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b) මහින්දාගමනය සහ  ලාිංකේය මානව කහළ සිංකෘතිකේ නවතම 

ඇරඹුම. 

මිහිඳු හරසර 

 

විපුල තෙතෙසින් සපිරි තුරු පිරි සසල වන මැෙ නිසල කුළු   මෙ 

අඳුර අෙරින් තෙරපවා සඳ කිරණ ඇවිදින් සැෙතපනා         සඳ 

තනාතෙක වරණින් සැදි ෙනා සුදු වතින් සැරහී පුෙ තෙනා      සඳ 

කළා, තසවණැලි වලින් සිතුවම්, මළු පුරා හිමි තෙසූ බුදු         පෙ 

 

නිසඟ මුව’ගස සිප හමා ෙන සුළං රැල්ලක රස අමා ම    ෙ 

පැමිණ සවනෙ පිස ෙමා ත ෝ පත් සැතලන  ණ පෙ සුොම   ෙ 

වැකුණ සැම ෙන පෙ ෙ ා වැලි මළු පුරා ගිෙ’යුරු තමතසේ ම   ෙ 

ෙැබුණ පෙ පෙ එසතවනා මළු තපත් රටා කිසි තනාමැකුතේ ම   ෙ  

 

වතරක ෙහසක් මුව සහ ෙ සත් තකළි පිණිස රක්ෙතෙන් තෙත්   වූ 

අතනක විපෙක් කරනු ෙහපත් සැති කිණිසි දුනු තෙ අෙ පත්    වූ 

එවක සහසක් තමවන් දුෙනන් ෙැමූ කිතස’ෙත් තකතලසේ සිසේ   වූ 

කිතසක  ලෙක් තනාමැති වුව තිසරණ පතසක සිෙ ෙණින් පත්   වූ 

 

වුවන් සිසේ සැම සෙන් සිෙලු ම සැතින් පහරව සිෙෙ පත්    වූ 

නුවන් අන්ධව තකතළසේ ඝනදුර තනානිමි කෙරක දුතකන් සසේ   වූ 

පවන් තනාමැතිව විෙැතලනා මරු කෙරකට වැහි තපාෙක් වන්   වූ 

පහන් කළ නුඹ හිමි තමලක ‘මහ මිහිදු’ නාතමන් අගට පත්    වූ 
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තෙතිසේ පිරිෙර එබුදු ගුණතෙන් තමලක ‘අනුබුදු’නම්  පැළැන්ූ 

සහසේ පිරිවර පිරිවැරූ ලක නිරිඳු හට ෙම් මල්   පැළැන්ූ 

ෙහසේ පරිවර ෙස ෙහසේ ෙන ෙම් තපාදින් සනහා       සංසිඳූ 

තමසසේ ගුණවරතෙන් පිූ හිමි සමිඳ වඳිතනමු සාදු         සාූ 

 

වලා තරාෙකින් තපරා ගත් සුදු වණින් අලකර   ථූපරාමෙ 

තනලා ෙැතින් සො  ැතිතෙන් පුෙ තෙනා ලෙ මහ      විහාරෙ 

පළා පැහැතෙන් නිලංකර රන් පතින් වට වූ ත ෝධි       මූලෙ 

 ලා සැනතසන් කසාවෙකින් සැරහිලා හිමි     ෙනා’කාරෙ 

 

විෙරු ෙන, ෙඬු මුගුරු පසේ පව් අකුසලින් කම්   පිපාසාතවන 

අසුරු සැතණකින් මහරු ගුණෙම් පිළිතවතින් සිල් ෙම්   පුතරෝතගන 

රහත් හිමිවරු වඩිති පියුමන් සැම දිගන්තෙක   පුබුදුවාතගන 

මිහින්ෙල මළු තපත් රටා’තුර ෙන කුහුඹු රැළ තනාම         පමාෙෙ 

 

තන්ක අලකර පිළිම බුදු සිතුවම් ෙ සඟකුටි සැදි    විහාරෙ 

තසේක තමලකර සෑම අෙකම ොගැබින් හමනා        සුගන්ධෙ 

තසේෙ පලසක මුතු ෙැමූ වැනි තනක ෙනා තුණුරුවන   වඳිනුෙ 

පාමු හරසර වඳිමු  ැතිතෙන් මිහිදු හිමි අප සාදු      සාූෙ 

 

  


