Hambanthota District
Name
HIRUSHI NIMHANI MUNASINGH RATHNAYAKE
JALALDEEN NILOFA SLASA
අංගම්පොඩි තිලිණි අමල්කො
අගමි්පොඩි්ේ සු්ේඛො ්ෙනරත් පතිරණ
අගම ්පොඩි දුර්ේ ඉමල්කො සු් ෝධනි වික්රමනොයක
අගම ්පොඩි්ේ දිලිනි රණසංහ
අගම්පොඩි දුර්ේ අනූෂො දීප්තනී
අගලකඩ ආරචිචි්ේ චොන්දනි ඉමල්කො
අගලකඩ ආරච්චචි්ේ මධුෂො කුමොරි ්ෙව්වන්දි
අචිනි ඉෂොනි රංගිකො ලියන පතිරණ
අටොනික්ේ ජයෂොනි කුමුදුමොලි
අතපත්ු මුදියන්්ෙේලෝේ ගීතොංජලී ධනුෂේකො
අතොවුද ආච්චචිල්ලෝේ තනුජො දිල්ුක්ෂි පතිරොජ
අතොවුද පතිරණ්ේ ප්රියමොල් හංෙන
අු්කොරල්ේ හේශන් අු්කොරල
අු්කෝරල ජොසං්ේ ඉ්ේෂො චුරංගි
අත්තනොයක ් ෝරොල්ේ ශිණි ්ෙව්වන්දිකො
අනත්ත පතිරණ්ේ ෙමීර ෙමපත්
අනුත්තරො ඉන්දීවරි වනුංග
අනුිකො ශ්රියන්තිමොලො රණසංහ ් ත්ම
අන්්තෝනි දු්ේ දීප්ති ප්රෙංගිකො
අන්්තෝනි්ේ කපිල ජයරත්න
අන්දර්ේ වොෙනො ලක්ෂමොලි අන්දර්ේ
අන්දරවිර ආරච්චච්ච්ේ සු්ේෂේ චුරංග
අප්ු කු්ේ ඉ්ේෂො ෙඳමොලි
අ්ේවේධන ආරච්චචි්ේ ජිවන් ශශිකලොල්
අ්ේවේධන ආරච්චචි්ේ ඨෂලො න්යෝමි
අ්ේවේධන ලියනොආරච්චචි්ේ ඉ්ේෂො පියුමොලි
අ්ේවික්රම කංකොනම්ේ චන්රකොන්ති
අ්ේවික්රම ගුණරත්න හොන්චි ආරච්චචි්ේ ගයොෂොන්
අ්ේවික්රම ගුණරත්න්ේ දි්න්ෂො උදයංගනී
අ්ේවීර කංකොනම ආරච්චචි්ේ අෂොන් අ්ේවීර
අ්ේසංහ කංකොනම්ේ ේරොජනී
අ්ේසංහ ලියන ආරච්චචි්ේ ම්හේශේ ප්රෙන්ත
අ්ේසංහදොන පතිරණ්ේ නිෙංෙලො ෙදමොලි
අ්ේසූරිය පට ැඳි්ේ ෙසඳු අමිලංග
අමර්කොන් විදොන ගම්ේ නිල්මිනි දීපිකො
අමර්කොන්්ේ ුවිනි නිෙංෙලො
අමර්කෝන් ආරච්චචි්ේ ගීතිකො ෙංජීවනී
අමර්කෝන් ආරච්චචි්ේ මධූෂො මධුවන්ති
අමර්කෝන් කංකොනම පතිරණ්ේ ඉෂොර තිලංක ශ්රීමොල්

NIC
917060126V
957261299V
925080756V
938184178V
945183209V
937802404V
927071703V
926502107V
916040687V
938191417V
915430732 V
875860224V
888640207V
940080509V
911392038V
926690183V
905221990V
941341888V
945800577V
828192060V
917863440V
812541196V
915860923V
910222910V
915260098V
910720805V
937593368V
925231096V
857072464V
932161273V
938483647V
942963955 V
907763714V
911022133V
917942420V
902774602V
937800762V
895624209V
868101571V
938330506V
943621373V

අමර්කෝන්්ේ ඉෂොනි උදොරිකො
අමරවීර ගජමන් ආරච්චචි්ේ ෙචිත්රොනි ්කෞෂලයො
අමරවීර දිලොනි
අමරසංහ ආරච්චචි්ේ පියුමි රන්ගිකො
අමරසංහ ආරච්චචි්ේ ශයොමී ුවන්තිකො
අමල් ්රෝහිත මතගවීර
අමිල ප්රෙොද් පලිහක්ෂකොර
අමුදමණ ආරච්චචි්ේ අුණ කිත්සරි
අමුදමන ආරච්චචි්ේ නදීකො ශයොමලී
අම ල ්කොඩිුවක්ෂකු්ේ සුුන් ෙදුවන්
අම ල ්කොඩිුවනක්ෂකු්ේ නිශොන්ති ප්රියදේශනී
අ්ේෂො අ්නෝජොනි එරන්දිකො වි්ේසංහ
අරන්්වල ගම්ේ ශේමිලො රෙොංගනී
අුණ ප්රියදේශනි ගම්ේ
අලහප්්පුම්ේ ුවනි නිෙංෙලො
අලුත් ්ගදර ෂොනිකො මධුමොලි
අලුත් පට ැදි්ේ චුරිකො
අලුත් දු්ේ දේශන ෙදුවන්
අලු්පොත ගම්ේ රිද්මි ශොනිකො
අල් ර දුර්ේ නිලුකො දමයන්ති
අවන්ති ්පුමො දු වික්රමසූරිය
අෙංක ඉශොන් මධුෙංක වි්ේෙේකර
අසුරච්චචොරි්ේ ජිවන් මධුෙංක
අ්ෙේල ්ෙේනොනොයක
අෙේම්ගොඩ පතිරණ්ේ භොගයො උදොනි
අහංගම ගොල්ල්ේ ඉසුු සුනිමල්
අහංගම විතොන්ේ ඉ්ේෂො ෙදමොලි
ආගම ්පොඩි්ේ ඉ්නෝකො ප්රියදේශනී
ආුකට්ටු පට ැදි්ේ ෙචින්තො සුුනී අ්ේසූරිය
ඇල්ගිරිය ගම්ේ මංජුලො සුභොෂනී
ඈපො කංකොනම්ේ සුපිපි
ඉඩිප්ුලි ආරච්චචිලෝේ ්දොන් දුෂේමන්ති මදුශිකො
ඉනිගල දවුන්ද ්ගදර චමිලො ලක්ෂෂොණි ගුනතිලක
ඉන්දික ෙමපත් රත්නොයක
ඉන්දිකො ෙඳුවන් ලියනපට ැදි
ඉ්ේෂො ප්ර් ෝධනි ුවන්පතිරණ
ඉ්ේෂො මදුිකො වික්රමසංහ
ඉ්ේෂො ්හට්ටිආරච්චචි
ඉලන්දොරි්ේ ෙමීර විරංග ්හේමචන්ර
ඉෂොන් මධුෙංක අ්ේසූරිය
ඉසුු යෙෙේ වික්රම්ේ
ඉසුු වනිග්ෙේකර
උඩගම්ේ ුෂොනි දිල්ුක්ෂිකො
උඩිච්චචියො වත්ත්ේ ප්රදීපිකො ලක්ෂමොලි

935493510V
948362988V
875262858V
937071485V
878630688V
881734109V
198708103961
920142257V
856603504V
920642683 V
8573113229V
957331661V
938430470V
847744022V
946110990V
916440790V
906271923V
199224002442
925421790V
847113650V
846413367V
911351790V
872393536V
199229100456
199579803235
912231747V
855820382V
945010762V
198877002462
917812837V
918231790V
938034206V
926140140V
199201504000
946541222V
955231139V
935910382V
895052175V
861421635V
920500110V
198926800353
920370900V
867120343V
198869302014

උඩුගල්ේ අ්ේශො මුුමොලි ්ද්වප්රිය
උඩුවක ගම ආචොරි්ේ අ්ේෂො ගයන්ී
උුු ැද්ද්ේ ුලොනි
උදේශනී ්හට්ටිආරච්චචි
උ්මිමො පියුමන්ති වීර්කොන්
උයන්්ගොඩ්ේ චන්දිමො දිල්ුක්ෂි
උයන්්ගොඩ්ේ මධුමිකො ්ෙව්වන්දි
උුගමුව ්හිිආරච්චචි්ේ ්නත්මණි ප්රෙංගිකො ්ප්රමචන්ර
ඌුගමුව ෙොයක්ෂකොර්ේ මධුකො දිලොනි
එදිරච්චචොරි්ේ ශ්රීපොලී
එදිරි න්දන්ේ චුරංග
එදිරි මොන්න රනුර්ේ දිනූෂො ලක්ෂමොලි
එදිරිමොන්න රණුර්ේ ෙදුවන් ප්රදිප් කුමොර
එදිරිමොන්න ර්ේුර්ේ දිනුෂො ෙදමොලි
එදිරිමොන්න්ේ ඉ්ේශො එදිරිමොන්න
එදිරිවික්රමසුරිය පට ැදි්ේ නුවනි දිල්හොරො
එදිරිවීර කට්ටටොඩි ආරච්චචි්ේ ශොමිකො නිලක්ෂි
එදිරිවීර කට්ටටොඩී ආරච්චචි්ේ දුලංජලී මධුෂොනී
එදිරිවීර මුණවීර ආරච්චචි්ේ චුර මධුෂොන්
එදිරිසං ආරච්චචි්ේ දිලොනි ෙංජීවනී
එදිරිසංහ ආරච්චචි්ේ ලක්ෂිත ගයොන් අනුරොධ
එදිරිසංහ ආරච්චචි්ේ ෙන්දයො කුමුදුනි
එදිරිසුරිය පට ැඳි්ේ ශිකො ධනංජි
එදුෙේසුරිය මදුදුම්ේ නිලුෂො
ඒකනොයක ආරච්චචි්ේ චරිතො ප්රියදේශනී
ඒකනොයක ආරච්චචි්ේ ප්රියංගිකො කුමොරි
ඒකනොයක ආරච්චචි්ේ ්ෙව්වන්දි දේශිකො
ඒකනොයක වෑපිිය්ේ ලහිු බුත්ෙර
ඒදිරිවීර පට ැදි්ේ දි්ල්ෂො ෙදරොවිනි
ඒදිෙේසූරිය මද්දුම්ේ වගීෂො
ඔෂොනි චුරි අ්ේ්ෙේකර
ඕ ඩ ආරච්චචි්ේ හසනි කොන්චනො
ඕමල්ප්ේ අනූෂො ලක්ෂමොලි
ඕමල්ප්ේ චමින්ද
ඕෙද පැුම ඉෂොර ආිගල අ්ේරත්න
කංකොනම ගම්ේ උුල් ප්රියන්ත
කංකොනම ගම්ේ නදීෂො ්කෞශලයො
කංකොනම ගම්ේ සත්මිණි ම්නෝජො
කංකොනම පතිරණ්ේ ධනුෂේක
කංකොනම පතිරණ්ේ රමයසරි ෙදුවන්
කංකොනම විතොරණ්ේ කුමොරසරි
කංකොනම්ේ අමිල චින්තන
කංකොනම්ේ අ්ශෝක ෙමන් කුමොර
කංකොනම්ේ දිනූෂ ෙදුවන්
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කංකොනම්ේ දුමින්ද ෙංජය
කංකොනම්ේ ්දොන් දමමිකො
කුගමි්පොල ආරචිචි්ේ අ්ේෂො මදුශොනි
කුවන ගමි ආචොරි්ේ ඉසුරි තොරිකො
කට්ටටඩි්ේ චන්දන නිශොන්ත ෙමපත්
කට්ටටොඩි්ේ දි්න්ිකො දිලිනි කුමොරි
කට්ටටොඩි්ේ නිශොන්ති
කට්ටටොඩි්ේ මංගලිකො
කට්ටටොඩි්ේ ෙජිත් දයොන් ප්රියදේශන
කට්ටටොඩි්ේ ෙරස ඉ්නෝසකො ෙදමොලි
කඩිගමුව ගම්ේ උ්ද්ශිකො ප්රියංගනී
කත්රි ්ේ මල්කො ගයොන්ගනී
කනක්ෂක ්හේව්ේ ප්රමිලො උදයංගනී
කන්කොනම පතිරණ්ේ සුුන් චන්ර කල්පිත
කන්ද්ේ දිල්හොනි
කන්්ද් ගම්ේ ප්රියොනි න්වෝධනී
කන්්ද් ්ල්ඛමලෝේ සුසීමො ගයොනි අමර්ෙේන
කපිල රොජපක්ෂෂ
කඹුුගමුව ගම්ේ ජනක ඉෂොන්
කයිකොර්ේ ුෂොනි ෙමන්තිකො රූප්ෙේන
කරනච්චචොරි්ේ අෙංක ලක්ෂමොල්
කරල හින්්ේ දිපො හේෂණි
කරල හං්ගයි නිහොල් මල්කොන්ති
කරල හං්ේ දිල්කො වීර්ෙේකර
කරලහින්්ේ ජගත් ුෂේප ජයනොත්
කරලහින්්ේ දේශිකො ඉෂොනි ජයවේධන
කරලහින්්ේ නිශොදි අනූපමො
කරලහන් ගම්ේ පොඨලී ත්යෝමිකො
කරලහන්්ේ ඉෂංකො පියුමොලී
කරලහන්්ේ ්ද්විකො දමයන්ති කුණොරත්න
කරලහන්්ේ නිමොලි අනූෂො
කුණොනොයන්ේ එරංග රවීශොන්
කුණොයක්ේ රසකො දිල්හොනි
කලු ආරච්චචි්ේ ෙන්ධයො
කලු ගම්ේ ්නළුම කුමොරි උදයංගනී
කලු දන්ේ අනුරොධො ලක්ෂමොලි
කලුඅප්ු ආරච්චචි්ේ කුමුදුනී දමයන්ති නන්ද්ෙේන
කලුආරච්චචි්ේ මදූශො උදයංගනී
කවිරත්න චූලොරි ග්ේෂො
කෙකොර කංකොනම්ේ ප්රොේථනො ්ෙව්වන්දී
කසුන් නයනක කැිය්ප් ගම්ේ
කෙේුරි ආරච්චච්ේ සුුනි ්ක්ෂතිකො
කෙේුරි ආරච්චචි්ේ පියුණි ප්රෙොදරී
කෙේුරි ආරච්චචි්ේ ුවන් බුද්ික ්ද්ශප්රිය
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කෙේුරි ආරච්චචි්ේ ලිණි නුවන්තරො
කෙේුරි ආරච්චචි්ේ හේෂො ේනෝජි
කහදොව ගිගන ආරච්චචි්ේ නිමමි මධුවන්තිකො ප්රියදේශනි
කහඳු්ගොඩ කංකොනම්ේ ශයොමලී ප්රියංගිකො
කළු හැන්නදි්ේ අනූෂො දිල්ුක්ෂි
කළු හැන්නිදි්ේ ෙදුනි තොරිකො
කළු ආරච්චචි්ේ කල්පනී ්ෙව්වන්දි
කළුහැන්නදි්ේ ්ෙනුක ්ගෝවින්ද
කොම්ේ අරච්චචි්ේ ්නලුම ුවන්ති
කොරියවෙම ගල්ඔලුව්ේ කණිෂේකො එරන්දි නොනොයක්ෂකොර
කැකලැල්ලගම ආච්චචි්ේ නිලුකො ෙමන්මලි
කැිය්ප් ෙමර්ෙේකර්ේ හසනි නිමන්ති
කැදල විදොන පතිරණ්ේ න්වෝදො ෙත්ෙරණි
කැන්දගමුව පතිරන්නැහැලෝේ ුවිනි එරන්ජලො රත්න්ෙේකර
කැලුම වීරසංහ
කිත්නි කුමොරි ඉදුනිල් පේඩිත්ෙේකර
කිරිනැලිය ගම්ේ හසන්තො චොමලි
කුඩො කැියප්ේ ධනුෂේක මධූෂොන්
කුඩො ගම්ේ අ්ේශො මධුභොිණි ගම්ේ
කු්මෙේ්ත්ු ආරච්චචි්ේ ඉෂංකො ෙදමොලි
කුුප්ු මුදියන්්ෙේලෝේ හංසකො ෙදමිණි ේඩොර
කුලුංග මුදලි්ේ ුබුදු ප්රියංකර
කුලුංග ්හට්ටට්ට ආරච්චචි්ේ අ්යෝමි මධුශොනි
කුලප්ු ආරච්චචි ලියන්ේ කසුනි දුලංගො
කුලසංහ ආරච්චචි්ේ අප්ෂො මදුවන්ති
කුලසංහ ආරච්චචි්ේ දීනුෂො ්ෙව්වන්දි
කූනයින්්ේ රසකො චොන්දනී
්කොකු හැන්නදි්ේ උ්ද්නි විධොනගම
්කොිගල්ේ ඉමල්ෂො මල්කි ්ප්ේරො
්කොට්ටට්පොලයලෝේ ්ේලිකො නි්රෝෂණි
්කොට්ටටොල් ැද්ද්ේ හේශනී මිහිරොනි
්කොඩිකොර ආරච්චචිලෝේ අ්නෝජො ුෂේප කුමොරි පිය්ෙේන
්කොඩිකොර කංකොනමලෝේ නුවන් ප්රෙන්න අ්ේවේධන
්කොඩිකොර්ේ චුර ුක්ෂෂොන්
්කොඩිකොර්ේ ජොනක නිලන්ත
්කොඩිකොර්ේ ම්හේිකො දමයන්ති
්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ේ ඉමොෂො හේෂණී
්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ේ දිෙේනො ලක්ෂෂේමි කුමොරි
්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ේ නදීකො ලක්ෂමිනි
්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ේ ්රෝෂණි මධුමොලි
්කොඩිුවක්ෂකු කංකොනම්ේ ෙනත් කුමොර
්කොඩිුවක්ෂකු ්මොහමිදිරමිලෝේ චුරංගනි
්කොඩිුවක්ෂකු ්හට්ටිආරච්චචි්ේ අනුෂේකො න්යෝමි
්කොඩිුවක්ෂකු්ේ දමිතො දිල්හොනි
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්කොඩිුවක්ෂකු්ේ සුරංගි
්කොඩිප්පිල ්හට්ටි ආරච්චචි්ේ නදීකො ප්රියදේශනී
්කොඩිප්පිල්ේ තිලංගො ප්රෙොදි
්කොඩිප්පිලි්ේ නිමල් රංජිත් කුමොර
්කොන්ගනී්ේ සුුන් ්වනුර ඇන්තනි
්කොමපඥේඥ ්හේව්ේ තිලිනි නුවන්ජලි
්කොරල්ේ යසත් ්කෝඡික
්කෝරොන්ච්චචි්ේ ුෂොරො තරංගනී
්කොෙේවත්්ත්්ගදර තක්ෂිලො ්ෙෞමයො කුමොරි අමරවංශ
්කෝහොලොන ගම්ේ දිනූෂො තරංගනී
්කෝහොලොනි ගම්ේ මධුෂොනි ්ෙව්වන්දිකො
්කොළඹ්හේවෝේ ඉ්ේෂො
්කෝංකඩුව මන්ී්ේ ග්න්ෂො ්කෝංකඩුව
්කෝකු හැන්නදි්ේ නදීෂො සුරංගනී
්කෝට්ටට්ේ ගයනො කුමොරි
්කෝට්ටට්ේ චොමලී ප්රියදේශනී
්කෝට්ටට්ේ නිමොලි ලයංගිකො
්කෝට්ටටවත්ත ්හේව්ේ විමුක්ෂති කසුන්
්කෝට්ට්ට්ට ෙමරසංහ්ේ ආශො ්ෙව්වන්දි
්කෝන්කඩුව ගම්ේ හසත චන්දිමොල්
්කෝර්ල් ගම්ේ නදීකො මධුෂොනි
ක්රිෂොන්ති පල්ලෝව්ල්ේ
ගජහිං ගම්ේ සුසීමො නී්රෝෂණී
ගජහිත් ගම්ේ හසත
ගේ ල්ේ උ්ද්ශිකො ලක්ෂමොලි කුණොරත්න
ගේ ල්ේ චුර කොවින්ද
ගේ ල්ේ දේශිකො ලක්ෂමොලි
ගේ ල්ේ වුණි චුරිකො ෙමරසංහ
ගම ඇති්ේ සුභොි ්ෙෞභොගයො රත්නොයක
ගම්ේ අශන්ක ශ්රිමොල් විමලසරි
ගම්ේ ගුණරත්න
ගම්ේ චොමර නලීන්
ගම්ේ ජයන්ත රත්න කුමොර
ගම්ේ දිලීප චුරංග කුලතිලක
ගම්ේ නුවන් ප්රෙොද්
ගම්ේ ෙදොනි සුගන්දිකො දිල්හොරි
ගම්ේ ෙඳුනි අ්ේෂො ලක්ෂමොලී
ගම්ේ සුගත් එරංග
ගමොච්චචි්ේ දුලොරි මදුෂොනි
ගමොච්චචි්ේ බුද්ිකො ප්රෙොදිනී දයොරත්න
ගම ්හේවෝේ පියුමි මලීෂො ගයොී
ගමමැද්ද ලියන්ේ නදීකො සුරංගි
ගම්හේවෝේ අනුෂො කුමොරි
ගම්හේවෝේ නදීක
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198130504469
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930753874V
197714901618
900792905V
851461930V
199511200529
841711564 V
876013347V
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ගයනි අ්ේසංහ වි්ේ්ෙේකර
ගයොනි ප්රියදේශනී අ්ේගුණරත්න ඒකනොයක නල්ල්පුම
ගුසං්ගයි අනුෂො ශයොමලි
ගුසංහ ආරච්චචි්ේ ඉ්නෝකො නිශොමලී
ගුසංහ ආරච්චචි්ේ චමිු ුෙර මධුශොන්
ගුසංහ ආරච්චචි්ේ නිලූෂො මදුමොලී
ගලඋඩකන්ද වුකොර්ේ චන්ිකො දිෙොනොයක
ගලගම වික්රම්ේ උ්ද්නි කොංචනමොලො
ගලල්ල ගම්ේ නිලංෙලො මධුෂොණි
ගල්හේන්කන්්ද කංකොනම්ේ සු්නත් ලක්ෂුවන්
ගල් ඇටඹ්ේ දමත් ලහිු මධුෂොන්
ගල්වැ්ව් ්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ේ දිලිනි මධුිකො
ගොමොච්චචි්ේ තිලංග ශයොමල් ජයවේධන
ගොේදි ුංචි ්හේවෝේ තිලිණී දිල්ුෂො
ගොේදිය ්හේවොවෙම මොනවඩු්ේ ප්රදීපො චුරංගි
ගොල්ල අ්ේ්ෙේකර පතිරණ්ේ ශකිලො අ්යෝමි
ගොල්ල්ේ පියුමි වත්ෙලො
ගොල්්ල් අන්තක්ෂකෝේ නදීකො
ගැඩිප්පල ගම්ේ මනීෂො එරන්දි ගම්ේ
ගිකියන්ේ තිළීණි මධුභොිණි
ගිගිනිවල ගම්ේ නි්මෂො ඉෂොරි
ගිමහොනි උත්පලො ුංචි්හේවො
ගීගන ගම්ේ අ්ේෂො මධුශොනි
ගීගන ගම්ේ ක්රිෂේණො රොිකො කුමොරි
ගීගන ගම්ේ තිළිණි
ගීගන්ේ අෙංක ෙංජීව
ගීගන්ේ චන්දිමො වීරවේණ
ගීතිකො ලක්ෂමිණි විදොනපතිරණ
ගුණ්ෙේකර ආරච්චචි්ේ දේශො තරංගනී
ගුුසංහ්ේ ප්රදීපො ෙමරවික්රම
්ගොඩ්වල ගම්ේ ුෂොරී ්ෙව්වන්දී
්ගොඩැල්ල්ේ දිලොනි මධුිකො
්ගොඩැල්ලවත්ත ආරච්චචි්ේ චිත්රො ශයොමලි
චුමි මදුෂොනි නොගසංහ
චුර ප්රදීප් කවිරත්න
චුරංග ුජිත් විජමුණි්ේ
චුරි මධුිනො අන්රොහැන්නදි
චුරි රෙොංගිකො ෙමරසංහ
චුරිකො නදීශොනි විධොනගම්ේ
චුරිකො ෙමන්මලී ුවන් පතිරණ
චන්දිම ලක්ෂමොල් එදිරිසංහ
චන්දිමො ප්රියංගනී පරණමොන
චන්දිමො ශි්රෝමනී ්හේවො ගජනොයක
චන්දු මදුිකො වීරසූරිය
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923780898V
837830079V
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199102004238
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888543341V
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925212296V
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946281212V
868103698V
928213811V
915452728V
946360333V
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926151908V
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857191625V
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837890250V
908442334V
900350538V
880114506V
926142046V
955381300V
856091791V
198571101982
941270360V
197257401111
825615113V
935023300V

චන්රො දේශනී එ්ගොඩ ්හේවො
චමපි බුද්ිකො වීරමන්
චොන්දනී රූ සංහ
චින්තො ෙමන්මලී මුුමොල වවදයසූරිය
ෙය්කොඩි ආරච්චචිලෝේ ්දෝන චුරි මධුෂොනි
ෙයරත්න්ේ ෙමොි අමල්කො
ජනොදි අ්ෙේලිකො රත්නොයක
ජනිකො ඩිලොනි රත්නොයක
ජ්න්දුර ඉ්නෝකො උදයන්ගනී
ජයරත්න ගම්ේ ප්රෙොදි චන්දිමො
ජයලක්ෂෂණ වි්ේනොයක නි්ල්ෂො උමොනි
ජයලත් තන්ි්ේ ෙජීනි අනුුද්දිකො
ජයවේණ ආච්චචි්ේ දිනූෂො කුමොරී
ජයවේණ ආරච්චචි හේෂො ක්රිෂොන්ති
ජයවේණ ආරච්චචි්ේ තොරක චුරංග
ජයවේධන ්දොඩමප්ේ නිලුකො ක්රිෂොන්ති
ජයවේධන පතිරණ්ේ එරංග ෙඳුවන්
ජයවේධන පතිරණ්ේ නිමොෂො ප්රෙොදි
ජයවේධන පතිරණ්ේ වෙන්ත
ජයවේධන පතිරණ්ේ ෙචිනි නිමොෂො
ජයවේධන පීරණ්ේ සුසලංගනී
ජයවික්රම ආරච්චචි්ේ නි්රෝිණි
ජයවික්රම ආරච්චචි්ේ ම්හේිකො ලක්ෂමොලි
ජයවික්රම ආරච්චචි්ේ යෙොරො චුරොණි
ජයවික්රමක කන්කොනම ආරච්චචි්ේ ෂොන් ශ්රීමොල්
ජයෙංක රෙොංජනඅරවින්ද ආගමි්පොඩි්ේ
ජයසංහ ආරච්චචිලෝේ ඉ්ේෂො ප්රියංගනී
ජයසංහ්ේ චමපිකො දිශේනො කුමොරි ජයසංහ
ජයසුන්දර ගම්ේ නිලීකො රිශොනි
ජයසූරිය පට ැදි්ේ ්මොනිකො ජයලත් ජයසූරිය
ජය්ෙේකර පතිරණ්ේ රන්දිමො මදුෂොනි
ජය්ෙේකර්ේ මධුෂො නිේමලී
ජය්ෙේකර්ේ මයුර ලෙන්ත
ජොුං ආරච්චචි්ේ සුමුදු නදීෂො මධුමොලි
ජොුං ආරච්චචි්ේ සුමුදු ්ෙේෙත් කුමොර
ජොලත් ගුණ්ෙේකර රොජිකො
ජොලත් ගුණ්ෙේකර විෙේතො ජීවමොලි
ජොලත්්ේ ශිකලො ්ෙව්වන්දි
ජොලිය්ගොඩ්ේ ්නතලි ප්රියංගනී
ජොසං ආරච්චචි්ග දිලොන් අනුෂේක
ජොසං ආරච්චචි්ේ ජ්ේිකො ්ක්ෂෂොණි
ජොසං ආරච්චචි්ේ නිලක්ෂි ලක්ෂමොලි
ජොසං ආරච්චචි්ේ රසක මධුෙංක
ජොසං පතිරණ්ේ ප්රමුදිකො ෙදමොලි

816003903V
876013568V
198358602240
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938541590V
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946560251V
198253003138
932161516V
925063584V
877113620V
910671170V
199273302302

ජොසං්ේ ආශො මදුමොලි
ජොසං්ේ ඉ්නෝකො දමයන්ී
ජොහින්්ේ ප්රනීත් ුෂේපකුමොර
ජිමුනි්ේ නි්ක්ෂෂලො මදුවන්ති
ජී පී ්නලුම ලක්ෂෂේමි
ජුමමලපිිය ගම්ේ මදුෂො හේෂනී
ජුවන්්පඩි්ේ තනුජො ලක්ෂමොලි
ජුවොන හැන්නදි්ේ තිළිණි හේිකො
ජුවොනො දු්ේ උදොනි නිෙංෙලො
්ජොතිරත්න ගණිත්ේ ඉ්රෝෂො සුරංගි
්ජෝන් ආතේ චරිත් ෙමපත් විදුරංග
ටිලො ්හට්ටිආරච්චචි
ිකිරො හැන්නදි්ේ චිරන්තො තත්ෙරණි
ඩිලක්ෂමිනි හෙන්දි වන්නිආරච්චචි
තනූජො රණසංහ දිෙොනොයක
තම්පෝු්ේ ප්ර් ෝදනී මධුරංගි
තරංගො ප්රීතිමලි අළුත්ආරච්චචි
තුි හංසකො දික්ෂමොදු්ගොඩ
තරූපො රොජපක්ෂ
තල්පොවිල විධොන කන්කොනම්ේ එරංගො මධූි කුමොරි
තොෙොගො ලක්ෂමිණි ්ෙන්නොදර
තිනිදි ෙත්ෙරණි හලොනොයක
තිේ් ොුව ්දනිය කංකොනම්ේ නි්රෝශො ෙජීවනී
තිේ් ොුවො ්දනිය කංක්නම්ේ ඉ්ේෂො දිල්හොරො
තිේ් ොුවො ්දනි්ය කංකොනම්ේ ගීතො න්යෝමි
තිේ් ොුවො ්දනි්ය කංකොනම්ේ වෙන්ත කුමොර
තිලිණි ෙමොරො මල්ජොනි ගුණරත්න ංඩොර
තිලිනි මංජුලො ෙමර්කොන් වි්ේසංහ
තිෙකුට්ටි ආරච්චචි්ේ ඉන්දිකො ප්රියදේශනී
තිෙකුට්ටි ආරච්චචි්ේ ඒෂොනි ෙදරිකො
ුයියො හන්දි්ේ ඉ්ේෂො ෙදමොලි
ුවොන් නිෙොේදින් පොුක්ෂ
්තන්න්කෝන් ගම්ේ උ්මෂො නිෂොදිනි
්තන්න්කෝන් විතොරණ්ේ අුණි ශයොනිකො
දන්්දනි ආරච්චචි්ේ ඉ්නොකො ප්රියදේශනී
දපන දුරෝේ සුචරිත මධුභොිත
දේශන ෙමපත් එදිරිසංහ
දේශිකො ගයනි අ්ේගුණවේධන වීරසංහ
දසුන් ඉෙංක රූ සංහ
දසුන් හංෙක ්ෙනරත්
දහඅමුණ ්කොළඹ්ේ සුදොරො නිේමොණි ්ෙේනොරත්න
දළුවත්ත ගම්ේ අංජනො නිෙංෙලො
දොපන දුර්ේ නලින් ප්රෙන්න
දොපන දූර්ේ චුරිකො දිල්ුක්ෂි ෙමරසංහ
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946830593V
837540704V
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198503702268
198766700410
950141530V
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926942867V
907642429V
911783894V
915691285V

දික්ෂවැල්ල විදොන්ේ මධුරංග
දිනුක්ෂි අනුුද්ිකො රොමසංහ
දිනුි ත්මෝදො වි්ේසරිවේධන
දිමුංගු ්හේවෝේ සුුන් චොමර
දියගහ විදොන පතිරණ්ේ ඉෂොරො මධුෂොනී
දියගහ විධොනපතිරණ්ේ හිමොෂො විමේශනී
දි්යොගු හැන්නදි්ේ ්නත්මි ්කෞෂලයො
දිලූෂේ ්යෝමොල් ජයසංහ
දිල්කි ප්රනීෂො විතොරණ
දිෙොනොයක අිකොරම්ේ ෙුමල් කුමොර
දිෙොනොයක ්කොඩිුවක්ෂකු කංකොනම්ේ රජිත හෙන්ත
දිෙොනොයක මුදියන්්ෙේලෝේ ශයොමලි ප්රියදේශනී
දිෙොනොයක මුදියන්්ෙේලෝේ ෙමන් ුෂේපමොලො
දීප්තිකො ලක්ෂමොලි ු සංහ
දීයගහ ට්ගොඩ්ේ තිවංක කල්ප්රෂොද් ්ප්මදොෙ
දුන්වත්්ත් ්ගදර නොලනි කුල්ෙේකර
දුමින්ගු ්හේව්ේ ුවනි ප්ර් ෝධො එරංගිකො
දුලොන් අන්රොහැන්දි
දුලොරො තමොලි අ්ේවේධන
දුලිත හික්ෂකඩුව ලියන්ේ
්දනගම විතොරණ්ේ ඉෂොරො ෙදමොලි
්දනගම විතොරණ්ේ ෙසනි චමල්කො
්දමල්ගිරිය ගම්ේ චශොනි ලොලිතයො
්ද්ේමු්ේ ඩල්්ේ ඩිිනි චොමලීන්
්දව්මි ෙත්ෙරනී ජයසූරිය
්දොන් චමින්ද කුමොර ද සල්වො
්දොන් ෙලු ්හේවෝේ මදුකො හංෙනි
්දොලමුල්ල කංකොනම්ේ ලක්ෂිණී හංසකො
්දොලමුල්ල ්හේවො කංකොනම්ේ නිලූක ජයවේධන
්දොලමුල්්ල් කංකොනම්ේ චලින් මුදිත කුමොර
්දොල්මුල්ල කංකොනම ගම්ේ ප්රියංගිකො
්දෞපොදී චමොලී මලලගම
ධනපොල වීර්කෝන් රොජපක්ෂ සුජොනි නිලංකො
නදී ප්රශොන් කුමොර රණවීර
නදීකො තරංගනී අ්ේසංහ සරි ද්දන
නදුන් ශොනක ෙරනසුරිය ජය්ෙේකර
නමබුකොර ගම්ේ පෙන් යෙඉසුු
නමබුකොර දික්ෂවැල්ල ගම්ේ ශොලිකො චුරොනී
නමමුණි ආරචිචි්ේ ශ්ර්මෝේ චුරංග
නමමුණි ආරච්චචි්ේ ඉ්ේෂො ශයොමලී ආරියවංශ
නමමුනි ආච්චචිලෝේ ප්රියදේශණී
නමමුනි ආරච්චචි්ේ දීපො ුවිනි කුලරත්න
නමමුනි ආරච්චචි්ේ මොනවී ෙොරංගො කුමොරනොයක
නවරත්න්ේ සුභොිණි
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937732260V
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න්වෝදො ශ්රිමොලි කුල්ෙේකර
නොකුළුගමුව ගම්ේ ප්රියන්ති
නොකුළුගමුව ගම්ේ ශොනිකො ශ්රීමොලි
නොකුළුගමුව ගම්ේ ්හේෂොනි මධුිකො
නොනොයක්ෂකොර ගිං්තොට විදොන්ේ නිමොලි අෙංකො
නොනොයක්ෂකොර පතිරන්ේ නදීෂො
නොනොයක්ෂකොර වෙම ්කෝහො න්්ේ ඉෂොරි උ්ද්ිකො
නොමිණි්ේ ඉෂොරො ලක්ෂමොලි
නොරද්ද ගම්ේ චොමිකො සුදොශනී
නොවල ්හේව්ේ රසකො දේශනී
නොවුුන්න පල්ලිය ගුු්ේ දිනුිකො ලක්ෂමොලි
නි්මිකො ෙංජිවනී ගුණ්ෙේකර
නිරූකො ඉ්රෝෂන් ලියන්ේ
නි්රෝෂො නුවන්ති මුණසං ආරච්චචි
නිලවිර පට ැදි්ේ සු්ද්ශි ගිහොන
නිශොනි මදුිකො උල්විෙේ්හේවො
නිහිලුව ගම්ේ අනූෂො ලක්ෂමොලි
නිහිළුව ගම්ේ ුෂොනි මධුමොලි
නීලවීර පට ැදි්ේ සු්ද්ශි ගිහොනො
්නළුම ෙංජීවනී වනිගසංහ
පට ැදි්ේ කැලුම ලක්ෂිත
පට ැදි්ේ නුවන් ලක්ෂිත
පට්ටිය ගම්ේ හසන් ක්රීෂොන් මධුශංක
පට්ටිය වත්ත්ේ ්නල්කො දිළුම ්ප්ේරො
පට්ටියගම්ේ දිලිප් ෙදුවන්
පතිරණ්ේ අනුපමො ඉන්දිවරි පිරිෙේ
පතිරණ්ේ සුජිත් ෙංජිව
පතිරත්න්ේ ම්නෝජි මධුශොනිකො
පත්තිනි්ේ ගනුිකො තමොලි
ප්මෂො ප්රෙොංගී ෙරණසංහ එදිරිසුරිය
පර්ගොඩ ගම්ේ මදුෂොනි ෙදලංකො
පරණ පල්ලිය ගුු්ේ ශොනිකො මධුවන්ති
පරණමොන්ේ දිලොනි චන්දිමො
පරහැර ්හේව්ේ ඊෂො ්මධොවි
පලගසංහ විදොන පතිරණ්ේ ප්ර් ෝධො ලක්ෂමොලි
පලඟසංහ පතිරන්ේ හිරොන් අනුෂේධ
පල්පොත ලියන්ේ චුරිකො දිල්හොනි වොෙනො
පලොත් සරිවේධන කන්කොනම්ේ ුවනි වෙන්ති
පල්ලත්තර විදොන ගම්ේ මදූෂො තරංගනී
පල්ලන්තර විදොනගම්ේ අනුෂො මධුවන්ති
පල්ලෝවල්ේ ඉෂොරො උමයංගනී
පල්ලික්ෂ ්කොේඩ්ේ ජොනක ෙමන්ප්රිය
පල්ලිමුල්ල ්හේවො ගීගයන්ේ න්යෝමි බුද්ිකො නිල්මිණි
පල්්ල්ේ සුජීවො ෙදමොලි

938582440V
197984701457
925143103V
945270250V
946030988V
867440593V
938252092V
916461852V
888541802V
915092330V
948004011V
916751044V
855783886V
926661655V
896064177 V
938002355V
895803626V
947550268V
896064177V
947162764V
198912102038
940022517V
890212000V
948432242V
942942435V
927874334V
198301605266
907852156V
199478900476
198680400408
876670682V
926210190V
875693948V
895402753V
846590366 V
199333501874
917423911V
887934002V
868183039V
886992378 V
945092394V
802380623V
947793659V
908550102 V

පල්්ල්මුල්්ල කුගම්ේ විශේමිලො මදුශොනි
පෙේේපුම ආරච්චචි්ේ නි්රොෂො ප්රෙොදිනී
පොනමුල්ල ආරච්චචි්ේ ගීතිකො දි්න්ෂො
පැලන්වත්ත දිෙොනොයක ඉන්දික හිමොලි දිෙොනොයක
පියදිගම්ේ අචල ගයොශොන්
පියුමි එදිරි වික්රමසූරිය
පියුමිකො ලක්ෂමිණි ු සංහ
ුංචි ්හේවෝේ සුභොිණී
ුජය ් රලි්හල වජිර හිමි
පූජනි වන්නිආරච්චචි
පූජය ්දෝලොෙේ ෝේ ධමිමදෙේස
පූජය ඉදුනිල්ුර ඉන්දනන්ද හිමි
පූජය ්තළුල්්ල් ්ෙේමින්ද හිමි
පූජය පෙේ්ගොඩ පියසුමන හිමි
පූජය මහවැ්ව් ්ෙෝනුත්තර හිමි
පූජය මෑල්ලකැි්ගොඩ, නිමලසරි හිමි ,
පූජය මුල්ඇඩියොවල රත්නෙොර හිමි
පූජය හිේ්ගොඩ පදුම හිමි
පූජය හුලංකන්්ද් උපොලි හිමි
්ප්දුු ආරචිචි්ේ ්ටක්ෂලො ්ද්වප්රිය
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ දිලිනි ෙකුන්තලො
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ පවිත්රො මධුවන්ති වීරසංහ
්ප්දුුආරච්චචි්ේ චමින්ද දයොරත්න
්ප්දුු්ේ සු්ේඛො
්පොල්අ්ේ්ගොඩ අලුත්වත්්ත් ්ගදර ලක්ෂමිණි මධුභොිණි ්ේමරත්න
්පොල්වත්ත රණවිර්ේ චුරිකො
ප්රතොප්ේ නදීකො කුමුදුනී ්ේමතිලක
ප්රතොප්ේ ප්රවීණො ප්රෙොදනී
ප්රතොප්ේ ෙමපත් ුසත රංගනොත්
ප්රතොපසංහ ආරච්චචි්ේ අමිල ප්රෙොද්
ප්රදීපො මදුභොිනි මුණසංහ
ප්රභොත් උදොර තංගල්ලනොයක
ප්රමිලො ඉ්ේිකො දහනොයක
ප්ර්මෝදි මයුඛො වීරසූරිය
ප්රෙන්න ෙදුවන් ්කොඩිුවක්ෂකු
ප්රැන්සෙේකු දු්ේ නි්මෂො මදුශොනි
ප්රියොෂො ප්රබුද්ි විධොනගම්ේ
ඔුන්්ද ගුු්ේ ්රොහොන් මධුෙංක
ඩ ද්ද ගම්ේ රසක ප්රදිප් කුමොර
තල වත්ත්ේ චොමිල චොමර
තල වත්්ත් ඉ්ේෂො ලක්ෂමොලි
තල වත්්ත් ුවන් චින්තක
තලවත්ත්ේ රමණි ප්රියංගිකො
තලවත්ත්ේ ුවන් මධුෙංක

947703412 V
948382920V
928350738V
198757503983
910800957V
906290642V
857964632V
916120990V
872563490V
198770203389
198707903065
921133391V
950180811V
843400957V
903513730V
843164684V
900161476V
198729304537
198001503751
906443520V
918001891V
907873706V
852280085V
846171827V
915101860V
918122354 V
198366103201
905182420V
840232905V
842233607 V
946401226V
861011593V
938202079V
878213521
199220202143
937370539V
887312559V
902660887V
892334285V
901111561V
915860826V
932701804V
868120479V
198825201982

දහ්ේ ්ච්චතනො ්කෞශලයො
දු්ගොඩ ්හේවොවෙම්ේ ෙදීෂො ෙොරංගී
ද්්ද්ගම ඩපන්්ේ චමපිකො කුමුදුනී
ොකට්ටටොඩි්ේ සුරංග චොමර කුමොර
ෙේනොයක වන්නි ආරච්චචිලෝේ මයුරි ශිවන්තිකො
ොනගල්ේ චුරිකො ්හේමන්ති
ොනගල්ේ ්දොන් රසකො ෙඳමොලි
ොල මොන්ේ දිමුු ෙමපත්
ොලදුර්ේ නිුන ගයොෂොන්
ොල්හේවෝේ නිේෂො නිරංගි
ැද්්දගම්ේ හිනි මධුරංගි උ්ප්ක්ෂිකො
ැරගම ආරච්චචි්ේ අචලො සුරංගී
ැරගම ගම්ේ නිමමි සුභොිණී
ැරගම ගම්ේ මධූෂො ලක්ෂමොලි
බුද්ික ුවන් සරිවේධන
බුද්ික ෙෙංක විමලගුණ්ෙේකර
බුද්ිකො ප්ර් ෝධනී වීර්කෝන්
් න්්තොට සීකුමිි්ේ දිමුු ්ෙනරත්
් න්්තොට සීක්ෂකු ්මි්ේ ්රොෂොන් ප්රියදේශන
මඩුගහයට ්ගදර ෙමන් ප්රියංකර ේඩොර
මුකන්ද්ේ තමිතො මධුවන්ති
ම්ත්ෙේ ආරච්චචි්ේ කළණි අමොෂො කල්පනි
මදවන් ආච්චචි්ේ ඉ්නෝකො දමයන්ති
මදොරසංහ උ්ද්නි මධුවන්ති
මදුරප්ුල්ලි මනන්ේ ෙරණි සුමිණි ධේමවේධන
මද්දුම ්හේව්ේ නිලූකො දිල්ුක්ෂි
මද්දුම්ේ මිුනි අංජලො
මද්දුම්ේ රචිනො චිරොනි මුුමොලි
මද්දුම්ේ ශොනිකො ෙමන්මලී මුණසංහ
මද්දුමෝේ ප්ර්මෝත් ඉසුරංග
මධුර නි්රෝෂන් ්කොඩිුවක්ෂකු
මධුරච්චචොරි්ේ දිනුෂො සුජොනි
මධුරප්්පුම විදොන ආරච්චචි්ේ ු්මෂේ දිශොන්ත
මධුෂනී දහනොයක
මධුිකො ලකිෂොනි අමර්කෝන්
මධුිකො හංෙොනි ලියනරත්න
මධූශො දිල්හොනි අ්ේවික්රම
මධූෂො ුෂොනි පරණමොන
මරක්ෂකල මොන්ේ තරංග ධනංජය
මරක්ෂකල මොන්ේ ම්නෝරි ශයොමලී
මරක්ෂකල්ේ න්යෝමි දේශිකො
මලිත් එරංග ලියනපතිරණ
මලීෂො ශලනී සගෝනත්ති
මල්කොන්ති නිල්මිණි ගුසංහ

937353618V
926732412V
936052827V
198308103586
896194607V
198954500910
917161488V
933212653V
911530295V
198386100080
956842263V
926583964V
865782969V
937830076V
199101500960
932131846V
908033507V
875940406 V
198732700420
881253917V
947143662V
199264000720
925060240V
908500202V
958611366V
197754802370
926613456V
878521390V
928204260V
931241524V
922964530V
906791803V
199325804271
837093341V
855194369V
948283581V
925183300V
925610208V
942590423V
807744100V
876840820 V
912933814V
948573261V
935782520V

මල්ෂො මධුරංගි රත්නොයක එදිරිසංහ
මහ අන්්තෝනි්ේ සුෙොතො ප්රියදේශනී
මහ දුර්ේ උදොනි ෙමරවීර
මහ්ගදර දිෙොනොයක්ේ දිලොනි දීපිකො
මහුං්ේ අෙංක ෙමීර
මහදූර්ේ ඉෂොරො කුමුදු ෙදමොලි
මහන්්ත් ගම්ේ ඉ්ේෂේ ගයන්ත
මහන්්ත් මහ ගම්ේ තමොලී අචින්තො
මහ ඩල්්ේ ෙජිනි මධුිකො වි්ේරත්න
මහවත්ත ්කොඩිුවක්ෂකු්ේ සුමුදු තරංගී
මහවත්ත්ේ ඕ්මගො වි්නොද්
මහහල්්ල් හිමරතන හිමි
මහොනොම ගීගන ගම්ේ ම්හේෂො චුරංගනී
මහොනොම දිෙොනොයක උ්ප්ක්ෂෂො සුභොිණි
මහොනොම දිෙොනොයක ෙේවේණතිලකො
මහොනොමනම ගීගන ගම්ේ ක්රිෂොන්ති නිලුෂීකො
මහොනොමනම ්හේවො තන්ි්ේ හේෂො ම්නෝහරී
මොන්ේ ඉ්ේෂො නිලොනි කුලුංග
මොන්ේ චමපිකො ප්රියදේශනී
මොභරණ ආරච්චචි්ේ අනූෂො දිල්ුක්ෂි
මොරප්ුලි්ේ දිනුෂො ෙදමොලි
මොරප්ුලි්ේ ෙමන්තිකො ගුණ්ෙේකර
මොරවීර ්හේවෝේ හෂොනි මධුිකො
මොරිෂ හරිදු චරිත අම්දෝු ගලප්පත්ති
මොලිම ්ේ ශමමි ශේමිලො හන්ෙමොලි
මොලිම ඩ පතිරණ්ේ දිනුෂො තිලිනි
මැණික්ෂහින්න මුදියන්්ෙේලෝේ ඉ්ේෂො ෙදමොලි
මිරිෙේෙ ගලප්පත්ති්ේ රිප්රභො මධුිණි
මීගෙේ්දනිය කංකොනම්ේ තිෙොරො ප්රෙොදිනී
මී්ගොඩ ගම්ේ චුරී මධුෂොනි
මුණසං දිෙොනොයක එරන්දි අනුරොධො
මුණසං දිෙොනොයක ශොනිකො මදුෂොනි
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ අචලො ප්රියදේශනී
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ තිළිණි ශශිකලො
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ දිනූෂො මධුමොලි
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ දිමුු ශිකලො
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ මධූෂො ෙඳුවනි
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ ලක්ෂෂොන්
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ ශොනිකො නි්රෝිනී
මුණසංහ ්ද්ව්ේ ලක්ෂිකො දිමුු
මුණසංහ්ේ මධූෂො චොමලී
මුත්ු චොමලී
මුනසංහ්ේ චුරිකො මධුෂොනි
්මොරකන්්ද් ගම්ේ ්රෝහිණී දමයන්ති

927983990V
198351203383
936651658V
878420578V
900042566V
926792261V
903602724V
937910096V
935543932V
845443653V
931701851V
883062795V
868401133V
198481500037
826632275V
895653934V
947892207V
896422308V
936770878V
937331770V
946333875V
876114240V
928263231V
930802166V
945340398V
916230915V
946101796V
945670258V
895263516V
937974167V
935053803 V
938463212V
888030360V
936360696V
886330073V
927913461V
936861229V
901710660V
877251799V
877021084V
895351733V
928271340V
936983421V
856531228V

්මොහොන් මධුශංක ්හට්ටි්හේවො
්මෝහොට්ටි්ේ ඉෂොන් මධුශංක
යිගල ඩල්්ේ ප්රමිතො චුරංගි
යහල්වල විදෝනලෝේ අෙන්ති ෙද්ේඛො විදොන්ේ
යොපො හොමිල්ලෝේ වොෙනො ්ෙව්වන්දි
රංගිකො කුමුදුනි සරිවේධන
රංචෝගොඩ විදොන අරච්චචි්ේ දිලිනි නි්මෂො
රං්හොි අසුරප්ුලි ගම්ේ නොමල් සුරංග
රටනක්ෂ ්ගදර නිලොනි මංජුලො ෙදමොලි
රට්ටටමි්ේ ඉෂො කල්පනී
රණුංග ගම්ේ ුවිනි නොමලී
රණුංගම්ේ ශ්රියොනි
රණමුක්ේ පියුමි ටෂීමො
රණවක අතපත්ු්ේ අනූෂො රූපිකො
රණවක්ේ ්හේව්ේ අ්ේෂො ෙන්දීපනි
රණවීර පට ැදි්ේ නිශො දීප්තිකො
රණසං ලියන්ේ ත්නොජො ෙඳමොලී
රණසං ලියන්ේ දිනූෂො හේෂනී
රණසංහ ආරච්චච්චලෝේ සුගන්දිකො
රණසංහ ලියන්ේ දිලිනිකො ම්හේෂනී
රු දු්ේ හංසනි ්ෙව්වන්දි
රත්න ආරච්චචි්ේ ඉෂොදිනි නි්මෂො චුරංගි
රත්නප්ුලි්ේ ෙචිරො දිල්හොරි
රත්නවිර පට ැඳි්ේ හෙනි අෂොන්
රත්නවීර පට ැදි්ේ සු්ේි ඉෂොනිකො
රත්නොයක ආරච්චචි්ේ පත්මො නිලන්ති
රත්නොයක කන්කොනම්ේ රශේමිකො දිල්හොනි
රත්නොයක ගම්ේ ්රෝෂොනි ලෙන්තො කුණොතිලක
රත්නොයක මනම්ප්රි කැලුම ෙංජිව
රත්නොයක මුදලි්ේ තමොරො දිල්ුක්ෂශි
රත්නොයක මුදියන්්ෙේලෝේ උදොරො දිල්හොනි රත්නොයක
රත්නොයක මුදියන්්ෙේලෝේ කල්යොනි ප්ර් ෝධනී ෙන්ධයො කුමොරි
රත්නොයක මුදියන්්ෙේලෝේ මංගලිකො මධුශොනි ගුණවේධන
රත්නොයක ලියන්ේ කසුන් මධුෙංක
රත්නොයක ලියන්ේ මධුෂොනී කොංචනො
රත්නොයක වන්නිආරච්චචි්ේ උදොර චින්තක
රත්නොයක විතොරණ්ේ චරිතො ුවනී
රදමපළ ගම්ේ අමිතො
රන්ඉඳු ප ෙරී මෑල්ගොඩ
රඹුක්ෂකන ආරච්චචි්ේ ෙොගර ුෂේප කුමොර
රයිගම ්කෝරොල්ේ ්ලෂොන් මධුශංක
රෙංගො කුමොරි ෙේනොයක
රොගමුණි්ේ චන්රො මල්කොන්ති
රොගමුණි්ේ සු්නත් කුණොරත්න

931791605V
911913500V
945302771V
896682075V
878131657V
845990395V
936500986V
870011970V
876472155V
925350524V
925731013V
778532697V
935411602V
856211371V
926882031V
876233835V
877192547V
908111893V
866224722 V
936392970V
937011733V
936440746V
927813572V
897343762 V
905790714 V
827442194V
917562091V
908282809V
198908401538
917630160V
925711772V
847110147V
918301682V
862123328V
948280671V
910040316V
198856701047
927150212V
947700847V
860751640V
921180551V
877872017V
806914223V
873073152V

රොජපක්ෂෂ ආරච්චචි්ේ නදීෂො මිලොනි
රොජපක්ෂෂ කංකොනම්ේ ෙමන්ති දීපිකො
රොජපක්ෂ පතිරණ්ේ අුණි රොජපක්ෂ
රොජපක්ෂෂ පතිරණ්ේ ප්රිෙේමො ලක්ෂෙලො
රොජපක්ෂෂ පතිරණ්ේ ්රොෂොන් මධුෙංක
රොජපක්ෂ රත්නොයක චමරි ෙොවිිකො
රොජපක්ෂෂ්ේ ඉෙංකො ශොමලී කුමොරි
රොජපක්ෂෂ්ේ දිෙොනි නිෙංෙලො
රොජපක්ෂෂ්ේ මදුෂොනි
රොජුර්ේ අයිරොණි රොජුර්ේ
රොජුර්ේ ඉ්ේිකො හංෂනී
රොජුර්ේ ඉෂොරො උදයංගනී
රොජුර්ේ දිප්ති ජයන්තො රොජුර
රොජුර්ේ නදීකො මිහිරොණි
රොජමුණි්ේ සු්න්ත්රො
රොජමුනි ්ද්වයලෝේ ඉ්රෝෂො මධුෂොනි
රොජිත ්ද්ෙර රොමවික්රම
රොමනොයක්ේ අනූෂො හේෂණී
රොමනොයක්ේ දිෙේනො කුමොරි
රැවිනි මල්ෂො ්හට්ටිආරච්චචි
රික්ෂල්ලපොන ලියන්ේ ඉෂකො රංජනී
රිදිය ගම්ේ ුෂොන්ත
රිද්මො ශොනිකො දිෙොනොයක
රිෂොනී මධුරිකො වන්නිආරච්චචි
ු සංහ දිලිනි වත්ෙලො
ුවනි ශිකො වික්රමසංහ මුුකුමොරණ.
ුවන් පතිරන්ේ දුලොරි සුවිනිකො
ුවන්පතිරණ නදීෂො ප්රියංගනී
ුවන්පතිරණ්ේ ඉ්ේෂො චුරංගි
ුවිනි දිල්හොනි අ්ේනොයක
්රොෂොන් දිනුෂේක සුදුසංහ
ලංකො ආරච්චචි්ේ ුවනි ්ක්ෂෂලො
ලකී ප්රෙොද් ෙේ්පන්ෙේ අ්ේවික්රම
ලක්ෂමො නරසංහ්ේ
ලක්ෂමොලි ගම්ේ
ලද්දු්ේ ප්රමිලො කුමොරි
ලන්ෙකොර මුදියන්්ෙේලෝේ ෙදුනි නිරංජලො ්ෙනරත්
ලැන්රෝල් විතොරන අ්ේෂො උදයංගනී
ලියන පට ැදි්ේ ්ව්රොනි මදුිකො
ලියන පතිරණ්ේ අජිත් කුමොර
ලියන පතිරණ්ේ ජනිත් මධුෙංක
ලියන පතිරණ්ේ දිලංක මධුෂොන්
ලියනගම්ේ පත්මො උ්ද්නි
ලියනපතිරණ්ේ නි්රෝෂො සුභොිනී

937654332V
888571477V
895242802V
936312713V
942763719V
898291855V
916822880V
199361801236
928634388V
866122466V
947012908V
956182697V
955070291V
927712741V
848172790V
908152263V
931662988V
845171980V
935342287V
946641510V
828584251V
800264561V
916133650V
199279404081
947830546V
926740482V
925742031V
927650231V
917673039V
895670855V
911290464V
886300530V
880993810V
198967800697
955730062V
199380304109
938290970V
916690371V
955320565V
772062214V
912921280V
943151709V
846831193V
865111533V

ලියල්ේ අචිනි සතොරො
්ලොකු කමඩි හැන්නදි්ේ ලයංගිකො ප්රභොි ද සල්වො
්ලොකු කලු්ේ ෙොීශො දුල්මිණි
්ලොකු යද්්දහි්ේ රශේමි ගි්හේෂොලක්ෂමොලි
්ලොකු යද්්ද්හි්ේ රනොෂො ්ෙව්වන්දි
්ලොකු හැන්නදි්ේ දමිත් ෙදුවන්
්ලොකු ්හට්ටි්ේ ඉෙංකො ඔෂෘි
්ලොකු්තොට ්හේව්ේ ඉෂංකො මධුමොලි
්ලොකුමරක්ෂකල්ේ තිලිනි වොෙනො
්ලොකුයද්්දහි්ේ දිල්මි අනුිකො
්ලොේ්ේ ්මෝහොට්ටටොල්ේ සුජිවො ෙමන්ති කුමොරි
්ලෝරන්සු ්හේවෝේ හංසනි පියුමොලි
්ලෝරන්සු ්හේවෝේ හේෂ ලක්ෂෂොන්
වඩිගොව්ේ චරිතො ්කෞශලයො
වඩුව ්දනිය ගම්ේ ුවන් ෙමපත්
වඩුවෝදණිය ගම්ේ මධුකො දිලොනි
වඩුවෝදනිය ගම්ේ ශොනිකො දිමුුමොලි
වතිය්ේ දමිත් ුෂොර
වනිගනොයක මුණසංහ ආරච්චචි්ේ නි්රෝෂො
වනිගසංහ ආරච්චචි්ේ හංසකො නුවන්තරො
වන්නි ආරච්චචි කංකොනම්ේ ්ෂහොනී තුිකො
වන්නි ආරච්චචි්ේ අ්න්ෂො ුෂේප කුමොරි
වන්නි ගම්ේ දිල්හොරො මධුෂොනි
වන්නිආරච්චචි කංකොනම්ේ අුණ දෙන්ත
වන්නිආරච්චචි කංකොනම්ේ මදුරංග
වන්නිආරච්චචි කංකොනම්ේ රිද්මිකො දිල්කි වන්නිආරච්චචි
වන්නිආරච්චචි්ේ ්කෝෙලො මධුවන්ති
වන්නිගම හෙන්ත තිළිණ අ්ේවික්රම
වරකෝගොඩ ගම්ේ නිරංග
වරකෝගොඩ ගම්ේ නිලක්ෂි ශිකලො
වේණකුල එදිරිවීර පට ැඳි්ේ දි්න්ශො ම්නෝරි
වේණකුල කට්ටටොඩි්ේ තිලොනි ෙදමොලි
වේණසංහ ආරච්චචි්ේ දිනුිකො මධුරංගි
වේණසූරිය පට ැඳි්ේ ්රෝහන් කුමර
වේෂ හැන්නදි්ේ චොනක ෙමපත් ප්රනොන්දු
වේෂ හැන්නදි්ේ සුමංගලී නි්රෝෂො දිල්ුක්ෂි
වේෂමොන්ේ නිශොන්ති ජයවේධන
වලිමුණි්ේ රියොෂො ුවන්ගි මල්ශොනි
වලිමුනි්ේ අනූෂො දිල්ුක්ෂි
වලිමුනි්ේ අනූෂො ලක්ෂමොලි
වලිමුනි්ේ චූලනී ලක්ෂමොලි
වලිමුනි්ේ තිලිනි දිල්හොනි සුගතපොල
වලිමුනි්ේ නිමොලි ප්රියදේශනී
වලිවුෙො ්කොන්ඩලියනආරච්චචි්ේ න්වොද් කල්හොර

199176602606
918233741V
857543432V
935260256V
938173478V
921490224V
867033769V
846132066V
199262400374
937770120V
836250826V
915540643V
199317703496
866091927V
920773966V
926810162V
946080608V
931660381V
856301311V
199262202970
947071378V
888641688V
905520962V
933620379V
881233843V
936261280V
916040377V
881163519V
782452860V
917291225V
935423007V
897514680V
199276800840
781283207V
912893839V
198241801141
908163214V
946522856V
825632298V
938302839V
888471804V
199072302697
886882696V
931341030V

වල්ගම ්කොඩිුවක්ෂකු්ේ මධුෂො මිහිරොනි
වෙන්ති ප්ර් ෝධනී වනිගසංහ
වොව්්ව් සත්රච්චචොරි්ේ න්වෝදො මදුෂොනි
වොෙනො කුමොරි ්ෙේනොනොයක
වොෙල මුදලි්ේ ුවිනි නි්රෝමමො හරංකහම
වැිය විදොන්ේ ්මනකො චුරංගි
වැලිකුඹුර කට්ටටොඩි්ේ නදින් චොමර
වැලිවත්ත ්ේ මුදිතො උදයංගනි
වැලිහත් ්ෙේු්ේ චමිල්කො මධුෂොනි
වැල්ල්ේ ුේණිමො දිල්ෂොනි සල්වො
වැල්්හේන්ේ වයලට්ට රංජනී
වැල්්හේන්ේ ේරෝජො මධුහංස රණුංග
වැව්ගදර රත්නොයක්ේ ඉ්මෂේ මධුවන්ත
වෑපිිය්ේ ෙදුනි විශොකො
විකුම සුරංග ්හට්ටිආරච්චචි
වික්රම ආරච්චචි අ්ේසංහ කංකොනම්ේ නදීෂො මදුෂොනි වික්රම ආරච්චචි කංකොනම්ේ
වික්රම ආරච්චචි අ්ේසරිවේධන ඩිලොනි ්කෞශලයො
වික්රම්ේ ආශො ප්රෙොදනී හංෙමොලිකො
වික්රම්ේ තක්ෂිලො මධුෂොනී
වික්රම්ේ ්දොන් ඉමල්කො දිල්ුක්ෂි
වික්රම්ේ විදුර ලක්ෂිත
වික්රමරත්න ජොසං ආරච්චචි්ේ සුජීවො ශයොමලී
වික්රමසං ආරච්චචි්ේ වීරරත්න
වික්රමසංහ්ේ ශොනිකො දිල්හොනි ෙමරසංහ
වික්රමසූරිය මුදියන්්ෙේලෝේ දිනුෂො ප්රශොදනී
විජමුණි ආරච්චචි්ේ අනූෂො මුුමොලී
විජමුණි්ේ චුරි පූේණිමො
විජමුණි්ේ ලක්ෂෂේමි මධුශොනී
විජමුනි ආරච්චචි්ේ චුරිකො ්ද්ශොනි
විජමුනි දුර්ේ දසුන් ප්රභොත් තිලකරත්න
විජමුනි දුර්ේ දිලිනි අනුුද්ිකො ගුසංහ
විජමුනි දුර්ේ සුනිල් ගුසංහ
විජමුනි්ේ දිලිනි උදොරිකො ෙදමොලි
විජමුනි්ේ නදීෂොනි ්කෞමුදිකො
විජයමුණි්ේ පියුමි මධුකො විජයමුණි
විජයමුනි්ේ කසුන් චොමර ඉදුනිල්
විජයමුනි්ේ ජීවනී ෙඳමොලි
විජයමුනි්ේ ුෂේපො මල්කොන්ති
විජයමුනි්ේ ලොලනි ුෂේප කුමොරි
විජයමුනි්ේ සුගත්්ද්ව
විජයමුනිදුර්ේ ශොනිකො ඩිලොනි
වි්ජමුනි දූර්ේ ප්රභොත් මධුශංක
වි්ේනොයක අ්ේසංහ්ේ චොනක දිනූෂොන්
වි්ේනොයක ගලගම්ේ දිලංක
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වි්ේනොයක ුවන් පතිරණ්ේ අනූපමො ෙංජීවනි
වි්ේවේධන ලියන ආරච්චචි්ේ ශොලිකො ක්රිශොන්ති
වි්ේවික්රම මනම්පරි්ේ ්ෙහොරො නිෂොදි
වි්ේසං ආරච්චචි්ේ දිනුෂො මධුෂොනි
වි්ේසං පතිරණ්ේ දයොනි ෙඳමොලි
වි්ේසංහ කංකොනම්ේ ලහිු දිලුම ෙමපත්
වි්ේසංහ පතිරණ්ේ ජයරංග ලක්ෂමොල්
වි්ේසංහ්ේ තිිනි ්කෞිලො
වි්ේසුරිය ආරච්චචි්ේ ෙචිිකො පියුමොලි
වි්ේ්ෙේකර පතිරණ්ේ ස්ේකො ්හේමමොලි
වි්ේ්ෙේකර විධොන පතිරණ්ේ මදුෂො දිල්ුක්ෂි
විේමුනි්ේ ෙනුකි ඉමොයො
විතොරණ ගම්ේ අශංක ශ්රිනොත්
විතොරණ ගම්ේ ශශි ්මඛලො
විදොන ආරච්චචි්ේ නු්ේෂො චුරංගි
විදොන ගම්ේ ඉෂොරො ්කෞෂොනි
විදොන ගම්ේ නි්රෝෂනී ලක්ෂමොලි
විදොන ගම්ේ ප්රෙොද් ෙමන් කුමොර
විදොන ගම්ේ ෙමරනොයක ප්රභොත් චන්දන
විදොන ගම්ේ හේෂනි ශිවන්තිකො
විදොන පතිරණ්ේ ශොමිතො නිෂොදිනී
විදොනගම්ේ අ්යෂේකො මධුි
විදොන්ේ චුරිකො මදුභොිනි
විදොනපතිරණ්ේ ඉෂොරො ක්රිෂේමලී
විධොන කංකොනම්ේ ෙදනි තොරකො ධේම න්දු
විධොනපතිරණ්ේ නිලුෂො මධුවන්ති
විුනි ෙශිකලො ්හට්ටිආරච්චචි
විමල ගුණරත්න ්හට්ටි ආරච්චචි්ේ නදී චුරිකො
විමලගුණ්ෙේකර ්මනකො සුරංජි
වියන ්හේවෝේ චුරිකො කුමුදුනී
විරොේ ෙදකැළුම වි්ේසංහ
විරිත්තමුල්ල ගම්ේ ර්මෂො ුවන්ති
වි්ල්්ගොඩ ගම්ේ දිලිනි මදුවන්ති
වීදි්ේ දිලුක්ෂෂ චුර ලක්ෂමොල්
වී දු මුහන්දිරම්ේ ප්ර් ෝදි නඳුනිකො
වීර්කෝන් කලු ආරච්චචි්ේ නදිෂොනි
වීරක්ෂ්කොඩි ආරච්චචි්ේ දිනුෂො දුලොනි
වීරුංග ආරච්චචි්ේ ුවිනි අප්ෙරො
වීරුලි්ේ පැුම මධුශංක
වීරප්ුලි ්ේණුකො මල්කොන්ති
වීරප්ුලි්ේ දි්න්ෂො නුවන් කුමොරි
වීරප්ුලි්ේ ෙමූරො තරංගනී කුලතිලක
වීරමන් පතිරණ්ේ හෂොනි නදීෂො
වීරවේධන ආරච්චචි්ේ හංෙලො ප්රභොිණි න්වෝදො
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වීරසං ගම්ේ දමයන්ති
වීරසං ලියන්ේ පැුම ෙමපත්
වීරසංහ ගම්ේ ෙොගරිකො ලක්ෂමොලි
වීරසංහ ගමොච්චචි්ේ චමරි ෙංඡිවනි
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ෙමරප්ුලි ගම්ේ ිරොන් අනුුද්ික
ෙමරප්ුලි්ේ අෙන්ති මධුශොනි
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හක්ෂමන කන්කොනම්ග මුදිත නොමල්
හක්ෂමන නොයක්ේ රවින්ර ලක්ෂමොල්
හතරසංහ ආරච්චචි්ේ සු්ේන් මධුිකො
හතිරින්්ේ ක්ෂෂොමො ෙජීවනී
හතිරින්්ේ චන්දිමො මදුවන්ති
හතිරින්්ේ ප්රියන්තිකො මධුරංගි
හත්තසංහ ආරච්චචි්ේ දිනුිකො ඉදුනිල්
හත්තසංහ්ේ චමිලො උදයංගනී
හුකු්ේ ක්රිශොන්ත කුමොර
හ රොදූව කේඩමි්ේ චමපිකො දිල්ුක්ෂි
හමරෝගොඩ කුුප්ු්ේ තරංගො දිලොනී
හුමො තන්තිරි්ේ අචිනි උ්ද්ශිකො
හේෂන දි්න්ෂේ කුණොරත්න
හේෂනී මදුශොනි වීරසංහ
හේෂො කුමොරි රොජපක්ෂෂ
හේෂො ්රෝෂොනී නවරත්න
හේි එදිරි වික්රමසුරිය
හල්ගහ්ව්ල්්ගදර සසර ෙමන් කුමොර ේඩොර
හිනි උ්ද්ශිකො මුුමොල
හෙන්ති අ්ේසංහ වි්ේ්ෙේකර
හසත මධුශොන් සුදසංහ
හොතොගල පට ැඳි්ේ දි්න්ිකො රෙොංජනී
හැව්ඕවිට ගම්ේ අනුුද්ිකො ෙංජීවනි
හැව්ේවිට ලියන්ේ ්ේෂනී මධුෂොනී
හිඟහත්්ේ චුන් ප්රමීෂො ්කෞෂොනි
හිිහොමි මුදියන්්ෙේලෝේ සු්ේිකො උදයොංගනි
හිනිදුම වන්නිආරච්චචි ධනංජය උදොර අ්ේවේධන
හිමොනි ්කොෙලො රත්නොයක
හන්වැල්්ල් ්ගදර උ්ප්ක්ෂෂො මධුෂොනී ගුණතිලක
හමදැලිය කමකොනම්ේ දුලොනි චුරිකො
්හිි්ග කමනි ප්රියංගිකො
්හිට්ට ආරචිචි්ේ ධනුෂේකො මදුභොිණි
්හිට්ට්ේ ම්හේෂේ ෙමන්ත කුමොර ්හිට්ට්ේ
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ ඉසුු ශ්රිලොල්
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ චන්දිමො ලෙන්ති ්හට්ටිආරච්චචි
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ තිලිණි වොෙනො
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ දිලොනි ෙදමොලි
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්හට්ටි ආරච්චචි්ේ ප්රෙොද් මධුශංක
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ යෙොරො මධුභොිනි
්හට්ටිආරච්චචි්ේ ුෂේපො දමයන්ති
්හට්ටිආරච්චචි්ේ ම්හේිකො උදයංගි
්හේමො අන්්තොනි්ේ ෙමන් කුමොර
්හේරත් දිෙොනොයකලෝේ ධනුෂේක ඔ්ේ්ෙේකර
්හේරත් රොලලෝේ භොගය ෙමීර
්හේවො අන්්තොනි්ේ නි්මෂො ගුණසරි
්හේවො අන්්තෝනි්ේ දිලොනි වත්ෙලො
්හේවො අන්්තෝනි්ේ ශකිලො මධුුක්ෂි
්හේවො අන්්තෝනි්ේ හිුනි මහෂො
්හේවො අලංකොර්ේ නිලූපො ප්රියංගනී
්හේවො උෙේෙරඹ්ේ නිමොලි ෙන්ධයො
්හේවො කංකොනම්ේ ප්රදීප් චින්තන
්හේවො කර්තොට්ේ පව්ත්රො මධුවන්ති ෙමර්ෙේකර
්හේවො කෙකොර්ේ ෙජිනි මධුරංගි
්හේවො කැකනදුර්ේ නිලක්ෂි වොෙනො
්හේවො කුඩො අන්්තොනි්ේ මංගලිකො ප්රියදේශනී
්හේවො කුඩො අන්්තෝනි්ේ සුජිවනි ලක්ෂමොලි
්හේවො ්කෝපර්ේ ඉෂොන් නිල්මින
්හේවො ්කෝමන්ේ ුෂොරි ජයන්තිමොලි
්හේවො ගම්ේ ජයන්ත
්හේවො ගම්ේ නදීකො ප්රියංගි
්හේවො ගම්ේ නිමොලි
්හේවො ගම්ේ නිලුකො ප්රියදේශනී
්හේවො ගම්ේ පැුම ෙමීර
්හේවො ගරැසංහ දොපන දුර්ේ ඔෂොදි කුලරත්න
්හේවො ගීගන්ේ නදීශො ලක්ෂමොලි
්හේවො ්ද්ව රමපි අ්නෝමො ලක්ෂමොලි
්හේවො පෙේ්ගොඩ්ේ නිලූකො ගයොනි ්ෙනරත්
්හේවො පෙේ්ගොඩ්ේ ්නල්ෂො ික්ෂෂණි මධුමොලි
්හේවො පෙේ්ගොඩ්ේ ෙන්ධයො කුමොරි
්හේවො ්ප්දුු්ේ කසුන් ෙොරංග
්හේවො ්ප්ස්ේ හේෂො තරංගනී
්හේවො මලවි ආරච්චචි්ේ චමින්ද
්හේවො මලවි්ේ තිලිණි අනූෂො
්හේවො රොග මුනි්ේ ලතිකො ලක්ෂමොලි ගම ොරවත්ත
්හේවො ්ලොකු්ේ චුරි දි්න්ිකො
්හේවො වඩු්ේ ්න්රංගි මනොකො
්හේවො වඩු්ේ වත්ෙලො ප්රෙන්ති වැල්්ල්්තොට
්හේවො වරොවිට්ේ නදීර මධුශංඛ
්හේවො වලිමුනි්ේ අ්ේෂොනි ්ෙේනොරත්න
්හේවො වලිමුනි්ේ නදිෂනි ක්රිෂොන්ති වි්ේුංග
්හේවො ්ව්ද්ේ අනුරධො ප්රීයදේශනි
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්හේවො සුදු හකුු්ේ දි්ල්කො මධුමොලි
්හේවො සුදුහකුු්ේ ්ේණුකො
්හේවො සුදුහකුු්ේ සුරංග ුවන් කුමොර
්හේවො හකුු රමයො චුරොනි ප්රියදේශනී
්හේවො හකුු්ේ නි්රෝෂො ප්රියදේශනි
්හේවො හටන්්ේ ම්හේිකො ලක්ෂමොලි
්හේවොඅන්්තොනි්ේ දිලිනි තොරකො සුභසංහ
්හේවොගම්ේ චොමිනී දේශිකො
්හේවොගම්ේ හේෂණි ඉ්ේෂො
්හේවොගීගන්ේ ුචිරොනි පියංගිකො
්හේවොපෙේ්ගොඩ්ේ නදීෂො සුභොිණී
්හේවොමොන්ේ චරිතො උදොරි
්හේවොරොජුර්ේ ප්රියංගො තමරො කුමොරි
්හේවොලුණුවිල්ේ සුමනසරි
්හොරගල ගම්ේ චමපිකො කුමුදිනි ගම්ේ
ළහිු ෙඳුවන් වීර්කෝන්
එදිරච්චචරි්ේ ම්ේෂො ශ්රිමොලි
එදිරච්චචරි්ේ ම්ේෂො ශ්රිමොලි
විතොරන ගම්ේ අනුුද්දිකො ප්රියදේශනී
MOHOMED ILAMUDEEN NOORUL SAFNA
අගමි්පොඩි දුර්ේ මංජුල අුණශොන්ත
අඟුුකොර්ේ චමින්ද කිත්සරි ුවන් කුමොර
ඔමල්ප්ේ අනුෂේක ුෂේපකුමොර
කුඩො අන්්තෝනින්්ේ ශිරන්ත ප්රශීප් කුමොර
ගලප්පත්ති ආරචිචි පට ැඳි්ේ අමල් ුෂොර
්ද්ව්ේ ්නෝහොත් කි ආරච්චචි්ේ ්දොන් මලිත් හරීෂ
්දොන් පැන්සෙේකු ආරචිචි්ේ අ්ෙේල රන්දික
පොනමුල්්ල් ආරචිචි්ේ චුරංග
ැරගම ගම්ේ රංජික ප්රභොෂේ
මොභරණ කන්කොනම්ේ ප්රෙංග චුරංග
ු සං කට්ටටොඩි්ේ ගයොන් චින්තක
වීරප්ුලි්ේ සුමුදු ලක්ෂිත
ෙමරප්ුලි්ේ රනිල් මංජුල ප්රනොන්දු
හතරින්්ේ කසුන් ෙොරංග
්හට්ටි ආරච්චචි විතොන්ේ ඉසුු තරංග
අකුු්ගොඩ නොයක්ේ සුධොනි හංෙමොලි
අචලො මධුමී අ්ේවික්රම
අතොවුද විදොන පතිරණ්ේ නිලූකො ෙංජීවනී
අනිල්කන්ද ජයසංහ්ේ අනුෂේකො චුරොනි ජයසංහ
අ්ේසංහ ්කොරල්ේ ආරච්චචි්ේ සුරනී චොමලි
අම ල මදුනෝේ ඉමල්ෂො කවින්දි
අ්ේශො නිලංගි සූරිය ේඩොර
අ්ේෂො ුවනි රොජපක්ෂෂ යොපො
ඉසුු ශ්රීලොලි ෙමර්කෝන්

199353502380
198458100290
911170892V
925772470V
857041372V
927241234V
198860902407
955041380V
935933072V
838130801V
837580030V
945893966V
866953493V
811242179V
906711605V
199102901572
199551901331V
199551901331
199066401860
937834004V
832184080 V
842153921V
861393674 v
883641418 V
922933804 V
882123600V
930040541 v
199008703727
891934351V
922954100V
903200057V
199027100701
197702202176
199125301597
930481955V
898143767V
936141595V
925113212V
806533645V
848433640V
928084086V
916210043V
936601367V
885100296V

එදිරිමොන්න්ේ රොජිතො වි්ේරත්න
එදිරිසුරිය කට්ටටඩි ආරච්චචිලෝේ අමල් ෙංජීව
කංකොනන් ගම්ේ මධුනි ඉෂොරො
කංකොනමි විතොරණ්ේ දිප්තිකො මධුෂොණි
කංකොනම මොන්ේ ්මත්මිකො මදුෙරණී
කුගහ දිෙොනොයක ප්රෙොදනී ලක්ෂමොලි
කට්ටටොඩි්ේ ලෙන්තිකො ජයවුණි
කරණොයක්ේ නි්රෝෂො ෙදමොලි
කරලහින්්ේ නිලන්තො ෙංජීවනී
කැකලැල්ල ගමමොච්චචි්ේ ්කෞෂලයො මධුවන්ති
කුලසංහ්ේ අනූෂො ්ෙව්වන්දි
ගුසං්ේ ශේමිලො උදයන්ති වීර්ෙේකර
ගුසං්ේ සුසකො සුභොිනි
ගලප්පත්ති ආරචිචි පට ැඳි්ේ නිෙංෙලො ප්රියදේශනි
ගුණ්ෙේකර සීමන් ආරච්චචි්ේ චමිලො කුමොරි
ජයරන්ත ගම්ේ ආශො ුවන්මොලි
ජයවික්රම විදොන ගම්ේ මියුරොනි ෙමන්ති කුමොර
ඤොණකි දුල්මිණි ජොසංහ
දික්ෂකුඹුර්ේ සුභොිනි ගයනි ලක්ෂමොලි
දිනුෂො මධුෂොනි ජෝගොඩ
දියදොව ගම්ේ නිලුකො මධුවන්ති
දිලිනි නදීශොනි වි්ේනොයක
දිල්ලිමුණි්ේ පවනි නිෙංෙලො දිල්ුක්ෂශි
්දනිපිිය පල්ලිය ගුු්ේ නොලිකො ්හේමමොලි
්දසන් රත්නොයක හේිකො ෙචිනි ්කෞෂලයො
්නලුම සුභොිනී එදිරිසූරිය
පතිනොයක වි්ේ්ෙේකර ආරචිචි්ේ ්ේණුකො
්පරමුණ්ේ ුචිනි රත්න කුමොරි ්පරමුණ
ො ො ුත්ර කරීම ෆොතිමො සහොමො කරීම
බුද්ිකො මදුෂොනි පලිහක්ෂකොර
මදනොයක්ේ දේශන ලක්ෂමොල්
මනුං්ේ නිේමලී මනුංග
මරක්ෂකලමොන්ේ ිනීෂො ජයනි ඉෂොරි
මලවි්ේ ගයොනි
මහ දුර්ේ මනුලී ලක්ෂිකො මහොනොම
මහොනොම ගීගන ගම්ේ නිමොලී මහොනොම
මොනික්ෂක ්හට්ටිආරච්චචි්ේ රවිනි පියුමිකො
මොරඔ ්කොඩිකොර්ේ විරොජි
යිගල ගීගන්ේ තරංගො නිල්මිණී
රණවීර්ේ නි්රෝෂො
රණසං ්හේවො කු්ේ ප්රෙොදිකො සුභොිනී
රත්නවීර පට ැදි්ේ ධනුෂේකො චුරංගනී
රත්නොයක කංකොනම්ේ නදීෂො සුභොිනී
ලයනි වින්දයො එදිරිවීර පට ැදි්ේ

957672183V
923054715V
897880091V
905971964 v
938123730V
945791071V
936082238V
916720084V
935170567V
926260618V
925301710V
198780302560
936910807V
888431420 V
857540573V
896982389 v
865772793V
197966503400
876142503 V
935054060V
908620186V
935741289V
885754031V
888361960V
925543438V
199358702456
867212965 V
199279603990
958003439V
925033693V
860900580V
895853860V
935952298V
947041673V
937321244V
905064045V
198754401051
926300075V
877383300V
888202692V
946031828V
926770454V
925960209V
926322125V

වුෂමොන්න්ේ ුෂේපො දමයන්ති
වලිසුන්දර මුදියන්්ෙේලෝේ මංජුලො දිල්ුක්ෂි වලිසුන්දර
වෑන්දෑව ගම්ේ ෙචිනි ්කෞෂලයො
වික්රම ආරච්චචි්ේ චමිලො සුදේශනි
වික්රමසංහ ආරචිචි්ේ ෙසකො එරන්දි
වික්රමසංහ ්ගෝඩ විතොන්ේ පියුමොලි
වි්ේසූරිය හොතොගල ගම්ේ ෙචිත්රො උදයංගනී
විදොන ගම්ේ ්කෝකිලො විශේවන්ති
විදොන පතිරණ්ේ චුරිකො විරොජිනි
වින්දයො දේශනී අ්ේරොම
විරක්ෂ්කොඩි ආරචිචි්ේ ෙසන්තො මධුෂොනි
වීරසංහ ගම්ේ සුදේශි
ෙමරවික්රම කංකොනමි්ේ හිමොෂො මධුරංගි
ෙමරවීර ්කොඩිුක්ෂකු උෙේවත්ත්ේ ගයනී චුරිකො
ෙමරසංහ ඉන්රොණි මෝනල්
ෙමරසංහ පතිරණ්ේ ෂිණි ෂරංගො කුමොරි
හුකු්ේ ශ්රියොලතො
හලොනොයක්ේ චොන්දනී
්හිි ආරචිචි කංකොනමි පතිරණ්ේ මල්ෂො ප්ර් ෝදනි
්හේමො ගජනොයක්ේ මල්ෂො මධුෂොනි
්හේවො අංගප්ුලි්ේ යමුනො ්ද්ශොනි
්හේවො ඉද්ද්ගොඩ්ේ තිළිණි අෙන්තිකො
්හේවො එදිප්ුලි්ේ ්ඤේකො ෂොමොලි මොගමිුර
්හේවො ්කෝට්ටට්ේ ආෂො
්හේවො ගම්ේ සුජොතො ෙංජීවනී
්හේවො ගමිමැද්්ද් හේිණි ප්රියංකො
්හේවො මද්දුම ගීතච්චචොරි්ේ උ්මෂො මදුවන්ති
්හේවොලංකෝේ චන්ිකො කුමොරි
NOORUL NUZHA KAMAN
Rev තැන්න්හේ්න් ඥොණරතන හිමි
Rev පරපොමුල්්ල් රොහුල හිමි
Rev සූරියවැ්ව් විමලඤොණ හිමි
අංගම්පොඩි දුර්ේ ෙමන් කුමොර
අකුර්ගොඩ ගම්ේ සුදොර ප්රියනොත්
අගම්පොඩි්ේ සු්න්ත්ර කුමුදුනී
අග්රහැර ගම්ේ ඉ්ේෂො ජයමිනී
අග්රහැර ගම්ේ සසර ජයශොන්ත
අඟම්පොඩිදුර්ේ ලෂන්තිකො මධුමොලි ්ෙේනොරත්න
අචිනි උ්ද්ශිකො ෙඳමොලි රොජපක්ෂ
අටකලන් ්කෝරල්ේ හසනි නුවන්තිකො
අු්කෝරළ ආරච්චචි්ේ ළහිු ෙමපත්
අත්ුඩොව ගමආච්චචි්ේ පියුමි චුරිකො ්ෙව්වන්දි
අනීෂො මධුිකො මොරසංහ
අන්ගුන්න ගම්ේ සු්න්ත්රො දමයන්ති
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936601839 v
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905061550V
928200060 V
936753221V
867031863 V
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943030626V
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812222422V
911020696V
806644528v
927360535V
811784605V
948471752V
926304364V
946010502V
923124225V
946331520V
935163714V
936150594V

අන්දරවීර ආරච්චචි්ේ තොුකො නිශොමනී දිල්ුක්ෂි
අ්ේදීර වි්ේසූරිය පට ැදි්ේ ්මකලො මදුවන්ති
අ්ේවේණ පට ැඳි්ේ කසුන් ෙොරංග
අ්ේවේධන ආරච්චචි්ේ හේෂ මධුරංග
අ්ේවේධන පතිරත්න නිදීෂො කුමුදුනී

අබේවික්රම කංකානම්බේ ඉසුරු සංජිව
අ්ේවික්රම විදොන ගම්ේ ෙජිතො ප්රියදේශනි
අමර්කෝන් ආරච්චචි්ේ ම්හේෂනී ලක්ෂමොලි
අමර්කෝන් ආරච්චචි්ේ අනුුද්ධ
අමරසං්ේ එරන්දි ශෂීකලො මධුෂොනි
අමරසංහ මුදියන්්ෙේලෝේ දුලංජලී අමරසංහ
අම ලගිගන ගම්ේ ශොනක ෙජිත් ගිහොර
අුම ෙොයක්ෂකොර්ේ විරොේ මනරංග

අලංකාරබේ ප්රදීප් රජිත බණ්ඩාර
අලංකොර්ේ ෙමීර ප්රෙොද් ජයසංහ
අලහප්්පුම වි්ේසංහ්ේ සුමුදි ලක්ෂිකො
අලු්පොත ගම්ේ ෙමිලො ේරෝජිනී
අෙේගිරිය්ේ ්දොන් අසත ලොල් දිලීප ්ේනවිරත්න
අහංගම ්ම්රන්චි්ේ තිළිණි ලක්ෂමොලි
අහංගම්ේ මුධුෂොන් ප්රදීප් ුවන් කුමොර
ආදුලු්ගොඩ සුදෙේෙ හිමි
ආනන්ත පතිරණ්ේ ලක්ෂෂේමී ුෂේපකොන්ති
ආනන්දනී කුලරත්න දුනුසංහ

ආරච්චි පටබැඳිබේ සතයා කුමාරි
ඇරව්ප්ල් ්ගදර ්රෝහිණි සුමුදු ්කෞශලයො
ඇල්්ල්වල පහල්ේ අනුෂො කුමුදිනී
ඈපො අච්චචිල්ලැ බුද්ීනි ්කෞශලයො කුමොරි
ඉන්දීවරී කොංචනො ගලගම
ඉ්ේෂො ඉදුමිනි ගුණවේධන
ඉලන්දොරි ්ද්ව්ේ තිළිණි නිශොදි කුමොරි ෙමරසංහ
ඉලන්දොරි්ේ වින්ධයො තිළිණි
ඉලුක්ෂදුල්්ල් ආරච්චචිලෝේ ඉසුර ලක්ෂෂොන්
ඉ්ල්සංහ පතිරණ්ේ ්හේෂොනි හසන්තරො
ඉ්ල්සංහ්ේ චරිතො උදොරි
ඉ්ල්සංහ්ේ ්ටක්ෂලො දීපොනි
ඉසුු උදයංග ගම්ේ
ඉළිඹ විදොනලෝේ ආශො හංෙනී පියුමොලි
උඩකන්ද ්හේව්ේ නි්මිකො දිනුි
උඩුමලගල ආචොරි්ේ දිෙේමි රොජිකො
උනවුන ්කොෙේවත්ත්ේ ඉ්ේෂො දමයන්ති
උඳුපිිය ගම්ේ තරිඳු රසන්ත
උ්ේරත්න ආචොරි්ේ චුරිකො දිල්හොනි
උ්මෂො ගයි ලමො ්හේවො
උයන්වත්ත ගම්ේ අනුුද්ිකො ප්රියදේශනී
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199268000809
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926354094V
926462776V
876262860v
847960221V
938422087V
886720394V
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910930095V
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ඌු් ොක්ෂක ගම්ේ ඉ්ේෂො දුලංගිකො මදුමොලි
එදිරප්ුල්ලි්ේ නි්රෝෂො
එදිරිමොන්න්ේ ශධ්නනි මල්ෂො ්ේමරත්න
එදිරිමොන්න්ේ ශොනි දේශිකො එදිරිමොන්න
එදිරිසංහආරච්චචිලෝේ පවිත්රො ්ෙව්වන්දි
එදිරිසංහ්ේ ෙොරංගො නදීෂොනි
ඒකොනොයක වදපිිය්ේ ඉ්නොකො ශයොමලී
ඔ්ලොක්ෂකු්ව පට ැඳි්ේ දසුනි ඉමොලි
ඕපොත විදු්න පතිරන්ේ ය්ෙෝදරො කුලරත්න
ඕමල්ප්ේ චමින්ද ුවන් කුමොර
ඕමල්ප්ේ නිෙංෙලො ්ෙව්වන්දි
ඕමල්ප්ේ සුනිල් ්ෙේනොරත්න
කංකොනම ගම්ේ නයනො ුෂොරි
කංකොනම ගම්ේ ශ්රිමොලි ප්රියදේශනී
කංකොනම පේඩිත්ේ නදීෂො තරංගනී

කංකානම්බේ අසංක කුමාර
කංකොනම්ේ ්ග්රේිකො මධුවන්ති
කංකොනම්ේ මල්ෂොනි මධුරංගි
කංකොනම්ේ වත්ෙලො ලක්ෂමොලි
කංකොනි ්ලොකු්ේ ආශො ෙමිත ප්රෙොද්
කට්ටටොඩි්ේ ගයොනි ලක්ෂමොලි
කට්ටටොඩි්ේ දමිත් ෙමන් කුමොර
කට්ටටොඩි්ේ දිල්හොනි ෙකුන්තලො ජයසංහ
කත්තිරිබේ දිමුතු ශාලිකා
කනං්ක ආචොරි්ේ නදීෂො දිලිනි
කනං්ක ආරච්චචිලෝේ අකිලො ෙමන්මලී
කනකක්ෂ ්හේව්ේ චුරි භොගයො ඉදුනිල්
කනක්ෂක ්හේව්ේ මංජුලො ප්රියදේශනී
කමමල මන්ි්ේ බුද්ිමො හේෂණී
කරල හිං්ේ දි්න්ෂො ්ෙව්වන්දි ්ෙනරත්
කරල හන්්ේ භොගයො මදුමොලි
කරලහින්්ේ නිරීෂො ධනංගි ප්රි්යොමිකො
කරලහන්්ේ නදීකො මල්කොන්ති
කුණොරත්න ගම්ේ මධුර නිශොන්ත
කලවොන විදෝනලෝේ නි්රෝෂො ප්රියදේශනි වි්ේරත්ත
කලවොන විදෝනලෝේ නිේමලො දමයන්ති වි්ේරත්න
කලුෙොයක්ෂකොර්ේ දේශනී මධුමොලි
කලුෙොයක්ෂකොර්ේ දේශනී මධුමොලි
කසුන් චුරංග වි්ේනොයක
කහකච්චචි පට ැදි්ේ අ්ේෂො ප්රියංගනී
කහන්ද්ගොඩ කංකොනම්ේ ලහිු මදුෙංක
කළු හැන්නදි්ේ ්ද්දුණු චුරොණි
කළු හැන්නදි්ේ හංසකො ශි්රෝමණී
කළුආරච්චචි්ේ ප්රෙංග රවිනොත්

908432584v
787292984V
916234350v
915251056 V
936310990V
915192670V
827563412V
926000101V
928105164 V
891932359V
906880989V
900212860 V
198759103263
927552841V
945492139 V
863063191V
935680433v
906940396V
948610299V
901902127V
937972814V
922461309V
938164118V
917504334V
846890580V
958021194V
945163364 V
926253018 V
846123377V
877243427V
855831040V
198952101990
907170314V
940283051 V
937612133v
897622289V
946891152V
946821152V
951621897V
928303675v
892862079V
937952279V
926132768 V
199212201380

කළුපහන ඩල්්ේ කසුන් මොලිංග
කොලංචි්ේ අනුෂො ප්රියදේශනි

කාලංිබේ චතුරි මධුෂිකා රාජපක්ෂ
කොලොංචි්ේ දීපො ප්රියදේශනී
කැිය්ප් විදොන ගම්ේ වුණි දිල්හොනි ජිනදොෙ
කැිලියපල ලියන්ේ චමපිකො
කැලසංහ්ේ තිළිණි නිෙංෙලො වික්රමසංහ

කිරිගීගනබේ දිමුතු සුරංග
කිරි්දනියෝල් ුවනි කුමොරි

කිරිඳිබගාඩගමබේ නිලූ චන්දදිමා
කිරිලි්දනිය්ේ නිලන්ති කුමොරි
කිවු්ල් නොදර හිමි
කුමුදු මොලො දිල්හොනි ගුසංහ
කු්මෙේ්ත්ු ලියන්ේ සුරංජනී
කුඹුු ගමුව්ේ කුණො ශ්රියොනි
කුඹුු ගමුව්ේ කුණො ශ්රියොනි
කුලසංහ්ේ නිෂොනි ප්රියදේශනී

කුලසංහබේ රමයා කුලසංහ
්කොඩිකොර නිරන්ජලො ්ප්මජි
්කොඩිකොර වික්රමසංහ ප්රදීපො
්කොඩිුවක්ෂකු ආරච්චචි්ග නදීෂො මදුෂොනි
්කොඩිුවක්ෂකු කංකොකොනමලෝේ දි්න්ෂො මධූෂොනි

බකාඩිප්ිලි බහට්ටිආරච්චිබේ අප්සරා දිල්රරුක්ෂි
්කොමඤේඤ්ේ නදීෂො මිලන්ති ්ෆොන්්ෙේකො
්කෝහොලන ගම්ේ පියුමි අනුරොධො

බකාළඹ ආරච්චිබේ ඉඳුනිල්ර ඉන්දරචාපා
්කෝකු හැන්නදි්ේ අචිනි මුුමොලි ද සල්වො
්කෝකු හැන්නදි්ේ ක්රිෂොන් චොනුක
්කෝරල්හේව්ේ උදිත ධනංජලී අ්ේනොයක
ක්රෝව්ග චුරිකො මධුෂොනි
ක්රිෂොණි මධුමොලි දිද්්දණිය
ක්රිෂොනි ජයසංහ
ගං්ගොඩ ලියන්ේ සතොරො මධුශොනි
ගජනොයක මුදලි්ේ ඉෂොරො මධුමොලී
ගජහින්ගම්ේ ඉසුරි උදොරිකො
ගේ ල්ේ චොන්දනී කුසුම ෙමරවීර
ගේ ල්ේ ෙමපත් ුවන් කුමොර
ගම ඇති්ේ ඉෂංකො දිල්හොනි
ගම ඇති්ේ සුදීශේ මධුශංඛ
ගම්ේ ඉ්නොකො ප්රියන්ත
ගම්ේ ක්රිෂොන්ති දිල්හොනි
ගම්ේ දිනූෂො ලක්ෂමොලි
ගමබේ ලක්මාලි බසවිවන්දදි
ගමමුනි ආරච්චචි්ේ ඉ්රෝෂණි එරන්දිකො කුමොරනොයක

933620387V
877092534v
886612788V
826040947V
198560503709
895513296 V
908273494V
871373990V
876140764v
905024841V
93710646v
197529103510
927371456 V
816303079V
197764500570V
197764500570
898583546 V
777813005V
867852964V
198779802084
927280990V
946672335V
199284800674
928032400V
946902969V
925420603V
927281040V
911270242v
198568900147
937713878V
925333107V
199468700293
927892863V
937813244V
915580815V
897922487V
892521972 V
917153710V
921000405v
38101450V
876932121V
896762893 V
935312272V
867430687V

ගයනි ුෂේපමොලි යමසංහ
ගුසං්ේ දමිත් නි්රෝෂන්
ගුසං්ේ මංගල කුමොර
ගුසං්ේ ුවන් ෙංීප
ගුසං්ේ ුවන් ෙංීප
ගුසං්ේ හේෙනී ්හේමමොලි
ගුසංහ්ේ ආශො සු් ෝදනී ලක්ෂමොලි
ගුසසංහ්ේ ගිෂොනිකො ්හේමමොලි
ගල්ඇුඹ්ේ තරිදු අනුුද්ධ කුමොර
ගල්් ොක්ෂ්ක්ෂ ්හේව්ේ සුභොනි නි්රෝිකො
ගල්යට ්ේ නදිෙො ලක්ෂමොලි
ගල්වැව්ේ නිෙොදි රෙංගිකො
ගොේදියවෙම මොනවඩු්ේ දිලිනි කොංචනො
ගොල්ල්ේ ඩිෂොරි ප්රදීපිකො
ගිරඟ ්හේවෝේ ෙහන් ධනුෂේක

ගීගනබේ සසල්ර චතුරංග
ගීතො උ්ද්නි විදොන පතිරණ
ගීතිකො දහනොයක
ගුණවේධන මුදලි්ේ සුරංගි මධුෂොනි
ගුුසංහ ආරච්චචි්ේ දිළිනි ප්ර් ෝිනි
ගුුසංහ ලලී ප්රෙන්න උදයජීව
ගුුසංහ්ේ සුරංගි මදුෂොනි
චුරිකො ුෂේපරොණි ්හට්ටිආරච්චචි
චන්රො නොමසංහ්ේ රන්දිමො චුරංගී
චරිතො මධුෂොනි වනිගො දු
චොනුකො සුරංගි ලියන්ේ
චොමලී ුවන්මුනි්ේ
ජයුංග්ේ අ්ේෂො මධුවන්ති
ජයලක්ෂණ කුල්ෙේකර ගමොච්චචි්ේ ශොනිකො උදයොනි
ජයලත් තන්ි්ගය සුනීතො
ජයවේණ ආරච්චචි්ේ චුරිකො ්ෙව්වන්දි
ජයවේධන ඇම්දෝු නි්මෂො ෙංදීපනී
ජයවේධන රත්නොයක ආරච්චචි්ේ සුුන් උදොර

ජයවර්ධනබේ ධර්මාශා තක්ෂිලා
ජයවික්රමආරච්චචි්ේ වොෙනො ෙදමොලි
ජයසංහ ආරචීිබේ දුලිෂා මදුවන්දි

ජයසංහ ජනක විජයනිත
ජය්ෙේකර කංකොනම පතිරණ්ේ ෂේමිලො රොදිකො
ජය්ෙේකර පතිරණ්ේ දි්න්ෂේ මධුෙංඛ

ජයබසේකර පිරණබේ මධුෂිකා මධුමාලි
ජය්ෙේකර පතිරණ්ේ ්ර් කො දීපොනි
ජය්ෙේකර්ේ ධනුෂේක ලක්ෂමොල් මධුෙංඛ
ජය්ෙේකර්ේ මනීෂො මධුවන්ති
ජ්ෙේන්ු කනකොනමි්ේ දනංජි ුවිනි කුමොරි
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955523458V
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ජොලත් කඩුපිි ආරච්චචි්ේ ගයොි අනුුද්ිකො
ජොලත් තන්ි්ේ තිළිණි මධුෂොනි
ජොසං ආරච්චචි්ේ විරොජි මදුෂොනි
ජොසං ෙේතියන් ආරච්චචි්ේ ෙොගරිකො
ජොසන් ලියන්ේ නිලූකො හේෂනි
ජොහින්්ේ තිලිනි ්ද්ශප්රිය
ජිවන ෙඳනුවන් ේඩොර ්කොඩිුවක්ෂකු
ජිහොනි එරන්දිකො වීරමන්ි
්ජොනික්ෂකු්හේවො කසුන් ඉනු ප්රභොත්
ිකිරො හැන්නදි්ේ අනුෂො චුරොනි
ිකිරො හැන්නදි්ේ නි්මෂො දිල්හොනි
තුි අ්ේෂො අ්ේනොයක
තවලම ගම්ේ නි්රෝි කල්පනො
තොරකො උත්පලවේණො පළිහවඩන
තිේ් ොුව ්දණිය්ේ හේිකො දේෂො

ිේබබාටුවා බෙනියබේ දිසේනා ලක්මාලි
තිෙකුට්ටි ආරච්චචි්ේ නිලූකො චන්දිමො මධුමොලි
තිෙරණි කල්හොරි එදිරිවීර
ු් ෝවිල්ේ කලයොනි කුණෝෙේකර
්තන්්කෝන් ේඩොරලෝේ උත්පලො ප්රියංගනි සුභසංහ
්තල්ලබුර විතොරණ්ේ ඉසුු සරිවේධන
ිශොනි දිල්හොරො ෙරණසූරිය ජය්ෙේකර
ද ුල්්ල් ධමමොරොම හිමි
දමිත් මධුශංක ුංචි්හේවො
දමපහළ්ේ මයුරි මධුරිකො
දයොවේධන ෙමපත්
ෙලවැල්රල බහේවාබේ නිලානි මදුශිකා
දෙනොයක රොලලෝේ ශොන්තනී නිලූකො දෙනොයක
දහනොයක්ේ ්දොන් කලයොණි දමයන්ති දහනොයක
ෙළුවක්බගාඩ ගමබේ නුවන්ද මධුසංක
දොපන දුර්ේ රමනි වෙන්තො කුමොරි

ොපනදුරබේ ශ්රියානි පුෂේපා
දිනුෂො තරංගී වික්රමනොයක
දිනූෂො තරංගි ෙමරවීර කේඩමි
දි්න්ෂේ ෙොගර තරංග ්ෙනරත් රත්නොයක
දි්ල්කො දිල්ුක්ෂෂී ගේ ල්ේ
දිෙොනොයක ආරච්චචි්ේ ෙහන්ති ිමොලිකො
දිෙොනොයක ආරච්චචිලෝේ තිළිණි මොලිතො
දිෙොනොයක මුදියන්්ෙේලෝේ චුක ෙචිනි
දිෙේනො ප්රියංගනී ුවන්පතිරණ
දුනුකොර මුදියන්්ෙේලෝේ ්කෞෂලයො ජොනකී රණසංහ
දුල්මිණි වීරසංහ
දුෂේමන්ති තොුකො රත්නොයක
්දනගම දිෙොනොයක්ේ ලහිු ලක්ෂමොල්
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908134079 V
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්දනගම්ේ නිල්මිණී ප්රියදේශිකො
්දලමුල්ල ්හේවො කංකොනම්ේ කැලුම ්ේමතරංග
්ද්විකො ලක්ෂමොලි අ්ේසංහ
්දෝේ මු්ේ ඩල්්ේ නිමන්තිකො දිල්ශොනී
්දොළමුල්ල ්හේවො කංකොනම්ේ හෙනි ්ද්ශො උදොනි
්දෝනික්ෂකු ්හේවො දිලිනි චුරංගි ද සල්වො

ධනපාල වීරබකෝන්ද රාජපක්ෂ ඉෂාන්ද ශිරංක සුිමාල්ර
නදිකො ප්රියදේශනි වි්ේසංහ
නදිකො ෙදමොලි ෙමරවික්රම
නදීකො ප්රියදේශනී විදොන ගම්ේ
නදීප් කුමොර ුංචි්හේවො
නමමුණි ආරච්චචි්ේ වන්ත ේඩොර
නමමුනි ආරච්චචි්ේ උ්ද්ෂේ ුවන් මධුශංක
නමමුනි ආරච්චචි්ේ ක්රිශොනි චුරිකො
නමමුනි ආරච්චචි්ේ රජිත් ගුණවේධන
නමමුනි ආරච්චචි්ේ සුරනි බුද්ිකො
නමමුනිආරච්චචි්ේ මැණිකො හරිෙේචන්ර
නරසංහ විදොනගම්ේ ශිනි මදුිකො
න්ේන්රොරොම නොගසංහ ගිහොනි චිරත්තිකො
න්වෝදො නල්ල්පුම දිෙොනොයක
නොනොයක්ෂකො ්ෙනරත් අප්ුහොමිලෝේ අංජලී චොනිකො ්ෙනරත්
නිුනච්චචොරි්ේ ෙචිතො දිලුක්ෂිත
නි්රෝධො වි්ේවික්රම මනං්පරි
නිලුෂා අමරවිර
නිශොදි රශේමි පට්ටියකුඹුර
පතිනෝගොඩ ගම්ේ ෙංජය නයනජිත්

පනම්බවලබේ බම්ලා කණුෂේක
පනොන ගමරොළලෝේ ෙංජීවනී කුමොරි ජයවේධන

පරණ සට්ටටම්ිබේ චානි මධුෂා
පරහැර ්හේව්ේ අනූෂො ්මධොවී
පල්්ල ගමරොලලෝේ ෙශිනි හිමංෙො
පල්්ලවත්ත නැකති්ේ යෙොරො ්ෙේමිණී
පවිත්රො ෙඳමොලි එදිරිසූරිය
පොනමුල්්ල ආරච්චචි්ේ අ්නෝෂො ්ෙොනොලි
පැලවත්ත්ේ ජයමි නදීෂො
පිංචො ්හේවෝේ චු්ලෝදො ලක්ෂෂොනි ද සල්වො
පින්න්ගොඩ්ේ දුෂොන් ප්රියලොල් ෙමර්ෙේකර
ිලාන කංකානමිබේ චතුරි අනුරාධා
ුංචි්හේවෝේ ෙහන් මධුරංග
ුජය ඇත් ු්ව් ඉන්දරත හිමි
ුජය තැලවිල්්ල් අමිතසරි හිමි
ුලින තරංගො රුවඩුව සල්වො
ුවක්ෂදේඩොව වීරසංහ්ේ නුවන් ෙමීර
ුහුල්වැල්ල ගම ආචොරි්ේ තිලිනි චුරිකො ජයමොලි

876972484 V
900550383 V
957021557V
886522576V
928072525V
886482213V
921203985V
845581533V
865780567v
878552385V
199123903836
932983133 V
932133350V
877412288 V
199317802274
877733106V
796101725V
937550855V
927022303V
938243557V
199553003458
936612938V
908483120V
925093351V
945173629V
891740247V
198501804704
795760474V
199380500520
936030882V
916310412 V
945073594V
908193881V
935754836V
946232190 V
906702665V
933354334V
828471970V
913330242V
930672645v
803075409V
199234902887
840370089 V
876633531V

පූජය කහදදු්ව් ධමමවංශ හිමි
පූජය මදයමලලන්්ද් ඤොේෙේෙර හිමි
පූජය වෑකදවල අමිත රත්න හිමි
බප්දුරු ආරිිබේ නන්දෙන
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ දිනූිකො ුදුබු ්ටලිියො ජයරත්න
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ දිනූිකො ුබුදු ්ටලිියො ජයරත්න
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ ්ද්දු ක්රිෂොණි කුමොරි ෙමරසංහ
්ප්දුු ආරච්චචි්ේ විජිතො දිලොනි
්ප්දුුආරච්ච්ේ ගයන්ත ඩිලොන් ජයරත්න
්පොල්වත්ත රු දු්ේ චිරන්තො මදුරංගි
ප්රතොප්ේ ගයොන් චුරංග
ප්රතොප්ේ ශි්රෝමි වික්රමරත්න
ප්රදීප් කුමොර ්කෝදෝගොඩ ආරච්චචි්ේ
ප්රනිි ශොනිකො අන්රොහැන්නදි
ප්රභද් ජයකැලුම අු්කෝරල
ප්රෙොද් චින්තක ලියනපතිරන
ප්රෙොද් ෙමපත් ජයසංහ
ප්රැන්සෙේකු දු්ේ ඉසුරිකො තිමොලි
තලවත්ත්ේ චොමිකර රශේමින් කුමොර
දුලුපිිය ්ගදර ධනුෂේක ්ෙව්වන්දි සුරවීර
ද්්ද්ගම ගණිත්ේ ෙමීර බුද්ික
ද්්ද්ගම ගණිත්ේ ෙමීර බුද්ික
න්දුල වි්ේමොන්න්ේ හේෂනි මධුරිකො
ොනගල ලියන්ේ ුබුදු රෙොංග
ොල මොන්ේ අ්ේෂො මදුශොනි
ොල මොන්ේ නිෂොදි නි්මිකො
ොලමොන්ේ තිළිණි දිල්ුක්ෂෂී
බුත්තල කොන්කොනමි්ේ ප්රදිප් බුද්ික චොමර
් ෝගහවත්ත්ේ නි්මෝදි පියුමිකො
මංජුල ඉඳුනිල් දුමින්ද ලියන්ේ
ම්තෙේ ්හේවෝේ ඉනූෂො දිල්මොනි
මදනොයක්ේ ර්මෂො දිල්ුක්ෂි
මදනොයක්ේ ශොලිකො ප්රියදේශනි ලක්ෂමොලි
මදොරො රංගිකො විදොනගම්ේ
මදුරච්චචොරි්ේ ප්ර්මෝද් අකලංක
මදුරච්චචොරි්ේ ශිකලො ෙඳමිණි
මදුරප්ුලි මනන්ේ ග්න්ෂො විශේවකීේති
මදුෂො දිල්හොනි අ්ේගුණවේධන
මද්දුම්ේ ෙඳලි ්ෙෞමයො ්මත්ෙරණි
මද්දුම්ේ ෙඳලි ්ෙෞමයො ්මත්ෙරණි
මද්දුමෝේ ඉ්ේෂො නදීශොනී ගුණවේධන
මද්දුමෝේ ිනක ප්රියන්ත

මද්දදුමාබේ සුජීවා සේවර්ණමාලි
මධුෂොනි ඒකනොයක ලියනපතිරණ

8916644396 V
902624260V
913140435 V
840603440V
945740906V
945740906V
916260652V
198751903171
940701066v
845671265V
852942720 V
915370764 V
782381768V
935232368V
931400746V
881873842V
199126404693
895931144V
930760340V
199085900686
198514302841V
198514302841
918433155V
199329602853
947611089V
936130100V
898323480V
198818103432
198864501547
801080251V
928551067V
199550600342
887090599V
916071728V
933300870V
938451012V
946372676v
865613962v
199354202329V
199354202329
905932128V
198622002325
878520521V
927121042V

මනනබේ මදූෂා හර්ෂනී විබේසරි
මනම්පරි ආරච්චචි්ේ දිමුු ්රෝහන

මලවි පිරණබේ නිබරෝෂා ප්රියසර්ශනී
මලවි්ේ ්ච්චතනී ධනුිකො

මලිඳුව ගමආචාරිබේ නිලූකා
මල්ලව ආරච්චචි්ේ උ්මෂො ෙදමොලි
මල්ලව ආරච්චචි්ේ සුුනි ්ච්චතනො

මහදුරබේ භාගයා ලක්ෂා විරාජනී
මහදුර්ේ ්මනකො මදුවන්ති රොජපක්ෂෂ
මහන්්ත ගම්ේ ෂනිල් අනුරොධ
මහොනොම ගීගන ගම්ේ හෙනි ලක්ෂෙොරො
මහොනොම දිෙොනොයක ඉ්ේෂො ලක්ෂමිණි
මහොනොම නම කංකොනම්ේ ගීෂො මදුශොනි මහොනොම
මහොනොම රොජපක්ෂෂ පතිරත්ත ෂමිලො
මොර්ගොඩ ්හේවෝේ චොන්දනී
මොරප් ුල්ලි්ේ ුණයො දීපමොලි ධේමවේධන
මොරප්ුලි්ේ ්ද්දු ුෂොරො වීරසංහ

මාරප්පුලිබේ මධුෂිකා සඳමාලි අමරතුංග
මොරප්ුල්ලි දුර්ේ නිශේශංක
මොරප්ුල්ලි දුර්ේ අ්ේෂො ෙඳමොලි
මොරප්ුල්ලි්ේ රමස ටයිනි වීරසංහ
මොරවීර ්හේව්ේ ්රොෂොන් රෑපසංහ
මාලිකා මල්රකාන්දි බනත්තතසංහ
මොලිම ඩ ලියන්ේ ඉ්ේෂො ශ්රීමොලි
මැණික්ෂ ුර්ේ ප්රියංකො කුමොරි
මැණික්ෂක්ේ දිලිනි නදි මධුෂොනි
මීගෙේ්දනිය කංකොනම්ේ විදුරංගි නි්රෝිකො ්ෙව්වන්දි.

මීගහලන්දෙ දුරබේ සාගරිකා මධුභාෂිණී සුමනවීර
මුණසං ආරච්චචි්ේ නි්රෝෂො ලක්ෂමොලි
මුණසංහ ආරච්චචි්ේ තරිදු ෙමපත්
මුතො ්ම්රඤේඤ සු්ේඛො නිමන්ති
මුුකුට්ටි කංකොනම්ේ ්හේෂොනි වොෙනො
මුුමොල ඩික්ෂෂලො ෙෂනි

මුරමුෙලිබේ සංිනී මධුෂිකා
මුල් කු්ේ කලණි ෙඳ්ේණු

මුල්රකප්රබේ සුනිල්ර කුමාර
්මොදරවොන ගම්ේ අුල සුභොෂන්
්මොල්ගොඩ සයඹලොගෙේ්ගොඩ ගීතොංජනි ආනන්ද
යකල්්ල කංකොනම්ේ ප්රියදේශනී ඉසුු කුමොරි
යමසංහ්ේ දිනුෂො ්ෙව්වන්දි
යමසංහ්ේ ්නරංජිකො මදුරොනි කුමොරි
රණුං ගම්ේ ශිකො ්ෙව්වන්දි

රණසං ලියනබේ අප්සරා
රණසංහ්ේ දුෂොන් හෙන්ත

198962802700
199213402055
898652564V
928523527V
928542440V
946952486 V
937623135V
938284377V
945750715V
933192172V
932292491V
907892093V
917893322V
936400132V
857583736V
927982668 V
917402329V
917882959V
891832524 V
908001362V
955221176 V
871951896V
198786401540
907871592V
897042886 V
915432328 V
917324336 V
857430794V
198864801403
910300628V
947151177V
875833731V
927033640 V
958611978V
945240075V
792872646V
911093553V
898403637V
885820093V
935700329V
918471120v
896462890V
198960502829
921101554V

රබණ්පුරබේ මධුසංඛ සුබර්ෂේ කුමාර ආරියබසේන
රත්න්ගොඩ ේනොදු්ේ කුසුම ්ෙව්වන්දි
රත්නවීර පට ැදි්ේ තිෙු ජීවන්ති
රත්නොයක ගීගන ආරච්චචි්ේ සුම නොමල්
රත්නොයක මුදියන්්ෙේලෝේ ෙමුේදිකො ්ෙව්වන්දි
රත්නොයක ලියන්ේ තිලිනි ගයොි
රත්නොයක වීර්කෝන්්ේ දි්න්ෂො ලක්ෂමොලි
රන්දිකො ශොන්ති අ්ේසූරිය
රශේමිකා හංසජි මාපලගම
රොග්නත්ති්ේ චරිත් න්වෝද නයනජිත් ෙමරරත්න
රොජකොුණො මුදියන්්ෙේලෝේ දිල්මිණි කුමොරි චන්්රෙේකර
රොජපකුණො ්හේරත් මුදියන්්ෙේලෝේ ඉසුු ලක්ෂෂේමන් රොජකොුණො
රොජපක්ෂෂ ගම්ේ පවිත්රො ප්රියදේශනී රොජපක්ෂෂ
රාජපක්ෂ පිරණබේ සෙනි සමාලි
රාජපක්ෂබේ ගයාත්රි හංසකා
රොජපක්ෂෂ්ේ රිකො දිල්ශොනි රොජපක්ෂෂ

රාජමුණිබේ ිළිණි බසව්වන්දදි
රොජමුණි්ේ ෙොගරිකො
රොජසංහ ඉලංග්කෝන්ලෝේ අ්ේෂො ලක්ෂමොලි ඉලංග්කෝන්
ු සං කට්ටටඩි්ේ ප්රියන්ත සරිනිමල්
ු සං පතිරණ්ේ බුද්ිකො මධුෂොනී

බරාෂාන්ද මධුරංග ඒකනායක
්රොහොන් පියුමිකො ජයසංහ

ලලිත්ත කුමාර රාජපක්ෂ
ලියන ආරච්චචි්ේ ශොනිකො මධුමොලි
ලියන ගම්ේ ඉෂොනි තොරිකො
ලියන පතිරණ්ේ දිලීමො දනන්ජනී

ලියනආරච්චි බකාසේවත්තතබේ අනුෂේකා ියුමි
ලියනආරච්චචි්ේ ප්රෙන්න ෙදුවන්
ලියනගම කංකානම්බේ අබසේල ලක්මාල්ර
ලියනගම කංකොනම්ේ නි්රෝෂේ ලක්ෂමොල්
ලියනපතිරන්ේ රොජිත චුරංග
ලියනරත්න ්හේරසංහ දිනූෂො හංෙමොලි
්ලොකු මරක්ෂකල්ේ ශයොමලි ප්රියංගිකො
්ලොකු හැන්නදි්ේ තිළීණී මධුෂොනී
්ලොු ගම්ේ මධූර මොධව
වගසංහ ආරච්චචි්ේ බුද්ි යු්ේිකො ෙඳමොලි
ව්ේෂො පතිරණ ෙමරසංහ
වඩිකොව්ේ දිල්ශොනි ්ෙව්වන්දි
වඩිගොව්ේ ්ත්ජො වි්නෝදනි
වඩුව්දනිය ගමොච්චචි්ේ දිනුෂො නොමලී
වත්්ත් ආරච්චචි්ේ සුුනි මධුෂොනි
වත්්ත්්ේ දිල්කි න්වෝධො
වන්නි ආරච්චචි්ේ අංජලී නිශොදනී

921274173V
876483718 V
846940847 V
931232886 V
936810365V
917610436V
877652432V
937500912V
925094072V
931911732V
878273516V
962433480V
927774020V
936281044V
947724533V
908363221V
917251282V
915430481v
955721055V
882163717V
945702656V
923551530V
947233025V
962493845V
938052913 V
928162451V
896963686V
908070240V
199206702736
912721175 V
802410247 V
922820651V
938571902V
867223045V
928233391V
941911749V
938492883V
885833101V
958620730V
946400912v
927380048V
199351102087
935262356V
828650300V

වන්දනිආරචීිබේ රජිත්ත ජිවන්ද
වන්නිආරච්චචි කංකොනම්ේ ෙශිකො ලක්ෂෂොණි
වන්නිආරච්චචි්ේ ්කොෙලො මධුවන්ති
වරකෝගොඩගම්ේ නිශොන්ති
වරොපිිය්ේ ඉ්ේෂො දමන්ති
වුණී විදේශි ෙමරවික්රම
වලව දිෙොනොයක ම්හේිකො නුවන්ගනී
වලිමුනි්ේ නිදීෂො ්ෙව්වන්දි
වැඩිමුල්ලි්ේ ගංගො නිල්මිණි
වැලිගත්්ෙේු්ේ ඉෂොරො ්ෙව්වන්දි
වැලිගමදුර්ේ අුණ කිත්සරි
වැල්්ල් කංකොනම්ේ චන්දිමො ේරෝජිනී ද සල්වො
වැල්්හේන්ේ ඉ්ේෂීකො මධුවන්ති
වැල්්හේන්ේ න්යෝමි ගංගොරත්න
වැල්්හේන්ේ ්රෝිණී ඉසුු වොෙනො
වික්රම ආරච්චචි මිහිරි වොෙනො
වික්රම ආරච්චචි්ේ මදොරො දේශනී
වික්රම කංකොනම්ේ ඉෂොනි නිලූිකො
වික්රම ගුණරත්න පිනිදිය ප්ර් ෝදො මධුෂොනි
වික්රමසං රයිගම්ේ සු්ේෂො උුලි
වික්රමසංහ ආරච්චචි්ේ මල්ෂො ෙඳමොලි
වික්රමසංහ ආරච්චචි්ේ ෂේමිලො අශන්තිකො ්ප්ශොනි
වික්රමසංහ රත්නොයක යමුනො කුමොරි
වික්රමසංහ ලන්දෙබේ කසුන්ද ලක්මාල්ර
වික්රමසංහ ලන්ද්ේ දිනිතො ්කෞශලයො වික්රමසංහ
වික්රමසංහ වන්නිආරච්චචි්ේ නයනො ුෂොරි
වික්රමසංහආරච්චචිලෝේ ඉ්නොකො මධුමොලි

වික්රමසූරියබේ ලලනි සඳබල්රඛා ජයබනත්ති
විජමුණි්ේ අනූෂො ගීතිකො ෙඳමොලි
විජමුණි්ේ තරංගො මදුෂොනි
විජමුණි්ේ නොලනී ්ද්්ව්න්ර
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විදොන කංකොනම්ේ තිළිණි ඉන්රජිත්
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විදොන ගම්ේ නිශොනි ප්රදිපිකො
විදොන පතිරණ්ේ සු්ේකො ජීවනී
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වීරසංහ පතිරණ්ේ දිනූෂො මධුවන්ති
වීරහන්්ේ ඉ්නෝකො ෙංජීවනී
්වඩින්ුල්ලි්ේ ලක්ෂෙන ්ෙනරත්
්වල්ලුලිආරච්චචි්ේ ගීතොප්රිය
ශනොලි රත්නසංහ

ශානක ප්රියශාත්ත ජයවර්ධන
ශොනිකො ුවන්මලී ින්දු්හේවො
ශ්රීවේණසංහ ආරච්චචි පට ැදි්ේ මධුිකො ක්රිෂොන්ති වොෙනො
ෙංජය ගම්ේ
ෙංජීවනී විදොනපතිරණ
ෙංදරොදුර නයනො සල්වො
ෙජිනි නිෙංෙලො මදුපියුමි ්දොඩම්ප ගම්ේ
ෙනින්දු කින්ත වි්ේුංග
ෙමරවීර නොතොච්චචි්ේ සු්ද්ශිකො චුරොනි
ෙමරසං ගමොච්චචි්ේ මධුිකො උදයනි
ෙමරසංහ ගමආච්චචි්ේ නි්මෂො මධුශොනි
ෙමරසංහ විදොන ගම්ේ වින්ධයො ප්රෙොදිනී
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හේෂණී ලියන්ේ
හේි ජීවනී ලියන ආරච්චචි
හසනි නුවන්තිකො අමර්කෝන් දිෙොනොයක

හසනි බසෞභාගයා ෙහනායක
හිගහත්්ත් ්රොහොන් ම්නෝේ බුද්ික ජයලත්

හිඳගල බහේරත්ත මුදියන්දබසේලාබේ ශෂිනි සත්තසරණි

917283974V
906100371v
897803836V
850734046V
876962233 V
911862050V
877842762V
199600403685
918552383V
925932523v
917461384V
925123595V
956981042V
916661347 V
915720994V
936292950v
945302070V
886390874V
873512059V
198779401876
921304331V
947703382V
935280524V
925712248 V
938573417V
928301710v
925101478v
926641751V
817720331V
916050178V
948603748V
885121330V
863624207v
199233502651
917693714V
922703124 V
903602090V
871690537 V
928150593V
838181570V
898544273V
925751324V
933181260V
947742990V

හගන්ත ගම්ේ හේිමො මධුවන්ති
හනීපැල්ල්ේ ලකීෂො
හන්දැලිය ගම්ේ දි්න්ෂො ශිකලො
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ කවින්දයො චුරිනි
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ කසුන් මධුෙංඛ ්හට්ටි ආරච්චච්ච
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ ගයොනි ප්රීතිකො
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ චන්දන ෙමපත්
්හට්ටි ආරච්චචි්ේ ි්නෝකො උදයංගනී

බහට්ටිආරච්චිබේ ඉබර්ෂා සඳබර්ණු
්හේරත් නොරොයන්ේ තොරිකො මධුෂොනි ්හේරත්
්හේරත් මුදියන්්ෙේලෝේ අනුලො කුමොරි
්හේරත් මුදියන්්ෙේලෝේ අෙංගිකො මදුෂොනි ්හේරත්
්හේරත් මුදියන්්ෙේලෝේ ෙන්ධයොනි ්ෙෞමයො ගුණතිලක
්හේවො අන්්තෝනි්ේ චිත්රො සුදේශනී
්හේවො අන්්තෝනි්ේ දිලොනි මල්ශොන්ති
්හේවො අන්්තෝනි්ේ නයනො සුදේශනී
්හේවො එදිරිමොන්න්ේ ්යොහොන්සරි
්හේවො කුඩො අන්්තොනි්ේ ෙකුන්තලො
්හේවො කුඩො අන්්තෝනි්ේ ධනුෂේකො නදිෂොනි
්හේවො කුඩො අන්්තෝනි්ේ ම්හේිකො ්ෙේනොීර
්හේවො ්කොේඩොරම්ේ හසනි ප්ර්මෝදො
්හේවො ්කොළඹ ්කෝට්ටට්ේ ඉන්දික කුමොර
්හේවො ගම්ේ ෙචින්ර
්හේවො ගුසං්ේ නදීකො ලක්ෂමොලි
්හේවො ගීගන්ේ නි්ක්ෂෂලො වික්රමසංහ
්හේවො පත්ේ තොරිකො දිල්ෂොනි
බහේවා බප්දුරු ආරිිබේ ශයාමලි දිල්රරුක්ෂි
්හේවො ට්ගොඩ්ේ ුවන් ප්රෙොද්
්හේවො මයිනොත්ු්ේ දිලිනි වොෙනො
්හේවො රත්න්ේ දිෙේනො මධුෂොනී
්හේවො වලිමුණී්ේ ක්රිෂොන් ජයුවන් ්ේමසංහ
්හේවො වලිමුනි්ේ රංගිකො හේෂණී මදුමොලි
බහේවා වළාකුලුබේ පුබුදු බද්දවප්රිය
්හේවො සංගප්ුලි්ේ නදීශොනි
්හේවොඅලංකොර්ේ නදීෙො ආෙො දිල්ුක්ෂි

බහේවාගීගනබේ බකෞෂනී ශලිනිකා බසනරත්ත
බහේවාබෙනගමබේ ඉබන්දෂා මධුරංි
බහේවාරාගමුණිබේ නිලුකා ප්රියන්දි
බහේවාසංගප්පුලිබේ ටේමා රුවන්දපිරණ
්හොද කට්ටටොඩි ගීගන දන්ේ ්නල්ෙන් හොමු
්හෝවො අංගප්ුලි්ේ දිනූෂො චුරොණි

928192750V
838350976V
876673380V
946902950 V
932822695V
198369000057
880870424V
947772155V
897602989V
917621616V
877021181V
935044537V
907694615V
935611334V
895231576V
867870890V
882633250V
937802919V
947010174v
906132290V
926601180V
198709503054
902854304V
946292958V
947913360V
897443570V
875310186V
1992063901870V
946650897V
895973351V
199603500014
947504045V
862503864 V
928283968V
938153582V
947263366V
198971901300
856123758V
868110430V
198302602130
898541827V

