Gampaha District
අකුයගගොඩ ගභගේ යුවිනි තරුක්ෂි
අධිකහරි මුදිඹංගේරහගේ තියහජ් මියහන් අධිකහරි
අභයසංව ආයචිචිගේ තිළිණි ගලනහලි ගඳගේයහ
අභයසංව ගේඩිගේ චහරුණි උගේක්ෂිකහ
අරතුයගේ නිගයෝහ වේණි
අලුත ඳසගේ සුගේස භදුහන් විගජසුරිඹ
අහන් චතුයංග වෆගගොඩ ආයචිචි
අසුයේපුලිගේ උදහරි අනුඳභහ ගනයත්
ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ගදෝන රක්මි භධුනිකහ
ඈන් රුවිනි ප්රනහන්දු
ඉගර ගවේහගේ ගදෝන තිළිණි චතුයංගි
ඉඩගේ ගකෝයහරරහගේ ගගදය වරිසචන්දන ඵංඩහය
ඉරංගගකෝන් ඳතියණගේ දීේති නියංජහ
උඩුගභ ගභගේ න්ති කුභහරි
උඩුවිදහනරහගේ සුජහනි කහංචනභහරහ
උඹනගවේගේ දිලිනි තයංගි
එගගොඩ කුබුගේ ගගදය ප්රහදනි චතුරිකහ ඵ්ඩඩහය
එදිරිසංව ආයචිචිගේ යසකහ භදුන්ති එදිරිසංව
එලිඹහදුය නිපුලිකහ හනහ වේණි ගොයිහ
එලුහන ආයචිචිරහගේ හිරුණි උගේශිකහ ගේහනි
කටුගමිඳර අේපුවහමිරහගේ ගදොන් ලහනික ශ්රි භධුංඛ කටුගමිඳර
කදිනේපුලිගේ මීය පුබහත් කුභහය
කරුණහ ඳතියගේ ක්රිහන් සුභනසරි රඔය්න්ද
කරුණහනහඹක ඳතියණගේ නිලහනි භධුන්ති කරුණහනහඹක
කලුඅේපුහ වළන්නදිගේ ඉංකහ ගිේවහනි
කලුතනතිරිගේ භදුරිකහ ප්රිඹන්ති ගඳගේයහ
කගදෝරුගේ භධුහ ගඹහනි ගඳගේයහ
කසතුරි ඳතියණගේ ගඹහත්රි මිභහනි යත්චන්ර
කුභහයගේලි ආයචිචිගේ දේලණ ඵන්දු කරුණහයත්න
කුරුකුරසුරිඹ ලහනිකහ භධුහණි ප්රනහන්දු
කුරුගගභේ දනි ත්සුදහ ගඳගේයහ
කුරුතුරසුරිඹ දිනිති ත්යණි පිරිස
කුරුේපු ආයචිචිරහගේ සුමුදු වේනි කුරුේපු
කතහඩිගේ චරනි සුරරිතහ කුභහරි ප්රනහන්දු
ගක්ෂීකහ භධුහණි විගජසංව
ගකොටුගේගගොඩ ගුරුගේ චිනි භධු කුභහරි
ගකොඩිතුක්කු ආයච්චිගේ අකරංකහ භධුහනි ගකොඩිතුක්කු
ගකොල්ලුගේ අේපුවහමිරහගේ ජිත්මි රක්හනි
ගගන්ගගොඩ අේපුවහමිරහගේ රක්මිණි හනහ යත්නේධන
ගරගභගේ නදීකහ භගනෝරි
ගල්භත්ගගොඩ ගුරුගේ වසතහ ඉගයෝණි
ගහල්ර ආයචිචිගේ යණි වේණි ගහල්ර ආයචිචි
ගහල්ගල් ඳතියණරහගේ ලයහභහලි නිලුෂි ඳතියණ
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ගුණගේකය විදහනයරරහගේ පුේණිභහ යංගනී ගුණගේකය
ගුරුඵළබිරගේ වින්දයහ රක්ෂිණි භහලි
ගගොන්ල් ගඵොගත්ජුගේ අංක තීය
ඡඹඳත්භ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රරනි රක්හනි ගවේයත්
ජඹගකොඩි ආයචිචිගේ තිරක්ෂිකහ භදුයංගි
ජඹගකොඩි ආයචිචිගේ ප්රිඹංගහ භධුහණි ජඹගකොඩි
ජඹනී චියන්තිකහ ගකොතරහර
ජඹගනත්ති ගකෝයරරහගේ රිේභහ ගඹහනි ඵ්ඩඩහය
ජඹභහන්ත ගභොගනොටිටිගේ නඹනී දනුලසකහ ප්රිඹදේලණි
ජඹවීය ආයචිචිගේ ගදෝන තිළිණි භධුකහ යණසංව
ජඹසං අචිචිගේ දිගන්ෂිකහ දිල්රුක්ෂි
ජඹගේකය සුබසංව අයචිචිරහගේ ඉගේහ ඵන්දු කරුණහයත්න
තනිේපුඩි යංගේ නදීහ කුභහරි
තේමිට ආයචිචිගේ අංජලි ත්රහ ගේනහනහඹක
තයංගහ ංකල්ඳනී භහයසංව
තල්ගකොශ ගේගේ සුපුන් දේලන
ගතොටිකහ ඵේගේ ගගදය තිකහ ංකල්ඳනි
දේලණ නඹනහත් වික්රභ ජඹගේකය
දශදහ ත්ගත් අගේහ නුන්ති
දිහනහඹක තරංගභ අේපුවහමිරහගේ සුපිපි ප්රගභෝදයහ දිහනහඹක
දුරහනි චතුරිකහ භංචනහඹක
ගදහිර ලිඹනගේ භධුලහරිකහ කහංචනභහරහ කරුණහයත්න
ගදොන් ප්රගභෝේ සුදහයක වික්රභසංව
ගදෝන නිලහනි අගඹොභහ ජඹභව
නගවත්ත ආයචිචි ගත්ජංගහ පියුභහලි නහගවත්ත
නයත්න ආබයණ ඳවර ගගදය රුක්ෂිකහ ලයහභහලි විගජ්යත්න
නහයහඹන නයිගේරහගේ නිලුහ ංජීනි
නිලුෂි ගේනකහ භයනහඹක
නිලසලංක යහධිකහ වංසනි ප්රනහන්දු
නිංකහ ආයචිචි අේපුවහමිරහගේ ලිසනි නිලසංකහ
ගනත්තිකුභහය වත්තළල්රගේ ජිතහ යහංජලි ගඳොන්ගේකහ
ඳයණභහනගේ යන්ය චහමිකය
ඳසකුල් කංකහනභරහගේ චිත්හංගනි ඳසකුල්
ඳෆගඵොටුගේ නිගේහ දිල්රුක්ෂි
පුජය අමලිඹේගේ නන්ද හිමි
පුජය එරගේමිල්රහ ඳ්ස්හනන්ද
පඡය ගකගවල්ඳන්නර ඳ්ස්හගරෝක හිමි
පජය කතයගභ උඳයතන හිමි
ගේලිමුවන්දියමි අේපුවහමිරහගේ ධනුසකහ නිංරහ
ඵයනිගේ ගක්රි චරිතහ ද සල්හ
ඵරගගදය රඔලිණි භධුහණි
ඵරත් ඵංඩහයරහගේ ඉන්රහනි ඵංඩහය
ඵහරසුරිඹ ආයචිචිරහගේ තුහන්ති ලෂිකහ ඵහරසුරිඹ
ගඵෝතගල්ගේ චතුරිකහ නිරන්ති තිරකයත්න
ගඵෝඳගභගේ චතුරිකහ භධුන්ති ගඳගේයහ
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භල්රආයචිචි ඳතියණගේ දිගන්ෂි එයන්දිකහ යණසංව
භල්ත්තගේ නිරක්ෂිකහ රුවිනි
භව දුයගේ නඹනි දිනුෂිකහ හින්ති ගේලප්රිඹ
භවදුයගේ භධුහ දිමුතු තයංගහ
භහගක්විටගේ ජීනි රක්භහලි අභයසංව
භහයසංව ආයචිචිගේ භධුෂි යවින්දිකහ
භහලිභගේ දලි නගෝදහ හිභංහ ඩඹස
භළල්ර තන්ත්රිගේ ලහලිකහ භධුලහන්ති ගඳගේයහ
මුතුගර ආයචිචිගේ චින් වයන්ද
ගභයගල් ගේදිගේ දුරංගි තභහලිකහ තිරකයත්න
ගභය්ස්ගේ චහමික විදුංඛ උදහය වික්රභගේ
යණතුංග ආයච්චිගේ එයංග රක්භහල් ගුණේදන
යණක ආයච්චිගේ ඹන්තහ සුමුේදිකහ ප්රිඹන්ති යණක
යණවීය ආයචිචිගේ ඉගනියි එයන්ඩිකහ යණවීය
යණවීය කලුආයචිචි මුදලි මුවන්දියමිගේ නියහඹහ භධුහණි
යත්තයන් වන්දිගේ ගත්නුක දිල්හන් තිරකයත්න
යත්නතිරක මුදිඹංගේරහගේ මුතුභල් ඵ්ඩඩහය යත්නතිරක
යත්නතිරක මුදිඹංගේරහගේ මුතුමිණි ඵංඩහය යත්නතිරක
යත්නහඹක මුදලිගේ තරිනි වහයහ යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹංගේරහගේ භන්ත යත්නහඹක
යන්ඳටි ගේගේ ලෂි ප්රබහත් චතුයංග වික්රභයත්න
යහජඳක් ඳතියගේ ගෞභයහ ජනහදරී
යහජඳක් ඳතියණරහගේ නදීලහ සුයංගි
යහජඳක් ගභොගවොටිටගේ දඹහන් භත්යංග
යහභනහඹක අේපුවහමිරහගේ රුවිණි ංජීනි යහභනහඹක
ලිඹන ආයචිචරහගේ හිරුණි වංසකහ
ලිඹන ආයචිචිරහගේ ගවහනි
ලිඹන ආයච්චිගේ ගචෞදඹර්ය කුභහරිකහ ලිඹන ආයච්චි
ලිඹනආයචිචි අේපුවහමිල්රහගේ චතුයංගනි කුභහරි ලිඹනආයචිචි
ලිඹනගේ අනුහ කහන්චනහ ජඹතිරක
ලිඹනගේ ආලහ නිලහදිනහ සල්හ
ලිඹනගේ උදඹ ප්රහේ ලිඹනගේ
ලිඹනගේ තුහරි රුක්රන්ති ගඳගේයහ
ගරොකු ගවට්ටි ආයච්චිගේ නඹන්ජනී නිගේහ ගවේභචන්ර
නසංව ගේඩිගේ කශණ මිඳත්
න්නි ආයචිචිගේ සුපුනි අභයසංව
ේණකුරසුරිඹ ගජ්වහනි ඉහයහ ප්රනහන්දු
ලිමුනි ගේගේ ඉහය ඉසුරු මින්ද
හරිඹගඳරුභ අේපුවහමිරහගේ යංගන ප්රදීේ හරිඹගඳරුභ
හරිඹේගඳරු අේපුවහමිරහගේ ත්රහ භන්භලී හරිඹේගඳරුභ
විකුමිඵගේ මුදිඹංගේරහගේ ගඹහත්රි හනහ දකක
වික්රභ ආයචිචි විල්රගේ චතුරිකහ වික්රභ ආයචිචි
වික්රභසංව ගේරහගවටිටිගේ තිළිණි රු්රිගු
විගජ්සරි වික්රභගේකය කුරතුංග දිනුහ වේණි
විතහන අේපුවහමිරහගේ කවින්දයහ සුශක්ෂිණි
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විතහන අේපුවහමිරහගේ ලමිමි කල්ඳනහ
විතහන ආයචිචිගේ ගදෝන පියුමි බුේධිණි ගේනහයත්න
විතහන ඳතියණගේ නිලහන්ති ප්රිඹදේලනී
විදහනරහගේ ශිහනි දිගල්කහ ද භළල්
වීයගකෝන් ආයචිචිරහගේ නිහදි සුයංජිකහ වීයගකෝන්
වීයතුංගගේ ගදෝන භධුහ ගවින්දි යහජකරුණහ
වීයපුයගේ අචිනි නිේභරහ ප්රනහන්දු
වීයසංව ආයචිචිගේ ගිමිවහනි ංඛලහනි චතුයංගි ගඳගේයහ
වීයසංව ආයචිචිගේ ජඹමිණි හියන්ති ප්රනහන්දු
වීයසුරිඹ මුදිඹංගේරහගේ ඉගේහ භධුබහණි ජඹසුරිඹ
ගඩිඹගේ යන්දිකහ දිල්ෂිණි ඳත්භසරි
පී වලහන් ඳහතිභහ නේනහ
භයවීය ගභගේ සුරහනි විගනොදනි
භයසංව ආයචිචිගේ ගයොවහන් ප්රන්න
සංගන්කුටිටි අචිචි අතුගකෝයශරහගේ චමිමි ප්රිඹදේලනි
සඹමරහපිටිඹගේ ගදෝන නිපුනි රක්ෂිකහ සඹමරහපිටිඹ
සුදේනි පුසඳ කුභහරි භදුයේගඳරුභ
ගනයත් ඳතියණගේ අංජිකහ යුගහනි ගනයත්
ගනවියත්න ගරගභ යහරරහගේ ගනයත් සුගේන්ර
ගේනහධීය කමිකහනභරහගේ වේණි නඹන තිරකහ ගේනහධීය
ගේනහනහඹක අේපුවහමිරහගේ අහනි නිංරහ ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක ආච්චිගේ වංසනහධි ංචිතයහ භහධි ගේනහනහඹක
ගේයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ ප්රිඹදේලනි
වංගකොඩි විඹනගේ වරිණී පුේණිභහ
වදුන්රගේ තිලිණි දිල්හයහ වීයේණ
වපු ආයචිචිගේ දුරහංජලි වපුආයචිචි
වපුආයච්චිගේ අංජු ඉභල්කහ
වල්ගේරහගේ යනිකහ වේණි වීයසුරිඹ
වහඵයගේ කහංචනහ දුනි විගජයත්න
හීනිඳළරගේ තිනි තයංගහ භධුහනි
ගවටිටි ආයචිචිරහගේ ඉගනෝකහ දභහලි
ගවටිටි ආයචිචිරහගේ රසකහ ඉහනි චතුයංගනී
ගවේයත් මුදිඹංගේරහගේ යවි ඹසන්ත ජඹේධන
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උත්තයහ භධුභහලි ධේභගේන
ගවේහ කංකහනභරහගේ අනුසකහ කල්වහරි
ගවේහ ඳතියන්නුහුරහගේ දිනිත්රි ත්යණි වීයගකෝන්
ගවේහගභගේ තිළිණ භධුංඛ
ගවේහතිරක ඳතියණගේ වන්ති ලහලිකහ
අතුරුගිරි ආයචිචිගේ ප්රන්න භධුංඛ විභරයත්න
Aamila Mohomed Zarook
Aatham Bawa Fathima Shamra
Abbahs Abdhul Rheem Sifaya Mahawaththa
Abdhur Rahman Farhath Hasna
Abdul Careem Mahbooba
Abdul Fathima Shaneela

938243085V
907102874V
856532143V
199261701011
887220450V
916600860V
928433960V
199280901996
798502891V
915341900V
905510789V
886781024V
815033345V
199127104357
888093800V
916443498V
888452540V
876480247V
791412897V
198851400742
198778502113
955640365V
198854100219
935090369V
877441423V
927843544V
946850616V
927522780V
938073104V
885351786V
198783402887
935513260V
199012803559
926423851V
886733259V
199329903440
199119203769
876891800V
933104486V
866871248V
916832567V
876593416V
947680242V
198685402349
956490588V
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Abdul Hameed Fathima Shafna
Abu Haneefa Fathima Hafsa
Ahamed Ij Lan Fathima Naaila
Ahamed Razik Fathima Suaad
Ahiya Kahan Fathima Risla
Alankara Dewage Chathurika Sandamali
Aluth Gedara Lakmini Kantha Gunarathne
Ambagala Mudiyanselage Eranda Sanjeewa
Dharmawardana
Ameer Ali Fathima Rikasa
Andra Henndige Nirosha Jayarathna
Anwardeen Fathima Asma
Appuhamilage Geetha Nipunika
Arulappan John Reginamery
Bulathsinghala Appuhamilage Dona Udyani Pawithra
Bulathsinhala
Buthpiti Lekamalge Yamuna Chandrakanthi
Cader Mohideen Hafila
Chakkrawarthige Imeshi Dilyana Fernando
Dalamulla Kankanamghe Keshari Dilini
Damitha Kumari Weerasekara
Dasanayaka Jayasekara Mudiyanselage Chiranthi Sadali
Kumari
Dermy Roshid Rodrigo
Dian A White
Disanayaka Mudiyanselage Anuradha Sewwandi Disanayaka
Dunumalage Hashini Wimansika Dunumalage
Emily Chowrika Varatharajah
Fathima Fasmila Jawahir
Fathima Rasheena Amath
Fathima Shihana
Gabadage Udana Manoj Dhananjaya Senarathne
Gayani Nisansala Wickramarathna
Godakanda Kankanamge Kalpani Kumudika
H.G දිනුෂි ප්රතිබහ ගජනහඹක
Halihinghe Mary Shakila Perera
Hamsul Arif Sumaiya
Haputhanthrige Rasani Dinishka Kariyawasam
Hasanul Farook Fathima
Hettiarachchi Wellamburage Dulmini Jayasundara
Inniyas Pathima Sapinas
Issadeen Fathima Azha
Jailabdeen Fathima Ilma
Jayakody Arachchige Indunil Nudayakantha
Jayasekara Heeralu Pathiranahalage Nadeesha Nirmani

877180468V
916310242V
947811428V
937370032V
927200120V
855970775V
915013635V
900991061V
937500971V
927812401V
947980653v
905531778V
198486503993
887060304V
926090062V
198369603105
908510879V
935641152V
19946281719V
858622050V
931881124V
886603738V
947492730V
917620679V
896311417V
861320120V
945431806V
897570807V
920402348V
826881941V
917472033V
906131617V
887530505 V
947751115V
938290121V
878060989V
948460424V
796702966V
946481009v
94595093V
930322091V
938164355V
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Jayasekara
Jayasinghe Pathiranneehelage Vsachithra Rashmi
Jayasinghe
Jiffry Mohammadu Umair
K.H.A ප්රබහත් ඡඹන්ත ගවට්ටිආයච්ච්
Kanahara Mudalige Lakshika Kasuni Perera Samaraweera
Gunathilake
Kandambi Rathnayakage Dinusha Sewwandi Rathnayaka
Kandiah Ilawadhaney
Komangoda Gamage Navoda Shanthari
Lelwalaliyanage Achini Nisansala
Lewdeni Pathirannehelage Mahesh Amila Kumara Pathiraja
Liaynage Erandi Perera
Mahaboob Fasmina
Mahalingam Sivajini
Mallika Arachchige Anusha Kumari
Manakavitavsajani Himadari Barbadeth Samarasinghe
Mandaiawalli Acharige Nalintha Vajiramali
Menaha Sellathurai
Migel Wedage Janani Uresha Nishamani Perera
Mohamad Bishrul Haffy Nashrul Zanfera
Mohamed Jiffry Fathima Fazila
Mohamed Ansar Pathima Aroosa
Mohamed Ansifa
Mohamed Faleel Fathima Ashfa
Mohamed Faleel Katheja Fayasha
Mohamed Fanad Nifthiya Farvin
Mohamed Farook Fathima Riswana
Mohamed Farook Fathima Sameena
Mohamed Fassy Fathima Akeela
Mohamed Hamza Fathima Akeela
Mohamed Hidhayathulla Husna
Mohamed Jamal Deen Fathima Shamrin
Mohamed Jaseen Fathima Azra
Mohamed Jawfer Jameena
Mohamed Liyakath Khan Fathima Shakeema
Mohamed Mahir Fathima Musliha
Mohamed Mausul Fathima Ratheena
Mohamed Munawwar Fthima Fazeena
Mohamed Nahas Fathima Anfal
Mohamed Nasurdeen Fathima Nazha
Mohamed Noonal Mohamed Nusran
Mohamed Raheem Ruzaik Ahamed
Mohamed Rizvi Zeenth Shara
Mohamed Samoon Mohamed Awn

896392123V
199024702851
822781543V
9067811263V
955073460V
808290847 X
835201023V
935170257V
198915501290
880162101V
955010051V
875992368V
898113027V
875033239V
856160033V
827602299V
946220175V
197561202533
908203542 V
916880499V
935962412V
948003236V
945500077V
905460986V
887840733V
887451109V
917491623V
886551363V
947532570v
877021840V
946691240V
856140990V
916241739V
965050213V
896282913V
927991187V
907703312V
958172141V
931621238V
941680364V
937160984V
198810003740
6

Mohamed Siddq Shahna
Mohamed Thajudeen Zeenathul Haifa
Mohamed Wajees Fathima Asmiya
Mohamed Yakub Fareed Fareed Fathima Fazmina
Mohamed Zakideen Fathima Zamla
Mohamed Zuhair Fathima Fahmeeda
Mohammadhu Naseer Fathima Namra
Mohammadu Mimziyad Shamha
Mohammed Faleel Mohammed Zuhair
Mohammed Nasir Mohamed Nisvy
Mohideen Fathima Hudeifa
Mohomad Shaafi Misrul Sareena Haseem
Mohomed Hussain Fathima Safra
Mohomed Muhuman Rikzana Zainab
Mohomed Munas Fathima Rimsiya
Mohomed Nizar Fathima Nujkiya
Mohomed Rauf Fathima Rifasa
Mohomed Sharee Fathimafarduna
Mohomed Thaseem Fathima Dhameela
Mohommed Farook Fathima Fariha
Mohommed Hairs Aysha Afra
Mrකුඩසේදහරගේ මුතින්ද ජඹචන්න
Msඅේයහ එයන්දි වීදිගේ
Msගවේහ කළුකංකහනභරහගේ තභල්කහ දුනි ජගඹසකය
Muhamdiramge Shalini Thihara Morais
Muhammadu Farook Arshad Muhammadu
Muhandiramga Nilngani Yasika Radriga
Munasingha Arachchige Dulaj Chamalka Perera
Muneera Hannan
N.K ධේමික ප්රිඹරක්භහල්
Nabandawa Withanage Hasini Ravihari
Name
Nanhimi Kankanamalage Hashini Tharika Sankapani
Nelumdeni Pathirannehelage Kalani Ridma Wimalaweera
Noormohamed Shihama
Noorul Ameen Fathima Zeenathun Nuha
Noorul Haq Fathima Sasna
Pakkiyarajah Malini
Pankiras Prashanthini
Piralu Arachchige Hansika Madushani
Polgamapala Ralalage Ashani Madushika Polgampala
Rajapakshs Arachchige Shiwantha Kawinda
Rajendren Sivashanker
Ramachandran Subasini
Ramanathan Vinojan

937811233V
897302900v
836481720V
956361621V
927022036 V
199260203896
947041541V
937150954V
870872240V
752170703V
918202021v
198070002163
907913066V
948430606V
887830525V
948091844V
845491348V
845240256V
198281910094
198082002500
946490458V
912793435V
816534534V
905680838 V
867782966v
891820674V
907702898V
922550948V
916810423V
881472880V
946653101V
nic
199478200648
927173026V
907081630V
936650317V
876042070V
817151469V
926163353V
946680044V
928510654V
950173149V
198635903751
828581970V
951783145V
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Rathuge Disna Madushani
Rev ගදනක්කන්ගේ ගප්රේභයතන හිමි
Rev කතුමුල්ගල් ්හණිසය හිමි
Rev ඕඳනහඹක මිත හිමි
Rev ජුරේපිටිගේ චන්දයතන හිමි
Rev ගදනක්කන්ගේ ධේභසරි හිමි
Rev පුජය කුභහයගභ විභරයංජි හිමි
Rev පුජය දහච්චිවල්මිල්රෆගේ විබහවි හිමි
Rev පුජය දිඹුරහගන් භධුයතිස හිමි
Rev පජය උළුක්කුරගේ සරියතන හිමි
Rev පජය කඹුරුපිටිගේ කරයහණංල හිමි
Rev පජය ගඳොේදල්ගගොඩ ධේභදසස හිමි
Rev පජය ශකුඹුරුමුල්ගල් යතනචන්ර හිමි
Rev ගඳයභන්ඩිගේ ඉන්රයත්න
Rev භහනහගභ අමිත හිමි
Rev ගයොටුම උදිත හිමි
Rev ෆල්රෆගේ ධීයහනන්ද හිමි
Rev භහධිගභ චන්දසරි
Rey Sr Anista Dabarera
Ruhany Sheherazad Azeez
Sanoon Mohamed Fathima Nuskiya
Shanmugam Keerthana
Sirimanna Appuhamilage Nirmani Vindya Sirimanna
Sivanathan Nirojah
Subasinghe Arachchige Dilrukshi Jeewanthika Ananda
Sundarapperuma Arachchilage Hansani Dilrukshi
Susikala Kandavel
Thalahitiya Gamaralage Kasuni Chathurangani Abesekara
Thaventhiran Tharankini
Undupitiya Appuhamilage Hansika Sithumini Jagathdala
Uwaisul Karnain Rameez
Vithiya Vamathevan
Wadamuni Nilamelage Dona Sachindri Sammani Wedamuni
Warnakulasuriya Shalini Malsha Fernando
Watarekapeli Adikaram Dissanayakage Iresha Dilrukshi
Dissanayake
Wickramarachchi Appuhamilage Udeni Reka Jayasinghe
Wijemuni Danushka Indeewari
Zulficar Fathima Rushda
අංගපුල්ලිගේ උගේශි යහංගිකහ කුභහරි විගජ්වීය
අංගේපුලිගේ චන්දිභහ කුභහරි යත්නසරිඹ
අංගගොඩ ගකොහුරහගේ ගගදය දිලීඳහ නිභල්යත්න
අංගගොඩ ඵ්ඩඩහයගේ සුවිනි ප්රිඹංදහ ගඳගේයහ
අංගගොඩ ලිඹනගේ කරණි හයංගි
අංගගොඩ ලිඹනගේ නිපුනි තහරිකහ

916030320V
940630037V
760704954V
882924769V
901893047V
921894090 V
922603170V
893300546 V
910250760V
860043572
911914026V
910162926V
199227900906
913133889 V
913065719V
932912902v
923302808V
910054244V
836163117V
908481402V
947400835V
945692006V
948103800V
827834912V
935152569V
199364700149
197574003137
198852901538
918070486V
925740330V
761502077V
925443115V
925842010V
925121517V
916860587V
805410400V
927191806V
926623389V
908640462V
935932980V
905444255 V
888412417V
838541771V
925011304V
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අංගගොඩගේ භධුමිණී නහංජනහ පිගේයහ
අංජලි විත්හ කුඩහගරගේ
අංගවට්ටිගභ ගභයහරරහගේ සඹංජිත් සුදේලණ දඹහයත්න
අකරගේ ඈන් සුගේනිකහ භධුභහලි ගඳගේයහ
අකුයටිඹ ගභගේ භධහ උදඹංගනී අල්විස
අකුයණ අේපුවහමිරහගේ දිගන්හ දභහලි
අකුයන්ගේ නිරක්ෂි ප්රහදනී දඹහයත්න
අකුයමි ආයචිචිරහගේ ඉගනෝකහ හයංදි අකුයණ
අඛ්ර ඉදුමිණ කදනආයච්චි
අගමිගඳොඩිඹශිකරහ ගකෞමිණි ගභන්ඩිස
අගේ ගඳොඩිගේ ලහනිකහ ගේන්දි චන්රතිරක
අගේගඳොඩි ගේලහනි දිල්වහයහ ගභන්ඩිස
අගේගඳොඩිගේ චන්දිභ යජිත සුදේලන ද සල්හ
අගේගඳොඩ් නගෝදහ ංජිනි ලහන්ත
අගරත්තගේ චගභෝදිනි ගේරත්
අචරහ විභේලනී ජඹසරිඹ
අචිනි අගේහ රක්හනි ඳල්ගරගභ
අචිනි චතුරිකහ ජඹසංව
අචිනි ගොනහලි ප්රනහන්දු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ඉභහහ යන්ශිනි ඵ්ඩඩහය
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ භදුබහෂිණී
අතරගේ දිලිනි ංජීනි
අතරගේ ගදෝන ගිභහනි රක්ෂිකහ දිල්රුණි
අතරගේ ගදෝන නදීහ ලහණිකහ නිංරහ
අතරගේ යගේහ පියුමි ගුණගේකය
අතරගේ ලමිරහ ප්රිඹභහලි
අතරගේ ලෂිකරහ රක්භහලි
අතහඋඩ ආයච්චිගේ නදුනි ඹගලෝධහ ගුණේධන
අතහවුද අයචිචිගේ භන් ප්රිඹංකය අතහවුද
අතහවුද ආයචිචිගේ භරින් ගකෞලරයහ අභයගේකය
අතහවුද ආයචිචිගේ ලයහභලී රක්භහලි
අතහවුද ආයච්චිගේ දුහනි භගවේෂිකහ අතහවුද
අතහවුදඅච්චි තරේභළවළය ගල්කේරහගේ දීඳහ රක්භහලි
කරුණහයත්න
අතුගකෝයරගේ නිගයෝහ න්දයහ කුභහරි අතුගකෝයර
අතුගකෝයරගේ විභංශී ඹගලෝධහ විපුරසරි
අතුගකෝයශ උඩුමුල්රගේ ඉහයහ උදයහනි අතුගකෝයශ
අතුගකෝයශ කංකහනභරහගේ ගදෝන උගේනි අතුගකෝයශ
අතුගකෝයහරරහගේ ධහයහ දමිමිණි ගඳගේයහ
අතුගකෝයහරහගේ භන්තිකහ කුභහරි අබඹේධන
අතුරුගිරි ආයච්චිරහගේ රුණි දිල්වහනි ප්රිඹදේලණි
අතුරුගිරි ආයච්චිරහගේ බීතහ ප්රිඹදේලනි
අතුරුගිරිඹ ආයච්චිරහගේ හනහ භධුයංගි
අත්තනගගොඩ කංකහනේරහගේ සුයංගිකහ නදීහනි අත්නගගොඩ
අත්තනගඳොර ආයච්චිගේ නිගල්හ හගය අත්තනගඳොර

908253418V
878013115V
923244514V
857810317V
915860478V
906810441V
895733032V
915842887V
875100424V
888441131V
896483927v
897653397V
893013431V
875793560V
897363585V
937232012V
908094093V
887740011V
826872764V
885982441V
938171114v
865401027v
9165603589V
897863588V
838632246V
947352300V
947352318V
937892039V
902380663V
846531173V
865702370V
935831857V
886532334V
895882283V
948232880V
946561142V
898383253V
938384096v
937432720V
876193590V
897582635V
906460947V
198973500807
883442733 V
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අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමීය නිලු අත්තනහඹක
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නහලිනී ඳත්භ කුභහරි
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භගනෝරි චතුරිකහ දේලනී
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්ත උදඹ ප්රිඹන්ත අත්තනහඹක
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සේණහ කරයහණි දුඳභහ
අත්තනහඹක ගභොගවොටිටහරරහගේ භදුබහෂිනි ගප්රේභතිරක
අත්තනහඹකගේ තහරුකහ භල්හරි ගඳගේයහ
අත්තනහඹකගේ චිනි නිගේහ ක්රිහනි අත්තනහඹක
අත්තිඩිඹ ඳනහගගොඩ ලිඹනගේ නිපුන් තරුක් ගුණේධන
අත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වංෂිනි ගකෞභදී අත්තනහඹක
අදිකහරි අතුගකෝයරරහගේ දිනි දේශිකහ
අදිකහරි අේපුවහමිරහගේ දිනුෂිකහ උඳභහලි
අදිකහරි අේපුවහමිරහගේ න්ධයහ නදීකහ අදිකහරි
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ගභරිඹන් දකනි ප්රනහන්දු
අදිකහරිගේ උභහ ගේධහ අදිකහරී
අදිකහරිගේ රුනි තිරංගහ අදිකහරි
අධිකහයේ විතහනරහගේ ඉංඛහ අභහලි අධිකහයේ
අධිකහයේගේ නිගයෝහ ප්රගඵෝධනී ගනයත්
අධිකහරි අතුගකෝයශගේ ගයොහන් චතුයංග අධිකහරි
අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ උගේහ චතුනි අධිකහරි
අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ ක්රිහන්තිකහ භදුහනි අධිකහරි
අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ ධනුසක දකන්
අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ මීතහ දිනසරඔ අධිකහරි
අධිකහරි අේපුවහමිල්රහගේ ක්රිහණි නගඹෝමි අධිකහරි
අධිකහරි ආයච්චිගේ ගදෝන ්සනි අගයෝහ අධිකහරී
අධිකහරි ආයච්චිගේ ලහනිකහ භධුහනි අධිකහරි
අධිකහරි ආයච්චිරහගේ දිලිනි චිතයහලහනි
අධිකහරි ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ කසුන් ප්රදීේ ත්ය ඵ්ඩඩහය
අධිකහරි ඳතියන්නළවළරහගේ අනුශිකහ භධුලහනි
අධිකහරි ඳතියන්නළවළරහගේ ඇර සුජහන් අධිකහරි
අධිකහරි ඳතියන්නළවළරහගේ තනුජහ දේලනී අධිකහරි
අධිකහරි ගේලිගේ දිනීහ ඉහනි යත්නසරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹත්රි නිරක්ණහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ එයන්දි අධිකහරි
අධිකහරිගේ නිේෂිකහ රක්හනී ගඳගේයහ
අධිකහරී අතුගකෝයරරහගේ භහලි දිල්රුක්ෂි
අධිකහරී අේපුවහමිරහගේ පුසපිකහ ඩිල්හනී අධිකහරී
අධිකහරී අේපුවහමීරහගේ වේෂි භහදිඹන් අධිකහරී
අධිකහරී මුදලිගේ ඩිරහෂිණී භගනෝමි අධිකහරී
අනිරහ භල්හ ගේඳහර දනහඹක
අනුඳභහ යසකහනි සුරිඹගවට්ටි
අනුයසංව නිගයෝහ අනුයසංව
අනුයහධ ඳතියහජ මුදලි
අනුයහධහ විජඹන්ති කරුණහයත්න
අනුහ දිරංගනී ගුණගේකය
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877862410V
937401965V
935670160V
857230450V
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199456600457
925410160V
901990956V
938063109V
936332455v
945300167V
947211552V
878043391V
198914102711
927101254V
941781632V
858192919V
199275602740
907882969V
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935421837V
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199051000211
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අනහ දීඳහනි ගවට්ටිආයච්චි
අගනෝභහ ගදසංව
අන්ගතොනි අගයොරඔේ අන්ගතොනිඹහ ගේරි ඇනහ
අන්ගතෝනි ඵදුගේ නිගේහ භධුලහනි
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අභයතුංග ආයච්චිරහගේ චභරි ජීන්ති
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අමුගගොඩ කංකහනන්ගේ කහංචනහ භහලි ජඹේධන
අමුගගොඩ ගභගේ ධනුෂි ඳවිත්හ
අමුගගොඩ තන්ත්රිගේ චුරන්ත භයවික්රභ
අමුර ගේගේ ගච්තිඹ කුභහය ජඹතිරක
අේඳ ගභොගවොට්ටිගේ ගනෝජහ සුගන්ධි
අේගඳ ගභොවහට්ටිගේ පුසපිකහ යහදරි
අේගේ ගභොගවොට්ටිගේ බුේධික භධුලංක ගුණේධන
අේගේ ගභොගවොට්ටිරහගේ ගඹහනි චතුරිකහ

199220001804
900231466V
197806602840
918001697V
198163300663
937311940V
937891628V
915842062 V
815401280V
928502864V
915052142V
926353985V
896525166V
875802089V
946441546V
920283322V
925313513v
916661320V
927870940V
812000888v
882483789V
926421352V
900841515V
925910198V
915100252V
905051075V
895032042 v
900203853V
945152761V
948653060v
847372940V
886550146V
887512140V
945043610V
875552023V
908371127 V
810402792v
907293971v
926332691V
912970183V
922833010V
887683042V
935412730V
910692615V
906501082V
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අේරන්ගගොඩ ලිඹනගේ ඉරහනි ගකෞලරයහ ද සල්හ
අගේගගොඩ ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ ත්රහ භධුන්ති
අගේපිටිඹගේ සුගරෝචනහ ප්රිඹදේලනී ජඹසරි
අගේපුසගේ කුන්තරහ දේලනී කුභහරි
අඹගභ පිටගදනිඹරහගේ එයංගහ වේණි වීයේධන
අයිඩී විමුක්තිකහ
අගේස ක්රිසටල් වපුආයච්චි
අගේස ශිගයෝභහල් භහයසංව
අගඹෝමි නිංරහ විතහනගේ
අගඹෝමිකහ මිහනි කුභහරි භහනගේ
අයකවගගොඩගේ අහන් ඉන්දික ගඳගේයහ
අයක්කට්ටු ඳටඵළඳිගේ වේනි සල්හ
අයලිඹ ක්රිසණජිනහ ටිරඔරි කුභහරි තිරකයත්න
අයහකුඹුගේ ධේභ යතන හිමි
අයකුරයත්න සුගනයහ විභේලනී ගෂොන්ගේකහ
අරුණ උදහන තිරකයත්න
අරුණහදුය රඹන්ති ප්රංගහ සල්හ
අරුනලි පියුමිකහ භහරිනි ළල්මිල්ර
අරුනි නිංරහ ගේඳහර දවනහඹක
අරංකහය ගේගේ භන්ති රක්ෂිකහ
අරංකහයගේ ඩිලුෂි බහගයහ දදයයත්න
අරංකහයගේ ධනුසකහ නදීලහනි සුභනදහ
අරගල්ගල් යහශරහගේ දභඹන්ති කුභහරි අරගල්ර
අරගිඹන්න ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ වියහජ් පුසපිත
අරගිඹන්න
අරගිඹන්න ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ ලවින්දි දලි
දිහනහඹක
අරගිඹන්න ගභොගවොට්ටිගේ භනිලහ නිරක්ෂි ගේන්දි
අරතුයගේ ගඹහනී ඉගේහ ගඳගේයහ
අරතුයගේ නිේභරහ සුජහනී ගඳගේයහ
අරත්ගත්ගභ ගවේගනගගදය දීඳහනි ගේනහයත්න
අරර ගේගේ නදීලහ අනුරුේධිකහ
අරර ගේගේ රුනි තක්ෂිරහ කුභහරි
අරර ගේගේ ංජීනී ප්රබුේධිකහ භධුන්ති
අරර ගේගේ වංනී භධුන්ති
අරරගේ නදීහ දඹහයත්න
අරවගකොන් අේපුවහමිරහගේ ගදෝන උගේහ අඹන්තිකහ රුනි
අරවගකෝන් මුදලිගේ දිනුහ ගවේභන්ති
අරවගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ වේලනි කුභහරි අරවගකෝන්
අරවගකෝන් නිගසුරිඹ ආයච්චිගේ අගඹහ චහභලි
අරවගකෝන් නිගසරිඹ ආයච්චිගේ මීය ගඹහන් අරවගකෝන්
අරවගකෝන් නිගසරිඹ ආයච්චිගේ වංසකහ භධුන්ති නිගසරිඹ
අලුක් වකුරුගේ නිරන්ති ගේණුකහ ප්රිඹදේලනී
අලුගගොල්ර අේපුවහමිරහගේ උගේශිකහ ගයොහන්
අලුගගොල්ර යහරරහගේ ජිනහනි තත්යහ අලුගගොල්ර

787260136 V
928644030V
199462001219
867590269V
897700590V
896363867 V
867980547 V
933504123V
935732611V
198382002292
932560291V
878272927V
915250246V
920633412V
946230162V
922501858V
895542369v
938373345V
198659800345
938063974V
917501971V
198854203892
197982601592
922443300V
955880552V
947122010V
947340476v
925821977V
198863500350
198853110039
898041018V
945083603V
917574219V
947923366V
917451354v
906401444 V
895371025V
847602783 V
882954196V
947192701V
795292560V
897653559V
935651875 V
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අලුතළඳරගේ දිරක්ෂි ථිහනි පුසඳ භධුෂිකහ
අලුත් ගගදය නදීකහ ලයහභලී ධේභගේන
අලුත් වියගේ සුගේකහ චතුයංගනි ගුණසංව
අලුත්ගගදය ඳවිත්හ නඹනහ කුභහරි ධේභයත්න
අලුත්ගේ අරුණි උත්ඳරහ අබඹයත්න
අලුත්ගේ තුහරී ගකෞලරයහ
අලුත්ගගොඩ ගභගේ නහභල් නදීක ගභගේ
අලුත්ද ගවේගේ රන්ත ගෞභය කුභහය ගුණේධන
අලුත්ද ගවේහ ගුණේධන තිළිණ මිහියහන් ගවට්ටිආයච්චි
අල්ගභ ගකෝයරරහගේ ජඹනි චතුරිකහ
අල්ගභපිටිගේ දිල්හනි වන්තිකහ අනුයසරි
අල්රගේ අංක ප්රිඹදේලන
අලන්ති තිළිනි භධුහනි ගඳගේයහ
අලහණි නියන්තයහ කරුනහධිඳති
අහනි ගේන්දිනි විභරසරි ගේසුගේන්ර
අයේපුල්ලිගේ ඉහය භධුන්ති ද සල්හ
අසත ජනහදය යඹුක්ළල්ර
අසුයේපුලිගේ කහංචනහ චතුයහංගනී
අසගිරි ඳතියන්නළගවේරහගේ අහන් තිරංක ජඹගේකය
අසඳත්තිගේ ගගදය ගිේවහනි ලශිකරහ භයගකෝන්
අසල්ර ගේගේ නිගේහ ප්රිඹංගිකහ අසල්ර
අසළල්රරහගේ අගනෝභහ දිල්රුක්ෂිකහ කුභහරි
අවංගභගේ මිත් ප්රන්න අවංගභ
අවංගේගගොඩ ආයච්චිගේ දුනි තිරංගහ භධුහනි
අවංගේගගොඩ ආයච්චීගේ නිපුනි තහකකහ භධුහනි
අවභඩ් හීඩ් ෂහතිභහ මුසෆිකහ
අවරගේ දයගේ ගලනහල් දිල්රුක් වික්රභසංව
අහිංහ විදේලනි මිහිදුකුරසරිඹ
අළුතයිසගේ ඉහයහ කල්ඳනි සරිේධන
අළුත් ගගදය ඉංකහ ලයහභලී ඩඹස
අළුත්ගගදය දීපිකහ භධුහනී ධේභගේන
අළුගඳොතගගදය ටහනි හයංග විජඹනහඹක
ආටිගර විදහනරහගේ ංජී ආටිගර
ආටිගර විදහනරහගේ වසනි භහලිකහ ආටිගර
ආටිගර විදහගන්රහගේ අංක ංජී
ආඩිගේ අසනහ ප්රිඹදේලනී සල්හ
ආඩිගේ සුයනි අනුයහධහ සල්හ
ආඩිබුදුගේ ලෂිකරහ ගවේහනි ප්රනහන්දු
ආනන්ද ඳතියන්නළවළරහගේ සුභහලි තක්ෂිරහ ගුණගේකය
ආනන්ද ඳතිකන්නළවළරහගේ අගේහ දභහලි ගුණගේකය
ආනන්ද මුදිඹන්ගේරහගේ සතහයහ දභහලි කුරයත්න
ආයචිචිල්රහඹ ඕධී නිගේහ ඡඹේධන
ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ඉන්දිකහ රුවිනි අගේසුන්දය
ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ජඹනි සුගේලරහ
ආයච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනක ගඹහන් ගුණතිරක
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ආයච්චිගේ ගදෝන චභරි භධුෂිකහ ගඳගේයහ
ආයච්චිගේ ගදෝන රඔරහ වේණී
ආයච්චිගේ ගේන්දි පුසඳ කුභහරි ප්රනහන්දු
ආයච්චිරහගේ කහංචනහ රක්භහලි නඹනි ආයච්චි
ආරිඹේගඳරුභ යහභනහඹකගේ ගදෝන අගනෝභහ රක්භහලි
ආරිඹසංව කුභහයගේ ගෞභයහ සුගේනි ගේන්දි ආරිඹසංව
ආරිඹගේනගේ විලහකහ කුමුදුනි ආරිඹගේන
ආේ.ගජ්.එේ. සුරහ ඉගයෝමි ජඹේධන
ආේඩේගජ්එස යජගේකය
ඇටේගඳොශ ආයච්චිගේ ලහනිකහ සුබහෂිණි
ඇටළමිගඳොශ ආයචිචිගේ දීඳහනි හගරිකහ
ඇතිගේ වංනී මිහියහනි සල්හ
ඇතීගේ තහයකහ ගේන්දි සල්හ
ඇතීගේ බහගයහ ලෂිකරහ සල්හ
ඇතීගේ භලිහ නිරක්ණි සල්හ
ඇතුගල් ගජ්ඩ්ගේ දිලිනි ගේන්දි
ඇතුගල්ගේ ශිනි ඉන්රචහඳහ සුඵගේන
ඇත්තිලිගගොඩ ගභගේ පියුමි නිංරහ
ඇත්දත් ඩුගේ නගෝදහ ගදෞඳදී ගඳගේයහ
ඇනිගේ භගනොඡ් එයංග ද සල්හ
ඇඳකක්කගේ දිල්හණි කුණිකහ කුභහරි
ඇඹුල්ගදනිඹගේ ගදෝන මෟධී ප්රන්ධිකහ
ඇකේරගේ ගදොන් ඳුනි තත්යහ
ඇරඵඩ කංකහනභරහගේ ප්රමිරහ යහජිනී ජඹසංව
ඇගරක්ළන්ඩේ පින්තුගේ තිරිනි දිල්වහයහ ඇගරක්ළන්ඩේ
ඇල්පිටිඹ විතහනගේ දිලිනි භධුකහ කරුණහයත්න
ඇල්ඵෆේතුගේ ඉන්රහනි කහන්ති ප්රනහන්දු
ඇල්රඋඩ ගභයහරගේ භගවේෂිකහ නිේභහණි යණතුංග
ඇල්රගගොඩ ගභගේ ඡඹනි රඹහදි
ඇල්රගගොඩ භේදුභගේ තිලිණි ලහනිකහ නිලසලංක
ඇල්රරගගොඩ ගභගේ ඉසුරු ප්රබහස චතුයංග
ඇල්රගේ චමිරහ ධනුෂිකහ
ඇල්ගල් ගගදය යසකහ භන්ති
ඇවිටිගරගේ ගදොන් ලශිකහ වන්නි
ඈඳහ කංකහනභරහගේ දිල්රඔ අංජලී ගප්රේභසරි
ඈඳහ කංකහනේගේ භගවේහ වේණි
ඈඳහ කන්කහනේගේ සුගන්දිකහ රක්භහලි
ඉ්රහන ලිඹනගේ ත්රහ ජඹංගනි ධේභේධන
ඉඩමිගගදය ගිමිවහනි උගේශිකහ අනුකේධ
ඉඩගේ රේගේ භදුෂිකහ යඹුක්ළල්ර
ඉදිකළටිඹ ගවේගේ ඳළවළය යවිදු ඉදිකළටිඹ
ඉදුයගේ භධුහනි ජීනි නන්දතිරක
ඉදුකයගේ ඩිලීහ ඡඹනි අගේවික්රභ
ඉේභල් පිටිඹගේ ඩිරහනි ලහනිකහ
ඉගනෝකහ ගකෞලරයහ අසළල්ර
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ඉගනෝකහ දිල්කක්ෂි ආරිඹයත්න
ඉන්නහසගේ රක්මිණි නින්තිකහ යණසංව
ඉමිඹහ අතුගකෝයරරහගේ රක්ෂිත රුන්
ඉමිඹහ ඳතිකන්නළවළරහගේ රහිරු රුන්
ඉමිඹහගභ ඳතියත්නරහගේ යජිත් චතුයංග
ඉමිඹහගේ දිමුතු නිංරහ අතුගකෝයර
ඉමිඹහගේ ගදොන් වසනි භගවේෂිකහ ජඹරත්
ඉමිඹහගේ ගදෝන වේෂිභහ භධුහනි
ඉමිඹහගේ භංජුරහ භදුංරඔ
ඉමිඹහනගේ ගදොන් රක්භහල් සරිේධන
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගනල රක්මී නහගල්ර
ඉමිවහමිල්රෆ නිලුහ නුන් කුභහරි භළණිගක්
ඉගේහ භධුලහනි පුතන්ත්රි
ඉඹුරහන ඵ්ඩඩහගරිගේ බුධහයහ ඉගේෂි යහජකරුණහ
ඉගේහ ජඹනි ගේයගර
ඉගේහ ජඹභහලි නහකුළුගමු ගභගේ
ඉගේහ භධුහණි විතහනගේ
ඉගේස කුභහය ඇසකේ
ඉගයෝහ දිනිති රුවිකහ විතහනගේ
ඉරංගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ ශිනි භන්භලී ඉරන්ගකෝන්
ඉරංග ගේලිගේ නිගයෝෂිනි ඳතියණ
ඉරංගගකෝන් ඳතියණගේ පියුමි ගකෞරයහ යහජඳෂ
ඉරංගගකෝන් ඳතියණගේ දුනි ලහලිකහ භදුන්ති
ඉරංගගකෝන් ඳතියනගේ සුගේකහ වසනි ඉරංගගකෝන්
ඉරංගගකෝන් ඳතියනළවළරහගේ ප්රේනනහ ගේන්දි
ඉරංගගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රබහත් නිේභහල් ඉගල්ගඳරුභ
ඉරංගතිරක මුදිඹන්ගේරහගේ රහිරු යහජිත
ඉරංගන් ඳතියත්නළවළරළගේ රක්මී කසුනි ඳතියණ
ඉරංදහරි ගේගේ ලහනිකහ ශ්රිඳහලි ජඹේධන
ඉරංදහරි ගේඩිගේ වෂිනි මු්රිකහ
ඉරගකොටුගරන ගයහල්රහගේ පියුභහලි භන්තිකහ
ඉරන්ගකෝන් ආයච්චිගේ නිලුකහ දිල්රුක්නි
ඉරන්ගකෝන් ආයච්චිරහගේ ධනේජනි රක්භහලි
ඉරන්දය ගේඩිගේ භගනෝරි භගවේශි කුභහරි
ඉරන්දයගේ නලිනි චිත්හ විජඹදහ
ඉරන්දහරි ගේ නිලුන් සුසයකහන්ත
ඉරන්දහරි ගේගේ ඳුනි තක්ෂිරහ ජඹේධන
ඉරන්දහරි ගේගේ පියුමි රක්භහලි උදඹංගිකහ ජඹතිරක
ඉරන්දහරි ගේගේ සුජහනී හනහ විභරදහ
ඉරන්දහරි ගේඩිගේ පියුමි නිංරහ වික්රභසංව
ඉරන්දහරි ගේඩීගේ ඉගේහ රක්සමීණි
ඉරේගඳරුභ ආයච්චිගේ චරනි භල්කහ
ඉලිේපුලි ආයච්චිගේ භලින්කහ ප්රබහලරී ගඳගේයහ
ඉලුක්කුඹුය ඳතියණරහගේ චතුරිකහ දභහලි ඉලුක්කුඹුය
ඉලුක්සරිඹ ගවේභසංවගේ ඉහනි චතුරිකහ ඉලුක්සරිඹ
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ඉලුක්සරිඹ ගවේභසංවගේ තගනෝජහ නහභල් යණසංව
ඉලුේබුළු ගභගේ රුනි නිංරහ
ඉගල්ගඳකභ දිහනහඹකරහගේ වින්ධයහ ක්රිලහන්ති විගජ්යත්න
ඉගල්ගඳරුභ ආයච්චිරහගේ ගදෝන තහරුකහ ප්රගඵෝදිනී ගඳගේයහ
ඉංකහ මුණසංව භයනහඹක
ඉහනි භහධවී කුඩහ කුකේපු ආයච්චි
ඉහයහ තීක්ණී ගවේයත් එදිරිසංව
ඉහයහ වේණි ආරිඹයත්න
ඉහයහ ගවේභන්ති ගනවියත්න
ඉසුරුනහද මුත්තරළ භගනෝෂිකහ දිල්රුක්ෂි ගුණේධන
ඉවරගභ ඳතියන්නළවළරහගේ භේවින් සුමිත් ජඹගකොඩි
ඉවශ විතහනගේ නිංරහ ඳතියණ
ඉවශගභගේ චතුරිකහ නිේභහනි
ඉවශගගදය ගවේයත් මුදිඹත්ගේරහගේ හිභහලි කුමුදුනී ගවේයත්
ඉශන්දහරි ගේඩිගේ ලෂිණි ගඹන්ගනී
ඊ.එේ ගනෝජහ චන්රසරි එදිරිසංව
උක්කුයහශ විදහනගේ ගේඛරහ චතුයංගනී
උේගල්ගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ ගඹත්රි නිංරහ ගෝභයත්න
උේගල්ඵඩ දිසනහ චහන්දනී උේගල්ඵඩ
උේගල්ඵඩ ගේගේ යත් ගකොතරහර
උේගල්ර ආයච්චිගේ රක්ෂිකහ උදඹහංගනී
උේගල්ර ආයච්චිරහගේ විගයෝචනහ භේලිභහරහ ජඹසංව
උේගල්රආයච්චිගේ ප්රිඹන්දහ යංජනි ජඹසංව
උේගල්රගේ චහමිනි භදුහනි
උේගල්රරහගේ ගොනහලි තහයකී උේගල්ර
උඩකන්දගේ පියුභනී ගකෞරයහ
උඩගග අච්චිගේ ධනුෂිකහ ගිේවහනි
උඩගග ආයච්චිගේ දීපිකහ භධුහනි
උඩගග ආයච්චිගේ භන්තහ දිල්රුක්ෂි
උඩගග කන්කහනන්ගේ න්තිරහ රඔංරඔණි යවීන්රහනි සුගතදහ
උඩගගදය යහශරහගේ චතුයංගිකහ ංකල්ඳනී
උඩගේ අච්චිගේ නගඹෝභහ භදුහනි
උඩගේ ආයච්චිගේ ජනිතහ ප්රිඹදේලනී
උඩගේ ආයච්චිගේ පියුමි අනුයහධහ
උඩගේ ආයච්චිගේ ත්රහ කුමුදුනි
උඩගේ ආයච්චිගේ චිනි භංජුරහ ගඳගේයහ
උඩගදණිඹ විඹන්නරහගේ පේණිභහ නිරුහණි උඩගදණිඹ
උඩගදනිඹ ගගදය ඉගයෝෂිනි උදඹංගනී උඩගදනිඹ
උඩගේ ආයච්චිගේ ගදෝන සුචිත්හ අචිනි යශීඳඵහ
උඩගඳොර ගකෝයගල් ගගදය ගගනවස ප්රිඹංදහ ගකෝයගල්ගගදය
උඩත්තගේ ගදෝන යංජිකහ දිසනහ කුභහරි උඩත්ත
උඩත්ගතේ ගදෝන වශිනි චින්තහ උඩත්ත
උඩර ගවේගේ නිභහහ භධුහනි
උඩගර ගංතුගේ ගගදය හමිරහ රක්මිණි ඵ්ඩඩහය
උඩව ගේනක යහශරහගේ චතුයහණි විමුක්ති කුභහරි
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උඩවගගදය යහරරහගේ අලහන් භහද ඵ්ඩඩහය
උඩුගභ ගකෝයරරහගේ ප්රගභෝධහ නිරස උඩුගභ
උඩුගභ විගජ්තුංග ආයච්චිරහගේ ගවහනි ක්රිසනිභහ
උඩුගභ සරිඹගේ දිගන්හ ඉන්දු ගේනහනහඹක
උඩුගේගඳොර කංකහනමිගේ අරඔර එයන්ද
උඩුගල් ගභොගට් ආයච්චිගේ බුේධිකහ රක්භහලි
උඩුතුමුඳෆගල් ගගදය යසකහ චහන්දනී වීයසංව
උඩුනුය ආයච්චිගේ යභයහ ලෂිණි නිලහන්ති
උඩුමුල්ර කංකහනභරහගේ ගකෞමිණි අගේකහ තත්යණි
උඩුමුල්රගේ නිපුනි අභහලිකහ යහජඳෂ
උඩු විදහනරහගේ ඳවිත්හ ප්රිඹදේලනි
උඩු විදහනරහගේ භයුමි චින්ත්හ දිනපේණිකහ ගඳගේයහ
උඩුය ආයච්චිරහගේ ඉගනෝකහ භහලි
උඩුගේ ගරගේ නදුනි නිේභලී නඹනතහයහ
උඩුගේ විදහනරහගේ වසතහ ඉගේහනි
උතුරහනි දරුනි මුදන්නහඹක
උතුන් ඳතියන්නළවළරහගේ තරිනී භධුන්ති ඳතියත්න
උතුන් ඳතියන්නළවළරහගේ දේලන බුේධ්ක තිරකයත්න
උත්ඳර කරුණහතිරක
උත්ඳරහ කුභහරි භනතුංග
උත්ඳරහ ගෞභලී භදුයේගඳරුභ
උදහනි ඉන්රචහඳහ භහයසංව
උදහරි ගජවීය ආයච්චිගේ
උගේණි අකණලහන්ති මුදන්නහඹක
උගේලහ නිලුසී විගජ්නහඹක
උන්ඩිච්චි ආයච්චිගේ චභහලි තින්තිකහ
උන්ඩිඹයහර ආයච්චිරහගේ අචිනි නිංරහ
උඳහකගේ අගඹෝමී ගකෞරයහ
උගේකහ ගේන්දි යත්නගේකය
උගේඛහ රක්මිණි විගජ්සරි
උඵඹයත්න ගේගේ මිතහ සුගඵෝධනී යණසංව
උගේස භධුංඛ භහයසංව
උඹන ගවේගේ උගේෂිකහ අනුහනි
උඹන්ගගොඩ භහනගේ භගනෝජී ලශිකරහ උඹන්ගගොඩ
උඹන්ගගොඩ භහනගේ භල්රඔ ගේවින්දි
උඹන්ගගොඩගේ ලගභෝේ ප්රමුදිත ගනවියත්න
උල්ඳහගගොඩ ඳතිය ආයවිේගේ මිරහනි චතුරිකහ කරුණහනහඹක
උසත්ත ලිඹනගේ ජඹනි චතුයංගි
උසත්ත ලිඹනගේ නිභන්ති ප්රහදි ජඹයත්න
උසත්ත ලිඹනගේ භයුය චතුයංග ජඹයත්න
උසත්ත ලිඹනගේ රහිරු ගවේභහල් ගඳගේයහ
උසත්තගේ ගදොන් විදුය අගේල් ද සල්හ
උසත්තලිඹනයහරරහගේ භලින්තහ ගලවහනි ද සල්හ යණසංව
උසගවට්ටිගේ නිලුකහ ගයෝණි
උසගවට්ටිගේ ලංක භධුලහන් ගඳගේයහ
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890740871V
877203220V
198854600216
876051737V
947251015V
907651118 V
906211939v
887441030V
936592864v
935290198V
199151300372
917000573V
907664360V
933630820V
880113275V
198983900586
938443696V
927503050V
855111721V
926253425v
826941170V
906421852V
906171562V
888553797V
908593308V
945220031V
926160516v
920920764V
885631088V
835193020V
948473135V
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857571223V
945511567V
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890371590V
922880220V
942152485V
908350030V
897061686V
852060468V
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ඌගේ ආයච්චිගේ ඳසදු අලහන්
එගගොඩ කුබුගේ ගගදය වේනි ජින්තිකහ ඵ්ඩඩහය
එගගොඩ විතහනරහගේ අංක ඉන්රජිත් සරිේධන
එගගොඩත්ත ආයචිචිගේ ගදොන් නුන් නිලහන්ත ේක්රභසංව
එගගොඩත්ත ආයච්චිගේ මිහියහනි ගල්ඛහ
එගගොත්ත යහරරහගේ නිේභහණි සුගඵෝධහ
එචි ඊ ඩබි ඒ භේදුභගේ දිලිණි පුන්යහ
එච්. එේ. ඩී. සුගරෝචනහ ප්රිඹදේලනී
එච්. ඒ. ඩේ. එේ. රක්භහ තරුෂි භධුගයෝෂිකහ ඒකනහඹක
එච්.ඒ ගක් ඉභහහ භධුහනි ගවටිටිආයචිචි
එච්එසඑේ ප්රනහන්දු
එච්ටීගක්ඩී ගඳගේයහ
එච්වීපී දහඵගේ
එඩිේපුලි ආයච්චිගේ අනුයහධ දරුන් යත්චන්ර
එඩිේපුලි ආයච්චිගේ ගදොන් ගත්නරඔ නිගේරහ
එදිරිඳක් ගේඩිගේ දිගන්හ දභහලි
එදිරිඳෂ ගේඩිගේ නිලුකහ දභහලි
එදිරිේපුලිගේ ඉහයහ නිපුනි ප්රනහන්දු
එදිරිේපුලිගේ ඳගභෝදි භධුහණි
එදිරිමුණි අගඹොධයහ ්හනි ද සල්හ
එදිරිමුණි ඹගලෝධ විදුයංග ද ගොයිහ
එදිරිමුණි දුනි ගලවහයහ ංකරනි
එදිරිවිය ජඹවික්රභ ආයච්චිරහගේ නිරුෂි තහරුකහ උගේලසරි
ජඹවික්රභ
එදිරිසංව අේපුවහමිරහගේ භලීකහ භධුබහෂිණි එදිරිසංව
එදිරිසංව අයචිචිගේ අමිර දරුන් එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයචිචිගේ ඉහයහ ඉදුනිල්මිණි
එදිරිසංව ආයචිචිගේ ප්රහේ චරන භධුහන්
එදිරිසංව ආයචිචිගේ දුනි නිංරහ
එදිරිසංව ආයච්චිගේ ඉන්දිරි තත්යණී එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයච්චිගේ ඉගයෝහ සුමුදිනි එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයච්චිගේ ඳගභෝදි ගුණේධන
එදිරිසංව ආයච්චිගේ භගනෝජ් මීය එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයච්චිගේ ත්රහ දිල්රුක්ෂි එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයච්චිරහගේ නිභහහ දීඳහංජලී ගඳගේයහ
එදිරිසංව ආයච්චිරහගේ කුයහ භල්ගේණු එදිරිසංව
එදිරිසංව ආයච්චිරහගේ දුනි නිංරහ
එදිරිසංව ආයවිවිගේ ඉරු අඹන්ත ද මුස ගඳගේයහ විගජ්සංව
එදිරිසංව ගේගේ ගයංජි අගඹන්කහ චහමිනී එදිරිසංව
එදිරිසංව ගේගේ සුගේඛහ දිල්කක්ෂි
එදිරිසුරිඹ ආයච්චිගේ ලෂිණි හිභංහ
එදිරිසරිඹ අේපුවහමිරහගේ කල්ඳනහ නිේභහණි
එදිරිසරිඹ ආයච්චිගේ ඩුහන්ත ගංගහ කුභහරි එදිරිසරිඹ
එනඳට්ටි කන්කහනේගේ ධේමිකහ කුභහරි භයගකෝන්
එන්.ඒ.ඩී. නදීහ භධුහණි
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එේ පි භගනෝරි ගවට්ටිආයච්චි
එේ.පී රහිරු භදුංඛ
එේඑල්ඩී ඕදී
එේඩීසීඑේ සුයංගිකහ
එයංගි කහංචනභහරහ විජඹවික්රභ
එයංදි ඹගලෝදහ ලිඹනගේ
එයන්දි ගේඳහර දවනහඹක
එලිඹහදුය මිලිනි නිලහදි ගොයිහ
එල්රහරගේ අරුන්දතී භධුහනී කුරයත්න
එහන් අංක ඇලිරතළන්න
එස එල් එේ ඩි තහයත හලින්ද භයතුංග
එස.ඒ. නදීකහ ජීන්ති අගේසරි
එසඇල්රගේ යංගිකහ ගේන්දි එසඇල්ර
එසඑේඒ ජඹභහලිකහ
එසඒපීඑේ සුයවීය
එසටීඑල් කරුණහඳහර
එළිඹහදුය චිනි උගේශි ද ගොයිහ
එළුහන අයච්චිගේ බුේධිනී ඹගලෝධහ භදනහඹක
එළුහපිටිගේ නිලහන්ත පුසඳකුභහය
ඒ.එේ.අයි.යූ. කරුණහයත්න
ඒඑේ නුන්ති
ඒඑල් භහඹහදුන්න
ඒඑල් යහජඳෂ
ඒකනහඹක අතුගකෝයරරහගේ ධනුසකහ ප්රහංගි
ඒකනහඹක අතුගකෝයහරරහගේ ධනුසකහ උදඹංගනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක ආයචිචිගේ ගේනකහ චහන්දනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක ඳතියන්නළගවරහගේ නදිහ දිනිති ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹංගේරහගේ නඹනි ලහනිකහ විගජ්යත්න ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉදුනිල් උදඹංගනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉභහනි නටහහ භන්සරිඹ
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ ගවේභභහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපිකහ තයංගනී
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගදෝන කහලසමීයහ ගඹන්ති ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගදෝන තමිලි දිගල්කහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ දභඹන්ති ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යවින්රහ ගේනහනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ත කුභහය
ඒකනහඹක වික්රභසංව මුදිඹන්ගේරහගේ ගගඹෝභහ චතුයංගි
ඒකනහඹක
ඒකනහඹකගේ ගදෝන ඉගයෝමි යංගිකහ ඒකනහඹක
ඒගගොඩගේ ලනිල්ක තත්ය වික්රභසංව
ඒච්ඒේ චින්තක චහභය ධනේධන
ඒජීඩීගක්ඩී නහනහඹක්කහය
ඒදිරිමුනි ජුඩි රක්ෂික භදුන්ත ගොයිහ
්බිනහමුණි දුලිකහ ලයහභලී
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906093189 V
946702366 V
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945670690V
811550647V
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855593785V
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ඕඵඩ කංකහනභරහගේ ඉභහහ ගේනහනි වීයගේකය
ඕභහයගගොල්ගල් ගගදය අනුසකහ උගේලනී නිලසලංක
ඕවිටිගර කංකහනභරහගේ වේණී නිලකහ ජඹසරි ඕවිගර
ඕවිටිගර තයසංව ආයච්චිරහගේ දුනිකහ යහංජලී ගේනහධීය
ඕදි දුන්ජහ ගේනහනහඹක
කංකහනමි ගභගේ ඉගනෝකහ රක්භහලි
කංකහනමිගේ අච්නි සුදේභහ යණසංව
කංකහනේ ඳතියණගේ දිනුහ රක්භහලි
කංකහනේගේ ප්රිඹන්ත භංජුර කළළුේ
කංකහනේගේ ලශිප්රබහ භධුභහලි
කංකහනි අචිචිගේ භගනෝජ් ප්රංග ගෝභයත්න
කංකහනි අච්චිගේ ගදොන් ලිහිණි ඹගලෝධහ භධුයංගි ගේනහඳහර
කංකහනි අච්චිරහගේ නිලහධි යසකහ කුභහරි
කංකහනි ආයචිචිගේ සුඡී මිඳත් ගේනහයත්න
කංකහනි තන්ත්රී නිලහදි ගකෞලරයහ කුසුේසරි ද සල්හ
කංකහනිගේ දුරහංජලී ජඹයත්න
කංකහනිගේ ගදෝන ලහනිකහ නිරන්ති යත්සරි
කච්චකඩුගේ ඉහයහ ඩිල්හනි ප්රනහන්දු ගේනහනහඹක
කච්චකඩුගේ පියුමිණි ලහලිකහ ප්රනහන්දු
කච්චකඩුගේ සුපුන් අනුයහධ ජඹතිරක
කජුගවපිටිඹගේ තුසභහනි ගච්තනහ භධුයංගි යත්නගේකය
කටුගේඳර අේපුවහමිරහගේ චගභෝදි රුනි කටුගේඳර
කටුන් තුඩු භහනගේ ඉභල්කහ ගනවියත්න
කටුර ඵ්ඩඩහය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලිගඹෝනි භධුලංකහ
කඩ ගවට්ටිගේ රක්මිණි සුබහණී
කඩත් ගගදය නදීහ ලයහභලී චන්රසරි
කඩිගමු යහශරහගේ වසතහ ගවේහනි විගජ්තුංග
කඩිගහගේ රේගේ එයංගහ නිරක්ෂි කුභහරි කඩිගහ
කඩුගත් ගවේහඹරහගේ භහහ ගරීන් යහජඳක්
කඩුපිටි ආයච්චගේ චන්දිභහ ලහනි සරිේධන
කඩුපිටි ආයච්චිගේ අගේහ ලහනි සරිේධන
කඩුපිටි චතුරි ජඹයත්න සල්හ
කඩුපිටි භදුහ ජඹභහලි සල්හ
කඩුපිටි රක්හන් යසක සල්හ
කඩුපිටි යත් නුභහය සල්හ
කඩුපිටිගේ උදහරි චන්දිභහ රඳසංව
කඩුපිටිගේ ප්රගඵෝධ චහමිකය සල්හ
කඩුපිටිගේ ප්රහේ ජඹයංග සල්හ
කඩුකර කංකහනේරහගේ සුභහලි භයගේකය
ක්ඩඩරභ කංකහනභරහගේ භහස වෂිනි වීයඵහහ
කත්ගතොට යහරරහගේ වන්සනි භධුහනි යන්ජන්
කත්ගතොට යහශරහගේ සුයංගනහ සේණවංස
කදගභගේ ජිනි විදයහනි ගරේගයෝ
කදනපිටි කංකහනභරහගේ චතුයංගනි ත්රහ කදනපිටිඹ
කදභළුහ ඳතියන්නළවළරහගේ ගීතහනි දභහලි ඳතියණ
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කදිනේපුලි භධුෂිකහ පුගඵෝධනි ේණසුරිඹ
කදිනේපුලිගේ ඉරුක්ෂි වික්රභසංව
කදිනේපුලිගේ තනජහ තුහරී
කදිනේපුලිගේ දනුසකහ දඹහනි සුයවිය
කදිනේපුලිගේ භගවේහ රෂහණි
කදිනේපුලිගේ සුබහෂිණි තනුසකහ
කදියේපුලිගේ දමිත් ගයොහන් භල්ත්ත
කදුපිටිගේ පියුමි නිගේෂිකහ දඹහයත්න
කදුමුල්ර ආයච්චිගේ රහිරුකහ චහරුන්දි තිරකයත්න
කනංගක ලිඹනගේ ෂිනි අනුයහධහ ලිඹනගේ
කනත්ත කංකහනභරහගේ දිලිනි භදුහනි විගජ්ගුණයත්න
කනිවිරගේ චිනි නිරංගහ විගජ්තුංග
කනුගරත්තගේ ඉසුරි නදීයහ භල්ශ්රී ගඳගේයහ
කන්කහනේ ඳ්ඩඩිතගේ ලිරහන් චමිත්
කන්කහනිගේ තිරහනි චතුරිකහ දභහලි ධේභයත්න
කන්ගය ඳතියන්නළවළරහගේ වහන් ලයහලික විගජ්ේධන
කන්තහනි ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ෂළමිරහ හනහ
කන්ද උඩ සුපිපි ගිේවහනි ද සල්හ
කන්ද භදුලිගේ ගදෝන් නිලුකහ ංජීනි
කන්ද භදුලිගේ ගදෝන් උගේනි භහලි
කන්දේපුයහර ගල්කමිගේ නිභල් පිඹයත්න
කන්දඵදුගේ චතුයංගි රක්ෂිකහ ප්රනහන්දු
කන්දමුල්ර ආයච්චිගේ නිල්හන් ංදීඳ ගඳගේයහ
කන්දමුල්ර ආයච්චිගේ භධුහනි දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
කන්ගද ආයච්චිගේ ගදොන් ඈන් අශිකහ
කන්ගද චභරි ත්රහ ගප්රේභදහ
කන්ගද ගල්කමිගේ සුයහජ් පීරිස
කන්ගදමුල්ර ආයච්චිගේ රක්ෂි ජියභහලි
කන්ගදමුල්ර ආයච්චිගේ ලහන්ති භධුහනි
කන්ගදත්ගත්රහ ගගදය උපුල් ප්රිඹලහන්ත වික්රභසංව
කන්ගේ ආයච්චිරහගේ ධනුසකහ නිගයෝෂීනි ගේනහයත්න
කන්ගේආයච්චිගේ යංජන් නින්ත කන්ගේඅයච්
කන්ගේගභ යහරරහගේ ත්රහ වේනී අගේයත්න
කන්නන්ගය ගකෝයශරහගේ නිංරහ දිල්වහනි
කන ආයච්චිගේ තරිදු දේලන ජඹයත්න
කපුගේ ගදොන් ඉසුරු ගේවින්ද ජඹේධන
කපුරු ඵ්ඩඩහයගේ නියංග උදඹන්ත
කපුරුගේ දිලිනි රක්ෂිකහ
කපුරුගේ දුරහනි රක්ෂිකහ ප්රනහන්දු
කපුරුගේ ත්රහ විේඹහනි විගජ්සරිඹ
කපුරුඵ්ඩඩහයගේ එයංග දරුන් කපුරුඵ්ඩඩහය
කපුරුඵ්ඩඩහයරහගේ ප්රිඹංකහ රිේභහ අල්විස
කපආයච්චිගේ ගදොන් ආේජනහ දිනුකහ විගජ්යත්න
කභයහදිගර ආයච්චිගේ ගදෝන භගවේෂිකහ ජඹංගනී ගඳගේයහ
කමිභළල්රවීය යන්දිභහ රුක්හනී සල්හ
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කඹුරුගමු ගහල්ර ගභගේ වහයහ නිගේණී
කඹුරුගමු ගරොකු ආයවිේරහගේ ප්රිඹන්ති ඡඹතිරක
කඹුරුගමුගේ ගේ ආයච්චිගේ ඉගේහ යහංජලී
කයදන දිහනහඹකගේ බහෂිණී ප්රිඹන්භදහ කයදන
කයන්ගදනි ගේගේ ඳුන් ගගන්ස
කයන්ගදනිඹ ගේගේ ගභොනිකහ නදීලහනි
කයන්ගේනිඹ භවගදොයගේ නගෝදහ ගඹත්රි කුරයත්න
කයර හින්ගේ ජනිත් චමුදිත
කයසංව ආයච්චිගේ ඉසුක තහයක නුන්
කයසංව ආයච්චිල්රහගේ දිනුයහ ගවේභහංගිකහ
කයසනහගගොඩ කංකහනභරහගේ තයංගහ දුරහදරි ජඹතුංග
කයසනහගගොඩ කංකහනේරහගේ තුගේහ තිලිණි කයසනහගගොඩ
කකණහනහඹක ඳතියහජරහගේ භහධී ගකෞරයහ
කරිවිර කන්දගේ ගේණුකහ
කරුණහ ගජ්ඩ්ගේ සුපුන් රක්ෂිත කුභහය
කරුණහ ඳතියන්නළවළරහගේ චහභලී ඉගයෝහ කරුණහඳතියණ
කරුණහ ගේඩිගේ නලින් ජඹයත්න කුභහය
කරුණහ යහජඳක් ඳතියනගේ ගනත්මිණී භදුයංගි ගඳගේයහ
කරුණහණහඹක ඳතියණගේ ප්රලහදි කරුණහණහඹක
කරුණහනහඹක අතුගකෝයරරහගේ කසුන් රහිරු කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක අතුගකෝයහරරහගේ අඳේණී සකරහ
කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක ඳතියණගේ බුේධිකහ ගන්යංජී කරුණහතිරක
කරුණහනහඹක ඳතියන්නළවළරහගේ භන්තහ කුභහරි
කරුණහනහඹක ඳතියන්නළවළරහගේ ේධහ ශ්රිභන්ති කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්හනිකහ
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගෞභයහ පු්ස් රක්ඛණහ
කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක ලිඹනගේ ඇන්ජරහ ගයෝෂිණි ගඳගේයහ
කරුණහනහඹකගේ චහමින්දිකහ භධුන්ති භයවීය
කරුණහගේළිගේ නත් විපුර ආරිඹනන්ද
කරුණහඹක ඳතිකන්නළවළරහගේ බුේධික නුන් දඹහයත්න
කරුණහයත්න ගේලප්රිඹ ඳතියත්නරහගේ ගඹොභහලි භදමි
කරුණහත්න
කරුණහයත්න ඳතියනගේ තහරිකහ භධුහණි රඳසංව
කරුණහයත්න මුවන්දියේගේ චභත්කහ ජඹනි කරුණහයත්න
කරුණහයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගේහ ලලිණි
කරුණහයත්න
කරුණහන්ත ගීරඔඹනගේ චන්්රිකහ ගඹහනි
කරුණහල්රබ ගඵෝධිඳෂ අේපුවහමිරහගේ ගඹත්රි දිනිහ
ගඵෝධිඳෂ
කරුනහයත්නගේ නිගයෝහ දභහලි
කේණසුරි යහගරගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදේලනී ගඳගේයහ
කේණසුරි යහගරගේ පුබුදු කුභහරි
කරංසරිගේ හනහ කුභහරි ධේභසරි
කරංසරිඹ ආයච්චිගේ චහභය භධුහන් කරංසරිඹ
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198358703170
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935780349V
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946614092v
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942423535V
199082900984
198136403081
897983087V
925792470V
923070028V
947962655V
199079704529
936031455V
858622042V
918231021V
927780690v
926450905V
937430450V
760650129V
910170058V
947300687v
936320465V
906183617V
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කරණි උගේශිකහ වික්රභආයච්චි
කරමුල්ර ඩුගේ භධුන්ති ගයොහනි කරමුල්ර
කරහදුරුගගොඩ කන්කහනභරහගේ දිගන්හ භධුභහලි
කලු ආයච්චිරහගේ සුගඵෝධි ගයෝෂිකහ කලු ආයච්චි
කලුආයචිචිරහගේ චියන්ති ලෂිකහ ජඹතිරක
කලුආයච්චි කංකහනභරහගේ පියුමි රන්තිකහ කලුආයච්චි
කලුගමිපිටිඹ අේපුවහමිල්රහගේ ගදෝන නදිහනි
කලුතන්ත්රිගේ වසනි ත්රහ
කලුනහඹක අරර ආයච්චිගේ සුපුන් තිල් කලුනහඹක
කලුඳතියන්නළවළරහගේ අරඔර සුපුන්
කලුභත් රීටහ ප්රිඹන්ති සල්හ
කගරලි ඳතියන්ගනගවේරහගේ ජිත් පුසඳකුභහය
කල්එළි ඳතිකන්නළවළරහගේ පියුමි භගවේෂිකහ
කල්ඳගේ අහණි නිේභහනි
කල්ඳනහ දභහලි කරුණහදහ
කල්ඳනී චින්තනහ සංගේපුලි
කවියංගගේ චරිතහ කල්ඳනී පීරිස
කසුන් භධුයංග කුභහය ජඹගකොඩි
කසුන්තහ ගේලහනි භහතයආයච්චි
කසතුරි ආයචිචිගේ ඩිගල්ෂිඹහ නිරංකහ ගඳගේයහ
කසතුරි ආයච්චිගේ තනජහ නිරක්ෂි
කසතුරි ආයච්චිගේ තරිදු දීභන්ත
කසතුරි ආයච්චිගේ දිනහ වංසනී කසතුරිආයච්චි
කසතුරි ආයච්චිරහගේ චභරි දුනිකහ කසතුරිආයච්චි
කසතුරි ආයච්චිරහගේ ලරනි යංගනහ කසතුරියත්න
කසතුරිආයච්චි කංකහනභරහගේ ගදෝන දුමින්දහ උභඹංගනී
ජඹසරිඹ
කසතුරියත්න ගතන්නගකෝන් අේපුවහමිරහගේ භලින්ති ප්රිඹංදහ
කසතුරියත්න
කසතුරියත්න ගතන්නගකෝන් අේපුවහමිරහගේ වණි සේයංගි
කසතුරිසංව ආයච්චිගේ චතුරි කසතුරිසංව
කසතුරිසංව ආයච්චිරහගේ චතුමිණි ගකෞලරයහ ගඳගේයහ
කසතුේ අච්චිගේ ගයොහන් රිේමික
කවගල්රගේ නිභහනි රුන්තිකහ වික්රභයත්න
කවටපිටි කංකහනභරහගේ හියන්තිකහ ජඹභහලි
කවටපිටි ගභගේ ගවහනි යගේෂිකහ ගේන්දි
කවටපිටි ඳතියන්නළවළරහගේ දුරහනි දීපිකහ භදුයසංව
කවටපිටි යහරරහගේ දලි යදනිකහ විජඹේධන
කවටපිටි යහශරහගේ රක්මිනි භධුෂිකහ ගවේභචන්ර
කවටපිටිඹ යහශරහගේ දුනි පුසපිකහ
කවද ගභගේ රිේභහ නිලහදි
කවදගේ දිමුතු නිංරහ ගඳගේයහ
කවද ආයච්චිගේ ඉන්දිකහ ංජීනි ගඳගේයහ
කවද ඳතියන්නළවළරහගේ ගභරනි චහමිනි භධුන්නි ගඳගේයහ
කවදර ආයච්චිගේ මහනි පියුමිකහ
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කවදර ආයච්ච්ගේ ආගේහ භධුහණි කවදර ආයච්චි
කවදි ආයච්චිගේ ගදොන් ප්රගභෝේ භදුහන්
කවගදනිඹ ඳතියන්නළවළරහගේ චභරි ප්රිඹංකහ ඳතියණ
කව අේපුවහමිරහගේ ඉංකහ අනුයහධි
කව ආයච්චිගේ මුදිකහ නිගයෝණි
කවර අේපුවහමිරහගේ දුරන්ජලි ගේන්දි
කවර ආයච්චිරහගේ ගඹහන් යජිත කවරආයච්චි
කශණ යහංග කන්නන්ගය
කශණි ජින්රයහ පිනිදිඹ
කළු අජ්ජරහගේ භල්මි අංජනහ
කළු ආයච්චිගේ ගටනිසකහ රඔතුමිණි ඩිලුෂිකහ
කළු කපුගේ තනජහ නිරහනි ගඳගේයහ
කළු ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රගඵෝදනි චතුරිකහ
කළුඅතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ආලහ භධුලහනී ධේභඳහර
කළුආයචිචිගේ චතුරිකහ කළුආයචිචි
කළුආයච්චිගේ ගදොන් නිපුනි තහයකහ
කළුආයච්චිගේ ගදෝන ගවේහනි නිලුපුලී ඵංඩහය
කළුආයච්චිරහගේ ක්රිහන්ති භධුහනි
කළුකහයගේ චමිරහ ප්රිඹලහන්ති
කළුගභගේ ඹලනි යහධහ නිේවිදයහනි ගඳගේයහ
කළුගමුගේ ගගදය ඳේභහනි ගෞභයහ
කළුගේපිටිඹ අේපුවහමිරහගේ ගගෝනමිත්තහ භහදවී
කළුගේපිටිඹ අේපුවහමිරහගේ ගදොන් වංසකහ දිරරුක්ෂි
කළුතන්තිරි ඳතිකන්නළවළරහගේ දිනුහනි ගුණයත්න
කළුතන්ත්රීගේ රුනි භධුෂිකහ පීරිස
කළුතය ආචහරිගේ එයන්දි ඳංචහලි ද සල්හ
කළුගතොට ගවේගේ ගගනි ගකෞරයහ
කළුඵ්ඩඩරහගේ චමිලි නිේභලි වික්රභසංව
කළුගඵෝවිර විදහනරහගේ සුබරහ ප්රිඹදේලනී
කළුගඵෝවිරගේ ගදෝන ලිරහනි චන්්රිකහ
කළුගඵෝවිරගේ ගදෝන හනහ ජීවී කළුගඵෝවිර
කළුහඹක්කහයගේ සුගරෝචනහ නදීහනි දිහනහඹක
කහංකහනභගේ එයන් පුසඳකුභහය ංජි
කහංකහනේ භහනගේ වංසකහ රක්භහලි
කහංචනහ කුභහරි වික්රභයත්න
කහංචනහ භන් කුභහරි යත්නහඹක
කහංන්ගයගේ ප්රගඵෝධහ වංනි
කහන්ගය ඳතියන්නළවළරහගේ එයන්දි වසකහ විගජ්ේධන
කහරිඹකයන ඳටඵළදිගේ දිනහ රුනි ගඳගේයහ
කහරිඹකයන ඳටඵළදිගේ ලශිනි භල්හ ගඳගේයහ
කහරිඹේගඳරුභ අතුගකොයරහගේ ගදෝන අගේහ ගඹන්ති
කහරිඹේගඳරුභ අතුගකොයශගේ ගදෝන චතුරිකහ භධුන්ති
කහරිඹේගඳරුභ අතුගකෝයරරහගේ ගදොන් භංජුක ප්රන්න
කහරිඹේගඳරුභ
කහරිඹේගඳරුභ අතුගකෝයහරරහගේ ගදෝන සුගේලරහ
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රඔරිඹේගඳරුභ
කහරිඹමි ඳතියන්නළවළරහගේ වේණී භදුයංගී කහරිඹමි
කහරිඹේ අේගේගභ ගභගේ උදහරි භධුෂිකහ
කහරිඹේ අගේපුසගේ අංජන චමුඳති ගඹහභහන්
කහරිඹේ කන්කහනේගේ ගකෞරය වන් කහරිඹේ
කහරිඹේ ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ යජිතහ ඉන්දිරි ජඹගකොඩි
කහරිඹේ ඳතියන්නළවළරහගේ නදීකහ දනහඹක
කහරිඹේ ඵේගදගභ ගභගේ රක්ණි ඹන්තිකහ කහරිඹේ
කහරිඹේ මුණසංව අේපුවහමිරහගේ කවිනි ලහනිකහ ගුණේධන
කහරිඹේ යණවීයගේ ඹගලෝධහ චතුබහෂිණි යණවීය
කහරිඹේ හරුන් ගගොඩගේ රුනි අගේහ කහරිඹේ
කහරංචි ගේගේ යංදිභහ විගජ්ගේකය
කහරංචි ගේගේ සුගේණිකහ ගේලප්රිඹ
කහලිංගගේ සුමිත් චන්දන
කහවින්දයහ ගඟුලී යණසං යණක
කහසයහජහ ගරොඹරහ ප්රවීන්
කළකණදුගේ විදහන ආයච්චිගේ වෂිනි ඳවිත්හ විගජ්නහඹක
කළරඔයහගේ ගගදය අරුණි ගකෝරඔරහ කරුණහයත්න
කළරඔරිගදණිඹ අේපුවහමිරහගේ මිතහ වන්ති කළරඔරිගදණිඹ
කළකුරහර යහරරහගේ අහනි ඳුන්භහ කළකුරහර
කළකුරහර යහරරහගේ ලහනිකහ භධුහනි කළකුරහර
කළකුරහර විදහනරහගේ නිභහහ පයන්දි කළකුරහර
කළකුරහර විදහනරහගේ සතහයහ සතුමිණි දිල්රුක්ෂි
කළකුරහර විදහගන්රහගේ චගභෝදි නගෝදයහ ගනත්මිණි
කළකුරහර
කළකුශහර යහරරහගේ ගඹහන් භධුංක කළකුශහර
කළටන්විර ගවේහ ගභගේ චමිරහ නදීලහනි
කළටගල් ගගදය නිල්මිණී කුභහරි ජඹවීය
කළටර ගේගේ එයන්දි ආරිඹගේන
කළටර ගේගේ චියන්ති ආරිඹගේන
කළටරගේ නින්තිකහ ලරනී චන්රඳහර
කළතහඩිගේ ගනහලි භඹන්තිකහ ප්රනහන්දු
කළේඳළටිරහන ආයච්චිරහගේ වේනී භධුෂිකහ භන්භලි
කළඵළේදු විදහන ගභගේ ඩිරහනි ප්රබුේධිකහ
කළයගර ආයච්චිගේ සතහයහ භධුලහනි
කළකේගගොඩගේ ගදෝන චමිරහ භධුෂිකහ වේණී ජඹේධන
කළරළයන්ස ඩිලුන් පීරිස
කෆයගර අේපුවහමිරහගේ භධුෂිකහ ජීන්ති
රඔතුරගවේනගේ අනුසකහ භදුහනි
රඔත්තේඳහු ආයච්චිගේ යවිනි සුමියුරු රඔත්තේඳහු
රඔත්තේඵහහු අේපුවහමිරහගේ ජනනි භධුෂිකහ
රඔත්තේඵහහුගේ ගදෝන හිභහන්ති නදිකහ චන්ගරසකය
රඔනරරහන කංකහනභරහගේ උහනි භධුසනහ
රඔරි ගවට්ටිගේ නීලහ දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
රඔරිඇල්ර ගුරුනහන්ගේරහගේ තිලහකයහ ඳේභඳහනි සල්හ
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රඔරිගල්ගඵොඩගේ කුමුදු කුභහරි
රඔරිගදන මුදිඹහන්ගේරහගේ රුගේෂිකහ කුභහරි රඔරිගදන
රඔරින්ද ලිඹනගේ දේලන ගේප්රිඹ
රඔරින්ගේ ආයච්චිගේ ගයෝෂිකහ අගඹෝමි ජඹසුන්දය
රඔරිපිටි ආයච්චිගේ ලමියහ භධුහනී
රඔරිපිටි ආයච්චිරහගේ ගේන්දි ගභත්තහ අභයගේකය
රඔරිගඳෝරුගේ ගඩසමි චහනයහ උදහරි
රඔරිගඳෝරුගේ ඉගේහ භධුහනි යත්නහඹක
රඔරිඵත්ගගොඩ යහල්රහගේ දිගන්හ නහභලී විගජ්සංව
රඔරිභළටිගදනිඹ විදහනරහගේ අභහනි ගවේහදරි විගජ්සරි
රඔරිළල්ර ඳල්ලිඹ ගුරුගේ ඉභහහ නිේභහණි
රඔරිවටනරහගේ චරිත් ප්රිඹංකය
රඔරිගවටිටිගේ ගදෝන ගකොභදී වංසක
කීනවීන්න අේපවහමිරහගේ ඉහනි ඹගෝධයහ කීනවින්න
කුඩභහදුගේ නවීහ තත්යණි කරුණහයත්න
කුඩවහගගදය මුදිඹන්ගේරහගේ මින්දය ප්රඵහත් කුභහය
කුඩහ එදිරිසංව ආයච්චිගේ දුයන්ජලි එදිරිසංව
කුඩහ කරටුහගේ චමිරහ සතහරි වික්රභනහඹක
කුඩහ ගකොටුන්නගේ වසනි භල්හ ගුණේධන
කුඩහ ගකොට්ටුන්ගේ සතුමිණි බහගයහ ජඹේධන
කුඩහ ගේදුරුගේ ලශිකරහ ගේන්දි විගජ්තිරක
කුඩහ පදිරිසංවගේ ඉහයහ කුභහරි පදිරිසංව
කුඩහ විතහනරහගේ ඉගේහ භධුහණි
කුඩහ හිේදරහගේ දිගන්ෂිකහ දුරහංජලී විගජ්යත්න
කුඩහ ගවට්ටිගේ ක්රිහන්ති දිගන්ෂිකහ දභහලි
කුඩහගේරු ආයච්ච්ගේ දේලන ප්රිඹන්කය
කුඩහඵදුගේ වරින්ද ඵංඩහය ගනවියත්න
කුඩහගරඵඩගේ ඉහයහ දිල්රුක්ෂි
කුඩහගරඵඩගේ කවිලසක දිල්හන් ධේභදහ
කුතන්දිගේ ඕෂිනි ඉභහහ ගඳගේයහ
කුභහය දහගේ ගේඛරහ ශ්රිඹහනි නසංව
කුභහය ඳතියගේ භන් ප්රිඹදේලන ඩඹස
කුභහයගේ ඕලු නදීකහ කුභහයගේ
කුභහයගේලි ආයච්චිගේ නිපුන් තහරුක ගේනහනහඹක
කුභහයේගඳරුභ ආයච්චිගේ අගෝකහ සුයන්ජනී
කුභහයඩුගේ ප්රගීත් චන්දන
කුභහයසංව ආයච්චිගේ ඉගනෝකහ කුභහයසංව
කුභහයසංව කටුනහඹක අේපුවහමිරහගේ වේනි කුභහයසංව
කුභහයසංව කටුනහඹක අේපුවහමිරහගේ වයංගි අනුයහධහ
කුභහයසංව
කුභහයසංව ගේරේදරහගේ භධුසකහ පියුභනී වීයසංව
කුභහයසංව ගවට්ටිආයච්චිගේ අන්ෂිකහ රක්භහලි කුභහයංව
කුභහයසංව ගවට්ටිආයච්චිගේ රුන්ති භන් කුභහරි ගුණතිරක
කුභහරි කුරංගනි ගගනවියත්න
කුභහරි ංජුනහ ගේනහයහඹන
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කුභහේගේලි ආයච්චිගේ භලීහ ගේන්දි කුභහයගේලි
කුභහේගේලි ආයච්චිගේ වංසකහ ප්රබහයණි කුභහයගේලි
කුමරහකය ආයචිචිරහගේ යගන්හ දිල්වහනි
කුමරහතය ආයච්චිගේ උගේහ ප්රිඹලක්ති විගජ්සංව ගුණයත්න
කුමල්ළල්ගල් විතහයනගේ අනුරුේධිකහ ජඹභහලි
කුඹුරුගවේන ගභයහරරහගේ පුබුදු තයංග රුනහය
කුයණගේ රුන් චන්දන ගඳගේයහ
කුකකුරසුරිඹ ගකොමිටිඹගේ නියංඡරහ කුරසුරිඹ
කුකගභගේ යන්දිකහ සරිදිභහල් ගඳගේයහ ඡඹේධන
කුකේපු ආයච්චිගේ අභහලි භධුහනි කුභහයසංව
කුකේපුගේ නිපුනි ලෂිනිකහ නහනහඹක්කහය
කුකවිට ගභරත්ගේ චන්්රිකහ ඡඹන්ති යංගහ රක්මිණි ඡඹසංව
කුකවිටගේ දුරක්ෂී ගීතහන්දනී ගඳගේයහ
කුරුකුරුසරිඹ ගතකගේ දිරංගහ ප්රනහන්දු
කුරුකුර ආයච්චිගේ ගදෝන ගයෝෂිණි උභන්දහ කුරුකුර ආයච්චි
කුරුකුරආයච්චිගේ ගදොන් ප්රෆනක් නිේභහල් නහනහඹක්කහය
කුරුකුරසුරිඹ ඇන් ගකෞලරයහ
කුරුකුරසුරිඹ ගචභහදි භන්දියහ ලීභහ
කුරුකුරසරිඹ කුලරයහ සගටෂහනිඹහ ප්රනහන්දු
කුරුකුරසරිඹ භධෂිකහ ගංගහනී ප්රනහන්දු
කුරුකුරසරිඹ රක්කහයගේ ගවහනි දිනෂි ප්රනහන්දු
කුරුකුරහ ආයච්චිගේ ගදොන් වේෂිකහ දුරහංජි නහනහඹක්කහය
කුරුගභ දිහකහඹකගේ දිනහ රක්භහලී
කුරුගභගේ එයන්දි ලහලිකහ
කුරුගභගේ තක්ෂිරහ ප්රිඹංගනි චද්රසරි
කුරුගභගේ දනුජි නංජනහ ගඳගේයහ
කුරුගභගේ දිල්ස භධහ ප්රනහන්දු
කුරුගභගේ නිපුනි විභේලනහ ගඳගේයහ
කුරුදුගව ගගල් ගගදය සුබරහ ජඹතිරක
කුරුේපු අේපුවහමිරහගේ ප්රහංගිකහ වියහජිනි ඳේභසරි
කුරුේපු අේපුවහමිරහගේ භධුනිකහ උඳහලිනී ආරිඹගේන
කුරුේපු අේපුවහමිරහගේ ෂින්ති යසකහමිනි කුරුේපු
කුරුේපු ආයච්චගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
කුරුේපු ආයච්චිගේ දිල්රඔ රක්ෂිකහ කුරුේපු ආයච්ච්ගේ
කුරුේපු ආයච්චිගේ පියුමි ඵරහ
කුරුේපු ආයච්චිගේ සුදහරිකහ චතුභහලි
කුරුේපු ආයච්චිගේ හිහයහ භධුහණි
කුරුේපු ආයච්චිරහගේ දුහන්ති ජීනී කුරුේපු
කුරුේපු ආයච්චිරහගේ භහධවී කුභහරි භයසංව
කුරුේපු ආයච්චිරහගේ සතහයහ දමිණි කුරුේපු
කුරුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ චගභෝදි ලෂිප්රබහ ජඹයත්න
කුරුේපුආයච්චිගේ ජිනි ලහලිකහ
කුරුේපුත්තගේ නිගේහ රක්හනි
කුරුේඵර පිටිඹගේ ගදෝන ගයෝමි ඉහයහ නිසංක
කුරුමහ පිටිඹරහගේ සුබහ වින්දයහ ජඹගේකය
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කුරුරෆ ගදණිඹගේ ඉහයහ භහලි වික්රභතිරක
කුරුවිට ආයච්චිගේ ගදොන් උගේනි වේභහලි
කුරුවිට යන්දුනුරහගේ චිනි නිභහහ
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ගකොසසන්නගේ යන්දික දිල්හන් ජඹවික්රභ
ගකොසසුය ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රතිබහ ගඹනි ඳතියණ
ගකොහිරමුල්ර ආයච්චිගේ භලීහ ගලහනි
ගකොගවොමන්ගේ ගෞභය චතුරිකහ භදුන්ති
ගකොශ් තන්ත්රිගේ ඈන් දිනුහ ගඳගේයහ
ගකොශඵගේ ගදෝන අනුසකහ රක්භහලි
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ගකොශඵගේ හනහ ගීතහංජලී ගඳගේයහ
ගකොශමුණි ගේගේ අගේහ රඔත්මිණි ප්රනහන්දු
ගකොශමුන්ගන් ගේසත්රිගේ වේහ එයංගි
ගකොශම ආයච්චිගේ ගදෝන චහභය දිල්හන්
ගකොශම ලිඹනගේ ඩඹන් රක්හන්
ගකොශමගේ ගදොන් ඳහලිත ංජී ගකොශමගේ
ගකොගශොන්නගේ ගදොන තිළිණි භධුහනි ගුණයත්න
ගකෝටිගට් තිගරෝෂි තහරුකහ ගඳගේයහ
ගකෝට්ටගේ අනුසක භධුහන් රක්භහල්
ගකෝට්ටගේ ඉගේහ දේලනි
ගකෝට්ගට මුවන්දියේගේ දිල්හ නිලුක්ෂි රු්රිගු
ගකෝට්ගට් ආචහරිගේ දිගන්ෂිකහ උදඹංගනහ ගඳගේයහ
ගකෝට්ගට් ආයච්චිගේ තරිදු දකළලුේ ගප්රේභචද්ර
ගකෝට්ගට් කංකහනභරහගේ චතුරිකහ රක්භහණි
ගකෝට්ගට් ලිඹනගේ ජඹනි ජීන්තිකහ ගඳගේයහ
ගකෝට්ගේ මුවන්දියමිගේ ගෞභයහ කල්වහරි රු්රිගු
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ අනුත්හ භධුලහනි ඵ්ඩඩහය
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ චමුදි ගවේශිකහ ගකොණහය
ගකෝදහ මුල්රගේ චිනි දිනහලි අභයසංව
ගකෝදහගගොඩ යණවීයගේ යහංග ගත්නිභ
ගකෝනහය මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි වංසකහ ප්රබහ තුභහරි
ගකෝන්ගගොඩ ආයච්චිගේ නිගයෝනී නීරනඹනි ගකෝන්ගගොඩ
ගකෝයර කන්කහනභරහගේ හගය විමුක්ති ගඳගේයහ
ගකෝයරගභගේ ජඹනි භල්හනි ප්රනහන්දු
ගකෝයරගේ ගභයහරගේ ප්රලංනී ත්රහ ගභගේ
ගකෝයගල් ගභයහරරහගේ තක්ෂිරහ තිභහලි ගභගේ
ගකෝයගල් ලිඹනගේ නදීහ වින්දයහ කුභහරි
ගකෝල්කගේ ගදෝන කේමිණි වංසකහ ප්රංගනි
ගකෞභද රක්ෂිත ංකල්ඳ ජඹගකොඩි
ගකෞෂිරහ වංසනී ප්රනහන්දු පුල්ගල්
ක්රිසගකෝබුගේ ඳනි පුමුදිතහ ගේනහනි
ක්රිසගටෝඳේ ෆිගඹෝනහ ්ල්විඹහ ගේහ
ගංගහඵඩගේ ගඹහනි භහධවී
ගංගගොඩත්ත ආයච්චිගේ ලහලිකහ යත්නභහලි ගඳගේයහ
ගංගගොඩවිර කංකහනේරහගේ සුගන්ත්හ ගවේභන්ති
ගජභන් ආයච්චිගේ ලහනිකහ භධුහණි
ගජසංව ඵඩණහයච්චිගේ ගඹහන් චින්තක
ගජසංවගේ සුගේනි ගගේෂිකහ සල්හ
ගණිහි අච්චි ඳතියන්නළවළරහගේ තුහරි චන්දිභහ ජඹසංව
ගණිහිඅච්චිගේ ඳතිකන්නළවළරහගේ සුපුන් දර වීයක්ගකොඩි
ගනි අචිචිගේ එයන්දි ලහනිකහ
ගනිවච්චි ඳතියන්ගනගවරහගේ ගදොන් ධහරිකහ සුවේෂි තිරන්ජහ
ගනිහි අච්චි ඳභියත්නළවළරහගේ ගකෝෂිරහ නිල්මිණි
ගනිහි ආයච්චි කංකහනභරහගේ ලහනිකහ රක්භහලි
ගනිහිගභ ඳතියන්නළවළරහගේ ලජහ ංජීනී
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ගනී ආයච්චිගේ ශහිරු භදුහන්
ගගනහි ආයච්ච්රහගේ ඩඹනි දිගන්ෂිකහ වික්රභතිරක
ගගන් අච්චි ඳතියන්නළවළරහගේ දිලිනි භධුශිකහ ගෝභයත්න
ගගන්අච්චි ඳතියන්නළවළරහගේ වන්තිකහ රක්භහලි විජඹේධන
ගගන්ගේ යහශරහගේ රුණි ශ්රිභහලි ඵසනහඹක
ගගන්ගගොඩ අේපුවහමිරහගේ ගදෝන භයුමි දිල්ෂිකහ සරිේධන
ගගන්ගගොඩ ඳතියන්නළගවරහගේ නදීහණි ගනළුේ දිල්රුක්ෂි
ධේභවිජඹ ගගන්ගගොඩ
ගගන්ගගොඩ විතහයභරහගේ කසුනි පුන්රහ යසමි
ගගන්ගගොඩ හිටිවහමි අේපුවහමිරහගේ ලෂිකහ රක්හණි ගගන්ගගොඩ
ගගන්ගගොඩගේ යසකහ ප්රිඹදේලනී ගගන්ගගොඩ
ගගන්ගගොඩගේ හරිකහ දිල්වහනි විභරවීය
ගගන්තළන්ගන් නහගගේන හිමි
ගගන්ගඳොර ආයච්චිගේ ඉගේහ කල්ඳනි ගගන්ගඳොර
ගගන්ගඳොර ආයච්චිගේ කහංචනහ රක්මිණි
ගගන්ගඳොර ආයච්චිගේ චංචරහ භදුලහනි
ගගන්ගඳොර ආයච්චිගේ විභූෂි ගේලහනි ගගන්ගඳොර
ගන්කන්ද කංකහනභහරගේ ඡීන් දිල ඡඹසරි
ගන්ගඵඩ ආයච්චිගේ ගභනුකහ රුන් කුභහරි
ගන්දය කුභහරිවහමිරහගේ අනහ කුභහරි යත්නහඹක
ගන්ගනොරු කංකහනභරහගේ චතුරි ත්රහ
ගඵඩහ ආයවිේගේ නිගේෂි භනලි ගඳගේයහ
ගේඵරගේ ගයෝහන් ජනිත ේඳත්
ගභ රජ්ජගේ ඉහයහ ධනන්ජනී
ගභගේ ඉහයහ ගේන්දි
ගභගේ ඒබ්රවමි මුේදිකහ තයංගනී
ගභගේ ගදෝන ගලන්කහ භවන්තමුල්ර
ගභගේ නදිලහනී අභයසංව
ගභගේ භදහයහ ප්රදීඳනී
ගභගේ යංගනහ භධුඳහනි
ගභගේ ගයොහමි ප්රිගේයහ
ගභගේ භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ නඹන කුභහරි
ගභගේ සුජහනි කභන්ති
ගභභළද ලිඹනගේ ඩිරහනි ගඵේනඩීන් ගඳගේයහ
ගභභළද ලිඹන්ගේ ප්රංගහකහ දිල්හනි භළන්දිස
ගභයහයරහගේ නිරංකහ ගේලහනි ගභගේ
ගභයහරගේ ගේනකහ ගේන්දි කරුණහතිරක
ගභයහරගේ ගේණුකහ උදඹංගනි
ගභයහරරහගේ අලහනි පියුමිකහ භධුයංගනී
ගභයහරරහගේ අලහනි රුන්භලී
ගභයහරරහගේ චන්දිභහ ගේනක
ගභයහරරහගේ භඹන්ති ප්රබහලණි චන්රසරි
ගභයහරරහගේ රක්භහලි යණතුංග
ගභයහරරහගේ රක්මිණි ප්රගඵෝධහ යත්චර
ගභයහරරහගේ කණිකහ දීඳභහරහ චන්රසරි
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ගභයහරරහගේ විදුය කන් ඵ්ඩඩහය
ගභයහරරහගේ චිනි රුන්තිකහ ගප්රේභයත්න
ගභයහරගල් ගගදය සුබහෂිනි රක්භහලි අභයගකෝන්
ගභයහශරහගේ අගේහ භධුබහෂිනී
ගභයහශරහගේ නඹනි ගකෞලරයහ ධේභසරි
ගභයහශරහගේ නිභල්කහ භගනෝරි කරුණහයත්න
ගභයහශරහගේ වේනී තයංගිකහ ගඳගේයහ
ගමිභිය ආයච්චිගේ තයහ නගභෝදනි
ගමිරත් ගභොගවොටිටිගේ කසුන් දුසභන්ත
ගමිරේදරහගේ ක්රිහන්ත භධුංඛ
ගගේ කංකහනේ ගගදය චතුරිකහ නිලක්ෂි
ගේභනගේ ගඹහනි නිලුනී අගේගේකය
ගේරක්ගේ ගදෝන අනුත්තයහ ගකෞභදී
ගේරත් ආයච්චිගේ දිනහ ගවින්දි
ගේරත් ආයච්චිරහගේ කල්ඳනී ප්රංගිකහ
ගේරත් ගභොගවොට්ටිගේ ඉහනි එයන්දි ගේරත්
ගේරත් යහරරහගේ ලයිනි භගවේෂිකහ ගේරත්
ගේරත් යහරරහගේ ලෂිකහ සුගේශිනී ගේරත්
ගේරත් යහරරහගේ ගොනහලි නුන්තිකහ
ගේහරි නිභහහ මිහියහජි ගුණේධන
ගඹත්රි අේයහ ඵටුගගදය
ගඹනි සතහයහ න්නකුආයච්චි
ගඹහත්රි කහංචනහ භයසංව
ගඹහත්රි භනීහ දනහඹක
ගඹහත්රී චංශිකහ ඳයණගභ
ගඹහනි රිේභහ භළදගගදය
ගඹහන් බුේධික කගරහිවිතහන
ගඹහනි ගකෞරය වික්රභආයච්චි
ගඹහහ කුමුදුනි ප්රනහන්දු
ගකමුණි යලසමී තයංගහ සල්හ
ගරුමුනි ක්රිහන් ප්රිඹයංග ගුණයත්න
ගේදිමි විදයහතිරකගේ යෂිමි දිගන්න්ර විදයහතිරක
ගරඋඩගේ දිල්හනි ජඹතිරක
ගරගභ ආයච්චිගේ ඳභල්කහ ගකත්මි
ගරගභ ගවටිටි ආයචිචිරහගේ අගේ නිපුනි ගවටිටිආයචිචි
ගරගගොඩවිරගේ ඈන් තුහරි දඵගේයහ
ගරඵඩ ගේගේ ගච්තනහ විලසමි පයන්තිකහ ගප්රේභදහ
ගරඵඩ ගේගේ ඳමුදිකහ භධුබහෂිණි
ගරඵරන ගේගේ අනහ කුභහරි
ගරඵරන ගේගේ උගේලහ තයංගනී යහජඳක්
ගරගර යහරරහගේ උදහයහ සුගන්ධහමිණි ගුණතිරක
ගරහිටිඹ යහරරහගේ නිපුනි නඹනතහයහ දදයයත්න
ගල්කටු ජඹසංවපුය ගේගේ චිනි ජඹසංව
ගල්කන්ද කන්කහනභරහගේ භගවේෂි ගුණතිරක
ගල්කන්දගේ එයන්ද නුන් කුභහය ගඳගේයහ
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ගල්කන්දගේ නිරංකහ දභඹන්ති ගඳගේයහ
ගල්කළටි ගේගේ සුගහරී කහංචනහ
ගල්ගමුගේ භධුහ ශින්ති සල්හ
ගල්ගහන ගේසත්රිගේ භධුහ උදඹංගනි ගඳගේයහ
ගල්පිහිල්රගේ භල්රඔ ප්රගභෝධහ ද සල්හ
ගල්පිහිල්ගල් ගගදය සුගනත්හ නගඹෝමි ප්රිඹදේලනී
ගල්ගඵොක්ක ගවේගේ යභයහ ලයහභලී ජඹන්ති
ගල්ගඵොක්ක ගවේගේ වේනී ප්රබහනි ප්රහදිකහ
ගල්ගඵොඩ ත්ගත් රේගේ නදීලහ දිල්රුක්ෂි ගල්ගඵොඩ
ගල්රත් යහරරහගේ තනුජහ දිල්රුක්ෂි යහජඳක්
ගල්රත් යහල්රහගේ නදීහ ලයහභලී යහජඳක්
ගල්රර ගභගේ රුන් චන්දන
ගල්රෆ ගකොඩිතුක්කු ආයච්චිරහගේ රක්ෂි දිල්වහරි
ගල්ගරොලු කන්කහනේරහගේ දුලිනි යංගිකහ ගඳගේයහ
ගල්ගරොලු කංකහනේරහගේ තුසත ප්රිඹදේලන
ගල්ඩු ආයච්චිගේ අභහනි පියුභහලි ගේලඵන්දු
ගසගඳ යහශරහගේ ජිනහණි ධණිහ
ගහේදි ආයච්චිගේ භධුංඛ භගනෝවරි ගඳගේයහ
ගහේදි පුංචි ගවේගේ නදීලහ භධුලහනී වීයයත්න
ගහේදි ගවට්ටිආයච්චිගේ දිහන් රඔංසලි භදුංඛ
ගහේදි ගවේහමි දන්ගේ පියුමි ප්රගඵෝධයහ චන්රඳහර
ගහේදි ගවේහේ ගදොඩේගගොඩගේ ංගීත් ප්රහේ
ගහේදි ගවේහේ යහරරහගේ අනුරුේධි ප්රිඹලහනිකහ
ගහේදි ගවේහේ කවුල්ගේ රක්භහලි ප්රිඹදේලනි
ගහේදිගේ පුංචි ගවේගේ ලරඔරහ මුගරෝචනහ කුරුකුරසරිඹ
ගහල්රගේ පියුමි භධුහනි විගජ්යත්න
ගහල්රගේ සුන්ත ප්රදීේ
ගිංගතොට විදහනරහගේ අචරහ භදුලහනි විජඹේධන
ගිගුක ගභගේ ශිකහ ලිලහන්ති ගත්තසංව
ගිනිභර ගේගේ දිගල්කහ භධුභහලි
ගිරිගගෝරි ගේගේ දුල්මිණි ප්රිඹදේලනි වීයසංව
ගිරිගදෝරු නිපුණි දේශිකහ විගජ්සංව
ගිල්ඵේටි ඇගනොචරින්
ගිවහනි ඉභල්කහ කුභහරි ගජෝේජ්
ගීරඔඹනගේ නිගයෝධහ ගේලහනි ගුණේධන
ගීරඔඹනගේ පිඹල් අනුය ප්රනහන්දු
ගීරඔඹනගේ ඹගලෝදහ නිේභහනි ගුණතිරක
ගීතයත්නගේ බුේධික සයහන්
ගුණයත්න දිහනහඹක ආයච්චිරහගේ ශ්රිඹහකහන් ගඳගේයහ
ගුණයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අයවින්ද ඵංඩහය
ගුණේධණ ආයචිචිගේ කුනි ඹගෝදයහ ගුණේධන
ගුණසංව නිපුනි ගකෞලරයහ
ගුණසංව මිහිරි දුඳභහ රවහරුණි ද සල්හ
ගුණගේකය කංකහනේගේ අරුණි භගවේෂිකහ
ගුණගේකයරහගේ භන්ති භදුහනි ගුණගේකය

885573681V
947070141V
917701016v
888523561V
958583419V
888181083V
925273406V
937460171
885962408V
836383710V
886211872V
893582894V
198680401684
935270928 V
773663211V
895093637V
887112894V
937171730 V
878272609V
930540609V
885653898 V
930530018v
846511415V
868390220V
875931822V
945581840V
851800409V
865800452V
838512135 V
947102117 V
887701814V
937951132V
1984300695
856180190V
199179900492
781062421V
917041741v
930482021V
897024446V
903642858V
888143904V
905532472 V
938403341 V
886530366V
897623730V
34

ගුගනත්ති මුතුරත් නියුරු අගේසරි
ගුරු ඵඩල්ගේ රක්ෂිකහ භධුබහෂිණී
ගුරුනහන්ගේරහගේ දිලිනි නිරක්ෂිකහ ජඹනහන
ගුරුන්නහන්ගේරහගේ චතුයංගිකහ ගඹහනි
ගුරුල්රපිටි ගේගේ දිලුක් භධුහන් ජඹසරි
ගුරුල්රර ගභයහරරහගේ ප්රමිරහ ධනංන්ජනී ගුරුල්රර
ගුසතිනහඩු දිලිණි චහභරී ද සල්හ
ගගොඩ ඉවශ ළලිගභගේ තිළිණි පේණිභහ කතළු
ගගොඩගන්ගදනිගේ ගදෝණ ඉහනි උගේශිකහ ගේනහයත්න
ගගොඩගන්ගදනිඹ ගේගේ නදීලහ භන්භලී ජඹගකොඩි
ගගොඩගභ ආයච්චිගේ බුේධික ගේන්දි
ගගොඩගභ විදහනගේ චතුයහනි විගේකහ යත්නහඹක
ගගොඩගභගේ චන්න රක්රුන් කරුණහයත්න
ගගොඩගභගේ වේණි අනුයහධ ගභගේ
ගගොඩඵළේදගේ සුබහනි ප්රිඹදේලනි
ගගොඩමුන්ගන් ගගදය නිගයෝහ තුහරි
ගගොඩගරගේ භධුහනි හිරුෂිකහ ගප්රේභයත්න
ගගොඩිගවේන ගභගේ බුේධික භධුංඛ
ගගොගඩ් කංකහනභරහගේ කළළුේ භහලි
ගගොගඩ් විතහනරහගේ උගේලස දරුන් යත්නහඹක
ගගොගඩ්ත්ගත් ආයච්චිගේ රක්භහල් බුේධික ගුණේධන
ගගොන්හල් ගවේගේ ඇන්ටන් සුඡිත් කුභහය
ගගෝණපුය කංකහනේගේ කහංචනහ
ගගෝනගර ආයච්චිරහගේ නිලුකහ චහන්දනී
ගගෝනදුගේ ඉගේහ භහලි ප්රනහන්දු
ගගෝනදගේ ගදෝන නේභදහ වංසනී කුභහරි
ගගෝනර ගගොඩගේ ඉගේහ පිඹදේලනී
ගගෝවින්නගේ ගදෝන එයන්ති සුබහෂිණි
ගගෞරි ගකෞලරයහ භල්රයහජ භයවික්රභ අගේගේකය
චක්රේතිගේ ගඹනි ප්රහදිනී ප්රනහන්දු
චක්රේතිගේ දිලිනි ලහනිකහ ප්රනහන්දු
චක්රේතිගේ හනහ භධුහනි ප්රනහන්දු
චතුමි භධුලංඛ ඳතියහජ
චතුයබහෂිණි අතුගකෝයර
චතුරි ලෂිකරහ ්ගඵසංව
චතුරිකහ දිහනහඹක
චතුරිකහ ප්රිඹංගි භළණිගක් ගකෝයගල්ගගදය
චදුනි වල්ෂිනහයහ යණසංව
චන්දනී ගවේහමි
චන්දිභහලි ඳේභදීඳහ ගකෝයහර උඩුගභ
චන්ර ගේගේ යස ගනත්මිණී විජඹචන්ර
චන්රතිරක ගනයත් ඵංඩහයගේ ගඹෝමි අේයහ වික්රභසංව
චභත්කහ ගුණේධන
චමිතහ ඹසමි ගකොටළල්ර
චමිපිකහ දිල්රුක්ෂි ලිඹනගේ
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චමිරහ දභහලි ලිඹනගේ
චගභෝදි ඕවිනි ගේනහයහඹන
චගභෝදි නිංරහ ලිඹනගේ
චරන රක්හන් ජඹසංව
චගරෝමි උගේශිකහ වික්රභසංව
චවීන්රහ සුයංගි හනහ ගේලප්රිඹ
චහනුක ප්රබුේධ ගවට්ටිආයච්චි
චහන්දනී ඳලිඹගුරු
චහභලි උඳභහලි භධයේගඳරුභ
චහමිනි දිලුක්ෂි විගජ්සුරිඹ
චහමිනී අනුරුේධිකහ ඩඹස
චිත්තහ චහභරි ගනයත් ඈඳහ
ඡඹගකොඩි ආයචිචිගේ අංරඔ භධුහ ඡඹගකොඩි
ඡඹගකොඩි ආයචිචිගේ ගභරිඹන් ලහලිකහ කුගේ
ඡඹේධන දුසභන්ති ඉදුනිල් ඡඹේධන
ඡඹේධන ඳතියන්නළවළරහගේ ඉභල්කහ දුල්මිණි ඡඹේධන
ඡඹසංව ආයචිචිරහගේ දිල්කහ නිලහනි ඡඹසංව
ඡඹසංව ආයවිේගේ උගේශිකහ දිල්හණි
ඡඹසව ආයචිචිගේ ඹස ඳගඵෝධහ ද සල්හ
ඡඹසුරිඹ මුදිඹන්ගරහගේ දීඳහනි ඹගලෝධහ ඡඹසුරිඹ
ඡඹගේකය මුදලිගේ හනහ උදඹහලිකහ ඡඹගේකය
ජනක චතුයංග ගවේහඳතියණ
ජනනි අනුහයහ ඕවිටිගර
ජනනි ගකෞලරයහ ගවේගේ
ජනිත් උදඹංග භහනගගොඩ
ජභල් ඩීන් සතත්ඹහ අරීෂහ
ජමිබුගව ගගදය භංජුරහ රුණි අගේසංව
ජඹුගේගගොඩ ඳතියණගේ දිලුහ ගකෞලරයහ
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ අචිනි ඳවිත්හ කුභහයසංව
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ කල්ඳනී ලෂිකරහ ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ රඔහනි සුගේකහ කුභහරි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ කුමුදු ඉගේහ ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ගඹන්ත ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ දිලඳහ දිල්වහනි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ගදොන් ගේලහන් රක්ෂිත ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ගදොන් ංක නදීලහන්
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ගදෝන නිේභහලින් හජිනී
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ගදෝන සුයංගි භධුහනි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ නිගේහ හිරුණි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ නීරඳහ ගයෝජනී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ පියුමි භදුහනි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ඹගේන්දි යගීතහ ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ලහනිකහ දිල්රුක්ෂි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ රඔරහ සුදේශිකහ ගඳගේයහ
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ භෘධි ජඹගකොඩි
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ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ අකණි ගවේභභහලී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ දිලිනි භල්කහන්ති ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ කනිකහ ජඹගකොඩි
ජඹගභ ආයච්චිරහගේ දිනුහනි භදුනිකහ ජඹගභ
ජඹතිරක මුදිඹන්ගේරගේ ගඹත්රි රක්ෂිකහ ජඹතිරක
ජඹතුංග ආයච්චිගේ ගදෝන ඉරුෂි ඉභල්කහ ජඹතුංග
ජඹනි ගඵෝධි ශ්රි විතහනගේ
ජඹනි භධුෂිකහ ගභොගවොට්ටි
ජඹභව මුදලිගේගදෝන භධුරිකහ රුනි
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ දිගන්ලහ භඳුලහනි
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදොන් තරිඳු ප්රන්දිත්
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදොන් දුලහනි නියහලහ
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදොන් නුන් භදුයංග
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදෝන ජඩ් භදුෂි ඉඳුනිල් කුභරිඹ
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදෝන ගභනහලි හිරහ ගදේදුනි
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදෝන ගභරිනහ රුක්හනි
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ලෂිණි භගන්හ
ජඹමුණි යවින්ධයහ සුචිත්හනි ද සල්හ
ජඹමුනි සතහ විගනෝදනී සල්හ
ජඹයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්හ භයගේකය
ජඹරත් කංකහනභරහගේ වංහනි පුබුදි ජඹරත්
ජඹරත් තංතිරිගේ දිලිනි තහරුකහ අංජලී ධේභසරි
ජඹරත් ඳතියණගේ මිගයෝහ නගඹෝමි
ජඹරත් ඳතියනගේ නිංරහ වංනී
ජඹරත් ගේජ්ජරහගේ ලහනිකහ අභයසංව
ජඹරත් ගේඩිගේ චහන්දනී සුගේශිකහ ඳතියණ
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහනක ප්රිඹදේලන ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිමුතු කුභහය
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේහ ප්රජහඳලී යත්නේධන
ජඹරත් යහරරහගේ දිනුෂිකහ භධුහනි ජඹරත්
ජඹරත් යහරරහගේ රක්හන් දිරංක ජඹරත්
ජඹේධන ආයච්චිරහගේ ගදෝන සීගිරි අභන්දහ
ජඹේධන කංකහනේ ඳතියණගේ භධුරිකහ
ජඹේධන ගභහච්චිගේ ශ්රිතිකහ ගප්රේභහලි
ජඹේධන ජඹසරිඹ තක්ෂිරහ චන්දිභහලි
ජඹේධන ජඹසරිඹගේ ලිනි දුහන්ති ප්රනහන්දු
ජඹේධන දිහනහඹක උදඹ කුභහරි
ජඹේධන මුදිඹන්ගේරහගේ දිභන්ති උත්ඳරහ
ජඹේධන ලිඹනගේ ජඹහනි රක්මිණි ජඹේධන
ජඹේධන වික්රභයත්න භවවිදහනරහගේ එයන්දි සුවහෂිනී
වීයේපුලිආයච්චි
ජඹවික්රභ ආයච්චිගේ උජහලී චහමීකහ
ජඹවිය ආයච්චිගේ ගදෝන යස උගේක්හ යණසංව
ජඹවියරහගේ යසක ලයහභලි ජඹවිය
ජඹවීය ආයච්චිගේ ගදෝන සුගේනි භධුලහනි
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ජඹවීය ආයච්චිගේ භගවේෂිකහ ප්රගඵෝධනී
ජඹවීය ආයච්චිරහගේ මිරන්ති භගනෝවරී ජඹවීය
ජඹවීය ආයච්චිරහගේ වංසනී තරිංදි ජඹවීය
ජඹවීය ඳටඵළදිගේ ධනුසකහ භධුන්ති
ජඹවීය ඳතියන්නළවළරහගේ දිනිති දිල්වහනි ජඹවීය
ජඹවීය මුදිඹන්ගේරහගේ බහගයහ භධු ගී ඵ්ඩඩහය
ජඹවීයගේ තයංගහ දේලනී ජඹවීය
ජඹවීයගේ රුන් ඉන්දික ජඹවීය
ජඹංව මුදලිගේ චරනි ඳවිත්හ ජඹසංව
ජඹසංව ආයච්චිගේ ජනනි ඉංකහ
ජඹසංව ආයච්චිගේ බහගයහ ජඹයත්න
ජඹසංව ආයච්චිගේ භල්රඔ ධනංජනී ගඳගේයහ
ජඹසංව ආයච්චිගේ රුණි යහංගිතහ
ජඹසංව ආයච්චිගේ ඳුන් චහනක ජඹසංව
ජඹසංව ආයච්චිරහගේ චතුරිකහ ජඹසංව
ජඹසංව ආයච්චිරහගේ ගච්තනී භධුභහලි ජඹසංව
ජඹසංව ආයච්චිරහගේ ගදොන් රුන් ජඹසංව
ජඹසංව ආයච්චිරහගේ නිරන්ත ජීනහත් ගුණදහ
ජඹසංව ආයච්චිරහගේ දුනි සණභහලි
ජඹසංව කංකහනභරහගේ ගදොන් තරිඳු දසුන් ජඹසංව
ජඹසංව කළුගඵෝවිර අේපුවහමිරහගේ අරුණි ඉගේහ ජඹසංව
ජඹසංව ඳතියන්නළවළරහගේ ගදෝන භනුහ වියහජනී ජඹසංව
ජඹසංව ඳතියන්නළවළරහගේ පුරහයහ භධුහනි ජඹසංව
ජඹසංව ඳතියන්වළරහගේ ගදොන් අගලේන් බහනුක ජඹසංව
ජඹසංව මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ දභහලි ජඹසංව
ජඹසංව මුදිඹන්ගේරහගේ රිේභහ යසමි නඹනතහයහ කකණහයත්න
ජඹසංව මුදිඹන්ගේරහගේ රිේමි රුංගනහ
ජඹසරි ඳතියණගේ රඔරහ වංභහලි ඳතියණ
ජඹසුන්දය ඳතියන්නළවළරහගේ නදීහ භධුබහෂිනී
ජඹසුන්දය ඳතියන්නළවළරහගේ ශ්රිභහලි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදලිගේ නුන්ති ගේඛහ ප්රිඹදේලනී
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අභන්දහ කුණි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහණි ජඹසුන්දය
ජඹසුරිඹ ආයචචිරහගේ කණි නිංරහ ජඹසුරිඹ
ජඹසුරිඹ ආයච්චිරහගේ උහනි චහභරි ජඹසුරිඹ
ජඹසුරිඹ ආයච්චිරහගේ ශිනි හනහ කුභහරි ජඹසුරිඹ
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ ගදොන් දමිත ජිත්
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ ගදොන් යංගිකහ භල්හනී
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ ගදෝන තිරහනි ඉභල්කහ කුමුදු කුභහරි ජඹසරිඹ
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ ගදෝන ගේරිඹන් දහනි චතුරිකහ
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ රිේභහ භධුභහලි
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ සුගේශිකහ දිල්වහරි
ජඹසරිඹ මුදලිගේ උභහලි ජඹසරිඹ
ජඹගේකය අදිකහරි අේපුවහමිරහගේ භහලි චහමිකහ ජඹගේකය
ජඹගේකය අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ චගභෝදි භධුෂිකහ ජඹගේකය
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927524015V
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ජඹගේකය අධිකහරි අේපුවහමිරහගේ කුන්තරහ භධුහනි
ජඹගේකය ආයච්චිගේ බිගුරී ජඹගේකය
ජඹගේකය ඳතියණගේ ගදොන් චන්දනි කන්භහලි ජඹවික්රභ
ජඹගේකය ඵහරසරිඹගේ චන්දුර භධුභහලි ජඹගේකය
ජඹගේකය මුදලිගේ හේතිකහ දුරහංගනී ජඹගේකය
ජඹගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනි අනුත්තයහ ඵ්ඩඩහය
ජඹගේකය ගවට්ටිආයච්චිරහගේ තුසනි චන්දනහ ජඹගේකය
ජගඹසකය ලිඹන ආයච්චිගේ අනුහ ංජිනි
ජයන්ගේ අචිනි රඔත්යහ උදුරනඹනී ජඹතිස
ජහනහ වළන්නදිගේ චහමිනි එයංගි ගුණසරි
ජවුස ෂහතිභහ සුදභඹහ
ජගන්තු ඳටඵළදිගේ රුනි භගවේෂිකහ ද සල්හ
ජහමුණි නිපුන් චතුයංග විභරසුන්දය
ජහසං ලිඹනගේ සුජීහ ප්රිඹදේලනී
ජිනහනි දිරරුක්ෂි භළනික්සංව
ජින්තගේ ප්රදීඳහ රුවිනි ගඳගේයහ
ජිෂසකල් වමිහ ෂහතිභහ ගජසරහ
ජීඑේ වේණි
ජීත්මුණි දිල්කහ චතුරිකහ සල්හ
ජීනී නිරක්ෂි ළලිගභආයච්චි
ජීන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹමිණි තයංගහ ජඹතිරක
ජීන්දයගේ චේඳහ නියංජරහ
ජීන්දයගේ දිලුමි නඹනප්රදහ
ජීන්දයගේ නිංරහ ප්රිඹදේලනී
ජීවිකහ චතුයංගි විතහනගේ
ජුන් කංකහනේගේ වින්ධයහ ද සල්හ
ජුන්දය අේපුවහමිරහගේ උජිතහනි භධීයහ කරුණහයත්න
ජුහනහ වළන්නළදිගේ රන්ති
ජඩි දේලන දඹහරමේති
ගජ් ඒ ඩි දුනි කහන්චනභරහ අේපුවහමි
ගජ්.එේ.එස. දුහන් ගවට්ටිආයච්චි
ගජ්.ඒ. නවීන් රක්නහත් ජඹගකොඩි
ගජ්ඒගජ් ජඹේධන
ගජොනික්කුගවේහ ලහයකහ නදිලහනි
ගජෝතියත්න ලිඹනගේ ජඹන්ති ගකෞලරයහ
ගජෝන් ඵළසල් ඩඹනහ පබති
ටිරඔරි ඵ්ඩඩහගේ උදහරි තක්ෂිරහ භයනහඹක
ටීජීඑේඑේ ගප්රේභයත්න
ටීනහ ශ්රිඹන්ති ඵේනඩීන් ගඳගේයහ
ඩේඑසඑස ගඳගේයහ
ඩේඒඅයි රක්යන්දි
ඩේඒයූඑේ ඉභහලි
ඩේජීඑල්එේ තිරකයත්න
ඩේලිේගක් තයංගභහලි දභඹන්ති
ඩවුන්දගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ඩඹනහ සුයංගි

927564122v
199173701032
955270452 V
907440478V
947480758V
888352953V
935721750V
756872028V
928410935V
885850081V
955672089V
885683240V
930780472V
848442330V
866511349V
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935490391V
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199134802018
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838522688 V
756573012V
907050432V
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ඩිරහනි ක්රිසටිනහ ගජෝේ
ඩිල්හයහ රුක්හනි දන්තනහයහඹන
ඩී.එේ.ඳුනි තහරිකහ දිහනහඹක
ඩී.ඒ. රක්මිණි නිංරහ ගඳගේයහ
ගඩල්සල්භහලි ගේරහයත්න
තක්ෂිරහ ජනනි ගවේහ නරගභගේ
තඩිගමුගේ නදීකහන්ති භදුලහනි ගුණයත්න
තනිේපුලි අේපුවහමිරහගේ අංක උදඹ කුභහය
තනිේපුලි අේපුවහමිරහගේ කුමුදු අනුයහධහ නන්දසරි
තනුක ඉන්රජිත් අගේවික්රභ
තන්තිරි ඳතියන්නළවළරහගේ කසුනි රක්ෂිකහ ඳතියණ
තන්තිරි ත්තගේ තක්ෂිරහ ප්රගඵෝධනී
තන්තිරිගේ ගදොන් තිරුනි රුවින්කහ ගුණගේන
තන්තිරිත්තගේ ගදෝන ගේවිකහ නිරන්ති ගඳගේයහ
තඵරිඹ ගභයහරරහගේ තනුජහ එදිරිසංව ගභගේ
තභහහ ංකල්ඳනී ලිඹනගේ
තේටිටගේ ඉහයහ වංභහලී ගඳගේයහ
තේභළට්ටේ අයච්චිගේ රක්ෂිකහ දිනහනි.
තේමිට ආයච්චිගේ දුල්ෂි චහනිකහ ගේනහනහඹක
තේමිට ආයච්චිගේ පේණිභහ ගේන්දි
තේමිටගේ ජුඩිත් වේනි යහංගි ගඳගේයහ
තේමිටගේ ප්රහදි ඉංඛහ ජඹභහලි
තේමිටිඹහ ගගොඩගේ ප්රිඹහංගිකහ චතුයහංගනි
තමදිඹ ගේගේ චිත්හනි භධුෂිකහ ධේභයත්න
තරිදු අභහලි ගගොඩගේ
තේණි සුගන්තන්
තරේභළවළයගේ ජහනකී ගවේභන්ති ගුණයත්න
තරඹයත්න මුදලිගේ ලහමිණි නදිහනි වික්රභගේකය
තරහිටිඹගභගේ නිරංකහ කල්ඳනී
තලුක්කුගේ කේකහනේරහගේ තනුජහ දිල්රුක්ෂි ජඹරත්
තල්ගකොශ ගේගේ පියුමි භධුබහෂිණි ජඹේධන
තල්ගසදගේ තියහ සුගේනී
තල්ඳහවිර කංකහනේගේ ලෂිකහ නිභහනි තල්ඳහවිර
තල්ගඳ ඳළරෆනගේ දිලීේ චතුයංග
තවගල්ර ගේගේ ගකෞභදී ගීතහංජලි ගප්රේභතිරක
තහඹුගර අතුගකෝයහශරහගේ ලෂිකරහ ගංගහනි තහඹුගර
තහයකහ ගඹහලහනි ගේයගගොඩ
තළනතුංග ලිඹනගේ ලෂික භධුහන් ලිඹනගේ
තළන්ගන් ගගදය දිලිනි භධුෂිකහ ගුණේධන
තිඹිරිගඳොර යජගේ ඹමුනහ උඳභහලිකහ
තියහන ගභගේ අසනුක අසත් භයනහඹක
තිරිභහන්න ගවට්ටිගේ ගදොන් චමිරහ ප්රිඹදේලනී
තිරකයත්නගේ දේමික න්ත තිරකයත්න
තිරක්ෂි චන්රකහන්තන්
තිරනි චියංගහ භයක්ගකොඩි
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198363200441
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880801341V
938640289V
810763132V
936750370v
946172294V
915741983V
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945471000v
888512039V
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937130457V
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935070090V
908353315V
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917140766V
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199355202382
878210590V
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තිගරෝකහ ේභහනි ගවට්ටිආයච්චි
තින්කහ හවින්දි කුභහයසංව
තිළිණ දේලන ඡඹසුන්දය
තිළිණි නින්රහ ගේනහධීය
තිළිණි පුන්යහ යණසංව
තිළිණි දරුන් එදිරිසුරිඹ
තිළිණී දිනෂිකහ ංඝසංව
තුඩුගර මුදලිගේ සුබහෂිණී ප්රනහන්දු
තුන්ගදෝකහයගගදය ශිනි භදුවංස
තුේඳහි මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹනහලි භගවේහ ගයෝරිගගෝ
තුල්හිරිඹගේ තිලිණි භගවේෂිකහ චනුසරි
තුහරි දේලනී වීයගේකය
ගතන්නගකොන් කන්කහනභරහගේ ඉභල්කහ ජඹමිණි
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනි රංරඔකහ චන්ගරසකය
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකොන්ගේ දිලුනී උඳහලිකහ
ගතන්නගකෝන් අේපුවහමිරහගේ භහධි ත්රහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් ආයච්චිගේ නගඹෝමි වේණී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් ආයච්චිගේ ගල්ඛහ වේනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ දභහලි
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහත්රි ප්රහදිනී
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගීතිකහ උදඹංගනි
ගතන්නගකෝන් ඵංඩහය
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුර දිගල්ක ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි නිගේෂිකහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්රුක්ෂි කුභහරි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නගෝදිනී භධුහ
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිපුනිකහ නඹනතයහ
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යංජනහ රක්භහලි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් විගජ්රත් දිලිනි තුහරි
ගතන්නගකෝන්ගේ පියුමි විභක්ණි ලිරහයත්න
ගතන්නගභ යහශරහගේ නිගයෝණි දභහලී
ගතේඳහර මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්තිකහ භහලි රු්රිගු
ගතල්කහය ගගදය ලෂිකහ යහංගනී අභයසංව
ගතල්ගේ අංග විලසමික පීරිස
ගතල්රඹුය ගවට්ටිගේ ගයසකහ නිල්මිණි
ගතල්වඩි දුයංරහගේ චරිතහ සුභනචන්ර
ගත්නහවන්දි ජිනි හිභහෂි ද සල්හ
ගත්නුය ආචහරිගේ ගොනිකහ ගෞභදී සයුභහෂිනී ගත්නුය
ගත්න්නමුය අයච්චීරහගේ ගනීහ භල්රඔ
ගතොටගමු විදහනගේ ක්රිලහන්ති චන්රභහරහ ගඳගේයහ
ගතොටගමු විදහනගේ ලරඔරහ චතුයංගනී ගඳගේයහ
ගතොටමුණි ගවේගේ නිේශිකහ නදීස ගුණතුංග
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ගතොගේන් ගවට්ටිආයච්චිගේ රුනි චතුරිකහ ජීනි
ගවට්ටිආයච්චි
ගතෝටහේත චගඵෝදි නිංරහ
ගතෝල්ක මුදිඹන්ගේරහගේ තුරහනි නින්තිනහ
දංගල්ර ගේප්රිඹ චහනිකහ දිනුෂි ධේභයත්න
දංගල්ර වතුරුසංවරහගේ චිනි දිල්රුක්ෂි යත්නහඹක
දංගගදය ගභගේ භධුහ යංගහලි
දඩගභ ආයච්චිගේ චහඹහ රක්මිණි
දඩඹක්කහය ගේගේ භධුහනි මුතුනහඹක
දඩල්රගේ තුහරි තයංග භළන්දිස
දනගර අතුගකෝයහරරහගේ රවිනි දභහලි අතුගකෝයහර
දනන්සුරිඹ ආයච්චිගේ ඉසුරු මිය දනන්සුරිඹ
දනන්සුරීඹ ගඵෝගගොඩයහරරහගේ වීයහත් වේණ
දනන්සරිඹ ගඵෝගගොඩගේ ප්රිඹංකහ දිල්රුක්ෂි
දනහගර අතුගකෝයහරරහගේ උගේක්හ ගේන්දි භයවීය
දනුෂිකහ රක්භහලි කෘaස
දනුසකහ පුබහෂිනි ගනයත්
දන්කුඩු ගේගේ ඉගේස අරුණ දිහනහඹක
දන්ගල්රගේ භගවේහ නුන්ති කුභහයසංව
දන්ගගොල්ර ගේගේ භල්මි චනිතහ භගනෝයංගි
දන්ඩන්ගගොඩ ගභගේ බුේධිනී ලහනිකහ ජඹතිරක
දන්තනහයහඹන නදීහ වහනි
දන්ගදහි ගේගේ නඹනහ භදුභහලි ඳතියණ වියසංව
දන්ගනෝරුරහගේ ලයහභලී විජඹරතහ
දේභනහයච්චිගේ ගදෝනහ ගරෝේගඩස ප්රිඹලහන්ති
දමයගේ ලෂිනි අනුෂිකහ
දයගනත්ති ඉභහලි උගේශිකහ සල්හ
දේලනී ගේභන්පිර
දරහත්තගේ ගදෝන චුගරෝනහ ඉඳුනිල් කරුණහතිරක
දටගේ සුගේශි භදුහණි ගඳගේයහ
දනහඹක අේපුවහමිරහගේ ගීත්භහ යලසමි දනහඹක
දනහඹක ආයච්චිගේ චතුරිකහ රක්භහලි දනහඹක
දනහඹක ආයච්චිගේ දිනහංජලී භධුභහලි
දනහඹක ඳතියන්නළගවරහගේ ධනෂිකහ නිරක්ෂි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්රහගේ ප්රකහස ඉන්රචහඳහ
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ආයචිචිවහමිගන්රහගේ ගගදය බුේධි
උඳදයහ දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහනී ජේමිකහ දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳවරගගදය දිනහ ංජීනී කුභහරි
දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදුෂිකහ ඳළතුේ දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යඛිත ඵ්ඩඩහය දනහඹක
දනහඹකගේ දුසභන්ති කහංචනහ දනහඹක
දවනක යහරරහගේ නදීලහ තභරි ේණසරිඹ
දවනහඹක කංකහනභරහගේ ඉහයහ භල්හනි දවනහඹක
දවනහඹක ගභයහශරහගේ නිරංග ශහිරු දවනහඹක
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දවනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිරහ කුභහරි විගජ්යත්න
දවනහඹක ලිඹනගේ ඈන් ංජීනී
දවනහඹකගේ රක්ෂි සතහරි ආරිඹංල
දවනහඹකගේ මු්රිකහ වංනි දවනහඹක
දහඳන දුයගේ වෂිණි වික්රභසුරිඹ
දහේගේ ආචහරිගේ අගේහ දිල්හණි
දළඩිගභ අචහරිගේ නිලහනි භධුෂිකහ ගඳගේයහ
දළඩිගභ ආචහරිගේ තනුජ දක්ෂිත දළඩිගමු
දළඩිගමු ආචහරිගේ ඉගෝන් තයංගහ දළඩිගමු
දළඩිගමු ආචහරිගේ දිරංකහ නදීලහනී
දළඩිගමු ආචහරිගේ ඳළතුේ දළඩිගමු
දළදිගභ කංකහනභරහගේ තුලහනි ලහලිකහ රඳසංව
දළදිගභ ගේගේ භධුෂිකහ දිල්වහනි දගේඛහ දළදිගභ
දළදිගභඹරහගේ නිලහනි ගකෞලරයහ භහලි දළදිගභ
දළඳකහය ගගදය ගඹෝභහලි විමුක්ති වීයසරිඹ
දළල්ගතොටගේ ඈන් ඩිරහනි ගකෞරයහ ගඳගේයහ
දළවුන්දගේ වෂිනි භධුහනි ධේභසරි
දිකළල්ර විදහනගේ නිලුකහ ඉදුනිල් කුභහරි
දික්ඇල්ගල් ගල්කභරහගේ මීය චහනක කුරතිරක
දික්ඇල්ගල් ගල්ඛේරහගේ හනහ සුසතහ කුරතිරක
දික්ඕවිට කන්කහනේරහගේ ඉගේහ භහලි
දික්කුඹුයගේ පියුමි නදීහනි
දික්ළල්ර විදහනගේ යලසමි තුහයහ
දිගගෝ ගමිරත් ගභොගවොට්ටහරරහගේ වෂිනි චහඹහ ගමිරත්
දිනඹහදුය දිනුෂි තයංගහ ද සල්හ
දිනඹහදුය බුේධික චතුයංඟ ගප්රේභචන්ර ද සල්හ
දිනයත්න ආයච්චිගේ දලි අනුත්තයහ දිනයත්න
දිනහලි ඉගේෂිභහ වීයයත්න
දිනහස දිල්මිනි හිනටිගර
දිනිඳු ප්රදීේ ගහේදි පුංචිගවේහ
දිනු නඹනහංජන විජඹයත්න
දිනුහ අචරහ කුභහරි ඇඹුල්ගදණිඹ
දිනුහ කවද කළුආයච්චි
දින විකසත මුණසංව
දිනකහ දභලී යත්නසරිඹ
දිගන්හ නිලුඳහ කුභහරි අකුයටිඹ ගභගේ
දිගන්හ ප්රිඹදේලනී පදිරිසංව
දිගන්හ නිගයත්න ජඹගේකය
දිමින්ගු පුයගේ නිලු වංනි විගජ්තුංග
දිඹගව ගභගේ ලෂිකරහ ජඹභහලි යහජෂ
දිඹගු වළන්නළදි ජඹවීය ඳටඵළඳිගේ විදුෂි මිරහ ජඹවීය
දිඹගුගේ රුනි ඉහයහ ගුණසංව
දිඹරඳ ගභගේ ගෝබහ කහන්ති
දිඹඩන නිරගභරහගේ ඹගෝදයහ අයියහංගනී භළණිගක්
දිඹඩනගේ ගඹහන් මිඳත් ප්රිඹදේණ
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දිඹහරගගොඩ ඳතියන්නළවළරහගේ උගේශි අනුයංගහ ඳතියණ
දියුණුගර ඳතියහජගේ ංඡඹ භන් කුභහය
දියුණුගල් ගේඩිගේ යංග ගේනක කුභහයසංව
දියුණුගල්ගේ අචරහ ප්රිඹදේලනී ජඹයත්න
දිලිනි ධනුෂිකහ විගජ්සංව
දිල්රඔ ගගයෝනිකහ වික්රභසංව
දිල්රඔ වේණී නින්රහ විගජ්යත්න
දිල්ලහණි රළභන්ටි
දිල්ෂි තහරිකහ වපුආයච්චි
දිගල්ගභ කංකහනේරහගේ දිලිකහ ප්රබහත් චන්දික
දිහනහඹක ආයච්චිගේ දිලුමි ප්රබහත් දිහනහඹක
දිහනහඹක ආයච්චිරහගේ යසකහ රක්භහලි දිහනහඹක
දිහනහඹක තරංගභ අේපුවහමිරහගේ ඹසමි ගනහලි දිහනහඹක
දිහනහඹක ඳතියණ ගඹහනි විගජ්සරි
දිහනහඹක ඳතියණගේ ඉගේහ රක්සමි භයතුංග
දිහනහඹක ඳතියත්නළවළරහගේ ලහනිකහ ජහනරඔ සරිේධන
දිහනහඹක ඳලිවක්කහගයේ ඉංක භදුහන් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්රහගේ හිගයෝනි දේෂිකහ
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරගේ දිනුකහ දිල්හනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගේහ ගේඳහලි
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ ප්රිඹදේලනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උගේහ භධුහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දි උගේෂහ යත්නභහලි
දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දේලනි
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ ගවේභභහලී
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිනි ධනුෂිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹමිනි කුභහරි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දේලනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දෆරභළදගගදය, කළිඳු ඵ්ඩඩහය
දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුෂිකහ යභනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිලකහ ලයහභලී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීකහ දුරහනි
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිරන්ති පුසඳරතහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පුේණිභහ භගන්සී යත්නහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහනුගඇල්ර කුමුදු කුභහරි
දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ සුයංගනී ඉන්රකහන්ති
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුචියහණි කුන්තරහ ගුණතුංග
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මි භධුහනි
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වින්ධයහ වේණී ගනවියත්න
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හිභහහ දිල්මි යහජඳක්
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරෆ නළකළත්යහරරෆ ගගදය දුරහන්ජලී
ගෞභයහ කුභහරි දනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ මීය සුයන්ජන් කරුණහයත්න
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දිහනහඹක සරිේධනරහගේ ජනිත් උදහය
දිහනහඹකගේ දේලහ නගෝදනී
දිසනහ නිභහලි සේණකුභහරි මුණසංව
දීරඔරිකෆ ජඹභව මුදලිගේ නිලුක්ෂි ගයෝෂිණි වික්රභසංව
දීරඔරිකෆ ජඹභව මුදලිගේ ලේමිරහ ජීනී
දීරඔරිකෆගේ ගදොන් නුන් චහභය
දීඹමුල්රගේ ගදෝන තිළිණී හනහ
දීර මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි දිල්රුක්ෂි
දුේගන්නහ මුදිඹන්ගේරහගේ අධීලහ චගභෝදනී ඵංඩහය
දුණු ආයච්චිරහගේ නියහලහ භදුන්ති
දුනු ආයචිචිරහගේ පියුමි නිලුෂිකහ
දුනුකහය මුදිඹන්ගේරහගේ දිමුතු උගේශිකහ ංජීනි
දුමින්දි කහවින්දි ජඹවීය
දුඹුගකොශ යන්ගකොත් ගගදය චරනි රක්ෂිකහ ජඹසරිඹ
දුයේගඳරුේ ආයච්චිගේ ගදොන් ඉභහලි නිගයෝණී
දුයභනන්නරහගේ ගඹහනි යසකහ කුරතිරක
දුරංජනී වපුආයච්චි
දුලහන්ති දභහලි ල්ගහදු
දුසන්ගගදය අන්ති ප්රහදිතහ
ගදගුරුන්නළවළරහගේ හිරුණි ගේන්දිභහරහ
ගදනිපිටිඹගේ තනජහ වේලණී ගදනිපිටිඹ
ගදභටගගොඩ කංකහනභරහගේ ඉසුරි තහරිකහ භධුවංස ගුණතිරක
ගදභටගගොඩගේ ගදෝන දිනුෂිකහ ඉහනි ජඹයත්න
ගදභටගදනි ඳතියත්නළරහගේ දිල්රුක් නිලහන්ත ගේභසරි
ගදභටගදනි ඳතියනගේ ෂිනි තිරක්නහ ඳතියණ
ගදඹහරගේ ගදොන් දුරහජ් භදුංඛ භහඹහදුන්ගන්
ගදයහදු ඳුනි රිේමිකහ ගලවහනි
ගදල්ගභ ඳතියණරහගේ චිනි ප්රිඹංගිකහ
ගදල්ගගොඩ ගේගේ ලෂිකරහ ගේන්දි විභරගේන
ගදල්ගගොල්රරහගේ හිරුණි දිලිනිකහ වික්රභසංව
ගදල්ගඳචිත් ආචහරිගේ සුගරෝචනහ භධුභහලී
ගදනි ඳතියත්නරහගේ තහයනි නගෝදයහ නිලසංක
ගදේදිනී ගේනහන්සකහ විගජ්තුංආයච්චි
ගදහි ආයන්දන ආයච්චිරහගේ ගෞභයහ ගේන්දි ශ්රී කරුණහයත්න
ගදහිගසගේ නහනහඹක්කහය න් ඳටඵළදි චතුරිකහ නදිලහනි
ලිඹනගේ
ගදහිඳහරගේ අඹන්ති ඉහයහ
ගදහිපිටි ආයච්චිගේ ගදෝන ධනංජනි යහජභහලිවහමිගන්
ගදහිපිටි ගනත්තසංව අේපුවහමිරහගේ ඉහනි ජඹනික
ගදහිරගේ ක්රිගන්ටහ ගයොගේනි ගඳගේයහ
ගදහිරගේ සුදිලී යන්දිභහ ගඳගේයහ
ගදළුේගදණිඹ ඳතියණගේ දීනහ රක්භහලි
ගේගිරිගේ තිලිණි ප්රිඹලහනි ගඳගේයහ
ගේ තන්තිරිගේ යජිත කක්හන්
ගේ තන්ත්රිගේ රුනි ගරීෂහ
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ගේගිරි මුදිඹන්ගේරහගේ අගේහ කල්ඳනී
ගේගිරිගේ මිහිරි භධුරිකහ ධේභසරි
ගේතහ ගේඩිගේ ජිනි ප්රහදිකහ ගුණගේකය
ගේතහගේඩිගේ චමිර අනුරුේධික ගඵොගත්ජු
ගේනහයඹන වීයසංව කන්පිටිඹ ගේරේදරහගේ ගඹනි අභල්කහ
වීයසංව
ගේයවංදි ආසරි කංකහනේගේ හනහ භහලි ගේලඵන්දු
ගේසංව ගගදය ධනුසකහ නඹනහංගනී ගේසංව
ගේසංව ඳතියණරහගේ රක්මි යගේහ අභයසංව
ගේසරි ඳතියණගේ නදීහ දිල්වහරි ගේසරි
ගේහගරගභ ඵඩල්ගේ දිනුෂිකහ භධුභහලි
ගේහගල්ගභ ආයච්චිගේ ප්රදීඳහ
ගේහනි යහධිකහ නිගගේකය
ගේහිංග භල්වහරි නිංරහ චතුයංගි
ගදෝගේභන මුදිඹන්ගේරහගේ ගදෝන චහනිකහ නිරක්ෂි ගප්රේභසරි
ගදොඩේ මුල්රගේ චතුරිකහ භධුහනි
ගදොඩේගගොඩගේ අනුයහධහ ප්රිඹදේලනි
ගදොඩේගගොඩගේ ගදොන් ඩිලුහ ඳවිත්හනි වික්රභයත්න
ගදොඩේගේ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ භධුහණි වියගකෝන්
ගදොඩේරගේ චතුරි ප්රබුේධිකහ ගකෞරයහ
ගදොඩහත්ත ගභයහරරහගේ දුරංජරහ දභහලී ගදොඩහත්ත
ගදොන නිභහෂි කවිසකහ අගේසරිේධන
ගදොන් භනුගල් බහගයහ රිේභහලි ගුණගේකය
ගදොන් ගකෞලරයහ චතුයංගි විගජ්ගේකය දිහනහඹක
ගදොන් දිමිංගු ආයච්චිරහගේ ගඹහ රක්රුනී
ගදොන් දගේ ජනිති ගකෞලරයහ කුභහයංල
ගදොන් ඳහවුළු ආයච්චිගේ අගඹෝමි ලහනිකහ
ගදොන් ඳහවුළු ආයච්චිගේ වහයහ ගත්ජහනි
ගදොන් පිටේගේ ඒසඹහ ගගෝතමි
ගදොන් පිලිේ මුවන්දියේගේ කශනි ඉහයහ ජඹසංව
ගදොන් භංජුර ආසරි ගකොටිකහත්ත
ගදොන් භනුගල් අන්දයහදි මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණි අනුයහධහ
ගදොන් ගවහන් ගකෝර ගවටිටිආයචිචි
ගදොන්ඹහඳහ ගේයසංව නදිහ නිරංගනි අගේතුංග
ගදොභගේභන මුදිඹනගේරහගේ ඉභහලි දේලනි ගුණතිරක
ගදොේගඳ අචහරිගේ ංජිනි කුභහරි
ගදොේගේ කහංකහනභරහගේ අනුෂිකහ දිල්වහනි
ගදොමගේභන මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ අනුයහධි
ගදොමරගේ ත්රහ මිහිරි භහනහල් ප්රනහන්දු
ගදොගේගකොටුගේ ගගදය නිලුපුලි නිරභහලිකහ කුරයත්න
ගදොගේගඳොර ආයච්චිරහගේ බුේධිනී පියුමි ගුණේධන
ගදොයගඳ විතහයණගේ භහධිනී චතුරිකහ අභයනහඹක
ගදොයමුගේ ගභගේ ගකෝරඔශ දභහලි භයසංව
ගදොයක ආයච්චිගේ නදීකහ දිල්වහනි දභත්රිඳහර
ගදොයකගේ වියංගහ තිළිණි
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ගදොගල්ත්ත අේපුවහමිරහගේ අරුණ උදඹ කුභහය
ගදොශභහතගේ අනුෂිකහ උඳභහලි දඹහනන්ද
ගදෝන තිළිණි දිල්වහරි යණක
ගදෝන නිලුකහ කුභහරි ජඹසංව
ගදෝන නිහදි ධනනංජනී ආටිගර
ගදෝන ඳගභෝදහ නිරංගී ද සල්හ වික්රභනහඹක
ගදෝන පුරහයහ ගදේමි භහන්නේගඳරුභ
ගදෝන මිගල් ගෞබහගයහ යණසංව
ගදෝන යහඡිනි භහනිඹහ කුභහයසංව
ගදෝන රක්මි ගච්තනහ ජඹසංව
ගදෝන හනහ කුභහරි වීයසංව
ගදෝන සුයංගි නහලිකහ ඳතියණ
ධනගර අත්තනහඹකරහගේ ගෞභයහ කල්ඳනී භයවීය
ධනඳහර මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දි ගඹහහනි
ධනඳහර මුදිඹන්ගේරහගේ භධහ ජඹශ්රී
ධනගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ගිේවහනි නිංරහ
ධනුසක චතුයංග නුගේයහ
ධනුසක ප්රිඹහේ ජඹතිස
ධයගනත්ති තරිඳු ප්රදීේ අකරංක සල්හ
ධේභහරංකහය ගනවියත්න ඳන්ඩිත මුදිඹන්ගේරහගේ අන්ජුරහ
දුහණි ඵ්ඩඩහය
ධහයණී යහජඳක්
නදිහ භධුබහෂිණි සරිගේන
නදී දීපිකහ කුභහයසංව භවරගේ
නදීකහ භදුහණි ගකොඩිතුක්කු
නදීභහ ංජීනි තීයණගභගේ
නදීලහ දීඳහනි ලිඹනගභගේ
නදීලහ ප්රිඹදේලණී අභයසරි ගුණේධන
නදීහ චතුයහනී විජඹතුංග
නදීහ ඵ්ඩඩහය ජඹසුන්දය
නගනදිරිගේ දිනුක දේලන භයසංව
නන්ඉදිරිඳට ඵළදිගේ සුගඵෝදහ කුභහයසංව
නන්එදිරි ගේගේ දක්ෂිකහ ඳන්සළුනි
නන්එදිරි බහගයහ ගේන්දි ගේනහනහඹක
නන්පදිරි බහගයහ ගේන්දි ගේනහනහඹක
නන්හිමි ආයච්චි කංකහනභරහගේ කල්ඳනි බහගයහ
නේබුකහය දික්ළල්රගේ දිල්වහනි චතුරිකහ
නේමුණි ආයච්චිගේ ඉන්දිකහ රක්භහලි
නේමුණී ආයච්චීරහගේ යසක ඉදුනිල් ප්රිඹංකය
නේමුනි දිනහ ංජීනි ද ගොයිහ
නඹනහ දභඹන්ති කුභහරි භහකවිටගේ
නයිනනහඹක ඳතියංනළහිශහගේ වේණී දීඳහ කුභහරි
නයිර තිරක භවත්ත ආයච්චිගේ ඳවිත්හ භධුන්ති
නයිර ඳතියන්නළවළරහගේ කරනි උදහරිකහ ජඹතිස
නයහර තහකක ප්රහේ විගජ්ේධන
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නේභදහ නිරක්ෂි ජඹතිරක
නල්රගඳරුභ ආයච්චිගේ අභහලි ත්රහ
නල්රගඳරුභ ගදොන් දුරක්ෂි බහගයනී
නල්රගඳරුභ ගරොකු තන්ත්රිගේ තිළිනි භධුෂිකහ
නගමු අේපුවහමිරහගේ භධුෂි නිංරහ නගමු
නගමු ගේගේ ඉහනි අනුරුේධිකහ භයසංව
නයත්න මුදිඹන්ගරහගේ ජහය ගගදය භන්තිකහ දභහලි
නයත්න
නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අංගේභලුගේ ගගදය ලයහභලී නිලුෂිකහ
කුභහරි නයත්න
නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ මුදිතහ අයියංගනී
නයත්න ගවගන්රහගේ ංජඹ දනුසක නයත්න
නයත්න ගවේගේ රුනි න්දනහඹක නයත්න
නයත්නගේ ඉගේහ උගේශිකහ නයත්න
නගෝදය තරුභහල් අගේසං විගජ්ගේකය
නගෝදයහ නදීහනි අභයවීය
නගෝදයහ බහගයනී වීයසංව
නශිකහ දිරහනි ගවේගේ
නහඋල්රගේ සුචහනි රක්ෂිකහ
නහකුලුගේ ගභගේ ධනුෂිකහ ප්රබහනි
නහගමු යණතුංග ආයච්චිරහගේ රුෂිකහ ගේන්දි යණතුංග
නහගමු යණතුංග ආයේවිරහගේ රුහනි තයංගහ උදඹ කුභහරි
නහගවත්ත කකණහයත්නගේ භධුංඛ චභල් නහගවත්ත
නහගගොඩ ගභගේ අයවින්ද රුගේස දඹහයත්න
නහණගගොඩ ආයච්චිරහගේ ශ්රීනහත් ගවේභන්ත වීයසංව
නහනඹක්කහයේ ඳල්රගේ ගදොන් හියභයහ න්ගතෝෂිකහ
ගඳගේයහ
නහනහඹක්කහය ජඹසංව ආයවිවිරහගේ යසක භංජුර කුභහය
නහනහඹක්කහය ගවේහ ගල්රහරගේ නිංරහ
නහන්ගල්රගේ වේහ භධුන්ති ප්රනහන්දු
නහඳහර ආයච්චිරහගේ සනි චතුයංගි යණසංව
නහඳහරගේ දිගල්ලහ චහන්දනී ගුණයත්න
නහඹක ගකෝයගල් නිභහලි යහජඳක්
නහඹක්කහයේ ගිංගතොට ඳයණවිතහනගේ ඹගලෝදි නන්ජනහ
අල්විස
නහයංගගොඩ ආයච්චිරහගේ බහගයහ විදේලනී
නහයංගගොඩ ලිඹනගේ ගදෝන මුදිතහ යන්දිනි
නහයන්ගදණිඹ ත්තගේ ප්රබහසරී වීයසංව
නහයහඹන ගමිරේදරහගේ නින්තිකහ නදීහනි
නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ රුණි ගේනකහ ගවට්ටිමුල්ර
නහයහගවේන ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කවීහ චතුයංගි
නහරක ප්රන්න ලිඹනගේ
නහවල්ර විතහනගේ ගරහනි දේශිකහ
නළකත් ගගදය චන්දිභහ ගඹහනි වීයසංව
නළලිගභරහගේ තක්ෂිරහ ජඹසුන්දය
නිතීකහ නිවහරි මුතුනහඹක
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නිපුණි අභන්දහ ගගනවියත්න
නිපුනි අධිකහරී
නිභහලි අනුයහධහ අතුගකෝයර
නිභහහ රක්භහලි වේභේ
නිගභහ භධුභහලි අභයතුංග
නිගේහ ්හදී ගුණසංව
නිඹහගභ ගභගේ නිලුෂිකහ භධුබහෂිණී
නිේභර දුලහන්ත ගදආයච්චි
නිේභහ උදඹංගනී ගවට්ටිආයච්චි
නිේභහල් තිංක ගවට්ටිආයච්චි
නිරංකහ නිලුක්ෂි ගුණගේකය
නිරකමුණි ගකෝරහ භධුන්ති ද සල්හ
නිලුපුලී කුභහරි යණතුංග ලිඹනගේ
නිවුනවළල්රගේ අලහන් දුයංග ගඳගේයහ
නිවුන්වළල්රගේ බහතිඹ භහධ සුභණයත්න
නිවුන්ගවල්රගේ බිභල්කහ භහදවී සුභනයත්න
නිලහදි යහන්තිකහ ගභොගවොභඩ්
නිලහන්ති ගවේභභහලි දනහඹක
නිලසලංක අච්චි කංකහනභරහගේ එයන්දි නිගේෂිකහ ගඳගේයහ
ගුණේධන
නිලසලංක ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ චන්දන ජනක කුභහය
නිලසලංක ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ තුහන් ේඳත්
නිලසලංක ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ගතොෂිණි අංජනහ නිලසලංක
නිලසලංක ආයච්චිගේ ඉංකහ ජඹරත්
නිලසලංක ආයච්චිගේ ශිගයෝභහරහ දභඹන්ති
නිලසලංක ආයච්චිගේ සුපුන් ගේන්දි

937541848V
915120113V
866180016V
946422282 V
938020035V
788521359v
916672624V
783393930V
916652720v
911650649V
778611104V
927454017V
936494200V
900491026V
872630848V
906122537V
886372485V
837714150V

නුන්තිකහ දේරුචිනි කුභහයසංව
නුය ඳක් ගේඩිගේ ඉභහහ
නුය ඳක්ගේ අසතහ යංගනි
නුය ඳක්ගේ දුහන් එයන්දිත් ධේභගේන

838202160V
833231650V
892181381V
928292851V
877133028 V
895944068 V
926732625v
928163571V
771801650V
906262398v
925872717V
917600384V
927211564 V
955312511V
816133700 V
922101639V
935910030V
936330851V
835894444V
822451349V
821184150V
908230817V
948253240 V
199078902727
951051659V

නුයඳක් ගජ්ඩිගේ නුංගි ගකෞෂිකහ ගුණතිරක

199459701703

නිලසලංක ආයච්චිරහගේ ජඹනි චගභෝදිකහ නිලසලංක
නිලසලංක ආයච්චිරහගේ ංජඹ යංගරහල් නිලසලංක
නිලසලංක ආයච්චිරහගේ භන්ති චතුරිකහ නිලසලංක
නිලසලංක ආයච්චීරහගේ ප්රලංහ එයන්දිකහ සගේවි ධේභගේන
නිලසලංක ගේඩි දුයඹරහගේ ලයහනිකහ රන්ති
නිලසලංකගේ දලි නිමිනහලි කුභහයසංව
නිලසංඛ අච්චිරහගේ චභරි භදුහණි නිලසලංක
නිහනි ගේකරහ දීහනහඹක
නිසත යහංජන යහජඳක්
නිසංක අේපුවහමිරහගේ දිසනි භහදවී නිසංක
නිසංක ආයච්චිගේ අරඔරහ නිගයෝධනී
නිවහල් ගුණයත්නගේ ගීතිකහ ක්රිහන්ති ගුණයත්න
නුන් ගරගගදය
නුන් ේඳත් ගකෝට්ගට්ගේ
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නුයඳක්ගේ දිලුේති දුහනී අගේවික්රභ
නන්ගමු විතහනගේ ශ්රී ගේඛහ සල්ේරින්ේ
ගනත්තසංව අේපුවහමිරහගේ චභරි නිංරහ ගනත්තසංව
ගනත්තසංව අේපුවහමිරහගේ පියුමි නඹනතහයහ
ගනත්ති කුභහය වත්තළන්නරහගේ විගනෝෂි පුරහයහ ගෂොන්ගේකහ
ගනත්ති කුභහයගේ දිරහනි චන්ගරසකය
ගනත්ති කුභහයගේ ඹහනි දීඳහංජලී
ගනත්තිකුභහය ආයච්චිරහගේ දිගන්හ රක්භහලි
ගනත්තිකුභහය වට්ටරරහගේ තසභහ ඳන්චරහනි ගෂොන්ගකහ
ගනත්භහ වංනී භදුයසංව
ගනත්මිණි දුනිකහ පුගගොඩගේ
ගනත්සංව අේපුවහමිරහගේ තුසත ගයෝහන් චහනක
ගනල්ලිඳයමිබිල් චහකභතී රක්සමි ප්රබහකය
ගනළුේගදණි ගේගේ ලසකහ භධුහනි
ගන්මින්ද චභත් නහනහඹක්කහය යණවීය
ඳටපිලිගේ රන්ති යසකහ
ඳටපිලිගේ දුනි බහගයහ
ඳටපිලිගේ සුබහස කවින්ද
ඳටඵළදිගේ ජනහදරි නඹනතහයහ කුගේ
ඳටඵළඳිගේ ගදොන් බුේධික ජඹරත්
ඳට්ටහනේ ගවට්ටිගේ චිනි ගකෞරයහ සල්හ
ඳට්ටි විදහනරහගේ ගේරහ ඉහනි යච්චන්ර
ඳඩිඹගභගේ චරිතහ ජඹභහලි තයේධන
ඳඩුහර කංකහනේරහගේ වන්ති නියහජිකහ ඳඩුහර
ඳ්ඩඩුර ආයච්චිරහගේ සේණහ නිගයෝණී වික්රභසංව
ඳතිනහගගොඩගේ උභංගහ රරනි
ඳතිනහඹක මුදලිගේ ගදෝන චගේෂි කසුනිකහ ගඳගේයහ
ඳතියගේ චේපිකහ දභහලි
ඳතියගේ යංගනී රංරඔකහ ගඳගේයහ
ඳතියණ ආයච්චිගේ නි සකරහ ඳතියණ
ඳතියණගේ අේයහ නගඹෝමී නිංරහ වරිසචන්ර
ඳතියණගේ සුයංගි චතුරිකහ වික්රභඳහර
ඳතිය්ඩනළවළරහගේ වංහනි ලහනිකහ තිරකයත්න
ඳතියන්ගනගවරහගේ නිලහදිනී නිංරහ
ඳතියහඡන් කුඩහහිටිඹගේ වසත පියුභහල් ඳතියහඡ
ඳතියහඡමි කුඩහහිටිගේ ගදෝන යගේනි රක්ෂිකහ යණසංව
ඳතියහජ අේපුවහමිරහගේ ගගන්හ භධුන්ති ඳතියහජ
ඳතියහජ අේපුවහමිරහගේ යගේස යංදිත ඳතියහජ
ඳතියහජ අේපුවහමිල්රහගේ දනුසක රක්භහල් ඳතියහජ
ඳතියහජ ආයච්චිරහගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදේලනි ඳතියහජ
ඳතියහජ මුදලිගේ කුනි ඹගලෝධහ වතයසංව
ඳතියහජ ඩුගේ ධනු ජීන් කුභහය
ඳතියහජ භයසංව අේපුවහමිරහගේ ංදීනී ගේනහධීය
ඳතියහජගේ ප්රගඵෝධහ දරහංජලි
ඳතියහජන් කුඩහහිටිගේ යහංගි දමිණි ඳතියහජ

947350730V
875850873V
856991717V
895123501V
947742876V
199085201935
198554501549
896191012 V
835771326V
935312094V
896842560 V
883144244V
876712237 V
946160342V
920313809v
867100130V
917621268V
903052392V
199385103805
941670440V
945912626V
199365301784
906612801V
895752568V
867560750V
815253256V
946480622v
876111853V
938483655V
898554694V
896103326V
199280204253
926950401v
946600547V
900721242V
876031140 V
918474536V
19901350336
941961746V
198368201360
925970190V
892673640v
887534098V
947701312V
946150878V
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ඳතියහජේ කුඩහහිටිගේ නිලුකහ ලහන්ති
ඳත්තඹභගේ ඉගයෝනි දභහලි
ඳත්තිනි කුටිටිගේ ජිනහනි චමියහ ගනෝනිස
ඳත්තිනිකුට්ටිගේ හිභහහ ඉහනි ගනෝනිස
ඳත්තිනිගේ අනුත්තයහ උදඹංගනී ගනෝනිස
ඳත්තිනිඹ දගේ ගේණුකහ උගේනි
ඳේභනහඹකගේ ගේන්දි අනුත්තයහ රඳසංව
ඳනන්ර ආයච්චිගේ ඩිරහනි ගංගහ
ඳනන්ර ආයච්චිගේ ගදොන් බුේධි ඳනන්ර
ඳනේඵය ආයච්චිරහගේ ප්රගභෝදිනී වන්හනි අබඹවික්රභ
ඳනහගගොඩගේ නිංරහ ගයෝණී
ඳනහපිටි කංකහනභරහගේ කුමුදිනී යරහ ඳනහපිටිඹ
ඳනහපිටි කංකහනභරහගේ ගදෝන භහධි ගකෞරභහ
ඳනහපිටිඹගේ ගදොනහ දිල්මි ඉහය
ඳනහපිටිඹගේ ගදෝන ගඩෂිකහ භධුන්ති ඳනහපිටිඹ
ඳනහපිටිඹගේ ගදෝන ගොනහලි නිේභහ වසන්තයහ ඳනහපිටිඹ
ඳනහගඳොර කංකහනේගේ නදීකහ රන්ති
ඳනහන්නගේ ඉභහලි ජිගයෝමිකහ
ඳනහර ආයච්චිගේ ගීතිකහ ශ්රිඹහල් ඳනහර
ඳනහර විදහනරහගේ රුක්භහලි කහංචනහ ඳනහර
ඳනහරගේ ඉහනි භධුශිකහ
ඳනහරගේ ගඹහනි රක්භහලි
ඳනික් මුදිඹන්ගේරහගේ කරයහණි ේඳත් කුභහරි
ඳනිවිඩකහයගේ ගේඳහලි අනුයහධහ ඥහනයත්න
ඳන්නර අේපුවහමිරහගේ නගෝදහ දේනි
ඳන්නර ගභයහරරහගේ තුහරි ප්රිඹදේලනී ගභගේ
ඳන්නවිර විදහගන්රහගේ ගදොන් තිමියහනි යහංජලි ඳයභහදු
ඳඵහ භධුහණි ල්පිට ගහල්රගේ
ඳමුණු විතහනගේ දිරහනි ත්රහ විතහනගේ
ඳමුණු විතහනගේ රක්භහලි ගවේභන්තහ ගේභතිරක
ඳයණ විදහනයහරරහගේ නිගේහ වේණී
ඳයණ ගවට්ටිගේ නිදේලනී භධුන්ති
ඳයණවිතහනගේ චහභය භළක්ෂිරන් ගෂොන්ගේකහ
ඳයන භනන්නරහගේ ඉගේහ චිනි ජඹවික්රභ
ඳයගේ ආයච්චිරහගේ නිරක්ෂි හගේන් තිරක්සරි
ඳලිවඩන ආයච්චිගේ භධුරි යහංජලී ඳලිවඩන
ඳලිවඩන ආයච්චිගේ නිගයෝලහ දිල්වහනි
ඳලිවඩන ආයච්චිගේ ඵහනුක සුපුන් ඳලිවඩන
ඳලිවඩන ආයච්චිගේ භහරක ගඳගේයහ
ඳලිවඩන ආයච්චිගේ රක්මි වංසකහ ගුණගේකය
ඳලිවඩන ආයච්චිරහගේ නිගේහ චතුයංගනී ගඳගේයහ
ඳලිවඩනගේ ඉගේහ රක්මිණි ප්රනහන්දු
ඳලිගවේන අේපුවහමිරහගේ ගදෝන හවිත්රි නිංරහ ඳලිගේන
ඳල්භඩ කංකහනභරහගේ හනහ ගේන්දි

817984177V
916130244v
857211162V
908071263 V
937561270V
775883081V
917402027V
199373000050
199368601202
938403325V
926900609V
198668903543
938571589V
926021435V
937301782V
928654290V
198273700541
908471083V
910180665V
906292661V
885022472V
876521768V
846111328V
858362326V
935920027V
838650317v
885014186V
198068701389
876491095V
887772711v
908571290V
936392229 V
861214311V
898652173V
926110462V
927461374V
886610734V
199233302073
773063184V
885810713V
917340358v
936280579V
847333499V
926530704V
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ඳල්රහර කපුකඳසත ඵ්ඩඩහයගේ තරිදු වේණ කකණහයත්න
ඳල්රහර ගභොගවොට්ටිගේ නඹනි භධුභහලි ඳල්රහර
ඳල්ලිමුල්ර කපුගභගේ සුධීයහ භන්භලී
ඳල්ලිඹත්ත ගභගේ රන්තිකහ නදීහනි
ඳල්ගරත්ත ගභයහශරහගේ ගක්තකී ංකල්ඳනහ
ඳල්ගරගර ආයච්චිගේ ශිහනි භගවේෂිකහ
ඳල්ගල් අසළේදුගේ ගගදය දීපිකහ කුභහරි ගප්රේභදහ
ඳල්ගල් ගරගේ එයන්දි දුනිකහ පියුභහලී
ඳල්ගල්මුල්ගල් මුවන්දියේරහගේ ඹංගහ සතහරි මුවන්දියේ
ඳල්ගල්ත්ත ගභගේ නිලුකහ විගනෝදනි
ඳල්ගල්ත්ත ගභයහරරහගේ ඉගේහ යසකහ කරනි
ඳල්ගල්ත්ගත් ගභයහශගේ අභහලි ආනන්දි ඵහරසරිඹ
ඳල්ගල්ගරගේ භයුමී තක්රහ
ඳනි ඹන්තිකහ විතහනගේ

931690221V
945481200V
816070430V
877500470V
957062121V
955870719V
915941150V
947140558V
908653580V
785650069V
835471098V
19946501602
198960000101
948660385V

ඳසදුන් ගකොයහරරහගේ උත්ඳරහ ඉන්දීරි
ඳසඳු වික්රභආයච්චි
ඳසවළන්නගේ හනහ ද සල්හ

928553604V
941360335V
936301444V

ඳවර යහරරහගේ වෂිනි ඉගේහ ගුණේධන
ඳවරගභගේ සුඵවි ගච්තනහ ඳවරගභ
ඳවරගේ ඉගනෝකහ එයන්දි භයවීය
ඳවරගේ වේනී නඹන්ති
ඳවරගගල්ර රුක්භහල් භධුංක ගරගගදය
ඳවශගභ ආයචිචිරහගේ තිළීණී ඳේභසකහ
ඳශමුරු ආයච්චිරහගේ ඉසුරු විතහනගේ
ඳළිවඩන ආයච්චිගේ තුහරි ත්රහ ගඳගේයහ
ඳහදුක්කගේ නුන් ප්රිඹංක ගඳගේයහ
ඳහනදුගේ ආචහරිගේ පියුමි භගවේෂිකහ
ඳහන්ඩි ගභගේ චරනී ඹගෝදහ
ඳහරිගේ ගේරිඹන් සුගන්දි ප්රනහන්දු
ඳහරකුට්ටිගේ චහමීන් භධුභහල් ගඳගේයහ
ඳහරකුට්ටිගේ දුනි නිසත්රි ගඳගේයහ
ඳහවුලු ගේගේ දිලිනි ප්රිඹංගිකහ
ඳළටිරඔරි ආයච්චිගේ පජනි භයුයංගිකහ ජඹගකොඩි
ඳළටිරඔරි ආයච්චිරහගේ පුනයහ ප්රිඹදේලනී
ඳළත්ත ඹේගදහිගේ වරිනි දිල්වහනි
ඳළරත්ත ගවටිටිආයචිචිගේ බුේධිකහ ජිනහදරී ගවටිටිආයචිචි
ඳළරත්තගේ නදීකහ කුභහරි
ඳළරත්ගත් අතුගකෝයරරහගේ තුසතහ ප්රිඹංගනී අතුගකෝයර
ඳළශළදඅේපුවහමිරහගේ තිලිණි වන්සකහ ගේනහයත්න
ඳළශෆ අේපුවහමිරහගේ ගවහනි ේභහනනී ආරිඹයත්න
ඳෆගඵොටුගේ නදී රුන්
ඳෆගඵෝමුගේ නිගයෝහ රක්භහලි

928473813V
928022889V
855061740V
936472419V
901850062V
918383239V
853663611V
198980500670
800270138v
935153018V
917132607V
878043359V
922900809V
938271267V
876082888V
937614314V
198786201840
886583761V
916812850V
198175000366
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938453748V
928280330V
923584293V
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පිංගභගේ ඉගේහ භධුභහලි නිංරහ
පිංගභගේ චගභොදි කහන්චනභහරහ
පිංගභගේ ගදොන් ඩිල්හනි තහයකහ ගභගේ
පිංගභගේ ශහිරු දිගල්න්ර රක්භහල්
පිංචහ ගේගේ තිලිනහ මිහියහණි සරිගේණ
පිංත්තරහගේ ගදනුන් අංගි ේණකුරසුරිඹ
පිටිදු ගභගේ අංජලි කහවින්දි
පිටිඳනගේ නිරක්ෂි භධුබහෂිණි ප්රනහන්දු
පිටිඹගේ ගදොන් දිනහ ප්රිඹදේලනී
පිටුර කංකහනේරහගේ පියුමි දිල්රඔ අනුයහධහ
පිටුර ලිඹනගේ ්න්ති ගීතහනන්ද
පින්ගභගේ ගදොන් ඉදුනිල්
පින්ගභගේ ගදොන් මීය චතුයංග
පින්නර ත්තගේ ගභත්තහ චින්තහනි ගඳගේයහ
පින්නර අේපුවහමිරහගේ ඉඳුනි දිල්වහයහ පින්නර
පින්නරගේ අනුහ භදුහනි පින්නර
පිමිවිහරිගේ නගෝදහ තුයංගි භයක්ගකොඩි
පිඹුගේ අතුගකෝයශරහගේ ලෂිරඔ තිරංකහ
පිඹදිගභගේ භධුෂිකහ රක්මුතු නිගයෝණි
පියුමි දිල්රුක්ෂි ලිඹනගේ
පියුමි භධුලහනී විතහනගේ
පියුමි රක්හනි න්නිආයච්චි
පියුමි සුදේභහ වික්රභනහඹක
පිරදු භහන්නගේ නිලහභහ දිමුතු කුභහරි
පිලිඳළන්නගේ වේනි භධුහනි සල්හ
පිගරෝමිනහ ගජෝලේ
පිහිල්ගල් ගගදය න්තහ ඉඳුනිල් කුභහරි
පීඒඑන්සී ඳතියහජ
පීයභහනගේ චතුයංගි ලහනීකහ විගජ්නහඹක
පුංචි ගවට්ටිගේ විගයෝධහ ලහභලී
පුංචිගවේරහගේ ජනිත් ප්රන්න ජඹගේකය
පුජය ගකොසගවේගන් යතනංල හිමි
පුජය සුරීඹළ චන්දිභ හිමි
පුනවළර විදහනරහගේ සකහ ගප්රේභයත්න
පුමුදු භදුලහනි යණරගේ
පුලිහිංගපුය ගේගේ මිගනෝලි ප්රගබෝදනී ජඹවීය
පුල්රගඳරුභ ආයච්චිරහගේ ඳුනි භල්හ අගේධීය
පුක්දන්ඩහගේ මුවන්දියේ රින්තහ තිලිනි
පුසගේපිටිගේ ගගදය උඳභහලි අයවින්දනහ
පුවහර ත්ගත් ඉවශගගදය චමිරහ වීයගකෝන්
පුහුරගභ ගේගේ ඉගේහ භධුහනී අගේේධන
පුහුරගභඹරහගේ දිනහ වේණී යහජඳෂ
පජය ඉරුගදණිඹහගේ නන්ද හිමි
පජය ඉලුක්ඳළරළසගේ නන්ද හිමි
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පජය කතයගභ ඳ්ස්හනන්ද සහමීන්වන්ගේ
පජය රඔයභ නහයද හිමි
පජය ගල්නෆගේ ඳ්ස්හනන්ද හිමි
පජය ගගොඩිගමුගේ සුභනංල හිමි
පජය තිඹිලිඹහකඩ ඳදුභ හිමි
පජය නුයගර සීරහනන්ද හිමි
පජය ගඵයරඳනහතය ධේභහයහභ හිමි
පජය ගභොයගගොඩ දමිත හිමි
පජය ගයොටුම ලහන්ත හිමි
පජය ගයළුගසතළන්ගන් චන්දයතන හිමි
පේණි බහගයහ විගජ්නහඹක
ගඳදුරුත් අතුගකෝයගල් නිගයෝහ රක්භහලි අතුගකෝයර
ගඳයමුණුගේ ගදෝන අංජලී අනුත්තයහ
ගඳයමුනු ගභගේ ජඹහනි
ගඳරුභහල්රගේ කහලිේ ඊසරී
ගඳරුේපුල්ලි ගවේගේ ගඹෝමි රක්ෂිකහ
ගඳරුේබුලි ආයච්චිගේ නිලකහ ංඡීනි චන්රගේකය
ගඳරුේබුලි ආයච්චිරහගේ අගේහ දිල්රුක්ෂී
ගඳගයෝවුක්හන් වයහනහ ගඵගේ
ගේඩිගගොඩ භහනගේ ලරඔරහ භයුමි ප්රිඹලහන්ති
ගේදුරු ගවේගේ දුසභන්ති උගේෂිකහ ද සල්හ
ගේදුරු ගවේගේ ේමි දිල්වහයහ ජඹතිරක
ගේදුරුගේ ලරනි ගකෞභදි
ගේදුරුගවේහ ශහිරු උභඹන්ත තිරකයත්න
ගේලි මුවන්දියමි අේපුවහමීරහගේ උගේකහ වේණි
ගේෂිරහ රක්මිණී යණක
ගඳොකුණුත්ගත් ගගදය රුන් ප්රදීේ ඵ්ඩඩහය ගඳොකුණුත්ත
ගඳොඩිභයක්කර ගුරුන්නහන්ගේරහගේ ගවහනි ඉහයහ ගඳගේයහ
ගඳොතුවිරගේ ගේවිකහ ප්රිඹදරිලනී කුභහරි
ගඳොේදු කමිකහනමිගේ භදුකහ නදිහණි
ගඳොන්නේගඳරුභ ආයච්චිගේ සුයංගිකහ ප්රහදනි ගඳොන්නේගඳරුභ
ගඳොගඵොටුගේ අරඔර වභන්ෂු ගඳගේයහ
ගඳොල්ගකොටු ගවට්ටිආයච්චිරහගේ ඳසදු රක්භහල්
ගඳොල්ගේඳර යහරරහගේ නහරක
ගඳොල්ගේඳර යහශරහගේ භදුහනි ප්රහදිකහ ගඳොල්ගේඳර
ගඳොල්ගගොල්රත්ගත් අටුහගහ ගගදය භගඹෝන්දි භංජුරහ
කටුකුඹුය
ගඳොල්පිටිඹ ආයච්චිගේ බුේධිභහ වහංජලී
ගඳොල්ත්ත ගහල්රගේ චතුරිකහ දිරක්ෂි
ගඳොල්ත්ත ගීගනගේ යහංගි රක්භහලි දිනක්ෂි
ගඳොල්ත්තගේ ගදලුනි රන්තිකහ
ගඳොල්ත්තගේ දුනි නිේතනහ ගඳගේයහ
ගඳොල්ත්ගත් ගහල්රගේ ඵන්දුර ප්රන්න
ගඳොල්ත්ගත් වීයභන්ගේ යසක ගනයත් වීයභන්
ගඳොල්ගවේන්ගගොඩ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ භධුබහෂීණි ආරිඹයත්න
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898021416V
928073017V
906432080V
927882825V
948031191V
915202101V
916950586V
937281960
945640944V
199428600331
916120206V
915350267V
199134104349
938063524V
927270110V
916330154V
878431553V
941432212V
933592782 V
922533865V
887892601V
907922928V
915422837V
867912932V
835122409V
947370618V
938441847V
198216100460
841450949V
906432455V
54

ඵ්ඩඩහය
ගඳෝරුගතොටගේ අමිර ධනුසක ප්රනහන්දු
ගඳෝරුගතොටගේ යසකහ ප්රිඹදේලනී ගඳගේයහ

ප්රබහනි චතුරිකහ විගජ්සංව
ප්රභදිගේ ගදෝන ලයහමිනී ගප්රේභතිරක
ප්රන්න යහජසංව ගොහරිස ද ංලහ වික්රභයත්න
ප්රහනි චතුරිකහ නහගසංව
ප්රළන්සසකු ඵදුගේ තහරිකහ නදීලහනි ද සල්හ
ප්රිසකහ දුරහංජලි විගජ්සුන්දය
පගගොඩ ත්තගේ ගඹනි රිේමිකහ
පඩිේපුලි ආයච්චිගේ වේලනී ංජීනී ගප්රේභයත්න
පඩිේපුලි ආයච්චිගේ වසතහ රක්භහලි
පඩිේපුලි ආයච්චිගේ වසනි භදහයහ ගෝභයත්න
පදිරිසංව අයච්චිගේ භධුරි චතුරිකහ කුභහරි
පදිරිසංව ආයච්චිගේ තභයහ ජඹන්ති පදිරිසංව

953140365V
947930796v
897721198V
847521414V
911792346V
895880760V
761200135V
199369800031
945103507V
197809201099
885640206V
897034522V
907631915 V
876320436V
836931610V
905073575V
867000500V
948362899V
858333067V

පදිරිසංව ආයච්චිරහගේ යසකහ දභඹන්ති පදිරිසංව

836813391V

පදිරිසංව ආයච්චිරහගේ සුබහෂිණි උදුරහ කුභහරි

917681201V

පදිරිසංව ගේගේ ඉංකහ යහමිනි පදිරිසංව

935133165V

පයන්දි වංගෝඳභහ නගමු

917130310V

පස.පන්.පස.බී.උගේක්හ ජඹනි ඵ්ඩඩහය

938260354V

පසගගොඩ ගගදය දුරහන්ජනී දිල්රුක්ෂි

907123847V

ඵංගභ ගහභහච්චිගේ යහජිකහ රංති
ඵක්මීභනගේ විශුේධිකහ චතුයංගි

868432292V
928173518V

ඵටගගොල්ගල් ගගදය දිමුත් තයංගහ යණසංව

855342987V

ඵටගඳොරගේ පියුමි භරිටහ හිභහෂි ගඳගේයහ

948334119V

ඵටුකන්දගේ ගදෝන ලහගේන් ත්රහ භයනහඹක

847070234V

ඵටුගගදය මුදලිගේ ලවින්දි නතහලි

955090233V

ඵටුත්ත ගභගේ න්ධයහ දිල්රුක්ෂි

948173808V

ඵගට්ගඳොශගේ ප්රිඹන්කහ දභහලි ජඹේධන

866151040V

ඵඩතුරුගේ භනුහනි ගයසනහ නිගේෂිකහ

945012439V

ඵ්ඩඩහගේ සුගේලස භධුංක

932081113V

ඵ්ඩඩහය ගගදය ගිේවහනි මිල්වහයහ ඥහනයත්න

928463559V

ඵ්ඩඩහය ජඹගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ බහගයහ රුක්භහලි

925540056V

ඵ්ඩඩහයගරගේ අභහලි භදුන්තී
ඵ්ඩනළවළගක් මුදිඹන්ගේරහගේ හිභහහ රඹන්ගනී ඵ්ඩනළවළගක්

915972837V
948550334V

ඵත්ගර රේගේ තුභලි රංගහ විගජ්යත්න ඵංඩහය

937570139V

ගඳෝරුර විතහනරහගේ තනුජහ නිේභහලි
ගඳෝල් බ්රිඵස භගනෝජි ලේමිරහ ගඳගේයහ
ප්රගඵෝධ භධුබහක රුන්පිටිඹ
ප්රබහ කුභහරි අමගසපිටිඹ
ප්රබහත් චින්තක ඳලිවක්කහය
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ඵත්තයමුල්ර ගභගේ ගදෝනහ තනුජහ භධුහණි

956951380 V

ඵදුගගොඩ ගවේහේගේ අදීල හලින්ද ගවේහේ

880751247V

ඵේගේ හුණුගේ න්ධයහ කුභහරි

855410150V

ඵේගේගභ ගණිතගේ දුනිකහ භධුලහනී

918601317V

ඵන්දුහ ගේගේ ජහනි අංජලිකහ ගඵෝගවගදණිඹ

945811129V

ඵන්ගනක මුදිඹන්ගේරහගේ නීරක්ෂිකහ භන්භලී ගුනතිරක

817692737V

ඵමුණු අච්චිගේ භධුහණි විගජ්සංව

947771817V

ඵමුණු ආච්චිල්රහගේ භධුශිකහ නදිලහනි

947490168V

ඵමුණු ආයච්චිගේ චිනි මුේධිකහ

937181817V

ඵමුණු ආයච්චිරහගේ හියන්ති ඕදී ඵමුණු ආයච්චි

946101125V

ඵමුණුආයච්චි ඳතියන්නළවළරහගේ භංජුරහ ප්රිඹදේලනී
ඵේභන්න යහශරහගේ ගඩසකහ ශින්ති යණසංව

837473160V
805591137v

ඵමකනගේ ගභගේ වේ අගේේධන

791500192V

ඵරංගගොඩ මුවන්දියේරහගේ තුහරි වීයගේන

796553170V

ඵරපුඩුගේ සුගේස දනුසක ගභන්ඩිස

922092028V

ඵසතිඹන් ගකෝයහරරහගේ ඇන්ටන් යජිත් රු්රිගු

950172819 V

ඵසනහඹක අේපුවහමිරහගේ කවිසක ගවේහන්
ඵසනහඹක අේපුවහමිරහගේ නතහහ යන්භලි ඵසනහඹක

942290934V
926242997V

ඵසනහඹක අේපුවහමිරහගේ ප්රබහලනී තිගේයහ

197782002662

ඵසනහඹක අේපුවහමිරහගේ බුේධි රක්මින්ද ඵසනහඹක

882644103V

ඵසනහඹක අේපුවහමිරහගේ රක්ෂිකහ නදීහනි තිගේයහ

937770898V

ඵසනහඹක භන්ත්රීයත්නගේ දිනහ රක්ෂිණි ඵසනහඹක

915730930V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහන් භතී

943230854V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චනුක ප්රිඹහේ ඵසනහඹක
ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජනක ඵ්ඩඩහය ඵසනහඹක

941460526V
922263698V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිකහ ගේන්දි ඵසනහඹක
ඵහරඳටඵළදිගේ දිනුෂිකහ දගේණු

867630392V
918094849V

ඵහරඳටඵළදිගේ නදීහ තයංගනී

906240050V

ඵහරඳටඵළඳිගේ ගඹනි සේණභහලි
ඵහරසං ගේඩිගේ වේණ යත්නහඹක
ඵහරසංව ඳතියණගේ කවින්දි ජනනි ඵහරසංව

926260863V
903530421v
946340260V
916820178V
911722895v
912341844V
857732120 V
8166314008V
905772783V
885850960V
790860101V
916023197V

ඵහරසුරිඹ ආයච්චිගේ ඳවිත්හ දරුනි
ඵහරසුරිඹගේ පුබුදු ඉහය ේඳත්
ඵහරසරිඹ අේපුවහමිරහගේ බුේධික කසුන් ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ අේපුවහමිරහගේ හරිකහ දිල්ලහනි ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ ආයච්චිරහගේ නඹනී කුන්තරහ ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ ආයච්චිරහගේ නිලුෂි ප්රබහනී ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ ගල්කේගේ සුබහනි ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ ගල්කේරහගේ අසත් ජන්මික ගගනවියත්න
ඵහරසරිඹ වීඵේදගේ රක්ෂිකහ ගඹහනි ඵහරසරිඹ
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ඵහරසරිඹගේ භධුෂිණී ගඹෝමි ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹගේ වේණී එයන්දිකහ ද සල්හ
ඵහරහපුඩගේ ගඹොවහන් වරිඳු ගිනීර ගභන්ඩිස
බිඹගභ ආචහරිගේ චහකණී අනුකේධිකහ
බිඹගභ ආචහරිගේ භල්කහ නිගයෝණි ගඳගේයහ
බිඹගභ ආරිඹගේ චුරහනි ඉංකහ ජඹේධන
බිඹගභගේ කහගන්ස දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
බිඹන්විරගේ ගදෝන සීකරහ භධුලහනි
බිඹන්විරගේ සුපුන් හගී ගඳගේයහ විගජ්සංව
බිලිදහ ගේගේ නදීකහ සුබහෂිණි විගජ්සංව
බීඒඩීසීටී ගඵෝගගොඩ
බුත්පිටි ගල්කභරහගේ රක්මිණි උගේශිකහ
බුත්පිටි ගල්කමිරහගේ නිංරහ කල්ඳනී
බුත්පිටිඹ ගල්කභහරහගේ භහධවි දනුෂිකහ බුත්පිටිඹ
බුරත්ළරගේ නිහධි අනුයංගි ප්රනහන්දු
බුරත්සංවර අේපුවහමිරහගේ වංසකහ කුමුදුනී ජඹසංව
බුරත්සංවරගේ අගඹෝභහ යත්භලී බුරත්සංවර
බුරත්සංවරගේ ප්රිඹංගනී ගකෞරයහ බුරත්සංවර
බුරත්සංවරගේ භගවේස කුභහයසරි
බුරත්සංවරගේ රුගේස භධුහන්
බුරත්සංවරගේ ජිනි තහයකහ කුගේ
බුරත්සංවරගේ ගනෝජහ පේණිභහ බුරත්සංවර
බුරත්සංවරගේ රහනි භධුලහන්ති
බුලුගවමුල්ර ඳතියන්නළවළරහගේ දමිතහ ගොනහලි භයසංව
බුලුගවමුල්ර ඳතියන්නළවළරහගේ නහංජනහ ගඹහත්රී ඳතියණ
බුළුගව ඳතියත්නළවළරහගේ ජහනි පුබුදු කුභහරි ඳතියත්න
බුළුගව ඳතියන්නළගවරහගේ කසුනි වන්භහලි
ගඵත්භගේ යන්දික නහලි ගඳගේයහ
ගඵන්තය ආයච්චිගේ ඩඹනහ තයංගනී ගඳගේයහ
ගඵන්තය ගවේනගේ ගගනි කසුන් ගකෞභහලි
ගඵයගර ආචහරිගේ නදීකහ දිල්රුක්ෂි
ගඵල්රන ගභසත්රිගේ උඡිත් යහංඡන කපිරයත්න
ගඵල්රන ගේසත්රීගේ තිලිනි භංජුරහ
ගඵල්රන විතහනගේ ගදෝන නදීකහ නිගයෝනී
ගඵල්රනගේ ගයොගනහ ප්රනහන්දු
ගඵල්රන්තුඩ ආයච්චිරහගේ යලසමි චහනිකහ
ගඵොල්රෆගරගේ කසුන්දයහ දනුෂි ගප්රේභරහල්
ගඵෝගර විධහනයහරගේ චන්දිභහ අනුයහධි යහජකරුණහ
ගඵෝගගොඩ අේපුවහමිරහගේ වේණි ඉදුනිල් ධේභේධන
ගඵෝගගොඩ ආයච්චිගේ වසත තිංක ගඵෝගගොඩ
ගඵෝතරගේ ඉන්දිකහ සුබහෂිනි ප්රනහන්දු
ගඵෝතරගේ නුන් ංජී ප්රනහන්දු
ගඵෝතරගේ මුරහ ගේනහනි
ගඵෝධිඳක් ඳතියනගේ ංඛ රුන් ශ්රී දේලන
ගඵෝධිඹ ඵදුගේ නිගඹෝභහල් ක්රිසගටෝඳේ ගඳගේයහ

888531262V
905751441V
952422324v
937210426 V
896763008V
888263187V
875531107V
947350404V
198914300892
198461300403
946800031 V
897913976V
925702889 V
927950499V
947522361V
198757000413
925580023V
896180711V
890892167V
933424510V
948451603V
885651526V
947090259 V
917123004V
946313505V
946111040V
947993860V
866121346 V
905173472V
945182385V
865290462V
199311600397
877132307V
835104249V
907031373V
947352342V
937042086V
888301925V
906831368V
930084093V
845312559V
880352709V
937861494V
920093965V
841933575V
57

ගඵෝධිඹඵදුගේ අලහනි ධනුසකහ ප්රනහන්දු
ගඵෝධිඹහඵදුගේ ඳවිත්හ වංභහලි
ගඵෝඳහගභගේ නිල් චතුයංග
ගඵෝගඳ ආයච්චිගේ ගදොන් දමිත් ප්රිඹභහල් අේපුවහමි
ගඵෝගේ ආයචිචිගේ ගදෝන ඈන් චමිමි චහරිකහ
ගඵෝබුර ගේගේ නිල්මිණි කුභහරි යහජඳක්
ගඵෝමිබුරගේ ගදෝන අගේසභන්තහ ඹසමිණි ගඵෝමිබුර
ගඵෝේබුර ගේගේ නිලුපුලි දේශිකහ තිරකසරි
ගඵෝඹුගරගේ පුගිත් සුයංග ගප්රේභසරි
ගඵෝඹුර ගේගේ තිළිණි භයගේකය
ගඵෝඹුර ගේගේ ගවහනි ඉභල්කහ යණසංව
ගඵෝඹගභ ගභගේ වහයහ හිභන්ති භයසංව ළලිකන්ද
ගඵෝඹගගොඩ ගේත හිමි
බ්රවසභචහරිරහගේ ඳවිත්හ අංජලී ලීරහයත්න
බ්රවසභණගේ මිරහ සුබහණි ගඳගේයහ
බ්රහවසභණ මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹවහන් භන්දුර දේමික ගඳගේයහ
බ්රහවසභණගේ බහගයහ ඉන්දීරි ප්රනහන්දු
බ්රළන්ඩිඹහත්තගේ දිසනි ංකහ ගඳගේයහ
බ්රළන්ඩිත්තගේ කරණී ජඹංකහ
බක්ති භහධි ප්රංහ නගමු
බක්ති සුදුගනළුේ යණසංව
බහගයහ ගොනහලි වීයසංව
බහෂිත විදුණුන් අගේසංව
භංචනහඹක අේපුවහමිරහගේ කල්ඳනි සුගන්දිකහ තිරකයත්න
භංචනහඹක අේපුවහමිරහගේ තේකහ නිලහදි භංචනහඹක
භංචනහඹක අේපුවහමිරහගේ ලමිරහ කන්තිකහ භංචනහඹක
භංචනහඹකගේ දුරක්ෂිකහ ප්රගඵෝධනී භංචනහඹක
භකවිටහ ලිඹනගේ ෂිවහන් භධුයංග
භගගේ අංක ශ්රීභහල් ප්රනහන්දු
භගගේ හනහ ප්රනහන්දු
භේගගොනගේ ලහනිකහ ඩිල්හනි ඵහරසරිඹ
භජුහන කංකහනභගේ ගඹනි චතුරිකහ ගඳගේයහ
භඩඳහතගේ ගදොන් තිළිණි නදීලහ භයසංව
භඩගඳෝරු මුදිඹන්ගේරහගේ චහභය උදඹංග කුභහය කරුණහයත්න
භඩගඳෝරුගේ ගයෝණී තයංගභහරහ ජඹේධන
භඩගඳෝරුගේ වංනී ගවේභහලී යංජිත්
භඩඵහවිටගේ උගේනිකහ භල්හණි ජඹයත්න
භඩඵහවිටගේ ප්රිඹන්ති සුගන්ත්හ චන්රහනි
භඩර ලිඹනගේ ගදොන් තනුසක නිේභහන
භඩර ලිඹනගේ භහධ ංක
භඩර ලිඹනගේ ගේමිණි වරින්දි ගඳගේයහ
භණික් පුයගේ සුගරෝචනහ ගේන්දි ජඹයත්න
භණික්කු ආචහරිගේ නදීයහ භධුෂිකහ යණවීය
භ්ඩඩරල්ලි අචහරිගේ ගක්ණි යගන්හ ඡඹතිස
භ්ඩඩරල්ලි ආචහරිගේ භධහ ගවහනි
භ්ඩඩරළල්ර ආයචිචිගේ ගේන්දි භධුබහෂිණි
භ්ඩඩහර ඵ්ඩඩහයනහඹකගේ බුේධි උහනි භ්ඩඩහර
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භ්ඩඩිර ගගදය දේලහ ගේන්දි පීරිස
භතුගභ විදහනරහගේ භහනක යහජිත මුණසංව
භතුගභගේ ගදෝන නඹනි ශ්රිභහලි
භත්තක ගභගේ චන්්රිකහ දිල්රුක්ෂි
භත්තක ගභගේ නදීකහ නිගයෝෂිණි
භදනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්ති සුදහරිකහ
භදහය ප්රිඹදේශි යන්ගවොටි
භදහයහ ගකෞභදි සරිගේන
භදුගල්ර ගගදය නුන්දිනි ශිකහ උඩත්ත
භදුභහ අයච්චීරහගේ නින්රහ දභහලි
භදුයේපුලි යහරගේ පියුමි චරිතහනි
භදුයේගඳරුභ අේපුවහමිරහගේ ප්රිඹදේශිකහ කුමුදුභහලි භදුයේගඳරුභ
භදුයේගඳරුභ ආයච්චිරහගේ වනි භධුෂිකහ
භදුයේගඳරුභගේ අනුයහධහ ධනහංජලී භදුයේගඳරුභ
භදුයේගඳරුභගේ ක්රිලසනහ න්ජීනී ගඳගේයහ
භදුයේගඳරුභගේ ඳවිත්හ නිේභහණි ගකෞලරයහ භදුයේගඳරුභ
භදුරුපිටි ආයච්චිගේ විජිනි වන්තිකහ
භදුරුපිටි ආයච්චිරහගේ ඹමුනහ දේලනී භදුරුපිටිඹ
භේදුභ ආයචිචිගේ ලයහභලී හිය කුභහරි
භේදුභ ආයච්චිරහගේ චතුයංග ගේලප්රිඹ
භේදුභ කංකහනරහගේ ගකෞභදී උගේක්හ ගගනවියත්න
භේදුභ ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රිඹදේශී රුන්ඳති
භේදුභ ඵේදඹහයනගේ ගදෝන ඈනි ප්රහදිකහ
භේදුභ ඵන්ඩහයගේ ක්රිහරි ගකෝරඔරහ භේදුභ ඵ්ඩඩහය
භේදුභ මුතුගරගේ චහභලී උදඹංගනී ගඳගේයහ
භේදුභ යහශරහගේ රුවිනි දිනිති හනහ
භේදුභආයච්චිගේ දිලිනි රක්හනී ආරිඹයත්න
භේදුභගේ දමින්දි රුන්තිකහ භේදුභ
භේදුභගේ නිහනි ංදීඳනි
භේදුභහගේ ගඳමිරහ යංජලී
භධුලහනි චතුරිකහ අයමගර
භනතුංග ගේඹරහගේ ධනුසක නුන් ඵන්ඩහය
භනභහරගේ රක්මිණි යන්දිකහ ප්රනහන්දු
භනගේන්ර ආචහරිගේ චිත්හ භධුහනි අගේයත්න
භනගේන්ර ගගදය වහදිනි භධුහ අගේසංව
භනේගේරිගේ භධුෂිකහ ගේන්දි
භනහහ අංඡලි යහඡමුගවේන්ර
භනික්කු ආයච්චිගේ ගවේහනි ගෞභයහ උඳගේන
භනික්කුගේ ඉගේහ රක්භහලි ගුණයත්න
භනික්කුගේ භල්රඔ සතහයහ යන්දුනු සල්හ
භනුක ප්රබුේධ ආදිගවට්ටි
භනුරි කරනිකහ උඳුගගොඩ
භනුගල්දුයගේ ගේන්දි ඕගන්දිකහ සල්හ
භනුෂිකහ ගේධහවි ලිඹන ගුණේධන
භගනෝදය ආචහරිගේ සනහලි දරුනී
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භන්ක්කුගේ ගකෞරයහ ගංගහනි ඵ්ඩඩහය
භන්ඩර ල්ලිගේ ඳනි ඳගඵෝධි ගභොයහඹස
භන්ත්රීයත්න යහජසුන්දය අේපුවහමිරහගේ භහලිකහ ශිගයෝභලී
භන්ත්රීයත්න
භන්දවහස භධුබහෂි භදනහඹක
භන්නභයක්කරගේ නතහලි අගභන්දහ කුගේ
භන්ගනත්තිපුය ගේගේ සරහනි නිගයෝෂිකහ
භයිරේපු ආයච්චිගේ ගදෝන නිපුනිකහ අංජලී
භයුරි නදීකහ විගජ්වික්රභ ආරිඹසංව
භරරගේ ඉභහෂි යංගහලි පීරිස
භරය ආයච්චිගේ ගච්තනී උගේක්හ
භරළන්න ගභගේ දුරංජි වංභහලි
භරවි කංකහනේගේ ගුනි ගකෞරයහ
භරවි ඳතියන්නළවළරහගේ ංඛ නදී තයංග ඳතියණ
භරේගේ අංගනි ගකෞලරයහ ජඹවිය
භරහවි ඳතියන්නළවළරහගේ ඳුනි චින්තහ සරිේධන
භලිති වහයහ අභයසංව
භලීකහ ප්රබහෂි භයවීය
භල්කහ යණවීය ජඹේධන
භල්ගල්ර ලිඹනගේ ඹගෝදයහ ගංගහනි ලිඹනගේ
භල්ගවගගදය චහමිනී ත්රහ කරුණහතිරක
භල්ගදණිඹගේ ලෂිනි ගේන්දි
භල්ගදනි කංකහනභරහගේ උගේනි යසකහ භහරගදනිඹ
භල්ගදනි කංකහනභරහගේ උගේශිකහ භධුබහනි
භල්ගදනිඹගේ චතුරි නදිහනි ගඳගේයහ
භල්ගදනිඹගේ බුේධිභ ඉංක
භල්ගදනිඹගේ ගේනකහ කුභහරි
භල්ගදනිඹගේ ජිනි ගකෞරයහ භල්ගදනිඹ
භල්නයිගදරහගේ ප්රදීේ සුයංග යත්නහඹක
භල්ගඳෝරු මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි නිංරහ
භල්ර ආයච්චිගේ ඉසුරි කහංචනහ භල්රආයච්චි
භල්ර ආයච්චිගේ චින්තක භධුහන්
භල්ර ආයච්චිගේ ජහනරඔ රක්භහලි
භල්ර ආයච්චිගේ තිළිණ ඳළතුේ
භල්ර ආයච්චිගේ මිරහනි නහංජනහ
භල්ර ආයච්චිගේ හනහ චහරුනී
භල්ර ආයච්චිරහගේ චින්තහ ගඹහනි දිහනහඹක
භල්ර තන්ත්රිගේ සුදීය නිසංක
භල්ර වීයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ තිරංක වීයසංව
භල්රආයච්චි කංකහනභරහගේ ඩිල්වහනි කහන්චනභහරහ
භල්රආයච්චි කංකහනේගේ උේදිකහ භල්රආයච්චි
භල්රආයච්චිගේ ලෂිනී පේනිභහ කුභහරි භල්රආයච්චි
භල්රසරිඹ ගතන්නගකෝන්රහගේ භධුහ රක්භහලි
ගතන්නගකෝන්
භල්රළවළ විදන් යහරරහගේ රක්මි භධුහණි භල්රළවළ
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199278703575
198627102145
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භල්රළවළ විදහනයහරරහගේ දේලනි භන් කුභහරි ගගනවියත්න
භල්ලිකහ අේපුවහමිරහගේ අමිර කසුන් භන්ත්රීයත්න
භල්ලිකහ අේපුවහමිරහගේ ගංගහනි පේණිභහ භන්ත්රියත්න
භල්ලිකහ අේපුවහමිරහගේ ගයෝහිනි භංත්රියත්න
භල්ලිකහ අේපුවහමිරහගේ ලෂිකරහ පියුභහලී අගේධීය
භල්ලිකහ ආයච්චිගේ චතුරිකහ භදුහනි
භල්ලිකහ කංකහනභරහගේ ඳවිත්හ නදීහනි
භල්ලිකහ කංකහනේරහගේ කණි ත්රහ
භල්ලිකහගේ ලහලිකහ දිල්භහලී ගඳගේයහ
භල්ලිකහගේ සුගඵෝධහ භහධවි ගඳගේයහ
භල්ත්ත ලිඹනගේ ගදෝන ංජීනී දීපිකහ කුභහරි
භල්ත්ත විදහනගේ එයංගහ නදීලහනි
භල්ත්තගේ නිභන්තිනි ංදීඳනී පීරිස
භල්ත්ගත් ගගදය අනුඳභහ දිල්රුක්ෂි ආරිඹයත්න
භල්ෂි ඳවිත්හ දික්කුඹුය
භල්ගවේනගේ ඕදි දුනිකහ වික්රභසංව
භවිති ගගොඩගේ මුරහ නිරක්ෂි
භව ඳතියන්නළවළරහගේ යලසමි භල්හ
භව යණක තක්ෂිරහ වින්දයහනි
භව ගවට්ටි ආයච්චිගේ උහයහ ඉයංගිකහ
භවකුඹුගේ ගගදය චලිත ධනංජනී භවකුඹුය
භවක්කුගේ අමිතහ ගේදුණු
භවගභ ආයච්චිරහගේ ගදෝන ගඹහනි දිගන්හ භධුන්ති
භවගභ යහරරහගේ දුරන්ජලී ගකෞලරයහ
භවගභගේ ගඹහනි කුන්තරහ භවගභගේ
භවගේපිටිඹ ගගදය භදුරිකහ ජඹභහලි රඳසංව
භවගතල්ගේ චමිරහ නිල්මිණී ඩඹස
භවගතල්ගේ නිගයෝමි රක්මිණි ඩඹස
භවත්භහ ආයච්චිගේ විභංශි නඳුනිලහ
භවගේන් ගඹනි
භවඳළරළසගේ චන්දයතන හිමි
භවඵහරගේ බුේධික ප්රින්ස කල්ගේයහ
භවභරගේ ගේරිඹන් නිලුහනි ප්රනහන්ගඩෝ
භවභහරහගේ නදීලහනි සුයභයහ ගඳගේයහ
භවගභන්ඩිගේ අභහ ඉසුරි ගභන්ඩිස
භවගභසත්රි ආයචිචිරහගේ ඈන් රන්තිකහ සල්හ
භවයේඵ කළුගභගේ උගේනි කහන්චනභහරහ
භවඩුගේ අචිනි රක්භහ ගඳගේයහ
භවඩුගේ නිලහන්ත නුන් භවඩුගේ
භවත්ත අලහන් නිේභහල් චන්රතිරක
භවත්ගත් ගදෝන තිළිණි තගභෝදයහ
භවවිතහනරහගේ අහනි ආරංකහ ගඳගේයහ
භවවිදහනගේ කවී ගලවහන් ප්රංග
භවහ ගේ ඳනිකන්නළවළරහගේ ගභනුකහ
භවහ ගඳොගවොත් ගභගේ දසුනි රක්ෂිකහ ගඳගේයහ
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916981139V
838251021V
946334480V
926991647V
198970400310
876181797V
896182676V
928453804V
955071867 V
938133085V
937110936V
886591969V
936210910V
947222619v
885340644V
886110060V
926531336V
907350975v
936461654V
8764903268V
906081539V
937200285V
198669703164
896343220V
875471341V
856700496V
935173175V
198982300155
933294200V
943443513v
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භවහදුයගේ නිභල්කහ හන්ජනී
භවහගේ ඳතියණරහගේ ඳසදු නවීන් භවහගේ ඳතියණ
භහිඳහර අේපුවහමිරහගේ රන්ති චමිරහ ගඳගේයහ
භහීඳහර මුදලිගේ දිමුතු දිල්රුක්ෂි
භගවේහනි නිල්මිණි භයගේකය
භගවේෂි ධනුෂිකහ ඳත්තේගඳරුභ
භගවේසය ඳවිත්හ
භහංගකෝට්ට කංකහනභරහගේ රරන්තිකහ චතුරිකහ කුභහරි
භහකවිට ආයච්චිගේ ජඹනි භල්හ
භහකවිටගේ බුේධිඳනී රුන්තී වීයසංව
භහකවිටගේ වින්ධයහ සුබහෂිණි ගඳගේයහ
භහකවීට ලිඹනගේ සතහයහ ගේන්දි
භහකුඹුය කංකහනේගේ ඉහයහ භධුශිනි
භහගකවිටගේ කසුන් විචිත් භයසංව
භහගක්විට අේපුවහමිරහගේ ඉගේහ රක්භහලි
භහගක්විටගේ දිලිේ චතුයංග ගඳගේයහ
භහගකොරආයච්චිගේ ඩිල්මි ගකෞරයහ
භහගකොරගේ දුරහනි රක්ෂිකහ
භහගේභනගේ කල්වහරි දභහලි
භහඡුහන විතහනගේ භලිනි ඉන්රහ කුභහරි
භහටින් කංකහනේරහගේ ගඹනි භන්තිකහ
භහතය ආයච්චිගේ ප්රගීත් වේණ
භහගතොට ආයචිචිගේ රක්භහලි ගඹහත්රි භහගතොටආයච්චි
භහදේඳගේ සුධීය ද සල්හ
භහදේඳගේ ගොනහල් රක්ෂිත සල්හ
භහගදොළු ආයච්චිගේ රඔරහ තිළිණි
භහනගකොර ගගදය ගිවහක් භධුංක විගජ්ේධන
භහනගේ දුනි මිහියහනි ගඳගේයහ
භහනමි ගවේණි භධුන්ති ද සල්හ
භහනරගේ භදුංකහ චින්තක ගුණයත්න
භහනික්කහභගේ යහජගුරු දිලසමී නුංගි ඳුනිකහ
භහනික්කු ඵඩතුරුගේ ඳනි අක්ෂිභහ ද සල්හ
භහනික්කු ටකරුගේ ඹගලෝඵහ කල්වහරි ගේනහධිය
භහනිඹමිගභ ගේගේ නේභදහ ගඹහත්රි ගුණයත්න
භහන්ගකෝට්ට කංකහනේරහගේ භධුලංක චභරීන් වික්රභසුරිඹ
භහන්නත්තිපුය ගේගේ චහභය දුන් ජඹයත්න
භහන්නේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රන්න භළණික් ඵංඩහය
භහන්නේගඳරුභ ගභොගවොටිටි අේපුවහමිරහගේ රිේමී දිගන්ෂිකහ
භහන්නේගඳරුභ
භහන්ගේ තළනළන්නළවළරහගේ රුවිනි වින්දයහ රක්භහලි
භහඳටගේ වින්ධයහ රක්භහලි
භහඳටුනගේ වේණී භධුන්ති
භහඳරගභ ආචහරිගේ තනුජහ දභඹන්ති භහඳරගභ
භහඳහ අේපුවහමිරහගේ දිල්හන් යදළල්ර
භහඳහ ඳතිකන්නළවළරගේ ගඹෂිකහ ගඹොභහනි කරුණහයත්න

198861203973
943160317V
835502783V
925100455 V
887093270V
935670284V
947581449V
937780508V
897833883V
906892391V
905651927V
926942514V
948300532V
922080593v
898381749V
942551037V
927953862 V
935271037V
925521773v
917240540V
897001810V
883033922V
945241470 V
911511967V
942362439V
936280072V
900550278V
936721605V
199370204452
199123400384
927700522V
935800587 V
956221366V
199276602655
920733590V
199131703066
873031000 V
916270607 V
916322992V
925440043 V
877660770V
847431059 V
923070222V
199478404792
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භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ නදුනි නිේතනහ ගවේයත්
භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ දරුනි කේලරයඹ
භහඳහගේ පුන්මිණි රන්ති
භහඳහඹරහගේ තනුජහ දභහලී කරුණහයත්න
භහබුර භහයේගඳරුභ ආයච්චිගේ චමිරහ ප්රිඹදේලනී අබඹේධන
භහබුරගේ දුනි ශිකරහ භධුහනි ගඳගේයහ
භහගඵොටුන ජහගගොඩගේ නිලුක්ෂි භධුහනි
භහඹුර ආචහරිගේ රුලහන්ති දිල්ලහනි
භහඹහකඩුගේ ගනල්කහනි භහඹහකඩු
භහඹහගගොඩගේ ගත්හ යන්මිණි භහඹහදුන්ගන්
භහඹහදුන්නගේ සුගේස භදුංක
භහයේපුලිගේ සුපුනි දිල්වහයහ භදුයසංව
භහයවීය ගවේහගේ දිල්වහයහ ගනත්මි කීේතියත්න
භහයසංව ආයච්චිගේ අංජුර උගේස භහයසංව
භහයසංව ආයච්චිගේ ගඹහනි ප්රිඹන්දහ
භහයසංව ආයච්චිගේ තයංගහ භදවහස භහයසංව
භහයසංව ආයච්චිගේ වසතහ නිභහෂිනි භදුරිකහ ඩඹස
භහයසංව ඳතිකන්නළවළරහගේ ගේනක භන් භහයසංව
භහයසංව ගේඩිගේ දේලනී භහයසංව
භහයසංව ගේඩිගේ භධු තයංගි
භහයසංව ගප්රේභචන්ර ගනයත් ජඹසරී දඹහන්නද
භහයසංව ඵරගල්රගේ රක්භහලි චතුරිකහ
භහයසංව ඵරගල්ගරේ ඉසුරු ේඳත් විගජ්සංව
භහයසංව භගන්හ ඉන්දීරී සරිේධන
භහයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහණි රක්භහලි
භහයසංව සුබහෂි දේශිකහ ගුණගේකය
භහයසංවගේ ගත්ජහ ත්යණී භහයසංව
භහයසංවගේ වනි හනහ චන්රසරි
භහයසංවරහගේ උගේහ ගඹහනි භහයසංව
භහයසංවරහගේ වංනී ගෞභයහ භහයසංව
භහයසේ ගේඩිගේ රන්ති ජඹරත් භහයසංව
භහරගදනිගේ යචිතහ භන්ති ගුණේධන
භහලිේඵඩ ගභගේ ලිහිණි ගනලුකහ ගභගේ
භහලිඹේගේ ගගේ යලසමිරහ වියහජනී ගුනගේකය
භහලිවීගේ ේජිනිඹහ වන්ති රක්හනි ගඳගේයහ
භහලුගේ වංසකහ යිනි ඩඹස
භහගල්න අේපුවහමිරහගේ චන්දි ප්රබහන් භහගල්න
භහඩවිරගේ සතහයහ චහභනී
භහගශගේ අකණි විභංලහ භහගර
භහවල් ්ළුගේ ප්රිඹංගිකහ භහතුයත්න
භහවල්ර ඵංඩරහගේ කුමුදුභහලි කහංචනහ
භළණිගක් ගේඩිගේ චතුරිකහ කුභහරි
භළණික් ආයච්චිරහගේ ඉගේහ ලයහභලී විභරසංව
භළණික් පුයගේ චරිතහ නිේඹලී භළණික්පුය
භළණික් පුයගේ රන්තිකහ ගනවියත්න

927750570V
198786502380
905730517V
896950320V
199454000498
936092306V
877723658V
936540350V
926931458V
935172667V
930520730V
935221366V
898202445v
198908501797
198785902190
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925452769V
830300899V
875363280V
946571156V
822754317V
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900811640V
897733250V
945014857V
898401723V
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937290373V
876561603V
928140130V
937782055V
915400817V
877283712V
947511114V
906913720V
937860307V
947672037 V
936910424v
905370839V
927460521V
935902525v
885370810V
199155202521
947462245V
886932200V
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භළණික්පුය ගේගේ චහනක භදුංක කුභහය
භළණික්පුය ගේගේ යසමි නිගේහ ජඹතිස
භළදගගොඩ ආයච්චිරහගේ පියුභහලි රුන්තිකහ
භළදගගොඩ දිහනහඹකරහගේ වේණි භධුභහදවී
භළදගගොඩගේ භධුෂි වන්තිකහ
භළදඵහවිට ජඹගේකය ඳතියන්නවරගේ තිළිණි භධුෂිකහ ජඹගේකය
භළදුයේගඳරුභ ආයච්චිගේ යංගනහ දභඹන්ති
භළගදගහගඩේ අශිකහ ලමින්දි
භළේදගඳොරගේ රසතහ ගඳගේයහ
භළේගදගගොඩ ගල්කභරගේ නිංරහ රක්භහලි ගඳගේයහ
භළනික් දිගරගේ තිලිණ ේඳත්
භළනික් ඳතියහජගේ කරනි ධනුෂිකහ ධේභප්රිඹ
භළරිඹන් රක්මිණි අරුනහ අරවහගකොන්
භළල්ර තන්ත්රිගේ ගනපුලි ඉන්රචහඳහ
භළල්ර ඳතියනරහගේ ගදෝන චිනි ගොල්භහ
භළල්ල් තන්ත්රිගේ ලහනිකහ ඉගයෝනී වංසභහරහ ගඳගේයහ
මිගවගේ වංස රක්භහලි
මිගගල් ගභගේ ඉංකහ භධුෂිකහ රක්භහලි
මිගේල් අේපුවහමිරහගේ කහංචනහ දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
මිටිඳරගේ ගවේභභහරහ ප්රිඹදේලනී
මිණිඳරඟගේ උගේනි හිරහ විකුභසංව
මිත්තගේ සභත් නිභන්ත සල්හ
මින්ගේපුලිගේ දුල්මිනි නිහදයහ සරිභහන්න
මිරිගභගේ භන් හලිකහ කල්ඳනී යහජඳක්
මිරිගේ භලීහ භධුන්ති සල්හ
මිරිසගේ චිනි ගකෞරයහ
මිරිවහගල්ර කංකහනභරහගේ ජහනි ආශිේහදී මිරිවහගල්ර
මිරිවහන කංකහනභරහගේ ඳවිත් භධුංඛ ඡඹසුන්දය
මිරහන්ගේ පියුමි වංභහලි
මිල්රනිඹගේ ඉහයහ විදයහනහ පිරිස
මිල්රනිඹගේ නදීහ නුන් කුභහරි
මිල්රර යහරරහගේ අරඔරහ ගයෝෂිණී උදඹංගි
මිල්රෆගේ සුමුදු දිගන්හ ගේන්දි
මිවහගල්ර කංකහනභරහගේ ගඹත්රි තිංකහ සරිේධන
මිහිකුර අදිඳතිගේ දුරංජි දුහන්ති
මිහිදුකුරසුරිඹ නින්රහ ගදේතිලිණි
මිහිදුකුරසුරිඹ ප්රවිනහ ලිගඹෝන් ප්රනහන්දු
මිහිදුකුරසරිඹ ඳවිත්හ භහරි තිගේයහ
මිහිදුකුරසරිඹ භහලිකහ දරුනි කුගේයහ
මිහිඳුකුරසුරිඹ අබිංගේ ගවේශිඵහ ගේන්දි ප්රනහන්දු
මිහිරි ගභගේ පුණයහ ප්රිඹදේලණි මුණසංව
මිහිරි ප්රිඹදේලනි වික්රභතිරක
මිහිරි ලහනිකහ කුභහරි ගප්රේයහ විගජ්සුන්දය ගනවියත්න
මිහිරිගභ යන්දුනුගේ භධුශිකහ සුබහනී
මී භළඩුභ ඵඩල්ගේ නදීකහ දිල්රුක්ෂි

930360848V
945114118V
918080260V
915870473V
955212169v
905761684V
935710955V
199479300117
198752701873
198757300649
930890090V
199472202376
905752464V
945640669V
916240481V
199350702875
936740561V
876783398V
897461480V
895213314V
846233482V
900520271V
896512471V
817290930V
199254900733
945073772V
945870397V
883093941V
927964562V
938331316V
928171264v
848491985V
948123207V
896481126V
945441500V
947071955v
836004043V
927551039V
198768101146
198675203014
888662383V
815225139 V
865521170V
925811335V
835511936v
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මීගමුරෆ ගගදය අගයෝහ ජඹමිණි ධනංජනහ
මීගල් ගවේට්ටීගේ සීනි තින්කහ තිගේයහ
මීගල්ර ආයච්චිගේ ගදොන් චිත් නිේභහල්
මීගසගදනිගඹ කංකහනේරහගේ නදීජහ නිගයෝනී
මීගව ගගදය නිල්මිණි කුභහරි
මීගවතළන්න තිලිණි භධුෂිකහ ජඹසංව
මීටිඹහමුල්ර ආයච්චිරහගේ තහරිකහ උත්ඳරහ චතුයංගි
මීගේ ගභගේ අචින්තහ විදයහයත්න
මීගේ භජ්ජභගේ ගේශිනී පේණිභහ ද සල්හ
මීරිඹගල්රගේ නිේභරහ ප්රිඹලහන්ති
මීන යණවීය යතු ආයච්චිගේ සුබහෂිණි ගෞභයහ කුභහය පීරිස
මීහනි ප්රගඵෝදහ යංර
මුක්ති චිනි තහරුහ ද සල්හ
මුණගභගේ ජීනී දිනුසකහ මුනසංව
මුණසංව ආයච්ගේ නදී මුර ජඹතිරක
මුණසංව ආයච්චි ගල්ඛභරහගේ චිනි දයංගහ මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිගේ ගීතහ මුණසංව ආයච්චි
මුණසංව ආයච්චිගේ ගදෝණ යභණි ශ්රීඹහ
මුණසංව ආයච්චිගේ නිලුක් හනහ මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිගේ ගභත්තහනි ප්රබහදි මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිගේ ගරෝහිත තභයවං මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිගේ ශ්රීගනත් ප්රගභොේ ආගරෝක
මුණසංව ආයච්චිරහගේ ලහනිකහ යලසමි මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිරහගේ ලහන්ති දිපිකහ මුණසංව
මුණසංව ආයච්චිරහගේ ංජඹ ප්රබහත් මුණසංව
මුණසංව ඉේඹහගේ ගේනුක නඹනදේලන මුණසංව

938213615V
948121310V
198702802214
888262261V
905042190V
945880023V
928550346 V
888281720 V
945303794 V
197683802255
926012525V
936161669v
918652493V
797780391V
922761736v
916992181V
808321998V
756102451V
9257005884V
877692680 V
891541783V
933573869V
926180460V
827233099V
881353326V
873333138v

මුණසංව කහරිඹමි අේපුවහමිරහගේ ඉභහලි ගුණේධන

928341658 V

මුණසංව මුදිඹන්ගේරහගේ අංජලී කුභරි මුණසංව

927331144V

මුණසංව මුදිඹන්ගේරහගේ නිංරහ අභයසංව

886382235V

මුණසංව ගේනහනහඹක චහනුකහ රක්ලහනි ගේනහනහඹක

916341954V

මුණසංවගේ තිශණ දිල්හන් චතුයංග

900121130V

මුණසංවගේ ගේණුකහ භධුලහන්ති

866653631V

මුණසන්ං ආයච්චිගේ ගඹහ ඒයන්දි මුණසංව

917613443V

මුතහ ගභය්ස් නියහන් අකරන්ක ගඳගේයහ

931690906 V

මුතුකුටිටි ආයචිචිගේ නිහනි රක්ෂිකහ

946730084 V

මුතුකුට්ටි ආයච්චිගේ ඉන්රජිත් මීය රඳචන්ර

892293503V

මුතුකුට්ටි ආයච්චිගේ ගයොහන් ධනංජඹ ප්රදීේ විගජ්සංව

903152028

මුතුකුඩ ආයචචිගේ චගභෝදි යන්ගිකහ

948092537V

මුතුකුඩ ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ නදීකහ ප්රිඹදේලනී

925281832V

මුතුකුඩ ආයච්චිගේ දුන් ගේලප්රිඹ

199419510020

මුතුකුඩ ආයච්චීගේ ගදෝන උගේහ තයංගනි ත්රහ

199386000000

මුතුකුඩ විඡඹසංව ආයචිචිගේ සුපුන් ඹහයහ

905061356 V
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මුතුකුඩ විගජ්සුරිඹ ආයච්චිගේ චරනි නිගේලනී විගජ්සුරිඹ
මුතුකුඩ විගජ්සුරිඹ ආයච්චිරහගේ අහනි චහනිකහ විගජ්සුරිඹ
මුතුකුඩ ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ ඊරිඹගගොල්ගල් ගගදය අරඔර
ප්රබහත් සරිඹඵ්ඩඩහය

198866200209
938064377V

මුතුකුඩ ගවේගේ රක්හනි ගනයන්ජරහ

917541027V

මුතුගර ආයච්චිරහගේ භල්කහ භධුන්ති

916192185V

මුතුගරගේ චරනි දේලනි

865023812V

මුතුගරගේ ගභරහනි දීපිකහ විගඡ්වික්රභ

815893956V

මුතුගල් ගජ්ඩිගේ සුදේලණී භංගරහ

928224112V

මුතුගල් ගේඩිගේ ගඹහන් භධුහන් අගේවික්රභ

940550157V

මුතුගල් ගේඩිගේ නිංරහ පියුමිකහ

936431925V

මුතුගල් ගේඩිගේ රනි ගවින්දි මුතුගර

897743639V

මුතුගගොඩ ආයච්චිගේ ගදෝන නිංරහ දභහලි

917291543V

මුතුතන්ත්රිගේ දිලීඳහ ගඹහත්රි ප්රනහන්දු

938103380V

මුතුතන්ත්රිගේ ලේමිරහ එයංගි ප්රනහන්දු

865820372V

මුතුතන්ත්රිගේ සුන්ත ජඹේධන ප්රනහන්දු
මුතුතන්ත්රීගේ තිලිණි හලිකහ කුගේ

870092407V
877233448v

මුතුනහඹක ආයච්චිරහගේ හිභහලි ලහනිකහ

897031558 V

මුතුනහඹකගේ ඳනි දිලීහනි යණසංව

936171818V

මුතුනහඹකගේ වංනී පියුභහලි මුතුනහඹක

937441304V

මුතුගඳෝරුගතොටගේ ගවහන් ගයොහංග ගඳගේයහ

943181160v

මුතුමිණි යක්රහ විදුමිණි සරිගෝභ

915350062 V

මුතුමුණි වංස ඉගේහ වියහනි

906331730V

මුතුහඩිගේ දඹහ යහදරි ගඳගයයහ

868570400V

මුතුහඩිගේ ලෂිකරහ නිභන්ති අල්විස

905090437V

මුදන්නහඹක අේපුවහමිරහගේ ලහනිකහ හනහ කුභහරි

887023719V

මුදන්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යංග ංජඹ ඵ්ඩඩහය මුචන්නහඹක

922931836 v

මුදලිනහඹක අධිකහරිගේ තිරහණි ගුණේධන අධිකහරි

198950302166

මුදලිනහඹකගේ රුගේස නිරන්ත ධේභඳහර

910421980V

මුදිඹන්ගේ දිහනහඹකරහගේ භල්ෂිකහ දීේති

905232479V

මුදිඹන්ගේරහගේ ඒහන් රක්ෂිත ඒකනහඹක

902922890V

මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹනි දිල්රුක්ෂිකහ

876470160V

මුදිඹන්ගේරහගේ ගගදය නිදීහනි ගුණයත්න

847480424V

මුදිඹන්ගේරහගේ මිහිරි සුබහෂිණි ජඹගකොඩි

935382513V

මුදුගමු ගවේ කංකහනමිගේ හිගයෝෂි දිල්වහනි

199268400657

මුදුන්ගකොටු අේපුවහමිරහගේ දුරහනි භදුන්තිකහ මුදුන්ගකොටු
මුදුන්ගකොටුගේ රුක්හනි ප්රිඹදේලනි
මුනවීය ආයච්චිගේ අන්ති ත්රහ මුනවීය
මුනසංව ඉමිඹගේ රුනිකහ ඕදි මුනසංව
මුනසරි කංකහනේගේ හිගයෝෂි අංජනහ මුණසංව

938293538V
926712179 V
897262193V
947820257V
936190375V

952751131V
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මුරසංවරඹහරහගේ කුමුදුනී ප්රිඹදේලනී
මුල්ගල් විදහගනරහගේ ගදොන් සුපුන් ංජඹ
මුසේඳහත්ත පුයගේ ඉගේහ ගුණසංව
මුවන්දියේ මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ සුබහලනී
මුවන්දියේරහගේ සුගඵෝදිනී චන්දිභහ කුභහරි භළණිගක්
ගභත්තසංව ආයච්චිගේ ජිය ේඳත් ප්රනහන්දු
ගභනයපිටිඹගේ ගදෝන ගරින් දිල්රුක්ෂි
ගභගන්රිපිටි ගකෝයරරහගේ චතුය ජඹේඳති ගඳගේයහ
ගභන් ගභන්ද ආයච්චිගේ ත්රිලකයහ කශණි
ගභරි්ස්ගේ ආගරෝකහ ඉන්දීරී ජඹසංව
ගභරි්ස්ගේ තිලිණි දේශිකහ ගඳගේයහ
ගභගය්ස්ගේ ජඹනි භගන්හ ප්රනහන්දු
ගභගය්ස්ගේ ලහනක ගවහන් ල්ගහදු
ගභල්ර තන්තිරිගේ තභහලි නඹනතහයහ
ගේනකහ දිරහනි ජඹසරිඹ
ගේනකහ භධුහණී දන්තනහයහඹන
ගේනුකහ ගභෞයංගි අරගිඹන්න
ගේරිඹන් ඩිසනහ ශ්රිඹංගනී හස
ගභොනයවිර ලරනි කුන්තරහ ගභොනයවිර
ගභොනිකහ ගවට්ටිආයච්චි
ගභොයගගොඩ අේපුවහමිරහගේ ඉනුෂිකහ දිල්වහනි කුභහරි
ගභොයගගොඩ කංකහනභරහගේ සමිරහ අනුයහධීනි ජඹගේන
ගභොයගගොඩ ලිඹනගේ ඳසදු ඉගයෝන්
ගභොයගතොට ගේගේ අරුණි ගකෞලරයහ
ගභොයලිඹගේ දිගන්හ උදඹංගනි
ගභොයකඹරහගේ නිභහෂි දිල්හනි ගේනහයත්න
ගභොයර ගගදය උදඹංගනී ගකෞරයහ භධුභහලී
ගභොයහත්ත ඳතියන්නළවළරහගේ රුනි යත්නහඹක
ගභොගය්ස්ගේ හනහ උදඹ කුභහරි ප්රනහන්දු
ගභොරගගොඩ යහජකරුණහධහය ඒකනහඹක ධේභකීේති ජඹේධන
ඳ්ඩඩිත මුදිඹන්ගේ යහරවහමිරෆ ඩල්ස උදඹන්ගනී ගභොරගගොඩ
ගභොගලීන් ප්රනහන්දු පුල්ගල්
ගභොවභඩ් අජ්හඩ් ෂහතිභහ අසරිෂහ
ගභොවභඩ් ඉක්ඵහල් ඉසයත් ඵහනු
ගභොවභඩ් ෂහරුක් ෂෂීනහ
ගභොහිදීන් ෂහතිභහ නුසරහ
ගභොහිදීන් වසරහ ෂහතිභහ නසරින්
ගභොගවභඩ් සභයිල් ෂහතිභහ බ්රහ
ගභොගවොට්ටහරරහගේ ගගදය චහරු භධුනිකහ ප්රබහනි
ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ තිභති ඹගලෝධහ
ගභොගවොට්ටුකහය ගගදය නිගේහ දිල්වහනි ගෝභයත්න
ගභොගවොේපු තන්තිරහගේ චන්දිභහ නිලහදී
ගභොගවොභඩි භවුඡුඩි කමිසුල් නුසයහ
ගභොගවොභඩි ෂහරිස ෂහතිභහ රිහනහ
ගභොගවොභඩ් අන්හේ ෂහතිභහ ජිතහ

958202814V
930550345V
925061182V
927121247V
857530152V
861490254 V
866632715V
900124198V
907131467V
925152595V
938231923 V
878532368V
920592236 V
916870299 V
198050601740
928052206V
197962703054
847680300V
891224800V
198556700739
908230264V
827260550V
923343156V
896022393V
895370029V
937372191V
885312640V
867072454V
877540626V
807822507V
891312881V
916830858V
925690244V
936222366V
918042571V
955322657V
946310204V
199559102055
937940262V
927211025V
877822885V
867742620V
948184010 V
947400924V
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ගභොගවොභඩ් අමීේ ෂහතිභහ ෂසමිරහ
ගභොගවොභඩ් කසේ ෂතිභහ රුසධහ
ගභොගවොභඩ් නහස සනහ බහනු
ගභොගවොභඩ් නවුහඩ් ෂහතිභහ නුේයහ
ගභොගවොභඩ් නේෂහේ මුේතහජ් ඹසමින්
ගභොගවොභඩ් නසීේ ගභොගවොභඩ් නෂහන්
ගභොගවොභඩ් නහෆි ෂහතිභහ නෂසහ
ගභොගවොභඩ් නිලහයහ ෂහතිභහ ශිෂහනහ
ගභොගවොභඩ් ඳහතිභහ ගජසමිඹහ
ගභොගවොභඩ් මිවසරහේ ෂහතිභහ නිලුතහ
ගභොගවොභඩ් මුෂින් ෂහතිභහ ෂහමිඩහ
ගභොගවොභඩ් මුමිේල් ඳහතිභහ රිනුෂිඹහ
ගභොගවොභඩ් ගඹෝෂස ෂහතිභහ නෆිඹහ
ගභොගවොභඩ් යගේස ඉගයිනේ නිගයෝහ
ගභොගවොභඩ් යේස ෂහතිභහ ෂමීහ
ගභොගවොභඩ් යවුෂස යසමි ගභොගවොභඩ්
ගභොගවොභඩ් යෂීඩ් ෂහතිභහ සුභයිඹහ
ගභොගවොභඩ් රිඹහල් ෂහතිභහ කෂසකහ
ගභොගවොභඩ් රිසහන් ෂහතිභහ යසනහ
ගභොගවොභඩ් රමි ෂහතිභහ ඉල්භහ
ගභොගවොභඩ් ෂහතිභහ වසනහ
ගභොගවොභඩ් වජ්ජික් ගභොගවොභඩ් රිභහස
ගභොගවොභඩ් හිල්මි ෂහතිභහ වසනහ
ගභොගවොභදු ඉලිඹස ගභොගවොභදු ඉරිහදු
ගභෝදයගේ ජනක ලමීය හස
ේඵඩත්ත කංකහනේරහගේ ත්රහ භධුබහෂිණි ේඵඩත්ත
ඹකක්ගදහි ආයච්චීගේ ප්රිඹන්ති පුසඳ කුභහරි
ඹක්කර කේකහනේගේ යසකහ කුමුදුනී කුභහරි
ඹක්ගව රුහුනගේ හනිකහ ගේන්දි
ඹක්ගදහිගේ යලසමි වේනි
ඹටගභ ගභගේ වේ නහරක
ඹභසංව ඳතියනගේ වන් රහිරු කුරතුංග
ඹසත් වන්ක ගභගේ
ඹවමුනි ඉහනි චතුයංදි සල්හ
ඹවේඳත් ආයච්චිගේ උදිත බුේධිභහල් ගුණේධන
ඹහගගොඩ ආචහරිගේ නිේමි ඉගේහ
ඹහත්හමුල්රගේ දිලීහ අංජලි ජඹේධන
ඹහත්හමුල්රගේ ගදෝන රක්ෂිණී ප්රවීනහ ගුණයත්න
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගග්ස ගදෝන ඒලහනි පුේණිභහ ඹහඳහ
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ අංපුරහ භධුන්ති
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ජගත් පුසඳකුභහය
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ දුනිහ ඉඳුනිල් ඹහඳහ
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ගදොන් පියුමි භහලී
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ගදෝන ගඹහත්රි අනුයහධහ ඳේභසරි
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ගදෝන නදීයහ ේභහනි ඹහඳහ

945590149V
199556501685
955221753v
948450429V
925501573V
890900666V
945861720V
947470612V
955980662V
917430934V
956910161V
198976401259
947870890V
198883601057
926210599V
198634300178
886062168v
947231456V
908224388V
957731210V
198971900990
882390489V
956122317V
197807301630
891693729V
918283544V
875212125V
199153901931
897373610V
948010046V
772810695 V
199324900838
902980890V
945092300V
911251795V
199173300476
925470686V
948492784V
916460295V
885283470V
853413623V
199407301259
928263983V
887570817V
876280655V
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ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ජියහණි සුයංගි විගජ්සංව
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ංකහ වංනී ඹහඳහ
ඹහඳහ අේපුවහමිල්රහගේ ගදෝන රුවිනි කහංචනහ ගෝභතිරක
ඹහඳහ ඳතියන්නළවළරහගේ ඩිලෂි කුභහරි දිහනහඹක
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරගේ උගේනි සුපේණිභහ ඹහඳහ
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ එගගොඩගගල් ගගදය ඵ්ඩඩහය භළණිගක්
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ ගේන්දි
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ වියහජ් ඩිරන්ත රක්හන් ඒකනහඹක
ඹහඳහගේ තරිඳු සඹඳත්
ඹහඳහමුදිඹන්ගේරළ තළඹිලිහින්ගන්ගගදය තණුජහ ගයෝහිනි ඹහඳහ
දිහනහඹක
යුනික් අගේර චින්තක බුරත්ගේ
යුගනසකහ ගේනහනි යණසංව
ගඹොන්ගභරි්ස් සීභන් ගවේහගේ චතුරිකහ නදීලහනි සල්හ
ගඹෝදීන්ගේ අරුණ ක්රිහන්ත සුභනගේකය
ගඹෝෂිතහ බහයති වික්රභසංව
යංගකොත් ගජ්ඩිගේ නියංජන් පුසඳ කුභහය
යංගකොත් ගදල්තරහගේ ගගදය දහනි නිරුක්ෂි වංසකහ කුරතුංග
යංචගගොඩගේ ගදොන් තයනි උගේක්හ
යංචිගගොඩ කංකහනභගේ ගයොහන් තයංග

856864006V
915560733V
198777201841
926002660V
906072297v
198069603330
199375702778
930894591V
932200759V

යණතුංග ආයච්චිරහගේ උහණි භධුෂිකහ යණතුංග
යණතුංග ආයච්චිරහගේ භගනෝරි ප්රදිපිකහ ගුණසංව
යණතුංග ආයවිවිගේ අගේහ භදුහනි යණතුංග
යණතුංග ආයවිවිගේ දමිතහ දිභන්ති යණතුංග
යණතුංග ගභයහරරහගේ උපුල් කරුණහයත්න

816800021V
882071600V
887622329V
917071837 V
197831303628
917333050 V
872902872V
915111912v
199368101442
842980100V
945780932V
765390532V
199364700378
927261294V
938182981V
906761475V
897533847 V
953613816V
948120895V
927944006V
872030301V
937992246V
928323994V
828223216V
945940425V
875891073V
937590342V
906871408V
821652693V

යණතුංග ජඹගේකය ගකෝයශරහගේ තිරීතහ ඳවිත්රිනී යණතුංග
යණතුංග මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ රක්මිණි
යණතුංග මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි භධුෂිකහ යණතුංග
යණතුන් අච්චිගේ ඹන්තහ ජඹයත්න
යණමුක කංකහනේරහගේ නහභල් දිගන්ස
යණමුක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්මි ගලවහනී යණමුක

938113483V
898341186 V
936502610V
867000461V
770202183V
935542570V

යංඳටි ගේගේ සුන්දී භදුලහනී
යජිකහ තයංගනී ඳනහළන්න
යජීනී නිපුණිකහ අරවේගඳරුභ
යට ගරෝකුකගේ තත්යණි ගකෞලරයහ ද සල්හ
යණ ආයච්චිරහගේ ප්රහදි නිංරහ දනහඹක
යණතුංග අච්චිගේ නිපුනි ඉගේහ යණතුංග
යණතුංග අච්චිගේ භදුඳහ ප්රබහනි යණතුංග
යණතුංග ආච්චි ගකොශමගේ දුමිදු යලසමික යණතුංග
යණතුංග ආයච්චිගේ බුේධිකහ වංනි ප්රිඹංගනි
යණතුංග ආයච්චිගේ රක්හණි පියුමිකහ යණතුංග
යණතුංග ආයච්චිගේ විලසනහත යණතුංග
යණතුංග ආයච්චිගේ දුනි අනුෂිකහ
යණතුංග ආයච්චිගේ හනිකහ ප්රහදිනී
යණතුංග ආයච්චිගේ සුගේශි භේලින් යණතුංග
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යණමුක ගවේරහගේ දුරහංජි එයංගහ වංස නයත්න
යණමුකගේ චභල් මීය දදයසංව
යණමුත වලුගේ නිරංකහ භධුහනි
යණක ආචිචිගේ චිත්යහ ජඹරුනි නිසලංකහ ද අල්විස
යණක ආයච්චිගේ ඉගයෝහ නහභලී වීයංල
යණක ආයච්චිගේ චතුරිකහ ගනළුේ ප්රිඹදේලනී යණක
යණක ආයච්චිගේ චගභෝදි
යණක ආයච්චිගේ ගටවහනි රුක්රහ
යණක ආයච්චිගේ ගදොන් තිලිනි දිල්රුක්ෂි අල්විස
යණක ආයච්චිගේ වින්ධය ජියභහලි යණක
යණක ආයච්චිරහගේ දමිතහ චින්තනහ යණක
යණක ඳතියන්නළවළරහගේ තක්ෂිරහ න්දීඳනී
යණවීය අේපුවහමිරහගේ ලෂිණිකහ ප්රගඵෝධි යණවීය
යණවීය ආයච්චිගේ අංඡලි ගකෞරයහ යණවීය
යණවීය ආයච්චිගේ අභහඹහ ගකෞභදී යණවීය
යණවීය ආයච්චිගේ ගිවහනි ගකෝෂිරහ ජඹසංව
යණවීය ආයච්චිගේ දනලහ ගේන්දි
යණවීය ආයච්චිගේ ගදෝන ඩිලුෂී ගේරිඹන් ක්රිසටි වහමි
යණවීය කලුආයචිචිගේ ඉසුරි වංනී යණවීය
යණවීය කළුආයච්චි මුවන්දියේගේ ගදෝන ේභහනි යහජිකහ කුභහරි
ජඹසරිඹ
යණවීය කළුආයච්චි මුවන්දියේරහගේ ගදෝන බුේධිනි ජඹනිකහ
යණවීය කළුආයච්චිගේ තිලිණ දනුන් කළුආයච්චි
යණවීය ගවේහඳතියණගේ මීයහ කුභහරි යණවීය
යණවීයගේ වහනි චභත්කහ යණවීය
යණසංගේ ගභත්තහනන්ද
යණසංව අයච්චිගේ අනුයහධහ නගෝදනී යණසංව
යණසංව අයච්චීරහගේ ගඹත්රි ගකෝෂිරහ යණසංව
යණසංව ආයචිචිරහගේ අනුලහ ප්රිඹංගනී
යණසංව ආයච්චිගේ කුලසරහනි චවරයහ යණසංව
යණසංව ආයච්චිගේ ගගෞරී ගකෞලරයහ ගඳගේයහ
යණසංව ආයච්චිගේ නදීකහ ගයෝජනි යණසංව
යණසංව ආයච්චිගේ නලින්ද කුභහය ගප්රේභයත්න
යණසංව ආයච්චිගේ නිපුනි විලසකරහ
යණසංව ආයච්චිගේ මියුරු ඳගභෝදහ යණසංව
යණසංව ආයච්චිගේ ඳුන් දභඹන්ත යණසංව
යණසංව ආයච්චිගේ වංනි රක්හණි
යණසංව ආයච්චිරහගේ අගඹෝමි නිංරහ යණසංව
යණසංව ආයච්චිරහගේ ඉහනී රක්ෂිකහ
යණසංව ආයච්චිරහගේ දුරහජ් භධුලංක යණසංව
යණසංව ආයච්චිරහගේ ගදයණි ඉංකහ වික්රභසංව
යණසංව ආයච්චිරහගේ නිලුකහ දභඹන්ති
යණසංව ආයච්චිරහගේ ඳනි ගකෞලරයහ
යණසංව ආයච්චිරහගේ රරනි ප්රිඹංගිකහ යණසංව
යණසංව ආයච්චිරහගේ ඹනි දුනිකහ යණසංව
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යණසංව ආයච්චිරහගේ ලහලිකහ භධුභහලී
යණසංව කංකහනේරහගේ ලහලින්ද භනුලංඛ යණසංව
යණසංව ඳතියණගේ සුපුන් නුන්ති අභයසුරිඹ
යණසංව ඳතියනගේ අනුඳහ නිරක්ෂි යණසංව
යණසංව ඳළටිරඔරි ගකෝයරරහගේ ප්රහදි කේලනී යණසංව
යණසංව ගේඩිගේ කසුනි ගේන්දි යණසංව
යණසංව මුදලිගේ ඳන් පුභහල් යණසංව
යණසංව මුදිඹන්ගේරහගේ දේලනී භධුභහලි
යණසංව මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් ගේලප්රිඹ යණසංව
යණසංව මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්හ භධුහනී යණසංව
යණසංව ගවටිටි ආයචිචිගේ දිගන්ස භධුයංග
යණසංව ගවට්ටි අයච්චිගේ ගිතිනි ප්රනයහ යණසංව
යණසංව ගවට්ටි ආයච්චිගේ ඊහයහ ගයෝසනි යණසංව
යණසංව ගවට්ටිආයචිචිරහගේ චේපිකහ භගනෝරි යණසංව
යණසංව ගවට්ටිආයච්චි යහශරහගේ ලහන්තිනී ගඳගේයහ
යණසංව ගවට්ටිආයච්චිගේ තරිදු භධුංඛ
යණසංව ගවට්ටිආයච්චිගේ දිලුක්ෂි හයංගහ යණසංව
යණසංව ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදොන් රහිරු නුන්ප්රිඹ
යණසංව ගවේගේ වෂිණි භධුකහ ගුණයත්න
යණසංවගේ දුන්ති භහරවික කඳසංව
යණසංවගේ නිභහලි උගේනි යණසංව
යණසංවගේ ප්රභති දභහලි
යණසංවගේ මිත් වේ යණසංව
යණසවගේ තිළිණි නිංරහ යණසංව
යග්ඩපුය ගවේගේ ආලහ ඳගඵෝධනි ගංගහ අභයගේන
ය්ඩගදනි ආයච්චිගේ ගදෝන ලෂිනි රිේමිකහ
ය්ඩගදනි ආයච්චිගේ ගදෝන යුරි නුන්හ
යතඵරගේ ගරිස නලින්ද
යතගේ ගගදය චමින්ද අංග දනහඹක
යතු අේපුවහමිරහගේ චන්දි මිණි ප්රිඹලහන්ති
යතු ඩුගේ නිලහන් භදුලංක
යතුගේ ්දිත නුන් දිහනහඹක
යතුදයගේ වංනී පයන්දි කරුණහයත්න
යත්තයන් වන්දි ගභනුක රක්ප්රිඹ යත්චන්ර
යත්තයන් වන්දි ලෂිකරහ භධුහනී
යත්තහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රිේභහ ේභහනි න්නිනහඹක
යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ ගඹහනි කහංචනභහරහ
යත්නභරර
යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ විලස විභූති යත්නභරර
යත්නභරර ඵ්ඩඩහයරහගේ ගයිත්රි කුභහරි යත්නභරර
යත්නවීය ආචහරිගේ විසමිරහ භධෂි යගඵල්
යත්නගේකය ආයච්චිගේ තක්ෂිරහ ගඹහන් දිල්රුක්ෂි යත්නගේකය
යත්නගේකය තිනිපිටිඹ අචහරිගේ කුභහරි භන්භලි
යත්නගේකය ගදොයක ආචහරිගේ ජඹනි ශ්රිභහලි
යත්නගේකය ගදොයක ආචහරිගේ රුණි දභහලි

198384300384
932731509V
925281727V
197758700257
885123767 V
917490970V
913562828V
938642516V
923341331V
866450854V
892073635V
955862392V
918352112V
197556300950
885131611V
893223932V
876031191V
921202334V
197662702363
885512038V
946581313V
938540128V
19920222340V
887250561 V
905443259V
938512558V
957550487V
873062460V
841743784V
937990588V
901860874V
930330183V
937651198V
871563993V
926831615V
868503327V
918520023V
870631073V
865212488V
907622452V
908492234V
199271900664
926332384V
885552633v
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යත්නගේකය ගදොයක ආචහරිරහගේ භධුහණි නිංරහ
යත්නගේකය ගඳයගගොන්ල් ආචහරිගේ තිළිණි තහරුකහ
යත්නගේකය
යත්නගේකය යන්ගදනි මුදලිගේ නිභහහ තියණි

926861298V

යත්නහක මුදලිගේ ගේලහනි සේණවංසනී යත්නහඹක

947701134V

යත්නහගර ගවට්ටිආයච්චිගේ ගනත්මිණි යංගනහ

946233617V

යත්නහඹක අේපුවහමිරහගේ තිළිණී ගකෞලරයහ යත්නහඹක

917571015V

යත්නහඹක ආයච්චිරහගේ දිලීඳ ංජී

871340765V

යත්නහඹක ගභගේ ංජඹ ඩිල්හන්

881110024V

යත්නහඹක ඳඩයමුල්රගේ නදීලහ සුයංගි යත්නහඹක

947793640V

යත්නහඹක භහගඳොටයහරරහගේ ශිකහ වේණි යත්නහඹක

916701543V

යත්නහඹක මුදලිගේ ලෂිණි චතුයංගි යත්නහඹක

935222249V

යත්නහඹක මුදිඹනගේරහගේ අනුජහ නන්දනි ඵ්ඩඩහය

818382065V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගරහගේ වංස ගඳගේයහ යත්නහඹක

935650054v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගේහ භධුවහරි

897239191V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳහ දිල්වහනි යත්නහඹක

895171280V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ හියන්ති යත්නහඹක

916940793V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චලිත අංග

921230222V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චුරනී භළණිගක් යත්නහඹක

908342259V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඡඹනි චතුයංගිකහ යත්නහඹක

927411849 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඩිලිනි ගෞභයහ

926351729V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි චතුයංගි යත්නහඹක

886411588V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්හයහ වසනි යත්නහඹක

917412871v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහරි භහීහ

905012266V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදිකහ ලයහභලි යත්නහඹක

875870211 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීහ රක්භහලි

926481258 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි වීයසංව

886642628V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි මු්රිකහ භඩර

88656018V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිරංකහ දභහලි යත්නහඹක

926662597 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹන්දහ යත්නහඹක

925840114V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ බුේධිනී උගේෂහ භයතුංග

898533328V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යගේහ ඒහනි කුරයත්න

937631030V

927734184V
925892602V
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යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භහලි ගීතධහරී

945031018V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගල්ඛනි කුභහරි ඵ්ඩඩහය

937960280V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්ති චතුයහණි ගගල්දිවුල්ළ

857980751V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හනහ යංමිණි

925071480V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ නදීලහනි යත්නහඹක

938300275V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ වංනී

895211346V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ භහලි යත්නහඹක

856742466V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී ප්රිඹංගිකහ යත්නහඹක

198961701620

යත්නහඹක ගභොගවොට්ටහරරහගේ උදහනි ඳවිත්හ යත්නහඹක

926062328V

යත්නහඹක ගභොගවොට්ටහරරහගේ රුණී භගවේෂිකහ

935462150V

යත්නහඹක යහරරහගේ වෂිණි මු්රිතහ යත්නහඹක
යත්නහඹක හර ගභොගවොට්ටි යහරරහගේ භධුහනි කුභහරි
යත්නහඹක

905720686V

යත්නහඹක වීයගකෝන් චතුයංග දරුන් යත්නහඹක වීයගකෝන්
යත්නහඹක ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගදවිනි මින්දයහ
ගේනහනහඹක

861010180V

යත්නහඹකගේ අභල්කහ ප්රීඹදේලනී යත්නහඹත

198557700016

යත්නහඹකගේ චරිත් මින්දික ගුණයත්න

912424880V

යත්නහඹකගේ තිළිණි දනුත්තයහ

906032260V

යත්නහඹකගේ ඳවිත්හ ගේමිණි යත්නහඹක

925922340v

යත්නහඹකගේ සුයංගනී භධලහ ගුණයත්න

918461817V

යත්නහඹකරහගේ නුයහනි අංජුරහ ඵහරසුරිඹ

826852828V

යත්නහරංකහය ගගදය නිේභහණි සුගේරහ සුභතිඳහර

928104478V

යදලිගගොඩ කංකහනභරහගේ එයන්දි ගකෞලරයහ නිගයෝණි

935631319V

යනභළල්ර ලිඹනගේ තිසුනි කලසමියහ

926911015V

යනරගේ ෂිභහලි ගරෞගයන්තිකහ ගගෝභස
යනරගදආයච්චිගේ වෂිනි නිගේහ ගඳගේයහ
යනවිය ආයච්චිගේ අයවින්ද භන් භධුලංක
යනවීය අයඡ්චී අේපුවහමිරහගේ උගේශිනි පිඹතිස
යගන්පුය ගේගේ අගේහ සුයංගනී සරිගේන
යගන්පුයගේ ඳවිත්හ භධුබහෂිණි ජඹයත්න
යන් මුණිගේගේ අභිභහනි විදුයබහෂි විගජ්සංව
යන්රඔරි ඳතියන්නළවළරහගේ අමිර ඉන්දික ජඹතිස

928180972V
955380460V
900100248V
935590329V
835974260V
928190544V
927552191v
802580495V
766470645V
926873687V

යන්ගකොත් ගජ්ඩිරහගේ භහරනී යහජඳෂ
යන්ගකොත් ගජ්ඩ්ගේ උදහරි වංසකහ

937830769V

905313827V
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යන්ගකොත් ඳතියණගේ දිනිදු නිලහන් මුතුනහඹක
යන්ගකොත් ගේඩිගගදය වරිත රක්හන් ගඳගේයහ
යන්ගකොත් ගේඩිගේ භධුෂිකහ ප්රිඹදේලනී
යන්ගකොත්ගේ යහන්ගිකහ ගකෞරයහ කුභහරි
යන්ජන් ලෂික චහභය ජඹසුන්දය
යන්තළටිගේ න්ති ගක්භහලි
යන්දුනු න්නි මුදිඹන්ගේරහගේ රුණි ඉන්දිකහ නිගයෝණි
යන්ගදනි ආයචිචිගේ ගදොන් ත්රහ රක්මිණී
යන්ගදනි ආයච්චිගේ ගදෝන නිලහ දිල්රුක්ෂි
යන්ගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ චන්රහකහන්ති
යන්ගදනි පිදුමිත්තගේ වහන් භධුලංක සරිේධන
යන්ගදනිඹගේ ගොරමි ලහනි ජඹසංව
යන්ගදොමගේ චන්දිභහ ජීන්ති යණවීය
යන්ගදොමගේ වසනි දිගන්කහ කුභහරි අගේයත්න
යන්නුළු තියංගි කසුනිකහ ද ගොයිහ
යන්ගනත්තිගේ ඉසුරී ඉදුනිල් විජඹරක්සමි
යන්ඳටි ගේගේ දේහ ගොනහලී නඹනතහයහ ගප්රේභංල
යන්ඳටි ගේගේ යදිකහ නිභන්ති ප්රනහන්දු
යන්ඳටි ගේගේ ලිනි අගඹෝදයහ කුරයත්න
යන්ඳටි ගේගේ සුගරෝචනහ භළන්ඩිස
යන්ඳටි ගවේහඹරහගේ තිළිණි වික්රභසංව
යන්ඵයණගේ දිමුතු සුයංගනි සල්හ
යන්මිණිපුය ගේහඹරහගේ කල්ඳනී නඹනයසී ගගනවියත්න
යන්මුණි චතුරි සුබහෂිණි ගභන්ඩිස
යන්ඩන මුදිඹන්රහගේ ධනංජනි ලෂිකරහ කුභහරි යන්ඩන
යන්ර ආයච්චිරහගේ ඩිරහන් නදීලහන්ත
යන්රගේ ඉගේහ භහලි පින්තු
යන්ළලි ගේඩිගේ චතුරිකහ මිහියහනි
යන්ගවොටි ගකොන ගගදය චින්තක නුන් තිරකයත්න
යන්ගවොටි ගේඩිගේ අචිනි වංසකහ ළන්ගෙක්
යන්ගවොටි ගේඩිගේ ඉහනි භගවේෂිකහ
යන්ගවොටි ගේඩිගේ ගයෝජනි භධුන්ති
යන්ගවොටි ගේඩිගේ ේධහ ශ්රී පේණි යත්නහඹක
යන්ගවොටි ගේඩිගේ වේණී භගවේෂිකහ
යබිගඵගමු, ගඵොකු්ගේ ගගදය කවින්දි යවිවහරි
යේඳටි ගේගේ ඳුනිකහ ප්රිඹලහනි ජඹසංව
යේපිටි ගේරහගේ නදීහ කුභහරි ජඹතිරක
යභයහ රක්මිණී විගජ්ගකෝන්
යඹුක්කන භේගගොනගේ ඉගයෝහ එයන්දි ගඳගේයහ
යඹුක්කනගේ ධනුසක භධුලහන් ආරිඹයත්න
යයිගභ විදහන ආයචිචිගේ නිසත කවිභල් ගඳගේයහ
යවින්රන් දේලණි
යවිඳු අනුඳභ මුණසංව
යසකහ නිදුෂි භයනහඹක
යසනි යන්දිභහ ලිඹනගේ

921860510V
941390919V
199468502732
915080014V
901320160V
896320920V
199266801575
199251503303
927610400V
198469501504
198729104889
946622516V
885780768V
199080301636
925972860V
916900244V
926331124V
846731873V
955113268V
777522086V
198963902034
847091282V
897932814V
928354750v
199557603360
882523586V
926183567V
936352367V
940750369V
946881090V
898021408V
887300321V
936240437V
885691820V
946390054V
955173074V
946760889V
887460965v
827350133V
910492586V
198717100163
937080034 V
931032330v
197858301527
927020548V
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යහගගනත්ති ගේගේ යගේලස තුරික භධුහන්
යහඡඳක් අේපුවහමිරහගේ ගඹත්රි ගකෞලරයහ ප්රිඹදේලනී
යහඡඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ ඉගේහ දභහලි
යහඡඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ ලයහභහ උදඹංගනී යහඡඳක්
යහඡඳක් ඳතියහඡගේ ලදුනිකහ දභහලි
යහඡඳක්ගේ ඡඹනී පුසපිකහ යහඡඳක්
යහජකරුණහ කදියනහගගදය බහගය ධනන්ජ ඉල්රගගොල්ර
යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භහලි ේඳත් යහජකරුණහ
යහජකරුණහ ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ සුදේලන යහජකරුණහ
යහජකරුණහ යංකඩ ඳතියහජගේ ආංගි ගේනහධීය
යහජකරුණහ නිගගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්හනි නිගගේකය
යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ යසකහ නීරභනී යහජගුරු
යහජගුරු හර ඵ්ඩඩහයණහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ බුේධිකහ
දභඹන්ති යහජගුරු
යහජගුරු ගේනහඳති බිසභහ චන්දිකහ දිහනහඹක
යහජගත් ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ කල්ඳනි සුවිභහලි
ගුණයත්න
යහජගත් ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ මිත් භධුලහන් ගුණයත්න
යහජනහඹගේ නිලහන්තනී
යහජඳක් කහරිඹේගඳරුභගේ ගදෝන ගකෞලරයහ දිගන්ත්රි යහජඳක්
යහජඳක් අේපුවහමිරහගේ චතුරිකහ දේලනී
යහජඳක් අේපුවහමිරහගේ ජඹනි භහධවී යහජඳක්
යහජඳෂ ආයච්චිගේ ගනයංජනී භන්භලී යහජඳෂ
යහජඳක් ආයච්චිරහගේ ප්රබහහ දුරහංජලී යහජඳක්
යහජඳෂ කහරිඹේගඳරුභ අේපුවහමිරහගේ ගදෝන නිරංකහ නඹනි
යහජඳෂ ගරඵරන්නරහගේ ගේණුකහ යහජඳෂ
යහජඳක් ගේගේ එයන්දි චමිරහ යහජඳක්
යහජඳෂ ඳතියගේ ඳහනුක යහජඳෂ
යහජඳක් ඳතියණගේ තයංගහ නිභහලි
යහජඳක් ඳතියණගේ නිභන්තිකහ තිළිණ
යහජඳක් ඳතියණගේ නිංරහ භධුලහනි
යහජඳක් ඳතියන්නරහගේ සුජහනි ධවයහ යහජඳක්
යහජඳක් ඳතියන්නවළරගේ තයංගහ දේලනී
යහජඳෂ ඳතියන්නළවළරහගේ ඉහයහ කේණි යහජඳෂ
යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ ඉසුරු වේණ යහජඳක්
යහජඳෂ ඳතියන්නළවළරහගේ චගභෝදිකහ බුේධිනි ගඳගේයහ
යහජඳෂ ඳතියන්නළවළරහගේ දුසලන්ත දිඳහල් යහජඳෂ
යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ මුදිතහ දේලනි යහජඳක්
යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ ේඳත් යජඳෂ
යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ සුචින්තහ ගිේවහනි අභයසංව
යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ සුගේහ විදුලහනි යහජඳක්
යහජඳක් ඳතියන්නළගවරහගේ ලෂික භධුලංක යහජඳක්
යහජඳක් ඳතියහජගේ දුනි කනිලසකහ යහජඳක්
යහජඳක් ඳතියහජගේ භහලි ප්රිඹදේලනී යහජඳක්
යහජඳක් ඳල්ගල්ගගදය අගඹහ ඉභන්ති යහජඳක්
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925141828V
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යහජඳක් ගඳොගවොන්සරිඹ අේපුවහමිරහගේ ප්රනීදි අනඳභහ
යහජඳක්
යහජඳක් මුදලිගේ ගඹනහ වෂිණි යහජඳක්
යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ විගජ්කුභහරි
යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ ප්රහදනී මුණසංව
යහජඳක් ගභොගවොට්ටිගේ ගදොන් දමින්ද රුන් යහජඳක්
යහජඳක් ගභොගවොට්ටිගේ ප්රිඹංදහ ගදෞඳහදරී කරුණහයත්න
යහජඳක් ලිඹනගේ තිලිණි පේණිභහ ධනුෂි යහජඳක්
යහජඳක් ළල්ගවේනගේ සුගේහිණි යහජඳක්
යහජඳක් විතහනරහගේ කුමුදුනී යහජඳක්
යහජඳෂ ගල්රේපුලිගේ ලහනිකහ භධුන්ති
යහජඳෂ ගේනහධියගේ කහංචනහ මුතුභහලි
යහජඳක්ගේ ඉගේහ භදුහනි කුභහරි
යහජඳක්ගේ චහභරී දිනිෂිඹහ කුභහරි යහජඳක්
යහජඳක්ගේ දිනහ ගකෞලරයහ යහජඳක්
යහජඳක්රහගේ තිළීණී නිංරහ යහජඳක්
යහජඳගෂේ චමින්ද ප්රහේ යහජඳෂ
යහජභන්ත්රී ගගදය බුේධි ප්රහදිකහ ගගනවියත්න
යහජසංව ගේගේ තක්ෂිරහ දභඹන්ති යහජසංව
යහජගේකය ඩුගේ කසුනි කහංචනභහරහ යහජගේකය
යහජිකහ නදීලහනී ගල්ගවේනගේ
යහඳරෂරහගේ සකරහ යත්නහඹක
යහභනහඹක කන්කහනභරහගේ නුන්ති සතුේ තහයක
යහභනහඹක ඳතියණරහගේ ගේන්දි ගකෞලරයහ යහභනහඹක
යහභනහඹක ඳතිකන්නළවළරහගේ මිරහනි වින්ධයහ යහභනහඹක
යහභනහඹක ඵටගදොරහගේ ඩිංගිරි නලිනි ගකෞලරයහ භධුභහලි
යහභනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුචිනි නිංරහ කුභහරි යත්නහඹක
යහභනහඹක සුදුළලිකන්ගේ සකහ න්දීඳනී යහභනහඹක
යහභනහඹකගේ අමිරහ ජඹන්තිකහ යහභනහඹක
යහභනහඹකගේ නදීකහ දිල්රුක්ෂි යහභනහඹක
යහසංගගොල්ගල් ගගදය ඉඳුනිල් රක්භහල්
කචිය ජනිත් ගේනහයත්න
කඳසංව අයච්චීරහගේ දභහලි උගේෂිකහ කඳසංව
රෑඳසංව ආයච්චිගේ ගදෝන ලහනිකහ ජඹභහලි
රිේමිකහ තහරින්දි ගනයත්ආයච්චි
රුක්භන් චන්රරහල් අගේනහඹක
රුපුසංව ජඹසුන්දය රහිරු දේලන රුපුසංව
රුේගේ ගගදය නිල්මිණි කුභහරි
රුේගේගගොඩ සරිේධන ගභගේ ගයගවණු චයණයංස සීරිේධන
රුඵසං කට්ටඩිගේ රුනි හනහ කුභහරි
රුන්ත ප්රහේ ඳත්භගඳරුභ ආයච්චි
රුන්තිකහ ප්රබහංඡලි භල්ත්තගේ ගභොගවොට්ටි
රුන්පුය චහභය නිරන්ත
රුන්පුය දිගන්ස පුසඳ කුභහය ද සල්හ
රුවිනි ඉගේහ ලිඹනගේ
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831460385V
851250964V
756982184V
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රුවිනි ශින්තිකහ ගගනවියත්න
රුවින් ප්රිඹංගිකහ නහගගොඩවිතහන
රඳසංව ආයච්චිගේ ගේදුනු ඳු තහයකහ
රඳසංව ආයච්චිගේ ගදෝන ේණිකහ ධනංජි
රඳසංව ජඹසුන්දය මුවන්දියේගේ දිල්රුක්ෂි චතුරි රඳසංව
රඳසය ගගදය අංඡරහ කරංඡනි ගුණයත්න
රඳසය ගගදය අංග ප්රහේ ගුණයත්න
ගයොගභන් ටහනිඹහ ගයජිගනෝල්ඩ් ගගෝභස
ගයොෂීන් මිහියහනහ රීඩ්
ගයෝණි යහංජලී ගුණගේකය අත්තනහඹක
ගයෝන් දේලන ගවේහවිතහයණ
රංකහනි ගේඵල් ප්රනහන්දු
රංකහය ගඵෝපිටිඹගේ අගනෝජහ කුභහරි
රංකහවළුගේ අගලෝකහ දිල්රුක්ෂිකහ කුභහරි ජඹරත්
රංකහවළුගේ රහිරු දිනුහන්
රංක්කහය ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ නිගේහ කුමුදුනි ඵංඩහය
රක්භහලි ඉදුනිල් භහරතන්ත්රි
රක්මිණි තහයකහ කරුණහයත්න
රක්මිණි ප්රතිබහ මුණසංව
රක්ඳති විදහනරහගේ ඈන් දිල්රඔ භල්හ ද ගභල්
රක්හනි ගකෝලී ගේවි අගේවික්රභ විගජ්ේධන සුරිඹආයච්චි
රත්ඳදුයගේ භධුහනී දිල්වහරී ගඳගේයහ
රෂිකහ ගවේභහලි ඳයණවිතහන ජඹතිරක
රෂිනි නගෝදිකහ ලිඹනගේ
රන්ති උගේෂිකහ ලිඹනආයච්චි
ලිංගතොටගේ භයුමි නිපුණිකහ ප්රනහණිකහ ප්රනහන්දු
ලින්දමුල්රගේ නහභල් ඉගයෝන් සල්හ
ලින්දය ඳතියත්නළවළරහගේ වනි ඹහහයහ දඹහයත්න
ලිඹදිපිට අේපුවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ යංග ප්රබහත් තිරකයත්න
ලිඹන අතුගකෝයරගේ ගදෝන ගීලහනි චන්දි අතුගකෝයර
ලිඹන අතුගකෝයරහගේ ගීතිකහ භදුහනි
ලිඹන අතුගකෝයරහගේ ගදෝන ඉගේහ අතුගකෝයර
ලිඹන අතුගකෝයශරහගේ ධනුෂි ප්රහදිනි කරුණහයත්න
ලිඹන ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ දිල්වහනි කුභහරි
ලිඹන ආයච්චි කංකහනේගේ මුරහ ජීනී
ලිඹන ආයච්චිගේ ආලහ භධුහනි ලිඹනගේ
ලිඹන ආයච්චිගේ චරිතහ ජඹමිණී අභයසංව
ලිඹන ආයච්චිගේ චහභලී චතුරිකහ ජඹවීය
ලිඹන ආයච්චිගේ දිල්රඔ තත්යණි ගඳගේයහ
ලිඹන ආයච්චිගේ නිලුක්ෂි නදිලහ ගඳගේයහ
ලිඹන ආයච්චිගේ විජිනි ඹහයහ ප්රබහශිනී ලිඹන ආයච්චිගේ
ලිඹන ආයච්චිගේ සුදීය භධුංඛ ගුණතිරක
ලිඹන ආයච්චිරහගේ හිගයෝඡහ ලිඹනආයච්චී
ලිඹන ගභගේ හයදහ ප්රගභෝදි
ලිඹන ගගදය නිංලරහ භධුයංගනී විගජ්යත්න
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ලිඹන ඳතියණගේ චහරුණි රක්ෂිකහ
ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ තිලිනි දුරහංජලී භළණිගක්
ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ ධනුෂිකහ ජනනි කුභහරි
ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ භධුෂිනි නිල්මිකහ
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ලිඹනආයච්චිගේ ඉගනෝකහ ජඹසුන්දය
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ලිඹනගභගේ දිලිෂිකහ භහලි
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ලිඹන ඳතියන්නළගවේරහගේ නියංජනි කරුණහයත්න
ලිඹන ගේඩිගේ භදුකහ නිහදි
ලිඹන මුදිඹන්ගේරහගේ හන්දිකහ වික්රභසංව
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ලිඹනගේ ට්රිහනි ලෂී ප්රඵහ වීයතුංග
ලිඹනගේ ධනුෂිකහ භධුන්ති
ලිඹනගේ ධනුසක රහිරු භධුභහල්
ලිඹනගේ නතහහ ගේන්දි ගඳගේයහ
ලිඹනගේ නදීකහ ඉහරි ලිඹනගේ
ලිඹනගේ නදීකහ දිල්වහනි
ලිඹනගේ නගෝදහ දිලසභලී
ලිඹනගේ නිගයෝහ ංජීනී ලිඹනගේ
ලිඹනගේ නිරංකහ කුභහරි ලිඹනගේ
ලිඹනගේ නුනි සුපුන් ගඳගේයහ
ලිඹනගේ පියුමි භගනෝරි
ලිඹනගේ ප්රිඹංකහ භධුබහෂිණි ගඳගේයහ
ලිඹනගේ භධුහණි ජීන්ති කුභහයසංව
ලිඹනගේ රුණි දභහලී
ලිඹනගේ භන්තිකහ කුභහරි ලිඹනගේ
ලිඹනගේ සුපුනි නිරක්ෂිකහ ලිඹනගේ
ලිඹනපුයගේ ප්රන්න භධුජිත් සුදේන ප්රනහන්දු
ලිඹනයහජ භන්ත්රිරහගේ තයංග ගයොහන්
ලිඹනහදුය විචිත්හ ංඛනී සල්හ
ලිඹනහයච්චිගේ ගදෝන ලයිනි ලිඹනහයච්චි
ලිඹන්නරහගේ නිලහ ප්රිඹංගනී ගඳගේයහ
ලිලහනි ලහනිකහ ගවේහවිතහයණ
ලිහිණි වංෂිකහ සුදුසංව
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ලිහිණිකඩු ආයච්චිගේ තිළිණි සගටරහ
ලිහිණිකඩු ආයච්චිගේ ගදෝන සුජීහ ප්රිඹන්තිකහ
ලිහිනිකඩුගේ ගදෝන ඇන්ටනට් ඉගේහ ජඹේධන
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ගරකු ගඳොන්නේගඳරුභගේ දමිත් ප්රිඹලහන්
ගරනගර ආයච්චිල්රහගේ වේණී නදීකහ ගුණේධන
ගරන්ගභ ආයච්චිගේ ඉහනි නිලුෂිකහ ගඳගේයහ
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න්නිආයචිගේ ගදෝන ඈන් ගකෞලරයහ
න්නිආයචිචිගේ ජනක ගඳේයහ
න්නිආයච්චි කංකහනභරහගේ අචරහ හයංගි න්නිආයච්චි
න්නිආයච්චි කංකහනේගේ වංනි ගනළුේ කුභහරි
න්නිආයච්චි කන්කහනභරහගේ දුවින්දි ්ගේකහ න්නිනහඹක
න්නිආයච්චිගේ අගේස මිලින්ද දකන්
න්නිආයච්චිගේ වෂිනි ඩිගන්හ
න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිල්මිණි කුභහරි න්නිනහඹක
න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිංක භධුවංස න්නිනහඹක
න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්ත සරි පුසඳ කුභහය
න්නිසංවගේ නන්දනි උඳභහලි දිහනහඹක
යකහගගොඩ කංකහනභරහගේ නුන් පුසඳකුභහය
යකහත්ගත් ගකොටගක්ගදණිඹ ගකෞලරයහ භධුබහෂිණි ජඹයත්න
යදිගර ආගඩොක්කහය ගගදය අරුණි බුේධිකහ චන්ගරසන
යහගගොඩ කන්කහනේරහගේ ගදොන් ඳගභෝදයහ චතුයංගි යහගගොඩ
රිග ගජයසම මුදිඹන්ගේරහ පියුමි ආගරෝකහ ගෞභයහ කුභහරි
අයගේගඳොර
රුණි ්ක්ෂිකහ ඩඹස කුභහයණතුංග
රු විතහයනගේ අලහරි ප්රගඵෝදිකහ ගෝභවීය
රුේගඳරුභ ගදෝන නිංරහ භහලි
ේණකුර අගරේඳගේ තිලිනි වංභහලි ප්රනහන්දු
ේණකුර ගදහිරගේ අලහනි රිභහහ ගකොසතහ
ේණකුරසුරිඹ ආයච්චිගේ ගදෝන චරනි නිරක්ෂිකහ
ේණකුරසුරිඹ ඳටඵළඳිගේ තිළිණි තහයකහ
ේණකුරසුරිඹ මුවන්දියේගේ ලෂිනි නිලුෂිකහ පීරිස
ේණකුරසුරිඹ යංග හස
ේණකුරසරිඹ අගයෝ යහුල් ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ ඳටඵළදිගේ දිනහ භල්හනි ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ ගඳොන්නකුට්ටිගේ චතුයංගි භධුහණී ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ බුේධීකහ භහධවී ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ භධෂි දුරහරි ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ භහිභහ ප්රහනී තගභල්
ේණකුරසරිඹ යංගිකහ ගේඛහනි පීරිස
ේණකුරසරිඹ ංකහ අභහලි ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹ සතුමිණි ආලහ කරුණහයත්න
ේණකුරසරිඹ වහයහ යන්ස ප්රනහන්දු
ේණකුරසරිඹගේ මිර සුගරෝචන ේණකුරසරිඹ
ේණකුරසරීඹ රුෂිකහ නිේභලී ප්රනහන්දු
ේණකුන්ත ඩුගේ ජඹනි භදුෂිකහ ප්රනහන්දු
ේණගකොඩි ආයච්චිගේ ගදොන් සුමුදු ගේන්දි ගඳගේයහ
ේණසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ සුඛිතහ වංනී
ේනකුරසුරිඹ ඩුගේසත්රිගේ කහගභල් අරඔරහනි ගභන්ඩිස
රකඩගේ දිගන්හ චතුයහනි ගේනහනහඹක
රකුඹුයගේ නියහලහ උදහනි රකුඹුය
රකුඹුයගේ භයුමි ලෂිකරහ රකුඹුය
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රතය ආචහරිගේ චමීය ේඳත් රතය
රතය ආයච්චිගේ ක්රිහනි ගෞභයහ
රගේදුයගේ භගවේෂිකහ වේණී ප්රගඵෝධනී
රේත්ගත්ගගදය ගඹහ තියත්නි රේත්ත
රවන්ද ගභගේ දිගන්ෂිකහ ජීන්ති අේපුවහමි
ලිමුණි ගේගේ භගනෝජ් ඉන්දික ලිමුණි
ලිමුණි ලයහභහ දිල්රුක්ෂි
ලිමුනි ගේගේ තිරක් කුභහය අරගිඹන්න
ලිමුනි ගේගේ භගනෝහ ගංගහනි
ලිමුනි වින්ධයහ නංජනහ ගභන්ඩිස
ලිමුනිගේ බුේධික දේඳල් සුභතිඳහර
ලිමුනිගේගේ මිරහනි නින්ගහ ලීරහයත්න
ලිමුගන් අේපුවහමිරහගේ නිලකහ බුේධි ප්රබහෂිණි විගජ්ගේන
ලිසංව මුදිඹන්ගේරහගේ බුේධි වියහඡි කුභහයසංව
ලිසංව චිත්හ උදයහනි
ල්ගේගඳොරගේ නිහනි ගඹත්රිකහ ගඳගේයහ
ල්පිට කේකහනේරහගේ කුණිකහ ත්යණි අභයසරි
ල්පිට ගභගේ කසුනි රක්ෂිකහ
ල්පිට ගභගේ භදුෂිකහ ධනංජනී
ල්ගඳොර කන්කහනභරහගේ තරිඳු කසුන් ල්ගඳොශ
ල්ගඳොර ගභගේ උපුලි සුරක්ඛනහ
ල්ගඵෝතරගේ නිභහලහ ගේන්දි භයසංව
ල්මුනි ගේගේ ඳුනි ගකෝෂිරහ ජඹයත්න
ල්රකළටිඹරහගේ දුරහනි භන්භහරහ ජඹගේන
ල්ලිර ගභගේ විදුරක්ෂිකහ චින්තනහ
වුරන් ගඵොගක් ගභගේ ප්රහේනනහ ගේන්දි ගභගේ
ේරන්ගඵොක්ක ආචහරිගේ පියුභලී ලශිකරහ
වේපුල්ලිගේ හනහ ගඳගේයහ
වේපුරුගේ ගේලහන් ංක
ළිමුණි ගේගේ ශිල්ඳහ ගේන්දි ජඹභහන්න
හච්චි වළන්නදිගේ ප්රබහත් ලහන්ත
හඩිගේ ගභයහරරහගේ චමින්ද ජඹලහන්ත
හේදුගේ බුේධිකහ ගලවහනි ඩඹස
හරිඹ ඳතියන්නළවළරහගේ නිංරහ දිල්රුක්ෂි ජඹවීය
හරිඹේගඳරුභ අේපුවහමිල්රහගේ දසුනී කල්වහරී
හවින්ගන් ගගදය දුරහන්ජනි පිඹගේන
හනහ චතුයංගනකී ගේනහනහඹක
හර මුදලිගේ යන්දිකහ න්දීඳනී විභරවීය
හර මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර නිගයෝන් ජඹමිණි ගනයත් හර
හර මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ ප්රිඹදේලනි හර
හර මුදිඹන්ගේරහගේ ටිරඔරි කුභහරි ගවේයත්
හර මුදිඹන්ගේරහගේ ලකනහ දිල්කක්ෂී හර
හරගේ යහංගිකහ භධුන්ති
හල්තිරක ගුණේධනගේ ප්රිඹන්කය
හවර තන්ත්රීගේ අචිනි සුවිනිතහ ගඳගේයහ
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ළලිකර විතහනගේ ජඹනි විගේශිකහ
ළලිකර විතහනරහගේ නිතයහ සුරක්නහ භධුහනි රු්රිගු
ළලිකරගේ ගදෝන ගේණුකහ ගවේභභහලි කුභහරි
ළලිකුඹුගේ ගගදය දිල්වහනි කුභහරි උඩගභ
ළලිගකොන්නගේ තහයකහ ධනංජනී
ළලිවිට අංගගොඩ ලිඹනගේ උචිත ඳුනි ගකෞලල්ඹ
ළලිවිට අංගගොඩ ලිඹනගේ වසනි ළලිවිට
ළලිගේරිඹගේ නිගේහ අනුයංගි ගඳගේයහ
ළලියගේ කසුන් වේ සුමිත්ේණ
ළල්ර ගවේගේ නිේභහණි නිංරහ ඡඹසංව
ළල්රත්තගේ නිලකහ ංජීනි
ළල්ගවේන කන්කහනේරහගේ ගොනහලි සුරක්ෂිණි
ළගේ විලිඹේ භළල්කේ ගඩේ වීයසංව
ළරගේ මිත් චහභය ප්රනහන්දු
ළගේගගදයරහගේ මිහිරි ශියහනි ළගේගගදය
ළහිගර කුඹුගේ ගගදය භධහ වසනි චන්රසරි
ළහිගර චහේලිස සංග්ොරහගේ අචිනි සුගරෝචනහ
ෆර ආේච්චිරහගේ චහන්දනි භධුභහලි
ෆරගේ කුනි චභරිකහ නන්දන ගඳගේයහ
ෆරගේ ංකහ චතුහනි ගඳගේයහ
විකුභ ආයච්චිගේ අගේහ දිල්වහනි වික්රභසංව
විකුභයත්න ආයච්චිගේ භධුලංඛ
විකුභයහරරහගේ ශ්රීභහලී අනුරුේධිකහ වික්රභසංව
වික්ක්රභහයවිවි අේපුවහමිරහගේ මියහ සුබහෂිනි වික්ක්රභහයවිවි
වික්රභ ආයචිචිගේ ගකෞලරයහ රක්භහලී යහජඳක්
වික්රභ ආයචිචිගේ ගදොන් උගේස භධුංක වික්රභආයචිචි
වික්රභ ආයච්චි ගකොට්ටරගේ දුරහනි භන්භලී
වික්රභ ආයච්චි ඳතිකන්නළවළරහගේ ඹගලෝධහ භධුහනි
වික්රභ ආයච්චිගේ අගඹෝමි ත්රහ වික්රභආයච්චි
වික්රභ ආයච්චිගේ චින්තහ සුජිනි
වික්රභ ආයච්චිගේ දේණහ භදුන්ති
වික්රභ ආයච්චිගේ දිනුහ නදීලහනි
වික්රභ ආයච්චිගේ ගදොන් ඹසත ්හන් වික්රභසංව
වික්රභ ආයච්චිගේ රක්භහලි සුදේලනී භයනහඹක
වික්රභ ආයච්චිගේ සතුමිණී ගනවියත්න
වික්රභ ආයච්චිගේ සුගේකහ වේණි ගුණතිරක
වික්රභ ඳතියනරහගේ ධනුජහ සයුභහලි ගුණේධණ
වික්රභ ගේඩිගේ දිගන්ෂි ගකෞලරයහ අගේයත්න
වික්රභ යහරරහගේ කුහනි දිල්රුක්ෂි අගේසංව
වික්රභආයචිචිගේ නිගයෝහ දේලණී
වික්රභආයච්චි අේපුවහමිරහගේ චන්දිභහ කරයහණි
වික්රභආයච්චි අේපුවහමිරහගේ තහරුකහ භනලී වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චි අේපුවහමිරහගේ යසුනි වංසකහ වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ත්මි විගරෝෂිනි වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චි ඳතියන්නළවළරහගේ නදුනි සුගේතහ වික්රභආයච්චි
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වික්රභආයච්චි විතහනයහරරහගේ භධුන්ති ඳවිත්හ වික්රභසංව
වික්රභආයච්චිගේ අවිනි චතුරිකහ වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චිගේ ඉහයහ වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චිගේ ජඹනි ධනුසකහ වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චිගේ දීඳහනි චතුරිකහ වික්රභආයච්චි
වික්රභආයච්චිගේ ලශිකහ තිළිණි වික්රභසංව
වික්රභකහයලු ආයචිචිරහගේ සුමුදු චහඳහ භධුන්ති
වික්රභගේ ගේලප්රිඹ යත්නහඹක
වික්රභතන්තිරිගේ ජන්තහ න්ධයහ කුභහරි
වික්රභනහඹක අේපුවහමිරහගේ ගඹත්රි ජඹතිරක
වික්රභයත්න භහතය ආයච්චිගේ චතුයහණි ඳවිත්හ
වික්රභසංව ආයචිචිගේ ගයොහනි කහංචනහ වික්රභසංව
වික්රභසංව ආයච්චිගේ දුනි භධුෂිකහ
වික්රභසංව ආයච්චිගේ වේනහ ගඹහනි වික්රභසංව
වික්රභසංව ආයච්චිරගේ චිනි චගභෝදහ කුභහරි
වික්රභසංව ගේරත්ගේ වේරහල් ගරේන් ද සල්හ
වික්රභසංව ඳතියණගේ භධහ රක්භහණි වික්රභසංව
වික්රභසංව මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධ වංසභහලි වික්රභසංව
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විගජ්සංව දිහනහඹකගේ දුයන්තහ භධුබහෂිණි
විගජ්සංව ඳතියන්නළවළරහගේ උදහය බුේධික චතුයංග
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විගජ්සංව ගේඩිගේ ශ්රී කුමුදු කහංචනභහරහ
විගජ්සංව මීගල්රගේ රිේමි ශිකරහ විගජ්සංව
විගජ්සංව මුදිඹන්ගේරහගේ අභහලි චතුයහනි
විගජ්සංව මුදිඹන්ගේරහගේ ගකයලරයහ දුරහංජනී විගජ්සංව
විගජ්සංව මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහංගනී ලෂිකරහ භගනෝජි
විගජ්සංව
විගජ්සංව ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ වේණී රක්භහලි විගජ්සංව
විගජ්සංව ගවෝකන්දගඳොර කන්කහනේරහගේ මිතිරහ නගඹෝමි
විගජ්සංව
විගජ්සංවගේ තිලිනි භදුලහණී
විගජ්සංවගේ අනුයහධි ශ්රී රංකහපුය විගජ්සංව
විගජ්සංවගේ කසුනි දුනිකහ අභයගේකය
විගජ්සංවගේ චන්න ප්රබහත් විගජ්සංව
විගජ්සංවගේ තක්ෂිරහ භධුන්ති විගජ්සංව
විගජ්සංවගේ තින්කහ නඹනහන්ජලී
විගජ්සංවගේ දුමිදු රක්හන් අභයගේකය
විගජ්සංවරහගේ නුන්ති භදුෂිකහ විගජ්යත්න
විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුෂි චමියහ විගජ්සුන්දය
විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී භන්තහ විගජ්සුන්දය
විගජ්සුන්දයරහගේ යලසමිකහ භධුහනි
විගජ්සුරිගේ දිනුහ ජඹභහලි විගජ්සුරිඹ
විගජ්සුරිඹ ආයච්චිගේ පියුමි අගඹෝදයහ චතුයංගනී
විගජ්සුරිඹ ආයච්චිගේ ෂිනි බහගයහ විගජ්සුරිඹ
විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ගනත්මිණි විගජ්සරිඹ
විගජ්ගේකය ඉගනෝකහ ඳුන් කුභහරි
විගජ්ගේකය භවවිදහනරහගේ නිලුකහ වේණි ගඳගේයහ
විජ්ජහඳතිඹරහගේ අගේහ භදුහනි දඹහයත්න
විජ්ජහරඳගේ චන්දිභහ ප්රිඹදේලනී
විටිගර ආචහරිගේ අනුහ දිල්වහනි
විටිඹර විදහනගේ ගදෝන නදීලහ ගඹහත්රී විදහනගේ
විතහන අේපුවහමිරහගේ චිත්හ අභහලිකහ
විතහන ආයචිචිගේ ඩිරහනි චන්්රිකහ භධුන්ති
විතහන ආයචිචිගේ දමිත් ගයෝහන් තුහය ගඳගේයහ
විතහන ආයච්චිගේ අරුණ තිසචන්ර
විතහන ආයච්චිගේ ඳේමිණි භංගලිකහ ජඹතිරක
විතහන ආයච්චිගේ ඳහලින්ද කණිලසක කුභහය
විතහන ආයච්චිගේ යංගන කළළුේ භධුංඛ
විතහන ආයච්චිගේ ලසකරහ ගේන්දි
විතහන ආයච්චිගේ ලයහමිරහ නදීභහලි
විතහන ආයච්චිරහගේ ඕදී භදුහණි විතහනආයච්චි
විතහන ආයච්චිරහගේ ධේභයත්න ජඹගකොඩි
විතහන කංකහනභරහගේ ගවේයන්ති නගෝදයහ
විතහන කුරුේපු ආයච්චිගේ ත්රහ උදහරි කුරුේපු
විතහන තන්තිරිගේ යන්ගි කක්හනි
විතහන ඳතියණරහගේ වසත චතුයංග
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විතහන ඳතියන්නළවළරගේ තගභෝදි ධනංජිකහ
විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ වේණි එයංගහ විතහන
විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ දුරංජලී ගවේභභහලී නයත්න
විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ භවුඹහ ගුණයත්න
විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ හනිකහ භදුයංගී යණතුංග
විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ හිරුනි චතුයංගි ජඹවීය
විතහන ඳතිකන්නගවරහගේ වියහජ් ංජී ඳතියණ
විතහන ඳතිකන්නළවළරහගේ වේ ශ්රීකහන්ත කරුණහනහඹක
විතහන ඳතිරුන්නළවළරහගේ උදහරි දුනිකහ වික්රභසංව
විතහන ඳල්පිට ගකොයරගේ ගීත් ඉන්දික චන්ගරසකය
විතහන ඳළල්පිට ගකෝයරරහගේ ජිනි යංකහ
විතහන ඳළල්පිට ගකෝයහරරහගේ කුහනි කුන්තරහ
විතහන වීයසංව ආයච්චිගේ පියුමි භධුහණි වීයසංව
විතහන වීයසංව ආයච්චිරහගේ අංගිකහ
විතහන වීයසංව ආයච්චිරහගේ කේමිනි අනුත්තයහ වීයසංව
විතහනආයචිචිගේ ඩඹනහ ලහනිකහ භධුන්ති
විතහනගේ කල්ඳ විදුයංග විතහන
විතහනගේ චතුරිකහ ංජීනී
විතහනගේ චරිතහ රක්භහලි
විතහනගේ ඩිරහන් නිල්මිණී
විතහනගේ ගදොන් දිමිත්රී ප්රනිත් විතහනගේ
විතහනගේ නතහහ භධුන්ති ගඳගේයහ
විතහනගේ නිපුණී සුරක්ඛණහ විතහනගේ
විතහනගේ ප්රිඹංගිකහ පුසඳහ කුභහරි
විතහනගේ භදුහනි ජඹනි විතහනගේ
විතහනගේ මිහියහණි ආඹහචනහ දභහලි කුභහයතුංග
විතහනගේ ගේහ චහභනී
විතහනගේ යභණී
විතහනගේ දරුනි භධුවංස
විතහනගේ හගරිකහ භධුබහෂිණි
විතහනගේ සළිදි කුභහරි
විතහනගේ වසත භදුයංග
විතහනහයච්චිගේ නන්දන නුන් ගෝභයත්න
විතහයණගේ අයුහ ගගෞරි දින්ඹහ
විතහයණගේ ගදෝන කුභහරි ගක්රහ ගුණේධන
විදහන ගභගේ තිලිනි දුලීකහ වේණී
විදහන ඳතියනගේ භයුරි දිල්රුක්ෂි ගුණේධන
විදහන යහරරහගේ කසුන් රලින්ද
විදහන යහල්රහගේ ඉයන්තිකහ අංජනි ඵන්ඩහය
විදහනගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි ජඹසංව
විදහනගේ තක්ෂිරහ දිරහනි දිහනහඹක
විදහනයහරරහගේ නදීකහ ලයහභලී
විදහනරහගේ දිසනහ දභඹන්ති ගවේයත්
විදහනරහගේ ශිගයෝමි ලහමිරහ ගොයිහ
විදහගනරහගේ අන්ති ප්රබහසරී සුභනදහ
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විදිසංව වින්දයහ දඹහන්ගි විදිසංව
විනඹහචහරිඹගේ සුබහෂීනි කුභහරි වික්රභයත්න
වින්දයහ දිල්රුක්ෂි ජඹවීය
විභේලණි ආගරෝකහ කසතුරිආයච්චි
විභේෂිකහ භධුහනි කටුදේගඳගේ
විභරසංව ආයච්චිරහගේ පුපි කුභහරි ගඳගයයහ
වියක්ගකොඩි ආයච්චිරහගේ දිල්රුක්ෂිකහ කරුණහයත්න
වියපුගේ ඩිරහන්ති ජඹභධු පුනහන්දු
වියේපුලිගේ යසකහ නිල්මිණි
වියසුරිඹ අේපුවහමිරහගේ චරනි අනුරුේධිකහ වියසුරිඹ
වියගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ දසුනි නියංගහ වීයගේකය
වියවංදි දුනි භධුෂිකහ රඳයත්න
විරගගදය ආචහරිගේ ගඹත්රී භධුහනී
විරඵඩ කංකහනභරහගේ නුන්තිකහ ඩිල්හනි ගුණේධන
විරඵඩ ඳතියගේ අලහන් රක්භහල්
විරගඵොඩ අච්චිගේ භහලි විරඵඩ ආයච්චි
විරරේප්රළන්සසකුගේ කුමුදි යංගිකහ ගෝවිස
විල්රන් ෆ්රළන්සසගේ යජිණි ගකෞලරයහ ගෝවිස
විල්රෂසයහන්සසකුගේ නි දිගල්කහ ගෝේස
විගේකහ නිවතභහනී වීයතුංග
විලහඛහ ප්රිඹදේලනී ජඹරත්
විලසහ නිරක්ෂි නේභදහ කුභහරි විගජ්සංව
විසණු ගේගේ ලහනිකහ ඉඳුනිල් ගනවියත්න
විසමි ගටවහනි කයන්ගදනිඹ
වී ඵේද ආයච්චිගේ නිරක්ෂි භදුන්ති ගඳගේයහ
වී ඵේද ආයච්චිගේ සුගේකහ භදුහනි ගඳගේයහ
වීඵේද ආයච්චිගේ රුචිනි භධුෂිකහ ගඳගේයහ
වීයකුට්ටි ආයච්චිගේ පියුමි නිංරහ
වීයගකොඩිගේ අනුහ සුබහෂිනී ජඹතිස
වීයගකෝන් කන්කහනභරහගේ නිලයහමි ෂිකරහ
වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගරනිටහ ඳේමි දිහනහඹක
වීයගකෝන්ද ආයච්චි අරුත් ආසරි ද සල්හ
වීයක්කුට්ටි ආයච්චිගේ දිල්හ යහනි විගජ්යත්න
වීයක්ගකොඩි අේපුවහමිරහගේ තරිනි නියහලහ වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩි අේපුවහමිරහගේ සගන්කහ වරින්දි වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩි ආයච්චිරහගේ භධුක දුල්හන් වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩි දඹහයත්නගේ ජිනදහරී කහවින්දයහ
වීයක්ගකොඩිගේ චන්දියහ ත්යනී වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩිගේ නිපුන විදුයංග වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩිගේ ප්රදීඳහ ප්රහදිනි වීයක්ගකොඩි
වීයක්ගකොඩිගේ වීලසනයහ තත්යණි
වීයේපුලි ගභගේ චතුය වේහ්ඩ
වීයේපුලිගේ අන්ති ඉහයහ
වීයේපුලිගේ කණිසක දරුන් වීයසංව
වීයේපුලිගේ නදීක ප්රඵහත් ඉන්රයත්න
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වීයේපුලිගේ භනීහ ගකෞඹහංගී වීයගකෝන්
වීයේපුලිගේ භගවේස කල්ඳගේ
වීයේපුලිගේ යලසමි ඉහයහ ප්රනහන්දු
වීයඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ හියහන් භධුංඛ
වීයඵහහු මුදිඹහන්ගේරහගේ ලෂිකරහ වේනී
වීයමු්ඩඩගේ රඔයන්ති එයන්දිකහ ප්රනහන්දු
වීයමුන්ඩගේ ගවේලී නිේරහ විභරවීය
වීයයත්න භවවිදහන මුවන්දියේගේ වේෂී විලහන්තිකහ
වීයයත්න භවවිධහන මුවන්දියමිගේ වෂිනි විලහන්තිකහ
වීයේධන ඡඹසුරිඹ අේපුවහමිරහගේ ලයහනිකහ නිලුක්ෂි ඡඹසුරිඹ
වීයේධන ජඹසුරිඹ අේපුවහමිරහගේ තුහන් නුන්ප්රිඹ ඵ්ඩඩහය
ජඹසරිඹ
වීයේධන ඳතියන්නළවළරහගේ ඉගේහ භහලි
වීයේධන ඳතියන්නළවළරහගේ නිරංකහ භදුන්ති
වීයේධන ඳතියන්නළවළරහගේ ඳනි නිලෂිකහ වීයේධන
වීයංගරිගේ අනුයහධහ කල්ඳනී ප්රනහන්දු
වීයංගිරිගේ ගජසමින් චේඳහ
වීයසංගිලිගේ කහංචනහ චන්දිභහලි
වීයසංගේ ඳතියණගේ චමිරහ දභඹන්ති
වීයසංව අයච්චීරහගේ වින්ධයහනි දිලුශිකහ වීයසංව
වීයසංව ආයචිචිගේ ංක ඉන්රජිත්
වීයසංව ආයච්චිගේ තත්යහ චරනි රඳසංව
වීයසංව ආයච්චිගේ දිලිනි නදීහ වීයසංව
වීයසංව ආයච්චිගේ දිලිනි ඳවිත්හ ප්රනහන්දු
වීයසංව ආයච්චිගේ නිගයෝහ උදඹංගනී
වීයසංව ආයච්චිගේ ගයෝජනි කුභහරි
වීයසංව ආයච්චිරහගේ බුේධික ේඳත් වීයසංව
වීයසංව රඔගඹෝරි අනුත්තයහ පීරිස
වීයසංව තනුඡහ දිල්වහනි ද සල්හ
වීයසංව ඳතියගේ චලිත භධ වීයසංව
වීයසංව ඳතියගේ පියුමි සහයහ වීයසංව
වීයසංව ඳතියනගේ නියහහ යහදරී වීයසංව
වීයසංව ඳතියන්නළවළරහගේ ගකෝලිත චතුයංග වීයසංව
වීයසංව ඳතියන්නළගවේරහගේ නිරක්ෂි ශ්රීනිකහ භධුලහනි
වීයසංව ගේඩිගේ දිනහ ලයහභලී
වීයසංව මුදලිගේ චමිමි භධුහනි
වීයසංව මුදලිගේ දිරක්ෂි නදීලහනි
වීයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ යුගේකහ චතුයහනි වීයසංව
වීයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භහල් නිගයෝණ වීයසංව
වීයසංව විදහනරහගේ වේහ විලසහනි වීයසංව
වීයසංවගේ ඉගනෝකහ දිල්රුක්ෂි ද සල්හ
වීයසංවගේ චන්දිභහ රුනි වීයසංව
වීයසංවගේ වේණ මිහියංග සුයවීය
වීයසරිඹ ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ඳේදි ගේන්දි වීයසරිඹ
වීයසරිඹ ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ න්ති ප්රිඹදේලනී වීයසරිඹ
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වීයසරිඹ ආයච්චිගේ ගවහනි විභල්කහ
වීයසරිඹ කඩුමුට්ටුගේ තනුජහ වීයසරිඹ
වීයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹලහන්ති ලයහභහ වීයසරිඹ
වීයගේකය ගකොඩිතුක්කු යහශරහගේ ඩඹනි ඉභල්කහ වීයගේකය
වීයගේකයගේ හිභහලි චංචරහ ජඹභහලි
වීයහමුදුනගේ උගේශිකහ චතුභහලි
වීසංගගදය දිරහනි අගනෝභහ කුභහරි දිහනහඹක
ගකඩගේ චේන්ද භයසංව
ගඩික්කහය ආයච්චිගේ ධනුකහ භදුහනි ද සල්හ
ගත්තේපුලිගේ කුභහරි ජඹන්තිකහ
ගත්තසංව අේපුවහමිරහගේ ලහනිකහ නිහනි
ගත්තසංවගේ තභහහ නිේභහණි ජඹේධන
ගත්තසංවගේ ලචිනි අවින්දිකහ ගත්තසංව
ගත්තසංවරහගේ සුගන්ධිකහ දිල්වහනි
ගද ආයච්චිගේ බිගන්හ සුගේලනී අබඹගුණේධන
ගද ආයච්චිරහගේ චිනි හිභහශිකහ ගද ආයච්චි
ගදගගදය නිලහදි අනුඳභහ ගදගගදය
ගදගගදය ශ්රීඳහලි ගෞභයහ කුභහරි ගදගගදය
ගදගේ චහභය තුසත කුභහය
ගදගේ දිලිනි තක්ෂිරහ ධියගේකය
ගදගේ නදීහ භදුහනි
ගදගේ නිංරහ කුභහරි
ගදගේ භල්හන් චතුයංග ගඳගේයහ
ගදගේ හිරුනි චභරිකහ ධීයගේකය
ගදගේසත්රිගේ දිලිනි චතුරිකහ භධුලහනි සල්හ
ගදයහරරහගේ සුබහණි දිල්රුක්ෂි
ගන්ඩගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඹගේන්ර ජගේස තිරකයත්න
ගයගගොඩ අේපුවහමිරහගේ කවින්රහ ගභෝදි ගඳගේයහ
ගගල් දුයඹරහගේ කුන්තරහ
ගගල් ඵඩල්ගේ චන්රහනි ප්රිඹංකහ
ගල්ගභගේ අරුගනෝද ගඹහන් ක්රිලහන්ත
ගල්ගභගේ ජඹනි නිංරහ ගඳගේයහ
ගල්රක්කටිටු මුදිඹන්ගේරහගේ වේෂිකහ භධුහනි සරිඹහනන්ද
ගල්රඵහරගේ ලෂිභහ ගයොගලේන් ගකෞරහ
ගල්රහයි ගඳරුභහ දිලිනහ ගේදුණු ජහනකී කුභහයගේ
ගගවයත්ත කහංකහනභරහගේ වෂිනි උගේශිකහ
ගශගගගඳොර ධේමිසය හිමි
ගේයගරගේ තිය ඉහන් ජඹගේන
ගේයගගොඩ විදහගනරහගේ බිඹංකහ ජඹයංගි ගේයගගොඩ
ගේයගගොඩගේ ගදෝන ගේනකහ ගේන්දි
ගේයගගොඩගේ ගලනහඹහ කුමුදිනී
ගේරහ තන්ත්රීගේ සුගඵෝධහ නියංජී
ගේරහතන්ත්රි ගුරුන්නහන්ගේරහගේ තනුජහ වේභහලි ගේරහයත්න
ගේරහතන්ත්රිගේ අනීහ ඉහනි ගඵොගත්ජු
ගේරහතන්ත්රිගේ භධුහනි යසකරහ ගඵොගත්ජු
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ගේළල්ගදනි කන්කහනභරහගේ චහරුණී ශිකරහ
ගේළල්ගදනිඹ ඳතියන්නවරගේ සුජහනි රපිකහ දිල්රුක්ෂි
ගේළල්ගදනිඹ යහශරහගේ වේණී භධුශිකහ ජඹරත්
ලරඔරහ තුහරි විගජ්වික්රභ
ලෂිනි නදීයහ විදහනඳතියණ
ලහනි වහයහ ගත්නුය
ලහනිකහ වසමිත කඹුරුගගොඩ
ලහමිනහ චන්රභහලි ගවටිටිආයච්චි
ශියහනී දීඳසකහ ගප්රේභදහ
ශින්තී ගේදුනු රුන්පුය
ලයහභලී කුභහරි භල්ගදනිඹ
ලයහභහ නිලහනි ගේනහයත්න
ශ්රි ලේධසංව යත්නඵ්ඩඩහය ගදෝන භගවේෂිකහ නිේභහණි පිඹේධන
ශ්රිනහයහඹන ඵමුනු මුදිඹන්ගේරහගේ නිේභරහ ජින්ති ශ්රිනහයහඹන
ශ්රී කවිරක්ණ ඳ්ඩඩිත් ගකෝයරහගේ ගදෝන චතුයංගි ජනනි
ශ්රී භන් ලහනිකහ යහජඳක් ඳතියහජේ
ශ්රීභහ යණංගි භධුහ ඵ්ඩඩහයගගොඩ
ශ්රීභහලි නිංරහ එදිරිංව
වින් උගේක ඵ්ඩඩහය කළුඳතියණ

906980690V
825410597v
945771771V
767200463V
199061003257
925412422 V
921881045V
199152002136
837160669V
815951166V
916352042V
906962004V
935120276V
925501476 V
926991507V
895132128V
878013085 V
857541448V
199201702350

හභලි ගේලහනි භයසංව
හගභන් භළදගභ
ගඹහන් නදිසක සුයවීය
ගරින් දිල්වහනි ජෆන්ස
ගේන් ගච්තිඹ ද සල්හ
ංගඳහර ආයච්චිගේ අචිනි හනිකහ දිහනහඹක
ංගීතහ භන්භලී යග්ඩපුය
ංඝඳහර ආයච්චිරහගේ සුගනත් භලින්ද දිහනහඹක
ංඡීනී ප්රිඹදේශිකහ ගේනහනහඹක
ංඡීවි විදයහයත්න
ංජී වික්රභසංව
ංජී ශිගයෝමිකහ යත්නහඹක
කර ල්ලි ආචහරිගේ ප්රිඹහලහ චහරුගක්ෂි ජඹසරි
ඟසංව ගේගේ අචිරහ ඒහරඔ යණසංව

866553025 V
197961302043
883642775V
898081222 V
951780685V
935472326V
908643852V
910470604V
937681011 V
750740227V
832350400V
925851540V
905800426V
916080484V
198863100285
916230699v
867610324V
926550691V
937991142V
907900134V
935691281V
938193118V
927270170V
918493077v
906702576V
925650366V

චිත්හ රක්හණි එදිරිසංව
චිනි උගේෂිකහ පින්නගගොඩ
චිනි එයංගහ කුභහරි ගඳොල්ගකොටු
චිනි කුහනි ගේසරි නහයහඹන
චිනි නවීන්රහ ගේවළල්ර
චින්තනි වීඡඹසංව
ජිති දිල්හණි වික්රභහයච්චි
ට්ටේබි ගුකන්නහන්ගේරහගේ කුණි අගයෝහ
තයසංව ආයච්චිගේ ගඹහත්රි සුරක්ඛනහ
තයසංවගේ ගදොන් දිල්ෂීකහ අගේෂි තයසංව
ත්තඕගේ ගදෝන තහයකහ භධුන්ති
ත්තේබිගේ මිවහයහනි උත්ඳරහ අගේගේකය
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ත්තේබිගේ චිත්හ කල්ඳනි අගේගේකය
තයහ යහජකරුණහ
දගිරි ඳතියන්නළවළරහගේ වසනි කුනිකහ දගිරි
දගිරි ඳතිරුන්නළවළරහගේ ඉගේහ ගඹහනි
දකන් සුබහන අගේසරිේධන
දරුනී නිගේෂිකහ ලිඹනආයච්චි
දර කුභහරිකහ ඵහරසුරිඹ
දීේ දිල්යංග යන්මුතුපුය
දුනි උගේෂිකහ ගේසංව
දුනි නිරක්නී ගුණයත්න
න්දයහදුය ලහමික අහන් ද සල්හ
පු ආයචිචි රුවිනි තයංගහ
පුගවත්ත නහනහඹක්කහයගේ කණ චතුයංග නහනහඹක්කහය
භන්කුර ගජෝතියත්නගේ යංගිකහ නිලහදි භන්කුර
භන්තුහ ේ රඹන්ති නිේභහනි
භයගකොන් ආයච්චිගේ චන්දන කීේති භයගකෝන්
භයගකෝන් අේපුවහමිරහගේ භංජුරහ ඩඹස භයතුංග
භයගකෝන් ගභයහරරහගේ හනහ භදුලහනි භයගකෝන්
භයගකෝන් ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ලහන්ති උදඹකුභහරි
භයගකෝන්
භයගකෝන් ගඳරුේබුලි ආයච්චිගේ වෂිතහ ංජීනී භයගකෝන්
භයගකෝන් ගඳරුේබුලි ආයච්චිරහගේ ඉහයහ ංජීනී
භයගකෝන්
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අඹන්ති හයංගහ භයගකෝන්
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉභල්ක ගවහන් භයගකෝන්
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ ධනංජනහ භළණික් ඵ්ඩඩහය
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්කහ චතුයහණි ගේනහයත්න
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නගෝදයහ ප්රහදිනී ඵ්ඩඩහය
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භගනෝරි භයගකෝන්
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ජහනි දිල්යංගි භයගකෝන්
භයණහඹක ඳතියරහගේ ප්රණීත් සුයංග ගේනහයත්න
භයතුංග අේපුවහමිරහගේ යුගේකහ නදීහනි
භයතුංග අේපුවහමිරහගේ රක්ෂිකහ භදුලහනි
භයතුංග ආයච්චිගේ වංසනි එයන්දිකහ භයතුංග
භයතුංග ආයච්චිරහගේ ඉහය භධුහනී වික්රභසංව
භයතුංග ගුණේධන ගකෝයරහගේ ගදොන් භගනෝච් ප්රන්න
භයතුංග
භයතුංග ගුණේධන ගකෝයහරරහගේ ගදොන් චමිදු අරංක
භයතුංග මුවන්දියන්ගේ ගදෝන ෂිනි රුන්තිකහ
භයතුංග මුවන්දියේගේ ගදෝන ප්රහදි හනහ
භයතුංග යන්දුනු අේපුවහමිරහගේ පුසඳහංජලී ගේවිකහ භයතුංග
භයතුංග ලිඹන ගභොගවොට්ටිගේ ගදෝන ඉහයහ හගලි භයතුංග
භයදිහකය යහජඳක ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ ගොනහලි
දිභන්තිකහ භයදිහකය
භයදිහකය යහජඳක් ගභොගවොට්ටරහගේ ගදොන් අගේර ඉහන්
භයදිහකය

885680100V
948533057V
926323059V
917520798V
873250216V
938181497V
918021795 V
921521138v
937491930V
948120054V
851540121 V
895293296V
199413301939
877410536V
927871157V
793432224V
886562004V
947701274V
848533823V
826240180V
936451918V
927070510V
930610836V
956772273V
868201576v
938353921V
825440941 V
956431212v
891584598v
937370229V
906041537V
198871702013
906170760V
890461859V
821410460V
946960012V
948553724V
887303231V
928273598V
927723786V
199333302454
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භයදිහකය යහජඳෂ ගභොගවොට්ටහරගේ යසක ගභත්තහර
භයදිහකය
භයදිහකයගේ දිල්වහනි භයදිහකය
භයදිහකයගේ පේණිභහ විගජ්සරිඹ
භයදීය ප්රළන්සසකු දුේගහ නිගයෝධනී
භයේපුලිගේ සුමිත් විගජ්සරි
භයවික්රභ දිහනහඹක අගවේහ වේනි
භයවිය අයචිචිගේ ඉභල්කහ රක්හනි භයවිය
භයවීය ආයචිචිගේ භගවේහ පුසඳහංඡලී භයවීය
භයවීය ආයච්චිගේ ගදොන් වංස ඉහයහ භයවීය
භයවීය ආයච්චිගේ ලිනුහ ලුේබිණි භයවීය
භයවීය ආයච්චිගේ මිත කසුන් භයවීය
භයවීය ආයච්චිරහගේ ඉහයහ දිල්ලහනි භයවීය
භයවීය මුදලිගේ ගදෝන ත්රිභහලි නිංරහ
භයවීයමුදලිගේ නිරන්ති භයවීය
භයසංව ආයචිචිගේ නිගයෝහ ංඡීනී
භයසංව ආයච්චිගේ කසුනි අචිනිකහ භයසංව
භයසංව ආයච්චිගේ නදීහ ධනංජනී භයසංව
භයසංව තන්ත්රිගේ නිංරහ දිල්රුක්ෂි භයසංව
භයසංව දනහඹකරහගේ අහන් ංජඹ දනහඹක
භයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ දුලහන් ලහනක කරුණහතිරක
භයසංවගේ ජහනක රක්භහල් නයත්න
භයගේකය ්කදගඳොර ආයචිචිගේ ගදෝන ටියහණි වේෂිකහ
භයගේකය
භරි ආයච්චිරහගේ ගඹනි ංජිනි
මුදහගේ ඡිතහ කන්භලී
ේඳත් ගවයිඹන්තුඩු
ේයේපුරිගේ තිරංගිකහ නිලහදිනි
යංගුගවේහ යවීලහ තිරක්ෂි
ේඡහන් නුහේත් ඡවහන්
ර කන්ගදඹහගල් ගගදය ශහික අබිගේක
ගරලු ගේගේ විත්හ චතුයංගනී ගුනතිරක
ල්ගමු ගවේගේ තිලිනි කල්වහරී ප්රනහන්දු
ල්ගමු ආචහරිගේ කහංචනහ ධනංජනී
ල්තුය ආයච්චිගේ සුරක්ෂි තහරිකහ සරිඹආයච්චි
වුන්දහ වළන්නදිගේඳළතුේ භධුංක
වුන්රහ ගවන්නදිගේ මීය භදුයංග
ෂිනි රක්හනි මුතුනහඹක
ෂහල්දීන් ෂහතිභහ ගජසමිනහ
හක කංකහනේගේ වංස භදහයහ ගේන්දි
හරන්රඔ භධුෂිකහ ඥහණගේකය
ළරගර ගගදය දිසනහ ප්රහදිනි ගප්රේභයත්න
සංගක්ගකෝන් ඳතියන තරිදු භදුංඛ චන්රසරි
සංගන්කුට්ටි අච්චිරඅතුගකෝයරරහගේ ගදෝන චමිලිකහ ජඹවංස
අතුගකෝයර
සංගේපුලි ආයච්චිරහගේ ඉගේහ භහලි

828324470 V
887604568V
955242521V
908051106V
841162196V
926420739V
935772001V
917510652 V
897491338V
946033154V
902761659V
898632822V
828022512V
765742382V
875751557 V
957882560V
907000338V
927191326V
198736304561
199218000240
810682213v
198776600117
857604067 V
875740954 V
910821474V
925360767V
917192073V
957861113V
199508803430V
955043278V
885280668V
896573764V
935430836V
871663521V
941060870V
925341240V
826880961V
935641950V
918640240V
917404003V
871200505V
877340147V
918002952V
93

සංගේපුලිගේ ගකෞලරයහ ජහනකී දභත්රියත්න
සංගේපුලිගේ දුරහජ් ධනුසක දුරංගයත්න
සංවකුට්ටි ආයච්චිගේ වන් තහයක භයසංව
සංවඵහහු ආයච්චිගේ න්ධයහ කුභහරි
සංවභව මුදලිගේ එයංගහ වේණී
සංවයගේ පියුමි ලයහභලී දිල්රුක්ෂි
සංවර ගේඩිගග දුමිත් භධුලන්ක
සංවර ගේඩිගගදය චන්්රිකහ ගනයංජනි
සංවර ගේඩිගේ පියුමි කුමුදු කුභහරි
සංවහගගොඩ මුදිඹන්ගේරහගේ ගයවහනහ ගනුරඔ
සංවහනි පුයගේ වසනි නිංරහ
සටුගේ අනුයහධහ දිල්රුක්ෂි ගඳගේයහ
සත්යහ නිදුලහනි දන්තනහයහඹන
සන්කුගේ ගදෝන ටහෂිනි ඉසුරු රක්හනි
සන්නයිඹහ විජිතහ
සන්ව විදුයගේ ඉසරි දිභගි ජඹවීය
සේබිඹ ගවේගේ භධු රක්මිණි ශකුඹුය
සඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝෂි දිහනහඹක
සඹගුණ ගකොසගගොඩගේ භදුහනි කුභහරි
සඹමරහ පිටිඹගේ ංජි උපුල් කුභහය
සඹමරහගගොඩ ආයචිචිගේ චතුරි තිළිණිකහ කකණහතිරක
සඹමරහපිටිගේ අගේහ ගනත්මි
සඹමරහපිටිඹගේ ගදෝන නිගයෝෂිකහ එෂිමිණි සඹමරහපිටිඹ
සඹමරහපිටිඹගේ ගදෝන ගරෝඩ් ලහනිකහ භධුබහෂිණි
සයගභන් ඳතියනගේ තිළිණි රක්ෂිකහ චන්රතිරක
සරි ජඹරත් ගජෝති යත්න චතුරි වේනි
සරිගේඳර ආයච්චිගේ යසකහ දභඹන්ති
සරිභහන්නගේ නිලහදී බුේධිකහ
සරිේධන අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ තිගරෝත්භහ ප්රවීනි
සරිේධන ආයච්චිරහගේ භංජුර ලින්ද සරිේධන
සරිේධන මුවන්දියේගේ තිභහලි වසංරහ
සරිේධන යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගේන්දි සුබහෂිනි
කුභහරි යත්නහඹක
සරිේධන විගජ්සංව මුදලිගේ අභහලි භගවේහ විගජ්සංව
සරිේධන විගජ්සංව මුදලිගේ ඉහයහ භධුභහධවි වීයසංව
සරිේධන න්දඳහර ආයචිචිරහගේ කුහන්ති නිලුෂිකහ ප්රිඹදේණී
සරිේධන භයසංව මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භධුහනි
සරිසරිඹගේ අරුණි ජිත්භහ ඉල්මිණි සරිගභන්
සරිගනගේ අභහඹහ එයන්දනී ගෝභඵන්දු
සල්ඳච්චහරි නළකතිගේ ජනනි යසකරහ ප්රිඹදේලනී
සසනි තනුජහ එදිරිසංව
සීයත්නේ භහරි ඇනසටහ
සුගන්දිකහ රක්භහලි ගවේහබුවගේ
සුජිත් භධුයංග ගකොට්ටච්චි
සුදත් තිත්තරපිටිඹගේ කුමුදුනී ගක්ෂිකහ කුභහරි ගඳගේයහ

897953382V
199402703412
198634603319
938330646V
198760700294
926542117V
923124373V
848490679V
895763497V
935163021V
9071411373V
886070772V
199268603940
938062749V
788135653V
936971067V
928093476V
197681401924
885303064 V
811224618v
925953202 V
948530473V
888581286 V
917601275V
926921878V
935093295V
808114259V
945173726V
946052973V
781653160V
199079404417
868152443V
945860189V
945810564V
885311539V
946980056V
898180760V
928354601V
946801933V
198156603462
19776493155
755950289V
801090915V
915291600V
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සුදේභහ ප්රිඹදේලනි ක්ඩඩේබි යණසංව
සුදසං භංචනහඹක අේපුවහමිරහගේ කහංචනහ දභහලි භංචනහඹක
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ගනයත් ඳතිකන්නළවළරහගේ භධුහනි ෂිකරහ
ගනයත් ඳතිකන්නළවළරහගේ ෂිණි භධුෂිකහ
ගනයත් ඳලීඳහනගේ උඳභහලි ප්රිඹන්ති ඳලීඳහන
ගනයත් මුදලිගේ දුරහනි ප්රබහසරි ගඳගේයහ
ගනයත් මුදලිගේ උහනි චහරුබහසනි ගනයත්
ගනයත් මුදලිගේ චහමිකහ චතුයහනී ගනයත්
ගනහදියගේ නහරි භධුන්ති
ගනහලි නඹනතයහ නහගසංව
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199281103906
927252163V
917510733V
926751280 V
926631586 V
947272055V
199184900108
199069802072
927720299V
968471350V
908563700V
885552285V
905303481V
932895137V
765053013V
197603000527
907423514V
945801220V
916292945V
853181412V
948402815 V
936342566V
921400586V
935660963V
927842076 V
947720724V
855043130V
886821980 V
826031000V
853434221v
915391613V
931431919v
930830488V
927750473V
905184253 V
915790321V
947291530 V
935590086V
897633612V
946820113v
936030270V
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ගගනවියත්න ඳතියණගේ චගේන්්රි ජඹතු ගගනවියත්න
ගගනවියත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අනුරුේධිකහ ගඹහත්රි ගනවියත්න
ගගනවියත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්රහ උදඹංගනි කුභහරිවහමි
ගගනවියත්න
ගන්ද වන්දිගේ දිල්වහනි අගරෝකහ ද සල්හ
ගන්දවන්දිගේ දිල්වහරි ආගරෝකහ ද සල්හ
ගේබු තන්තිරිගේ දීපිකහ උදඹංගනී
ගේබුකුට්ටි ආයච්චිගේ කසුනි යවීනහ
ගේබුකුට්ටි ආයච්චිගේ දරුනි නිංරහ ගුණේධන
ගේබුකුට්ටිගේ ඳවිත්හ යන්නී ද සල්හ
ගල්ර වළන්නදිගේ සුගන්ධිකහ නඹනහංඡනී
ගල්රගඳරුභ අච්චිල්රහගේ බුේධිනි ගඹන්තිකහ ජඹසුරිඹ
ගල්රේගඳරුභගේ නිරන්ති නදීකහ ප්රනහන්දු
ගල්රගයඳළභගේ ලණි ප්රනහන්දු
ගයේගඳරුභ ඳතියන්නළවළරහගේ ඉන්රහ භහලි
ගයේගඳරුභ
ගසකහ ගේන්දි විතහනගේ
ගේතිඹගේ ක්රින්තිකහ භධුහනි පිඹතිරක
ගේනහධිය අේපුවහමිරහගේ ඉගේහ භදුන්ති
ගේනහධිය අේපුවහමිරහගේ ගදොන්,ජින්ත නදුන් ගේනහධිය
ගේනහධිය ඳතියණගේ න්දිඳහ තයංගනි කරුණහයත්න
ගේනහධිය ඳතියන්නළවළරහගේ රුනි ලෂිකරහ ගේනහධීය
ගේනහධිය ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රබහ දිලිනි ජඹතිස
ගේනහධිය ඳතිකන්නළවළරහගේ භගවේෂි ත්රහ ගේනහධිය
ගේනහධිය ගභොගවොටිටි අේපුවහමිරහගේ ඉගේහ භධුහනි ගේනහධිය
ගේනහධීය කංකහනේරහගේ නිරංගහ ඳේමිණී
ගේනහධීය දුමුන්නගේ ගනළුනි භහරන්ධයහ ගේනහධීය
ගේනහධීය නිහදි ගකෞලරයහ පීරිස ගේනහධීය
ගේනහධීය ඳතියගේ තිළිණි දිල්වහයහ
ගේනහධීය ඳතියණවළරහගේ චහමිකහ උඳභහලී ගඳගේයහ
ගේනහධීයගේ ගදෝන ප්රගඵෝධහ පුභලී ගේනහධීය
ගේනහධීයගේ ලයහභහ අභහලි ගේනහධීය
ගේනහනඹකගේ ධයනි ගේනහනඹක
ගේනහනහඹක අතුගකෝයරරහගේ යංගහ සදධරි ගුණයත්න
ගේනහනහඹක අේපුවහමිරහගේ ජීනී භන්තිකහ
ගේනහනහඹක අභයසංව ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ චමිත්
ජනනහත් ජඹසංව
ගේනහනහඹක අභයසංව ගභොගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ ෂිකරහ
වේණි
ගේනහනහඹක අභයසංවගේ ඹමුනහ තිළීණී කුභහරි ජඹසරි
ගේනහනහඹක ආයච්චිගේ විනි භධුහණි ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක ඳතියණනළවළරහගේ චන්දිභහ රුනි
ගේනහනහඹක ඳතියණරහගේ නිගයෝහ ශ්රිඹහකහන්ති ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක ඳතියනරහගේ ගවේෂිනි වංසකහ
ගේනහනහඹක ඳතියන්නළවළරහගේ කසුන් ධනංජඹ ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක ගභගවොට්ටි අේපුවහමිරහගේ ඉගයෝන් ප්රදිේ කුභහය

199477500348
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198885010041
888501878V
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955380967 V
885410073V
885660827V
886690193 V
826860406V
796393726V
937031122V
936860575V
199080402352
907540138V
935372518V
931282751V
918441832V
857600983V
886330952v
937400217V
937570961V
907840646V
918181520V
948570726V
198764203359
937350570V
917100560V
808574381V
907900878V
906653460V
857022971V
197825600174
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948112132V
937170750V
938103852V
857120493V
956822726V
923083553V
901150168V
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ගේනහනහඹක ගභොගවොට්ටිගේ කජනී විභංලහ කරුණහයත්න
ගේනහනහඹක යහරරහගේ ඳුන් චන්චරහ ගේනහනහඹක
ගේනහඳතිගේ අචරහ අන්ති රු්රිගු
ගේනහයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහනි දඹංගහ ගේනහයත්න
ගේනහසංව ලයහමි නිංරහ ජඹගේකය
ගේඳහර ගභගේ නිලකහ කුභහරි
ගේඳහලි ඡඹරතහ වීයගකෝන්
ගේභගේ ඉයන්ති භදුබහෂිණි කුරතිරක
ගේයසංව ඳතියණගේ යවිදු ප්රබහත්
ගේයසංවගේ සීගේවි භධුරිකහ
ගේක ආයච්චිරගේ පියුමි භධුලංකහ
ගේත්පුය ගේගේ චරනි භධුභහලිකහ
ගේත්පුය ඹහේෂි රසරි සුයංජි
ගොඵනහවන්දි රුචියහ ශිගයෝභණී ද ගොයිහ
ගෝරංග ආයචිචිගේ ගදෝන බහගයහ ඉගයෝණී ගඳගේයහ
ගෝරංග ආයච්චිගේ අලහනි භධුගේඛරහ
ගෝරංග ආයච්චිගේ හනහ භධුලහනි ගඳගේයහ
ගෝරංග ආයච්චිගේ සුමුදු තිරි
ගෝරංගආයච්චිගේ දිල්කහ රුක්ලහන්ති
ගෝරංගආයච්චිගේ ගදෝන භල්හ සගදනී
ගෞභයහ චභරි භයසංව
සටළනිසගරෝස ක්රිසකහ මිගනෝන් ළන්ඩපුට්
ෂවුසුල් අමිහිේ ෂහතිභහ කසදහ
ෂහතිභහ ෂේවහත් නසීේ
ෂසකන්සස ගයගිනහ භහරි
ෆ්රෆන්ක් ප්රවීන් සීල්භන්
ව වපුආයචිචිගේ ගදෝන වසකහ දිමුතු රුන්
වංගිලි නයිගේරහගේ ප්රගඵෝදනි චිත්හ
වංචහගඳොර අේපුවහමිරහගේ දුනි ගන්යංජනහ වංචහගඳොර
වංචහගඳොශ අේපුවහමිරහගේ දිල්මි නිගයෝධහ
වංළල්රගේ කහංචනහ භදුන්ති කකණහයත්න
වකුරුවල්ඳඹරහගේ ජනක චහභය වියසංව
වක්භන දුය ක්රිහනි වංනී
වක්භන නහඹකගේ දසුන් භදහය පියුභහල්
වක්භන විතහයනගේ යහනිකහ ප්රිඹදේණි
වක්මීභන කළුකපුගේ යලසමි උගේශිකහ සල්හ
වතමුගන් නීල්ඹහ ශ්රීභහනි කුරයත්න
වතයසංවගභගේ ප්රදීේ රක්භහල්
වතුරුසංව ආයචිචිගේ කසුන් භධුයංග
වතුරුසංව ගේගේ යලසමි දුලයන්තහව වරිසචන්ර
වතුරුසංව ගේගේ සුසවිකහ ප්රිඹනන්දනී
වතුරුසංවගේ තක්ෂිරහ මිහියහනි වතුරුසංව
වතුරුසංවරහගේ සනි භදහයහ ගප්රේභයත්න
වදයහගභ කංකහනභරහගේ විදුය ප්රබහත් වදයහගභ
වදිං්හගඳොර අේපුවහමිල්රහගේ උදිත් ලහනක වදිං්හගඳොර
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වදි්ස්හගඳොර අේපුවහමිරහගේ ජනක් ප්රිඹදේලන
වදුගර ගේගේ රුවිනි ඩඹස වදුගර
වදුගර මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ ප්රිඹදේලනී ගුණයත්න
වදුගගොඩ ගේගේ නිලහනි ංඛභහලි
වදුන්කන්ද ගේගේ හිරුනි තිහනි
වදුන්කුට්ටි ඉයන්දි නින්රහ ඳතියණ
වදුන්ගනත්ති හයදහ අකරංරඔ යත්නහඹක
වදුර ගේගේ තයංගහ දේලනී වදුර
වගභ යහශරහගේ චමිරහ ජඹන්ති කුභහරි
වඳහන්ගගොඩ මුදලිගල් ගදෝන ඳඵයහ නිංනී කුභහරි
වඳහන්ගගොඩගේ සුගරෝචනහ ගඳගේයහ
වඳන් ගේඩිගේ ගනොගවොත් ගභොයගල් ගේඩිගේ අරුණ ප්රදීේ
ගප්රේභචන්ර
වඳන් ගේඩිගේ වියහජ් ධනුසක නන්දසරි
වඳන්ගභ ආයච්චිගේ චිනි අංජලී
වපු ආයචිචගේ ඉගේහ රක්මිනි
වපු ආයච්චිගේ ප්රහදිකහ භධුබහණී
වපු ආයච්චිගේ චිත්හ නිේභහණි ජඹයත්න
වපු ආයච්චිගේ ශිකරහ භධුන්ති
වපුඅච්චි අේපුවහමිරහගේ මිහිරි චතුරිකහ
වපුආච්චිගේ ගයෝණි චභල්කහ ගුණතිරක
වපුආයචිචිගේ කහවින්දි භදුෂිකහ වපුආයචිචි
වපුආයච්චි කංකහනේරහගේ විභල්කහ චතුයහනි වපුආයච්චි
වපුආයච්චි ගඳොගවොය්ගේ දිරහංග භගනෝජ් වපුආයච්චි
වපුආයච්චිගේ දිගන්ෂිකහ තයංගි යන්තිරක
වපුආයච්චිගේ ගදොන් ලහනිකහ ජඹලහනි
වපුආයච්චිගේ බහගයහ චන්චරහ ගඳගේයහ
වපුආයච්චිරහගේ ගදොන් ප්රදීේ භන්ත සුභන කුභහය
වපුගර ආයච්චිගේ වරින්ර භධුංඛ
වේඳහන විතහනගේ දිලිනි පුසඳහ විගජ්සංව
වඵක්ක ගවේගේ ගදොන් ගනළුේ සුයංගනී ගඳගේයහ
වඵක්කර ගවේහගේ දලි දිල්වහයහ
වඵයකඩ ගභගේ සුමුදු ේඳත්
වඵයගමු ආයච්චිගේ වසනි භදුරිකහ භවහනහභ
වඵයගමුගේ ේමි භදහයහ
වඵයගමුගේ වේ චතුයංග
වඵයගමුගේ ගදෝන නිරඳහ ප්රිඹදේලනී
වඵයහදු ලිඹනගේ නඹනජිත් ප්රිඹංකය
වඵයහදු ල්ගභගේ සුයංග කුභහය
වභනක්ගකොඩිගේ දිනිති කුභහරි වභනක්ගකොඩි
වයමත්ත ගල්කභරහගේ දුනි වංසකහ
වරිසචන්ර ඳතියණගේ බුේධික දිල්හන් කරුණහයත්න
වරිසචන්ර මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහනි යංගිකහ ගේනහධීය
වේ ප්රගීත් භධුභහලි ඡහගගොඩ
වේ යන්දුණු භයසංව දිහනහඹක
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වේණි ගකෞලරයහ යණවිය
වේණි ශින්ති ගත්නඵදු
වේණි කුන්තරහ ඩළනිඹල්ස
වේනී නිංරහ ලිඹන ගුණේධන
වේහණි යණසංව විගජ්ේධන
වරේගේරුභගේ ගනත්භහ කූසභහලි ගඳොන්ගේකහ
වරලිඹගේ ශහිරු භධුයංග වරලිඹ
වරවේගඳරුභගේ අන්ති රක්ෂිකහ ගෂොන්ගේකහ
වරහතගේ ඇන්ටනි නිේභහල් ගඳගේයහ
වල්කළ විදහනරහගේ නිලකහ ප්රිඹදේලනී
වල්කෆවිදහගනරහගේ කුරහනි එයන්දිකහ
වල්ගලුගේ මිත් ප්රිඹදේලන
වල්ගඳරහගේ භයුරි යත්නභහලි
වල්ර ප්රිඹංකයරහගේ වේණි භල්කහන්ති ගුණයත්න
වල්ර ගේයහරරහගේ තිළිණි භදහයහ ගුණගේන
වල්ර පිඹන්කහයගේ දුනි යන්දිකහ යත්නවීය
වල්ර ප්රිඹන්කහයගේ චතුරිකහ වේණී
වරි ගවේගේ අේයහ භධුහණි
වරි ගවේහගේ ගේඳහලිකහ
වහන දිමුතු තරිඳුජිත් ගෝභේධන
වහනි නිපුණයහ හීයළු ඳතියණ
වන්ත රක්භහල් ගඳගේයහ
වයේපුලිගේ වෂිනි තහරිකහ
වහයහ බහලී ඵ්ඩඩහයගගොඩගේ
වසනි කහංචනභහරහ ගරොකු ගතොට ගවේහ
වසනි ප්රන්ගිකහ යණක
වසතිමුණි වේණි චතුරිකහ ද සල්හ
වහයමගේ ගකෝෂිරහ හිරුණි
වහලිඇගල් ගගදය වංසනී රුන්තිකහ ගේනහයත්න
වහෂීෂහ වහේමි
වළරමආයච්චි අේපුවහමිරහගේ ගදොන ඉගේහ දුරංජලි ජඹයත්න
හික්කඩු ගරේඳත්තිගේ චහභය ප්රහේ ගරේඳත්ති
හික්කඩු ලිඹනගේ ගේරි ලශිකහ යහජතිරක
හික්කඩු ලිඹන්ගේ අසතහ න්ති කරුණහදහ
හික්කඩුගේ වහයහ චතුයංගි ද සල්හ
හිගුරුසංව ආයච්චිගේ තිරහනි රපිකහ
හිඟුයර ආයච්චිරහගේ චමිරහ රුන් කුභහරි
හිඟුයරගභ ආයච්චිරහගේ මිහිරි කහංචනහ හිඟුයරගභ
හිටපුගවේහ අන්දියහජ ලිඹනගේ ලිනහලි ංකල්ඳනහ විගජ්ගකෝන්
හිටි වහමිල්රහගේ විජිනි භහලිකහ ලහන් කුභහරි
හිටිගේ ඉන්දිකහ පුසඳ කුභහරි
හිටිඵංඩහයගේ ගදෝන පියුමි දිනුෂිකහ කුභහරි
හිටිවහමි අේපුවහමිරහගේ විගනෝඡ් කසුන්ඡඹ
හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ වේණී ඵංඩහය කයගසළ
හිටිවහමිරහගේ චිනි කන්තිකහ ආනන්ද
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හිටිවහමිල්රහගේ උදඹංග ප්රංග ේඳත්
හිතනහදුය නිලුහ හියන්ති ජගත්සංව
හිදගර යණසංව ආයච්චිරහගේ නිරංකහ භදුහනි
හිේදහදුය දිලුහ චතුයහණි භළන්ඩිස
හිේදහදුය නිංරහ දිල්හනි ගභන්ඩිස
හිඹහයහපිටිගේ විදහනරහගේ චතුරි නිලකහ රංකහතිරක
හියලු ඳතියනරහගේ හිගයෝෂි භදුෂිකහ
හියළු ඳතියන්නෆගවරහගේ අනුහ ලුේබිණී නඹනතිරක
හිරිේබුය ගභගේ ඹගලෝධයහ යංගනී සල්හ
හිරනහදුය රිසමි ලහනිකහ උදඹහනි ද සල්හ
හිල්ර ලිඹනගේ ගදොන් නදීහ භධුයංගි ගඳගේයහ
හිල්න ආයච්චිගේ ගයොහන් රුන් ගඳගේයහ
හීතගේ අගඹෝනි ංකහ සල්හ
හීතහක ගේයේරහගේ අනුහ ගවේභභහලි
හීනගභ නහවින්ගන් ගගදය පියුමිකහ භහධිනී දඹහයත්න
හීනළටි මුදලිගේ ඳමීහ නඹනතහයහ
හීන්ගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ ගදෝන ඉහයහ උභඹංගනි
අබඹේධන
හීයලු ආයචිචිල්රහගේ චරහ නියංජලී ධේභතිරක
හීයළු ඳතියන්නළවළරහගේ චමිරහ රන්ති ගුණේධන
හීයළු ඳතියන්නළවළරහගේ නගඹෝමි ඳඵයහ
හීයළු ඳතියන්නළවළරහගේ මින්රහ දිලුක්ෂි ඳතියණ
හීයළු ඳතියන්නළගවරහගේ චරනි ගකෞලරයහ
හීයළු ගභොගවොට්ටරරහගේ චමීය ගකත්මිණ අන්ජුර ඵ්ඩඩහය
හුේපිට ගේයහරරහගේ රුන් චහනක ගුණේධන
හුේබුළු ආයච්චිගේ චිනි නිගේහ භධුන්ති
ගවටිටි ආයචිචිගේ භංගර ගවටිටිආයචිචි
ගවටිටිආයචිචගේ උගේක්හ භධුවංස
ගවටිටිආයචිචිගේ අරුණහ ආරිඹචන්ර ගවටිටිආයචිචි
ගවටිටිආයචිචිගේ තුහනි ගවටිටිආයචිචි
ගවටිටිආයචිචිගේ ධනුසක දරුන්
ගවටිටිආයචිචිගේ රුවිනි හනහ ගවටිටිආයචිචි
ගවටිටිආයචිචිගේ වසනි චගභෝදිකහ
ගවටිටිආයච්චිගේ ගදොන් රෂියහ විදුමිණි ප්රින්ස භහධි ගඹොනහයහ
ගවටිටිගේ සතහයහ වංනී කරුණහතිරක
ගවට්ටි ආයච්චිගේ ඉභහහ චතුරිකහ
ගවට්ටි ආයච්චිගේ උගේශිකහ අනුයහධි
ගවට්ටි ආයච්චිගේ දිල්රඔ හනහ ගඳගේයහ
ගවට්ටි ආයච්චිගේ ගදොන් ඳසදු පුරතිස
ගවට්ටි ආයච්චිගේ නිපුනි මුධිකහ රු්රිගු
ගවට්ටි ආයච්චිගේ නිේභහණි චහරුන්දයහ
ගවට්ටි ආයච්චිගේ පියුමි සුගරෝචනහ
ගවට්ටි ආයච්චිගේ බිසභහ යවීවහරි
ගවට්ටි ආයච්චිගේ ඳුනි අභන්දහ ගවට්ටිආයච්චි
ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ නදීහ වංලී ගවට්ටිආයච්චි
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ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ නිංරහ සරිේධන
ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ මු්රිකහ භල්කහන්ති
ගවට්ටි තන්ත්රිගේ ඉගේහ චන්දි අභයසංව
ගවට්ටි ඳතියනරහගේ ේමි අනුයහධහ ඵංඩහය
ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ ගඹහත්රි ප්රදීඳහ ගනවියත්න ගුණේධන
ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ දනුසකහ ශ්රීභහලි
ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ ගේමිණි ප්රගඵෝධහ
ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ ගවේභල්තහ වේණී ගුණේධන
ගවට්ටිආයච්චි කංකහනභරහගේ ගඹහන් ගවට්ටිආච්චි
ගවට්ටිආයච්චි දිහනහඹකගේ ගලේහනි තිරංකහ භහඹහපුය
ගවට්ටිආයච්චිගේ ඉසුරු ගකෞරයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ උදිකහ කුභහයසංව
ගවට්ටිආයච්චිගේ උභහලි භදුෂිකහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ කසුන් නදිය සල්හ
ගවට්ටිආයච්චිගේ ක්රිහන්ති ජනහදරි අගේයත්න
ගවට්ටිආයච්චිගේ ඥහනන්ති නදිකහ පියුභහලි
ගවට්ටිආයච්චිගේ තිළිණි ගකෞලරයහ තිගේයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ දිසනහ සුයංගනී තිගේයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදොන් ගිේවහන් ධනුසක ගවට්ටිආයච්චි
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදොන් රංකහනි ජඹභහන්න
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන බුේධි ගකෞලල්ඹහ ගවට්ටිආයච්චි
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන ගඹගවනි අඹන්ති
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන ලලිනි විගජ්ේධන
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන සුගඵෝධි එයංගහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන සුභහලි සුයභයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ නියන්ජි දිනුෂිකහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ නිලහදිනි බහගයහ ගඳගේයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ පියුමි නිංරහ පිරිස
ගවට්ටිආයච්චිගේ පුසපිකහ චන්රහ ඵ්ඩඩහය
ගවට්ටිආයච්චිගේ ප්රන්තිකහ නිල්මිණි කුභහරි ගවට්ටිආයච්චි
ගවට්ටිආයච්චිගේ බුේධිකහ භහලි ගරෝගුස
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගඹහන් වංසකහ ගවට්ටිආයච්චි
ගවට්ටිආයච්චිගේ රුනයහ භධුහනි
ගවට්ටිආයච්චිගේ රක්ෂිකහ ේභහනි
ගවට්ටිආයච්චිගේ ඳුන් ගඹහන් මීය දිහනහඹක
ගවට්ටිආයච්චිගේ ඳුන් සුයංගි ගඳගේයහ
ගවට්ටිආයච්චිගේ ගෞභය චතුයංග පීරිස
ගවට්ටිආයච්චිගේ හිගේහ භධුහණි
ගවට්ටිආයච්චිරහගේ අේයහ භධුන්ති
ගවට්ටිආයච්චිරහගේ කුභහරි ගේනහයත්න
ගවට්ටිආයච්චිරහගේ හුයහනි ලයහභලි යණතුංග
ගවට්ටිකන්දගේ නියංජරහ භන් කුභහරි
ගවට්ටිගභගේ අංකහ දුනි කුභහරි
ගවට්ටිගේ ජහනකී කහංචනහ භහරහ ගඳගේයහ
ගවට්ටිගේ ගදොන් වියහජ් ජඹලහන්ත භයනහඹක

198775203365
846670696V
926013246V
905220900V
938150613V
896350714V
916713797V
767362021V
198410500444
199168300416
945630876V
866950695V
927840987V
198801901942
198660901331
768043051V
876922746V
796680180V
921442211V
905363069V
926960350V
947724266V
937270402V
885132332v
867800352V
877721612V
936500820v
198958200148
898552446 V
797310608V
897001888V
946752533V
887712573V
886393997V
199027800378
917551553V
933154254V
887031118v
887623198V
957303587v
867373241 V
198182600091
908233832V
926781456V
921572654V
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ගවට්ටිගේ ධේභසරි ප්රිඹංදහ දභහලි
ගවට්ටිඳතියන්නළවළරහගේ නදීකහ තයංගනී ඳතියණ
ගවට්ටිඹ ගකොන්නගවරහගේ භල්මි ගංගහ භහකස
ගවට්ටිඹහදුය ඉනුහ ජීනී සල්හ
ගවට්ට්ආයච්චිගේ දිල්රුක්ෂි නිලුහ ගඳගේයහ
ගවට්ට්ආයච්චිගේ ගදෝන යවීනහ භහධවි
ගවනක ආයච්චිගේ යංජනහ අභයකීේති ගවනක ආයච්චි
ගවනයත් අේපුවහමිරහගේ දිලිනි චතුරිකහ විගජ්ේධන
ගවනයත් ගභොගවොටිටිගේ ඉසුරි ංජීනි ගඳගේයහ

926620533V
198863403108
916000030V
766430511
199859101412
926451537V
831861193v
857463579v
926892819V
923302611V
ගවනයත් ගභොගවොට්ටිගේ කසුන් මීය ගඳගේයහ
863292093v
ගවනයත් ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදොන් මිථිර රක්ෂිත ගුණේධන
935960282V
ගවනයත්ගේ ඳවිත්හ නභලි ජඹයත්න
ගවගන් කන්කහනේරහගේ ෂිණි ප්රයහේනනහ ේන්දි ඉේදභල්ගගොඩ 928494470V
808471124v
ගවන්න කච්චිගගදය චරනි ගීතහංජලී ගවන්නහඹක
878082281 V
ගවන්නහඹක ආයචිචිගේ අනුයහධහ ප්රිඹදේලනී
199452603962
ගවන්රි ගජෝේජ් උත්ඳරහ වංනි තිගේයහ
933280306V
ගවේඵහ ඩුගේ දිලීක කුහේ කරුණහගේන
932010224V
ගවයිඹන්තුඩු ඳතියන්නළවළරහගේ රක්දීඳ ප්රගභෝදය ඳතියණ
897883198V
ගවයිඹන්තුඩුගේ චතුරී චින්තිකහ ගවයිඹන්තුඩු
937370989V
ගවයිඹන්තුඩුගේ ගදෝන තිලිණි ඵ්ඩඩහය යත්නගේකය
766262597V
ගවයිඹන්තුඩුගේ ගදෝන නිගයෝණී චන්රභහලි
948370980V
ගවයිඹන්තුඩුගේ ගදෝන නිගයෝහ ජඹනි ගවයිඹන්තුඩු
937292244V
ගවයන්ති කෂිනි පසකනහඹක
922742723 V
ගවරයහගේ මුදිඹන්ගේරහගේ සුනින් යුගන්දය ඡඹ ඵ්ඩඩහය
ගවල් කුඹුගේ ගගදය අංක ප්රිඹදේලන
199316602570
916021143V
ගවල්අයහගේ මුදිඹන්ගේරහගේ උගේහ භධුහනි ගවල්අයහ
ගවහ අංගේපුලිගේ ප්රිලන්ති දිගන්ත්හ
935500737V
930094129V
ගවළිදු ඳඵය උසගල්ගවේහ
927974681V
ගවේට්ටිආයච්චීගේ ගදෝන ඳවිත්හ පියුමි
936692192V
ගවේන්පිටගගදය විදහනරහගේ ධගන්සරි ඉගේහ
ගවේයත් අංගගොඩගගදය සුපුනි වංසකහ ගවේයත්
927830892v
936591710V
ගවේයත් ඳතිගේ ගෞමි වසකහ ගුණතිරක
ගවේයත් ඳතියණරහගේ අහන් රක්ෂිත විභරසරි
941450350V
ගවේයත් ඳතියන්නළවළගවරහගේ නිලංකහ ගේනහයත්න
805461527V
818423969V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ ගවේයත්
807240293V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අගඹෝභහ ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහිශගගදය ජිනි භධුහ
907561666V
943401276V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගංගගොඩ ගගදය වසත චහනක ගංගගොඩ
846784160V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ අගලෝකභහලි විගජ්යත්න
928282716V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ සුදේලනී
885990533V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චන්්රිකහ කුභහරි ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චරනි භධුහ විගජ්සංව
898202062v
198561600858
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තයංගහ කුභහරි ගවේයත්
945990880V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුරංජලී ගවයත්
815792092 V
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නදිකහ කුභහරි
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ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීලහනී දිල්රුක්ෂි ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගනරුඅයහගේ ගගදය භල්ලිකහ සුගන්ත්හ
කුභහරි
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගනලුකහ කුභහරි
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුභහලි දුනිකහ
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුභහලි ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පේණහ ප්රහදහනී ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ බුේධිකහ ප්රිඹදේලණී සරිේධන
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භල්හ ඳසන්දි ජඹසංව
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේහ දිරහනි ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ ප්රගඵෝධනී ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ යලසමි ගනයත් ඵ්ඩඩහය
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රුක්භන් කභල් දසගදනිඹ
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්ත රක්හන් ඵ්ඩඩහය
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලික සුයංග ඵසනහඹක
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී චන්රකහන්තී
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මුරහ චරනි ඵ්ඩඩහයණහඹක
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හලිකහ වංනී කරුණහඳහර
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුගේස විසනහන් ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හියහන් ලෂී ගවේයත්
ගවේයත් යහශරහගේ පියුමි දිරංජනි ගවේයත්
ගවේයත් විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගනත්මි නිංරහ
විගජ්ගකෝන්
ගවේයත්මුදිඹන්ගේරහගේ අගේහ නිලහදරී
ගවේයත්මුදිඹන්ගේරහගේ වෂිකහ ංජිනී ගවේයත්
ගවේගේ ඉසය උදඹංග අගේයත්න
ගවේගේ චතුරිකහ බුේදිකහ කුභහරි ගරෝල්රගගොඩ
ගවේගේ ඩිල්හන් කසුන් බුේධික
ගවේගේ තභරි ප්රංගනී
ගවේගේ භධුහ ඡීනී
ගවේගේ මිතහ කුභහරි
ගවේඹරහගේ ලහනිකහ ගෞභය කුභහරි
ගවේහ අරංකහයගේ නිගයෝහ යත්නහඹක
ගවේහ කංකහනේගේ ලිගරෝදයහ ඉහදරී
ගවේහ කන්කහනභරහගේ ජඹනි චතුරිකහ
ගවේහ කපුගේ ගිවහන් අංක කුභහය
ගවේහ කපුගේ යසකහ ංජීනී කුභහරි
ගවේහ කළුඅන්නක්කගේ ඉන්දු අගේහ
ගවේහ ගකොකරගේ අගේලහ ංජිනි
ගවේහ ගකොටඳර ගභගේ අංක ඉහන් දඹහඳහර
ගවේහ ගකෝඳයරගේ චතුරිකහ භදුහනි
ගවේහ ගකෝයගශේගේ ගළමුණු කුභහය
ගවේහ ගභගේ අගේහ දිල්වහනි ගුණතුංග
ගවේහ ගභගේ අගෝකහ යංජනී
ගවේහ ගභගේ ගදොන් වංසනි ගේන්දි ගේභසරි

916732007V
867132325V
886331568V
935652898V
925144355V
199062700528
866201610V
936500153V
877323730v
935940249V
198971100920
822373372V
933292339 V
198701303243
868581840 V
198577004568
917122296V
199035203832
922854084V
918452737V
906661675V
938360235V
866073082V
943422222V
877200990V
932020190V
938030707V
198577000686
846360638V
198283603484
877452794V
938320128V
917483370v
198902502044
198084602320
898110060V
955132556V
772000677V
897662078V
940533589V
918363858V
788504314V
917230820V
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ගවේහ ගභගේ වංනී චතුයංගී
ගවේහ ගරුසංවගේ නිංරහ භධුහනි ගුණයත්න
ගවේහ තන්තිරිගේ ගදොන් දිළිණි ලෂිකරහ
ගවේහ තිරකගේ ගීහ ගදෞඳදී ආරිඹයත්න
ගවේහ තිරකගේ දිලිණි අගේහ ගගල් ගකොටු
ගවේහ දිේගදනිගේ කභන්ත දිල්මිණ
ගවේහ ගදවුන්දයගේ ගල්ඛහ දුන්ති
ගවේහ ගේගේ අනහ ජීන්ති යණසංව
ගවේහ ගේගේ තිලිණි ධගන්ෂිකහ වීයං
ගවේහ ගේගේ දසුන් තිංක ගුණේධන
ගවේහ ගේගේ දිරංකහ ංදීඳනී
ගවේහ ගේගේ නදීකහ තුහරි
ගවේහ ගේගේ හනුක දිල්හන් යත්චන්ර
ගවේහ ඳ්ඩඩිත යත්නරහගේ අගේන් ප්රදිේ ඒකනහඹක
ගවේහ ඳතියණගේ අගේහ භගවේස කුභහරි
ගවේහ ඳතියණගේ රඔත්මිනි කසුනිකහ
ගවේහ ඳතියණගේ ජහනුක දුල්වහය ජඹතිරක
ගවේහ ඳතියණගේ භධුහ ප්රිඹභහලි
ගවේහ ඳතියණගේ ඹගලෝධ ප්රගභෝේ ජඹගේකය
ගවේහ ඳතියණරහගේ තුහරි ගප්රේභයත්න
ගවේහ ඳතියණරහගේ ලරඔරහ භදුහනි ඳතියණ
ගවේහ ඳතියත්නරහගේ නදි විලහකහ වික්රසංව
ගවේහ ඳතියනගේ ඉහයහ ජීන්ති
ගවේහ ඳතියන්නළවළරහගේ ඉහයහ භධලංක ගගනවියත්න
ගවේහ ඳතියන්නළවළරහගේ චියංජඹ චතුයංග ගවේඳතියණ
ගවේහ ඳතියන්නළවළරහගේ වන් චන්දිභහ ඳතියණ
ගවේහ ගේඩිගේ අංකහ ගඹහනි
ගවේහ ගේඩිගේ ඉගනෝකහ ප්රගඵෝධනි
ගවේහ ගේඩිගේ ධනුසක ක්රිහන් කුභහයතුංග
ගවේහ ගේඩිගේ බුේධික ධනංජඹ ගුණතිරක
ගවේහ ගේඩිගේ භධුහනි වංසකහ ජඹසුන්දය
ගවේහ ගේඩිගේ වේණි ශ්රි කහන්ති
ගවේහ ගඳොන්ගේකහගේ රක්භහ උගේන්්රි
ගවේහ ඵළට්ටගේ දිල්වහයහ ගෞභයභහලි
ගවේහ ඵළට්ටගේ වසනි හනහ
ගවේහ භේදුභගේ භලික් දනංජඹ වීයසංව
ගවේහ භරවිගේ චහඹහ ගඹනි
ගවේහ මිනුන්ගදනිඹගේ ලිහිණි රුක්ෂිරහ
ගවේහ මුනසංවගේ ගඹහත්රි උභංගරහ ගුණතිරක
ගවේහ ඹේගදහිගේ ඉගේහ ප්රිඹන්ති
ගවේහ යණගේ වේණී නිංරහ
ගවේහ ලුණුවිරගේ භහධවී ංකල්ඳනහ සුයසංව
ගවේහ රදහනගේ ගේනුකහ චියහනි
ගවේහ ේගේ නුන්ති භදුෂිකහ
ගවේහ ගල්රේපුලිගේ කරණි කුභහරි
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ගවේහ සුන්දයගේ බුේධිනී ඉගන්ක්හ චන්රසරි
ගවේහ ගන්ඳතිගේ නදී චතුරිකහ නඹනහනන්ද
ගවේහඉන්ගන් මියුරඔරහ රුනි ජඹවික්රභ
ගවේහකේකහනේරගේ එයන්දික ප්රබහත්
ගවේහගේ තිගරෝභහ ගගනි දඹහයත්න
ගවේහගගොඩ උඩගේ භල්හ චන්්රිකහනි
ගවේහතන්ත්රිගේ ගදොන් නිලුෂිකහ ඈන් රුක්රන්ති
ගවේහතන්ත්රිගේ ප්රන්ති පියුභහලි පිරිස
ගවේහතන්ත්රීගේ භගනොජ් ංජඹ පීරිස
ගවේහගේගේ තරින්දි ධනුෂිකහ ගුණේධන
ගවේහනහදුගරගේ ගදෝන යලසමි කහන්ති චනරසරි
ගවේහඳතියණගේ ලහනිකහ භධුභහලි ගකොඩිසංව
ගවේහඳතියත්නළවළරහගේ නිත් නිභහණ වීයගකෝන්
ගවේහගේඩිගේ ඉහයහ භධුහනි
ගවේහගේදුරු ආයච්චිගේ දුලිනි භදුභල්කහ නදීලහනි
ගවේහබුරත්කන්දගේ භදයහ භදුලහනි
ගවේහඹරහගේ දිනහ ප්රහදනී විගජ්දහ
ගවේහන් ගේගේ ගඹහ භගවේෂි පුබුදු බුේධිකහ ගේනහනහඹක
ගවේහමි යණවීයගේ චන්දිභහ දිල්කක්ෂි
ගවේහේ පිටිඹගේ චභනී භංගරහ ගවේහේ
ගවේහේ වික්රභආයච්චිගේ නිහදි පේණිභහ වික්රභහයච්චි
ගවේහේ රුක්කහලිගේ ඳහයමි යංගිකහ ප්රනහන්දු
ගවේහේ වේගරගේ තුහනි නිභහහ ගවේහේ
ගවේහේ වේගල්රගේ තිළිණි නිරෑපිකහ ගවේහේ
ගවේහේගේ රක්ණි වීයතුංග
ගවේහවිතහයණගේ ඉේහ පුසපිකහ
ගවේහසුන්දය ගේඩිගේ ජීනී ගවේහසුන්දය
ගවේහනි යවිංගහ ඳයණවිතහන
ගවොයණ ඳතියණගේ භල්හ ඉයන්ති ජඹයත්න
ගවොයණ ඳතියන්නළවළරහගේ ගදෝන අගඹෝමි උගේශිකහ ඳතියණ
ගවොයතල් ගජ්ඩ් දුයඹරහගේ භන්තිකහ රක්භහලි
ගවොයතල් ගේඩිගේ ඉසුරිකහ භධුහනි
ගවොයතල් ගේඩිගේ උගේශිකහ තනුජී ආරිඹයත්න
ගවොයතල් ගේඩිගේ නදීලහ වංනී ද ඳතියණ
ගවොයතල් ගේඩිගේ භහලිභහ ගකෞලරයහ ගුණතිරක
ගවොයතල්ගේ ඉයහණි ධේභයත්න
ගවොයර ආචහරිරහගේ දිමුතු භධුයංග ආයච්චි
ගවෝන්නන්තය ආචහරිගේ චිනි නිංරහ ආරිඹයත්න
ශහිරු ලරඔර තිලින් දවනහඹක ඹහඳහ
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