //
      මහතුන් ෙදන එකතු ෙවලා -     දහ තනු් ෙවනි ේනත් ෙගාතා
      ෙකාටි රජයක් බිහි කර ෙදන්නයි

3.-----------------
අන්තිම තැන රාජේක්ෂ එන් // 
බලය ගත්ත ජන චන්ෙදන් - ෙහලය නැග්ග එක ෙකාඩිෙයන්

   මනත්ිරි තමු කාරි දක්ෂෙයන්

   මනත්ිරි තමු කාරි දක්ෂෙයන්//
    බලය ගත්ත ජන චන්ෙදන් -    ෙහලය නැග්ග එක ෙකාඩිෙයන්

   අන්තිම තැන රාජේක්ෂ එන්



4.--------------
   මාවිල් ඔය ෙොෙරාව් අ ᒐ   රල ගන් //   Mavil oya sorov aerala gan //

    වාකෙර ෙකාටු කෑබලි කරල -    මදුූ තෙරන් ෙගාක්න්නට
    වීර බෙලන් දිවි ෙදන්නට වන්

        වරී බෙලන් දිවි ෙදන්නට වන/්/
    වාකෙර ෙකාටු කෑබලි කරල -    මදුූ තෙරන් ෙගාක්න්නට

   මාවිල් ඔය ෙොෙරාව් අ ᒐ    රල ගන් Mavil oya sorov aerala gan //

5.-------------
   අලිමන්කඩ ගරිානකි්ක නම් // 

අ ᒐ   ටට්ම්ේන තලාරද්ද -   මීේාෙතාට වැලල්ම්ේිල aettampana, thalaaradda 

    වීර බෙලන් අෙේ් යටත් ගම.්

    වීර බෙලන් අෙේ් යටත් ගම.්//
අ ᒐ   ටට්ම්ේන තලාරද්ද -    මීේාෙතාට වැලල්ම්ේිල aettampana, thalaaradda -

   අලිමන්කඩ ගරිානකි්ක නම්

6.--------------
 කැෙල් වැදුනු ෙකාටි ෙෙබලව ෙුන් //

බෙය් හටිේු ගැම ිදමිලට - මලුා වැටුන ුවන වැෙියට
     හදා දුන්න ෙුරැකි ෙේෙදෙ යන්

     හදා දුන්න ෙුරැකි ෙේෙදෙ යන් //
    බෙය් හිටේු ගැමි දමිලට -    මලුා වැටනුු වන වැෙියට
     කැෙල් වැදුනු ෙකාටි ෙෙබලව ෙුන්

7.---------------
   මලූදූව අෙල ෙේෙදෙ යන්// 

  වලබ්ටුගල ේලාමැේෙ -   තිබ්බටුගල නන්දකෙඩාල
    ඔතනතමයි ෙවඩිලල් අවෙන්

    ඔතනතමයි ෙවඩිලල් අවෙන් //
  වලබ්ටුගල ේලාමැේෙ -   තිබ්බටුගල නන්දකෙඩාල

   මලූදූව අෙල ෙේෙදෙ යන්// 

8------------------
 රට ගව්රව ලංකාවට දුන් // 
 ෙිරිලක ෙේාඩි ෙේාඩ්ඩන් ෙකාට - ෙලකනන්ට ඉඩ නැති ෙකාට

   ෙගන දුන්ෙන් රාජේක්ෂ යන්

    ෙගන දුන්ෙන් රාජේක්ෂ යන් //
    ෙිරිලක ෙේාඩි ෙේාඩ්ඩන් ෙකාට -    ෙලකනන්ට ඉඩ නැති ෙකාට

   රට ගව්රව ලංකාවට දුන්



9.-----------------
     නෑවත වරක් චනද් ෙදන්න යන/්/

    ෙජ් වී ේී එලහරකයි -    යූ එන් ේී මීහරකයි
    ෙේාන්ෙ ෙරත් ේඹය ෙවන්න ගන්

     ෙේාන්ෙ ෙරත් ේඹය ෙවන්න ගන් //
    ෙජ් වී ේී එලහරකයි -    යූ එන් ේී මීහරකයි

    නෑවත වරක් චන්ද ෙදන්න යන්

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ේුණරීම, Chorus

     යුද්ෙදට ගිය අෙේ් ෙෙබලු වන් //
 ෙකරුෙව නැ    ද්ද ෙකාටිය ෙමල්ල -    එකමුතු කර අේ මවබි්ම

     අහේ ෙෙෙනවි නාවකු භට යන්

     අහේ ෙෙෙනවි නාවකු භට යන් //
    ෙකරුෙව නැද්ද ෙකාටිය ෙමලල් -    එකමුතු කර අේ මවබි්ම
    යුද්ෙදට ගිය අෙේ් ෙෙබලු වන්

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ලිේිෙයාමුව contact address:    place.names@yahoo.com
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