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Hela jhatika abimane … Wedu viruwan se porane 
හෙළ ජාතික අභිමාහේ… වැදු විරුවේ හ ේ පුරහේ 
Dinu mawu bima saw siriyen sarasew… Pibidew pibidew serasew 
දිනු මව් බිම  ව් සිරිහෙේ  ර ව් …පිබිහෙව් පිබිහෙව්  ැරහ ව් // 
Hela jhatika abima ne 
හෙළ ජාතික අභිමාහේ….. 
 

Muhudata aedena maha ganga kuburata yali harawa 
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Perakum yugayak newatah arabaw nija bhumi thale lanka 

පැරකුම් යු ෙක්  ැවෙත් අරඹව්… නිජ භූමිෙහේ ෙංකා 

Perakum yugayak newatah arabaw nija bhumi thale lanka 

පැරකුම් යු ෙක්  ැවෙත් අරඹව්… නිජ භූමිෙහේ ෙංකා 

 
Hela jhatika abimane … Wedu viruwan se porane 
හෙළ ජාතික අභිමාහේ… වැදු විරුවේ හ ේ පුරහේ 
Dinu mawu bima saw siriyen sarasew… Pibidew pibidew serasew 
දිනු මව් බිම  ව් සිරිහෙේ  ර ව් …පිබිහෙව් පිබිහෙව්  ැරහ ව් // 
Hela jhatika abima ne 
හෙළ ජාතික අභිමාහේ….. 


