Kurunegala District
Name
බුද්දයගේ භගනෝජ් යන්දුර වික්රභිංහව
ිංකුයහධිඳති ගණිතඹරහගේ අහක දිගන්ස පිඹතිස
සරිඹ ආයච්චිරහගේ භගවේෂිකහ භහලී
A.D.M. අනහ දභහලි අගේයත්න
Aadampulle Mohamed Asan
Aadhampulle Fathima Ayisa
Abdhul Muththalif Fathima Nasra
Abdhul Raheem Hassana
Abdhul Wahabdeen Rishad Mohommed
Abdhul Wahidhu Thahreema Banu
Abdul Asees Faathima Masaani
Abdul Asees Mohammadu Fawsan
Abdul Jabbar Fathima Muheena
Abdul Kafoor Fathima Risna
Abdul Kareem Fathima Sadeela
Abdul Rahman Shafra Sherin
Abdul Salam Fathima Safra
Abdul Salam Muhammadu Faslan
Abdul Samad Fathima Shameera
Abdul Suhan Mohamed Romi
Abesingha Arachchilage Sajith Sampath
Abeykoon Mudiyanselage Sachintha Jayani Prasangika Abeykoon
Aboobakkar Fathima Safnas
Aboothalibu Fathima Risla
Adam Pulle Mohamed Rishan
Adam Pulle Mohammed Ifas
Adasooriya Mudiyanselage Ranhami
Ajuludeen Janoos
Alabudeen Muhammadu Muhuman
Amarasekara Mudiyanselage Kethaki Wathsala Rathnayaka
Ameenudeen Fathima Nusara
Amjid Shan Nawaz Fathima Rushana
Andrew Roncy Dencila
Asana Lebbe Abdul Wadood
Asana Lebbe Mahamedu Rafi
Badurdeen Pathumma Musrifa
Baseer Fathima Fasila
Chadrasekara Athapaththu Herath Mudiyanselage Suneetha
Chandrasekara
Dissanayaka Mudiyanselage Pradeep Suranimal Dissanayaka
Ekanayaka Mudiyanselage Thilini Probodhani Ekanayaka
Fairoos Fathima Fayasa
Faris Mohammadu Faseel
Farook Abdhulla
Fathima Fiyaza Mohamad Nizar
Gunarathnage Thilesha Mihirangani Herath
Haja Alabdeen Asliha
Halikus Saman Pathima Afshani
Hamadesa Mohamed Baher

NIC
920772030V
902934812V
928421228V
198969100108
960073576 V
946611328 V
948543621v
946010383V
932631679v
936771890V
945692286V
903081422V
926792849V
937821581V
956262445V
936581960V
936512070 v
930773808V
956380200 V
952261380V
199500800132
926703030V
938553858V
937601867V
910350935V
893554920V
853212512V
911530120V
953593092V
947852027V
918090266V
935133653V
938270686V
890034276V
820132840V
955811569 V
955960068V
885512720V
880381610V
199178102900
935400856 V
852041188V
940480400V
938571848V
906911930V
896100220V
957580661V
883260058V

1

Hamsa Aaisha
Hamza Fathima Fasra
Hanipa Mohomad Hasan
Haris Fathima Hasana
Hitihami Mudiyanselage Nimal Hitinayaka
Ismali Fathima Nizna
Jamaldeen Mohommed Inham
Jayakodi Pandiyalage Iresha Ravimali Gunawardhana
Jayakody Arachchilage Piyumika Sajani Dilrushi
K නිලසලහකගේ දර්ශිකහ රක්සමි ජඹර්ධන
Kadhampullage Saifulla
Kamal Musthafa Fathima Nasriya
Kamaladeen Mohomed Rifkhan
Kamaldeen Fathima Mafasha
Karunanayake Rathnathilaka Athapaththu Weerasooriya
Mudiyanselage Inoka Damayanthi Wijesooriya
Konara Mudiyanselage Nipuni Nuwanthika Konara
Lansakara Jayasundara Mudiyanselage Wageesha Thilini
Wanninayaka
M.W.Risana Bhanu
Magaswaram Agalya
Mahammadu Hanfa Muhammadu Rishad
Maharoof Fathima Suhaira
Malewana Vithanage Deepika Udayangani Malewana
Mamma Sulthan Fathima Rihama
Mawsoon Mohomed Nawpas
Meera Lebbe Mohamad Nadeem
Meragalpedi Gedara Uresha Ishanka Kumari Gnanarathna
Mohamad Saheem Fathima Sameera
Mohamad Thawfeek Shereen
Mohamadhu Parukku Pathumma Ricona
Mohamed Affan Azka
Mohamed Anwar Fathima Asna
Mohamed Faleel Fathima Faheema
Mohamed Farook Mashood Ahamed
Mohamed Fazeer Fathima Nuzly Fazeer
Mohamed Ibrahim Mohamed Ifash
Mohamed Jaileel Mubashira
Mohamed Jainudeen Muhammadu Rishad
Mohamed Jawahir Mohamed Rushdhi
Mohamed Jelaldheen Fathima Ashfa
Mohamed Malim Fathima Estha
Mohamed Marzook Mohamed Nasir
Mohamed Mazeeh Fathima Mifar
Mohamed Naleem Mohamed Naflan
Mohamed Nasar Fathima Nasmina
Mohamed Nawferdeen Mohamed Naleef
Mohamed Nisfer Fathima Fazna
Mohamed Razik Fathima Shimaya
Mohamed Salahudeen Fathima Sahra
Mohamed Zawahir Fathima Rushda
Mohammad Sawahir Fathima Ruksana

938090262 V
917751676v
913653890V
938180970V
872621660V
926981013V
920901972v
945740361V
846873554V
915610897 V
872034072V
947631055V
913493940V
948442213V
886193386V
925830356V
918591583V
907062546V
946622877V
199310200994
916720696V
877100375V
917192480V
920741681V
952092871V
918523979V
937472692 V
915071430V
917501130V
948522322v
936392636v
906682176 V
950131357V
876583925V
922440972v
916442165V
862002962 V
940271932V
958020635V
918603808V
840760650v
918142991 V
940361109V
925482439V
932113031v
877740757V
937151748V
866430217V
955143566V
938322643v
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Mohammadhu Waris Pathima Safwana
Mohammadu Faleel Fathima Farwina
Mohammadu Jaleel Nuskeeya
Mohammadu Munaf Mohammed Mufasir
Mohammadu Nawhar Zain Mohamed
Mohammadu Rawuf Nusrath Jahana
Mohammadu Saliheen Fathima Sameera
Mohammadu Thowfeek Fathuma Hasna
Mohammaed Mansoor Fathima Mahiya
Mohammed Faiz Mohammad Fazlan
Mohammed Hameen Pathumma Haneemath
Mohammed Haniffa Mohammed Rihan
Mohammed Idrees Pathima Hasna
Mohammed Munawwar Fathima Zuhaina
Mohammed Nisar Fathima Jeenath
Mohammed Raslan Fathima Risika
Mohammed Riyas Fathima Hasna
Mohammed Waseer Mohammed Waseer Fathimma Mafasa
Mohammedu Basheer Al Haifa
Mohammedu Hakeem Fathima Raleena
Mohammedu Iqbal Fayas Ahamed
Mohammedu Thaha Noor Rashan
Mohammudu Puwara Fathima Fayasa
Mohanned Huwais Mufeek Fais
Mohomad Khaleel Fathima Nirosha
Mohomad Risvan Fharthima Rikasa
Mohomad Sakaria Fathima Gohara
Mohomad Thowfeek Fathima Mushfiqa
Mohomadhu Nifar Pathima Risna
Mohomadu Aleem Masrif Bhanu
Mohomadu Rasakdeen Fathima Isfa
Mohomed Buhari Faathima Naskiya
Mohomed Jifry Mohamed Asam
Mohomed Kaleel Sahara Bigam
Mohomed Manoor Fathima Mifasa
Mohomed Nasar Mohomed Sajid
Mohomed Nasir Fathima Niroosha
Mohomed Nisthar Faathima Nashiha
Mohomed Nizan Fathima Rismina
Mohomed Raffi Raisa Nashath
Mohomed Shafeek Fathima Haneedha
Mohomed Siddeek Noor Simaya
Mohomed Susuden Fathima Ruksana
Mohommad Mansoor Fathima Minha
Mohommad Niyas Bushra Farvin
Mohommad Sali Mohommad Fiza
Mohommaddu Jabbar Mohammadu Riplan
Mohommadhu Ibraham Fathima Simina
Mohommadu Ameenudee Zainab
Mohommadu Jawupar Adhila Begum
Mohommadu Napeen Fathima Hasoona
Mohommadu Nasar Fathima Nisra

946841250 V
947452738V
817791980V
930010480V
931921703V
925981478V
948142120V
906981947V
957082866V
800064570V
835141071V
863580030v
95548059V
915503101 V
946870935V
947311484 V
946333271V
958123299v
958402171V
916910657V
920921868V
935773490V
955280032V
915283276V
885870490V
937893388V
908140990V
908303482V
935023220V
947643070v
908460049V
946142611V
922652163V
956442125V
908220595V
933142957V
956722284V
957561160V
866451478V
931321005V
925143774V
965061142V
937011865V
947050052V
925033286V
199011903541
199226501809
199368102910
938642087V
945761040V
955312368V
955131258V

3

Mohommadu Rafik Pathima Raska
Mrයත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරු හජි යත්නහඹක
Mskamaldeen Fathima Imthisa
Muhairdeen Fathima Ruksana
Muhamadu Nawfar Muhamadu Nishad
Muhamedhu Najiyitheen Fathima Nasmila
Muhammadhu Hussain Fathima Zahra
Muhammadhu Thahir Fathimashadheela
Muhammadu Adampulla Fathima Sahni
Muhammadu Ansar Fawsul Ameena
Muhammadu Nalir Mujahid
Muhammadu Paisar Fayas Mohamed
Muhammadu Saheem Fathima Sajidha
Muhammadu Siddeeku Fathima Safra
Muhammadu Thawfeek Mohamadu Roshan
Muhammed Mansoor Fathima Nusha
Muhandiramalage Dhanushka Pushpa Kumara
Najeema Fathima Nifra
Najimudeen Fathima Nafeela
Niyamatulla Nihada
Omardeen Fathima Sameeha
Pradhana Mudiyanselage Shamali Karunarathna
Puwakpitiya Liyanage Nilmini Priyangika
R . M. භහජුරහ කුභහරි විගජ්ිංහව
R.A. හයදහ කල්ඳනි යහජඳක්

955303288V
933142388 V
905990403V
945433760V
940880491 V
925201600v
936472931V
955030516 V
936910556v
916892721V
811990132V
930561215V
916192410 V
935061610V
913042476v
946862592V
940781051 V
938222681V
927761335 V
935792479V
947422561V
856720810V
898131432V
198672001068
199250901499

Rasak Fathima Sahani

876141175V

Rashmika Chalithani Lekamge

199478801850

Rathnamalala Bandaralage Rudika Rangani Manike
Rathnayake Mudiyanselage Chamalee Nimanthika

198155804376
955910648v

Rathnayake Mudiyanselage Kalashini Neththika Rathnayake

947232835V

Rev අලුත්ගභ සුභන හිමි

940674158v

Rev ගල්ගඳොත්ත භහකඩ දමිතයතන හිමි

950704403 V

Rev තම්භළන්නහගභ මිද්දි හිමි
Rev ගනත්තිගඳොර සීරහනන්ද හිමි

910513940V
903294604V

Rev ඳවරගනත්නිරගභ ගුණහනන්ද හිමි

882954935v

Rev පුජය ගදොයකුමගර් ිංරියතන හිමි

910993674V

Rev පජය ගදභගගගොල්ගල් ධම්භවිසුද්ධි හිමි

882892263V

Rev පජය ළල්රිරරිග ආනන්ද හිමි

940463890V

Rev ඵද්ගද්ගභ සුගඵෝධ හිමි

812162977 V

Rev ඵරගගොල්ර සුභනයතන හිමි

921674546v

Rev ගභොයගවඋල්ඳත විභරබුද්ධි හිමි

933130584 V

Rev සකඩුගේ යතනහරහකහය හිමි

913134346V

Ripayudeen Fathima Raseena

908144570V

Riswan Fathima Mufthiha

927951886V

Saiyadu Mohomed Mohomed Raisudeen

198019004750

Salahudeen Pathima Ruhaiya
Salpha Hewage Nuwan Ranjana
Samsudeen Fathima Ilhama

927993813V
822674457V
906321270V
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Samsudheen Misra
Sawul Hameedhu Nisrina

948051575V
945012021V

Sawul Hameedhu Saheera Farwin
Sawurdeen Mohamed Sadham
Segu Thambi Mohomed Sajath
Sehu Keni Saheeka Sharwin
Seinul Abdeen Mohamed Siyan
Seyyad Mohamed Fathima Nooriha
Seyyadhu Amanulla Moulana
Seyyadhu Husein Fathima Fasna
Solokara Mudiyanselage Danushka Priyal Dasanayaka
Sulaiman Lebbe Muhammed Mubeen
Thalagala Kossinnage Deepthika Madhushani
Thawahir Fathima Safrina
Thennakoon Mudiyanselage Achini Mangalika Kumari
Dassanayaka
Uda Alagalle Gedara Nishamani Wimala Madushani
Udeshika Erandi Thilkarathne
Udhuman Lebbe Rasma Sireen
Wanninayaka Thennakoon Mudiyanselage Rasith Adeesha
Bandara Wanninayake
Weerasekarage Amila Nuwan Weerasekara
Wejesinghe Mudiyanselage Sandaru Lakshan Bandara
Wijepala Abesinghe Mudiyanselage Chathurika Darshani
Abesinghe
Y.M.S. රුන්ගනී ඹහඳහ භළණිගක්
Yakub Pathima Risda
Zainul Abdeen Rusna Abdeen
අහකුඹුගර් විදහගනයහරගේ බුද්ධික හජඹ ගුණයත්න
අහගම්භන මුදිඹහන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ කුභහරි අහගම්භන
අහගගොඩ ඕකුරුගව තළන්ගන් ගගදය ගර්ණුකහ කුමුදුණි චන්ද්රකහන්ති
අකරවන්දි ධමිභකහ කුභහරි
අකුණුගේ කහහචනහ ගද්විකහ තිරකයත්න
අකුයණගේ තිලිණිකහ භධුන්ති වික්රභිංහව
අකුයණගේ දිගන්ෂිකහ රක්භහලි අකුයණ
අකුයනගේ අනහ ශ්රීභහලී වික්රභිංහව
අකුයනගේ යිංකහ රක්භහලී ධර්භදහ
අකුයන්ගේ චහරුණී කනීහණි
අකුයන්ගේ භධලහ විරහිංනී ගුණගේන
අකුයන්ගේ රක්මිණි විලහකහ භධුන්ති
අකුයන්ගේ ත්රහ දිල්හනී භනතුහග
අකුයන්ගදණිග ගගදය ලකිරහ භධුහණි ගේනහයත්න
අක්ත්තගේ චන්දිභහ රක්භහලි ජඹගකොඩි
අඛිර සුහන් ළන්දගඵෝනහ
අගමි ගේඩිදුයඹරහගේ දිල්හන් ප්රන්න ගුණතිරක
අගගෝසතින්නගේ හලිඹ ම්ඳත් ශ්රිඹහයත්න
අඟම්ගඳොඩිගේ හයථ නහභල් රුන්ත
අචිනි ර්මිරහ භහගතොග
අතඳත්තු මුදිඹනගේරහගේ දිගන්ස හජි අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දික උදඹ කුභහය දනහඹක
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ගකොයගන්ල් උන්නළවළරහගේ ගගදය මුදිත
වර්ණ ජඹභහල්
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ තයහගහ උගද්නී කුභහරිවහමී

955013522 V
910473425V
942804040V
926201794V
913314620 V
199268302140
937982437V
937052537V
922582629 V
920331629 V
917923477V
957460771V
918363980V
877271072V
897911965V
935912849V
912830586V
852481455V
943101612V
199053501486
948112850v
957972586V
198360800874
923323252 V
805014920V
898041697V
865792590V
875411772v
916150679v
955242599V
945041242V
835473821V
887912580V
915701337V
19936180449
857044150V
947381733V
897292173V
931084208V
881780496V
882051220V
199030301352
938072558V
881690810 V
881121867V
863292050 V
885630537V

5

අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි උගද්ෂිකහ අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ලනී ඵහඩහය
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ලනී ඹමුනහ කුභහරි
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි ලෂිකරහ අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ ඉසුරිකහ ඳතියහජ

898381889V
199283800483
198967900315
938103364V
927563061V

අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහනී දභහලී අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ නහභල් චතුයහග කුභහය අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ ගද්ලප්රිඹ යත්නහඹක
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදීපේ ඵ්ඩඩහය ගවේයත්
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධික ම්ඳත් අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ මුදිත ප්රබහත් අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ රුචිත නිභන්ත ඵහඩහය අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂසමි යිංකහ ඳද්මිණි
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ විගනෝලි හියණයහ අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ශින්ති පුසපිකහ
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තිකහ භහලි ගනවියත්න
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහග චන්දිභ අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහිර ප්රිඹදර්ලනී කුභහරි අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ගේනහනි අනුඳභහ අතඳත්තු
අතඳත්තු ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහජරහ නදීපහනි අතඳත්තු
අතඳත්ත මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ තයහගනි අතඳත්තු
අතහවුද අච්චිල්රගේ දිල්හ වහනි අගේයත්න
අතහවුද ආච්චිල්රහගේ ජගත් ධනුසක ඳතියහජ
අතහවුද මුදිඹන්ගේරහගේ දභහලි චන්ද්රිකහ යත්නහඹක
අතහවුද හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගයෝහිණී ගවේයත්
අතහවුද හිටිවහමිරහගේ ඳළිඟුයහරරහගේ චන්ද්ර භන්තිකහ කුභහරි
අතුගකොයරරහගේ ලහනිකහ භදුබහෂිණි

199272900103
951081884V
825103007v
931251333v
863492688V
921860382 V
921810814 v
906562553 V
896460722V
815872037 V
198776003520
782691953V
908112474V
886010354 v
886170840V
938303312V
885730132V
902920226V
885850430V
827430102V
198958401790
906010291V

අතුගකොයශගේ පර්ණිභහ අතුගකෝයශ
අතුගකෝයරගේ නිල් තිරක් කුභහය

898120732v
932734176V

අතුගකෝයරගේ හිභහල් සුධීය අතුගකෝයශ
අතුගකෝයරරහගේ නිලහමිණි භධුෂිකහ අතුගකෝයර
අතුගකෝයරරහගේ රැවිනි ඉභල්හ අතුගකෝයර
අතුගකෝයරරහගේ මුර්ධි න්දීපඳනී අතුගකෝයර
අතුගකෝයරහගේ ප්රදීපේ කුභහය

883051564V
895313130V
946061530V
937012500V
892742740V

අතුගකෝයහරරහගේ එයන්දි සුබහෂීනි කහරුණහයත්න
අතුගකෝයහරරහගේ චිනි ප්රිඹන්ිරකහ අතුගකෝයහර

908640195V
199479203250

අතුරුිංහව ආයච්චිරහගේ උගද්නිකහ රක්භහලි

835061493V

අතුර මුනිංහවගේ රකසමි පුසඳහනි කුරතුහග
අත්තනහඹක ඳතියහජරහගේ ආලහ උදහරි අත්තනහඹක
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දුරහහජලී ආරිඹයත්න
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ වහෂිනි අත්තනහඹක

867230149V
946371211V
895061778V
936114580V
867640266V
933384420V
896150499 V
881650568V
906090384 V
199258302774
926451952V
897011840V
898480500V
928543676V

අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදූහ ප්රහදිනී
අත්තනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්ර භධුහ
අත්තිඩිඹ ඳනහගගොඩ ලිඹනගේ ඉලහකහ උදඹහගනි දඹහයත්න
අත්තිඩිඹගේ මීය රක්ිංරි
අදසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ආලහ හජීනී අදසරිඹ
අදහසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණී ඵහඩහය යත්නහඹක
අදහසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තහ දභහලි අදහසුරිඹ
අදහසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ගවේයත්වහමිරහගේ ඉගනෝකහ කුභහරි භළණිගක්
අදහසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අචිනි ඉගර්හ ආදහසරිඹ
අදහසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නුන්තිකහ රක්භහලි ආදහසරිඹ

6

අදිකහයමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගයෝණී අධිකහයමි

908191498V

අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි සුයහජිකහ

198970001616

අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුහ කුභහරි අදිකහරි
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ ප්රිඹදර්ලනී අදිකහරි

865573111
955051297v

අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්ති උගේකහ අදිකහරි

937621973V

අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ලිරක්ෂි හිභහහ අදිකහරි
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ ගෞභයභහලි
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්රහ චගභෝදි අදිකහරි
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ හභදීපඳනි හියනයහ අදිකහරී
අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ සුජිතහ සුගරෝචනී අදිකහරි
අදිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ගෞභයහ කුභහරී
අධිකහය මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රිඹහනි ගවේයත් අධිකහරි
අධිකහයම් මුදිඹහන්ගේරහගේ නිලහනි චභහලී භළණිගක් අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නදිකහ තයහගනි කුභහරිවහමි
අධිකහරි අතුගකෝයහරරහගේ ගකෞලරයහ චින්තනී අධිකහරී
අධිකහරි ආයච්චිරහගේ ගඹහලහනි නිභන්තිකහ අධිකහරි
අධිකහරි ආයච්චිරහගේ දුල්මිණි නිහරහ අධිකහරි
අධිකහරි ආයච්චිරහගේ ගම්නු නිලහඹනී අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන් ගේරහගේ වින්ධයහ රක්භහලි අධිකහරි
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896941577V
936352960V
199083500197
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877052303 V
888551859V
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අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ ප්රිඹදර්ලනී
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ අමිතහ ප්රිඹහගනී අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ අහක බුද්ධික අධීකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ අහක දරැන් අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදර්ලණී
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝහ දීපඳහකුභහරී අධිකහරී
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉග හ උභඹහගනී
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ ම්ඳත් අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහනි චමිරහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ උදඹභහලි සුගන්ත්රහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්ශිකහ තත්යණි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹනි භගවේෂිකහ දිල්රුක්ෂි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චභහලී අනුයහධහ කරුණහයත්න
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චමිය උදඹන්ග අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී අනුයහධහ ධර්භිංරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ තයහගහ ලලිනි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ දනුක රක්භහල් අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ දඹහහජලී ගනෝජහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ලනි කුභහරි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ ප්රගඵෝධනී අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ දිරහනි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නදිලහ දර්ලනි ජඹභහලි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ චහභලී අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලිකහ පිඹදර්ලනි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂිකහ භගනෝවරි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිහදි රක්මිණි අධිකහරී
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ කුභහරි ගවේයත්
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ න්ති අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභහ රක්භහලි ජඹසරිඹ
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ ගේන්දි කරුනහයත්න
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ න්ධයහ කුභහරි අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ භන් නදීප අධිකහරි
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අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති ආගරෝකහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ භයිංහව ඵ්ඩඩහය අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ සුජහනි ිංන්තිකහ අධිකහරි
අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ ප්රිඹදර්ලනී ගද්ලප්රිඹ
අධිකහරි මුදිඹහන්ගේරහගේ නිලසලහක රක්භහල් අධිකහරි
අධිකහරිගගදය භධුහනි හනහ අධිකහරී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දිකහ ප්රිඹහනී යහජකරුණහ
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් රුන් අධිකහරී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ගහමිණී ගනයත් ඵ්ඩඩහය
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ජීන්ති අගනෝජහ අධිකහරී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ භධුහනි ගවේයත්
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ නිපුන් තියහජ් අධිකහරි
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ භධුභහලී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ගර්ණුකහ ප්රිඹදර්ලනී අධිකහරී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ගර්ණුකහ භල්කහන්තී
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ ත්රහ නිභහලි අධිකහරි
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ න්ත භල්කහන්ති අධිකහරි
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ දිල්රුක්ෂි දනහඹක
අධිකහරී මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණී හජිනී
අධීකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹනි සුන්දයහ අදිකහරි
අධීකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ ජිනි අධීකහරි
අනුයනන්ද ඳහලිතගේ චහමින්දිකහ චන්ද්රකහන්ති
අනුයහස ඳගඵළදි දින ද හස ගුණර්දන
අනුවස මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගයෝන් න්ධයහ කුභහරි ගඳොල්ගගොල්ර
අන්ගගොඩගේ සුපුන් උදඹන්ග කුභහයිංහව
අන්ගතෝනි ගඳගර්යහගේ අලහනි උගේක්හ
අඳරැක්ක ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ භදුභහලි
අේපුකුට්ටි ආයච්චිරහගේ තිලිනි ිංතහයහ වීයගේකය
අේපුකුට්ටි ගද්ඹරහගේ චතුරිකහ සුබහණී ජඹයත්න
අේපුකුට්ටි ගද්ඹරහගේ රුන්දිකහ වර්නී ජඹයත්න
අේපුකුට්ටි ගද්හඹරහගේ නදීපහ ක්රිහන්ති ජඹතිස

877203514v
913512006V
937422920 V
925133159V
892783802V
916102534V
906830680V
910672240V
197900303465
198263200745
856961435V
931592750V
946712280V
198056201753
876170655V
865812710V
886922892V
896683497V
887822220V
898644235 V
916951574 V
888022350V
863101310V
875042092V
940063590V
947622340V
935742641V
958390378V
945533048V
917872678V
868280875V

අේපුවහමි ආයචිචිරහගේ හලිකහ වියිංහව
අේපුවහමි ආයච්චිරහගේ චහරුණී ත්රහ භයගකෝන්
අේපුවහමිරහගේ නිරහනි භන් කුභහරි
අේයහ ගේන්දි ගේනහයත්න
අඵඹගකෝන් දිහනහඹක පියුමි භගවේෂිකහ කරුණහයත්න
අබිදුල් අිංස ෂහතිභහ යසමිනහ
අබිදුල් රහමි සුභයිඹහ
අගඵගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ ප්රිඹදර්ලණී අගේගකෝන්
අගඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි උගද්ශිකහ අගේිංහව
අගඵිංහව ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිකහ භදුලහනි අගේිංහව
අගේකුර යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ නුන්ති භධුෂිකහ යහජඳක්
අගේගකෝන් දිහනහඹකගේ මිනහයහ රුවින්දි ආරිඹඥහන
අගේගකෝන් නයත්න ඳ්ඩඩිත හර මුදිඹන්ගේ යහශහහිමිරහගේ
වින්ධ්ඹහ සුගද්ශිණී අතුරුඳහන
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේ යහශවහමිරහගේ ිංකරහ දිල්වහනී අතුරුඳහන
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දම්මිකහ තිරකිංරි අගේගකෝන්
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ධම්මි භධුබහෂිණී අගේගකෝන්
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ ලහමිණි විදුයහිරකහ
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රීනිඹහ සුනිභලී ජඹයත්න
අගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දයහග ගකෝර ඵහඩහය
අගේගුණර්ධනගේ රලිත් පුසඳකුභහය

946573647 V
955253574V
926791982V
888523014 V
876581205 V
199456603332
945014610 V
198057110023
885770690V
936682413V
906211432V
885173683V
878492366V
897564700V
845933480V
877933407V
935020484V
906592436V
870211724V
773083711V
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අගේගගොඩ ලිඹනගේ රුණි ලිඹනගේ
අගේනහඹකගේ රුක්ෂිකහ ජින්ති
අගේයත්ත ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිලුෂිකහ හජීනී අගේයත්න
අගේයත්න දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණ ගයොහන් දිහනහඹක
අගේයත්න යහජකරැණහ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් ඉහදික
යහජකරුණහ
අගේයත්න ගවයත් මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ සුමුදුනී අගේයත්න
අගේයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹනි කහවින්දයහ අගේයත්න
අගේයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහග හජී ගවේයත්
අගේවික්රභගේ නුන් භහගර කරුණහතිරක
අගේිංහව ආයචිචිගේ අගනෝභහ අභයහගනි අගේිංහව
අගේිංහව ආයච්චිගේ ගදොන් ඹගලෝධහ කල්ඳනී අගේිංහව
අගේිංහව ආයච්චිරහගේ සුමුදු නිලහන් අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අහක හජඹ ඵ්ඩඩහය
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඉදුනිල් ප්රිඹදර්ලනී අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ ගේන්දි අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි ඳතියහජ කුභහරි
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දභහලී අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්රුක්ෂි අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දියහ ම්භහනි අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ සුදර්ලනී
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ යහධිකහ ඵහඩහය
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝමි කුභහරි අගේිංහව
අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහෂිණි භහලි දනහඹක
අගේිංහව ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උත්ඳරහ නහභල් කුභහරි ඵ්ඩඩහය
අගේගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ චහභය නුන් අගේගේකය
අේදුල් නසීර් ගභොගවොභඩ් නෂසයහස
අේදුල් භජීඩ් ෂහතිභහ ගයොසමින්
අේදුල් යහක් අේදුල් යහීම්
අේදුල් යහිංක් ගභොගවොභඩ් අසමී
අේදුල් රතීෂස ගභොගවොභඩ් නිෂසයහස

199163602153
816890810 V
856132854 V
940641420V

අභන්ිරරිගේ ලහනිකහ ඉහනි ඡඹතිරක

935221439V

අභයගකෝන් අේපුවහමිරහගේ හිභහහ ගවින්දි ගඳගර්යහ
අභයගකෝන් ආයච්චිගේ සුගන්ධී අභයගකෝන් ආයච්චි

907660311V
877181944V

අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ රක්භහලී
අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ නිගයෝණී අභයගකොන්
අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්දිකහ භදුහනි
අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනි අභයගකෝන්
අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හජී සුන්ත අභයිංහව
අභයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හිරැණි රක්යහ අභයගකෝන්
අභයතුහග ආයච්චිගේ ප්රහන ප්රදීපේ අභයතුහග
අභයදහගේ ගඹහනි කහහචනහ කපිරයත්න

915063543V
785832370V
907451380V
937102305V
911362040V
936190529V
930371378V
915652441 v

අභයනහඹක ධනඳහර කළළුම්
අභයිංහව ආයච්චිරහගේ අභන්දහ අගවේහනි අභයිංහව

883531639V
937230168V

අභයිංහව ආයච්චිරහගේ ජඹරහල් අභයිංහව

198615801802

අභයිංහව ආයච්චිරහගේ දිනහලි ලහලිකහ අභයිංහව

906322420V

අභයිංහව ආයච්චිරහගේ නින්ති අනුරුද්ධිකහ අභයිංහව
අභයිංහව ආයච්චිල්රෆ භධුරි ගකෞලරයහ අභයිංහව
අභයිංහව ඳතියහජගේ අභහලි අක්ෂිරහ වික්රභිංහව

856861716v
927671662V
926660950V

අභයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුහ නිරකෂි අභයිංහව

877640230V

902722866 v
198455301757
937501048V
860881110V
833283740V
768513813 V
947291360V
930460800 v
790014170V
926480278V
905392778V
886221088 v
198969000455
866040087V
947121308 V
787032940V
198970800931
846801545V
916920407V
905460528V
199033303901
913592697V
768081344V
940170982V
911430541V
923104461V
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අභයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ අභයිංහව

848393266V

අභයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්ෂිකහ උදඹහගනී

938444005v

අභයිංහවගේ තක්ෂිරහ චචතයහ භධුබහෂි කුභහරි
අභයිංහවගේ සුබහෂිනි කුමුදු කුභහරි අභයිංහව

937884290V
888023585V

අභයිංහවරහගේ කුහනී ජීන්තිකහ අභයිංහව

867702768V

අභයිංරි ඳතියණරහගේ භගන්හ දිල්වහනි

885510523V

අභයසරිඹ ඳතියණගේ ඉගනෝකහ කුභහරි ඳතියණ

198186404337

අභයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භර ගද්වින්ද අභයසරිඹ
අභයගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිකරහ ගවහනී අභයගේකය

199133204803
945710446V

අභයගේකය යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හජී ගයොහන් යත්නහඹක

920990169V

අභයහඳති මුදිඹන්ගරහගේ හනහ භහලි අභයහඳති

895714259 V

අමිර චින්තක කුභහයගේ

902794964V

අමිරහ අහගනි යහඡඳක්
අම්ඳ ගභගේ ඉන්දිකහ නිරන්ති

906061961V
765562538V

අමකුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ත අරුණිංරි විගජ්ර්ධන
අමගර මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ දිල්වහනි
අගේගගොඩ ලිඹනගේ තිලිණි දිනුෂිකහ ගඳගර්යහ
අයි. එම්. කහහචනහ දඹහයත්න
අයි. එල්. අයි. උගේක්ෂිකහ ගුණයත්න
අයි.එම්. ගඳර්යහ විගජ්ිංහව
අයි.බී. දිනහ භධුහනී

882591506V
915062440V
925083690v
925681822V
928532119V
898022560V
878450647V

අග හ ගඹහනි ගරොගයන්සුගවේහ

887500118V

අයගමිගගොඩ ගරොකුගභගේ තහරිකහ දමිණි ජඹිංහව
අරුණ ඒකනහඹකරහගේ දර්ලනී ගකෞලරයහ ගුණයත්න
අරුණ ඒකනහඹකරහගේ නගඹෝමි තිළිණි ගුණයත්න
අරුභක් හඹක්කහයගේ ඉරහ ප්රිඹහගනි නහනහඹක්කහය
අරහකහය ඳයිහඩකහයඹරහගේ තයහග භගවේස ජඹකහන්ත
අරහකහය ඳයිඵකහයඹහරහගේ ඳන් හගීත් ජඹගේකය
අරහකහයගේ නින්තිකහ රක්භහලී ගුණතිරක
අරිරඹන්න ගභගවොට්ගහරරහගේ දුන් දුසභන්ත අරිරඹන්න
අරිරඹන්න ගභොගවොට්ගහරරහගේ උදිත ලහන් අරිරඹන්න
අරතු කහකහනම්ගේ ටිගයෝහ ඉන්දුභතී කහකහනම්ගේ
අරත්තගේ භධුෂිකහ සර්ණභහලී අරත්ත
අරර ගද්ඹරහගේ ඹමුනහ දිල්රුක්ෂි අභයිංහව
අරවගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අනෘ දිල්වහනි අරවගකෝන්
අරවගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ භධලහනී
අලින්ති විතහනගේ අනුයහධහ පිඹදර්ලණී විතහනගේ
අලුත් ගභයහරරහගේ දිගන්හ රුන් කුභහරි
අලුත් ගගදය ආලහ භයුමි ඉගර්හ ගයෝිං කුභහරි ගෝභතිරක
අලුත් ගගදය නුන් ක්රිහන්ත ඡඹයත්න
අලුත් ගගදය ප්රිඹහිරකහ කුභහරි වික්රභිංහව
අලුත්ත්ගත් මුදලිගේ ජීන්තිකහ සර්ණභහලී
අලහනි හදිඳහ ගනවියත්න
අයෂස ෂහතිභහ හුසදහ
අසුය ගේඩිගේ ප්රහිරකහ විගජ්ිංරි
අසුයේපුලිගේ උගද්නි යණිංහව
අසුයේපුලිගේ ජඹමිණි රක්භහලි විපුරගේන
අසුයභහන ගේඩි දුයඹරහගේ ගහගහ කුභහරි
අසුයභහනගේ ලයහභහ ප්රිඹදර්ලනි දඹහයත්න

955053427V
915872279V
945133481V
937463383 V
199116402328
941121721 V
898313727V
932400537V
920822894V
795450530V
918654518V
957012396V
198974100168
937761147V
908791801V
887433429V
897493586V
910102028V
887691290V
938511349V
926271113 V
198962600820
198958601146
875102842V
926022792V
875961950V
887503699v
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අසුරුමුණි ආයච්චිගේ නිගයෝහ දභහලී ජඹයත්න
අසුරුමුණි ආයච්චිරහගේ ප්රදීපපිකහ ඉරහගයත්න
අසගගුර ඳතියනරහගේ නහලි හකහ දිනිති බිගනෝයි ගප්රේභර්ධන
අසළද්දුභ කහකහනම්රහගේ එයහදි ගුණතිරක
අසළද්දුගම් ගගදය නිගයෝහ දභහලි විගජ්තිරක
අවන්ගගොඩ ආචහරිගේ නිහදි ප්රහදිකහ පිඹයත්න
අළුතඹහරගේ ශිකහ මියහජනී
අළුත්ගභ යහශරහගේ තුහයහ දිල්රුක්ෂි අළුත්ගභ
අළුත්ගේ චින්තහ ඉදුනිල් අළුත්ගේ
අළුත්ර ආචහරිගේ පදිකහ චහන්දනී අළුත්ර
අළුත්ර ගවේහගේ භහගනල් චතුයහනි ද ිංල්හ
ආතහඋද හිටිවහමිරහගේ අගනෝජහ දිරරුන්ෂි ආතහඋද
ආදම් පුල්රහ අසෂහ ආදම්
ආදහජිත්ත ගණිතඹරහගේ නදීපකහ අයියහගනී කරුණහදහ
ආදහසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අමිරහ නඹනමිණී ගප්රේභදහ
ආදිගවට්ටිගේ චතුරිකහ කුභහරි ආදිගවට්ටි
ආඵයණ ගද්ඹරහගේ චම්පිකහ දභහලි ගොභිංරි
ආගේගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රබහනී දිනිති අගේගකොන්
ආබයණ ගගදය දිගන්හ ගඹහනී විභරයත්න
ආබහයණ ගද්ඹරහගේ ගර්ණුකහ භදුලහන්ති ගප්රේභදහ
ආයච්චි ගද්ඹරහගේ චතුයහිර දිනුහ කුභහරි ගුණර්ධන
ආයච්චි ගද්රහගේ හජී ර්ණ කුභහය ධර්භගේන
ආයච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනහ න්ති අගේයත්න
ආයච්චි මුවන්දියම්රහගේ රහිරු චහභය භධුහ චන්ද්රගේකය
ආරිඹහල විගජ්භහන්නගේ නිගම්හ භධුබහණි ආරිඹහල
ආර් ඩී නදීපහනි ප්රිඹහිරකහ ම්ඳත් ඵහඩහය
ආර්. එම්. උදහනී නර්භදහ අගේගේකය
ආර්. එම්. පී. සර්ණභහලී යත්නහඹක
ආර්. එම්. භල්හ ප්රබහධි ජඹයත්න
ආර්. එස. සුයන්තිකහ සර්ඹගේන
ආර්. ඩේ. ආර්. එම්. අරුණි භධුබහෂිණි යණහයණ
ආර්.අයි. බී. තිරහනි චනිතහ කුභහරි යත්නභරර
ආර්.එච්.එම්. ඉහයහ භධුහනී යහජකරුණහ
ආර්.එම්. ඉසුරු ගනල්හනී කරුණහයත්න
ආර්.එම්. නුන් ඉන්දික ඵ්ඩඩහය
ආගරෝක ඵ්ඩඩහයරහගේ කුමුදුනී කුසුම් කුභහරි
ආගරෝක ඵ්ඩඩහයරහගේ නිරන්ති නිල්මිණි ආගරෝක ඵ්ඩඩහය
ආගරෝක ඵ්ඩඩහයරහගේ නිහරහ ගේන්දි ආගරෝක ඵ්ඩඩහය
ආගරෝකඵ්ඩඩහයරහගේ අගොකහ යත්න කුභහරි ආගරෝකඵ්ඩඩහය
ඇගල්ගල් හිත්තය මුවන්දියම්රහගේ නිගයෝහ භදුහණී විභරසුරිඹ
ඇගම් ගඳොරගේ දිරහනි චම්පිකහ
ඇතිගේ තිලිෂී ගෞභයහ ිංල්හ
ඇතුගරගේ නිරන්ති ඇතුගර
ඇතුගරගේ රක්ෂිත භදුලහන් විපුරිංරි
ඇතුගරගේ ගවරන් ඳවිත්රහ ජඹතිරක
ඇතුගල් ගඳජ්ජරහගේ ඩඹනහ කුභහරි අගේයත්න
ඇතුගල් ගේඩි දුයඹරහගේ සුදර්ලන යණිංහව
ඇතුගල් ගේඩිගේ දිනුලහ දනහඹක
ඇතුගල් ගේඩිගේ දිසන ප්රදීපේ ගද්ජී
ඇතුගල් ගේඩිගේ ලහනිකහ භදුභහලී ගේනහයත්න
ඇතුගල් ගේඩිගේ සුගද්ශිකහ ගේන්දි කරුණහතිරක
ඇතුගල්ගේ කහහචනහ විගනෝදනී ධර්භිංරි

847152915V
857821270V
917722994V
935701279V
198968701366
916220090V
906242672V
917853649V
876620332V
837810566V
896723073V
885691668v
938152683V
817780539V
796943122V
897292610V
847852917V
857652754V
877943291V
917970416 V
948433370V
853031445V
916491760V
933172694V
935921929V
897924587V
938123330V
946420859V
198856401415
945671963V
897713489V
906511223V
955191641V
917982392V
891631197V
918381422V
856081346V
906301199V
906212307V
926350340 v
877152952 V
908622405 v
198769002877
912801039V
918562362V
905742590V
893372024v
917963371 V
903171046V
897640023v
928482685V
865180365V

11

ඇතුගල්ගේ නිලහනි රක්ෂිකහ
ඇතුගල්ගේඩිගේ තිලිනි අග හ ගුණයත්න
ඇතුගල්ගේඩිගේ බහගයහ පුසඳභහලි ඇතුගර
ඇත්තරපිටිඹරහගේ ගගදය චන්ද්රහ ගවේභභහලි විගජ්නහඹක
ඇත්දත් ඩුගේ ගීතිනහ භල්හණි
ඇත්දත්ඩුගේ නිහරහ දිල්රුක්ෂි ගඳගර්යහ
ඇද්දත් ඩුගේ දිංකහ දිල්වහනී ඵහඩහය
ඇද්දත් ඩුගේ හගය පුසඳකුභහය
ඇල්විග කහකහනමිරහගේ නිරඳහ ලයහභලි ජඹිංහව
ඇස ඇල්රගේ චතුය භධුහ ගනළුම්ගදණිඹ
ඈගල්රරහගේ මිහිරි රුක්රහ භල්ගදනිඹ
ඉගල්ගල් කහන්ගඩ් ආයච්චිරහගේ දිනුහ භධුහනි ඉගල්ර
ඉඩිේපුලි ආයච්චිගේ සුගද්ලස භධුහ අභයවීය
ඉදිේපුලි මුදිඹන්ගේරහගේ නිල් චින්තක භයතුහග
ඉදිරිග ගගොඩ ගගදය නදීපහ තිරකයත්න
ඉදිරිිංහව මුදිඹහන්ගේරහගේ තරිදු ලහනක ඵ්ඩඩහය ඉදිරිිංහව
ඉදුරු විදහන ආයච්චිගේ ගදොන් භහීහ ර්න්ති
ඉදුල්ගගොඩඹරහගේ කිහන්ත යිංකහ කරුණහතිරක
ඉද්දගගොඩගේ ප්රහිරකහ භධුහනී ඉද්දගගොඩගේ
ඉඳුයගේ මිහියහණි භධුන්ති තුහරි
ඉභල්හ පියුභන්ති වික්රභසරිඹ
ඉභල්හ භධුහනි භවහනහභ ගභගේ
ඉමි අතුගකෝයශරහගේ දිමුතු කුභහරි ජඹවික්රභ
ඉමි ආයච්චිරහගේ භන්ති න්ධයහ කුභහරි
ඉමි වමිල්රගේ ඳුනි ගකෞශයහ
ඉමිඹගේ ප්රදීපේ භදුහක
ඉමිඹහ අතුගකෝයශරහගේ ප්රහද් දිල්හන්
ඉමිඹහ මුදිඹන්ගේරහගේ දනුසක චහභය ඳළතුමි
ඉමිඹහ මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහනී චියන්තිකහ ඊරිඹගගොල්ර
ඉමිඹහ මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි භහලි යත්විග
ඉමිඹහ මුදිඹන්ගේරහගේ සුභනහ ජඹතිරක
ඉමිඹහ යහල්රහගේ අහකහ ප්රිඹදර්ලනී ඹයත්න
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහනි නිලහදිකහ තිරකයත්න
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ අහක ඉගර්ස ඵහඩහය කුඩුක්ළ
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගම්හ භධුන්ති

875853732V
918261028 V
948451824 V
845602743V
955170997V
867350985V
866513171V
911200066V
906540681V
920383106V
938341796V
916871619V
892452539 V
872561229V
888293990V
893311831V
958393679V
946892033V
918273336V
886311834V
917790353V
906071371 V
885290027V
938083800v
926651013V
941640478V
943413932V
941212140 V
936200141v
907064190V
845420211V
887642230V
936240550V
923354360V
925160270V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ කුභහරි

876000180V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි බුද්ධිකහ ගවේයත්

867571167V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගහමිණි පුසඳ කුභහය

811142760V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නිරක්ෂි හනහ භධුන්ති

917313687V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ශින්ත කළළුම් ඵන්ඩහය

912390667V

ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලි ගඹහහි ගේභයත්න
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගවහනි චමිරහ නදීපභහලි
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඳුනි වින්දයහ ජහමිනි මිගඩෝන්
ඉමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ විංනි තහදිනි මුතුවහරි
ඉමිවහමිරහගේ දභහලි තිරකයත්න
ඉමිවහමිල්රහගේ මිරහනී ගම්නකහ කුභහරී ඉවරගගදය
ඉමිවහමී මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුසක හජී ඵ්ඩඩහය
ඉම්වහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහගහ භහලි ජඹයත්න
ඉම්වහමි මුදිඹන්ගේරහගේ භයුරි නිහරහ ජඹිංහව
ඉම්වහම් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ භන්භලී ඵසනහඹක
ඉම්වහම් මුදිඹන්ගේරහගේ යුගහන්ති පර්ණිභහ ජඹයත්න

198960601070
937530706V
947151410v
918321314 v
886620772V
896081918V
933142523V
917102937V
946082058V
946802506V
938201820V
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ඉයහක නගඹෝජ මිගභ
ඉරුගල් ඵහඩයහගේ චතුයහනි ගනවියත්න භළණීගක්
ඉරුගල් ඵහඩහයරහගේ මුන්ළල්ගල් ගගදය යහශරහගේ පුරසති
රක්භහල් මුන්ළල්ර
ඉරුගල් ඵහඩහයරහගේ සුගන්ත් චන්දිභ ඵහඩහය වීයගඳොකුණ
ඉරුගල් ඵ්ඩඩහය රෆ තිළිණි බුද්ධිකහ භධුහනි
ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ ඉවරගභ යහරරහගේ යසමි බහගයහ ඵ්ඩඩහය
ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ චිනි උගද්ශිකහ විභරයත්න
ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ නත් විජිත කුභහය ආරිඹයත්න
ඉගර්හ භහලි ඉවරගේ
ඉරහගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි දිනුෂිකහ ඉරහගකෝන්
ඉරහගගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඳද්භ එයහග ඉරහගකෝන්
ඉරහගගකෝන් ඳතියහජගේ ගද්දුණු අනුසකහ ගුණතිරක
ඉරහගගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දිකහ වර්නි ඉරහගගකෝන්
ඉරහගගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ිංරි භගවේෂිකහ ඉරහගගකෝන්
ඉරහගගකෝන් න්ත උදඹ කුභහය ජඹර්ධන
ඉරහගයත්නගේ නිගම්හ චහන්දනී ජඹගේන
ඉරහගිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගර් හ ජනහදරී දිහකය
ඉරහගිංව ඳතියණගේ ඳගඵෝධහ වර්ෂිණි ඉරහගිංව
ඉරහදහරිපුය ගද්ගේ චලිතහ ප්රිඹහගනී ප්රනහන්දු
ඉරන්ගකෝන් ආයච්චිගේ ඡහනක ම්ඳත් ඇරගකෝන්
ඉරන්දහරි ගේඩිගේ අනුෂිකහ භල්කහන්ති භයවිය
ඉරන්දහරි ගේඩිගේ භලිත් අගේක්ෂිකහ ගේන්දි
ඉලුක්පිටිග ගගදය රුගභහ උදහරි චන්ද්රිංහව
ඉලුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහණි නිර්භරහ යණතුහග
ඉලුේපුලි මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ තයහගනි ආරිඹයත්න
ඉල්රහගකෝන් අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ වියහජනී ඉල්රහගකෝන්
ඉවුයපිගගගදය ගර් හ ගීතයහණි වික්රභිංහව
ඉහනි දුල්රුක්ෂි චන්ද්රයත්න ගවටිටිආයචිචි
ඉන්දයහ ගේන්දි ර්ණකුර
ඉසුරි ඉන්දීපරී ගතන්නගකෝන්
ඉසුරු තයහගනී ජඹරත්
ඉසුරු නහදඹරහගේ නිගම්හ දිල්ලහනි ගෝභදහ
ඉසුරුනන්දගේ දිගන්හ රක්භහලි විභරිංරි
ඉසුරුනහදඹරහගේ ඉගර්හ වන්ති ප්රිඹයත්න
ඉවර රන්දගේ ජිත් වර්ණ ගුණගේකය
ඉවර විතහන ඳතියණගේ කහහචනහ නුන්තිනි යත්නහඹක
ඉවරත්ත ගල්කභරහගේ කල්වහනි නිහරහ කුභහරි ගවේයත්
ඊ. ඩී. ම්ඳත් දිගන්ස එදිරිිංහව
ඊ.එම්.ප්රිඹහකය භධුහක ඒකනහඹක
ඊරිඹගවභඩ ගද්ගේ දිල්මිණි වර්නි කරුණහයත්න
උහගහ භන්ඩඩිගේ දිරහක චින්තක ප්රනහන්දු
උක්කුහ දුයඹරහගේ ගකෞලරයහ භහදි දන්ගගොල්ර
උක්කුහ ගද්රහගේ ශිගයෝභහ දභඹන්ති
උඩ ගගදය භධුන්ති ඉගර්හ කුභහරි විභරගේන
උඩගකොර ගකෝයහරරහගේ යහදි ඉභල්කහ උඩගකොර
උඩගග අච්චිගග චතුරිකහ භධුරි
උඩගගදය අගනෝජහ කුභහරි වීයිංහව
උඩගගදය ගරේනී නදීපහ විජඹයත්න
උඩගගදය මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්රුක්ෂිකහ ප්රිඹදර්ලනී කුභහරී උඩගගදය
උඩගගදය මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගඵෝධහ රක්මිණි
උඩගගදය යහරරහගේ නිලකහ කුභහරි උඩගගදය

923020063 V
865360061 v
893020861V
903271965V
897100983V
908453190V
898581420V
882530060V
925420964V
898101185V
9034420018
83680993 V
936331017 V
866921385V
811563781v
198958305056
198565200480
887052620 V
888151745V
833134116V
935483077V
905831160V
878171756V
938050694 V
878381165V
938071276V
877711110V
947682695 V
936910580V
199551301312
935651646V
918193650V
885512496V
946321702V
900360061V
938182515 V
848403776V
851420533V
912814238V
947090348 V
891230613 V
877210618 V
857621816V
868520353V
935151392V
935741890V
865530757V
877320618v
795030387 V
945331453V
877191230V
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උඩගගදය යහරරහගේ සුජිත් ධමිමික ඵහඩහය
උඩගදණිඹ ඳතියන්නළවළරහගේ නිහධි නිහරහ ඳතියණ
උඩගදනිග ඳ්ඩඩිත ගගදය ගඹනී නහ ගුණගේකය
උඩගඳොර ගගදය මුදිඹන්ගේරහගේ රහිරුලහන් අහග ඵ්ඩඩහය
උඩත්තගේ ගදොන් ඉසුරි චන්දිඳහ උඩත්ත
උඩගර ගල්කම්රහගේ අරහිරකහ භගවේෂි උඩගර
උඩගර ගවේගේ සුගම්දහ භධුභහලි
උඩගවේගන්ගගදය කළලුම් කුභහරි ිංරිගේන
උඩුගභ ගකොයරරහගේ නදීපහ රක්භහලි
උඩුගභ නයත්නගේ භගවේෂිකහ කුරතුහග
උඩුගභ සරිඹගේ චතුරිකහ භධුන්ති
උඩුගභ සරිඹගේ ඩඹනහ ජහනකී
උඩුගභගේ ඳුනි ගල් හ
උඩුතුගර් යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර දිල්හන්
උඩුගඳොයගම් යහජඳක්ෂ ගගදය නිභහලී සුමුදු යහජඳක්ෂ
උඩුභ රබිගේ නහස ගඵගමි
උඩුමුල්ගල් ගගදය ඹගලෝදහ රක්හණී
උඩුමුල්ගල් ගගදය භන්රතහ ගුණිංහව
උඩුමුල්ගල්ගගදය ගද්ගේ භන් කුභහය
උඩුගර විදහගනරහගේ දිසන තිළිණ වික්රභිංහව
උතුයහරගේ දිලිනි හනහ උතුයහර
උත්තභ භවහ ගද්විගේ ජිවිකහ ජඹමිණි යහජසුරිඹ
උත්ඳරහ එයන්දිනි සුදිරික්කු ජඹවික්රභ
උගද්නී දභහලී නිගගේකය

893153829 V
938471096V
857954297V
932772027V
955200470v
936723063V
956001650V
888202730V
915900658V
888640428V
925670936V
876270307v
935581761 v
911810387V
876573512V
958063393V
926711717 V
887711453V
831060808 V
932442949V
935440670V
199157302593
198660300235
888632875V

උඳහලි දිහනහඹකරහගේ නිලුකහ දභඹන්ති දිහනහඹක
උඳහක දුයඹරහගේ නගඹෝභහ ශිගයෝභනී පිඹතිස
උඳහක ගේඩිගේ ජීනී භධුහතිකහ පිඹතිරක
උඳහක ගේඩිරහගේ ඉහනි භගවේෂිකහ ගෝභතිරක
උපුලී යණක
උගේන්ද්ර ජියකහන්ත ගුණිංහව
උභන්ගහ චරනී ඉරහගිංහව
උඹනගේ ගදොන් හනහ රක්භහලි
උසත්ත ලිඹනගේ දිලිනි උදඹ කුභහරි
උසත්ත ලිඹනගේ නිපුනිකහ පියුභන්ති ගඳගර්යහ
එගගොඩ අේපුවහමිරහගේ ගනෝජ් වර් ප්රහද්
එගගොඩ ගල්ආගේ ගගදය ඉහනි භධුහ විගේනහඹක
එච්. එන්.එම්. ඳවිත්රහ ප්රිඹහගනී
එච්. එම්. නිගම්හ දිල්රුක්ෂි ගවේයත්
එච්. එම්.ලයහභලී අනුරුද්ධිකහ ගවේයත්
එච්. ඩී. භහරක නුන් ගවරපිටිඹ
එච්.එම්. ඩිරහනි සුගර්කහ ජඹතිරක
එච්.එම්. දිගන්හ භදුයන්ගනී රඳිංහව
එච්.එම්.දිලිනි දභඹන්ති ගවේයත්
එච්.එම්.චිනි නදීපයහ විගජ්ිංහව
එච්.ඒ. තුමින්දහ භධුබහෂිණී
එච්.ජී. චයහමිකහ සුගන්දි ලිඹනගේ
එඩිේපුලි ආයච්චිගේ දිරහනි විගනෝදිකහ
එදිරිේපුඩිගේ ලෂිණි භලිලහ යනිංහව
එදිරිේපුලිගේ දර්ලනී භධුන්ති
එදිරිේපුලිගේ ගවහන් ධනුසක චභත්රීයත්න
එදිරිමුණි සුකිතහ හජීනී ද ිංල්හ
එදිරිහව ආයච්චිරහගේ ලහනිකහ දභහලි ගවටිටිආයච්චි

867540296 V
885920217V
915080260V
928423417 V
918470360V
197614003443
198271800700
895542067V
948473704V
948120291v
900672454V
895952850V
887030090V
955173643V
917883831V
933173526V
907490777V
885350470V
955062833V
199451902356
906853574V
945320966V
827890308V
938273405V
925860662V
901242011V
877860094V
907751155V
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එදිරිහව ගද්ඹරහගේ හනහ සුබහෂිණි ගද්ලප්රිඹ

897404060V

එදිරිිංහව ආයචිචරහගේ හජිනි පුසඳ කුභහරි
එදිරිිංහව ආයචිචිරහගේ කල්ඳනී ජිතහත්භහ
එදිරිිංහව ආයචිචිරහගේ ත්රහ භහලි එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ආයච්චිගේ ඳුනි තුහයහ එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ආයච්චිරහගේ ආිංරි තයහගහ එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ආයච්චිරහගේ දිලිනි එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ආයච්චිරහගේ නිගම්හ තයහගනී

868662174 V
947183540V
885190529 v
945910186V
198753400778
915561659v
906043475V

එදිරිිංහව ගද්ඹරහගේ තක්රහ දිල්රුක්ෂි එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ගද්ඹරහගේ නදීපහ භධුන්ති එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ගද්ඹරහගේ ගම්නකහ දුරහහජලී විජඹගේකය
එදිරිිංහව ගද්හඹරහගේ සුගන්ත්රහ භන් කුභහරි එදිරිිංහව
එදිරිිංහව ඳතියන්නළවළරහගේ එයන්දි ලහලිකහ එදිරිිංහව
එදිරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ආලහ භන්භලි කුභහයිංහව
එදිරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ිරම්වහනි ඳගඵෝධහ ගවේභචන්ද්ර
එදිරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චහනක කුභහය එදිරිිංහව

865772092v
915841805V
915041523V
877711366V
856023818V
888063390 V
927591790V
891101120V

එදිරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තන ඵහඩහය එදිරිිංහව
එදිරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ යිංතහ ලහන්ති එදිරිිංහව
එදිරිිංහව මුදිඹහන්ගේරහගේ තුහනී බහගයහ එදිරිිංහව
එදිරිිංහවගේ ඉහය භධුහනී ගප්රේභයත්න
එදිරිිංහවගේ දිරහන් ජඹතිරක
එදිරිසරිඹ ආයච්චිගේ තිලිනි ලහනිකහ එදිරිසරිඹ
එන් ෂහතිභහ නුසයහ
එන්.ජී. වී.ඒ. භලිත් සුබහණ නහනහඹක්කහය
එම්. ආයච්චිරහගේ චහනිකහ ජීන්ති

912280144V
198850300220
935720168V
915063004V
873461144V
198579500100
896053752V
941401236V
935570417V

එම්. පී. එම්. තුහරිකහ වික්රභිංහව
එම්.එම්. ප්රගඵෝධහ යහජිංහව
එම්.එම්.තිලමිණි අනුඳබහ භහන්නේගේරු
එම්.ජී.එස. ජීන්ති ජඹවික්රභ
එයන්දි ගවට්ටිආයච්චි
එයමුදුගව ගගදය ගඹොවහනි චතුරිකහ කුභහරි නිංහව
එල්. එච්.අයි. සුයහග ගද්ලප්රිඹ
එල්. එම්. නිරන්ත නුන් ඵහඩහය
එල්. ජී. ඩේ. ඉසුරු ඉන්දුර විගජ්ර්ධන
එල්. පී. නිහරහ ලිඹනආයච්චි

917984735V
907630900V
877703380V
856314650V
947013432V
895892823V
901893039V
852690763V
940492491V
937491875V

එිංරිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධික උදඹහගනී
එස. එම්. ගකෞලයරයහ ජඹතිස
එස. එම්. ධනබහගයහ භධුබහෂිණි සුන්දයේගේරුභ
එස.එම්.ඒ.ඉන්ද්රභහනී භයගකෝන්
එස.ගක්.ඒ.ආර්. උදඹහගනී ිංරිර්ධන
එස.ජී.නිහරහ රක්භහලී
එසපී නිගයෝන් ඉන්දික කරුණහවීය
ඒ. එම්. චතුය භන්ිංරි ඒකනහඹක
ඒ. එම්.ඳිංදු ගප්රගභෝධය අතඳත්තු
ඒ.ආර්.නදීපකහ ජීනී අධිකහරි

888192816V
935943183V
907350355V
906970074V
886621140V
905683063V
870713223V
199210902733
932970635V
886340524V

ඒ.ඒ.ජී.කුභහරි යත්නහඹක
ඒ.ජී. වින්ධයහ විභහලි වික්රභිංහව
ඒ.ඩී. නුන්තිකහ ප්රිඹදර්ලනී
ඒ.වී. යූ. බහගයහ ගුණර්ධන
ඒඒච්ඒම් ඉගයෝහ දිල්රුක්ෂි
ඒකනහඹක ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ නිල්මිනී තුලහරිකහ ජඹයත්න

868650060V
927222710V
915533531V
941180779V
926620630V
885943420V
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ඒකනහඹක මුදිඹන්ගරහගේ ප්රබහත් ජනක ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ ප්රිඹදර්ලනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහනි පුසඳරතහ ඵහඩහය
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේ යහරවහමිල්රහගේ උදයහනි භගවේෂිකහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුබද්රහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ භධුහනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉදුනිල් ඵහඩහය වික්රභිංහව
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ උදඹහගනි
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉලහයහ ගේන්දි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරු කල්ඳ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි චතුයහගනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කනිලසකහ දනහජනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ක්රිහන්ත කරුණහතිරක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹන්ති අනුයහධහ ඉරහගයත්න
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි නිර්භරහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දුරහජලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ දිපිකහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ලයහභලී ගඵෝඹගගොඩ
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිනි වන්ිංකහ කරුණහයත්න
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චුරන් කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජහනකි කුභහරි
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ අනුයහධී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තයහග ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි නිහරහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තුලහරි භදුභහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගත්ජහ හහිතහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දඹහනි ප්රිඹහිරකහ
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනිත ගකෞලරය ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ වහභහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ චතුයහගනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහයහ චතුයහිර කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ චතුයහගනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ ප්රිඹදර්ණි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහනි අග හ කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුහනී භධුහ
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුෂිකහ ධනහජනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ ප්රිඹදර්ලනී ගවේයත්
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නියහලහ නිදර්ශී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ ප්රිඹදර්ලනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්ථනහ රක්භහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධික ජඹභහල් ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහන් හජී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදීපපිකහ ප්රිඹදර්ලනී ඒකනහඹන
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධික රුන් කුභහය ගේනහනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහගරහ සුබහෂිණි
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදුලහනී පුබුදිකහ භහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුෂිකහ භහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භල්ිං ිරම්වහනි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යවිනි ලෂිප්රබහ ඒකනහඹක
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917793352V
198828500137
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898444457 v
897520451 V
198262101270
885372627 V
898442519V
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198778902913
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877881709V
942361084v
915913695V
887622949v
878611055V
916412843 V
935590809 V
905582356V
936371540V
897140772V
896322486V
198269101166
827983675V
888103252V
89581829V
871101388V
920441262V
917940827V
900751672v
848431443V
916530811v
199483301365
875612387V
867291326V
906982196V
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ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිකහ වහනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලිංකරහ නින්තනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ දිගන්න්ද්රි
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි දිල්රුක්ෂි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජිනි වන්තිකහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දභහලි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්දයහ ප්රිඹදර්ලනි
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හලිඹහ යවල් ඳතියහජ විගජ්යත්න
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුදර්ලනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ තිරහගනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ නිල්මිණි ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුමිත් අහක ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹහන්ගරහගේ අචිනි යවිප්රබහ ඒකනහඹක
ඒකනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ අනහ ප්රිඹදර්ලනී ඒකනහඹක
ඒකනහඹක සුබඳන්ඩිත මුදිඹන්ගේරහගේ නීරහ දභඹන්ති ඒකනහඹක
ඒකනහඹක වහමිල්රහගේ භල්කි හිගයෝණී ඒකනහඹක
ඒකනහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ අනුහ කුභහරි ඒකනහඹක
ඒකනහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ තුහය නියහජන් යත් කුභහය
ඒගගොඩ දුයඹරහගේ නිභහලි උදඹහිරකහ ගෝභයත්න
ඔටුනු ඳ්ඩඩිත මුරහචහර්ඹගේ ක්නහ චහභහලි ගී ලහකයහ ගනවියත්න
ඔබිනහමුනි කරණ ද ිංල්හ ගුණගේකය
කහකහනභරහගේ බහගය රක්හන් ගඳගර්යහ
කහකහනම්රහගේ දිරහනි දිසනිකහ
කහකහනි ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ චතුය ධනහජඹ ගප්රේභතිරක
කහකහනි දුයගේ න්ධයහ ප්රිඹදර්ලනි ජඹයත්න
කහකහනිගේ ශ්රිඹහ ක්රභහරි
කගගඳොඩි කහකහනම්රහගේ ම්ඳත් කුභහය
කටුගම්ගඳොශ ගගදය භගවේහ සුබහණී කටුගම්ගඳොශ
කටුගව ඳණික්කිඹරහගේ නිලෂි කහහචනහ භධුබහෂිණි
කටුගදනි විදහනයහරරහේ ඉන්ද්රහනි ගප්රේභයත්න
කටුගදනි විදහනයහශරහගේ චගභෝදි වර්ෂිභහ
කටුගදනිඹ විදහනරහගේ ගකෞලරයහ භධුභහලි වීයයත්න
කටුඳළරළල්ගල් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහිරකහ රුන් කුභහරි
කටුපිටිඹ ආයච්චිගේ දර්ෂිකහ කුභහරි ගුණතුහග
කඩගේගගදය දීපපිකහ භහලි ජඹරත්
කඩුපිටිඹගේ දිරහනි උගඳක්හ ගුණර්ධන
කත්රිආයච්චිගේ ගදෝන දිලිනි දභහලි
කනහක ගවේගේ ටිහනි ලහලිකහ ද ිංල්හ
කනකළවළය මුදිඹන්ගේරහගේ නිරනි ඉරුෂිකහ
කන මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ ශියන්ති භළණිගක් කව
කන්ගහගන් ආයච්චිගේ උද්ශිකහ භධුහනි
කන්දඋඩ ලිඹනගේ ගඹහන් දීපේති ලිඹනගේ
කන්දමුල්ගල් ආයච්චිරහගේ අනි රක්ෂිකහ ජඹතිරක
කන්දරගේ නිහනි මුදිකහ
කන්ගදගගදය ආයච්චිගේ චයක ඵ්ඩඩහය වික්රභිංහව
කන්ගදමුල්ර ගභයහරරහගේ නුනී භධුෂිකහ විගජ්යත්න
කන්ගද් ඵහරසරිඹගේ යිංකහ භදුලහනි ගුණයත්න
කන්ගද්දුය ආයචිචිරහගේ දිලිනි වහිංකහ ගුණයත්න
කන්ගද්දුය ආයච්චිරහගේ අනහ දිල්ලහනි ජඹතිරක
කන්ගද්දුය ආයච්චිරහගේ අමිත් පියුභහල් යන්ගදනිඹ
කන්ගද්දුය ආයච්චිරහගේ උගම්හ සුබහනි භයිංහව

199261102368
958040636 v
946512575V
917721858V
936900585V
896650831 v
199268102807
908063678 V
892101191V
867581669V
886821603v
875752880V
913341708V
906982188V
198261101739
848124362V
925381136V
807932861 V
912102130 v
885601073V
198970301361
915891063V
881720876v
198958900510
920861075V
888243038V
835495124V
933011704V
1987764028
895493260V
898240223V
935910153V
957631398V
938303037v
878522710V
945272643V
845341460 V
875501844v
926862014V
936971598v
887070377 V
926711350V
881932962V
918444823V
946182478V
852010509V
905223585V
199183501965
938372675 V
908070569V
921310358v
928160564 v
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කන්ර ගමුරහගේ ශ්රීභහලී කන්ර ගභගේ
කන්සුල් යහුභහන් ෂහතිභහ වෂසහ
කපුගභ ගීගනගේ කුමුගද්ලස නවින්ද අල්විස
කපුරු ඳන්ඩිගඹරහගේ උගේක්හ රුනි චන්ද්රගේන
කපුයර ගභයහරගේ චගභෝදි භධුන්ති
කමිමිග ආයචිචිරහගේ භවිදු ගකෞහන් කමිමිග
කම්භල්ගගොඩ මුදලිගේ රුනි හනහ
කඹුයහර කහකහනම්ගේ ගම්දිනි භල්මී ජඹර්ධන
කඹුරුගගොඩ ගරොකුආයච්චිගේ වර්ෂිකහ රක්මිණි
කයනචිචහරිගේ වර්ණි නිලහන්ති ප්රනහන්දු
කයගේ ගුරුන්නළවළරහගේ චමිපික අනුයහධ
කයරහින්ගන් චන්දුකහ කුභහරි
කයහගේ තන්ත්රිගේ ශ්රී දියහ භෘද්ධි ගඳගර්යහ
කරැණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්තිකහ නිල්මිණී
කරැණහයත්න දනහඹකරහගේ භදුයහග චින්තක ම්ඳත්

198957801517
947020862 V
932820838V
908400143V
947421972 V
921231598V
937674180V
928231372 v
925951447 V
807804154 V
863251249 V
886081103V
948263521V
918541900V
890464505V

කරුණහ ගජඩී දුයඹරහගේ යභයහ ඳතියණ
කරුණහ ගජ්ඩ් දුයඹරහගේ චහනක පුසඳ කුභහය
කරුණහ ඳතියණගේ භගවේණි නදීපහ කුභහරි
කරුණහ ඳතියණරහගේ නිගයෝණී දභඹන්ති
කරුණහ ඳතියන්නළවළරහගේ රක්ිංරි ඵ්ඩඩහය ඳතියණ

896650998V
922531862V
198073503187
198959001571

කරුණහ ඳතියරහගේ ගීතහ භහලි
කරුණහ ගඳජ්ජරහගේ බුද්ධික ජිත් වික්රභිංහව
කරුණහ ගේඩි දුයඹරහගේ ඉන්දික භගවේස ගප්රේභතිරක
කරුණහ ගේඩි දුයඹරහගේ භහජුරහ කුභහරි ගවේභචන්ද්ර

922881340V
198957000258
913163206V
198812101440
198877701286

කරුණහ ගේඩි දුයඹරහගේ ගයෝහ භහරනී ජඹතිරක
කරුණහ ගේඩිගේ භල්යහ වහනී ධර්භගේන
කරුණහ ගේඩිදුයඹරහගේ නිර්භරහ දිල්රුක්ෂී ජඹයත්න
කරුණහ ගේඩිරහගේ චහමිනි භධුෂිකහ භධුන්ති
කරුණහ ගේඩී දුයඹරහගේ දිලිනි භදුබහෂිණි භයතුහග
කරුණහ ිංහවගේ දර්ශිකහ ප්රිඹදර්ලනී
කරුණහචහරිගේ දුනිකහ ගේන්දි වරිසචන්ද්ර
කරුණහතිරක ඳතියහජගේ ප්රගභෝදහ වර්ණි ජඹතිස
කරුණහගද්ඹරහගේ අිංර විපුල් චන්දිංරි
කරුණහධීඳති මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ කුභහරි ඵහරසරිඹ
කරුණහනහඹක ආයච්චිගේ සුගන්දිකහ කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක ගභගේ ගත්ජහ ධනහජනී වීයකහන්ති
කරුණහනහඹක ඳතියණරහගේ තිලිණි නිගයෝහ
කරුණහනහඹක ඳතියන්නළවළරහගේ ඔගේන් සුගද්ලස ජඹතිරක
කරුණහනහඹක ඳතියහජගේ චතුයහිර භධුබහෂීණි ඳතියහජ
කරුණහනහඹක ඳතියහජගේ චන්දිභහ කුභහරි ඒකනහඹක
කරුණහනහඹක ඳතියහජගේ දිනුහ සුබහෂිනි නිහරහ විගජ්යත්න
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිහක ම්ඳත් කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර භගනෝජ් ගනවියත්න
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අන්ති ලහනිකහ කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දිකහ දුරහජලි කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උදුරහ නඹනි කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නීගයෝධහ නිදුකහනි කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රවීනිකහ ගේන්දි කරුණහනහඹක

885901514V
887250103V
897662264V
946760552V
927860120V
198772500199
927080613V
916391064 V
199228001290
875563971 v
198952610030
896730800V
956880530V
891890400V
937531540V
877851818V
876593467V
910892908V
920302858V
896130749V
198967900994
915320384 v
915670350V
937601239V

කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලලිකහ වහභහලි කරුණහනහඹක

908291425 V

කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිකහ භල්කහ පියුමි කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ම්ඳත් යහජහ කරුණහනහඹක

936403131V
920360696V
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කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුබද්රහ නිල්මිණි කරුණහනහඹක
කරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහිර චන්දිභහරහ
කරුණහනහඹක යත්නතිරක අතඳත්තු වීයසුය මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි
ගප්රේභතිරක ඇඵරත්ත
කරුණහනහඹකගේ භගවේෂි කරුණහනහඹක
කරුණහගේඩි දුයඹරහගේ දිනුෂිකහ දිල්රුක්ෂි
කරුණහගේඩි දුයඹරහගේ නදීපකහ ජිත භල්ලිකහ
කරුණහගේඩි දූයඹරහගේ අනුයහධහ නිගයෝණි
කරුණහගේඩිගේ ඉගනෝකහ දිල්රුකසෂී විගජ්ර්ධන
කරුණහගේඩිගේ චිනි ගකෞලරයහ ඩඹස

925820334V
198966501420

කරුණහගප්රේභ ඳතියනරහගේ ගයෝෂිණී සර්ණගර් හ
කරුණහයත්ත මුදලිගේ චහන්දනී කුභහරි කරුණහයත්න
කරුණහයත්න ඳතියණගේ රක්ෂිකහ භයිංහව

915493246V
946342920 V
937670192 V

කරුණහයත්න ඳතියහජගේ දිල්කි ලහභණී ඳතියහජ
කරුණහයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ග නුකහ ගහගහනි කරුණහයත්න
කරුණහයත්නරහගේ සුයහග ප්රහද් මුණියත්න
කරුණහිංහව ඳ්ඩඩිතයත්න ගදගේ දුරහන්ජලී දිල්රුක්ෂී දඹහයත්න
කරහචි ගේජ්ජරහගේ වසුන් ප්රිඹහකය කුභහයිංහව
කලීල් යවභහන් ෂහතිභහ වසීනහ
කලු දුයඹරහගේ කසුනි දරතහ
කලුකුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහද් ධර්භප්රිඹ ඵ්ඩඩහය
කලුගල්ගල්ගේ සුරක්නහ භධුහනී ජඹර්ධන
කලුගද්ගේ නියහහ භහජරී ිංරිඳහර
කල ආයච්චිරහගේ භයුමි බුද්ධිකහ
කවිකහය ඵන්ජනගේ ලහලිකහ දුරහජලි අභයදහ
කවිකහය ඵන්ජනහඹරහගේ සුයන්ගනී වීයිංහව
කවියහරරහගේ හගරිකහ ප්රිඹලහන්ත භළණිගක්
කසතුරි මුදිඹන්ගේරහගේ දුසභන්ති කසතුරි සුඵිංහව
කසතුරි ආයචිචිගේ දර්ලනි ලෂිකරහ කසතුරි ආයචිචි
කසතුරි ආයචිචිරහගේ අරුණි සර්ණහ ප්රිඹහිරකහ ගුණගේකය
කසතුරි ආයචිචිරහගේ භධුබහෂිණි කසතුරි ආයච්චි
කසතුරි ආයච්චි කහකහනම්රහගේ ප්රමිල් යහගන චනද්ර කුභහය
කසතුරි ආයච්චිරහගේ උගේක්හ යහහජලී කසතුරි ආයච්චි

946970816v
796082542V
912332454 V
948331918V
198916300956
948622904V
906992132V
931452584V
906012677V
898031152V
905441027V
897953706v
937041985 V
877451828 v
908050126V
198483903908
888471693 V
938303118V
830101900V
937151268V

කසතුරි ආයච්චිරහගේ ගකෞලරයහ භගනොජනී කසතුරිආයච්චි
කසතුරි ආයච්චිරහගේ දිනුහ නිහදි
කසතුරි ආයච්චිල්රහගේ යදීපකහ ගවරපියුමි ගුණතිරක
කසතුරි ජඹිංහවගේ ඉගම්ෂිකහ භධුහනි ජඹිංහව
කසතුරි මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනජිත් විජඹන්ත කසතුරි
කවගගසතළන්ගන් ගගදය නිගයෝහ භධුබහෂිනි දිහනහඹක
කවදර ආයච්චිගේ දිේති දභහලි ගඳගර්යහ
කවදරගේ ත්රහ විදුහනි කවදර
කවදුගගොඩ කන්කහනභරහගේ තිළිණි දිපිකහ කවදුගගොඩ

948540118V
936681166V
925131415V
928013898 v
850253200 V
932943336V
836311701V
887740135V
887522391V

කවනහවිග ලිඹන ආයචිචිරහගේ ඉහකහ භධුහනි ලිඹනහයච්චි
කවනහවිග ලිඹනආයච්චිරහගේ ඉහයහ රක්හණි ලිඹනආයච්චි
කව මුදිඹන්ගේරහගේ ගම්කරහ භදුයහිර
කවගේ විදහනරහගේ චන්ද්රිකහ ප්රිඹදර්ලනි කුභහරි
කශමුල්ර ඩුගේ ගදෝන තිළිණි නිහරහ අගේනහඹක
කළු අච්චිරහගේ දුසභන්තහ කළුආයච්චි
කළු අච්චිල්රහගේ ජහමී හලජහ ිංරිර්ධන
කළු අජ්ජරහගේ ජීනී න්ධයහ කුභහරි
කළු අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ රුවිනි වර්ෂිකහ ධර්භඳහර

916121644V
916121652V
868542110 V
886391030 V
896130439V
870750412V
916273010V
877010058V
935650461V

927881888V
927683385V
938552649V
907082229V
955014685V
198856601696
957960499 v
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කළු ආයච්චිගේ නගඹෝමි රක්භහලි ජඹසරිඹ
කළු හඹක්කහයරහගේ ඉගර්හ කුභහරී
කළුආයචිචිරහගේ අගේර චතුයහග කළුආයචිචි
කළුආයච්චි කහකහනම්රහගේ දිලිනි භධුහණි
කළුආයච්චිගේ ලයහභලී ජඹරත් කළුආයච්චි
කළුආයච්චිරහගේ කහහචන කුමුදු කුභහරි දිහනහඹක
කළුආයච්චිරහගේ දිගන්හ දභහලි විගජ්ගේකය
කළුආයච්චිරහගේ හලිත චතුයහග දිහනහඹක
කළුකුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දි කශනිකහ ජඹගේන
කළුකුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ වර්නි න්නිනහඹක
කළුකුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ යශී ප්රබහ හජීනී අගේගකෝන්
කළුතය ගුරුගේ ම්ඳත් වින්දන ප්රහද් ජඹිංහව
කළුඳවනගේ නදීපහ සර්ණභහලි
කළුඵ්ඩඩහගේ ගවේයත්වහමි ජඹසුන්දයගේ චිනිකහ ගකෞලරයහ
ජඹසුන්දය
කළුගඵෝවිර අේපුවහමිරහගේ භධුහනි පියුමිකහ කළුගඵෝවිර
කළුහ ගද්ගේ ප්රබහදරී බහණි ජඹිංහව
කළුවත් ගුණතිරක ආයච්චිරහගේ චතුයහග ප්රදීපේ කුභහය
කළුගවොදහ ඩුරහගේ මීය ම්ඳත් තිරකයත්න
කහනිගය ඳතියන්නළවළරහගේ අග හ ජින්ති
කහන්චනහ තයහගනි පුහචිඵහඩහය
කහරිඹ කයනගේ උගේක්හ ජඹිංහව
කහරිඹේගඳරුභ මුදඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ විගජ්යත්න
කහරිඹේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ උදඹන්ගනී කහරිඹේගඳරුභ
කහරිඹේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්ෂි චන්ද්රයත්න
කහරිඹේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ සුමිත් ගයොවහන් කහරිඹේගඳරුභ
කහරිඹේගේරු මුදිඹන්ගේරහගේ යිනී භන්ත ප්රිඹන්ගනී කුභහරි ගවේයත්
කහරිඹමි ඉදිගඳොරගේ නගඹෝමි සුයහිරකහ වික්රභිංහව
කහර්ඹේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ භහලි ජඹර්ධන
කහරහචි ගද්ඹරහගේ නිලහන්ති භන්භලී
කහවින්ධයහ ගද්ගේන්ද්ර
කළකුරහර විදහනරහගේ චහනිකහ භහධවී කුභහයිංහව
කළකුල් ගකොටුගේ ඉගයෝහ සුයහිර හජීහ
කළගර දිහනහඹකගේ බහගයහ තයහගනි නන්දගේන
කළන්දම්පිටිඹ ගම්රද්දරහගේ භධුභහලි කරුණහයත්න
කළන්දර මුවන්දියම්රහගේ දිලිනි භධුෂිකහ ල්ගඳොර
කළරැේගගොඩගේ ර්මිලි රක්භහලි කළරැේගගොඩ
කළරැේගගොඩගේ වර්ණී නිර්භරහ කළරැේගගොඩ
කළශණිගඹ ගවේගන් ජඹනි දිගන්හ ගතන්නගකෝන්
කෆලිඹහ විදහන ගවේනඹහරගේ අහජුර භධුහන් තිරකයත්න
කිහසලිද ිංල්හ වීයිංහව ිංරිර්ධන පුර්ණිභහ ිංරිර්ධන
කිතරර ආයච්චිරහගේ සුපුන් ප්රගඵෝධ
කියහ ගඩික්කහයඹරහගේ දිරහනි දිල්රුක්ෂි ගුණතිරක
කිරිඋන්ග භනන්තරහගේ න්ධයහ රක්මිණි ගප්රේභකුභහරි
කිරිඵ්ඩඩහය අේපුවහමිරගේ බහගයහ දර්ලනී චන්ද්රගේන
කිරිඵයිඹහ දුයඹරහගේ ධර්භ ශ්රී විභරගේන
කිරිභළටිඹහගදනිඹ විදහනරහගේ විලහ හ ලහනී ලෂීප්රබහ විගජ්ිංරි
කිරිඹහ දුයඹරහගේ කහහචනහ භහලි වික්රභිංහව
කිරිඹහ දුයඹරහගේ නිහරහ ප්රිඹදර්ලනි ධර්භදහ
කිරිඹහ ඵරතිඹන්නරහගේ තනුජහ දිල්වහනි ගේභයත්න
කිරිඹහ ඵලිතිඹන්නරහගේ නිගයෝහ චන්ද්රකුභහරි
කිරින්දහ ගද්ගේ භන්කුභහරී ධර්භදහ

199373701624
928373185V
882750299V
886351810V
845980357V
937221150V
938582394 V
912995143V
945160233V
918331506V
907480305V
790023994V
885400299V
926844113V
198851602274
938393710V
922511616V
901912092V
955161092 V
795683399V
896211404V
867801430 v
896980190V
936010504V
920304630V
906232545V
199061403062
885951686 V
867211080V
925113166V
905972162V
895323314 V
895023213V
915341918V
915901069V
905270320V
888320709v
928061566V
199430003343
877331105V
927264021V
918570829V
926031040V
878610474v
902410503V
198852802180
856752682 V
906242370 V
898540642V
906871564 V
896542389V
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කිරිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහ ප්රිඹරහල් යත්නහඹක
කිරිගවට්ටි ආයච්චිගේ චන්ද්රහනි භහඳහ
කිරුහගහ නළකළත්තරහගේ ඉහණී ගනළුමි ගප්රේභචන්ද්ර
කුඩයර ගල්කම්රගේ මීරු උදඹහග ගල්කම්ගේ
කුඩහ එදිරිිංහව ආයච්චිරහගේ දීපඳහනී ප්රිඹදර්ලනී එදිරිිංහව
කුඩහ ගද්ත ගේඩිගේ රුවිනි සීප්රබහ වික්රභිංහව
කුඩහ ඳතියන්නළවළරහගේ කුමුදුභලී මිහියහණී ඳතියණ
කුඩහ යහරරහගේ චහනිකහ
කුඩහ විදහනගේ චමිරහ ගප්රේභතිරක
කුඩහභල්තු මුල්රගේ භදුහනි කහහචනහ කරුණහයත්න
කුඩහයහර ගල්කභරහගේ උයහ භධුභහලි
කුඩහයහර ගල්කභරහගේ චන්ද්රහ පුසපිකහ අගේගකෝන්
කුඩහයහරරහගේ ඉසුරු චමීය උභඹහග
කුඩහයහරරහගේ ගත්ජහ භධුන්ති ඳවිත්රභහරහ
කු්ඩඩහගල් ගගදය නිහරහ දර්ලනී ිංරිර්ධන
කුභහය ඳතියණගේ ආලහ දිලිනි කුභහයිංහව
කුභහය වික්රභගේ චතුරිකහ භදුන්ති යණවීය
කුභහය ේක්රභගේ භදූහ ගවින්දි යණවීය
කුභහයගභ ආයච්චිගේ තිලිනි ප්රහදි ගුණගේකය
කුභහයගේ උගේක්හ බහෂිණි
කුභහයගේ කිත්ිංරි උගේක්හ දර්ලනී කරුණහයත්න
කුභහයගේ මිරන්තිකහ හජීනී
කුභහයගේ ත්තගේ සුගර්ස ගවේභන්ත කුභහය
කුභහයගේලි ආයච්චිගේ ශියහන් රක්ෂිත ගතන්නගකෝන්
කුභහයගේලි ආයච්චිරහගේ දිගන්ස කරුණහයත්න
කුභහයගේලි ආයච්චිරහගේ රක්සභන් ප්රහද් කුභහයිංහව
කුභහයිංහව ආයච්චිරහගේ සුමිත්රහ වර්ණී
කුභහයිංහව ඳතියණරහගේ ලහරික ජීන්ති ආරිඹයත්න
කුභහයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දුන් දර්ලන කුභහයිංහව
කුමරහතය ආයච්චිගේ කසුන් චහරුක ගේභයත්න
කුයණගේ ෂිගඹෝනහ ගයොගේන් ගඳගර්යහ
කුරුකුරසරිඹගේ රකීහ භධුභන්ති ගඳගර්යහ
කුරුගභගේ නිල්මිණි කුසුම් ගඳගර්යහ
කුරුගභගේ ගවේලි රරනි ගඳගර්යහ
කුරුේඳ අච්චිගේ දර්ලනි චතුරිකහ
කුරුේපු අේපුවහමිරහගේ නදීපහ වර්නී භයදිහකය
කුරුේපු අේපුවහමිරෆ ජනනි ගකෞලරයහ කරුණහයත්න
කුරුේපු ආයචිචිරහගේ නිලහන්ත කුරුේපු
කුරුේපු ආයචිචිරහගේ ලමිරහ නුන්ති
කුරුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ අමිරහ ජඹනි
කුරුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහනි ප්රිඹදර්ලනි කුරුේපු
කුරුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදීපේ භධුහක ඵ්ඩඩහය
කුරුේපු මුදිඹන්ගේරහගේ විකුම් දර්ලක
කුරුේපු මුදිඹහන්ගේරහගේ ජගත් නන්දිංරි කුරුේපු
කුරුේපු ත්ගත් අේපුවහමිරහගේ දුන් චහනක කුරුේපු
කුරුගේ ඉගම්හ දිල්වහනි
කුරුවිග ආයච්චිගේ ඩිරහනි චතුයහගනී කුරුවිග
කුරුවිග ආයච්චිරහගේ දුමින්ද ප්රහද් ජඹදහ
කුරුවිග දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගීතහනි ගකෞරයහ අගේතුහග
කුරතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ උදහයහ ගකෞලරයහ කුරතුහග
කුරනහඹක අරේ ආයච්චිගේ අරුණ ප්රදීපේ ගෝභඳහර
කුරමිනි තහයකහ භයනහඹක ගුණර්ධන

851231889 V
895212806V
915813089 v
872460047v
938371024 V
915902596 V
925280127V
897563894V
198183200990
946491420 V
868160918 v
816234069 V
950133899 v
937092318V
887901201V
937121326 V
906112612V
886351933V
948330695V
876651190V
946793337V
927803356v
931301527V
923372466V
890541089V
902935124v
865923023v
835061078V
930093742V
932581736v
906671360V
198974200139
878130499V
846211020 V
896051628V
915253288V
935120268V
198913201880
917321353 V
916312431V
888043250 V
942972156V
941612440 V
197517601589
940100879V
915201229V
905690302 V
860430827V
199170400311
199557510082
881630397V
947172999 v
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කුරගේකය ඳතියහජගේ ිංතහයහ භධුහණී කුරගේකය
කුරගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ උත්ඳරහ කුභහරි කුරගේතය
කුරගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති අගේිංහව
කුහනි කහහචනහ ගතන්නගකෝන්
කයගගොඩගේ භධුහ භන්භලී
ගකරයමුල්රගේ පුසඳහ කහන්ති
ගකගවල් ඵද්දයගේ වහන් භධුහක
ගකගවල්ඵද්දය ලිඹනගේ ගනයහජරහ සුදහණී ප්රනහන්දු
ගක්. ඒ. අයි.රක්ෂිණි යත්නහඹක
ගක්. ඩේ. ඩී. සට්රලිනගර් කරුණහයත්න
ගක්. ඩී. දුරහනි භහජුරහ
ගක්. රුවිනි දිල්වහනී යත්නසරිඹ
ගක්.එච්.ඒ.ගේමිණී ගීතහහජලී
ගක්.එම්. .තනජහ පුසඳ කුභහරි
ගක්.එම්. ඉහයහ භල්කහන්ති යහජඳක්
ගක්.එම්.එම්. භදුන්ති චතුයහගී කුභහරි
ගක්.එම්.එම්.ර.පු.අරිඹයත්න භළණිගක්
ගක්.ඒ. බුද්ධික රක්සභන් ගකොඩිතුක්කු
ගක්.ඒ.රහිරු විලනහත් දිහනහඹක
ගක්.ගක්. නිරක් ගකොඩිතුක්කු
ගක්.ඩි. අචරහ කුභහරි ගුණයත්න
ගක්.ඩී. නදීපකහ කුභහරි ධර්භදහ
ගක්.ඩී.පී. භගවේෂි භල්තු මුල්ර
ගක්.ඩී.ගඵෝගවත්ත
ගක්.පී. ඩිරහනි ගයගඵකහ කශණී ප්රනහන්දු
ගකොක්භහදුභගේ චමිරහ ගවින්දි
ගකොගගගදයරහගේ ලයහභලී ප්රිඹන්ත
ගකොගළල්ර යහරරහගේ පියුමී ප්රිඹවහිංකහ භහධවී ගකොගළල්ර
ගකොටිකහඳර ගවේනඹරහගේ විමුක්ති ප්රිඹවහිංකහ ගේනහනහඹක
ගකොටුගේගගදය ශ්රිභති පිඹයත්න
ගකොට්ග ගවේගේ දිල්රුක්ෂි සුජීනී ප්රනහන්දු
ගකොට්ගල් ඵද්ගද් විදහනරහගේ ප්රිඹන්ත ිංිංය කුභහය
ගකොට්ඨහල ආයච්චිරහගේ සුමුදු කුසුම් චන්ද්රතිරක
ගකොඩිකහය ආයචිචරහගේ නිහදිකහ උදඹහගනි ගකොඩිකහය
ගකොඩිකහය දිහනහඹකරහගේ හනහ වර්ණී ඵ්ඩඩහය
ගකොඩිකහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ දිල්වහනි යණිංහව
ගකොඩිකහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ චතුයහගනි
ගකොඩිතුක්කහය ගගදය ගඹහනි මිරහ ජඹසුරිඹ
ගකොඩිතුක්කු ආයච්චිගේ කහහචනහ දගර්කහ
ගකොඩිතුක්කු ආයච්චිරහගේ දර්ලනී භන්තිකහ
ගකොඩිේපිලි විගජ්ිංහව දිලිනි උත්ඳරහ විගජ්ිංහව
ගකෝඩඩිංහව ගම්රත්ගේ ප්රදීපේ තයහග පිඹගේන
ගකෝඩඩිංහව මුරහචහරිඹරහගේ ගයෝජනි ගප්රේභරතහ
ගකෝඩඩිංහව මරහචහරීරහගේ ඳිංඳු කභල් රක්දිනු
ගකෝඩඩිංහවහඵයණ ඳගඵළදි නයිගදරහගේ භදුෂිකහ දභඹන්ති
ගකොතරහරගේ රුන් ලහලුක
ගකොත්තිංහව ආචහරිගේ ඉසුරිකහ යහජනී පුසඳකුභහරි
ගකොත්තිංහව මුවහදියම්රහගේ නිගයෝන් චතුයහග දඹහයත්න
ගකොනහය මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹන්ත කුභහය
ගකොන්ඩිංහව ආචහරිනයිගදරහගේ ඳහලිත භගවේන්ද්ර ගකෝඩඩිංහව
ගකොන්ඩිංහව ගල්අත් නයිගදරහගේ ලහලිකහ ගයෝජනී ගේභිංහව
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ගකොන්ඩිංහව මුරහචහරිරහගේ දීපපිකහ පිඹදර්නී
ගකොන්තිංහව ඩුගේ අිංන්ත ගභහල්
ගකොන්දිංහව ඳගඵළගේ රුවින්දි ලහනිකහ ගකොන්දිංහව
ගකොේඵෆකඩු මුදිඹන්ගේරහගේ භහරහ දභඹන්ති ගකොේඵෆකඩු
ගකොේඵෆකඩු මුදිඹන්ගේරහගේ මුද්රහ දුරහහජලී ගුණයත්න
ගකොේඵෆකඩු මුදිඹන්ගේරහගේ යරහ ගරීන් ගකොේඵෆකඩු
ගකොේඵෆගරඹරහගේ ඳුනි අනුරුද්ධීකහ ගකොේගේගර
ගකොරමුන්ගන් මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්ර කහන්ති යත්නහඹක
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915372902V

ගකොගරොන්ගවලිටිග ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි භදුහනි ගවේයත්
ගකොගරොන්න ඳතියණගේ ලහනිකහ උදඹන්ගනි ඳතියණ
ගකොසඇග ගදණිඹගේ වහනී යහහජලී ගෂොන්ගේකහ
ගකොසගවමුර ගගදය වින්ධයහ සුගරෝචනී අත්තනහඹක
ගකොසගවමුර ගගදය න්ධයහ කුභහරි උඳගේන
ගකොසගවමුර ගගදය මිරහ වහනී භයගේකය
ගකොසත්ත ගගදය ඉහනි උභහිරකහ කරුණහදහ
ගකොගවොරහගේ ගගදය ඹමුනහ උගද්ශිනි ගකොගවොරහග
ගකොගවොරත් ගගොඩගේ ලහනිකහ භධුභහලි ජඹතිරක
ගකොශමුන්ගන් ගම්සත්රිගේ ජනහලි තිලිනහ ජඹතිස
ගකොශම ලිඹනගේ තිහනි ගඳොන්ගේකහ
ගකොගශොන්ගතොටු ිංල්ත්ගේ චතුරිකහ සුදර්ලනි
ගකෝටිගගව ගගදය ගද්විකහ ප්රිඹදර්ලනි ද ිංල්හ
ගකෝට්ගට් අචහයගේ ජහනකි ප්රඹහිරකහ කුභහරි
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ හජීනී කුභහරි
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදීපේ ඒකනහඹක ඵහඩහ
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහකහ විගජ්ගකෝන්
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ භධුභහලි ගකෝණහය
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ මුදිතහ චතුයහගනී ගකෝණහය
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තහ කුභහරි
ගකෝණහය ගල්කභරහගේ ඹසමි ඉන්දුචහඳහ
ගකෝනහය මුදිඹන්ගේරහගේ කභණි කුභහය ගනවියත්න
ගකෝනහය මුදිඹන්ගේරහගේ ගීතිකහ ප්රිඹහගනි ගනවියත්න
ගකෝනහය මුදිඹන්ගේරහගේ භහරතී ගර් හ කුභහරිවහමි ජඹසුන්දය
ගකෝනහය වහමිල්රහගේ ගඹහනි චතුරිකහ ඵහඩහය
ගකෝනහය වහමිල්රහගේ රිද්මි චතුයහිර ගකෝනහය
ගකෝයර ගභගේ ගදෝන සුජහනි යහධිකහ
ගකෝයශ ගභගේ යිංකහ රක්හණී ගභගේ
ක්රිහණි ලිවීනිඹහ භහටිනස

955254015V
886540825 V
948132702V
925833967
907952509V
926801627V
886581831v
887730172V
947021486V
785692160v
836460458V
917813302V
886600097 V
898643867v
198781000573
932830027V
845523681V
896802690V
865831030V
896711016V
928340171V
875551922v
898401103 v
936773478V
897280442V
937900449V
906872579V
887573514V
875470833v

ක්රිහන් ගෞභය ඵ්ඩඩහය භයවික්රභ
ගහගහ ලයහභලී පිරිස
ගහගවේගේ ෂිගයෝභහ ලයහභලී
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ගජමුතු රහකහ තිරක චන්ද්රක්ගකොඩිගේ පියුමි දිල්වහයහ විගජ්ර්ධන
ගගන්ගගොඩ ඳතියන්නළවළරහගේ චමිරහ ප්රිඹදර්ලනී
ගගන්ගඳොර ආයච්චිරහගේ සුගම්ධහ රක්භහලි
ගන්තිගේ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහකහ ගයොහන්ති ගවේයත්
ගන්තිගවේ මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනහ හජීනී ඵහඩහය
ගන්තිගවේ මුදිඹන්ගේරහගේ ඡහඹහ ඵ්ඩඩහය
ගන්තිගවේ මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තහ චතුයහනී ගවේයත්
ගභගගදය දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර රුන් භධුලහක
ගභගේ අනහ තයහගනී නිලහන්ති
ගභගේ රුවිනි නදීපහ දිහනහඹක
ගභයහයරහගේ දීපේතිකහ රක්භහලි

946381489V
896804260 V
895300659V
928160475v
917021244V
903420510V
897902184V
930143472V
865802790V
916530560 v
198170003800
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ගභයහරරහගේ ජනක නිගයෝලන
ගභයහරරහගේ ජීයහණි ගේන්තිකහ
ගභයහරරහගේ ලහලිකහ සුගඵෝදනී චන්ද්රයත්න
ගමිතිගවේ මුදිඹන්ගේරහගේ දනුෂිකහ භගවේසරී දනහඹක
ගමිරත් ගද්ිරරිගේ වර්නි චිත්රහ ිංරිර්ධන
ගගම් කන්කහනරහගේ ගකෝරහ ගගෞයවී ගුණර්ධන
ගම්දුයගේ නිල්මිණි ප්රිඹහිරකහ විගජ්යත්න
ගම්භනගේ ප්රදීපේ කුභහය
ගම්භළද්ගද් ගගදය තක්ෂිරහ දල්වහරි චන්ද්රගේන
ගඹනි කෟලයරහ ගඵෝඹගගොඩ
ගරුිංහගේ ගර්ණුකහ භහගනල්
ගරගභ නහඹකගේ කසුන් ගරගභ
ගරගභ නහඹතරහගේ තරිනි උගේ හ ගරගභ
ගරගභගේ කහහචනහ නිභන්ති විගජ්ිංහව
ගරතගර් ේදහගන්රහගේ නඹනි යහිරකහ කුභහරි ගරතගර්
ගරගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ නදිලහ රක්භහලි
ගරපිග බ්රහවසභණ ඩුගේ තිළිණි භධුකහ ගුණතිරක
ගරේඳත්ති ගභගයන්චිගේ අරුණි ගේන්දි ගරේඳත්ති
ගරේඳත්ති ගභගයන්චිරහගේ රක්භහලි රුනි ගරේඳත්ති
ගරේඳත්තිරහගේ ගඹත්රී කුමුදු කුභහරි
ගරහිටි කහකහනම්ගේ භහජුරහ කුභහරි විගජ්යත්න
ගල්අහගේ ගගදය අහකහ දර්ලනී ජඹයත්න
ගල්අහගේ ගගදය කල්ඳනී ගීතහනී ජඹයත්න
ගල්ඔළු මුදිඹන්ගේරහගේ ලලිනි නිර්භහණි ගඵයත්න
ගල්කන්දගේ ගකෞලරයහ නිලපුලී
ගල්කළටි ගද්ගේ කල්ඳනී ඉගයෝෂිකහ ගෝභචන්ද්ර
ගල්ගඳොගත් රේගේ සුබහෂිණි සර්ණභහලි අගේයත්න
ගල්ගඵොක්ක ගවේගේ කුහනි ලකිරහ භධුබහෂිනි
ගල්රත් යහරරහගේ භන්තහ ප්රිඹදර්ලනි දිහනහඹක
ගල්රන ත්ගත් ගගදය අමිතහ අයියහහගනි
ගල්රන ත්ගත් ගගදය සුනීතහ අයියහහගනී
ගල්රහන ගභගේ ගකෝලග විලසනහත් ගභගේ
ගල්ගවේන කන්දගේ නිරන්ත නුන් ගෝභයත්න
ගල්ගවේනගේ ධනුසක ප්රිඹරහල්
ගසගේ මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ භධුහනී ගසගේ
ගසගේ මුදිඹන්ගේරහගේ දිලීෂිඹහ භදුහණි
ගසගේ මුදිඹන්ගේරහගේ ඳවිත්ර සුදන්ත ඵහඩහය
ගසගේ මුදිඹන්ගේරහගේ රක්සමි අගෝකහ ගුණයත්න
ගහර්දි ආයච්චිරහගේ චම්ඳහ ප්රිඹදර්ලනී
ගහර්දිඹ ළලිගභගේ නුන් චින්තක භන්ිංරි
ගහල්රගේ ඩඹනහ කුභහරි යත්නහඹක
ගහල්රගේ යවින්ද්ර ගයොවහන්
ගළටිටුන්ගේ නිභහලි පුසඳකුභහරි
ගළමුණු ඈකන්දරහගේ අහක ප්රදීපේ
ිරිරරිර ගභගේ සුගර් හ රක්භහලි
ගීකිඹනගේ ගඹහනි ගකෞරයහ රහකහ කුභහරි ගුණර්ධන
ගුණතිරක අතුගකෝයහරරහගේ වර්ණී ගුණතිරක
ගුණතිරක ිංරිර්ධනරහගේ චන්ද්රිකහ ප්රිඹලහන්ති
ගුණයත්න අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ පුසඳ කුභහරි
ගුණයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ රිංත දරුන් ගුණයත්න
ගුණයන්ගජ්ඩ්ගේ පුසඳරතහ කුභහරි
ගුණිංහවගේ හිභහලි චින්තහ ගුණිංහව
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ගුණගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දික ඵ්ඩඩහය කුරයත්න
ගුරුගේ දිරහජලි කුභහරි වික්රභිංහව
ගුරුඳත්ති ගද්රහගේ දිල්වහය ප්රදීපපිකහ කුභහරි
ගුරුහත්ගත් ගගදය නඹනහ ප්රිඹදර්ණි
ගුරනත්තගේ නිහදි යන්දිකහ ගුරනත්ත
ගගඩඹරහ ගගදය වහහනි නියහහ කීර්තියත්න
ගගොඩමුල්රගේ රුණි ඹගලෝධහ ගගොඩමුල්ර
ගගොඩමුල්රරහගේ අනහ ගවේභභහලී ඹයත්න
ගගොඩඹරහගේ කුසුමි කුන්තරහ යත්නවිය
ගගොඩගර ඳහවුර ගගදය තුහරි දිල්වහනි කුභහරි මිරිසර
ගගොඩිගමුගේ චමින්දනී කුභහරි ගගොඩිගමු
ගගොඩිගමුරහගේ ඉභහලි දිල්රැක්ෂි තිරකයත්න
ගගොණගර දිහනඹකගේ රුන්තිකහ පියුභහලි ගනවියත්න
ගගොයමහ ගදකහයඹරහගේ චතුරිකහ භදුහනි කරුණහයත්න
ගගොයමහ ගදකහයඹරහගේ භධුහනී චහලිකහ යහජඳක්
ගගොවිඳරගගොඩ විදහනගේ යිංත භළධිනී
චහග ජගල්නිද්ර විගජ්යත්න වික්රභිංහව
චක්රර්තිරහගේ භගවේෂිකහ චක්රර්ති
චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි භණික්කුහඩු
චනද්රගේකය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ රක්භහලී චන්ද්රගේකය
චන්ද්රේපුලිගේ අනුහනි දඹහනන්ද
චන්ද්රේපුලිගේ තක්ෂිරහ විගජ්භහරහ දිල්රුක්ෂි
චන්ද්රගේකය අතඳත්තු ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තරිදු නිරහග
චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය අතඳත්තු ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දීපේතිකහ භහලි
චන්ද්රගේකය අතඳත්තු ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිරන්තිකහ
චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය ජඹයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ කුභහරි චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය ජඹයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ උදහරි ඉන්ද්රරතහ චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය ජඹයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ දිරහනි භන්භලී චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය ජඹයන්ත මුදිඹන්ගේරහගේ භධුභහලි චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ රක්භහලි දිහනහඹක
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්ිංකහ එයන්දි චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහනි භළණිගක් චන්ද්රගේකය
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි භධුෂිකහ ගප්රේභයත්න
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ රුන් කුභහරි
චන්ද්රගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ වහණි උගේක්හ චන්ගද්රසකය
චන්ද්රගේන මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ලනි දිලිඳහ කුභහරි නයත්න
චන්ද්රහධිඳතිගේ දිගනත් සුජී
චන්ද්රහධිඳතිගේ හයති ඔගම්ගහ චන්ද්රහධිඳති
චන්ගද්රසකය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිල්මිණි සුජීහ කුභහරි
චන්ගද්රසකය
චගභරහ ප්රහදිනි ළන්දගඵෝනහ
චරනී ඳඵයහ භරරගේ
චහනකයහ ගේනහනි කරුණහනහඹක
චහනලි තත්යනි ගල්කම්ගේ
ඡඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි නිගයෝහ ඡඹසුන්දය
ඡඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ වහිංකහ දභහලි ඡඹසුන්දය
ඡඹසරිඹ මුදලිගේ දිරහකහ නිලහදිනී ඵහරසරිඹ
ඡඹගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ කුභහරි ඡඹගේකය
ජභහල්ඩීන් ෂහතිභහ නසමිඹහ
ජමුගර්ගගොඩ මුණවිය කහකහනමිරහගේ තිලිනි භධුලහනි කුභහරි
ජඹකඩු මුදිඹන්ගේරහගේ චතුය ජගත් ගේභචන්ද්ර
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916641052V
808154498V
875413570 V
198985903088
905090550V
867722408V
927013380V
917303754V
927000660V
907972097V
901280126 V
937821182V
896250779V
856750744V
888613161V
876103524 V
920541828V
937301537V
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ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ දිගන්ස රුන් ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයචිචිරහගේ ක්රිහන්ති භධුභහලි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයචිචිරහගේ දිලිනි තහරුකහ ජඹවිය
ජඹගකොඩි ආයචිචිරහගේ නගඹෝමි හියණයහ විගජ්ගේකය
ජඹගකොඩි ආයචිචිරහගේ හගය මිඳත් ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ දුරහනි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ යිංද් විමුක්ති
ජඹගකොඩි ආයච්චිගේ ශ්රිධහ භධුලහනිකහ ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ අනුරුද්දිකහ කුභහරි ජඹතිරක
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ අලහයහ නදීපලහනි පිඹයත්න
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ඉගර්හ රක්භහලි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ඉගයෝලහ චහන්දනී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ කල්ඳනහ යහගනී
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ගීතහන්ජලී මිණී කුභහරි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ දිලිනි දිගන්හ විභරසරිඹ
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ දුරහජි ඉගර්ශිකහ
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ නන්දික දිගන්ස ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ නගඹෝමි අනුඳභහ
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ නිගයෝහ දිල්වහනි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ නිලකහ දභඹන්ති
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ භධුහක ප්රදීපේ තිරකයත්න
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ගභන්ති දුල්මිණි ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ගභොවහන් යන්දික
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ගර්ණුකහ දභඹන්ති
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ රක්මිණී ප්රිඹදර්ලනී
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ රන්තිකහ වර්නී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ රහිරු ිංභහලී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ ලයහභලී උගද්ශිකහ
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ සුගන්ත්රහ ගෝභයත්න
ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ සුගඵෝධහ ධනුසකහ ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි ආයහච්චිරහගේ එයන්දි දිපිකහ ජඹයත්න
ජඹගකොඩි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපලහනී ඉන්දීපරී ජඹගකොඩි
ජඹගකොඩි මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහනී ගගනවියත්න
ජඹතිරක හිටිවහමිල්රගේ නිගයෝහ සුදර්නි ජඹතිරක
ජඹතුහගගේ ගදෝන හජරහ ිංගයෝභනී
ජඹන්ත ඳතියණගේ භදුබහහණි ඉභල්කහ විගජ්ිංහව
ජඹඳත්භ මුදිඹන්ගේරහගේ යරහ කුභහරි ගජ්.ගවේයත්
ජඹඳත්භ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භදහයහ ගවේභභහලි
ජඹඳත්භ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අහන් භධුහ ජඹඳත්භ
ජඹඳත්භ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ප්රිඹදර්ලණි ජඹඳත්භ
ජඹඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ ප්රහදීපනී ජඹඵහහු
ජඹභහගර ගගදය ගඹනී චතුරිකහ භධුහනී ගප්රේභතිරක
ජඹභග හිටිවහමිරහගේ ගේරහ කුභහරි ජඹභග
ජඹභව මුදලිගේ ගභරිඹස ගයොහන් රක්හන්
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ අගනෝජහ
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ අග ස භහලින්ද ජඹභව
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ කුරහකහ ලලිණි ජඹභව
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ චතුරිකහ රක්භහලි කුභහරි
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ නිගයෝහ හජීනී කුභහරි ජඹභව
ජඹභව හිටිවහමිරහගේ විංත ගවේහන් විලසජිත්
ජඹභව හිටිවහමිල්රහගේ ඉභල්හ හජීනී ජඹභව
ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ ගදෝන පියුමි ඉහිරකහ ජඹභහන්න
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ජඹභහන්න ගභොගවොට්ටිගේ සුන්ති අනුසකහ ජඹභහන්න
ජඹමුනි ගද්ඹහගේ න්ධයහ රක්භහලි වීයිංහව
ජඹයම් ගේඩිගේ නිහරහ කුරයත්න
ජඹරත් ඳතියණගේ චර්ණි නිගයෝහ පුසඳභහලි
ජඹරත් ඳතියණරහගේ නිහරහ හඡීනි
ජඹරත් ඳතියන්නළගවේරහගේ කල්ඹහනි ගහගහ ජඹරත්
ජඹරත් ගඳජ්ජරහගේ ඉසුරු උදඹහග යත්නහඹක
ජඹරත් ගඳජ්ජරහගේ ගඹහනි භහලි කුරතිරක
ජඹරත් ගේජ්ජරහගේ අනහ රක්මිණි ගුණයත්න
ජඹරත් ගේජ්ජරහගේ චිනි ඉභල්හ ගප්රේභදහ
ජඹරත් ගේඩි දුයඹරහගේ දිනු ගයොහන් යණවීය
ජඹරත් ගේඩි දුයඹරහගේ සුයහග චන්ද්රකුභහය ඳළරත්ත
ජඹරත් ගේඩිගේ ඉගනෝකහ
ජඹරත් ඵරගල්රගේ දිගරසකහ නිගයෝනි ඩඹස
ජඹරත් මුදිඹන්ගේගේ ප්රන්ිරකහ ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරගේ නිරක්ෂි හදීපඳහ ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ යන්ිංරිනි
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ දසුනි නිහරහ ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහද් උදඹකුභහය
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ රෂිනි අනුකි ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ ත්රහ නියහජනී ජඹරත්
ජඹරත් මුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝමී ආලහ ප්රීඹදර්ලනී
ජඹරත් යහජඳක්ගේ කළලුම් අහක
ජඹරත් යහශරහගේ තක්ෂිරහ භල්ජිනි ජඹරත්
ජඹරත්ගේ අග හ ගඵන්ජමින්
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනි චතුරිකහ ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රහ කුසුම් ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ භධුහනි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ ශ්රීභහලි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ කුභහරි දිහනහඹක
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි නිහරහ කරුණහතිරක
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝණී ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ රක්භහලි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භධුහනි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ හගරිකහ දභහලි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ සුගරෝචනහ භධුභහලි ජඹර්ධන
ජඹර්ධන විදහනගේ රක්ගන්ත්ර භධුබහෂිණි ජඹර්ධන
ජඹවීය ආයචිචිරහගේ නිලුකහ භධුහනි ජඹවීය
ජඹවීය ආයච්චිගේ භගනෝජ් චින්තක
ජඹවීය දිහනහඹක ගසගේයහරරෆ කභනි ප්රන්තිකහ
ජඹවීය ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රබහ හජිනි ජඹවීය
ජඹවීය මුදිඹන්ගේරහගේ භහලින්ද ිංක සුරක්න ඵ්ඩඩහය යත්නහඹක
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඳත්භහ කුභහරි වීයගේකය
ජඹිංහව අේපුවහමිරහගේ භනුරි ජඹිංහව
ජඹිංහව ආයචිචිරහගේ දිගන්ලහ රක්භහලි
ජඹිංහව ආයච්චිගේ ගකෞලරයහ ප්රගඵෝදනී ජඹිංහව
ජඹිංහව ආයච්චිගේ ගදෝන ම්භහ රක්මිණි ජඹිංහව
ජඹිංහව ආයච්චිගේ ලකිර ඉයන්ත වීයගේන
ජඹිංහව ආයච්චිගේ බීතහ දභඹන්ති
ජඹිංහව ආයච්චිගේ මීය ජඹිංහව
ජඹිංහව ආයච්චිරහගේ අභහලි ගකෞරයහ ජඹිංහව
ජඹිංහව ආයච්චිරහගේ දිල්වහයහ භධුබහෂිණි ජඹිංහව
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ජඹිංහව ආයච්චිරහගේ නියහජන් වීයතුහග
ජඹිංහව ආයච්චිරහගේ ගර්ණුකහ ප්රිඹදර්ලනී
ජඹිංහව කළුගඵොවිර අේපුවහමිරහගේ කුසුමි භල්ලිකහ ගප්රේභචන්ද්ර
ජඹිංහව ගකොයරරහගේ ිරවහන් ජිත් යණිංහව
ජඹිංහව ගද්ඹරහගේ කුන්තරහ රක්භහලි නන්දගේන
ජඹිංහව ගද්රහගේ කරයහණි කුභහරි ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගරහගේ ඉහදි නිගම්දිකහ ලශිකරහ ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අනුඳහ දඹන්ති උඳභහලිකහ
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඉභල්කහ ඉහනි ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහන් භදුක ගුණතිරක
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහ දිල්රුක්ෂි ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චහරුන්දි රිහනි ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහහ ගවේහණි ගප්රේභයත්න
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ හජීනී ජඹරත්
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුඳහ දර්ලනි
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි තයහගහ ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ පුසඳහ කුභහරි
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ භදහයහ ිංරි ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ භධුගර් හ ිරම්වහනී
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ යවීන්ද්ර ජඹරත්
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ රුවිනි චතුරිකහ ජඹයත්න
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිණි භදහයහ ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ජිනි නින්ති ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ යත් ප්රිඹන්ත ඵ්ඩඩහය ජඹිංහව
ජඹිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ විංත ජීභහලී භධුන්තිකහ ගෝභයත්න
ජඹිංන්න මුදිඹන්ගේරහගේ ඉදුනිල් රක්භහල් ජඹිංහව
ජඹිංරි මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි නිහරහ
ජඹිංරි මුදිඹන්ගේරහගේ ධම්මිකහ එයන්දි වික්රභතිරක
ජඹසුහදය ගවටිටි ආයච්චිරහගේ ිංකහ භධුන්ති ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදලිගේ ගදොන් ගජෝලේ භගනෝජ් ප්රිඹහකය
ජඹසුන්දය මුදලිගේ නගෝදයහ නින්ති කුභහයිංහව
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර කළලුම් ජඹතිස
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අලහ අයියහගනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අහක කුභහරී
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ කරයහණි විගජ්යත්න
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි ප්රිඹහිරකහ ජඹසුහදය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චහනිකහ භධුහණී
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චහනිදි භධුෂිකහ කරුණහතිරක
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ජිනහනි නිරක්ෂිකහ දනහඹක
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ තයහිර භධුභහලි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි මියුරිකහ කුභහරි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුහ රක්භහලි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්ලහනි චතුරිකහ ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ නියහහ කුමුදුනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි ත්රහ ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ භහජුරහ කුභහරි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ භධුන්ති ප්රහදනි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ භහදනී භල්හ ගේන්දි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ යජිතහ වියහජිනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ යභයහ ප්රගඵෝධනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ යහධිකහ විභහලි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ගයොවහන් ඵහඩහය ජඹසුන්දය

198914000900
886463413 V
885583857V
912581691V
887041105V
915181341V
937630654V
906613000 V
896900609V
941130267V
938420580V
917724903 V
938204810V
937023103V
897663716 V
198866801542
877842479V
937891474V
938420327v
860930080V
887392315 V
847161485v
855543966v
763321487V
897631458v
940580390V
906963639V
886142641V
898134105 V
893524363V
938093164V
852923237V
888154060 V
888521038 V
867862382V
895384143 V
898012042V
936432212V
886531125 v
858121361V
898132277V
886870647V
936372309 V
888402101V
888590846 V
777763245 V
947271202V
199557801520
955232828V
928352242V
199157700240
950311444v
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ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ රක්හන් යන්දික ඵහඩහය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිකහ දිහනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ රන්තිකහ දිල්රුක්ෂි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ත්භහ ප්රහධිනී
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ විමුක්ති චන්ද්ර කුභහය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ හජඹ ප්රන්න ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්රහ උඳභහලි
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ මුද්රිකහ මිහියහණි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර්කහ ගේන්දි ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ වහගහ දර්ලනී ජඹසුන්දය
ජඹසුන්දය මුදිඹහන්ගේරහගේ දුරහහජලී දිල්රුක්ෂි ජඹසුන්දය
ජඹසුරිඹ ආයච්චිරහගේ සුමුදු එයන්දිකහ යණිංහව
ජඹසුරිඹ ඳතියණගේ ජනනි ඹගෝදයහ ජඹසුරිඹ
ජඹසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ලශිකරහ හියන්දි ජඹසුරිඹ
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ අගනෝජහ
ජඹසරිඹ ආයච්චිගේ රලිත් ජනක ජඹසරිඹ
ජඹසරිඹ ආයච්චිරහගේ අනිල් විගජ්සරිඹ
ජඹසරිඹ ආයච්චිරහගේ අරුණ බුද්ධික ජඹසුරිඹ
ජඹසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භහලී නිගම්හ ජඹසරිඹ
ජඹගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉලහකහ හිභහලි ජඹගේකය
ජඹගේකය ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ විගනෝදනී න්ති නයත්න
ජන්දයහගේ විංනි භධහ ඒකනහඹක
ජයන් ගඳඩිගේ නිලහන්ත කරුණහතිරක
ජයන් ගේඩි දුයඹරහගේ නිභහලි පුසඳ කුභහරි
ජයන් ගේඩී දූයඹහරහගේ භගවේෂිකහ දිගන්ස කුභහරි
ජයන්ගේ චම්ඳහනි තුලහරිකහ භයවීය
ජයන්ගේඩිගේ දභහලි කුරයත්න
ජවුඵර්ඩීන් ලර්මිරහ
ජේයන්ගේ කශින් නලින්ද ජඹරත්
ජවිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ සුමින්ද කුභහය ජඹිංහව
ජහකඩු කන්ගද් ගගදය අනුයහධහ උභඹහගනී වික්රභඳහර
ජිනී ගන්ගහ අගේවික්රභ ගුණයත්න
ජී. ඒ.ඩී.සුඵහනී ගුණගේකය
ජී. ගක්. එස. නිගයෝනී ගජනහඹක.
ජී. ජී. ගර්හ ගනළු යත්නහඹක
ජී.එම්.චහනිකහ ප්රිඹහනි ගුණයත්න
ජී.එස.සුගඵෝධනී චන්ද්රයත්න
ජීනි භධුෂිකහ දළුක්ගගොඩ
ජුනයිදීපන් ෂහතිභහ හුසනහ
ජුලිඹන් එයන්දි තක්ෂිරහ කුභහරි ගභන්ඩිස
ගජ්. එම්. කවීන්දයහ ගීතහහජලී ජඹගකොඩි
ගජ්.එම්. එස. ඹන්ග ඵ්ඩඩහය
ගජ්.එම්.චභන්තිකහ නිලුක්ෂි ජඹතිරක
ගජ්.එම්.ජඹමිණි ජඹසුන්දය
ගජ්.පී.එන්. භධුහක ජඹර්ධන
ගජ්.බී.නිහකහ හිභහෂිණි ඩඹස
ගජෝතියත්න ඵහජනඹරහගේ චතුමි ලශිකරහ ගුණගේකය
ගජෝතියත්න ඵහජනරහගේ චභල්කහ භධුවී විගජ්ඳහර
ගජෝතියත්න ඵහජනරහගේ තනුජහ දිල්වහනි යත්නහඹක
ගජෝතියත්න ඵහජඹරහගේ චමිලි රුන් ආරිඹහල
ගජෝන් ගේබ්රිගඹල් චමිරහ ගයෝණි
ඥහණදහගේ නිගයෝහ භධුන්ති

913234561V
887721580V
918533796V
945953004 V
900060920V
892103992V
866621934V
878602463V
937253222v
876780640V
199275300040
898463079 V
916530889 v
915460232 v
935064236V
198329200100
781741477V
890233341V
937882491V
198952400320
198976401208
895441376V
852910267V
875633651V
948451174V
886023693V
897313758
948043955V
892813280 V
930523380V
945223677V
198453101978
936622429V
938384380V
938191689V
945303611V
936413080V
19926401816
947993682V
198769402500
945680350V
923304614V
916221150V
925230430V
922282030V
926790765V
915821600V
867981241V
925881007 v
751730591V
867133569v
916291469V
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ටිකිරි ගද්ඹරහගේ වහනී චතුරිකහ කුරිංරි
ටිකිරිඹහ ගද්ඹරහගේ ශ්රීනහත් චතුයහග භත්ගත්ගගදය
ටිකිරිඹහගල් දුයඹරහගේ ගේඳහලිකහ දිල්රුක්ෂි

926921428V
892170541 V
906161729V

ටික්කහ දුයඹරහගේ බුද්ධිනී ගප්රේභදහ
ටික්කහ ගද්ඹරහගේ ඉහයහ ටිගයෝණි කරුණහතිරක
ටික්කහ ගද්ඹරහගේ රක්මිණී ලහන්තිභහරහ ජඹසුභන
ටී. එම්. ඩී. ගභනුෂිකහ තිරකයත්න
ටී.එම්. දීපේති ප්රිඹදර්ලනී
ටී.ජී.ජී. ප්රිඹන්කහ කුභහරි ගප්රේභයත්න
ටී.බී. යිංක ප්රිඹභහල් භයනහඹක
ඩබි පී ඉගර්හ නදීපලහනී ිංරිර්ධන
ඩබි.එේ.ඒ චහභලී දිල්වහනී වීදහගභ
ඩේ එම් අගනොජහ කුභහරි න්නිනහඹක
ඩේ. එම්. විංනි චරක ඵ්ඩඩහය හර
ඩේ. ජී.පී.දිල්රුක්ෂි කුභහරි
ඩේ.ආර්.එච්. ප්රිඹදර්ලනී ගනවියත්න
ඩේ.ආර්.ඩී. දිල්රුක්ෂි ප්රිඹදර්ලනී
ඩේ.එම්. ගේලරහ භධුබහෂිනි වීයගේකය
ඩේ.එම්.ඒ. දිලිනි ර්ණසරිඹ
ඩි.එම්.ප්රිඹහදහ සුබහෂිනි ගභගේ
ඩිහගරිඹහ ගද්ඹරහගේ චන්දන සුදත් කුභහය
ඩින්ිරයහ ගදහරහගේ අනුසකහ දිල්වහනි ගේභිංරි
ඩී. සී. අයි.යණිංහව

857530977V
938073252 V
938602034V
198551005144
915852688V
896374540V
852772646V
935762057 V
906143771V
926310410V
902570187V
927293480V
198666600964
826411813V
927070316V
199358601993
936712126V
198802100491
907610322V
197864202540

ඩී.එන්.එම්.ධනුෂිකහ චන්දිභහලී දිහනහඹක
ඩී.එම්. ඉහනී විභන්තිකහ භහලිකහ දිහනහඹක
ඩී.එම්.එස.ආර්. ගඳගර්යහ
ඩී.එම්.භහලී දිහනහඹක
ඩී.එම්.සී. භහගලිකහ කුභහරි දනහඹක
ඩී.එම්.සුයහිර නර්භදහ දිහනහඹක
ඩී.එස. නිභල්කහ ජඹසරිඹ
ඩී.ජී. බහගයහ රක්භහලී ප්රිඹදර්නි
ඩී.ඩී. වහභහලී ගදේපුය
ඩී.පී.හජඹ ලයහභරහල් ඳතියණ
තනහින්නගේ නදීපහ භධුහනී වික්රභිංහව
තන්තිරිගභගේ පර්ණහ ප්රිඹදර්ලනී
තඵදි ගවේහ ගද්ඹරහගේ දිලිනි භගවේහ චන්දිංරි
තම්ඵඳහනගේ නඹනහ සුගන්ත්රහ කහන්ති
තම්මිග ආයච්චිගේ ඩිලුෂි ක්රිහන්තිකහ තම්මිග
තරමයගේ ගඹෝෂිතහ අන්ති ද ිංල්හ
තරහිටි ගභයහරරහගේ අනුහ නිහන්ති කුභහරි
තරහිටි ගභයහරරහගේ කිසනහහජලී ගප්රේභකුභහරි
තරහිටි ගභයහරරහගේ ගඹහන් දමිත් යත්නහඹක
තරහිටිඹහ ආයච්චිගේ චිත්රහ හජීනී කුභහරි
තල්ගතොගගේ මීය ගඹහන් තල්ගතොගගේ
තල්ඳහවිර විදහන කහකහනම්ගේ උදඹහගනී කුභහරි
තල්ඩම් ගගදය චිනි ගකෝෂිරහ
තහ නසීනහ
තහනගම්ගගදය යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වහිංනි ලහනිකහ

928050629V
936830501V
199224102553
895712825V
886350210V
866271909V
946682179V
906050269V
926642774V
800911184V
915171435V
945231750V
917222061V
876372690V
198057400892
896701045V
877012603 V
915683215V
922243760V
199368000530
870862016V
858334594V
927371103V
877910952V
886142757V

තහර විරිදුරහගේ ර්ණරතහ ජඹලහන්ති

897691108V
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තළන්ගන් ගගදය ක්රිහන්ත ගප්රේභරහල් චන්ද්රිංරි
තළන්ගන් මුදිඹන්ගේරහගේ තයහගහ රුක්භහලි තළන්ගන්
තිරිභහදුය අචිනි පියුමිකහ ගොයිහ
තිරිභහන්න ගවට්ටිගේ මිථිරහ හදීපඳනී කරුණහයත්න
තිරකනහඹක අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ ප්රිඹදර්ලණී අදිකහරි
තිරකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහනි උදඹහගනි
තිරකමුණී රු උඹහග ද ිංල්හ ගුණගේකය
තිරකයත්න යහජකරුණහ ඵහඩහය මුදිඹන්ගේරහගේ ගවහනි රක්ෂිකහ
තිරකිංරි දිහනහඹකරහගේ චතුරිකහ භධුහනි ධර්භඳහර
තිකයහ යන්දුනී ගවට්ටිආයච්චි
තිස ඳතියන්නළවළරහගේ බුද්ධිනි රුන්තිතකහ ඳතියණ

873033363V
907922707V
946952176V
957911234V
898260887V
906492415v
913030427V
199379900995
915962688V
938084297 V
935771927V

තුහග ඹසගදසරහගේ දභහල් රහකහ නහදනී
තුන්ඳත්තුගේ උන්ඩිඹ යහරරහගේ බුද්ධික නුන් ජඹයත්න
තුන්ඳත්තුගේ උන්ඩිග යහරරහගේ ඉහන්ත පුසඳකුභහය යත්නහඹක
තුඵලිඹළද්දගේ චන්දිභ භගනෝජ් තුඵලිඹළද්දගේ
තුඹුල්ගල් ගල්කම්රහගේ සුජිත් රක්ෂභන් විගජ්යත්න
ගතන්ගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ භහගනල් ගනවියත්න
ගතන්නගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ කහන්තී ඉන්දුභතී ගතන්නගකොන්
ගතන්නගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ සුන්ති ශ්රීභහල් ගතන්නගකොන්
ගතන්නගකෝන් ආයච්චිගේ චන්ද්රිකහ ප්රීතිභහලි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිනි ධනුෂිකහ චන්ද්රගේකය
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුඳභහ ලහකයභහලි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධ නුන් ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ භධුභහලි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අගලෝකහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරි නිභහන්ති ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දි අනුයහධහ කුභහරි
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹන්තිකහ භධුහනි යත්නහඹක
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි දිල්රුක්ෂි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි ජඹර්ධන
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ නිල්මිණි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ප්රිඹහගනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චහභලී භධුහනි ගවේයත්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ජිනහදරි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තුහරි භධුන්ති ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තුිංත ම්ඳත් ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ දිමුතු ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ සුයහගනි ගත්න්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ධනහජනී භධුහනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ධම්මික ප්රිඹදර්ලණ
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ සුදර්ශි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහනි භධුන්ති භයගකෝන්

885220070V
903541660V
932981823V
850650535V
932110393V
795741720 V
887150370 V
878042271v
897700441V
888290397V
917613125 V
913482964V
888063625 V
887591288V
928222128V

ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි වහනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි උදඹහගනී ප්රිඹහිරකහ
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලී අනුඳභහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිවහයහ රක්මිණි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නුගර්කහ ප්රිඹදර්ලනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ බහගය භධුහ භල්විර

935041678V

908663063 v
956601800 V
916692226V
888062254V
928640876V
886100310v
898330770V
826893729 V
937692196 V
890642217 v
907932010 V
926780549 V
905112929V
901830550V
888320296V
908633440V

855462281V
897451948V
957572421V
946263621V
930561932V
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ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඹථයහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යභයහ ප්රිඹදර්ලණි ගත්න්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යහිරකහ
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භහජුරහ ප්රිඹදර්ලනී
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ රුහන් එයන්ග ඵහඩහය
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගර්ණුකහ කුභහරි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ත්රහ භධුභහලි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඹන්ත රක්භහල් ඵහඩහය
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ දිල්වහනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ නිල්මිණි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහන්ති ඩන දිහනහඹක
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහන්තිනී භගවේෂිකහ කුභහරි
ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රීභහලී පුසඳභහරහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හජී කුභහය ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හජීනී දිල්රුක්ෂි ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හජු නිගම්හ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තිකහ සුබහෂිණී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ මිත් භලින්ද ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ සුමිත්රහ කුභහරි
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු හජීනී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණී කුභහරී ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ වෂිනි අනුරුද්ධිකහ ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹහන්ගේරහගේ ක්රිහන්ති රක්භහල් ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් මුදිඹහන්ගේරහගේ ගවහන් දමින්න ගතන්නගකෝන්
ගතන්නගකෝන් යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යජිකහ සුගරෝචනී
ගේනහයත්න
ගතන්නගකෝන් න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්තිකහ සුමුදු
ගතන්නගකොන්
ගතන්නගකෝන් ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි බුද්ධිකහ ගනවියත්න
ගතපුරිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී ගතපුරිංහව
ගතභල්දීපන් ගභොගවොභඩ් ඉසතිකර්
ගතරඹුන ආචහරිගේ මිතහ ගකෞලරයහ ගෝභිංරි
ගතල්රමුගර් ගවට්ටිආයච්චිගේ චතුරිකහ නිල්මිණි ගවට්ටිආයච්චි
ගතල්ඩන මුදිඹන්ගේරහගේ නුන්තිකහ භධුවහිං කුභහරි ගතල්ඩන
ගත්ත්තුහ ගද්ඹරහගේ ගගදය දීපපිකහ උගද්නි කරුණහයත්න
ගත්නුකුඹුය යහරරහගේ න්තතිරකහ ගත්නුකුඹුය
ගත්නුය ආචහරිගේ දීපඳ දරුන්
ගත්නුය ඵණිඩහයරහගේ ධනුෂි ගේනහනහඹක
ගත්න්නකගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අචරහ ප්රිඹදර්ලනි ගත්න්නකගකෝන්
ගතොගඵදුගේ තිළිණි බුද්ධිභහ
ගතොභනහ ගද්ගේ භධහ වහිංනි කුරයත්න
ගතොයගන්ගභ මුදිඹන්ගේරහගේ හියන්ති ගතොයගන්ගභ
ගතෝයගදනිඹ රේග දිලිනි නඹනිකහ කුභහරි ගතෝයගදනිඹ
දනන්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ උහන්ත ප්රහද් හජී
දනිකිතිඹරහගේ ගගදය ගඹහන් ිංිංය කුභහය
දන්තුගර් මුවන්දියම් ජිනි රක්ෂිකහ
දන්දින ගද්ගේ භධුන්ති ගඹනි චහල්ස
දන්ත්ත ලිඹනගේ ඉසුරුණී අනුත්තයහ
දම්භරහගේ දින ප්රමීත් දිරන්ත
දම්මුල්රගේ ඉභහලි වර්ණි

918422447V
918304584V
905743309V
915262112V
198924700219
876090791V
918062173V
941901409V
936041370V
905991477 v
827310913V
885580661V
898510476V
871331820 V
837100372V
937261659 V
915752438V
911151456 V
856550796 V
946882054V
199484001762
928623084V
199281901710
930794961V
816951267V
937771045V
935941873V
887942536V
933582051V
935230020 V
886222076V
938290865 V
199486101961
825031936V
931370162V
867520678V
198971200208
915241697V
936291554 v
885880894V
898422500 V
931692631v
831981113V
937050240v
198871202016
947692518V
933263789V
906722305V
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දමගගොල්රගේ ගඹහනි භන්තිකහ දමගගොල්ර
දමගගොල්ගල් ගගදය වර්ෂිකහ ප්රිඹදර්ලණී දමගගොල්ර
දමගදනි ගදයහරරහගේ කසුන් මිහියහග ගවේයත්
දගේ දූයඹරහගේ තනජහ ශ්රීභහලී ජඹයත්න
දගේමුර භගඩ් ගගදය බද්රහනි ඳත්භකුභහරි
දඹහයහ ගතවිමි විතහයණ
දවුන්ඩගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි දිගන්හ කුභහරි
දවුන්ඩගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ විගජ්ර්ධන
දවුන්ඩගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහනී දවුන්ඩගේකය
දවුන්ද ඳ්ඩඩිත ගගදය අතුසරහ දිල්වහරි අභයසරිඹ
දවුයන්ඩගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ තරිණී ඳගභෝදහ ජඹන්ති
දවුල්කහය ගගදය ළර්මි අනුඳභහ ගුණර්ධන
දනහඹක ඳතියරහගේ නිභහලි ඳතියහජ
දනහඹක මුදලිගේ ගදෝන ගභොරින් ළන්ඩ්රහ නගඹෝමි
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ දභඹන්ති දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අඹන්ති විංතහහගනී කුභහරී විභරයත්න
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජහනකී ගනවියත්න
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ වර්ණී දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහක ඳුන් තිරකයත්න
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් මීය දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳත්භ කුභහය දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පුසඳභහලි රක්ෂිකහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පුසඳහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පර්නිකහ මුදිතහ කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යහජනි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යහහඡලී ගවුන්දි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිකහ ජඹභහලි
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රෂිත වියහජ් මිඹනගදනිඹ
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජියහ පුසඳ කුභහරි
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහලි භන් කුභහරි දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳුනි උඳභහලිකහ දනහඹක
දනහඹක මුදිඹන්ගේරළ නඹනි රක්භහලි දනහඹක

798610384V
887301727V
932733463 V
856782123V
815031237V
916151330 V
937681976 V
199027300656
906503077 v
875691520V
93851132 V
885550100V
887421722V
917302863V
947903756V
796501820 v
908361199V
865384101V
907530604V
897654164 v
808592800v
935451582V
912720209V
891892713 V
199029100980
928251365V
197573001156
836160061V
765762618 V
947021257V
915933289V
922864110V
866681937 V
876080915 V
938072370V
916952651V

දනහඹක ලිඹනගේ භහගලිකහ අභයිංහව
දනහඹකරහගේ හිභහෂි දනහඹක
දහනහඹක ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිරනි ප්රහදිකහ
දවනක මුදිඹන්ගේරගේ උත්තයහ ප්රබහසරී ඵහඩහය
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර සුදර්ලන නයත්න
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහනි උගද්ශිකහ දවනක
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණ රුන් දිහනහඹක
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ දිල්රුක්ෂි දිහනහඹක
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ රුක්හණි ප්රදීපපිකහ උදඹහගනි
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳුමි හිභවහිං
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ භන් භහලිගහ දනහඹක
දවනක මුදිඹන්ගේරහගේ ගෞභයහ දර්ලනී ජඹවීය
දවනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පර්ණිභහ දවනහඹක
දවනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භල්කහන්ති කුභහරි
දවනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි ගකෞරයහ දිහනහඹක
දවනහඹක දුනිල් ජඹර්ධන

198560400356
198985002600
885260349V
926731726v
912784622V
926221469V
920521851V
915311709V
198885500437
938062595V
916692536V
918472266V
199376303742
866670900V
917321507V
199371101703
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දළුගඳොගත් ගගදය චන්ද්රිකහ කභහරි යණිංහව
දළුත්ගත් ගගදය ඉගනෝකහ ප්රිඹදර්ලනී
දහමිබුගර් ලිඹනගේ ත්රහ සුබහණි ජඹරත්
දහම්ඳගේ ගදොන් න්ති කුභහරි
දහවිත් වික්රභිංහව අේපුවහමිරහගේ නිගම්ස සුතුභල් ජඹර්ධන
දහමුණි ගද්ඹහරහගේ ලහලිකහ නිභන්ති විගජ්යත්න
දහිංන් ආයචිචිරහගේ භහලිකහ කරුණහතිරක
දළගභ යහරරහගේ ධම්මිකහ භහජුරහනි දිහනහඹක
දි. මු.අනු චහමික දිහනහඹක
දික්ඕවිග කන්කහහමිරහගේ යහජනි කුභහරි ගුණයත්න
දික්කුඹුයගේ තිළිණි උදඹහදිනී දික්කුඹුයගේ
දිනමුල්ර කන්කහනභරහගේ ලහලිකහ දිල්රුක්ෂී
දිනහ විජඹන්ති කුභහරි උඩුගදනිඹ
දිගන්හ නියහජලි යත්නහඹක
දිේපිටිග ගගදය චන්දිකහ කුභහරි ගෝභයත්න
දිමිහගු කන්කහනභරහගේ නදීපෘ දිල්හනි
දිඹිඹන්ත්ගත් ගගදය කිහලිකහ ක්රිසණ තිලිණි විභරවීය
දියුණගල්රගේ නදීපකහ ප්රිඹදර්ලනි කුරයත්න
දියුණුගල් ගේඩි දුයඹරහගේ නිරුක්ෂිකහ ජීනී ගප්රේභදහ
දියුණුගල් ගේඩි දුයඹරහගේ මීනහ තයහගනී ගකෞරයහ
දියුණුගල් ගේඩි දුයඹරහගේ ත්රහ හජීනී කුරතුහග
දියුණුගල් ගේඩිදුයඹරහගේ දිගන්හ භධුභල් කුභහරි
දියුණුගල්ගේ අචරහ වින්දිකහ කුභහරි
දියුණුගල්ගේ අශිකහ ඉහරි වික්රභනහඹක
දියුණුගල්ගේ යිංකහ ප්රිඹදර්ලනි ගගනවියත්න
දියුණුගල්ගේඩි දුයඹරගේ ගනතලි නදීපහ නහභයත්න
දියුණුගල්ගල් ිරවහනි ප්රහිරකහ
දියුනුගල්ගඳඩිදුයඹරහගේ දඹහනී ගේඳහලිකහ දර්භදහ
දියුනුගේ සුදත් ඳතිනහඹක

846454136V
895441007V
916262108V
199380501550
932234130V
887162522 v
895543896 V
197676603005
912804399v
198068910068
875994280V
877000850 V
877892328V
905013823 V
886080301V
955313658V
896400177V
199251401453
885773486V
888610480v
875380559V
857281691V
938151741V
886231911V
198251703030
937642547V
925391727V
197572901886
742360938V

දිලීය දිමුතු කුභහරි ජඹිංහව
දිවිඹගවගේ භධුයහිර සර්ණ වහිං අභයගේන
දිවිගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ චමින්ද මිඳත් දිවිගේකය
දිවුල්ගසපිටිඹ ආයචිචිරහගේ මීය දර්ලණ දිවුල්ගසපිටිඹ
දිහනහඹක ආයච්චිරහගේ චිනි ධනුෂිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක කලුආයච්චිගේ භගවේෂි පර්ණිභහ යණිංහව
දිහනහඹක කිරිවහමිගේ නිභන්ති විජඹයත්න

835840107v
89853411 v
902041672V
930981281V
198980110042
927132842 V
895613746V

දිහනහඹක ඳතියණගේ ඉහයහ දභහලි වීයසුරිඹ

199474903841

දිහනහඹක ඳතියනගේ ඹසටිකහ පිඹදර්ලනි හරහන්ද

896434551V

දිහනහඹක ඵ්ඩඩහයරහගේ ජනිත් උදඹහග ඵ්ඩඩහය ඇවළගල්ගඳොර

901900132v

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරගේ භල්හ භධුන්ති දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධිකහ ප්රිඹදර්ලනී ගවේයත්
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ ගේන්දි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අභයහ පිඹසීලි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අභහලි තයහගහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිතහ යහජනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිත් භධුහක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර රුන් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර රුන් ඵ්ඩඩහය
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ දිල්රුක්ෂි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ ප්රිඹහජලී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අගෝක ඵ්ඩඩහය දිහනහඹක

946310182V
838134920V
887944237V
786132479V
198550402860
847984139V
923061258V
922571961V
913290445V
198855504334
898293700V
902783245 V
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දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ හජීනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දික ඵ්ඩඩහය දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දීපරී ගවේභභහලි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ උදඹහගනී යත්නභරර
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්ෂිකහ භදුන්ති
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උත්ඳරහ චහන්දනී දිහනහඹක

947963635V
892280380V
926291912V
905822594V
927463920V
886553544V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උගේක්හ භදුලහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දිකහ වහනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනි අනුරුද්ධිකහ

905721720V
906980851V
915782787V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ ජඹවහිං දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගකෝකිරහ ගේන්දි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහ භධහණී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි ප්රිඹදර්ලනි ජඹභහගලිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් යිංක ම්ඳත්
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගගෝතමී ජඹතිස
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ කුභහරි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුර්ශිකහ ප්රිඹදර්ලනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ කුභහරි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ දභඹන්ති දිහනහඹක

947321781V
907421856V
877840417 v
906272040 V
901311200V
887680639V
947602446V
897720477V
867141278 V
916320922V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ මිහියහනි
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චභනි දීපපිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චභරි දිල්වහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ප්රගඵෝධනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චගභෝදි පර්ණිභහ භධුහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහභලී ගවේයත්
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිකහ රක්භහලි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිණි හනහ
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිනී රුන්තිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහලිකහ වර්නි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තභහලි භදුහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තහරිකහ චතිනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිරහක යවිරහල් තිරකයත්න
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දක්ෂිකහ නිපුනි ම්ඳත් දිහනහඹක
භළණිගක්
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි භධුෂිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්කහ භධුහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්කි භලීහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්මිණි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහය භගඹෝමි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ ප්රිඹදර්ලනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහජලී උගේක්හ දහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ධනහඡඹ ම්ඳත් කරැණහයත්න
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නහරනී භළණිගක් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නහලිකහ දභඹන්ති
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ දිල්වහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝණී උගේක් හ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ අභයහගනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහමිණි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ දර්ලනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පුසපිකහ දිරහනි දිහනහඹක

897941953V
935012813V
867830154V
908350707 V
918353615V
947321358V
895160482 V
928454266 V
198777502895
198970501109
927881900V
936210449 V
832825158V
935042690V
937610220V
937692331V
925600954V
897320061V
896460978 v
855262274V
906961784V
922761108V
916443510v
198872601938
898284077 V
866191859V
847583738V
928164616 v
896923447V
897011239 V
935412277v
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දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රබහත් ප්රිඹහකය යරඳනහ
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඵන්දු දරුන් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධිනි කුභහරි ජඹයත්න
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහගර ප්රහද් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භනීහ යවින්ද්රනී දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යභයහ කුභහරි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යහහිරකහ හනහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ නිලහන්ති දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගර්ණකහ දභඹන්ති දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණි භහලිකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රලිත් කුභහය දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රහිරු ප්රබහත් දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජියහ කුභහරි ජඹර්ධන
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්ති තනුජහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විජිතහ දිරහනි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විධුය අනුහග ඵ්ඩඩහය දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විලහකහ භදුහනි නයත්න
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ වර්ලණී දිහනහඹක

921160151v
198903400415
886520417 v
198832800970
866281971V
198864200994
797404098V
826313854V
846871080 V
887700028V
920781632 V
910230247V
856801497V
198462000703
198854700076
942431287v
198979600621
896550187V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහනිකහ එදිරිිංහව

917190780 V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභහ නිල්මිණි දිහනහඹක

797593729V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තරහ කුභහරි

885602738V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්රහ භදුබහෂිනි යරඳනහ

908581555v

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි දිල්වහයහ ජඹගේන

936410960 V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්ධයහ ප්රිඹදර්ලනි

868442310 v

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භන් කුභහය දිහනහඹක

900903081V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තහ කුභහරි දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහලී ගභත්භහ දිහනහඹක

895631213 V
957342701V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුජහනී කුභහරි දිහනහඹක

888350314V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුදර්ලනී නියහගහ දිහනහඹන

198179603080

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ කුභහරි දිහනහඹක

876140950V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහග උදඹකුභහය දිහනහඹක

861791610v

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහජ් ඳිංදු දිහනහඹක

923284958V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි ගකෝෂිරහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වෂිණි නිගක්රහ දිහනහඹක

927963353 V
937761074V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වන්තිකහ කුභහරි දිහනහඹක

875800485V

දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේසුදර්ශි අහිරකහ දිහනහඹක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරෆගේ ගවරපිග ගගදය උගේක්හ රුන්ති
දිහනහඹක

807120069V

දිහනහඹක ගභොගවොටිගහරරහගේ දීපපිකහ ප්රිඹදර්ලනි දිහනහඹක

947221906V

දිහනහඹක ගභොගවොට්ගරහගේ ලහනිකහ ලයහභලී උදඹ කුභහරි

897882060V

දිහනහඹක ගභොගවොට්ගහරරහගේ යජිතහ රුක්භහලි ගේනහයත්න

918441261 V

දිහනහඹක ගභොගවොට්ටිරහගේ දමිතහ උඳභහලී දිහනහඹක

946342688V

දිහනහඹකගේ නිභහලි ිංන්තිකහ යහජඳක්

848381861V

දිහනහඹකගේ බහගයහ යහගනී දිහනහඹක

925532282V

දිහනහඹකගේ වින්ධයහ වෂිනි ප්රමුදිතහ ජඹතිරක

928213960v

දිහනහඹකගේ සුගර්ලස භධුයහග දිහනහඹක

860303507V

දීපකිරි කෆ ජඹභව මුදලිගේ දඹහනි රපිකහ ජඹභව

198965000953

888233806V
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දීපගල්ර මුදඹන්ගේරහගේ ගභෞලි ිංතහයහ දීපගල්ර

935481155V

දීපගල්ගල් මුදිඹන්ගේරහගේ කුසුමි කුභහරි ජඹර්ධන

936621635V

දීපගල්ගල් මුදිඹන්ගේරහගේ ගෞභයහ සුමුදුභහලී දීපගල්ර

947770748V

දුේගන්නහ යහරරහගේ ධම්මිකහ ප්රිඹදර්ලනී දනහඹක

895192600V

දුේගන්නහයහරගේ දුරහජනහ දිනුෂි ඇල්ගල්ගඳොර

878660897V

දුනුිංහව ගද්ගේ චතුරි භධුලහනි

908491807V

දුනුිංහව ඳතියණගේ අනුයහධහ භහලි

886252234 V

දුනුිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චරිතහ යහහගනී දුනුිංහව

888363157V

දුන්ර ඳතියණගේ නදිකහ නිගයෝහනි කුරයත්න

198350604395

දුරහ ගද්ගේ ලයහමිකහ ඉසුරු ජඹතිරක

905254855V

දුරහ ගද්ඹරහගේ ිංගයෝමි භදුභහලි ගප්රේභිංරි

917661723V

දුරහනි ඔල්ගහ කුළුඳන

856631850V

දුගේ ඉයහගහ නී ධනහජහලි කුභහයිංහව

198780803164

දුරහගේ වර්ෂි භධුභහලී යණතුහග

916161964V

දූරහ ගද්ඹරහගේ සුගරෝචනහ භධුන්ති විභරිංරි

946113530V

ගදනිපිටිඹ ඉවශගේ ක්රිහන්ති අනුයහධිකහ ගුණර්ධන

896113720V

ගදනිග ගගදය නිලහරහ ප්රිවදර්ලනී ගදනිග ගගදය

918262180V

ගදමගගවපිටිග ගගදය දිපිකහ කුභහරි ගුණයත්න

898010775 V

ගදරහකහගේ මයහභලි භධුෂිකහ විගජ්ිංහව

958052928V

ගදරහකහගේ සුඡහනි භධුබහෂිණි ඡඹසුරිඹ

198940601576

ගදරන් කච්චහරිගේ ගද් භදුහක අභයදහ

882200043V

ගදල්ගගොඩ ගද්ගේ ඉභල්කහ දුරහජලී මිහිදුකුර

927781042 V

ගදල්ර ලිඹනගේ ඉන්තිකහ චතුයහිර අභයවික්රභ

905882481V

ගදළලිගගොඩ ගභගේ ගන්යහජනහ දිල්වහනි වීයචන්ද්ර

905821253V

ගදහිත්තගේ අජිත් ගප්රේභකුභහය

802041829 V

ගදහිරගේ කල්ඳ භධුහ

199212600075

ගදහිරගේ නිගම්හ හජිනී

935290686V

ගදගවල් ගභඹරහගේ නහලිකහ කුමුදුභහලි ජඹිංහව

915150098 V

ගද්දුනුපිටි ගගදය සුගන්දිකහ දිල්රුක්ෂි ගද්දුනුපිටිඹ

877731359V

ගද් ඳතියණගේ දිලිණී භධහ ගේනහධීය

897631768 V

ගද්ිරරි මුදිඹන්ගේරහගේ කවින්දයහ චතුයහනි ගවයත්

936882676V

ගද්ිරරි මුදිඹන්ගේරහගේ තුහරි භධුබහෂීණී

905620746 V

ගද්ිරරි ගවේගේ තගනෝජහ ප්රිඹදර්ලණී ගප්රේභිංරි

898001423v

ගද්ගේ චන්ද්රිකහ ගෝභිංරි

888212337V

ගද්තහ ගඳේඡරහගේ රුක්ෂිකහ ඡින්ති කරුණහයත්න

928473864V

ගද්තහ ගේඩි දුයඹරහගේ නිගම්ෂිකහ භධුහනි වීයතුහග

925802034V

ගද්තහ ගේඩි දුයඹහරගේ තනජහ වන්ති කුභහයිංහව

198969601500

ගද්තහ ගේඩිගේ තිලිනි භධෂිකහ ආයුයත්න
ගද්තහගේඩි දූයඹරහගේ දිගන්ලහ නිල්මිණි කරුණහයත්න

947022393V
837333377V

ගද්නහයහඹන වීයිංහව කන්පිගගගදය දිනුහ වහනි වියිංහව

937232381V

ගද්පුය ගද්ඹරහගේ ඉන්දික භල්කහන්ති ගද්පුය

905072781V

ගද්ප්රිඹගේ යසමි දිල්වහයහ උඳහල

937262701V
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ගද්ිංහව ආචිචිරහගේ ගොයන්ජන ඵන්දුප්රිඹ ගද්ිංහව

843443621 V

ගද්ිංහව ආයච්චිරහගේ කසුන් ගවේභන්ත දිහනහඹක

870241593V

ගද්ිංහව ගගදය නිහරහ පුසඳභහලි ගද්ිංහව

938553432V

ගද්ිංහව නහයහඹනරහගේ දුමින්ද භහධ හජී ගද්ිංහව

921480245V

ගද්ිංහව ඳගඵළඳි මුවන්දියම්රහගේ නිලුහ චහන්දනී

197974300730

ගද්ිංහවගග පජිභහ දිල්රුක්ෂි

915352260V

ගද්ිංහවගේ දිමුතු ප්රමිරහ විගජ්දහ

887232776V

ගද්හ ආයච්චිගේ හලිඹ භධුයහග භන්ත

931800647v

ගද්හර ත්ගත් ගගදය ප්රිඹන්ත උපුල් කුභහය ජඹවීය

851072748V

ගදොඩන්කුඹුයරහගේ ශ්රිඹහණි ගවේභරතහ

198452000181

ගදොඩම් මුල්රගේ සුනීතහ පුසඳහ කුභහරි

198881300900

ගදොඩම්කුඹුගර් මුවන්දියභරහගේ නදීපහ භධුහනී ගදොඩම්කුඹුය

886750097V

ගදොඩම්ගවමුර ගගදය අමිර රුන් ගෝභවීය

881180200V

ගදොන් තිලිනි නිහරහ ආරිඹිංහව

917562407v

ගදොන් නදීපහ කුභහරි යණිංහව

938460671V

ගදොන් පීරිසරහගේ භදුෂිකහ රක්භහලී අගේයත්න
ගදොන් භනුගල් අන්ද්රහදි මුදිඹන්ගේරහගේ අගයෝහ විදුයන්ිර අන්ද්රහදි

916740905v

ගදොන් ලුවිස ගවේහ ක්ඩඩම්බිගේ නිහරහ ප්රිඹදර්ලනි

906472392V

ගදොන් ශින්ති රක්භහලි විගජ්ිංහව

835724026V

ගදොන්ඳහරගේ ගරෝචන අනහ ප්රනහන්දු

920972659V

ගදොඵගර ඳතිරැන්නළවළරහගේ ගවේභහලී ජීන්ති ජඹගේන

836220137V

ගදොමිගේ විතහයභරහගේ නදීපහ ලයහභලී දඹහනන්ද
ගදොමගම්භන නහයහගස අහගේ වශිණි භදුලහනි

946723053V
199182203827

ගදොමගගොල්ගල් ගගදය සුභහලී නිහරහ රක්භහලී කුභහයිංරි

946122360V

ගදොයණෆගගොඩ මුදිඹන්ගේරහගේ තිහණි ඡඹිංහව
ගදොළුගර වීයිංරි අග හ අන්ති ආරිඹගේන

925520829V
905692160V

ගදෝන කුන්තරහ භධුහණි ජඹවික්රභ

906702444 V

ධනඳහර මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්ශිකහ ශ්රිඳහලි

927521857 V

නඩයහජහ නිගයෝණී

946461822v

නත්තයමිගඳොත තසුන්දය කහකහනමිගේ විංනි පුන්යහ මිඳත්

937191006

නදිකහ දිලිනි ගදමුල්ර

777162632 V

නදිකහ දිල්වහනි කුරුේපු ආයචිචි

858540879 v

නදිකහ දිල්වහනි මුවන්දියමිගේ

198667103898

නදීපකහ දිල්වහනි කුරුේපුආයච්චි

858540879V

නදීපහනි කවීජහ නිඹහගභ

898193977V

නන්එදිරි ආයච්චිරහගේ ගෞභයහ දභහලි

907402355V

නන්එදිරි ගද්ගේ චතුය භධුහන් දඹහයත්න

920442684V

නන්එදිරි ගද්ගේ චහභරී අග හ ධර්භයත්න

858432308V

නන්දුහ ගද්ගේ යභයහ කුභහරි ප්රිඹදර්ලනී

907921093V

නමුත්තුඩුගේ ලිඹනගේ ගදොන් රිද්මි භදුලහ හිභහෂිනි ලිඹනගේ

917370400v

නයිදහ විහුම්පුයගේ නිගයෝහ රක්භහලි ගප්රේභයත්න

875592785V

නයිගද මුවන්දියභරහගේ ඉභහලි භධුහනී

906832003V

946860158V
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නයිර ඳතියහනළවළරහගේ භගනෝජහ හිගයෝෂිණි ජඹිංහව

895253529 v

නයිර ඳතියන්නළවළරහගේ භගනෝජහ හිගයෝණී ජඹිංහව

895253529V

නයිර ගල්කම්රහගේ ලහනිකහ හිභහණි වික්රභිංහව

937141467V

නගඹෝමි බහගයහ භයිංහව
නයර වත්ගතොගගේ ගනලුහ ප්රිඹන්ජලී
නයිංහව ගක්ය ඵ්ඩඩහයරහගේ පුහචියහර විදහගනරෆ ගගදය නදීපහනි
ත්රහ තිරකයත්න
නයිංහව ගක්ය ඵ්ඩඩහයරහගේ පුහචියහර විදහගන්රහගේ ගගදය වර්ණී
නයිංහව

888180532V
199457200077

නයිංහව ගක්ය ඵන්ඩහයරහගේ චින්තන ප්රබහත් කුභහය නයිංහව

841750110V

නයහපිටි මුදිඹන්ගේරහගේ රුන් චහභය අගේිංහව

932302039V

නනන්දන් ජීනී
නයත්න ඳතියනරහගේ ගේරහ මිහියහනි ගේභතිරක

947113941V
946421936V

නයත්න පුල්හිරිඹරහගේ නිගයෝෂිකහ දිරහනි විගජ්දහ

948321912V

නයත්න පුල්හිරිඹරහගේ නිහරහ දිල්රුක්ෂි විගජ්දහ

936391877V

නයත්න මුත්තරහගේ ආලහ රක්භහලි ගගනවියත්න

888092307V

නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අචින්ත ඉසුරු චතුයහග

920942059V

නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ අගඹෝමි අේයහ නයත්න

896280597V

නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනි දර්ශිකහ කුභහරි
නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ගරනුරි තයහගහ නයත්න
නයත්න වික්රභිංහව ජඹතිරක ඳ්ඩඩිත හර මුදිඹන්ගේ
යහරවමිරහගේ උදහනි ප්රහිරකහ කුභහරි දුල්රෆ

927390531V
936681310V

නයත්න ගවේනඹරහගේ අනුෂීකහ ජිනි නයත්න

915723349 V

නයත්න ගවේනඹරහගේ අනහ සර්ණහ භහජලී නයත්න

917913234V

නයත්න ගවේනඹරහගේ තනුජහ රක්භහලි ජඹයත්න

875770845 V

නයත්න ගවේනඹරහගේ දිනුහ ප්රිඹහිරකහ නයත්න

895541192V

නයත්න ගවේනඹරහගේ හිභහලි භධුහනි

876520206V

නයත්න ගවේනරහගේ භහජුරහ සුදර්ලනී කරුණහයත්න

907933580V

නයත්න ගවේභිංරිගේ සුජීහ කුභහරි නයත්න

938640505 v

නයත්නගේ තනජහ ප්රිඹන්ති නයත්න

198856101192

නයත්නගේ ඵර්ත්වහඩ් බිඹගත්

880611020V

නයත්නගේ භගවේිංකහ දිරහනි නයත්න

926941860V

නයත්නරහගේ ක්රිහන්ති භදුහනී ජඹර්ධන

907770311V

නයත්නරහගේ දර්ශිකහ ධනහජනී නයත්න

945770066V

නහනගේ ගදොන් භගනෝජි නිහරහ

885931847 V

නහඋර ඳල්ගිල්ගුරු අිහයච්චිගිේ උදහනි ිංතහයහ විභරිංරි

199162401046

නහගන ගගදය නිරහකහ ගවේයත්

198256402145

නහගගොඩ විතහනගේ ධනහජනී දකුභහරි යණවීය

908410416V

නහනඹක්කහය මි ගගොඩකන්ද ආයච්චිගේ ජිනි කුභහරි

906332612 V

නහනහඹක්කහය කහරිඹමි වපුතන්ත්රිරහගේ නදිකහ නහනහඹක්කහය

945452211 V

නහනහඹක්කහය කුරුේපු ආයච්චිගේ ගනෝජහ ගේන්දි

917790906V

නහමුනි ආයචිචිරහගේ නහලිකහ ගප්රේභතිරක

875692534 V

නහමුනි ආයච්චිල්රහගේ හිභහහ වර්ණී කුභහරි

887503095V

නහඹකයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ විලස කහන්ති යණිංහව

925442216V

925922307v
885512950V

898281051V

39

නහඹක්කහර් ඉගයෝහ රක්භහලි ප්රනහන්දු

847562595V

නහයහගර කහකහනම්ගේ අග හ තුහරී භධුහනි

948501775V

නහයම්ගඳොර ගගදය තයහගනී නිගම්ෂිකහ කුරතුහග

885671632V

නහයිංහව ගද්ගේ දමිමිකහ චතුයහනි නහයිංහව

898131459 V

නහයිංහව ගද්ගේ දුයන්ති චතුරිකහ යණිංහව

875900781V

නහයිංහව ගද්ගේ ප්රිඹන්කහ කුභහරි නහයිංහව

897560976V

නහයිංහව ගද්ගේ හිභහලි ජඹරක්සමී ගෝභිංරි

19817351093

නහයිංහව ගද්ඹරහගේ තක්ෂිරහ භහලී ජඹිංහව

895202916V

නහයිංහව නහනහඹක්කහයරහගේ නිරහකහ ඉහණි නහයිංහව

896313991V

නහයහඹන ගගදය අභහලි නිරහිරකහ කුභහරි

926040596V

නහයහඹන ඳගඵළන්දරහගේ අනහ දීපඳහනි නහයහඹන

198982800110

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ ගහගහ කුභහරි ඵ්ඩඩහයනහඹක

886030266V

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ ිරවහනි අනුයහධහ ගවේළන්ගඳොර

926173359V

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ ජනිත් චහනක ඵ්ඩඩහය වළළන්ගඳොර

199328905072

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිඳ හලිත ඵහඩහය

901672431 V

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ අනුයහධි කරැණහතිරක

796930420V

නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි කුභහරි නහයහඹන

935091896V

නහයහගවේන්පිගගේ රැහනි දුලීහ ශ්රිඹන්ති ගකොසතහ

926390880V

නහහනගේ ගදොන් භධුක ප්රබහත් වීයගේන

942481950V

නහවිභන විදහනගභගේ වන්ති ගනතිකරහ නහවිභන

198182004809

නහවුරුභ ගුරුගේ බහගයහ ප්රගඵෝදනි ගුරුගේ

917803471 v

නහවල්ගල් මුදිඹන්ගේරහගේ අන්ති සර්ණභහලි

886260547V

නහවල්ගල් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි ප්රිඹහිරකහ ජඹරත්

936151930 V

නළකළත් නයිගදරහගේ ලහනිකහ භධුහණි කරුණහයත්න

926961209V

නිකරන්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ තහරිකහ නිභන්ති

888480170V

නිපුතච්චහරි ගණිතඹරහගේ නිහරහ විභරිංරි

915932533V

නිභන්තිකහ නුහගනී වීයගකෝන්

198279403053

නිභල් ගජෝතියත්න

751632967V

නිභල්කහ තිලිණි අගේිංහව ජඹර්ධන

915070523V

නියහජී විගජ්වීය ඳගඵළදිගේ

198169001731

නිගයෝෂිකහ චතුයහණි රුඵිංහව

876283638V

නිරගම් යහරරහගේ අනුහ ගඹහනි කුරයත්න

198976500495

නිලුකහ දභඹන්ති කුභහරි ඵන්නක

197957001761

නිවුන්වළල්රගේ අනුහ රක්භහලී ගඳගර්යහ

198776601830

නිලසලහක ලිඹනගේ ශ්රිඹහ කුභහරී කරුණහතිරක

908371895V

නිලසලහක ල්භලී උගද්ශිකහ යහජයත්න

866240248V

නිලසලහකගේ දිලසනහ උගද්ලනි ගප්රේභයත්න

905842676V

නිලසලහකගේ හලිකහ ප්රිඹදර්ලනී

885670512V

නිලසහකගේ නිහදි ධනුසකහ භයණහඹක

199380004358

නිහරහ දභහලි ගහගවේගේ

866283613V

නිිංතහ නිගයෝෂිණි වීයිංහව

896393723V

නිවභතුල්රහ ෂහතිභහ නිසයහ

937933037V

40

නිශගම් යහරරහගේ චතුයහග දීපේත ඵ්ඩඩහය ඒකනහඹක

911880458V

නුන්ති දිනීහ ජඹිංහව

946733342V

නුන්ති බහගයහ ත්තගේ
නුය ගගදය දිලිනි භධුහනි ප්රිඹදර්ලනී

945270969 V
905073486V

නුය ඳක්ගේ යජින්ද්රහ චන්ද්රිංරි

199080404401

නුය විදහනගේ අනුහ දිල්රුක්ෂි විදහනගේ

916642210V

නුයඳක් දුයඹරහගේ සුබහෂිණි වික්රභිංහව

857854314V

නුයඳක් ගේඩිගේ දිල්වහනි

917553300V

නුයඳක්ගේ දිලුමි ගකෞරයහ ධර්භයත්න

917120510V

නුයඳක්ෂගේ ගඹෝණි චගභෝදිකහ දිහනහඹක
ගනත්තිංහව අේපුවහමිරහගේ භධුහනී නිගක්රහ ගනත්තිංහව

937511094 V
915503578V

ගනත්තිංහව මුදිඹන්ගරහගේ භගනෝදයහ වර්ණී

886870639V

ගනත්තිංහව ලිඹනගේ කුල් චභත් නිලසලහක

199317200800

ගනත්ති කුභහය අේපුවහමිරහගේ චුරනි දනුසකහ ගේනකුභහය

847852674 v

ඳ.ග.යහ.ධනන්දිනි භහලි ධර්භගේන

926521900v

ඳහචනහදඹරහගේ දුරහජලි භධුෂිකහ ජඹතිරක

945171650V

ඳහචත්ගත්ගගදය චන්දිභහ නිගයෝහ ගුණයත්න

198176000140

ඳගඵළදි මුවන්දියභගහගේ අචින්තිකහ උභඹහගනී කරුණහතිරක

925473898V

ඳගඵළඳි ආයචිචිගේ හභලි සුගර්ෂි ඳගඵළඳි

816441463 V

ඳගඵළඳිගවට්ටිආයච්චිරහගේ වහනී ගවට්ටිආයච්චි

927031760v

ඳට්ටිවිර යහල්රහගේ නිභහලි සුයහගහ

198877701413

ඳතකණුගගොල්ගල් ගගදය චතුරිකහ ජිනි ඳද්භිංරි

877610845 v

ඳතියණ දිහනහඹක නදීපහ ශ්රීභනී විගජ්ර්ධන

198876200172

ඳතියණ දිහනහඹකරහගේ නදීපලහ රක්හන් ිංරිර්ධන

903270632V

ඳතියණ ගදොන් ගවන්ද්රික් වික්රභිංන්වරහගේ නිරහකහ කුභහරි

777351478V

ඳතියණ ගවේයත්රහගේ සුධීයහ දභඹන්ති කුභහරි

198760701169

ඳතියණගේ නිලහනි ප්රහදිකහ

906281775 V

ඳතියන්නළවළරහගේ අග හ භධුන්ති

927222124V

ඳතියන්නළවළරහගේ ඉන්දික චමින්ද ඳතියන
ඳතියන්නළවළරහගේ උගද්ශිකහ භදුභහලි

881242400V
946431648V

ඳතියන්නළවළරහගේ ජඹනි චහඹහ ගුණගේකය

928532100V

ඳතියන්නළවළරහගේ තුහරි හකහ ඳතියණ

905463195V

ඳතියන්නළවළරහගේ දිඳහහජලි කුභහයිංරි

917774307 V

ඳතියන්නළවළරහගේ භල්කහ ඳත්භ කුභහරි ඳතියණ

918072039V

ඳතියන්නළවළරහගේ ගොලිනහ ඳද්භ කුභහරි

767050844V

ඳතියන්නළවළරහගේ ලහනිකහ තිලිණ ඳතියණ

886913427V

ඳතියන්නළගවරහගේ එයහග ජීන් ඳතියණ

198419510065

ඳතියන්ගන්ගවරහගේ කල්ඳනි සුයහිරකහ ඳතියන

897661039 V

ඳතියහඡ මුදිඹන්ගේරහගේ ගයෝඡහ රක්මීණි ඳතියහඡ

787290841V

ඳතියහජ ආයචිචිරහගේ මුදිතභහරහ වීයගේකය

828413236 V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අහජලී නිපුනිකහ

948232456V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අචරහ නිල්මිණි කුභහරි

916611900V

41

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අචිනි උගම්හ ඳතියහජ

945960043V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අජන්තහ රක්සමි ඳතියහජ

857392108V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ අහනි

926230727V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අග ස භධුහක ඳතියහජ

933141489V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ අලහ යහගනී ඳතියහජ

896991248 V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ චරුණි භධුභහලි

947881302 V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ භධුහණි ඳතියහජ

907953424V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ භගනෝජහ රන්ති
ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ වර්ණී ඳතියහජ

916692021 v

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ නහලි ඳතියහජ

867881336 V

ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ ිංප්රබහ භධුභහධවී ඳතියහජ
ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ විංනි ලශිප්රබහ ඉහගයත්න

925360783V
946601128V

ඳතියහජ මුදිඹහන්ගේරහගේ අහක ඉදුනිල් ඵ්ඩඩහය

892772959V

ඳතියහජ න් යණිංහව අේපුවහමිරහගේ රුන් කිත්ිංරි යණිංහව

883652738 V

ඳතියහජ ගවේභචන්ද්රරහගේ දිරහනි ප්රිඹදර්ලනි සුබිංහව

886312946V

ඳතියහජ ගවේයත්රහගේ නිගයෝන් භදුහක ගුණර්ධන

199317701051

ඳතියහජ ගවේයත්රහගේ වර් භධුහ ගුණර්ධන

199023403067

ඳතියහජ ගවේගේ උගම්හ රුක්හනි ගුණයත්න

886750935V

ඳතියහජ ගවේගේ ගනොගඹල්කහ චතුයහග

936561047V

ඳතිරැන්නළවළරහගේ භධුහනි ඉගම්හ තිරකයත්න
ඳතිරැන්නළවළරහගේ ලනුක තිරහග ඳතියණ

937033290V
931560980V

ඳත්තගඳරුභ ආයච්චිගේ ගදොන් හගීතහ භධුන්ති

917491720v

ඳත්තිනි කුටිටිගේ ඕදි ගකෞරයහ ගනෝනිස

937250622V

ඳත්ගේරිඹ අේපුවහමිරහගේ දිනහ ඳත්ගේරිඹ

888263330V

ඳත්භරහල් ඵන්දුරරහගේ ප්රිඹදර්ලනී ඵන්දුරගේ

198755003480

ඳනමිඵය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ අනුරුද්ධි විගජ්ිංහව
ඳනම්ඵය මුදිඹන්ගේරහගේ අභහලි කහහචනභහරහ ඳතියහජ

906002779V
935621852V

ඳනම්ඵය මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර හජී කුභහයිංහව

880930630V

ඳනම්ඵය මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනී නිගම්ෂිකහ ඳතියහජ

946303402V

ඳනම්ඵය මුදිඹන්ගේරහගේ සුනිල් කුභහය ඳතියහජ

199304901268

ඳනම්ඵයහ මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි භදුෂිකහ ධර්භගේන

938283940V

ඳනහඩු ගගදය මීය භධුන්ත

883620712V

ඳනහර කහකහනරහගේ දිල්රුක්ෂි ගෞභයහ කුභහරි

876600781V

ඳනහර විදහනරහගේ රුවිනි ඉගර්හ කුභහරී

907572595V

ඳනික්ක ගද්රහගේ චම්ඳහ දිල්හණි ගප්රේභචන්ද්ර

885693393v

ඳන්තිග ගගදය භධුෂිකහ රක්භහලි චන්ද්රයත්න

908650158V

ඳන්නිගර ගභගේ මුද්රහ ඳන්නිගර

888413715V

ඳන්ත්ගත ගගදය තුහරි භධුහගනී කුභහරි

906960605v

ඳන්හිද ගද්ලඵන්දුරහගේ උත්ඳරහ ජඹමිණි වීයසරිඹ

945014890V

ඳයගේ ගගදය වීයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ිංතහයහ ගකෞලරයහ වීයසරිඹ

885433189v

ඳරනි අේඳන් උදඹගීතහ

897552400V

ඳරගනි ආයච්චිගේ නදීපෂිඹහ නිල්මිණි

198972603211

946372420V
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ඳලිගහ ගද්ඹරහගේ ශ්රිඹහනී භධුෂිකහ ප්රිඹදර්ලනී

915852440V

ඳලිගහ ගඵල්ගගොඩඹරහගේ ජිත් දිහනහඹක

912392384 V

ඳලිසකහය මුදිඹන්ගේරහගේ චරිතහ භධුහනි යණිංහව

907792072v

ඳල්ලිමුල්ර කපුගභගේ පියුමි ප්රහිර

198865301494

ඳල්ගරපිටිගඹ කහකහනභරහගේ ඉගර්හ චහභලී පීරිස

847000414V

ඳල්ගරමුල්ර යහරරහගේ නර්භදහ ධනන්ජනී කුභහරි ඳල්ගරමුල්ර

915880851v

ඳල්ගරමුල්ර යහරරහගේ යහදරි කහහචනභහලි ගුණතිරක

199365300680

ඳල්ගරවහ ඵහරසරිඹ ගගදය ගඹහනි චන්දිභහ ඵහරසරිඹ

875841718V

ඳල්ගරවහ භරන්ත්ගත් ගගදය නිලුකහ දිල්වහනි කළකුරන්දය

796700831V

ඳල්ගල් කන්දරහගේ මුද්රහ ගවිවින්දි කරුණහයත්න

917401713V

ඳල්ගල් මුල්රගේ ලහලිකහ දිල්රුක්ෂි ඳල්ගල්මුල්ර

916271190V

ඳල්ගල් මුල්රගේ සුයහග නුන් චන්ද්රිංරි

930121983V

ඳල්ගල්ගභ දුයඹරහගේ නගඹෝමි තන්ෂිරහ ආරිඹගඳොර

198950501004

ඳල්ගල්මුල්ර යහරරහගේ කහහචනහ කුභහරි ඳල්ගල්මුල්ර

198883400777

ඳල්ගල්මුල්ගල් යහරරහගේ මිය ඵ්ඩඩහය

901420874V

ඳල්ගල්ගරඹරහගේ ගඹහනි කුභහරි තිරකයත්න

199253600856

ඳසගම්භන මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ පුසඳ කුභහරි

937120176 v

ඳසගගොඩඹහග ගගදය ගගගර්හ ලයහභලි ගවේභන්ත

916800541 V

ඳවර අරගල්ගල් ගගදය ගඹහනි දිල්රුක්ෂි යභයරතහ

865421044V

ඳවර ගගදය ඉන්ද්රනී ගේනහයත්න

877010570V

ඳවර භහරුක්කගේ චහමිනි වර්භහලි රඳිංහව

928044912V

ඳවශ යහතිරක ගගදය නිගම්හ කුභහරි චන්ද්රයත්න

875231979V

ඳහනදුය ගද්හඹරහගේ විනීතහ භයක්ගකොඩි

198283603166

ඳහනම්ඵය ආයච්චිරහගේ දර්ශිකහ කුභහරි

915402275V

ඳහරභ්ඩඩඩිගේ ලෂිනි උගේක්හ ප්රනහන්දු

915041485V

ඳහලිත ඳතියත්නරහගේ නිගයෝහ කුමුදුනී වීයසරිඹ

927483173V

ඳහවුලු ආයච්චිරහගේ අනුරහතී

777931903V

ඳහවුළුගේ ශ්රිඹහනී භල්ලිකහ

197874402722

ඳළනවළටිගඳොශ මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්ශිකහ නි

856031233V

ඳළරත්ත විතහනරහගේ ඉභහලි එයහදිකහ ජඹසුන්දය

877011186V

ඳළල්භද ඳතිරැන්ගනගවරහගේ ලීරහන් චන්න ජඹහක ගුණතිරක

921780672 V

පිහගභගේ ගදොන් නිගම්ස ගද්වින්ද

922982597V

පිටිගර ආචහරිගේ නිරහකහ ප්රගඵෝධනී

906133547V

පිටිගර ගභගේ කනිසකහ භදුහනි ගභගේ

925982377V

පිටිගරගේ ගදොන් ඉගර්හ කුමුදු කුභහරි පිටිගරගේ

876661071V

පිටිග ගගදය ඉගයෝෂිකහ භධුබහෂිණී කුභහරි

946290955v

පිදිවිලි ගගදය නගඹෝමි කුභහරි ඉරහගයත්න

907031926V

පිනහ ඳනික්කිඹරහගේ භගනෝජ් ගේනහධිය

891020430 V

පින්නගගොඩ ගේභර්ධනරහගේ චමිකහ රුණි

827140074 V

පින්නර ගවේහඹරහගේ ශිකහ චහභලී ආරිඹහල

896100319V

පිඹදි ගභගේ රුගම්ලහ උදඹන්ගනි

867331131 v

පියුමි බුද්ධිකහ ජඹර්ධන

915371094V
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පියභහගේ යත් කුභහය ජඹගේකය

880560360 V

පිහිලිකුඹුගර් ගගදය තිරහනි ප්රිඹදර්ලනි භයිංහව

936231268V

පිහිල්රගහහ ගගදය න්ධයහ නිල්මිණී ගුණතිරක

937011580V

පී. එල්. ඒ. හජීනී ඳරහඳත්ර

935771285V

පී. ඒ. ඉයුමිකහ දභහලී භයිංහව

198776402232

පී.එම්.යූ.අයි.භයිංහව

947963376V

පී.ගක්. චන්ද්රකහන්ති ඳතියණ

947711350V

පුහචහ ගවේනඹරහගේ ලයහභලී චන්දිභහ කුභහරි

877771555V

පුහචි ගද්ගේ නඹනහ ප්රදීපේ ිංරිභහන්න

846514279V

පුහචි ඵහඩහ ඉරහගිංහවගේ සුර්න කුභහරී ඉරහගිංහව

795924434 V

පුහචි ඵ්ඩඩහයගේ ඉභහෂි අකරහකහ

917142467 v

පුහචිනයිගද්ගේ කහන්ති ජඹගකොඩි

815945336V

පුහචිඵහඩහගේ ඳද්භසීලී විගජ්සුන්දය

845910340 v

පුජය ළල්ගකනිඹහග විභරහල හිමි

199223302410

පුේගඵෝභඹරහගේ ගගදය ඇන්ජරහ දිල්රුක්ෂි පිඹගේන

878351606V

පුලිගු යහශරහගේ දිරහකහ අභහලි ජඹතිරක

945451815V

පුලිහිහග මුදිඹන්ගේරහගේ ජිනී භල්කහන්ති

905790153 V

පුලිහින් ගද්ඹරහගේ ශිගයෝභහරහ චහන්දනි ධම්මිකහ විගජ්ිංහව

898250580V

පුල්හිරි මුත්තරහගේ දිනුස භධුලහ නයත්න

930154202 V

පුල්හිරි මුත්තරහගේ දීපේතිකහ කුමුදිනී යණතුහග

906892596V

පුල්හිරි මුත්තරහගේ ලෂිණි කුන්තරහ ගප්රේභිංරි

928553183V

පුක් ගගොල්රගගදය රක්මිණි ගර්කහ
පුසපි ඡහඹහ ද අල්විස දිහනහඹක

198867201030

පුසළල්රගේ සුගද්ලස කුභහය ිංල්හ

860203170V

පුසගේගර ලිඹනගේ බුද්ධික ම්ඳත් ඉන්දීපය

860931320V

පුළිගහ ගවේනඹරහගේ ඉගනෝකහ නිගයෝනි කුභහරි

906562162V

පුළිගුරහගේ ගගදය ලයහභහ නිරභනි කුභහරි

917031932V

පජය කයමෆගේ ගම්ධහනන්ද හිමි

920914365 v

පජය ගකෝහගල්ර චන්දිභ හිමි

913523601V

පජය ඳළල්ගගවය විභරසීර හිමි

921144164

පජය යහජහහගගන් සීලී හිමි

930904279V

පජය ළලිළගේ විජිත හිමි

900724594V

ගඳතිඹහගගොඩගේ දිසනහ රපිකහ දභහලී

887360480V

ගඳත්තභහරු දුයඹරහගේ වින්ධන සුයහිර ජඹවීය

896111965V

ගඳයමුණ ඳතියනගේ කුන්තරහ පියුභහලි ජඹයත්න

888032860 V

ගඳයමුණු ගභගේ උභහගහ ගකෞරයහ නුන්යසී ගභගේ

946073652V

ගඳරුභ දුයඹරහගේ අමිතහ ගුණර්ධන

855460823 v

ගඳරුභහ දුයඹරහගේ යලසමි ඳවිත්රහ ගේනනහඹක

926492730V

ගඳරුමිඵඩගේ රක්මි කුභහරි ගනවියත්න

887922667V

ගඳරුම්ඵඩ ගේඩි දූයඹරහගේ දිසනහ නිරහගනී ගවේයත්

895701041V

ගඳරුම්ඵඩගේ අනුඳභහ චතුයහිර චන්ද්රයත්න

917200491 V

ගඳරුම්ඵඩගේ ඉහයහ ප්රහදනී යත්නහඹක

936021441V

916170742V
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ගඳරුම්ඵඩගේ තක්ෂිරහ භධුහනි ජඹසුන්දය

848273309V

ගඳරුම්ඵඩගේ දිනුහ ප්රලහද් ඳද්භගේකය

823644043 V

ගඳරුම්ඵඩගේ නිගයෝහ චතුයහණී දිහනහඹක

896470051V

ගඳරුම්ඵඩගේ ප්රිඹහකය හලින්ද වික්රභයත්න

902914153V

ගඳරුම්ඵඩගේ ලහභලි අනුරුද්ධිකහ

887280126 V

ගඳරුම්ඵඩගේ සුබහණී අනුරුද්ධිකහ වික්රභයත්න

935312680V

ගඳරුම්බුලි ආයච්චිගේ හනිකහ භධුෂි අභයිංහව

925981168V

ගඳරුම්බුලි මුදිඹන්ගේරහගේ ජනනි හයහගහ නන්දිංරි

935501296v

ගේදුරු ආයච්චිරහගේ කුරහ භදුඳහනි

876512408 V

ගේදුරු ගවේගේ ප්රහදි කුභහරි

926051105V

ගේරු දුයඹරහගේ චගරෝචනහ කල්ඹහනි චන්ද්රයත්න

896522019 V

ගඳොතුළගේ නයිගදරහගේ නිගයෝෂිකහ ජඹහගනි ජඹර්ධන

199156302610

ගඳොන්නම්ගඳරුභගේ අචිනි භධබහෂිණී ගඳොන්නම්ගඳරුභ

917932115V

ගඳොන්නහ ගද්ගේ චන්දන ජළක්න් විගජ්ිංරි

870020643V

ගඳොන්නහවිර විදහනරහගේ ඳවිත්රහ වර්නී ගගනවියත්න

947672541V

ගඳොල්ගකොටුගේ ගවට්ටිආයච්චිරහගේ මිත ධනුසක ගවට්ටිආයච්චි

199021601317

ගඳොල්ගම්ඳරගේ චමිර කුභහය

910084127V

ගඳොල්ගසතළන්ගන් ගගදය නිගම්හ කුභහරි

948502666V

ගඳොල්ත්ගත් ගගදය ගීතහනී කුභහරි දභඹන්ති

199079103490

ගඳෝරුගතොගගේ ලිනි දිලීහ

897313286V

ගඳෝරුගතොගගේ සුගද්ලස භධුහක ප්රනහන්දු

932962012 v

ප්රතියහජ ගද්ගේ දිසනහ ඉන්දුභති කුභහරි

778241641V

ප්රථහඳිංහව ආයච්චිගේ ලන්ත කුභහය ප්රතහඳිංහව

1990219011

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ අමිතහ කුභහරි ගවේයත්

898213862 V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනොකහ භන් කුභහරි

856451356V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉභහලි උත්ඳරහ ජඹර්ධන

897754045V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ දභඹන්ති කුභහරි

917773149V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ භධුලහනි මුණිංහව

936473741V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ භහගලිකහ ඳද්භ කුභහරි

895781878v

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ භධුය සුයහග ඵහඩහය

910480200V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂි ප්රිඹහකහ ඵ්ඩඩහය

906672685V

ප්රධහන මුදිඹන්ගේරහගේ දුන් ඩිල්රුක් මුදිඹන්ගේ

922673896V

ප්රමුදිතහ භගවේෂි ලිඹනගේ

898233545V

ප්රහගනී ගෞභයහ වීයසරිඹ

918192735V

ප්රන්න ගද්ද්දුගේ ගනුය මිහියහජ් නන්දගේන

913613619V

ප්රිඹන්ත තිරකයත්නගේ ලහලිකහ ගේනහලි ත්ගත්ගගදය

946411060V

ප්රිඹන්ත ඳතියණ දිවහයහ දිල්ගම්හ රුන්ති කරුණහගේන

956993172v

ගප්රේභචන්ද්ර ගවේහගභගේ සුධමිභ අයවින්ද කුභහය ඹර්ධන

880540246V

ගප්රේභයත්න ඳතියහජගේ ගච්තනහ ගේන්දි ධර්භගේන
ගප්රෝහිත බ්රහවසභණ ශ්රී නහයහඹන භඩේපු මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුභහලි සුදීපඳහ
ප්රිඹර්ලනී

935900530V

පසකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චරිත් පුභල් ඵන්ඩහය පසකනහඹක

961662532V

පසකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හඡීනී හනහ පසකනහඹක

947591142V

896230603V
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ඵ.මු.දුරහහජලි ප්රිඹහිරකහ ඵහඩහය

198964401698

ඵහඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුවහිංනි ඵහඩහයනහඹක

907661644 V

ඵහඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිකහ ඵහඩහයනහඹක

895403113v

ඵටුගවගේ සුත්තයහ පුජහනි ගඳගර්යහ

925940062V

ඵටුඵළද්ගද ගගදය ඉගයෝහ නිහභලී ගවේභන්ති
ඵටුවිග ආයච්චිගේ චන්දික පුසඳකුභහය

885572243V
863633451V

ඵඩල් ගුරුන්නහගේරහගේ ප්රහද් බුද්ධික ජඹරත්

900852339 v

ඵඩල් මුවන්දියම්රහගේ තුිංත රක්භහලි විගජ්ර්ධන

935042569V

ඵඩල්ගගදය තක්ෂිරහ භධුභහලි

947380150V

ඵණගේ තළන්ගන් ගගදය ගම්නකහ දිල්රුක්ෂි ගේනහයත්න

875490850V

ඵ්ඩඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ භන්භලී ඵ්ඩඩහයනහඹක

886161387V

ඵ්ඩඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ කුභහරි ඵ්ඩඩහයනහඹක

887332002V

ඵ්ඩඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් ඵ්ඩඩහයනහඹක

833123025V

ඵත්තන මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුෂිකහ දිල්රුක්ෂි

945662891 v

ඵත්තියන්ගේ අචිනි ගකෞරයහ ගවේයත්

907521257 V

ඵත්තියන්ගේ අග හ චතුරි ගුණයත්න

946733580V

ඵද්ගද් විදහනරහගේ නිලහදි ලහනිකහ ඳත්භිංරි

927122812v

ඵන්නක මුදිඹන්ගේරහගේ උදඹහගනී කුභහරි ඵන්නක

198866402881

ඵන්නක මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි නිහරහ කුභහරි

907563588V

ඵන්නක මුදිඹහන්ගේරහගේ රුනි දභහලී යත්නහඹක

908491394V

ඵන්නළක් ගගදය යණවහිං යහගධහරී ඵ්ඩඩහය

948151103V

ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ සුදර්නී ඵන්නළවළක

898170896V

ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ ක්රිහන්ත යනිල් ඵ්ඩඩහය
ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ ගභයහරරහගේ නීරහ දභඹන්ති
ඵන්නළවළක

932271753V

ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ හජීනී ඵන්නළවළක

925440710V

ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තක රුගම්ස ඵන්නළවළක

911862603V

ඵන්නළවළක මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහණි නිහරහ ඵන්නළවළක

897443244V

ඵන්ගනක මුදිඹන්ගේරහගේ දභඹන්ති කුභහරි දනහඹක

198368400437

ඵන්ගනක් ගගදය චතුරි භධුබහෂිනි භහජුරහ ඵ්ඩඩහය

955281675V

ඵඵහිංහගඥෝ අේපුවහමිරහගේ අමින්ද ගඳගර්යහ

892030138V

ඵමුණයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ජියහ කුභහරි ගේනහනහඹක

847471743 V

ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ කසුන් අයවින්ද

923040781 v

ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහග ජනක ගුණර්ධන

873320966 v

ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ ධනහජි ප්රබහෂිණි කුභහරි නිංත්ත

876511908V

ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝෂිකහ දිල්වහනී

896530984V

ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනී විගජ්ිංහව

199055600018

ඵමුණු මුදිඹහන්ගේරහගේ තිගරෝචනී ප්රබහ කුභහරි

927183536V

ඵමුණුයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේස ඵහඩහය ජඹතිරක

890921205V

ඵමුනුගභ ගකෝයහරරහගේ නිපුණි ගන්ත්රහ ජඹතිරක

928022099V

ඵම්භන්න මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ ගේනහයත්න

886020325V

ඵමයන ලිඹනගේ අභල්කහ උදහරි ලිඹනගේ

945770422v

ඵයිඹහ උඳහකරහගේ සුගම්ධහ නියන්ජනී ගප්රේභයත්න

856591972v

928424391V
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ඵයිඹහ දුයඹහරහගේ භහිරහ සුබහෂිණී කරුණහතිරක

987971720V

ඵයිඹහ ගද්ඹරළගේ නිලකහ චහහදනී ගුණගේකය

198081401485

ඵරහපුඩුගේ රිද්ම්කහ ඔහදිනී ගභන්ඩිස

938620024V

ඵසතිඹන් ගකෝයශරහගේ ඉලහනී ගේනහනහඹක

915112870V

ඵසතිඹන් ගකෝයහරරහගේ ලෂිරහ දිල්රුක්ෂි

897210711V

ඵසනහඹක නිරගම්රහගේ චිත්රහ කුභහරි

905113151 V

ඵසනහඹක නිරගම්රහගේ නිලුකහ ප්රිඹහගනී
ඵසනහඹක මුදිඹන්ගරහගේ දුරහනි ගම්කරහ

8955001433V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගග තුහරි දභඹන්ති ඵසනහඹක

865342373V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරු ඉන්ද්රජිත් ඵසනහඹක

930910031V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උදහයහ වර්ණී ඵසනහඹක

198950901758

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් අගේර ශ්රීනහත් ඵසනහඹක

903294477V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ කුභහරි ඵසනහඹක

198171500756

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චරිත් තුහය ඵසනහඹක

902711686V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දනුෂිකහ කුමුදුනී ඵසනහඹක

199178702740

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ නිල්මිණී යහජකරුණහ

897890810V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපලහ දභහලි ඵසනහඹක

878381998V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නන්දන ප්රබහත් ඵහඩහය

922823944V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනහ කුභහරි ඵසනහඹක

877030741 V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහදි දුරහහජලී ඵසනහඹක

916262248V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නින්රහ කුභහරි ඵසනහඹක

886490232 V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳද්භහ ප්රිඹදර්ලනි

916161620 V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහන්ති රන්තිකහ ඵසනහඹක

198966301799

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහලිකහ දිල්වහනී ගප්රේභයත්න

878362330V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ චතුයහගනී දනහඹක

945652063V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යුයහනී අහකහ ඵසනහඹක

945920955V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ දිල්වහනි ඵසනහඹක

938203962 v

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි ත්රහ භධුබහණී

938353832V

ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපේ භධුහන් නයත්න
ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ත යහජන ඵ්ඩඩහය

930911232V
913610679V

ඵසනහඹක යහරරහගේ ජිත් භදුහක ඵසනහඹක
ඵසනහඹකහර මුදිඹන්ගේරහගේ දුලිේ ගයොයි ඵසනහඹක

922561222V
842070406V

ඵහරිංහව මුදිඹන්ගරහගේ අගනෝභහ ඵහරිංහව

818650280V

ඵහරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ තුහරි භධන්ති

199253400707

ඵහරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නියහජරහ කුභහරි ඵහරසුරිඹ

868592664 V

ඵහරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ මිත් අනුයහධ ඵහරසුරිඹ

871920419 V

ඵහරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ සුදර්ශි නිලුක්ෂිකහ භධුහනි ඵහරසුරිඹ

905480529 V

ඵහරසුරිඹ ගල්කමිරහගේ නිහරහ ත්යණි ඵහරසුරිඹ

917231443 V

ඵහරසරිඹ අන්ද්රිඹගේරහගේ අමිර භලිත් ඵහරසරිඹ

883082168V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගරහගේ ප්රිඹදර්ලනී

917312311V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අයිහ භන්ති

935681618V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අහක ක්රිහන්ත ඵහරසරිඹ

197823200610

895532983V
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ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි නිහරහ

908491017V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ සුදර්ලනී

895751618V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ චමීය බුද්ධික ඵහරසරිඹ

871920427V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී ශින්තිකහ

866263833V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ ප්රිඹදර්ලනී ඵහරසරිඹ

946512630V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිදර්හ කුභහරි ඵහරසරිඹ

895353000V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ භනින්ද්රි ආිංහහ ඵහරසරිඹ
ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂි භධුන්තිකහ ඵහරසරිඹ

948253836V
936362699V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ මිහිරි උදඹහගනී තිරකයත්න

927960885V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර් හ නිල්මිණී

937610963V

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ සුන්ත අනුය ඵහරසරිඹ

198723902548

ඵහරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ිංකහ උදඹහගනී

896272535V

ඵහරසරිඹ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර් හ හජීනී ගුණතිරක

965232460V

බිහදු ගද්ඹරහගේ වර්හ යහදි ජඹිංහව

199067002622

බිඹගභගේ ධනුෂිකහ දිල්රුක්ෂි කුරයත්න

928443353V

බිඹන්විර ගභයහශරහගේ දිලුම් රුක්ෂහන් චන්ද්රගේන

922451826v

බිඹන්විරගේ දිසනි භන්තහ භධහනි

885980201 v

බිඹන්විරගේ කුන්තරහ රක්භහලි යත්නහඹක

938311048V

බිරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රමිරහ ගෞභය කුභහරි ඵහරසුරිඹ

198867402797

බිළිහගේ නිභහලි අිංන්තහ ජඹරත්

916471130V

බිළීදහ ගද්රහගේ ප්රහකහ දිල්වහනි

885433162 V

බී.එල්.යූ.ඇභළන්ද්රහ ඵහරසරිඹ

942701730V

බී.ඒ.බහගයහ ප්රහදනී ඵසනහඹක

937560672V

බී.ජී.පී.සුපුනී භධුහනී ඵ්ඩඩහය

965133615V

බී.පී. දිලිනි භගවේෂිකහ ජඹතිරක.

198662601709

බුදුදයගේ නදීපයහ ගවේභභහලි ගනයත්

938143412V

බුද්දයගේ තභයහ දිල්රුක්ෂි ජඹිංහව

858241260V

බුද්දයගේ නදීපකහ විගජ්ර්ධන

198485402741

බුද්දයගේ නදීපහ භදුභහලී කරුණහයත්න

886563647V

බුද්ධි ඉහයහ උක්ත්ත

945110295V

බුද්ධික යජිත දනහඹක

199131601475

බුරත්පිටිඹ අතඳත්තුරහගේ නන්දන ජඹරහල්

863532515V

බුරත්ිංහවර ආයච්චිරහගේ නදීපහ නිල්මිණි බුරත්ිංහවර

898531333V

බුරනළගේ ගගදය අන්තිකහ හජීනී කුභහරි නයත්න

876272865V

බුගනකඵහහු ආචහරිඹ විදහනහරහගේ චභහලි භධුහණි ජඹතිස

198865901845

බුගනකඵහහු හිත්තය නයිගද්රහගේ පුසඳහ දභඹන්ති විගජ්තිරක
ගඵනයගභ විදහගන්රහගේ ගක්ය ඳහචහර චතුයහග ගඵනයගභ

878650786V
932060418V

ගඵන්තය ආයච්චිගේ චතුය ජඹජී ගඵන්තයආයච්චි

893261737V

ගඵන්තය ආයච්චීයහශරහගේ ශිවහන් චරිත් වීයිංහව

910263064V

ගඵලිගගොල්ගල් ගගදය අනහ චනද්රභහලි අගේයත්න

198860400342

ගඵල්ගගොඩඹරෆ ගගදය අලහක ගවේභන්ත රඳිංහව

873191163V

ගඵොධිභළුගේ ගමිරද්දරහගේ චිනි උත්ඳරහ කයණහතිරක

925551783 V
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ගඵෝගසළගේ ගගදය ඉසුරු අනුයහග ගේනහධීය

901270031V

ගඵෝගව ගගදය නිභහලි යන්දිකහ ගෝභිංරිල්

945860480 v

ගඵෝගගොඩඹරහගේ ඉගර්හ අයියහහගනී ගඵෝගගොඩ

915361269V

ගඵෝතරඹහරහගේ නගඹෝමී ප්රිඹහිරකහ පුසඳකුභහරි

198478100866

ගඵෝදහ ගවේහ ගහගහනී නිගයෝනී

925471011V

ගඵෝධිඳක්ගේ වර්ෂි භධුතයහගහ නනන්ද

906453290 V

ගඵෝපිටිඹ ගභගේ ඉනුහ නිල්මිණි

197756503094

ගඵෝබුගර ගගදය යහණි ඵණඩහය ගඵෝබුගර

918650300V

ගඵෝඹගගන් ගද්ගේ ග්රිහණි ශ්රීභහ ජඹතිරක

915432484V

ගඵෝහගල් ගගදය ඳගඵළඳිරහගේ භධහ ශිගයෝමි ිංිංයතිරක

927751526 V

ගඵෝහිහගමු මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ චහන්දනී

887130299V

ගඵෝහිහගමු මුදිඹන්ගේරහගේ යත් ජඹන්ත ඵ්ඩඩහය
ගඵෝහින්ගමු මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තහ භල්කහන්ති ගඵොහින්ගමු

197619100744
778650177V

බ්රවසභචහරිඹරහගේ පුභලි ප්රිඹහිරකහ ගදොයටිඹහ

857272412 V

බ්රවසභචිචහරිරහගේ චතුයහනි ගකෞලරයහ ඡඹයත්න

897340399V

බ්රවසභච්චහරිගේ තක්ෂිරහ දිල්වහනි

945933046V

බ්රවසභණගේ ලෂිකරහ ගඹත්රි උභඹහගනි ගඳගර්යහ

926972170V

බ්රහවසභනගේ භල්හනී කුභහරි

936570992V

බදියගම් ගගදය ප්රබුද්ධි බහගයහ පිඹයත්න

918072772V

භහචනහඹක ආයචිචිරහගේ රක්ෂිකහ භධභහලි භහචනහඹක

936693393 V

භකුල්ගගොල්රගේ මුදිත රැන් රන්ත ගෝභයත්න

930110817V

භගගේ තක්රහ භධුභහලි

905142364V

භඩගදණිග දක්ෂිකහ තිළිණි භඩගදණිඹ

897793121V

භඩේපු මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්හන් අනුයහධ

921950756V

භඩර ගද්ඹරහගේ දිලිනි නිහරහ භල්කහන්ති

905623397V

භඩර ලිඹනගේ චතුරිකහ භධුලහනි ගවේභචන්ද්ර

885820409V

භඩරඹහගේ දර්ශිකහ විභර්ලණී භඩර

857720563V

භඩවගඳොර කහකහනම්රහගේ ධම්මි කුභහරි දීපේතිකහ

788563531V

භ්ඩඩහගර නයිගදරහගේ ගයොහන් වරිසචන්ද්ර

880912232 V

භත විතහනගේ භහධ ප්රදීපේ නයත්න

933593533V

භත්තකු ආයච්චිගේ භන්ති ගුණයත්න

876300559V

භදම්ගඳරුභ ආයච්චිගේ තහභය ප්රිඹහගන ඵ්ඩඩහය

953002477V

භදුයේගඳරුභ ආයච්චිරහගේ නතහහ වරින්දි භදුයේගඳරුභ

925831336V

භදුයේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ භධලහනි භදුයේගඳරුභ

885752004 V

භදුයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගයෝණී කුභහරි භදුයිංහව

867932690v

භදුයහයචිචරහගේ ගඹහනි ප්රන්ති අනුයහධහ

877230147 V

භද්දුභ ආයච්චිරහගේ ලශිප්රබහ සුබහනි යත්නහඹක

907944620V

භද්දුභ ඳතියනගේ ප්රහන් ප්රිඹන්ග

892193002V

භද්දුභ යහරරහගේ උගේ හ උදඹහගනී

878062248V

භද්දුභ ගල්රහරගේ ඉහනි භගනෝවහරි ගෝභයක්න

896842021V

භද්දුභ ගල්රහරගේ තිරහක දඳහ

920580106v

භද්දුභගේ උගම්හ ලශිනි අරුණතිරක

945210508V
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භද්දුභගේ පියුමි භගවේෂිකහ වීයයත්න

936221432 V

භධුයච්චහරිගේ පියුමි චතුරිකහ ජඹරත්

906013061V

භධුයිංහව ඳතියණරහගේ හහ භධුයිංහව

937440758 V

භධුරුපිටිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ෂිනි භධුහ

925941697 V

භනතුහග ආයච්චිගේ තිරහකහ නිභන්ති දිහනහඹක

927463830V

භනතුහග ඩිගන්නි ලෂිකහ භනතුහග

927200996V

භනතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ චිත්රහනි ධම්මිකහ

866450366V

භනන්නරහගේ දිනුහ ප්රිඹදර්ලනී භනතුහග

885493874V

භනන්නරහගේ නදීපකහ ලයහභලී භයතුහග

885751903V

භනන්නළවළරහගේ දුමින්ද කරුණහයත්න

198622902790

භනික්කුගේ ලෂිකහ රක්භහලි ද ිංල්හ

865272359V

භගනෝදය ආචහරින්ගේ උඳභහලි නිහරහ ගර්ණ

917981353 V

භන්ත්රි ප්රතියහජ ජඹගකොඩිගේ ගත්ජහහගනි භධුභහලි කුභහරි

897771985 V

භම්පිටිඹ ආයච්චිගේ රුවිනි ඉන්ද්රචහඳහ ගඳගර්යහ

886220766V

භයිතහත්තුගේ අරුණී ගප්රගඵෝධහ දඹහනන්ද

947644076V

භයර ආයච්චිගේ අනුරුද්ධිකහ එයන්දති

198874601660

භයර ආයච්චිල්රහගේ නිහරහ ජඹභහලි

916120699V

භරගම්න්ද්ර නයිගද්රහගේ වරිසචන්ද්ර
භරර ඉරැගල් ඵහඩහයරහගේ චභත්කහ තරුෂි රක්මිණී භරර ඉරැගල්
ඵහඩහය

822531695 v

භරර ඉරුගල් ඵහඩහයරහගේ කළළුම් ප්රහද් ඵහඩහය

930242420V

භරර ගවට්ටිනහඹක මුදිඹන්ගේරගේ තිළිණ අහක ගවේයත්

198914201273

භරරගරෝක දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තුහය භධුහක දිහනහඹක

910831500V

භරවිිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අනුහ තයහගනි

896681389 V

භලිදහ ගද්ඹරහගේ ක්රිහන්ති විගජ්ිංහව

906092863V

භල්මිටිවහමිරහගේ නදිකහ හජිනි

837632854 V

භල්රයත්න ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තරින්ද වහක ඵහඩහය

931060937V

භල්ර ආයචිචිගේ වන් නිහද ගඳගර්යහ

773946663V

භල්ර ආයච්චිගේ දිලිනි චතුයහගනී

866730113V

භල්ර ආයච්චිගේ සුගර්නි චතුයහගනී භල්ර ආයච්චි

937801343 V

භල්ර ආයච්චිරහගේ දිනහ දභහලී

935571596V

භල්ර ආයච්චිරහගේ වහිංනී ගර් හ භල්රආයච්චි

926851950V

භල්ර මුදිඹන්ගේරහගේ පියුභහලී නදීපහ ඵහඩහය

945310790V

භල්ලිකහ ආයච්චිරහගේ භධුෂිකහ ජීන්ති

198784503271

භල්ලිඹහ ගදකහයඹහරහගේ නිරහගනි ඉගම්ෂිකහ තුරයත්න

916463081 V

භල්ත්ත විධහනඹරහගේ ප්රිතිකහ ප්රිඹදර්ලනී

817432646V

භල්ත්ගත් ගගදය මිරහදි භගවේෂිකහ

897870169v

භල්විර ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ හලිඹ ඵහඩහය භල්විර

199335504007

භල්හින්නගේ දිල්රුක්ෂි ප්රිඹදර්ලනි ජඹිංහව

838350208 v

භව ගභගේ නිභහලි ගේනහනහඹක

877523896V

භව මුදිඹන්ගේරහගේ නදුන් ප්රගභෝද් ගඵෝපිටිඹ

922474303V

භව මුවම්දියම්රහගේ භගනෝජ් භදුහක

893081003 V

භව ගදගේ නිපුන මිහියහජ් දඹහනන්ද

892014515V

956892902V
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භවඳතියන්නළවළරහගේ අනුහ දිල්වහනි ඳතියණ

905270885V

භවභළන්ඩිගේ වෂිණී දුරක්ෂිකහ ගභන්ඩිස
භවය පීරිසගේ දසුන් මිහියහග

916602260V
198924002701

භවයගභගේ අචරහ සුබහෂිනී ගභගේ

198877000745

භවගල්කම්ගේ රිද්හ සුබහෂිණි ගුණගේකය

827293369V

භවගද යහරරහගේ අනහ දිල්රුක්ෂි විගජ්යත්න

858052840V

භවගවට්ටි ආයච්චිරහගේ වර්නී දිපිකහ ඵ්ඩඩහය

916292490V

භවහභහන්න ලිඹනගේ නඹනී සුබහෂිණි

866720851V

භගවේහ තිළිණි ජඹතිරක

896061623 V

භගවේස චන්ද්රරහල් දිහනහඹක

782732528v

භහ.ආ.ගද්විකහ කුභහරි භහයිංහව

907782239v

භහගකවිගගේ දුරහන්ජි තනජහ ගඳගර්යහ

938293996V

භහතමිභන මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ භධුබහෂිනි ඵන්ඩහය

906000474V

භහතය යහශරහගේ නිලුකහ නිල්මිණි ජඹතිරක

907573575V

භහතගල් යහරරහගේ නගඹෝභනි අචරහ භළණිගක්

897241641V

භහදම්ගේ කම්කහනම්රහගේ සුගර්කහ ජඹගේකය

888180729V

භහදම්ගේ විදහන ආයච්චිරහගේ දිනහ භධුහනී දඹහයත්න

935513405V

භහදුගේ ගවේහ නිලුහ සුබහනි ිංල්හ

197671402137

භහගදොර තරන්තහනි යහරරහගේ දිසනහ දිල්රුක්ෂි ජඹගේකය

917253463V

භහද්ගමුගේ ගගදය ගදෝන් ිංතහරි දනීහ රක්භහලී

887031932V

භහධවි ඉගර්හ ජඹතිරක

948041855V

භහධවී ගක්රහ භහචනහඹක

198272503987

භහනමි ඳඵයහ ගඹත්රි

907593126 V

භහනඩු වහිංකහ භධුභහධවී කුභහරි

948273519V

භහනඩුගේ ආශිනි නුන්දිකහ භහනඩු

917883351V

භහනික්පුය ගද්ඹරහගේ ලිරහනි අනුද්ධ චන්ද්රතිරක

915511538V

භහනින්ගභ ගද්ඹරහගේ වන්ිංනි යහහජනහ

955050126V

භහනින්නලු ගද්ගේ වහයහ නඹනතහයහ ගෝභිංරි

927081857 v

භහන්නේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ උදඹහගනී භගවේෂිකහ භහන්නේගඳරුභ

907991962V

භහන්නේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණී යහන්ති

198867600086

භහන්නේගේරු මුදිඹන්ගේරහගේ භධුන්ති නිහරහ

918001883V

භහන්නම්ගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ මීයහ දුරහහජනි වීයිංහව

895230464 V

භහඳහ ඳතිරැන්නළවළරහගේ අගයෝ රුක්හන් ජඹිංහව

860721171V

භහඳහ මුදිඹන්ගේ යහශවහමිරහගේ චතුරි ත්රහ කුභහරි භහඳහ

927763788V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි බුද්ධිකහ ඹයත්න

946211303V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ තයහගහ දර්ලනි භහඳහ

896900218 V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රන්න උදඹ කුභහය භහඳහ

940300169V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ වින්ධයහනි ගයෝෂිකහ ජඹසුන්දය

955122933V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ දරුවිණී භගවේෂිකහ අගේයත්න

947110101V

භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණ දුයන්ත චන්ද්රිංරි

921881576V

භහඳහ විගජ්ිංහවරහගේ ධනහජහ දිල්වහනි

198965201543

භහඳහ වහමිරහගේ ගම්නකහ යත්නහලී කුභහරි

935690714V

51

භහඳහවහමි විදහනරහගේ ගෞභයහ ප්රහදනී රහකහය

885830331V

භහගඵොටුන ජහගගොඩගේ හජීනී ප්රිඹහකහ ගවේයත්

807030383V

භහයක මුදිඹන්ගේරහගේ නදිකහ නිභල්ිංරි

878322380V

භහයභගේ චමිරහ රුන් කුභහරි

198351001762

භහයඹු ගභොගවොට්ගහරරහගේ එයන්ද භධුහන්

952960091V

භහයිංහව ආයච්චිගේ දිලීඳ චතුයහග
භහයිංහව ආයච්චිගේ ඳඵහරි ඔධහය

199007610020
906402220V

භහයිංහව ආයච්චිරහගේ දිනහ මිහියහනි

198968500512

භහයිංහව ආයච්චිරහගේ ගද්ශිකහ උදහනි භහයිංහව

956740452v

භහයිංහව ආයච්චිරහගේ නිහරහ කුමුදු කුභහරි

937472536V

භහයිංහව ආයච්චිරහගේ වර්නි ගම්කරහ භහයිංහව

868660481V

භහයිංහව ආයච්චිරහගේ හිභහඹහ ටිකිරි කුභහරී භහයිංහව

905841734 V

භහයිංහව ආයච්චිල්රහගේ තයහගහ භධුයන්ති ගගනවියත්න

915380174V

භහයිංහව තයහගහ හජීනි ගප්රේභයත්න

927153602V

භහයිංහව දනහඹකරහගේ ප්රිඹහකහ භධුහනී

876573768V

භහයිංහව දුයඹරහගේ චරනි උගද්ශිකහ භහයිංහව

918664211v

භහයිංහව දුයඹරහගේ දර්ලණී ප්රිඹහකහ ගුණතිරක

858132550 V

භහයිංහව ගේඩ් දුයඹරහගේ ඳනහඩු ගගදය දිල්රුක්ෂි දභහලි ජඹිංහව

898593371V

භහයිංහව ඵරගල්රරහගේ ජිත් කිත්ිංරි භහයිංහව

923583912V

භහයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගභෝදය ගලවහන් ඵ්ඩඩහය

930134023V

භහයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිතහ උදඹහගනි භහයිංහව

897974185 V

භහයිංහවගේ ඩඹනහ ගවේමිණි භහයිංහව

199055201730

භහයිංහවගේ නදීපලහනි

908643828V

භහයිංහවගේ භධුහ ප්රගඵෝධනී භහයිංහව

925890430 V

භහයිංහවගේ ලහලිකහ අඹන්ති භහයිංහව

898324087V

භහයිංහවගේ හජීනී භහයිංහව

888130306V

භහයසන භවගගදය මිහිරි හනහ කුසුභහ භළණිගක්

906130262V

භහරම්ඵඩ ලිඹනගේ ගේශිනී ලෂිකහ භහින්දරහල්

908290488V

භහතගේ ගදොන් බුද්ධිනි තහයකහ හඡිනී අභයහ

935210054V

භහත්තරහගේ භදයහ යණිංහව

886090056V

භහනහගන් ගවේහ නජහ කුභහරී

938143730V

භහවීගකොටුගේ ගද්ගේ ගර්ණුකහ දභඹන්ති

948633043V

භහවුල්ගල් නයිගදරහගේ භගනෝජ් දර්න ප්රිඹලහන්ත

901791953 v

භහවය ගභගේ තක්ෂිරහ දිල්වහනි ගභගේ

946973017V

භළ.පි.නිගයෝධහ චතුරි භරරගභ

199283002520

භළණිකරහගේ දිල්රුක්ෂිකහ භධුහනි විගජ්සරිඹ

946652547V

භළණිකහ දුයඹරහගේ භදුරිකහ නියහජලී යහජයත්න

936081126v

භළණිකහ ගද්ඹරහගේ සුගන්දිනි එයන්දභහලි ජඹම්ඳති

946251810V

භළණික් පුයඹරහගේ න්ධයහ යත්නසීලි

197967902787

භළණික් පුයඹරෆ උගද්නි ඳත්භ කුභහරි

838661572V

භළදගගොඩ කහකහනභගේ පුසඳ කුභහරි

907230066 V

භළදගදනිඹ ගගදය පියුමි ලහනිකහ භදුභහලි

938412758V

52

භළදමුල්රගේ දිලිවහනි වහිංරහ ගුණතිරක

907624188 V

භළදමුල්රගේ ප්රිඹහකහ ප්රිඹදර්ලනී ගුණතිරක

877870227 V

භළදමුල්ගල් දුයඹරහගේ උදඹහග ප්රදිේ කුභහය
භළදිත්තගේ තභහලි දර්ශිකහ භයිංහව

892542317V

භළද්ගද යහශරහගේ සුන්තහ කුභහරි ගවේයත්

198275601290

භළද්ගද් මුදිඹන්ගේරගේ ිංකහ ප්රිඹදර්ලණි කුභහරි

936080774V

භළද්ගද්ගගදය ලයහභලී භදුලහන් යත්නගේකය

896803794 V

භළනික් පුයගේ රපිකහ භධුබහෂිණි

865581475 V

භළයය යහශරහගේ නුන් ධනහජඹ කරැණහයත්න

903061391V

භළල්ර ආයචිචිගේ අග හ ගවින්දි

906400383V

භළසටිඹගේ ගදෝන භනුප්රබහණි ගුණතිරක

928042448V

මිහගේපුලිගේ දිරහනි දිල්රුක්ෂි වික්රභිංහව

905941674V

මිණිමුතු ඳතියන්නළවළරහගේ නිහරහ භධුහනි ඳතියණ

898100570 V

මිදිඹහර දුයඹරහගේ උගද්හ ලයහභලී යත්නහඹක

906941244V

මිගනෝලි ගකොත්මිනි විගජ්සරිඹ
මිඹහමි වර්ෂිකහ භවගභගේ

928461203V

මිරිවහගල්ර කහකහනභරහගේ නිලකහ දිල්රුක්ෂි

198372900376

මිල්රඇගල් ගගදය ගද්ගේ උගේක්ෂිකහ මුණිංහව

905251465V

මිල්රගවභඩ ගගදය ප්රිඹහකහ සුබහෂිනී ආරිඹදහ

198086201797

මිල්රහන ගගදය උදඹහගහ මිහියහණි ජඹසුන්දය

908451368V

මිලහනි ගේභන්

198286602325

මිහිදුකුරසරිඹ චම්පිකහ ප්රිඹදර්ලනී

198856902249

මීගමු ඳට්ටිඹරහගේ දම්මිකහ

826762349V

මීගමුගේ ජීන්ති හනහ කුභහරි

868201738V

මීගල්රගේ දිසනහ මීගල්ර

916312563 V

මීගසත්ගත් කඩුපුල්ගල් ගගදය නිල්මිණි න්ති කුසුම්

198157803328

මීගව ඕවිටිගේ ගඹහන් ලහලිකහ ඩඹස

930582697V

මීගවත්ගත් කටුපුල්ගල්ගගදය භගවේෂිකහ චතුයහගනී

898382974V

මීගවසරිඹ මුදිඹන්ගරහගේ චතුරිකහ දර්ණී මීගවසරිඹ

938521450V

මීගගොඩගේ දිනිතහ රක්භහලි

198584003723

මීගේ අත්තකඩගේ නිහන් රුනි

923343598V

මීගේ ඡහගගොඩ ගගදය තරිදු දිරහක

953283212V

මීරිගභ ගද්ගේ දිහනී භහදිකහ අගේයත්න

927840278V

මුකුන්දහදය අගඹෝමි දුනි ගඳගර්යහ

935462070V

මුණිංහව ආයචිචිගේ බුද්ධිකහ දුරහජලි මුණිංහව

905822560 V

මුණිංහව ගගදය ලයහභලී භදුහකි

878023137V

මුණිංහව දරුභගේ චහරුණී නිහරහ මුණිංහව

856224759V

මුණිංහව ඳතියණගේ ජඹනි සුබහිංනි සුභනඳහර

199283403600

මුණිංහව ඹහඳහ ආයච්චිගේ රපිකහ භධුබහණී ධර්භිංරි

937583320V

මුණිංහව ගල්කම්රහගේ චන්දිභහ ගඹහනි මුණිංහව

877501280V

මුණිංහව ගවට්ටිගේ දිරහනි චතුයහහගනී වීයිංහව

935982146v

මුණිංහවගේ ප්රිඹහගහ සුජීනී මුණිංහව

857853946V

945633484V

855062720V

53

මුතහ ගභගයඤසඤගේ චහඳහ ගද්තප්රිඹ

918095039V

මුතුකුට්ටි ආයච්චිරහගේ චමිදි කල්ඳනී

947932454V

මුතුකුඩ ආයච්චිගේ ඳුඳභහ තරුණි ජඹසුරිඹ

945630728V

මුතුගර ඳතියණගේ ගයොවහන් ප්රදිේ කුභහය

881443210 V

මුතුගර යහජිනී භනයහගන කරුණහයත්න

945041994V

මුතුගර යහරරහගේ මියුරිකහ දභඹන්ති සුභනිංරි

926082809V

මුතුගර රේගේ ඹමුනහ දභහලී වීයිංහව

917061033V

මුතුගරගේ භධුයහග භයදිහකය

198825302755

මුතුගරගේ හනහ ගේන්දි විගජ්ිංරි

935131766V

මුතුගරගේ සුබහෂිණි දිල්වහයහ කුරයත්න

915111602V

මුතුගල් ගඳජ්ජරහගේ යන්දිභහ දිගන්හනි

935711746V

මුතුගල් ගේඩි දුයඹරහගේ ප්රන්න කුභහය ධර්භිංරි

911472112V

මුතුගල් ගේඩ් දුයඹරහගේ ප්රහද් ඉන්දික ගුණයත්න

198709401404

මුතුගල්ගේ චහනිකහ වර්ණි චන්ද්රඳහර

865521251V

මුතුගල්ගේඩි දුයඹරහගේ සුමුදු නිහරහ ධර්භප්රිඹ

918044183 v

මුතුනක ගේඩිගේ ඉගර්හ ජිනි ගුණර්ධන

917351490 V

මුතුනහඹක දුයඹරහගේ සුජීහ භදුන්ති ගුණතිරක

887993726V

මුතුනහඹක දුයඹරහගේ ගේඳහලි අනුඳභහ එයහදතී සුබිංහව

936090125V

මුතුනහඹක දුයඹහරඹහගේ දුරහග ප්රිඹභහල් යත්නහඹක

933150372V

මුතුනහඹක ඳළතුමිවිරහ චතුයහිර තිරකයත්න

887171858

මුතුනහඹක ගේඩි දුයඹරහගේ ඉගනෝකහ හජීනි විගජ්ිංහව

845791996V

මුතුනහඹක ගේඩිගේ නගෝදහ ගීතභහලි ගුණයත්න

938482438V

මුතුනහඹක ගේඩිගේ නිලහනී ලහනිකහ ගප්රේභයත්න

885631380V

මුතුනහඹක ගේඩිගේ භල්හ භනලි ගප්රේභතිරක

927603306 v

මුතුනහඹක ගේඩිගේ හගය හජී මුතුනහඹක

863091616V

මුතුනහඹක ගේඩිදුයඹරහගේ රිංකහ සුයහිර

887192669V

මුතුනහඹක ගේඩිදුයඹරහගේ සුගන්ධිකහ විලහයදීප දඹහයත්න

199054303296

මුතුනහඹක ගේඩිරහගේ රක්භහල් අරුණ කුභහය

932092611V

මුතුනහඹක ගේලිගගදය ප්රිඹහකහ සුජහනි මුතුනහඹක

876310643V

මුතුනහඹකගේ ගීහන් කහවින්ද කරැණහයත්න

199203501905

මුතුනහඹකගේ ජනිතහ ප්රිඹදර්ලනී

907731987V

මුතුනහඹකගේ නිරන්ත යත් කුභහය සුගතඳහර ද ිංල්හ

822482554V

මුතුනහඹකගේ වන්ත රක්දිභහල් යන්දික සුඵිංහව

942771428V

මුතුනහඹකරහගේ ලහලිකහ උදඹන්ගනී මුතුනහඹක

896083171 v

මුතුමුදලිගේ ජනනි හනහ මුතුමුදලිගේ

84682406 V

මුතුයන් ගල්ලිගේ තනුජ දනුහන් විභරසුරිඹ

199220500538

මුතුහ දුයඹරහගේ ලයහභලි වියසුරිඹ

197959201559

මුතුහ දුයඹහරරහගේ නිරහකහ හජීනී කරුණහතිරක.

917230404V

මුතුහඩිගේ ඉිංරි ලහනිකහ ගුණර්ධන

938343586V

මුත්තරෆගගදය දීපපිකහ ක්රිහන්ති ජඹිංරි

198056201249

මුත්නහඹකගේ ඉභල්හ වහනී මුතුනහඹක

935871697V

මුදලි ආයච්චිරහගේ අග හ භධුහනි ගුණතිරක

887151890V
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මුදලි ගගදය යත්නහඹක භළණිගක්

885471161V

මුදලි භහීඳහර අේපුවහමිරහගේ නිරන්ති කුභහරි භහීඳහර

835163717V

මුදලිදු දිහනහඹකගේ අමිර ගකෝර ඵ්ඩඩහය ගභොයත්ත

199433300492

මුදලිනහඹක අධිකහරිගේ නිහරහ භධුබහණී රඳිංහව

198783102503

මුදල්ඳත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිල්කහ භදුභහලී මුදල්ඳත්

897660822V

මුදිත මීය ධර්භගේන

871240612V

මුනිංහව ආයච්චිගේ චහඳහ වහනී මුණිංහව

936970974V

මුේපු භවත්මිල්රහගේ නිගම්හ ධමිත්රීනී ගුණතිරක

199151700609

මුර්තිඹ ගද්ඹරහගේ ඉන්ද්රහනි පිඹතිරක

925870960V

මුලුිංහවඹරහගේ නදීපහ දුරහහජලි මුණිංහව

199281104929

මුල්ගල් විදහනිරහගේ නිර්භදහ අගඹෝනි ගුණයත්න

835390276 v

මුවන්දියභරහගේ පර්නිභහ භහධි තිරකයත්න
මුවන්දියම් යහශරහගේ නිගයෝහ දිල්රුක්ෂි ජඹයත්න

937912005 V
198383801898

මුවන්දියම්රහගේ දුමින්ද ගෝභවීය

830220356V

මුවභඩ් ලීම් ෂහතිභහ ම්රිනහ

905953308V

මුවමිභදු අිංස ෂහතිභහ අසකිඹහ

956090300V

මුවම්දියම්රහගේ හකහ භධුබහෂිණි මුවම්දියම්

886401019V

මුවම්භඩු ඵදූදීපන් ගභොගවොභඩ් ඉන්ෂහස

911112884V

මුවම්භඩ් නජීම් අනහෂස අවභඩ්

951102008v

මුවම්භදු තහජිඩීන් ෂහතිභහ වසනහ

945091940V

මුවම්භදු නසීම් නසකහ නසීම්

957651429V

මුවම්මුදු අේඵහස ිංත්තී ෂහසීනහ

877250318V

ගභගන්ර්පිටිඹ නයිගදරහගේ නහලිකහ ප්රිඹන්ති ආරිඹදහ

925141933V

ගභයගරගේ හියහන් ධනහජඹ

901350817V

ගභයගල් ගේඩි දුයඹහරහගේ නිගයෝහ කුමුදුනී වික්රභිංහව

908461959V

ගභයගල් ගේඩිගේ භදුහක ප්රදීපේ කුභහය ජඹතිරක

198706303467

ගභයගල්ගේ ඉගයෝෂි අචිනි කුරිංහව

925582522V

ගභයගල්ගේ කල්ඳනී භධුහ විගේසරිඹ

935472547V

ගභයන්ති චතුරි දීපපිකහ අතුගකෝයර

886170360V

ගභගයක්ගේ ගකෞලරයහ හනහ ප්රිඹහිරකහ ගඳගර්යහ

926002988V

ගභගවොභඩ් අයිදුරුස ෂහතිභහ රිෂිකහ

918250875V

ගම්ගසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ තිභහලි ඉභල්කහ ගම්ගසුරිඹ

925014508V

ගභොනයවිරගේ දනන්ජලී ඔලහනි කරුණහතිරක

927560445 v

ගභොයගල් ගේඩිගේ ගඹහනි රහකහ අරිඹහල

197975100874

ගභොයගගොඩ ලිඹන ආයච්චිරහගේ ශිකරහ ිංතහරි ලිඹනආයච්චි

905920960V

ගභොයක අේපුවහමිරහගේ හජීනී

917131996V

ගභොයක ගකෝණයශහරගේ තුරහහජලි හදීපඳනී ගභොයක

936181597V

ගභොයක විදහනරහගේ අභහඹහ වරින්දි ගුණතිරක.

876490552V

ගභොයක විදහනරහගේ ඉගර්හ ගප්රේභයත්න

886733771V

ගභොයහගම්භන ගුරුන්නළවළරහගේ භයුරි නිහරහ කලුගමු

886110464 V

ගභොවභඩ් අමීර් ෂහතිභහ

878211200 V

ගභොවභඩ් මුතහලීෂස ෂිඹහභහ ෂීනිඹහස

945621745V
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ගභොවමුදු ජවුඳර්දීපන් ජුභහනි

927041588V

ගභොවම්භඩ් ඉලිඹහස ෂහතිභහ ලිරීෂහ

199179301402

ගභොවම්භදු කරල් ිංත්ති නසීභහ

936523013V

ගභොවම්භදු කහසීම් භරික්කහර් ර්මිරහ ගඵගම් භරික්කහර්

945111631V

ගභොවම්භදු භකීම් ෂහතිභහ යමීනහ

958203071V

ගභොගවොටිටි මුදිඹන්ගේරහගේ රුන් කුභහය ගේනහයත්න

881554011V

ගභොගවොට්ගරරහගේ ත්රහ කුමුදු කුභහරි

906022397 V

ගභොගවොට්ගහරරෆ ගගදය අභහලි උගද්ශිකහ ගගනවියත්න

887481709V

ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ භදුහනි කුභහරි

955112067V

ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ අහග නඹනහනන්ද

198805900979

ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ රක්භහලි යත්නහඹක
ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දිල්වහනි විගජ්යත්න

856051323v
895041696V

ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ ේදි ධර්භප්රිඹ ඵ්ඩඩහය

872040293V

ගභොගවොභඩි යසීදු රිසමිනහ

888191615 V

ගභොගවොභඩ් කහසීම් ිංත්ති නිරෂහ

928533999V

ගභොගවොභඩ් ජහහිර් වෂිභහ

198865102589

ගභොගවොභඩ් ගජයරසීන් ෂහතිභහ රිසමින්

918312102V

ගභොගවොභඩ් තසලීම් ෂහතීභහ මුෂසලිඹහ

935391512V

ගභොගවොභඩ් නජිමුදීපන් ෂහතිභහ රිහඹහ

926550799V

ගභොගවොභඩ් නජුමුදීපන් ෂහතිභහ ම්නහස

857753224V

ගභොගවොභඩ් නදිර් ෂහතිභහ භසෆිකහ

947292595V

ගභොගවොභඩ් නසීර් ෂහතිභහ ලකීයහ

935360757V

ගභොගවොභඩ් නසීර් ෂහතිභහ දීපකහ

916822634V

ගභොගවොභඩ් ඵසීර් ෂහතිභහ ශීනහ

947191152V

ගභොගවොභඩ් භන්සර් දීපලහ භන්සර්

897120305V

ගභොගවොභඩ් මුම්මිල් ෂහතිභහ ෂසනහ

936493092V

ගභොගවොභඩ් රිඹහල් ෂතිභහ රිසනහ

937351208V

ගභොගවොභඩ් හෆි ඳහතිභහ කීරහ

938042730V

ගභොගවොභඩ් ෂලීල් ගභොගවොභඩ් ෂසමින්

892361738V

ගභොගවොභඩ් ෂහරුක් ගභොගවොභඩ් ඳිංන්

199401104500

ගභොගවොභඩ්රිරහ ෂහතිභහ වසනිඹහ

936551041V

ගභොගවොභදි ඉහම් ෂහතිභහ වසතහ

937591667 v

ගභොගවොභදු ෂහරුක් ෂහතිභහ වසනහ

946532517V

ගභොගවොම්භදු අමීර් ෂහතිභහ රුක්හණහ

19938182779V

ගභොශගගොඩ ගභගේ හියන්ති ලෂිකරහ විභරයත්න

818331649V

ඹකුපිටිඹගේ නදීපකහ සුයහජි දඹහනන්ද

805830026V

ඹටිඹන විදහන ආයච්චිරහගේ න්තහ හජීනී භයනහඹක

845161020V

ඹටිඹහර යහරරහගේ ඳත්මිණි කුභහරි

198257602574

ඹද්ගදනිඹ ගගදය යභණි ඳත්භකහන්ති සුගතදහ

877730018 V

ඹද්ගදහිගේ ගදොන් භදුහනි නගඹෝමිකහ නන්දගෝභ

955611462v

ඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අරුණ රුන් කුභහය ජඹසුන්දය

930751880 V

ඹහත්රහ මුල්රගේ සුනිල් ඳත්භිංරි
ඹහඳහ අේපුවහමිරහගේ ලම්ම් අනුයහධි ඹහඳහ

870360363V
928114481V
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ඹහඳහ ඩළනිගඹල්ගේ අගඹන්හ ප්රබහනි
ඹහඳහ ඳතියණගේ දිනහ භධුහනී ඳතියණ
ඹහඳහ ඳතියනගේ සුගන්ත්රහ කුභහර් ඹහඳහ

896691015v
876313782V
8852137790V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගරහගේ එයහගනී කුභහරී ඹහඳහ
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ රක්භහලි ඹහඳහ
ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නී දභඹන්ති කුභහරි ඹහඳහ

906472538V
198864501032
795481168V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ප්රිඹදර්ලනී කුභහරි

938332975V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ භධුබහනි ඹහඳහඵ්ඩඩහය

198963200513

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ දිගනෝහ සර්ණභහලි ඹහඳහ

199180500566

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහනි අේයහ

198366903256

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝන ධර්භප්රිඹ අගේයත්න

931820869 v

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහනි චන්දිභහ කුභහරි

817392610V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ ඳගභෝදහ ජනදහරි ඹහඳහ

915091288V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ කුභහරිවහමි

947063448V

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ ඳද්මිණි ඹහඳහ

936590586v

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු යිංක යහජඳකස

199270703978

ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ විංත යහගන ඹහඳහ
ඹහඳහ ගවට්ටි ඳතියන්ගනගවරහගේ දිරහනි තභහයහ ජඹතිරක
ඹහඳහඵ්ඩඩහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුපුලි ගනයහජිකහ ඹහඳහඵ්ඩඩහය

932831210V
877900231V

ඹහඳහන්නකු යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ රිද්මිනි භධුෂිකහ යහජඳක්

927441080V

ඹහඳහවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්හන් චතුයහග ඒකනහඹක

933173615V

යු.ජි භගවේෂි අනුයහධහ

908503163V

යූසෂස ෂහතිතුභහ හජිදහ

926262572V

ගඹෝදගේ ිංිංය ගවේභභහරහ බිගෝභළණිගක්

827944165V

ගඹෝධ ගේඩිගේ භහධවී නිලුෂිකහ ගනවියත්න

845961077V

යහගකොත්ගේ නිහරහ ගකෞලරයහ සුරිඹගේන
යහගඩි ඳතිඹරහගේ විංත නලින්ද ජඹයත්න

887843473V
940272734V

යහගේ ඵ්ඩඩහයරහගේ කල්ඳනහ භධුයහිරනී ජඹතිරක

917161291V

යහජිත් ඳතියණගේ වෂිනි දිල්වහයහ ආරිඹයත්න

878163613 V

යහගනොත්ගේ ශිගයෝමි කහහචනහ ජඹතිරක

928641414V

යහඳටි ගද්ගේ රුණි ලශිකරහ ප්රනහන්දු

198875601842

යහඳටි ගද්ගේ වර්නී රුක්ෂිකහ ජඹිංරි

948560364V

යහඳටි ගද්ඹරහගේ ඉගර්හ ජිනහදරි ජඹයත්න
යහගවොටි ගේජ්ජරහගේ දිගන්ස නුන් කුභහය

887921482 V
930103217V

යහගවොටි ගේඩිගේ හජීවිකහ ප්රිඹදර්ලනී කරුණහයත්න

908381718V

යහගවොටි ගේඩිදූයඹරහගේ විංතහ ප්රිඹදර්ලනී යණිංහව

895081965V

යහගවොටි ගේඩිරහගේ නඹනහ භහජුරහ කුභහරි

865883420 v

යහගවොටිගේ ලර්මිරහ භධුබහෂිනි ඩළනිඹල්

895510939 v

යඛිත විගනොජ් ගවොන්නන්තය

911380668V

යජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ භහලි හුණුකුඹුය

907853543 V

යණතුහග ආයච්චිරහගේ දිනකහ යුරි යණතුහග

935011450V

යණතුහග ආයච්චිරහගේ දිල්හි ඉහයහ යණතුහග
යණතුහග ආයච්චිරහගේ නදීපලහ දිල්රුක්ෂි යණතුහග

199457200581
897820366V

යණතුහග මුදලිගේ කවිලසක ශහිරු ධනහජඹ දුසන්ත

951631469v

876901315v

57

යණතුහග මුදලිගේ ගචසගර් කීත් යණතුහග

198930200039

යණතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ අරුණහ ජඹමිණි යණතුහග

878271840 V

යණතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්ස කුභහය යණතුහග

199000802096

යණතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ විංතහ භධුහනී යණතුහග

906542439V

යණතුහග ඹුදිඹන්ගේරහගේ චලිත් ජහනක යණතුහග

198621302033

යණඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ අගේර ම්ඳත් කරුණහයත්න

930952923V

යණඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ ගවේභභහලි යණඵහහු

917001553V

යණඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ යිංක ක්රිහන් යණඵහහු

921192703V

යණභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ ශ්රීඹහණි ප්රිඹහිරකහ කුභහරි යත්නභරර

925630985V

යණක ආයච්චිරගේ රන්ති චතුරිකහ යණක

938590559V

යණක ආයච්චිරහගේ දිගන්ිංකහ දභහලි යණක

198951100329

යණක ඳතියහජගේ භනීහ උඳභහලි යණක

935442427V

යණවිර මුදලිගේ ගර් හ නහභලී යණවිර

947561600V

යණවීය ආයච්චිගේ ක්රිසණහ සර්ණභහලි

937321260V

යණවීය ආයච්චිල්රහගේ නිගම්හ ගීතහනි යණවීය

198852900183

යණවීය මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ යණවීය

916271077V

යණවීයවික්රභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී ගකෞලරයහ ගේනහයත්න

927342286 v

යණහව ආයහච්චිගේ චහනිඹහ ඉන්දිරි යණිංහව

947651315V

යණිංහව ආයචිචිගේ දිනුෂි ක්රිසටින් යණිංහව

955880480v

යණිංහව ආයචිචිගේ නිගයෝහ ගගනගවරතහ

825034404 V

යණිංහව ආයචිචිරහගේ උගද්ශිකහ භහලි යණිංහව

905350480 V

යණිංහව ආයච්චිගේ චභරි නිහරහ යණිංහව

955080483V

යණිංහව ආයච්චිගේ ප්රදීපඳහ සුදර්ලණී යණිංහව

945151714v

යණිංහව ආයච්චිගේ භල්හ නභහලී යණිංහව

198952200078

යණිංහව ආයච්චිරහගේ කල්ඳනී අේයහ යණිංහව

826603720V

යණිංහව ආයච්චිරහගේ තිරහක කුභහය යත්නහඹක

940500168V

යණිංහව ආයච්චිරහගේ තුහය නිල්මිනි දභඹන්ති

198067001254

යණිංහව ආයච්චිරහගේ ශිගයෝමි පුසඳභහලි යණිංහව

895314102V

යණිංහව ආයච්චිල්රහගේ චලිකහ ප්රහදි යණිංහව

936772498 V

යණිංහව දිහනහඹකරහගේ භහගනල් ප්රිඹහිරකහ ඳද්භහකුභහරි

827372781V

යණිංහව ගද්ගේ භගවේස බුද්ධික කරුණහයත්න

911532794 V

යණිංහව ගද්ඹරහගේ ඡිත් තයහග යණිංහව

911542404V

යණිංහව ගේඩිරහගේ ගඹහනි දිල්රුක්ෂි ගේනහධිය
යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්ශිකහ සුභහලි යණිංහව

897862352V
876530660V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ කසුරි උඳහධයහ යණිංහව

917473005V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දන ප්රබහත් යනිංහව

873191562 V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි ප්රහදිනි ජඹගේකය

925723010 V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ යණිංහව

937633416V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ කුභහරි යණිංහව

935391504V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි චුරහහගනි

857920180 V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භලි හනහ යණිංහව

198957400845

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ දීපඳහනි යණිංහව

856150445V
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යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නුන්ධිකහ කුභහරි ගේනහයත්ත

936752136 V

යණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ යිංක දිරහන් යණිංහව

832632880V

යණිංහවගේ රක්මි හනහ ශින්ති යණිංහව

918533583V

යණිංහවගේ චින්තයහ හර ගම්රත්

942812060V

යණිංහවගද්ඹරහගේ ගම්නකහ සුගඵෝධනී යණිංහව

908024168V

යතනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදුරිකහ දීපේති යත්නහඹක

927810875V

යතමරගේ අජිත් ජනක නිගයෝන්

940193850V

යතුගකොගවො දුක්ගන්නහ මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රිඹහනි ගනවියත්න

856733688V

යතුගේ ගදොන් ක්රිහන්තිකහ කිත්ිංරි ඵ්ඩඩහය

926161776V

යත්ත ජඹතිරක මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් දිගන්ස චතුයහග

921620861V

යත්නතිරක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගම්දහ කුභහරී යත්නහඹක

926540661v

යත්නඵන්ජඹරහගේ ලහනිකහ හජීනී භදුයහල

198850402090

යත්නභරර ඉරුගල් ඵහඩහයරහගේ ගගවහනි උගම්හ යත්නභරර

908433750 v

යත්නභරර ඉරුගල් ඵහඩහයරහගේ ප්රන්න චින්තක ධර්භ කීර්ති

881910020V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ ඉන්දික චතුයහග යත්නභරර

843070930 V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ ඉගර්හ නිල්මිණි ගවේයත්

866670576V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ චතුරි ආලහ නිහදි යත්නභරර

938632081V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ නිහරහ දභහලි යත්නභරර

875152432V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ යිංකහ දිල්රුක්ෂි යත්නභරර

936532489V

යත්නභරර ඉරුගල් ඵ්ඩඩහයරහගේ රුචික රුන් යත්නභරර

198912900438

යත්නභරර ඵහඩහයරහගේ කපිර ජඹරත් ඵහඩහය

197625903130

යත්නභරර ඵ්ඩඩහයරහගේ නිලහන්ති අනුරුද්ධිකහ යත්නභරර
යත්නභරර න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්තනහ පුසභහලි
යත්නභරර

875180231V

යත්නවීය ඳගඵළදිගේ ගඹහනි භදුෂිකහ ගුණතිරක

937362650V

යත්නගේකය දිහනහඹකරහගේ ජග හ දිමුති යත්නගේකය

927231182 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ රක්ෂිකණි යත්නහඹක

887630364V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්සමී අයියහහගනී යත්නහඹක

898060756V

යත්නහඹක අච්චිරහගේ උගම්ස චින්තක ජඹිංහව

932693364V

යත්නහඹක අච්චිල්රහගේ උගේක්ෂහ නදීපලහනී තිරකයත්න

198861202489

යත්නහඹක ආයචිචිරහගේ සුදර්ලන අයවින්ද යත්නහඹක

891993773 V

යත්නහඹක කලු ආයච්චිරහගේ යරහ යත්නහඹක

927290332V

යත්නහඹක දිහනහඹකරහගේ තිළිණි භධුභහලී තිරකයත්න

867971130V

යත්නහඹක ඳතියණගේ නිපුනි ගක්තුභහලිකහ වික්රභිංහව

937664370V

යත්නහඹක මුදිඹහගේරහගේ නිගරෝකහ යිංකරහ යත්නහඹක

898592286V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ දර්ලනි ලහනිකහ යත්නහඹක

936761550V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගරහගේ හජීනී ආලහ යත්නහඹක

826170638V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරගේ අග හ රක්භහලි යත්නහඹක

875141929V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ සුබහෂිණි යත්නහඹක

915930220V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්සමී කුමුදු යත්නිංරි

198757601374

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ ගවින්දි කුභහරි

908511603 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අරුණ ජඹභහල් යත්නහඹක

199108602618

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අගේන් දුමිත් යත්නහඹක

942833970V

896623664V
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යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දිකහ භධුහනි යත්නහඹක

886990294V
926270940V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ රක්භහලි යත්නහඹක

927022966V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගයෝහ උදහනි ඳතියණ

936331378V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි යත්නහඹක

198955301715

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ යත්නහඹක

856812510V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ රුනි යත්නහඹක

877660397V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ විදුමිණි කුභහය යත්නහඹක

926282115V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කළලුම් ගුණර්ධන

891040407v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹන්ති ප්රදීපපිකහ යත්නහඹක

948361337V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් මිඳත් යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ිරවහන් තිරහක ඵහඩහය යත්නහඹක

930081671 v
920283772V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුය උගද්න චන්ද්රයත්න

892080143V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහිරකහ දභහලි යත්නහඹක

907821994v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චද්රහනී භහගනල් යත්නහඹක

858343356V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ කුභහරි ජඹසුන්දය

936033954V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චම්ඳහනි ඡඹරක්මී

955553403V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහන්දනී යත්නහඹක

887533024V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහඳහ ගවින්දි යත්නහඹක

928132137V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහභලී යත්නහඹක

198077004087

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිකහ භධුහනි යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තහභණී රුන් කුභහරි කුරයත්න

945520493V
928040836V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගචතනහ භගනෝයභයහ මිභහනි යත්නහඹක

875351010 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගච්තහනි ගදෞඳදීප යත්නහඹක

878103645V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජනක ප්රිඹන්ත යත්නහඹක

822900704 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ටිභල්කහ අහජලි යත්නහඹක

947232665 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඩිල්වහයහ භන්භලී යත්නහඹක භළණිගක්

875441728V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තක්රහ රන්ති වික්රභිංහව

906181479V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තනජහ කුමුදුනී යත්නහඹක

927610280V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තභහලි යජින්ද්රිකහ යත්නහඹක

867960104V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තභහහ ගනත්මිණි

948640210 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තයහගහ අභහලි යත්නහඹක

937910487V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි දිල්රුක්ෂිකහ යත්නහඹක

918052402v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තුහිර භධුහකහ යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගතගර්හ දිල්වහනි

826291923V
198851402001

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දඹහ නිල්මිණි යත්නහඹක

897592088v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දඹහනි ප්රිඹහිරකහ යත්නහඹක

928313654 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ණී විජඹභහරහ යත්නහඹක

925230464 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහලි නිහරහ භහධවී යත්නහඹක

927510049V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනුෂිකහ භදුලහනි යත්නහඹක

945652292V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි අහකහ යත්නහඹක

886321899V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිලුමි නිගම්හ යත්නහඹක

938452431V
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යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිලුණ ඵහඩහය

871373620v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිහනී කවුන්දිකහ විගජ්යත්න

868081953V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ දිල්රුක්ෂි

199481801401

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපඳහ ප්රිඹදර්ලනී යත්නහඹක

887780218v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ ගයෝජනී යත්නහඹක

945453850V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහජනී කහහචනහ යත්නහඹක

198953901255

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහනි උඳභහලිකහ යත්නහඹක

915772170 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුහන් භධුයහග රක්භහල්

921281447V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්ිංකහ ශිගයෝභලී යත්නහඹක

886910665V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුහ කුභහරි

927373432V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදිලහ නිල්මිණි ගුණගේකය

885930379 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදිහ ප්රිඹදර්ලනි යත්නහඹක

945352000 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදිහ ශිගයෝමි යත්නහඹක

936411193V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ ප්රිඹදර්ලනි ජඹිංහව

866743304V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ කල්ඳනී යත්නහඹක

928570185 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දිරහනි ඵහඩහය

198450403043

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනහ කුභහරි යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නහලිකහ කුභහරි යත්නහඹක

906582570V
905101889V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි භන්ති යත්නහඹක

938530580V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ උදඹන්ති යත්නහඹක

907232395V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හනි දුසභන්තිකහ යත්නහඹක

938490406V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ කුභහරි යත්නහඹක

876752727 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ දිල්රුක්ෂි යත්නහඹක

905702564V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ භන්ති යත්නහඹක

897520508 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිරන්ති යත්නහඹක

867560823v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂිකහ දභහලි යත්නහඹක

885300979

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂිකහ සුබහෂිණී ගගනවියත්ත

936663095V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ ප්රිඹදර්ලනී යත්නහඹක

858003350V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ භධුභහලි යත්නහඹක

875260529V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිල්මිණි නුන්තිකහ

198660904462

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ති පුසඳ කුභහරි

875143522V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ දිල්වහනි යත්නහඹක

926942484V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ රක්භහලි යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමිකහ මිහියහනි

198958301620
885423450V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදිඳහ නිලහන්ති යත්නහඹක

918292071 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදීපඳහ කුභහරි
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගඵෝධහ කුභහරි යත්නහඹක

916150784V
875981420V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහද් භධුහක යත්නහඹක

931001213V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහිරකහ යත්නහඹක

858341566 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රීතිභහ උදඹහගනී යත්නහඹක

917112304V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදුහ ගනෞකහණි යත්නහඹක

938450056V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදුහ හජහනි යත්නහඹක

925921319V
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යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුෂිණී යත්නහඹක

887422340V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ කුභහරි

928421384V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේස ප්රන්න ගුණතිරක

923052313V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහධවී ලහලිකහ යත්නහඹක

935371392V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ මියහන් භහලිහග යත්නහඹක

199413501190

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ මිරිවහණි අරුණ කුභහරි යත්නහඹක

926590111V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගම්නකහ ගවේයත්

855831198V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඹිංතහ ධනහජි දනහඹක

845890676V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යුගර්හ නිරමිණී යත්නහඹක

856811590V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුනි රක්භහලි යත්නහඹක

955300203v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුන් ම්ඳත් දිහනහඹක

932751550V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රුන්ති නහලිකහ ගේනහනහඹක

906041472V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රඳහනන්දනී වික්රභිංහව

887980438V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භලී ප්රිඹහිරකහ
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්හණි භදහයහ කුභහරී යත්නහඹක

805943254V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රහණි ධනුෂිකහ යත්නහඹක

945211202v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ළලිපිටිඹ ආයච්චිරහගේ ඳද්භරතහ

866661405V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිකරහ කල්ඳනී යත්නහඹක

937252218V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂිකහ හජීනී යත්නහඹක
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනක ගයොහන් යත්නහඹක

915293476v
882700909V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භහලි යත්නහඹක

907252280 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ උදඹහගනී යත්නහඹක

915120210V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ විදුයහගී

946140147V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝමි දිල්රුක්ෂි යත්නහඹක

905903012 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලි යත්නහඹක

199069002850

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී පුසඳකුභහරි

936522785V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රී චින්තක ලයහභල් යත්නහඹක

800500184V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රීභතී රක්භහලි

948510529V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හජිනි දභඹන්ති

198853600319

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හධයහ යත්නහඹක

198162301736

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුනිකහ භහලි යත්නහඹක

938664048V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භහළි යත්නහඹක

947902334V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ේරිනහ ගභොගවොම්භඩ්

957552439 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ මිතහ එයන්දතී යත්නහඹක

918020454 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ම්ඳත් නිගයෝණ ඵ්ඩඩහය

851432132V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ිංක ප්රදීපේ විගජ්යත්න

932151464V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ිංකරහ කුභහරි යත්නහඹක

897451697V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හයහගහ නදීපනී යත්නහඹක

908432487V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හලින්ද භධුහ යත්නහඹක

913081668V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හවින්ද ඳළතුම් යත්නහඹක

930701246V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සීතහනි ධනහජනි නගඹෝමි යත්නහඹක

928653609V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්දිකහ යත්නහඹක

888171193V

836960980V
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යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුදත් යත්නඵ්ඩඩහය

892190682V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුදීපඳහ නිරන්ති

797603775V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුනිතහ යත්නහඹක භළණිගක්

795041141 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහනි කුමුදු යත්නහඹක

907950255V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහිර නදිකහ යත්නහඹක

896552945 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර්කහ නිල්මිණි යත්නහඹක

885680771V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර් හ භධහණි කරුණහයත්න

955062124 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගවින්දි පුසඳකුභහරි

956483344V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වහිං අන්තිකහ ගේනහධීය

937161700v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි භහලි

886233434 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්නි ගද්විකහ කුභහරි යත්නහඹක

885662277 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්නි භධුෂිකහ යත්නහඹක

925691224 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්නි භහලි
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්නී කුන්තරහ යත්නහඹක

906012057 V
935091810V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ෂිණී භධුෂිකහ කරුණහයත්න

199476502478

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විංත භධයහග යත්නහඹක

871951071 V

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විංනි දිරහකහ කුභහරි යත්නහඹක

928651177 v

යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගවේභහලි චන්ද්රිකහ යත්නහඹක

816404061V

යත්නහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ අනහ භධුන්ති යත්නහඹක

936212506V

යත්නහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ දිල්හයහ විංනි යත්නහඹක

917412871V

යත්නහඹක ලිඹනගේ ඹමුනහ න්ති

198353903801

යත්නහඹක ගල්කභරහගේ අග හ තිළිණි යත්නහඹක
යත්නහඹක හර මුදිඹන්ගේ යහරවහමිරහගේ අරුණී ඳබහෂිණී
යත්නහඹක

199160701582

යත්නහඹක ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි අභහ යත්නහඹක

875810669V

යත්නහඹකගේ සුගන්ත්රහ කුභහරි

917331375 V

යත්නහඹත මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹහකහ ගගන්හනි කුභහයිංරි

945421991V

යත්ඳටිපුය ගද්ඹරහගේ නිභල්කහ ශ්රිභන්ති විභරසරිඹ
යත්භහර ගද්ගේ වහනි කතයහනහ රක්සමි කුභහරී ජඹසුන්දය

837623030V

යනතුහග භදිඹන්ගේරහගේ නිරක්ෂි චිනි කුභහරි

895043443 V

යනතුහග මුදලිගේ ප්රහද් කරුණහයත්න

762300222V

යනිංහව අච්චිල්රහගේ ඉගයෝණී දභහලී

198753500552

යනිංහව ගද්ගේ ගඹහනි අේයහ යණිංහව

927162318V

යගනහිපුය ගද්ඹරහගේ ජන්මි නදීපලහනි යත්නහඹක

199277402306

යන් ත්ගත් තනුජහ භධුන්ති යන්ත්ත

779453786V

යන්කියහ ගද්ඹරහගේ තහයකහ නදීපලහනි ගුණර්ධන

918122346v

යන්ගකොත් ගජ්ඩිගේ සුජීහ දිල්වහනි විගජ්ර්ධන

935400066V

යන්ගකොත් දුයඹරහගේ කහහචනහ හජීනී වීයනහඹක

917031525V

යන්ගකොත් දුයඹරහගේ නිරක්ෂි උගද්ශිකහ ප්රිඹදර්ලනී

199075101200

යන්ගකොත් ගේඩි දුයඹරහගේ නඹනහ දිනෂිකහ ආනන්ද

948411334V

යන්ගකොත් ගේඩි දුයඹරහගේ යහජිතහ ප්රිඹහගනී ගප්රේභයත්න

915402984 v

යන්ගකොත් ගේඩිගේ අනුහ අරුණලහන්ති විගජ්නහඹක

199277303250

යන්ගකොත් ගේඩිගේ අනහ උදඹහගනී යහජඳක්

945901900V

937271557V

935640407V
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යන්ගකොත් ගේඩිගේ චතුරිකහ ප්රගඵෝධනී ජඹසුන්දය

888653503v

යන්ගකොත් ගේඩිගේ නිරඳභහ ිංරිරක්භහලි

956980240V

යන්ගකොත් ගේඩිගේ භගනෝජ් යහගන නහභල් යහජඳක්

801661149V

යන්ගකොත් ගේඩිගේ ලහලිකහ හජිනි ඳතියත්න

935832748 V

යන්ගකොත් ගේඩිගේ වර්ණී චන්දිභහ

905582712V

යන්ගකොත් ගේඩිරහගේ නිරහනි සර්ණරතහ

866691070V

යන්ගකොත්ගේ අච්නි ලවින්දනී කුභහයිංහව

936371450V

යන්ගකොත්ගේ දින ප්රහද් කරුණහදහ

882130991V

යන්ගකොත්ගේ නලින් ප්රිඹහජන ජඹසුරිඹ

902663460 V

යන්ගකොන් දූයගේ කහහචනහ ප්රිඹහගනී
යන්ගගඵහඩහය ිංහවප්රතහඳ න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ මිහිනුන්
භදුහක න්නිනහඹක

877531708V

යන්ජිත් නිවහල්ගේ වර්ණී රුන් කුභහරි

927303337V

යන්තිරක වික්රභආයච්චිරහගේ යන්ටිගගදය ධනුසකහ කුභහරි යත්නහඹක

858470447V

යන්ගතොත් ගගදය පර්ණිභහ නිලහදිනී ඵ්ඩඩහය

877132765V

යන්දුණුඳතිරැන්නළවළරහගේ චිත් ඳතියණ

913481542V

යන්දුනු ආයචිචිරහගේ ගදොන් යන්දිභහ රක්භහලි ගතන්නගකෝන්

868000961 V

යන්දුනු ඳතියණගේ නුන් චහභය දිහනහඹක

861361667v

යන්දුනු ඳතියන්නළවළරහගේ ඉගර්හ භධුන්ති

915301436V

යන්දුනු ඳතියන්නළවළරහගේ ඉහකහ භධුබහෂිනී

896980319V

යන්දුනු ඳතිරැන්නළරහගේ නර්භදහ යන්තිළිණි

885972217V

යන්දුනු ඳතිරැන්නළවළරහගේ අහකහ සුබහෂිණි

857382781V

යන්දුනුපුය ගඹහන් භහලින්ද ජඹිංහව
යන්දුනුපුය බුළුරගද්ගේ චන්ද්රිංරි පුසඳකුභහය අගේතිරක

930790109V
840662675V

යන්ගදණි ඳතියනරහගේ ගම්නක ඹගලේන්ද්ර දිහනහඹක

943340226V

යන්ගදනි ආයච්චිගේ චමිරහ දුරහනි යන්ගදනිඹ

895351164V

යන්ගදනි ආයච්චිරහගේ නිලකහ ලයහභලී

907022447V

යන්ගදනි ආයච්චිරහගේ සුබහෂිනී භධුරිකහ

915241956V

යන්ගදනිඹ ගද්ගේ කල්ඳනී යඹහදරී යන්ගදණිඹ

199353401620

යන්ගනොත්ගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි භළණිගක්

1988740000

යන්ඳටි ගද්ගේ චන්දිභහ ධනහජනී යණිංහව

927313910V

යන්ඳටි ගද්ගේ චභරි නිහරහ

905273370V

යන්ඳටි ගද්ගේ චහමිකහ නදීපහනි යහජඳක්

948143291 V

යන්ඳටි ගද්ගේ දිනුහ භධුන්ති

947992279v

යන්ඳටි ගද්ගේ නදීපකහ ප්රිඹදර්ලනී

917850976V

යන්ඳටි ගද්ගේ නිපුන් බුද්ධික

921531613 V

යන්ඳටි ගද්ගේ ගප්රේසලිකහ යණඳති

887593507 V

යන්ඳටි ගද්ගේ සුගර්ස භධුයහග යහජඳක්

882951243V

යන්ඳටි ගද්ඹරහගේ ලහනිකහ රක්භහලි භයිංහව

946131725V

යන්ඳටි ගද්ඹහරහගේ අභහළී හජීනී අගේර්ධන

947083589V

යන්ඳටි ගද්රහගේ ගඹහන් කභල්ිංරි

881660466V

යන්ඳටි ගද්රහගේ නදීපකහ භල්කහන්ති

937062508V

යන්ඳටි ගවේගේ චමුදිකහ රක්හණි

916513275V

920490883 v
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යන්ඳටිපුය ගද්ඹරහගේ අමිර ප්රහද් කරුණහයත්න

910840789 v

යන්ඳටිපුය ගද්ඹරහගේ තුහනි ඉගයෝෂිකහ

916312750V

යන්ගභත්ත ගජ්ඩී දුයඹහරහගේ ශ්රීන්ති ඉඳුනිල්

906583054V

යන්ගභත්තගේ චභහලි ඡින්තහ එදිරිිංහව

938302090V

යන්ගභත්තගේ කුනි තනුජහ ගෝභිංරි

897903261V

යන්ර ආයචිචිගේ චලිකහ ඉභහලි යන්ර

816861381 V

යන්ළුගවේනඹරහගේ චතුරිකහ ප්රිඹදර්ලනී

858004586V

යන්ිංයන්ගේ හචනි ලිංකරහ විගජ්ිංහව

938210519 V

යන්වඩි ගගදය නිල්මිණි හජිනි භයිංහව

875901796V

යන්ගවොටි ගඳජ්ජරහගේ අමිර රුන් කීර්තියත්න

910820737V

යන්ගවොටි ගේජ්ජරහගේ ඉණි දිල්රුක්ෂි කීර්තිනන්ද
යන්ගවොටි ගේඩිගේ උහන් විමුක්ති යණිංහව

937412088V

යන්ගවොටි ගේඩිගේ ගීතිකහ චින්තනභහලි සුගතදහ

908611870V

යන්ගවොටි,ගේජ්ජරහගේ දිලිනි රුන්තිකහ විගජ්යත්න

947722697V

යන්ගවොටිගේ නිගයෝහ දිල්රැක්ෂි මුතුයහඡ

887932174V

යමිඳටි ගද්ගේ හගරිකහ වර්නී

876261162V

යමිභනහ ගද්ඹරහගේ ධනුසක ප්රිඹහද් ිංරිගේන

932531763 V

යම්ඳග ගද්ගේ අග හ භධුහනි

897603195V

යම්ඳටි ගද්ගේ නගඹෝමි දිලුක්ෂිකහ ගුණදහ

858051622V

යම්ඳටි පුය ගද්ඹහරහගේ රන්ති නගෝදයහ වික්රභිංහව

955310039v

යම්ඳටිපුය ගද්ගේ යිංකහ සුබහෂිනි

946051136V

යම්ඳට් ගද්ඹරහගේ ශ්රිඹහනි ජඹන්ති භහරහ

886042647 V

යම්ඵ්ඩඩහ ගද්ගේ තහයකහ නිලහන්තිනී ගෝභිංරි

948530694V

යම්භ්ඩඩහ ගද්ගේ ආලහ අඹභන්ත චන්ද්රගේන

915060722V

යම්භන්ඩහ ගද්ඹරහගේ ම්ඳත් දිල්හන් දඹහයත්න

931973240V

යම්භන්තහ ගද්ඹරහගේ ගයොහන් ගකෝර පිඹයත්න

950452781V

යම්භන්තහ ගද්රහගේ හනහ දභහලී සුයවීය

897081067V

යම්භන්න ගද්හඹරහගේ නදීපකහ නිගයෝහ ප්රිඹහගනී විභරසරිඹ

198980900370

යම්භන්නහ ගද්ඹරහගේ ඉගයෝහ භධුහනි ගුණතිරක

905143557V

යම්භන්නහ ගද්ඹරහගේ නිගයෝහ භහලී

897480638V

යම්භන්නහ ගද්හඹරහගේ හයහගහ දමිනී කරුණහතිරක

945121564V

යම්භහ ඩුගේ තයහග හජඹ කුභහය

801384943V

යම්භහ ඩුගේ ගෞභයහ දඹහයත්න

198881800630

යම්ගභත්ත ලහනිකහ භධුහනී යම්ගභත්ත

915842968V

යයිගභ විතහනරහගේ රුනී ඉහයහ අරවිස

937931220v

යවි නිගයෝණී

918173404V

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනුරුද්ධිකහ කුභහරි යසනහඹක

887631824v

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ චහන්දනී යසනහඹක

198954901853

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අහයහ භධුහනි යසනහඹක

936920624V

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අගේර ඵ්ඩඩහය නයත්න

931940627V

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ කුභහරි

897282364v

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ප්රිඹහගනි

885302238V

933153657v
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යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හජී කළලුම් යසනහඹක

952641654V

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හධයහ ගවේභභහලි යසනහඹක

846301518V

යසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුජහනි නිරහිරකහ යසනහඹක

198857600317

යහ.ඳ.භගවේෂි අේයහ භහලි

898261808v

යහකරුණහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි තයහගහ යහජකරුණහනහඹක

946752240V

යහගරගේ තිරහකහ දුල්හනි

908072790V

යහගරගේ තිලිනි දුසභන්ති

918124683V

යහගුරුමුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝමි විජඹරතහ

786840805 V

යහඡඳක් අධිකහරිගේ තිලින දුසභන්ත වීගේයත්න

922480761V

යහඡඳක් ආයච්චීරහගේ තිලිණි එයහගහ යහඡඳක්

935693080V

යහඡඳක් දුයඹරහගේ ඉගර්හ නිල්මිණී යහඡඳක්

915702554V

යහඡඳක් ගද්ගේ වශිණි ලශිකරහ යහඡඳක්

198959401328

යහඡඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ ඡියහ කුභහරි යහඡඳක්

908034147V

යහඡඳක් ලිඹනගේ ඵන්දු මීය භනුයත්න

852921811V

යහඡඳක්ගේ නදිහනි කිර්ති යහඡඳක්

885321496V

යහජකරුණ අගේයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිංරි යහජකරුණහ

930790532V

යහජකරුණහ අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී අග හ දිහනහඹක

877480402V

යහජකරුණහ අගේයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නහලිකහ ප්රිඹදර්ලනී
යහජකරුණහ ආනන්ද යහජඳක් ඳ්ඩඩිත හර මුදිඹන්ගේරහගේ
ගකෝර ඵ්ඩඩහය ඳලිඳහන

198979502327

යහජකරුණහ ගද්ගේ තුහරි නදීපකහ නන්දගද්

198255700985

යහජකරුණහ ගද්ඹරහගේ ලරනි අග හනි යහජකරුණහ
යහජකරුණහ ඳ්ඩඩිතඹරහගේ දිසනහ උදඹහගනී ගුණතිරක

199268000957

යහජකරුණහ ඳ්ඩඩිතරහගේ භධහ තයහගනි භහලි

898261816 V

යහජකරුණහ ඳතියණගේ චන්දිභහ ප්රිඹදර්ලනි යහජිත්

856323102 V

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දික දිමුතු නිලහන්ත

198913402209

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිනි ගේන්දි යහජකරුණහ
යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ ප්රිඹහගනී යහජකරුණහ

948183315V
945010665V

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ විගරෝචනහ අනුරුද්ධි

945063084V

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී චතුරිකහ දුරන්ජනී යහජකරුණහ

937112009v

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි ත්රහ යජකරුණහ

906490960V

යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ යත්චන්ද්ර යහජකරුණහ

843090834V

යහජකරුණහ හරගේ චන්දිභහ කුභහරි යහජකරුණහ

877021548 V

යහජකරුණහ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ිංනි හනහ යහජකරුණහ

938600589 V

යහජකරුණහ ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගවේභන්ත යහජකරුණහ
යහජකරුණහයත්න දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගයෝෂිකහ භධුභහලි
ජඹයත්න

198709804472

යහජගුරු ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිනහ රක්ෂසමි ඵසනහඹක

887150109V

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි ගකෞරයහ යහජගුරු

926250795v

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ දුමිණි ගවේයත්

927893673V

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගඵෝධනී බහගයහ යහජගුරු

935163161V

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ විගනෝදනී ඵ්ඩඩහය

917480222V

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ නිදු ගද්වින්ද

950022159V

යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ සුජීහ යත්නභහලි

877230295V

921901127 V

898260550V

898602206V
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යහජගුරු මුදිඹන්ගේරහගේ සුගඵෝධිනී ලයහභලී යහජගුරු

866061858V

යහජගුරු හර ඵ්ඩඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්ස භදුලහක

881550352v

යහජගුරු හවර ඵහඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දභඹන්ති යහජගුරු
යහජනහඹක යහජක්රිසණ ඳ්ඩඩිත හර රේගේ භධුහණී උගේක්ෂිකහ
කුභහරී අමුණුගභ

875710664v

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ ත්රහ කුභහරි යහජඳක්

886760795V

යහජඳක්ෂ ආයචිචිරහගේ හනහ භධුන්ති යහජඳක්ෂ

947411500 V

යහජඳක් ආයච්චිරහගේ ඌහනි චතුභහලිකහ යහජඳක්

199357202357

යහජඳක් ආයච්චිරහගේ භහරහ ප්රිඹදර්ලනී කුභහරි

895020389V

යහජඳක් ආයච්චිරහගේ ඹගෝදහ ඳගඵෝදනී යහජඳක්

945652330V

යහජඳක්ෂ කරුණහයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ම්ඳත් අහක

863662087v

යහජඳක් ගභයහරරහගේ අහිර හජීනි

798132148V

යහජඳක් ගගදය දිනිති භධුලහන්ති ධර්භයත්න

936153119V

යහජඳක්ෂ ගගදයගේ දිලිනි ගකෞරයහ යහජඳක්ෂ

918061495 V

යහජඳක් ගජ්ඩ් දුයඹරහගේ දභහලි යහජඳක්

948553937V

යහජඳක්ෂ දිහනහඹකරහගේ ලහනිකහ භදුන්ති යහජඳක්ෂ

199283703347

යහජඳක් දිහනහඹකරහගේ සුපුන් ප්රගඵෝද් යහජඳක්

941631223V

යහජඳක් දුයඹරහගේ ඉගර්හ දභඹන්ති

928393526V

යහජඳක්ෂ දුයඹරහගේ නිහරහ දභහලි ඥහනයත්න

895470562V

යහජඳක් දුයඹරහගේ වහිංකහ නිර්භහණි යහජඳක්

916002866V

යහජඳක් ගද්ගේ උගේක්හ ගේන්දි යහජඳක්

938412030V

යහජඳක්ෂ ගද්ගේ භධුහණි ලෂිකරහ යහජඳක්ෂ

928113957 V

යහජඳක් ගද්ඹරහගේ දිගයෝහ ප්රිඹදර්ලනි

916451164 V

යහජඳක් ඳතියණ ආයචිචිරහගේ ගවරනි තභහලි යහජඳක්

935931886V

යහජඳක් ඳතියණරහගේ ඉගනෝකහ දිමුතු කුභහරි

826720603V

යහජඳක් ඳතියණරහගේ දිනුෂි ගක්රහ

948013479V

යහජඳක් ඳතියණරහගේ දිරක්ෂි හජීනි කුරගේකය

199061401965

යහජඳක් ඳතියත්නළවළරහගේ හයහග ලහනක ගකෝන්ගගොල්ර

910830198V

යහජඳක් ඳතියන්නළවළරහගේ සුයහග බුද්ධික ගකෝන්ගගොල්ර

199108300201

යහජඳක්ෂ ඳතියන්නළවළරහගේ වහිංනී දුමින්ද්රි යහජඳක්ෂ

198868802386

යහජඳක් ගඳඩිගේ ලකිරහ රක්භහලී ජඹරත්

898393330V

යහජඳක්ෂ ගේඩි දුයඹරහගේ චහන්දනී දිල්රුක්ෂි යහජඳක්ෂ

896872672V

යහජඳක් ගේඩි දුයඹරහගේ චහභලි ගනයහජරහ වීයිංහව

845693390 V

යහජඳක්ෂ ගේඩි දුයඹරහගේ හගීතිකහ කවීසය

946861812V

යහජඳක් ගේඩි දුයඹරහගේ සයහගහ කවීලසය

885471048 V

යහජඳක් ගේඩි දුයඹහරරහගේ තත්යහ කවීලසය

895443514V

යහජඳක් ගේඩි දුයඹහරහගේ ගීතහ කහන්ති ජඹගකොඩි

927590395V

යහජඳක් ගේඩිගේ චතුරිකහ ගේන්දි යහජඳක්

867070290V

යහජඳක් ගේඩිගේ ගඳමිතහ එයන්දනී භධුෂිණි යහජඳක්

885611079V

යහජඳක් ගේඩිදුයඹරහගේ ඉගන්හ රක්ලහනී ජඹරත්

925730823V

යහජඳක් ගඳොගවොන්සුරිඹ අේපුවහමිරහගේ යිංකහ රක්මිණි යහජඳක්

896150880v

යහජඳක්ෂ මිගසවිරගේ චහභය ඉදිනිල් මිගසවිර

903010150 V

යහජඳක් මුදඹන්ගේරහගේ දිනුහ භධුහණි යහජඳක්

876564017 v

935181267V
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යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ අහජනහ ශ්රී ජඹභධු යහජඳක්

856914518V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ කල්ඳනී විගජ්තුහග
යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ චහභය චතුයප්රිඹ යහජඳක්ෂ

946061220V
198626401779

යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ චහරුණි ඹගලෝධහ යහජඳක්ෂ

938311064V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ දමිත් කුභහය යහජඳක්

863250722V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ දුසභන්ත බුද්ධික යහජඳක්

923642145V

යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ භදුබහෂිණී

198962102761

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුක ම්ඳත් යහජඳක්

943641056V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ත භන් කුභහය යහජඳක්

920631215V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ති හගරිකහ යහජඳක්

895342246V

යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ භහලිහග භධබහණ යහජඳක්ෂ

930160407 V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ යභයහ නිල්මිණී යහජඳක්

826001020V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ යවිත්රි නියහගහ කුරයත්න
යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති යහජඳක්

897690276V
928312518V

යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ මිතහ ප්රිඹහගනී
යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ ගේඳහලිකහ සර්ණභහලි යහජඳක්ෂ
යහජඳක් මුදිඹන්ගේරහගේ වහනී භධුෂිකහ යහජඳක්

897470993V
887563489V
928033589V

යහජඳක්ෂ ගභොගවොටිටි මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රන්න කුභහය යහජඳක්ෂ
යහජඳක් යත්නහඹකරහගේ පුර්ණිභහ ගේන්දි ඵ්ඩඩහය

922983445 V
937943458V

යහජඳක් ඩුගේ ගකෞරයහ ශ්රිභහලි යහජඳක්

906750031 v

යහජඳක් තුය ජඹලහ යහජඳක්

900053231V

යහජඳක්ෂ ත්ගත් විදහගනරහගේ ගකෝෂිරහ උදඹහගනි යහජඳක්ෂ
යහජඳක් හර ඳන්ඩිතයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ ඉරුක්ෂි ලහනිකහ
යහජඳක්

927770555 V

යහජඳක් ළරගවේනගේ නහලීකහ රක්භහලි යහජඳක්
යහජඳක්ෂ ළලිගවේනරහගේ පර්ණිභහ කුභහරි යහජඳක්ෂ

897160013V
957470637 V

යහජඳක්ෂ ගද්ඹරහගේ තයහග දිනුහන් යහජඳක්ෂ

921011903V

යහජඳක්ෂ මුදිඹන්ගේරහගේ යිංකහ භදුලහන්ති

198958400378

යහජඳක්ගේ ිරවහනි යත්නසීලි යහජඳක්
යහජඳක්ෂගේ තිළිණි චතුරිකහ කුභහරි යහජඳක්ෂ

886750366V
908213190V

යහජඳක්ෂගේ තිළිණි භගවේෂිකහ යහජඳක්ෂ

877181774V

යහජඳකසගේ ප්රදීපේ කුභහය ගෝභදන්ත

951810827V

යහජඳක්ගේ භධුනී පර්ණිභහ චන්ද්රිංරි

887683026V

යහජඳක්ගේ භධහ රක්භහලි යහජඳක්

938592225V

යහජඳක්ගේ යවිඹ භධුහ යහජඳක්

923010742V

යහජඳක්ෂගේ ජියහ චහන්දනි යහජඳක්ෂ

198976400503

යහජඳක්ගේ සුගන්ධිකහ ශ්රීභති යහජඳක්

867710418V

යහජඳක්ෂගේ වර්ණි දිපිකහ යහජඳක්ෂ

927572893 V

යහජඳක්ගේ වර්නී සීගද්වි

925142140V

යහජඳක්ගේ ගවේහනී නගෝදහ යහජඳක්

937450923v

යහජභන්ත්රී මුදිඹන්ගේරහගේ චතුභහධරී භධුෂිකහ භයනහඹක

875642294v

යහජමුණ ගද්ඹරහගේ චගභෝදි යිංකහ ගර්ණු
යහජමුණි ගදගේ ප්රිඹහිරකහ ගුණගේකය

935682100V
805401052V

යහජමුණි ගද්ඹරහගේ ධනුසෂිකහ කුභහරි

905492845V

198780502366
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යහජමුණි ගද්ඹරහගේ නදීපල ප්රහන් ජඹගේකය

862272099V

යහජමුණි ගද්ඹරහගේ සුගත් භදුහක යහජමුණි

199308802682

යහජමුණි ගද්හඹරහගේ තයහගහ ජඹරත් ඔගේගේන

908520165V

යහජමුණු ගද්ඹරහගේ දිගනල්කහ ප්රිඹදර්ලනි විගජ්යත්න

865252854 V

යහජිංහව ගද්ගේ වර්නී දීපඳභහරහ යහජිංහව

926002589V

යහජිංහව ගද්ගේ ජහලිකහ ගප්රේභචන්ද්ර

935291470V

යහජසරිඹ අේපුවහමිරහගේ භහජුර කණික

198902404050

යහජහහගන සුයඵරහගේ භදුකහ නිභන්ති මීගගොල්ර.

856012549V

යහඳක් ඳතිරැන්නළවළරහගේ ඉලහකහ භධුයහණි හර යහජඳක්

198980000052

යහඳක්ෂ ගේඩි දුයඹරහගේ නඹනහ නිල්මිණි යහඳක්ෂ

877733009 V

යහභනහඹක භවත්තිමුල්ගල් ගභගේ ප්රහිරකහ භධුහනි යහභනහඹක

926090860 V

යහභනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ යහභනහඹක

885603580 V

යහභනහළු මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහද් ම්ඳත් වීයසුරිඹ

893182357V

යහභහනහථ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි ලහලිකහ කරුණහයත්න

946623318v

යහිංක් නරුල් අයින්

856051200V

යහිංක් ෂරීඩ් ගභොගවොභඩ් භජ්ජිත්

960100476V

රෑනඳහන ආයචිචිරහගේ අනුරුද්ධීකහ කුභහරි රෑනඳහන

198385203366

රිටිගව ඳළරගගදය නිගයෝණී නදිහ භයගේකය

887720070 v

රුකුණහඹකගේ හජී ගප්රේභතිරක

900540825v

රුකුනහඹකගේ චමින්ද කුභහය දඹහනන්ද

833073869V

රුකුනහඹකගේ රක්ෂිත රුන් වීයිංහව

198807703216

රුද්රිගුගේ නිර්භරහ භධුන්ති ිංල්හ

927732149V

රුන් කුට්ටිඹරහගේ ගදොන් අමිර අගේගුණර්ධන

900871210 V

රුන් කුට්ටිඹහගේ ගදොන් වර් අගේගුණර්ධන

843500889V

රකුනහඹකගේ ප්රහදීප භගවේෂිකහ රඳිංහව

885901522V

රඳිංහව ආයච්චිගේ වහිංකහ රඳිංහව

907853934V

රඳිංහව ආයච්චිරහගේ ඉහදි ඉභල්කහ ගඳගර්යහ

956740193V

රඳිංහව ආයච්චිරහගේ ගොරන්කහ භධුභහධවී

198366300068

රඳිංහව ඳතියණගේ ගච්තනි යත්නහඹක

946562623 V

රඳසය ගේඩිගේ ලහභලී නදීපලහ කරුණහයත්න

199451402294

ගර්හනි ගභන්ඩිස

896000381V

රහකහ කලුගේ යවින්ද්රහ දභහලි

946003190V

රහකහ පිරිදුරහගේ භන්ත වීයයත්න
රහකහ විරිදුරහගේ දුලිේ යහගන කුභහය

911001268V
921991282V

රහකහ විරිදුරහගේ නිගයෝනී රක්භහලි වීයිංහව

198772900140

රහකහපුය ගද්ඹරහගේ වහනී පියුමිකහ

918411798V

රහකහවලුගේ උගම්ෂිකහ යුරි ප්රනහන්දු

915731651V

රහකහය අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණී භගවේෂිකහ අතඳත්තු

937272340V

රහකහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිල් චින්තන

199201500080

රහකහය මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනි නිගයෝහ ඵහඩහය

948180758V

රහකහය මුදිඹන්ගේරහගේ භගනෝෂිකහ උදඹහගනී

198883001216

රහකහය මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහෂිණි දභහලි හනහ

936941931V
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රහකහය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිපුනි සුගර්ශිකහ ඵසනහඹක

917160813V

රහක්කහය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ වර්නි රහක්කහය

935893160V

රහගේ භන්ති ගර්ණුකහ කුභහරි

878242459v

රත්තුහ ගද්ඹරහගේ ගගදය නගඹෝමි භගවේෂීකහ ආරිඹිංහව

856231194 v

රන්කහය ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අනුහ ප්රිඹහිරකහ ජඹසුන්දය

905713159V

රන්කහය මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ රක්භහල් දනහඹක
රන්කහය ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ කුභහරි ගෝභයත්න

910580027V
848321613V

රන්ක්කහය අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ර්මිරහ භගනෝවහරි රහකහය
රන්ක්කහය ජඹසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තක ගකෞරයහ ඵ්ඩඩහය
ඵරල්ර

915130640 v

රන්ක්කහය ඳතියනගේ භධ රක්විරු ඳතියණ

901211809 V

රන්ක්කහය මුදිඹන්ගේරහගේ භහලි නිහරහ

875580167 V

රභහ ගවේහගේ භන්ති කුභහරි

889520364V

රන්ති යභණි විගජ්ගුණර්ධන

847762578V

රළබුණු ගවේගේ වන්ති සුයක්ෂිකහ

908122160V

ලිහගතොගගේ නදීපහ ඩිල්රුක්ෂි ජඹයත්න

199278803139

ලිදගහ ගගදය අචිනි දභහලී

906633167V

ලිදමුරගේ සුන්ත නිගයෝන් ද ිංල්හ

850173931V

ලින්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රීභහලී ලින්දය

847293560V

ලි මුරගේ සුයහග ම්ඳත් ිංල්හ

872440674V

ලිඹන අතුගකෝයහරරහගේ චිනි දිල්යහ

945310499 V

ලිඹන අදිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ වහභහලී නිහදිනි

918034641V

ලිඹන ආයච්චි අගේර්ධනරහගේ හගරිකහ නයතන

825753893V

ලිඹන ආයච්චිල්රහගේ තිලිණි හනහ යහජඳක්ෂ

917301590 V

ලිඹන ගභගේ නිගයෝහ කහත්නි

917710058V

ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ දර්ලනී ශ්රිඹන්තිකහ

907852016V

ලිඹන ඳතියන්නළවළරහගේ ප්රහර්ථනහ වර්ණී තිරකයත්න

895233676V

ලිඹන ගේඩිරහගේ ඉගනෝකහ කුභහරි ලිඹනගේ

927483467 V

ලිඹන මුදිඹන්ගේරහගේ භධුලහනි කුභහරි

937701802v

ලිඹන ගල්කම්රහගේ භදුෂිකහ ගවින්දි ගප්රේභතිරක

936562625V

ලිඹන ගේකයරහගේ ඉන්දිකහ උදඹහනි ගුණගේකය

898230953V

ලිඹන ගවට්ටිගේ දුරහහජිරහ ගේන්දි ජඹභහන්න

937120257 v

ලිඹනආයච්චි ගල්කම්රහගේ චතුයහග ගද්ලප්රිඹ ලිඹනආයච්චි

943062633V

ලිඹනගභගේ පිභහෂි කහවින්දයහ දිහනහඹක

957411827V

ලිඹනගේ අකිර භධුන්ත ජඹිංහව

960212126V

ලිඹනගේ ඉහනී අභහලී කරුණහතිරක

948532522V

ලිඹනගේ දිල්වහනි තක්ෂිරහ ප්රනහන්දු

956040965V

ලිඹනගේ දුරන්ජී ශ්රි සුචරිතහ

925871125V

ලිඹනගේ ගදොන් භගවේෂි තිරකයත්න ලිඹනගේ

838640648V

ලිඹනගේ නුනි අනුඳභහ

937370695V

ලිඹනගේ භධුරි ලර්ම්රහ ලිඹනගේ

948080923V

ලිඹනගේ ිංතහයහ ිරම්වහනි ඵහරසරිඹ

878162358V

ලිඹනයහරරහගේ චන්ද්රිකහ කුමුදුනී

947542125V

920143687V
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ලිහිණිකඩු ආයචිචිරහගේ දිල්ලහනි සුගර්නිකහ ලිහිණිකඩු ආයචිචි
ගරේගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ එයන්දි භගනෝරි ජඹිංහව

935031290 V
896751174V

ගල්කභරහගේ තිලිනි ගුණයත්න

9060102618V

ගල්කභරහගේ වර්ණී බුද්ධිකහ දභහලි

917492395V

ගල්කමි මුදිඹන්ගේරහගේ භදුහ ගඹහනි ප්රිඹහකහ

198257310063

ගල්කමි යහරරහගේ පියුමි ගනයහජනහ

936421377V

ගල්කම්රහගේ ජනිත් ගකෞරයඹ

199321500166

ගල්කම්රහගේ නිභහලි ඉන්දිකහ කුභහරි

877733335V

ගල්කම්රහගේ ඡහනි ප්රලහිරකහ

907133559V

ගල් ම් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහක

198926300510

ගල්න්දු ගරොකුගේ කසුනි දගර්ණු ධර්භදහ

947711334V

ගල්න්සුගේ ගේන්දිකහ රක්භහලි

906692490V

ගරොකු අරුභගේ දිල්හන් ප්රිඹහකය ගප්රේභයත්න
ගරොකු කුර කුර ජඹසරිඹ ඳගඵළදි ආයච්චිරහගේ දුරහජනී චතුරක්ෂිකහ
ගඳගර්යහ

903364246V

ගරොකු නින්දරහගේ චන්දිභහ දිල්රුක්ෂි

908573196 V

ගරොකු ඵහරසරිඹගේ ගදොන් දිනහ සුගර්සනිභහ

198967301734

ගරොකු ඩුගේ ගීතිකහ සුගඵොධනී

857700724V

ගරොකුආයච්චිගේ ලහනිකහ භධුබහෂිනි ජඹයත්න

895390208V

ගරොකුකුරකුර ජඹසුරිඹ ඳටිඵළදිආයච්චිරහගේ සුදර්ලනී ගඳගර්යහ

918650172 v

.ව.දුරහගහ නගෝදනි වීයිංරි

946272710v

හලපුය ආයචිචිරහගේ පුසඳභහලී නර්භදහ ගවේයත්

925790125V

හලපුය ආයච්චිගේ ගනළුම් කුභහරි ඳතියණ

198975600682

හලපුය ආයච්චිරහගේ කහහචනහ සුබහෂිණි කුභහරි

937551053V

හලපුය ආයච්චිරහගේ ගකෞලරයහ ප්රබහෂිණි කුභහරි

937551061V

හලපුය ආයච්චිරහගේ මිත් යසමිත ජඹර්ධන

873272244V

ගගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි ජඹරත්

937682204 v

ගගේ චදිරක ගභත්භල් ඵ්ඩඩහය ගරත්

922852189V

ගගේ දිලිනි තක්ෂිරහ ගුණර්ධන

926030736V

ගගේඩි දුයඹරහගේ භල්ලිකහ දභඹන්ති යක්නහඹක

916423292 V

ගගේඩිගගදය නදිකහ ප්රිඹහගනි භයිංහව

198985501431

ගම්ගේඩිගේ ඹමුනහ දිල්රුක්ෂි
ටිගහයන්තළන්ගන් ඳල්ගල් මුල්ගල් රවිග මුදිඹන්ගේරහගේ තනජහ
ටිගහයන්තළන්න

935940222V

ඩන වදුරහගේ දිගන්හ උදඹහගනි පුසඳකුභහරි

886231024 V

ඩන වලුරහගේ නිභහලි භධුෂිකහ

905572911V

ඩනම්බි ආයච්චිගේ ගම්රිඹන් ඇනසගහ

896063103V

ඩිග ආයච්චිල්රහගේ ගෞභයහ රක්භහලි

918442480V

ඩු තන්ත්රීගේ එයහගහ ඉගයෝණී ජඹවීය

928483606V

ඩුගගදය විපුල් ගයෝවණ කුභහය
ඩුගගදය ශියහණි දභඹන්ති

932261375V
198158800447

ඩුතන්ත්රි විජිතහණි සුමුදු නිරහගනී

905353551V

ඩුනයිගදරහගේ ඉහනී ත්යණී ගවේභචන්ද්ර

925850250V

ඩුරෆගරදය නගෝදහ එයන්දි පියුමිකහ

927740508v

916311095V

815820800 V
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තන්නිනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ නිගයෝහ කුභහරි න්නිනහඹක

905692984V

තුදුයගේ දුරහජි නිපුනිකහ ද ිංල්හ

938010897V

තුපිටි කන්දනරහගේ අිංතහ නිගයෝණි ගේභදහ

198968301070

තුලිඹද්ගද් දුයඹරහගේ රහිරු ධනුසක ඵ්ඩඩහය

940143365V

ත්තගේ ලයහභලී භධුහකහ

895232904V

ත්ගත් ගගදය අහක ඵ්ඩඩහය

861930416V

දුය ඵ්ඩඩහයරහගේ වහන් වින්ද ඵ්ඩඩහය

922112428 v

දුගයෝ ඵ්ඩඩහයරහගේ ඳළතුම් මීය ජඹසුන්දය

911641437V

දුගයෝ ඵ්ඩඩහයරහගේ ලහනිකහ උදඹ කුභහරි

877233197 v

දුගයෝ ඵ්ඩඩහයරහගේ භන්තිකහ ඵ්ඩඩහය

865533799V

දුගයෝ ඵ්ඩඩහයරහගේ සුජිත් භධුයහග ඵ්ඩඩහය

942751427 v

දුගයෝ ඵ්ඩඩහයරහගේ සුන්තහ චන්ද්රභහලි

898611680V

නතුහග ජඹභව හිටිවහමිරගේ දිනුත්ෂිණි ඵහඩහය

926752774V

නතුහග ජඹභව හිටිවහමිල්රහගේ නදීපයහ ගද්ලහනි නතුහග

826611014V

නදුය ගද්ඹහරගේගගදය චන්දිභහ කුමුදුනී විල්න්

918572660V

නිංහව අමිරහ උගද්නි නිංහව

198475700440

නිංහව ආයච්චිගේ කහහචනී විගජ්යත්න

945134003V

නිංහව ආයච්චිගේ හිභහලි භගවේෂිකහ

935652375v

නිංහව ආයච්චිරහගේ භධුෂිකහ කුමුදුභහලි

928502619V

නිංහව ආයච්චිරහගේ ලහනිකහ යහජඳක්

875591185V

නිංහව මුදිඹන්ගරහගේ නදීපලහ හජීනී ඵසනහඹක

937602847V

නිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අේපුවහමිරහගේ ඉරුෂිණී ගර්කහ

946921572 V

නිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ දිලිවහන් මිත් ඵහඩහය
නිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ හජීනි ජඹභහලි නිංහව

921980582 V
895200204V

නසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චහන්දනි රුන් කුභහරි නසුන්දය

856730948 V

නිගිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගභයණි ගගක්හනි

935700728 V

නිගසුන්දය මුදලිගේ ලහයද විදුය කුභහය

913153111V

නිගසුරිඹ ඳතියන්නවළරහගේ ඉගර්හ දභඹන්ති නිගසුරිඹ

888463380 V

නිගසරිඹ ආයච්චිගේ දරුනී උගද්ශිකහ

915681654V

නිගසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ තයහිර ජඹභහලි නිගසරිඹ

936261868V

නිගසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ලචිනි ිංකරහ කුභහරි

938644560V

නිගගේකය ආයච්චිරහගේ ගදෝන හිරුණි භධුෂිකහ
නිගගේකය ඵ්ඩඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ගේ යහශවහමීගේ කීහණි
අග හ නගෝදනි අලුවිවහගර්

916341369V

නිගගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධ ඵහඩහය නිගගේකය

933470423V

නිගගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ගේඳහලි කුභහරි නිගගේකය

935262070 V

නිගභල් ඩු බුද්ධිකහ දනහජනී
නිගේකය ඵ්ඩඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ගේ යශවහමිරහගේ ගත්ජහ
චින්තනී කුභහරි අළුවිවහගර්

935210704V

න්නි අධිඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ දිල්හනි ඵහඩහය

927760266V

න්නි අධිඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ භධුහනි යත්නහඹක

928392805V

න්නි අධිඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි ප්රිඹදර්ලනී අධිඳත්තු

935811198V

න්නි ආයචිචිගේ සුගම්ධ නිභල් ජඹිංහව

892763720v

න්නි උන්නළවළරහගේ ගඹහනි කුභහරි න්නිනහඹක

888190597 V

898203352V

925821616V
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න්නි උන්නළවළරහගේ භයුමි ගම්නකහ ඵ්ඩඩහය

198978300213

න්නිආයච්චි කහකහනභරහගේ වරිනි යවින්දි යත්නහඹක

956150167V

න්නිආයච්චිගේ වන්ිංකහ දුයන්ති ප්රනහන්දු

928600840 V

න්නිනඹක මුදිඹන්ගේරගේ සුගර්ස රක්භහල් න්නිනඹක

922602433V

න්නිනහඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අනුහ භන්භලි
න්නිනහඹක ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ දර්ලණි
කුභහරිවහමි
න්නිනහඹක ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිලීකහ භධුලහනී
න්නිනහඹක
න්නිනහඹක ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහකහ භහධවි
ගතන්නගකෝන්
න්නිනහඹක ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹන්තිකහ කුභහරි
න්නිනහඹක

848062960 V

න්නිනහඹක ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගේඳහලිකහ පුසඳභහරහ

935533147V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අචරහ කුභහරි න්නිනහඹක

938561869 v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අජන්තහ කුභහරි න්නිනහඹක

198658201360

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ භන්භලී

848062960V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අමිතහ දීපඳහනි න්නිනහඹක

937373589V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අයලිඹහ විජඹන්ති නයත්න

896862596v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ භධුහනි

898433021 V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ උඳහලි නිලසලහක ඵ්ඩඩහය ගේභිංහව

770612977V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දති පුසඳ කුභහරි න්නිනහඹක

885991351 V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි භළණිගක් න්නිනහඹක

926780336V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රහනි න්නිනහඹක

898313581V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චගභෝදි පර්ණිභහ න්නිනහඹක

199385200682

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තන්ති දභහලි න්නිනහඹක

875983555V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ තිරහගහ න්නිනහඹක

198562604319

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දනුහ චහන්දනි න්නිනහඹක

936911943V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දින ඵහඩහය ගභන්නන්කුරභ

900072007V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිරහගනී නදීපෂිකහ න්නිනහඹක

937353502V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිරහනි ගෞභයහ කුභහරි න්නිනහඹක

916892276 V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්හ භධුලහනි

906392542 V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහනි දීපපිකහ න්නිනහඹක

867270337V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපපිකහ නියහජනි ගුණතිරක

875850318V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ භල්කහන්ති න්නිනහඹක

916101570V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නගෝදහ යහහජලි

947121286v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ දිල්රුක්ෂි න්නිනහඹක

895650315v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි උදහරී

918073655V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රන්තිකහ චන්ද්රභහලි න්නිනහඹක

936641385V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භදහවි ගේඹහ න්නිනහඹක

945431717V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුෂිකහ ජීනී න්නිනහඹක

927522004V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගයෝහිත පුසඳ කුභහය න්නිනහඹක

940390907v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ෂිත ඵහඩහය න්නිනහඹක

901172188V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ රලිත් ගයෝහිත න්නිනහඹක
න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ ජනනි ගනවියත්න

821791987 V
907411834V

907501531V
916622740V
885750451V
885631630V
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න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභහ කුභහරි න්නිනහඹක

907542530V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ හජී

870231954V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුජීහ ප්රිඹදර්ලනී න්නිනහඹක

858330815V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුභහල් දිහනහඹක

902553363v

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු පුසඳහ කුභහරි හුලුගල්ර.

936702058V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ගේන්දි භධුිංකහ

955231406V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි නියහහ න්නිනහඹක

918154078V

න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ වන්තිකහ මිහිරි න්නිනහඹක

948220857V

න්නිනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ නියහම් රක්ෂිත භධුහක

199123300214

න්නිනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ නිහරහ ප්රගඵෝධනී න්නිනහඹක

875172158V

න්නිගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ගේඳහලි කුභහරි න්නිගේකය

935262070V

න්ගනත්ති ගගදය හජී භධුලහක වීයිංහව

932182726V

න්ගේකය මුදිඹන්ගේ යහරවහමිරහගේ දිලිනි තුහරිකහ කුභහරි අළුවිවහය
ඳුයම ඵහඩහයරහගේ නිරහනි රහකහ ඵහඩහය

905024175V
906860899V

යි. එන්. වර්නී ද ිංල්හ

885703780V

යි.එම්. වහන් අග සභන්ත ගේනහනහඹක

931521268V

යි.ජී. ශියන්ති භන්රතහ චන්දීපය

867160914V

යකහගගොඩ විතහනගේ ඳවිත්රහ භදුලහනි යකහගගොඩ

895251720V

රුණි කහකහනම් කපුගේ

867833641V

රුසේගඳරුභ ආයචිචිගේ වහක මිය

931491067 V

ර විතහයණගේ දිලීේ වන් ඒකනහඹක

922372047V

ර්ණකුර ඳගඵළදිගේ විදුෂිකහ කල්ඳනී ගඳගර්යහ

945020393V

ර්ණකුර සරිඹරහගේ ගර්නුකහ වර්නි ගේභිංරි

908052188V

ර්ණකුරසුරිඹ ආයචිචිගේ සුරක්ණ භධුලහන් නර්ණකුරසුරිඹ

940880076V

ර්ණකුරසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ඩිල්හණි දුනිකහ ජඹිංහව

937302487V

ර්ණකුරසුරිඹ ගභොදය කලුඳගඵළඳිගේ ඩිරහන් මිඳත් ර්ණකුරසුරිඹ

923103600 V

ර්ණකුරසුරිඹ ලර්මිරහ ප්රිඹදර්ලනී

796201088v

ර්ණකුරසරිඹ අන්ති ප්රදීපපිකහ තගභල්

198681703955

ර්ණකුරසරිඹ චින්තහ ජීනී ගද්ප්රිඹ

867753320V

ර්ණකුරසරිඹ ට්රිනිගහ ශිරන්ති ප්රනහන්දු

198955900193

ර්ණකුරසරිඹ දිගල්කහ නදීප තහයකහ ප්රනහන්දු

927754711V

ර්ණකුරසරිඹ මිගනෝලි තයහගහ ප්රනහන්දු

815671210v

ර්ණකුරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ නිල්මිණී

867790365V

ර්ණකුරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ භධුන්තිකහ පිඹගේන

946642380V

ර්ණකුරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරි ධනහජනී තහරිකහ

947821490V

ර්ණකුරසරිඹ ඩගම්සත්රිගේ නදීපලහ චතුයහගනී

925652415V

ර්ණකුරසරිඹ සුවිනි භල්හනී තිගේයහ

917801932V

ර්ණකුරසරිඹගේ චරිතහ ජඹරුක්ෂි

888372334V

ර්ණකුරසරිඹගේ චහභරි ප්රිඹහිරකහ පුසඳ කහන්ති

887053197 V

ර්ණකුරසරිඹගේ නිහරහ නදීපලහනි

905432125V

ර්ණකුරසරිඹගේ සුගම්ධහ භධුබහනී

856481921V

ර්ණිංහව ආයච්චිරහගේ දිනිති ගකෞරයහ වීයිංහව

936381170V

74

ර්ණසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ දිරහනි වීයසුරිඹ

817662870v

ර්ණසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ මිරහ භධුබහෂිනි ර්ණසුරිඹ

928112837V

ර්ණසරිඹ ඉයණිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගරිකහ පියුමිනී විගජ්යත්න

955243463V

ර්ණසරිඹ මුදිඹන්ගේලිගේ නදීපකහ ජීනී ර්ණසරිඹ

816403553V

ර්නකුරසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ රහිරු චතුයහග

933411982V

ර්නසරිඹ ආයච්චිරහගේ ධනහජන බුද්ධික ගුණිංහව

199334404090

ර්ේගඳරුභ යණිංහව ආයච්චිගේ භල්ලිකහ යණිංහව

876603144V

රකඩ ගගදය ඩිරහනි දිල්වහනි ගනවියත්න

925833207V

රමුණි ගද්ගේ හිභයහශී වහභහරහ විභරයත්න

886722435V

රමුනි ගද්ඹරහගේ සුගර්ස ධමිභක දිහනහඹක

880614339V

රල්රගභ ගගදය යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඳද්භහති කුභහරි

199052700923

රේගේ ගල්කභරහගේ නිහරහ ගේනහනි

936271278 V

රහකුල්ගඳොර මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනහ කුභහරි රහකුල්ගඳොර

907130673V

ලිමිණි ආයච්චිරහගේ අග හ නන්දනී චන්ගද්රසන
ලිමිණි ආයච්චිරහගේ, භදුලහ ඉලහරි ලිමිනිආයච්චි

908640233V
947153820V

ලිමිනි ආයච්චිරහගේ හියන්තිකහ භධුන්තිකහ විගජ්තිරක

936470343v

ලිමුණි ආයච්චිරහගේ ප්රිඹහක ශ්රීභහල් විභරදහ

932591995V

ලිමුණි ගද්ඹරහගේ නිහරහ දිරෘක්ෂි දිහනහඹක

907131297V

ලිමුණි ගද්ඹරහගේ ලෂිණි ප්රිඹහිරකහ ගුණතිරක

915241735V

ලිමුණී ආයච්චිරහගේ උදඹහගනී දභහලී

905674021V

ලිමුනි ගද්ගේ ඉලහකහ අරුගනෝදිකහ ආරිඹහල

897070138V

ලිමුනි ගද්ගේ නඹනහ ප්රිඹහිරකහ ගේනහයත්න

936023312v

ලිමුනි ගද්ගේ භගනෝජ් රක්හන් වීයගේකය

921040032V

ලිමුනි ගද්ඹරළ නිලුහ සුබහලනි විභරයත්න

906300109 V

ලිමුනි ගද්ඹරෆ ප්රහදිනි යහහිරකහ කිර්තියත්න

935692806 V

ලිිංහව වරිසචන්ද්රගේ ඳළතුම් ත්රහ ගුණයත්න

946602353V

ලිිංහවගේ දිලිනි භධහ ද ිංල්හ

918473424V

ලිසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තනී භධුබහෂි විගජ්නහඹක

927581817V

ලිසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ න්ධයහ ප්රිඹදර්ලනී ලිසුන්දය

898542076V

ලිසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ වෂිනි එභන්තිකහ ගේභයත්න

925590797V

ල් ගඳොගල් ගද්ඹරෆ නිරඳහ නිරනි

897124130 V

ල්ගඳොර කහකහනභරහගේ ගෞභයහ ලයහභලී ල්ගඳොර

198266401495

ල්ගඳොර ගද්ගේ මුද්රහ ධර්භ ශ්රී ල්ගඳොර

875590774V

ල්ගඳොර ගෝභයතන හිමි

861313867V

න්ත ඳතියනරහගේ භගනෝජහ උදඹහගනි ගෝභිංරි
සීර්ගේ ඳහතිභහ ඳරිහනහ

886410212 v
19928191095

සතුරළ උදඹහගනි දිල්රුක්ෂි පුනයර්ධන

906752824 V

වහගේ ගගදය භගනෝරි චතුරිකහ කුභහරි

937554184V

වයක ගභගේ ඉගම්හ බුද්ධිනි ජඹතිස

917350400 V

වරමුනි ආයච්චිරහගේ නිපුනිකහ වහභහලි උඩගඳොර

199252703058

ශකුඹුයගේ ප්රිඹහිරකහ නිලහන්ති කුභහරි

896060465v

ශහකුළු ගේඩිගේ තයහගහ රක්භහලි ජඹවීය

915403352 V
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හදන හිටි ඵ්ඩඩහයරහගේ මිගනෝක්ෂී භගවේෂිකහ ජඹමිණි

199178600718

හදුගයෝ ඵහඩහයරහගේ ජිත් ප්රිඹහකය ඵහඩහය

931341286V

හනදුය ගද්ඹරහගේ දිල්මිනී ශ්රී කුභහරි ආරිඹයත්න

876520516V

හනදුය ගද්ඹරහගේ නිරුෂිකහ භධුන්ති පුසඳකුභහරි

946581674V

හයු ගකෝඩඩිංහව ගභොවම්දියභරහගේ දිසනහ නගඹෝමි ිංරිනිභල්

945773197 V

හනහ පුන්ිංිං ගවට්ටිත්ත

906741431V

හර මුදලිගේ කල්ඳ ජඹහන් චතුයහග

882472523V

හර අතඳත්තු මුදිඹන්ගේරහගේ ජහනි චමින්ද්රි

927904748v

හර ආයචිචිරහගේ ධනහජඹ භහධ ඵහඩහය හර

931173073 V

හර තන්ත්රිගේ අග හනී චතුරිකහ මුණිංහව

927250560V

හර තන්ත්රිරහගේ ගදොන් සුයභයහ ඳද්මිනී ගප්රේභයත්න

946011428V

හර දිහනහඹකරහගේ චහරුණී භධුන්තී හර

926292560V

හර මුදලිගේ ලෂිකරහ දීපේති හර

896574108V

හර මුදිඹන්ගරහගේ ධනුසක ප්රබහත් හර

890352995V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ ගහනිඹහ ගවින්දි කුභහයිංහව

199183900510

හර මුදිඹන්ගේරහගේ අචිනි අනුරුද්ධිකහ හර

955131177V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ අනහ එයන්දතී

885751580V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහ කුභහරි හර
හර මුදිඹන්ගේරහගේ ිරලහන් අකරහක කීර්තිකුභහය

938501874V
931950606V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ තභහයහ රක්භහලි

198879701056

හර මුදිඹන්ගේරහගේ දිරන්ත දිල්ලහන් හර

913454944 V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ දිලීේ කුභහය ම්ඳත්

861583279V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ දභහලි හර

858333130 v

හර මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ ප්රිඹහගනී

896341693V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපයහ ගේඳහලි හර

935211271V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දිරහනී හර

905052942V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි ගකෞලරයහ හර ඵ්ඩඩහය

917031231V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේස කුභහය හර

199026703130

හර මුදිඹන්ගේරහගේ ෂියහිර ආරිඹිංහව

880581163V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ හජිනි ප්රිඹන්කහ ඵ්ඩඩහය හර

925163376 V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ භන් කුභහරි හර

198873801178

හර මුදිඹන්ගේරහගේ හගරිකහ කුමුදු කුභහරි අගේයත්න

907392686V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ හභහ ම්ඳත් කුභහරි

876533553V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ සීතහ කුභහරි හර

838030726

හර මුදිඹන්ගේරහගේ සුචරිතහ සුදර්ලනී ඵහඩහය හර

897580748V

හර මුදිඹන්ගේරහගේ සුගඵෝධනී හරහ
හර මුදිඹන්ගේරෆ භහජුරහ ලයහභලී කුභහරී හර

935382629V

හරමුණි ආයච්චිරහගේ කුමුදුනී හර

825092889V

හසුගද්ඹරහගේ ඉන්දික භන් කුභහය විභරිංහව

198916503301

හවර මුණි තර්ෂිකහ භධුහනි යත්නිංරි

926471295V

ළ.ගද්.දර්ලන නුන් කුභහය

921222033V

ළඋඩ මුදිඹන්ගේරහගේ අකිරහ භල්හනි තිරකයත්න

918561110V

777710400V
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ළලිකන්ගද් ගගදය භහරනී උදඹ කුභහරී

867521038V

ළලිගකොගඹරළ ගගදය ජිත් මිඳත් ගුණයත්න

892230471V

ළලිගභ ආචහරිගේ භධුහනි රන්තිකහ

948503085V

ළලිගභ ආයච්චිරහගේ උගද්ශිකහ භදුයහගනී ගවේභකුභහරි

886150202V

ළලිගභගේ කිහන් ඉහදික

922534748V

ළලිගේරිඹ ලිඹනගේ නිල්මිණි හජී ළලිගේරිඹ ලිඹනගේ

897610698V

ළලිගවේනගේ අේයහ දභහලී ගප්රේභිංරි

876660075V

ළල්මිල්රගේ ගදෝන භදූකහ ජීනී ගඳගර්යහ

936030238V

ළගභ අසුයභහනගේ මීය චන්දික විගජ්ිංරි

911390167V

ළළීවිග ගගොඩගේ එයහනි ගෞභයහ

897751151 V

ෆඋඩ මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහදි රුණිකහ වික්රභිංහව

886741995V

ෆඳර ඳතියන්නළවළරහගේ නිරහිරකහ භධුහනී ජඹිංහව

895262773V

ෆර ළහිගර ගගදය ඉසුරු ගේන්දි චන්ද්රයත්න

906292602v

වි.මු.හනහ භහලි ජඹර්ධන

936881700v

වි.මු.ලිංකහ සුගර්න්දි විගජ්යහජ්

898463508v

වික්රභ ආයච්චි විතහනගේ දභඹන්ති කුභහරි වික්රභ ආයච්චි

855463032V

වික්රභ ආයච්චිගේ අමිර ප්රබහත් විගජ්ිංහව

933343529V

වික්රභ ආයච්චිගේ කසුන් වර්න වික්රභආයච්චි

941082335V

වික්රභ ආයච්චිරහගේ ඉගර්හ වික්රභ ආයචිචි

875701525 v

වික්රභ ආයච්චිරහගේ නගඹෝමි ගකෞලරයහ වික්රභආයච්චි

876370832V

වික්රභ ආයච්චිල්රහගේ අභහලි ප්රිඹදර්ලනී වික්රභආයච්චි

198878601480

වික්රභ තන්ත්රිගේ ගදොන පියුමි භලීහ වික්රභ

199285301074

වික්රභ මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ ලයහභලී

876750805V

වික්රභ මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ ප්රිඹහගනි කුභහරි යත්නහඹක

875850210V

වික්රභ ගවේගේ ඉගර්හ උගද්නි ගඳගර්යහ

198955001964

වික්රභආයච්චිගේ චතුයහිං ජඹනි වික්රභආයච්චි

895032778V

වික්රභආයච්චිරහගේ උත්ඳරහ භහධි කුභහරි වික්රභආයච්චි

956820359 V

වික්රභආයච්චිල්රහගේ තිරහකහ නිවහරි චන්ද්රගේකය

915883818V

වික්රභගේ ඉහනි ගේන්දි යත්නිංරි

948180790V

වික්රභගේ චරනි දිල්වහනී ජඹතිරක

928563537V

වික්රභගේ දිනිති දභහලි ගුණතුහග

917521093V

වික්රභගේ හජි ප්රන්න ිංරිර්ධන

882433765 V

වික්රභගේ චිනි රක්හනි වික්රභිංහව

946412813V

වික්රභගේ සුගන්රි ලෂිකරහ වික්රභගේ

905572920 V

වික්රභණහඹක ඳතියණරහගේ දුරහජ් භදුහ වික්රභණහඹක

923144773 V

වික්රභණහඹක ඳතිගයන්නළවළරහගේ ලහනිකහ නිගයෝනි වික්රභනහඹක
වික්රභණහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ආලහ දිල්රුක්ෂි

897612992 V
199060103673

වික්රභයත්න යහජඳතියණරහගේ ඉගර්හ භහලි

808114078V

වික්රභයත්නගේ රක්හන් භධුයහග භයිංහව

920401708V

වික්රභිංහව ආයචිචිගේ ඹහයහ වරින්දි වික්රභිංහව

948611210V

වික්රභිංහව ආයච්චිගේ ධනෂී තත්යණි වික්රභිංහව

905312901V

වික්රභිංහව මුදලිගේ භධුහණි සුගරෝචනහ වික්රභිංහව

935471001V
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වික්රභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්ද්රහනි කුමුඩුනි වික්රභිංහව

876711460V

වික්රභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ හජීනි

937672020V

වික්රභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ රුක්ෂි චහචරහ ඵහඩහය

936261507V

වික්රභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ වික්රභිංහව

896870254V

වික්රභිංහව මුහුේපු ආයචිචිරහගේ හගරිකහ භධුභහලි වික්රභිංහව

917822816 V

විගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධ කරුණහයත්න

883612272V

විගේසුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ භධුෂිකහ එයනදි විගේසුන්දය

905053787V

විගේසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර්හණි යණිංහව

895770930V

විජඹ වලුරහගේ ිංකරහ දිල්රුක්ෂි

948590417V

විජඹකුභහර් කචරයිභතී

198976600466

විජඹයත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි ඉනිහ

887873062V

විජඹරත් ගේඩිගේ රක්මිණී තිහයහ විජඹරත්

897973049 v

විජඹරන්ගේ තහයකහ භදුහනි කරුණහයත්න

906210320 V

විජඹිංහව ආචහරිගේ ිංරින්ද්රහ විලසජිනී විජඹිංහව

907781860V

විජහකය ඵන්ජහනඹරහගේ නදුහනි රන්තිකහ ගද්ලප්රිඹ
විජිතහ කුභහරි වික්රභ සරිඹ

926152297V
198462503483

විගජ්ගකෝන් ඵහඩහයරහගේ රක්භහලි විගජ්ගකෝන්

915963790 V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුහ දභඹන්ති ගවේයත්

198861300910

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ අහක භධුහක විගජ්ගකෝන්

880943677V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදර්ලනී

885413412V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ ලයහභලි විගජ්ගකෝන්

955011708V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි දම්මිකහ කුභහරි

817881670V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ කසුනි තක්ෂිරහ අගේිංහව

946454290V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිඳහ කුභහරි ඒකනහඹක

886032013 v

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ කුභහරි විගජ්ගකෝන්

875450689V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චහඳහ භධුන්ති විගජ්ගකෝන්

935341604V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණ අනුයහධහ විගජ්ගකෝන්

906382580V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහනි ිංතහයහ විගජ්යත්න

199484500470

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිසනහ උදඹහගනී

846040374V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දිල්රුක්ෂි විගජ්ගකෝන්

935620074V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නහරක විගජ්ඵහඩහය

911802031V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ දභහලි විගජ්ගකෝන්

907292550V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලශිකරහ ප්රහදිනි ආරිඹිංහව

198963001497

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භධුන්ති විගජ්ගකෝන්

927613549V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී දිල්රුක්ෂි යහජඳක්

875172867V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රිඹහනී යත්නහඹක

917891184V

විගජ්ගකෝන් මුදිඹහන්ගේරහගේ නිරන්ති විගජ්ගකෝන්

875152033V

විගජ්තුහග අේපුවහමිරහගේ දිලිනි ලහනිකහ

198976100477

විගජ්තුහග ආයච්චිරහගේ ලහනිකහ කුමුදුනී විගජ්තුහග

915831044V

විගජ්නහඹක ඳතියණගේ ිංතහයහ උදඹහගනී රඳිංහව

199054702984

විගජ්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ජඹන්ති විගජ්නහඹක

817752640V

විගජ්ගන්ක මුදලිගේ උගේක්හ භධුන්ති විගජ්ගන්ක

905093193V
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විගජ්න්ද්ර ආචහරිගේ ලයහභලී අනුරුද්ධිකහ ප්රිඹදර්ලනී

907911624V

විගජ්න්ද්ර ගම්භළද්දරහගේ ධනුෂිකහ තභහලි නඹනතහයහ ගගනේයත්න

927540800V

විගජ්න්ද්ර ගම්රත්රහගේ වර්නී ජඹරත්

927394057V

විගජ්න්ද්ර නයිගදරහගේ ලහනිකහ භහලි ගෝභයත්න

905993321v

විගජ්න්ද්ර ඳගඵළදි නයිගදනහරහගේ තිළිණි ගෞභයහ ශිල්ඳයත්න

895770922V

විගජ්න්ද්රහචහරිරහගේ නිගයෝහ ජඹරත්

826201878V

විගජ්ඳහර අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගේහ යත්නභරර ගවේයත්
විගජ්ඳහර අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ තනුජහ හජීනී

199379003570
958310358V

විගජ්ඳහර අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් ප්රදීපේ ගුණයත්න

913104358V

විගජ්ඳහර අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහණි හගරිකහ

905730436V

විගජ්ඳහර අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ රුවිනි ප්රීතිභහලි අගේිංහව
විගජ්ඳහර ඵ්ඩඩහයනහඹක හර මුදිඹන්ගේ යහරවහමිල්රහගේ ඳළතුම්
හජී ඵහඩහය ගදොයටිඹහ

916191065V

විගජ්ඳහර ගභොගවොටිගහරරෆ නිගයෝහ භන්තිකහ ප්රිඹදර්ලනි

765262488 V

විගජ්භහන්න මුදිඹන්ගේරහගේ යත් විගජ්භහන්න

772072414 V

විගජ්මුනි ආයච්චිගේ නිල්මිණී තක්ෂිරහ විගජ්මුණී

927410060V

විගජ්යත්න ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලෂීකරහ භගනෝරි විගජ්යත්න

938203210 V

විගජ්රත් ආයච්චිරහගේ චන්දිභහ විජඹන්ති විගජ්රත්

816051614V

විගජ්ර්ධන ගමිදල්රගේ නිහරහ ප්රගඵෝධනි ජඹගේන

898222969 V

විගජ්ර්ධන ගම්රද්දරහගේ දයහණි නිරඳභහරහ විගජ්ර්ධන

198780002539

විගජ්ිංහව ආයච්චිරහගේ කරන ඵහසුරු විගජ්ිංහව

923150714V

විගජ්ිංහව අගේිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ කුභහරි අගේිංහව

199468102030

විගජ්ිංහව ආයචිචිගේ අනුඳභහ ජින්ති අත්තනහඹක

917961816 V

විගජ්ිංහව ආයචිචිගේ ඹගෝභහ රන්ති ජඹගේන

887512787 V

විගජ්ිංහව ආයච්චිරහගේ දිල්රුක්ෂි භන්භලී විගජ්යත්න

886280300V

විගජ්ිංහව කහකහනම්රහගවේ දීපපිකහ භහලි

895560286v

විගජ්ිංහව කුරුවිග ආයච්චිරහගේ දිල්හ ධනහජනී විගජ්ිංහව

198881701312

විගජ්ිංහව ගම්රත්ගේ න්තහ භහරනී විගජ්ිංහව

805900337V

විගජ්ිංහව ඳගඵළන්දරරහගේ අහජලි ලහලිකහ විගජ්ගේකය

947293052V

විගජ්ිංහව ඳගඵළන්දරහගේ චිනි ත්රහ විගජ්ගේකය

927654067V

විගජ්ිංහව ඳතියණරහගේ භධුන්ති

936203310V

විගජ්ිංහව ගඵෝඳහයත්නගේ දිල්වහනි විගජ්ිංහව

917493472v

විගජ්ිංහව භහඳහ වහමිල්රහගේ ලමිරහ භධුන්ති විගජ්ිංහව

936571395V

විගජ්ිංහව මුදිඹහගේරහගේ රුණ භධුහ ඵහඩහය මුන්ළල්ර

932523523V

විගජ්ිංහව මුදිඹහගේරහගේ කුන්තරහ දිල්රුක්ෂි ජඹර්ධන

937012632V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ආයච්චිරෆ ගගදය සර්ණරතහ කුභහරි

875643410V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහ නිල්මිණි කුභහරී

887360065V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ජින්ති තහයකහ අබඹයත්න

927833689 V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ධම්මිකහ කුභහරි

867631259v

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලශිකරහ චතුයහනි

928082792 V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ හලිඹ ජනයන්ජන

912940586V

විගජ්ිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ ප්රිඹදර්ලනි අභයිංහව
විගජ්ිංහව සරිඹමුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ දභහලි

896240960V
897442558V

912930980v
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විගජ්ිංහව ගවටිටිආයචිචි මුදිඹන්ගේරහගේ නඹනි ප්රබුද්ධිකහ විගජ්ිංහව

927531895 V

විගජ්ිංහව ගවට්ටි අච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹන්ත විගජ්ිංහව

197608802828

විගජ්ිංහව ගවට්ටිඅච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ දිරහනි විගජ්ිංහව

935661528V

විගජ්ිංහව ගවට්ටිආච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි බහගයහ ගප්රේභයත්න

937341326V

විගජ්ිංහව ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුහන්තහ ජහනකී විගජ්ිංහව

887701563V

විගජ්ිංහවසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ තුහය ම්ඳත් යණිංහව

881640970V

විගජ්ිංරි නයත්නගේ යජිතහ ගම්ධහනි ධර්භඳහර

896111612V

විගජ්ිංරි මුදිඹනහගේරහගේ තරිදු මිහියහග කුභහයිංහව

880900447V

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගරහගේ දිනුෂි රක්මිණී විගජ්සුන්දය

835744515v

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝහ හිභහලී විගජ්සුන්දය

199153004273

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ අභහලි චතුයහිරකහ ජඹතිරක
විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ තල්ගගොඩපිටිඹ

937201281V

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දිකහ පියුභහලි ජඹසරිඹ

935391350v
876470845V

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ නවීන් භධුය ශ්රී ඵ්ඩඩහය

880063928V

විගජ්සුන්දය මුදිඹන්ගේරහගේ හජී ඵහඩහය විගජ්සුන්දය

851051651 V

විගජ්සුන්දය යහජකරුණහ මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්ර කුභහරි යහජකරුණහ

917111090V

විගජ්සුන්දය බහඳති මුදිඹන්ගේරහගේ ිරවහනි ප්රහදිකහ
විගජ්සුරිඹ අේපුවහමිරහගේ නිභන්ති ගකෞරයහ වීයිංහව

199264101187
886393482V

විගජ්සුරිඹ ආයච්චිගේ ඳවිත්රහ ධනහජනී විගජ්සුරිඹ

936500676V

විගජ්සුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ති විගජ්සුරිඹ

877640302V

විගජ්සුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹදර්ලනි කුභහරි විගජ්සුරිඹ

875014811 V

විගජ්සුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ විභහනි ඵ්ඩඩහය විගජ්සුරිඹ

937311966V

විගජ්සරිඹ ආයච්චිගේ යභයහ විගජ්සරිඹ

877393500V

විගජ්සරිඹ නයිගදරහගේ ලයහභලී විගජ්සුරිඹ

875062212V

විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අභන්ති රන්තිකහ

887292841V

විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ ප්රිඹදර්ලණී ඵ්ඩඩහය

906651521V

විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ති භහජුරහ විගජ්සරිඹ

197860602950

විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රීභහලි විගජ්සරිඹ

896010565V

විගජ්සරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ වහිංකහ පියුභන්ති විගජ්සරිඹ

908054016 V

විගජ්සරිඹගේ දිලිනි සුගඵෝධහ විගජ්සරිඹ

905123858v

විගජ්සරිඹගේ චිනි භධුහනී විගජ්සරිඹ

926962361V

විගජ්ගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී කහහචනහ ප්රිඹදර්ලනී

907021963V

විජ්ජහ ඳනික්නිඹරහගේ සුධර්භහ රහකහජි

866600821V

විජ්ජහ ගේඩිගේ ඉගනෝකහ රක්භහලි ිංරිර්ධන

938243581V

විජ්ජහදිඳතිගේ භදුලහනිකහ චන්ද්රබහයත ගවේගන්ගගදය

897711559V

විජ්ජහඳති මුදිඹන්ගේරහගේ බහයතී සර්ණභහරහ

896663631V

විජ්ජහඳතිඹරහගේ ඉහයහ භධුබහනී ගඳගර්යහ

927661721V

විජ්ජහඳතිඹරහගේ නදීපකහ ලයහභලී ගේනහයත්න

857601963 V

විජ්ජහඳතිඹහරහගේ කරයහනි අනුසකහ කුභහරි

825050574V

විජ්ජහඳතිරහගේ අභයහ ප්රිඹදර්ලනී

866852413V

විතහණ ඳතියණගේ චමිරහ රුන්තිකහ

876500299V

විතහන අේපුවහමිරහගේ ලභහයහ සුගරෝචනී

916554052V
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විතහන ආයච්චිගේ අනුෂිකහ නිහදනී විභරයත්න

895160636V

විතහන ආයච්චිරහගේ භගනෝජ් භධුහක

920850847V

විතහන ආයච්චිරහගේ රනි වන්තහ විතහන ආයච්චි

945590653 V

විතහන කහකහනම්රහගේ චතුරිකහ ධනහජනී ජඹතිරක

199383003835

විතහන ඳතියන්නළවළරහගේ අේයහ උදඹහගනී කුභහරි ඳතියන

935663261V

විතහන වීයිංහව ආයච්චිරහගේ තිලිණි භගවේෂිකහ වීයිංහව

916773536V

විතහනගේ ගදොන් ඉගයෝමි භන්තිකහ

908172027V

විතහනගේ නිල්මිණි ජඹර්ධන

927040980V

විතහනගේ නිල්මිණි සර්ණරතහ

198958101980

විතහයණගේ චරිතහ යන්ිංරිනි විතහයණ

927180715v

විතහයනරහගේ භයුරිකහ මියුයහණි

925870242V

විදහන භව දුයඹරහගේ චතුයහගනී දිල්රුක්ෂි ජඹරත් වික්රභිංහව

955261909V

විදහන මුදිඹන්ගේරහගේ උදහය ගුණර්ධන

930521914 v

විදහන යහරරහගේ නිලකහ ප්රිඹදර්ලනී

928092755v

විදහන ගවේනඹරහගේ උගද්නි පිඹදර්ලනී ගවේභභහලි

887644136V

විදහන ගවේනඹරහගේ චන්දන යණිංහව

901861048V

විදහන ගවේනඹරහගේ නිහරහ දිල්රුක්ෂි යණිංහව

906033046V

විදහන ගවේනඹරහගේ කුන්තරහ ප්රිඹදර්ලනී

906081644V

විදහන ගවේනඹරහගේ සුධීය රන්ත ප්රිඹදර්ලන

942212631V

විදහන ගවේනඹරහගේ වර්ණ ම්ඳත් ආරිඹයත්න

921474580V

විදහන ගවේගේ දසුන් ගුණතිරක

911062828V

විදහන ගවේගේ නලීන් භධුහ ගුණතිරක

931940660V

විදහන ගවේගේ ලයහභලි කුමුදු කුභහරි
විදහනගභගේ චහභලි රුන්දිකහ විදහනගභ

888020969V
825553231V

විදහනගේ වර්ණ ඹස ගයොගම්ල් අභයයත්න

941092209V

විදහගන ගවේනඹරහගේ අගේන් යන්දුර අභයගේන

903290501 V

විදහගන් ගවේනඹරහගේ ප්රිඹහකහ දභඹන්ති රක්භහලී

885501729V

විදහගන්රහගේ නිරන්ති විගජ්යත්න

885800300V

විදහගන්රහගේ යිංකහ නිගයෝනි

8386300650V

විදහගන්ගවේගන් ගගදය යහරරහගේ සුදර්ලනී

835450686V

විදුවර මුදිඹන්ගේරහගේ සුයන් තුිංත නුගවගඳොර

841714121V

විධහන ගවේනඹරහගේ ලහනිකහ දිල්වහරි

896804090 V

වින්දයහ රක්භහලී ගඳොයගභගේ

198473403672

විඹනගේ දිගන්ස භහජුර ජඹිංහව

198428400228

විඹන්තරහ ගගදය නදීපකහ දභහලී

935633214V

විඹන්නරහගේ තක්ෂිරහ භධුන්ති විගජ්ිංරි

946932957V

විඹන්නරහගේ නදීපකහ පුසඳ කුභහරි

198580801467

වියගකෝනි පිල්රෆගේ නිලුකහ කුභහරි වියගකෝන්

896461184 v

වියදවුන්ද යත්තනයත්න මුදලිදවුන්දරහගේ දිනුෂිකහ ප්රබහනි නයත්න

948432889V

වියිංහව ආයචිචිගේ ඉගර්හ කුභහරි ගුණර්ධන

878020219 v

වියිංහවගේ ඉසුරිකහ ගවින්දි
වියසුරිඹ ආයචිචිරහගේ පිඹන්ති කුභහරි
වියසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ

937861460 V
878211332 v
837583276 V
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වියගේකය ආයචිචිරහගේ නගඹෝමි චතුයහිර යණිංහව

925661783 v

වියගේකය ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ දිපිකහ දිලිරුක්ෂි

916643250 V

විරිදුනන්දගේ නදීපලහ ප්රබහෂිණි ජඹසුරිඹ

876701316v

විල්භටි චිනි ගඹත්රිකහ

928022528 V

විසණක ගභොගවොට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහජිකහ කුභහරි දනහඹක

917321310V

විිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දනි විංතහ කුභහරි විිංහව

907900720 V

විිංදහගභගේ ගදොන් දියුණි භධුෂිකහ

927890429V

විිංරිමුණී ආයච්චිරගේ ඉගර්හ දභහලි යහජඳක්

935352371V

විසුරුභහන ආයච්චිගේ යභයහ විජඹභහලි ජඹිංරි

876511401V

විසකමි නන්දන ඳගඵළදි මුවන්දියමිගේ විමුක්ති දර්ලණී මුවන්දියම්ගේ

886370504V

විසකම් නන්දන ඳගඳළදිගේ මුවන්දියම්රහගේ වින්දයහ කුමුදිනි වියිංහව
විසකම් නන්දන ඳගඵළදි මුවන්දියම්රහගේ පර්ණි ගකෞලරයහ ලයහභලී
ඳතියණ

956150175v

විවහයත්ගත් ගගදය කහහචනහ එදිරිිංහව

897142660V

වීය හිරලි ගේඩිගේ ප්රහද් තයහග යණිංහව

922861161V

වීය වළන්නදිගේ භහජලි ප්රීඹහගනි ප්රනහන්දු

197665701352

වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුයහග ම්ඳත් වීයගකෝන්

913492684V

වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තයහිර පුන්යහ ගීතභහලි

936612962V

වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහනි චතුරිකහ වීයගකෝන්
වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ පුබුදු ඵ්ඩඩහය වීයගකෝන්

918582746V
871313776V

වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණි නිහරහ වීයගකෝන්

198866600260

වීයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භන්තිකහ සුබහෂිනි කුභහරි

886640560V

වීයක්ගකොඩි දිහනහඹකගේ නිහරහ ගේන්දි දිහනහඹක

198955200195

වීයක්ගකොඩිගේ චතුරි ලෂිප්රබහ භධුබහෂිණි

918353321V

වීයක්ගකොඩිගේ සුදර්ලනී දීපනිකහ

895480800V

වීයක්ගකොඩිරහගේ භධුභහලි නිල්මිණි වීයිංහව

897422263 V

වීයගර මුදිඹන්ගේරහගේ නියහජරහ රක්භහලී

198856201490

වීයගේ අභන්දහ ම්භහනී ජඹගේකය

925590150V

වීයේපුලිගේ චමිරහ භධුබහෂීණි ගවේභිංරි

928642313 V

වීයභන් කරුණහයත්නගේ භගනෝජහ ප්රීතිභහලි කරුණහයත්න

198883100673

වීයහලගේ නර්භදහ චතුයහිර ගුණගේකය

947672525V

වීයර්ධන ගවට්ටි ආයච්චිගේ වන්ති නගෝදිකහ වීයර්ධන

905632566 V

වීයහගලි තම්භළට්ගක්කහයඹෆරහගේ ිංිංය කුභහය දරුන්

880320742V

වීයහිරලි ගණිතඹරහගේ උගද්නි නිහරහ වීයිංහව

866952477V

වීයහිරලි තම්භළට්ගක්කයඹරෆ කහහචනහ භහරහ කුභහරි

906422808V

වීයිංහව ආචහරිඹරහගේ උගද්ශිකහ කුභහරි ආරිඹයත්න

916352450V

වීයිංහව ආයචිචිරහගේ යජිතහ ඹමුනළනි

917332371V

වීයිංහව ආයච්චිරහගේ ජඹහගනී ගුණගේකය
වීයිංහව ආයච්චිරහගේ නුන්තිකහ කල්ඳනහ

896683306V
948261219V

වීයිංහව කහකහනභගේ රක්භහල් න්ත ඵහඩහය

851781447V

වීයිංහව කුරුේපුගේ නුයහගී හදීපඳනී වීයිංහව

915061729V

වීයිංහව ගද්ගේ චතුරිකහ ිරම්වහනි වීයිංහව

916242425V

වීයිංහව ගද්ගේ ලලින්ද්ර ශ්රිභහල් ජඹිංහව

890741142 V

199078301647

82

වීයිංහව ගද්ගේ සුගර්ස ජහනක වීයිංහව

198636503061

වීයිංහව ගද්රහගේ රලිනි ශ්රිඹහරතහ වීයිංහව

198967500623

වීයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අහජලිකහ ගවහනි වීයිංහව

926681095V

වීයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනී ගඹත්රිකහ වීයිංහව

927030349V

වීයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිරහකහ හජීනී වීයිංහව

865850280V

වීයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ විමුක්ති වරින්ද්ර ගභොල්ලිගගොඩ

912550468V

වීයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති කුභහරි වීයිංහව

198783002265

වීයිංව ගද්ගේ දිනිති උගේක්හ රක්මිණි වීයිංව

946400998V

වීයසුරිඹ ආයච්චීගේ උගද්නිකහ භල්කහන්ති වීයසුරිඹ

198671202354

වීයසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ යහගනී භධුෂික ර්ණසුරිඹ

937161735 V

වීයසුරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ විමුක්ති චහභය වීයසුරිඹ

893381090V

වීයසුරිඹ යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහෂිණි කුභහරිවහමි

8851939119 V

වීයසුරිඹගේ ගීත්භහ කල්වහරි වීයසුරිඹ

947712454 V

වීයසරිඹ ආයච්චිරගේ අභන්දහ අයියහහගනී වීයසරිඹ

199361602746

වීයසරිඹ ආයච්චිරහගේ පර්ණිභහ ලහභලී වීයසරිඹ

938081271V

වීයසරිඹ ආයච්චිරහගේ විංත භධුහ

941901999V

වීයසරිඹ

වීයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධ ඉගයෝන් වීයසරිඹ

930381624V

වීයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තක කුභහය වීයසරිඹ

198835401103

වීයසරිඹ මුදිඹන්ගේරහගේ දර්ලන භගනෝජ් වීයසරිඹ

810670991V

වීයසරිඹ ගභොගවොටිගහරරහගේ භන් වීයසරිඹ

198716407896

වීයසරිඹගේ භධුෂිකහ චතුයහගනී වීයසරිඹ

915081037V

වීයගේකය ඒකනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විනීතහ ඳද්මිණි ඒකනහඹක

935393205V

වීයගේකය ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ චින්තනී ගම්නකහ වීයිංහව

868202874V

වීයගේකය ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ රුනී වහභහලි ගවේයත්

198972000473

වීයගේකය ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති වීයගේකය

796580860 v

වීයගේකය ඵම්ණු මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ දභහලි වීයගේකය

906803968V

වීයගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ කුෘනී ඹගලෝධයහ කුභහරි වීයගේකය

898142273V

වීයගේකය මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි පිඹලිකහ වීයගේකය

898363759V

වීිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අහජලි ප්රිඹදර්ලනි වීිංහව

875822047V

වීිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ඹහත්රී සුගඵෝදහ ජඹයත්න

905950371 V

ගඩික්කහය මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලි භල්කහන්ති

906222809 V

ගඩිිංහව ආයචිචිගේ බුද්ධික ඉගයෝණ ගඩිිංහව

890350135V

ගත්තිගේ තිරි සුයහගනහ භයනහඹක

955263375V

ගද මුවන්දියම්රහගේ නහරක පුසඳකුභහය

773011478V

ගදකහය ගගදය දිලීඳ රුන් යත්නහඹක

912534260V

ගදකහය ගගදය රඹනල් ජහනි ගද්වී

197853301389

ගදකහයඹරහගේ මිතිරහ ගයෝජනී ඥහණතිරක

856362353V

ගදගගදය උගද්නි ලහලිකහ කුභහරි

896420917V

ගදගගදය මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂිකහ භධුන්ති යත්නහඹක

936702864 v

ගදගගදය ම්ඳත් භධුයහග ජඹයත්න

900840853V

ගදගවේනඹරහගේ භධුහ හජිනි කුභහරි

938400598 V

ගදගවේනඹරහගේ මිදහනි දර්ශිකහ

836112423V
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ගන්ඩගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ ප්රිඹදර්ලනි

896261371 V

ගන්ඩගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යහගනි භධෂීකහ

9262517765 V

ගයළුගසපිටිග ගගදය ගකෞලරය ජීන්ති ගයළුගසපිටිඹ

957773028V

ගරව මුදිඹන්ගේරහගේ චිනී වහිංකහ ඳනම්පිටිඹ

916991860V

ගගල් ඵඩල්ගේ නිලකහ භන්භලී

925672270V

ගගල් මුදිඹන්ගේරහගේ උදහනි රකසෂිකහ අගේයත්න

898283844 V

ගේයගගොඩ ඳ්ඩඩිත ගගදය හියන්ති යණිංහව

876840618 V

ගේරතන්තිරි තරිඳු ක්රිහන්ති ගඵෝගත්ජු

198952202674

ගේරහයුදන්රහගේ සුගඵෝදනී ජඹභළණිගක්

835142337V

ගේල්ගභ අේපුවහමීරහගේ ගඹනි භධුශිකහ

198857501482

ගේළල්ගදණිඹ ආයච්චිරහගේ ජීනී පුසඳකුභහරි

866470626V

ගේළල්ගදනිගේ ලහනිකහ රක්භහලි කුභහයිංහව

955163346V

ලරනි ගච්තනහ සුමුදුභහලි අතුගකෝයර
ලෂිනි යහහජරහ කරුණහතිරක

916292236V
906912473V

ලහනිකහ භධුභහලි වපුතන්ත්රී

916511590V

ලහලිකහ කුරුණහඹක

927303418 V

ශිල්ඳහදිඳතිගේ චහරුනි අභල්කහ ශිල්ඳහදිඳති

916611501 v

ශිල්ඳහධි ඳතිමුත්තරහගේ චතුරිකහ ගේන්දිිංරි චන්ද්රයත්න

958442009V

ශිල්ඳහධිඳතිගේ මභහලි ශන්තහ ශිල්ඳහධිඳති

906230496V

ශිල්ඳහධිඳතිගේ ලහ අභීත් ශිල්ඳහධිඳති

933110478V

ශ්රි ගද් නහයහඹනගේ තරිදු නිර්භහල් පිරිස

891390017 V

ශ්රි බුගනකබහහු ඳගඵළඳිරහගේ රහිරු වියහජ් දඹහනන්ද

942390483 V

ශ්රි ගඵෝධි නහයඹනගේ මිය දුසභන්ත

920920365 V

ශ්රි ගඵෝධි නහයහඹන ඉන්ද්රඹහඳහ උද්රහහජලි ගනවියත්න

908491840 V

ශ්රි ර්ධන කසී බ්රහවසභණ යහරරහගේ ප්රන්න ම්ඳත් උදඹ කුභහය

932800795V

ශ්රිඹහනි භහගලිකහ භයිංහව

926191799V

ශ්රිඹහනී චන්ද්රකහ දභඹන්ති

897140667V

ශ්රියන්ති ලහලිකහ විගජ්නහඹක
ශ්රී නහයහඹන ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ අචරහ ජීනී කුභහරි ගුණයත්න

915221041V
888471243V

ශ්රී නහයහඹන ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ චහනිකහ භධුබහෂිනී

896051156V

ශ්රී නහයහඹන මුදලිගේ විජිත රක්හන් භඩුගල්ර

900881207V

ශ්රී නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ චරිත අමිර ඵ්ඩඩහය නහයහඹන

910033808V

ශ්රී නහයහඹන ගවට්ටිගගදය තිළිණි භධුහණි ගනවියත්න

199268000892

ශ්රී බුගනක ආයච්චිගේ වරිනී චතුරිකහ බුගනක

937800851V

ශ්රී යහග අත්තනහඹක ඵමුණු මුදිඹන්ගේරහගේ ඳු අත්තනහඹක

917201480V

ශ්රීයත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රශීරහ දර්ශීකහ යත්නහඹක

905571885V

ශ්රීයහජ ඳතියන්නළවළරහගේ අකිර භධුභහධ ගද්ලප්රිඹ

931790846V

හනිකහ ෂහතිභහ භලීවහ

198281804148

හහුල්වමීඩ් ගභොවභඩ් වම්හ වමිඩ්

760810746V

හකඳහර දිහනහඹක ආයච්චිගේ නිර්භහණි හයදිකහ දිහනහඹක

945930489V

හ ඳහර ආයච්චිගේ සුජීහ භධුබහෂිණී අනුයහධහ

199358002679

හගේපුලි මුදිඹන්ගේරහගේ රක්මිණි ගනයහජරහ කුභහරිවහමි

925842800V
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හවර විරිදු මුත්තරහගේ ඉන්තිකහ රක්හණි ගුණයත්න

937851227V

ක්රහ ගේඩිගගදය ප්රදීපේ අයින් ජඹයත්න

871340579V

ක්රහගේ නිරහකහ චතුයහනි ධර්භයත්න

877991288 V

ක්රහගේඩි ගගදය දිල්වහනි ප්රිඹදර්ලනී ගුණයත්න

905341723V

චිනි ප්රගභෝදයහ අතඳත්තු

937021542V

චිනි බුද්ධිකහ කුභහරි ිරරිවහගභ

198964501707

චිනි රුන්තිකහ ගකොතරහර

925801569 V

තුරුිංහව ගද්ගේ අගනෝජහ දභහලී රඳිංහව

906852225V

ත්කුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ

937482035V

ත්කුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ සුජින්ද්රහ මියුයහග ත්කුභහය

927132834V

ත්කුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර්ස තයහග චමින්ද

873003448V

ත්කුභහය මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණී ප්රිඹදර්ශිකහ

917610851V

ධහනි භධුෂිකහ ජඹරත්

199355601353

න්නස ගභොගවොටිගහරගේ නියහහ වෂිනි ගවේයත්

926552570 V

න්මුගනහදන් ගරෝගේන්ද්රන් ප්රහඹහදරී තනඡහ

906883856V

ලි ගකෞරයහ භයවික්රභ

957553508V

ඳයභහදු හීයළු ඳතියන්නළවළරහගේ දගර්ණු විමුක්තිකහ කුභහරි

948081601V

බහඳති මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ ප්රිඹන්ති ගතන්නගකෝන්

888200169 V

භයගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹන්ති අවිලහනි භයගකෝන්

827735507V

භයගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්ස රුන් කුභහය

198535402709

භයගකොන් මුදිඹන්ගේරහගේ යමිතහ පියුමිණි භයගකෝන්
භයගකෝන් දුේගන්නහ යහශරහගේ ගගදය දිගන්හ ගේන්දි
භයගකෝන්

955240677V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරගේ එයහගහ රක්භහලී ගුණතිරක
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ කසුන් ප්රබහත් ඵ්ඩඩහය

906820986V
923620834V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ භහධවි භයගකෝන්

906320940V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණී දුරහජිනි භයවිය

937181485 V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහනි දර්ශිකහ භයගකෝන්

896511319V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදිඳහ ජින්ති භයගකෝන්

935881803 V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහිරකහ භයගකෝන්

848071439V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ දිල්වහනි භයගකෝන්

198781901790

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ භදුබහෂිනි භයගකෝන්

927190028V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යභයහ කුභහරි භයගකෝන්

865480903V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ යන්දිකහ මිහියහනි

897922088V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ රුවිනි භගනෝවරී ඳතියහජ
භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ රක්ජීහ නිහධි ගුණතිරක

875770942V
957302319V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ සුදහරිකහ කුභහරි ගේනනහඹක

907231402V

භයගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ සර්ණභහලි ම්ඳත් භයගකෝන්

906351358V

භයක්ගකොඩි ගවේගේ ක්රිලහන්ත රක්භහල් භයතුහග

933280861V

භයජී දිහනහඹකගේ තරිදු දරුන් භයජී

933421686V

භයණහඹක යහජඳක්ෂ මුදලිගේ ඉහණි බහගයහ ආරිඹයත්න

955221222 V

භයනහඹක ආයචිචිරහගේ ඉහයහ එයන්දි

199284102130

භයනහඹක යහජඳක්ෂ මුදලිගේ ප්රදිඳහ ගෞභයහ කුභහරි භයනහඹක

887021295V

928110532V
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භයපුලි ගද්ඹරහගේ නිගයෝහ ලහන්ති ගුණර්ධන

906072980V

භයේගඳරුභ ආයච්චිරහගේ චමිරහ ප්රිඹදර්ලනී ජඹර්ධන

198654001744

භයේගඳරුභගේ රැවිනි භගවේෂිකහ භයේගඳරුභ

895331074 V

භයවික්රභ ලිඹනගේ ඉහයහ භධුබහෂිණි

938402779V

භයවීය ආයච්චිරහගේ චහන්දනී කුභහරි

935114250V

භයවීයගේ ඳද්භකහන්ති චදයයත්න

797200999v

භයිංහව ආයච්චිරහගේ රක්භහලි භයිංහව

877442829 V

භයිංහව ආයදචිචිරහගේ කල්ඳනහ භධුබහෂිණි භයිංහව

948253828 V

භයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි දුරහහජලී ගුණතිරක
භයිංහව හරගේ යජිත හලින්ද කිත්ිංරි

946524506V

භයහගද්ඹරහගේ සුධර්භහ කුභහරි වික්රභිංහව

820533836v
917992916V

භිංහව ඳතියණගේ නිල්මිණි න්ධයහ ජඹගේකය

896480286V

මුද්රහ කුභහරි ප්රිඹදර්ලනී දනහඹක

885292941V

මනුන් නලීර් මිෂසරිරහ

928601374V

ම්ඳතහ ගද්ගේ චන්දිභහ දිරුක්ෂි ජඹඳහර

885522335V

ම්දීපන් රිෂසනහ

905701169V

යිනුඩීන් ෂහතිභහ ෂයිකහ

955970730V

රහුඩීන් ජින්නතුන් නෂසලිවහ

935093988V

ලිදහ දුයඹරහගේ ඉගයෝහ ප්රිඹදර්ලනී

906332965V

විහ ගද්ඹරහගේ දිසනහ ප්රදීපපිකහ ජඹතිරක

887091005 v

ේබහගයහනි යශිකහ භදුන්ති වික්රභිංහව

876521628V

හයහ සුදහරී නිලින්ද්රහ වික්රභ

917511098V

හලින්ද දුයඹරහගේ ප්රහද් ප්රිඹදර්ලන

922621683V

ිංහගක්කුට්ටි ආයච්චිරහගේ එයන්දිකහ දභහලි වීයිංහව

907621235V

ිංහගක්කුට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි භධුෂිකහ

935731844V

ිංහගේපුරු මුදිඹන්ගේරහගේ ගීතහනි හනහ ිංරිර්ධන

868412402V

ිංහගේපුලි ආයචිචරහගේ ිංකරහ රක්භහලි

875260650 V

ිංහගේපුලි ආයච්චිල්රහගේ අභයහ කරයහණි

785740513V

ිංහගේපුලිගේ අගනෝජහ දිල්රුක්ෂි

887811121 V

ිංහගේපුලිගේ උදඹහගනී කරුණහයත්න

905360574V

ිංහගහය මුදලිගේ කභහලි හජීනි ගඳගර්යහ

925911232v

ිංහවච්චහරි ගණිතඹරහගේ රුන්තිකහ රක්භහලි

918022937v

ිංහවපුයගේ සුඳනී නියුරු ආරිඹර්ධන

198775100450

ිංහවඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ ආගරෝකහ ිංහවඵහහු

958001762 V

ිංහවඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ ගද්විකහ සර්ණභහලි

198166803912

ිංහවඵහහු මුදිඹන්ගේරහගේ මුන්තිකහ ආලහදරී ිංහවඵහහු

935392888V

ිංහවර ගේඩි දුයඹරහගේ ිරවහනි සුභල්කහ යහජඳක්ෂ

198984300197

ිංහවර ගේඩි දුයඹරහගේ චිත්රහ චමිල්කහ ඥහණයත්න

917654220V

ිංහවර ගේඩි දුයඹහරහගේ ශියහනි භහජුර සරිඹයත්න

877772691V

ිංහවර ගේඩි දුයගඹරහගේ ධනුෂිකහ දිල්වහනී ආරිඹගේන

917684499V

ිංහවර ගේඩිගේ අරුණ ප්රදීපේ විගජ්ිංරි

903131217V

ිංහවර ගේඩිරහගේ දිසනහ යහහහගලී යත් කුභහය

938070431V

86

ිංහවර විරිදු ඳනික්කිඹරහගේ අගේර නුන් කුභහය

902080112V

ිංහවර විරිදු මුත්තරහගේ තුහනි වහිංකහ ඳතියණ

895152293V

ිංහවර විරිඳු ඳතිගේ දීපඳහනි ජඹම්ඳති

875692216V

ිංහවර විරිඳුරගේ හිභල්කහ ප්රිඹහගනී

197874902576

ිංහවර විරුදුගේ ලහනිකහ කහහචනභහරහ ගෝභයත්න

198852601906

ිංහවර විරුදුරහගේ කිඹහගේකය කිසණහ හනහ කුභහරි

887383391V

ිංහවර විරුදුරහගේ ක්රිඹහගේන ක්රිසණහ නහ කුභහරි

887383391V

ිංහවර විරුදුරහගේ නදිකහ ඳවිත්රහ කුභහරි

877643476 V

ිංහවර විරුදුරහගේ බුද්ධික භධුහක ජඹගේන

942230303V

ිංහවරගේ ඉගයෝහන් රන්ත ගේනහයත්න

920831516V

ිංහවරගේ උදඹහගනී ගේනහයත්න

917853584V

ිංහවරගේ එයහග ගේනහයත්න

841341279V

ිංහවරගේ කසුන් ගගේෂිකහ ගවේයත් ගේනහයත්න

896720120V

ිංහවරගේ ගඹනි භධුයහිර සුබහශිණි ගප්රේභයත්න

937131330V

ිංහවරගේ චතුරි ජඹමිණි ලහනිකහ ගප්රේභයත්න

906460971V

ිංහවරගේ චින්තහ කුභහරි ඡඹතිස

866191840V

ිංහවරගේ නිලහදනි දිල්රුක්ෂි කයණහයත්න.

885851851 V

ිංහවරගේ ප්රර්ථනහ ඉඳුනිල් අේයහ යහජඳක්

896453432V

ිංහවරගේ ප්රිඹදර්ලනී ගේනහයත්න

887613435 V

ිංහවරගේ බුද්ධිකහ ගවේහනී ගෝභයත්න

926960806V

ිංහවරගේ භල්ජිනී බහගයහ ිංහවකුශ

926613170v

ිංහවරගේ රක්ෂිකහ යහහජලී විජඹිංරි

906172615V

ිංහවරගේ ලහනිකහ ගේවින්දි වික්රභනහඹක

916741499 V

ිංහවරගේ ගෞභයහ වර්නි ගභොයගගොල්ර

897640465 V

ිංහවරගේ වර්නී කුන්තරහ ජඹර්ධන

935310059V

ිංහවරත් වීයඹරහගේ ඡඹන්ත පිඹයත්න

861421350V

ිංහවගල්ගේ උදහනහ බහගයහ වීයගේන

895143324V

ිංහවහබයණ ඳගඵළදි නයිගදරහගේ යිංක භධුහක විගජ්යත්න

930911810V

ිංකුයහදිඳති ගනිතඹරහගේ යජිතහ නිභහලි නඹනහනන්දනි

877380505 V

ිංට්ගහ දුයඹරහගේ අගවේෂිකහ භධුන්ති යත්නහඹක

895844160 V

ිංතහයහ භධුබහෂිණි ගහල්රගේ

947852019 V

ිංත්තහ දුයඹරහගේ ඳළතුමි භධුහක ගෝභිංරි

941002765 V

ිංත්මිණී ප්රහිරකහ විදහනඳතියණ

895022756V

ිංද්ධහපුය ගද්ඹරහගේ සුගම්ද දරුන්

932481685V

ිංභන්ගම්රු ඳතියණගේ අනුත්තයහ ගවින්දි ඳතියණ

896491695V

ිංඹඔරහගවමුර ගගදය රිංත භදුයහග ධනඳහර

920852025V

ිංඹමරහගවමුල්ගල් ගගදය පුසඳහ කුභහරි ජඹයත්න

927452359V

ිංඹමරහපිටිගභ මුදිඹන්ගේරහගේ අමිර ක්රිලහන්ත

892864446v

ිංඹමරහපිටිඹ විදහනරහගේ දර්ශිකහ දභහලි දනහඹක

858660998V

ිංඹමරහපිටිඹගේ ගදෝන චමිරහ ට්රික්ෂි ිංඹමරහපිටිඹ

887440875V

ිංරිඳතුල් ගද්ඹරහගේ නිහරහ නදීපලහනි

845143447V

ිංරිඳතුල් ගද්ඹරහගේ බහගයහ සුගඵෝධනී විගජ්සරිඹ

946403490V
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ිංරිඳතුල් ගද්හඹරහගේ චිනි භදහයහ අගේවික්රභ

925733598V

ිංරිභල් දුයඹරහගේ කුන්තරහ ඳතියහඡ

926332058V

ිංරිභහන්න ආයචිචිරහගේ උගභහ දිලිවහනි කුභහරි දඹහනන්ද

905642685 V

ිංරිභහන්න ආයච්චි අේපුවහමිරහගේ යිංකහ ිංරිභහන්න

936271634V

ිංරිඹහගේ භධුහනී දභඹන්ති

905031538V

ිංරිර්ධන ආයචිචිරහගේ දිලිනි ප්රිතිභහරහ කරුණහයත්න

888653031 V

ිංරිර්ධන ආයච්චිරහගේ ගකෞෂික ගවහන් ිංරිර්ධන

901542490V

ිංරිර්ධන ආයච්චිරහගේ නිලහන්ති ප්රිඹදර්ලනි ගවේයත්

875030671V

ිංරිර්ධන කසී බ්රහවසභන යහරරගේ භදුහණී හගරිකහ ිංරිර්ධන

876550261V

ිංරිර්ධන ගඳෝරුගකොගගේ චහරිකහ ම්භහනී ිංරිර්ධන

925510564V

ිංරිර්ධන මුදිඹහගේරහගේ නහරක ප්රිඹහකය ිංරිර්ධන
ිංරිර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ ගකොගන්අතුපිටිග ගගදය ජඹන්ති
භළණිගක්

893324682V

ිංරිර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි රක්ෂීකහ චන්ද්රතිරක

915721230 V

ිංරිර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ නිලක්ෂි භදුභහලි නයත්න

915410383V

ිංරිර්ධන මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහකහ කුභහරි ිංරිර්ධන

825721754V

ිංරිගේන ඳතියණගේ ලෂිකහ දිල්නි ජඹරත්

916472463v

ිංරිගේනගේ ඳඵයහ ගේන්දි
ිංරම්ඵය ගවට්ටියහරරහගේ ජඹනි චහලිකහ අභයිංහව

946482005 v
886832869V

ිංල්ඳරහගේ ගගදය තරුෂි භධුහකහ දිහනහඹක

917762007V

ිංල්ඳහගේ රක්භහලී ිංරිර්ධන

878280075V

ිංල්ඳහධිඳතිගේ තහයකහ උදඹහගනී ගප්රේභයත්න

898071910V

ිංල්ඳහධිඳතිගේ නිභහහ දිල්රුක්ෂි ිංල්ඳහධිඳති

947002309V

ිංල්ඳහධිඳතිඹරහගේ නිලහරහ හජීනී

945712864V

ිංල්ඳහධිඳතිරහගේ භධුබහෂිණි නිගයෝෂිකහ කරුණහතිරක

936010318V

ිංලී හරගේ අභල් මීය ගේභයත්න

198809400201

ිංවියත්න ඵහඩහයනහඹක ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ කුමුදු ිංවියත්න

905810774 V

ිංේයත්න ඵහඩහයනහඹක ඹහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ ිංවියත්න භළණිගක්

198252900397

සීදු මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්ිංකහ දභහලි

927721210V

සීභන් කහකහනම්රහගේ ඉසුරු බුද්ධිකහ ගඳගර්යහ
සීභන් කහකහනම්රහගේ ෂිනි ගකෞරයහ ගඳගර්යහ

896734032V
936063004V

සුඩහගර ගද්ගේ තිලිනි චන්දිභහ විගජ්ර්ධන

917851115V

සුදිංහව අේපුවහමිරහගේ භධුකහ සුබහෂිනී රඳිංහව

905674110V

සුදු ගද්ගේ නිලහන්ත ම්ඳත් ජඹිංහව

941170650V

සුදුගර ගද්ගේ ඉහකහ දභහලී පින්නර

875753746V

සුදුවකුරු ගගදය තිලිනි බුද්ධිකහ විගජ්ිංහව

918044329V

සුදුවකුරු ගගදය ලහලිකහ ප්රගඵෝධනි එදිරිිංහව

199151902866

සුදුවකුරු ගගදය සුන්තිකහ වීයිංහව

886990898V

සුදුවකුරු ගද්ගේ සුබහෂිණී ලයහභහ දිලිවහනි

935801583 V

සුදුවකුරු ගද්ඹරහගේ අහතිකහ ගවේභභහලී

867392963V

සුදුවකුරු ගද්ඹරහගේ භහගනල් කුභහරි දනහඹක

938663017V

සුදුවසති සුදිංහවගේ ප්රිඹහිරකහ චහන්දනි සුදිංහව

787502980V

සුදුවහ ගද්ගේ කරයහනි බුද්ධිකහ ඳතියහජ

917330743V

198272800208
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සුද්ද නහදඹරහගේ සුනිල් ජඹිංහව

901801690V

සුද්ද වළට්ග ගවේනඹරහගේ ඉසුරු ම්ඳත්
සුන්දයේගඳරුභ මුදිඹන්ගේරහගේ තහගරෝකහ සර්ණහබහෂිණී
සුන්දයේගඳරුභ

921172710V

සුඵද්දයහ ගදහරහගේ අගනෝභහ විජිතති

867931856 V

සුඵඹහ ගවයඹරළ ගගදය චන්ද්රිකහ ප්රිඹදර්ලනී භයිංහව

887490597V

සුඵයි ඩීන් මිසබිඹහ

937251130V

සුඵිංහව ආයචිචිරහගේ ම්මි ආශිහනහ සුඵිංහව

885903835 V

සුඵිංහව ආයච්චිරහගේ චහභලී සුගරෝචනහ

926790340V

සුඵිංහව ආයච්චීරහගේ අචීනි අහකහ දරැන්

94825380V

සුඵිංහව ඳතියන්නළවළරහගේ බුද්ධිනී යිංකහ රඳිංහව

955301625V

සුඵිංහව භහචනහඹක අේපුවහමිරහගේ තරිදු අචියහ දුල්හනි සුඵිංහව

887973792 v

සුඵිංහව භහචනහඹක අේපුවහමිරහගේ ඳගභෝදයහ රක්භන්ති සුඵිංහව

936572812 V

සුඵිංහව භහචනහඹක අේපුවහමිරහගේ වන්ති රක්මිණි සුඵිංහව

908350774 v

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරගේ හගරිකහ හිභහලි සුඵිංහව

825023445V

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අන්ති නිහරහ සුබිංහව

198978101553

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ උදයහනි දර්ලනී සුඵිංහව

936482678v

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ කුමුදුනී යිංකහ සුඵිංහව

945530391V

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝනී භල්කහන්ති

905040871V

සුඵිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ශියන්ති සුඵිංහව

835101720V

සුඵිංහව මුදිවන්ගේරහගේ ප්රිඹභහලි සුඵිංහව

936090427V

සුඵිංහවගේ ගදෝන් දුරහජලී චතුරිකහ භධුහනී භළණිගක්

886060408V

සුබිංහව ආයච්චිරහගේ දිසනහ කුභහරි සුබිංහව

936692915V

සුබිංහව ආයච්චිරහගේ චමිරහ කුභහරි සුබිංහව

787443087V

සුබිංහව ආයච්චිරහගේ නදීපකහ ලයහභලී සුබිංහව
සුබිංහව ආයච්චිරහගේ වහභහලි වියහජනී සුබිංහව

895761796V
957081290V

සුබිංහව ගද්ගේ සුගර්කහ භහධවී සුබිංහව

938023204V

සුබිංහව ඳතියණගේ කසුන් ගීත් සුබිංහව

912824861V

සුබිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂී ලයහමිරහ සුබිංහව

865573375 V

සුබිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගභෝදය භධුහණි

948192772V

සුමුදු ත්රහ ද අල්විස අභයගේකය

946732389V

සුයමහ ඹද්ගදසරහගේ භහධවී නිහරහ විගජ්ර්ධන
සුයවිය ඒකනහඹක ගනවියත්න අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රිකහ
කුභහරි සුයවිය

896180894V

සුයවීයගේ ලයභලී සුයවීය

927253178V

සුයිංහව ආයච්චිගේ අග හ දිල්වහනී සයිංහව

199471401600

සුරිඹ ආයචිචිරහගේ ගවේහන් හකල්ඳ රුන්

930391069 V

සුරිඹආයච්චිගේ විජිනි රුණිකහ සරිඹආයච්චි

198278103745

සුරිඹේගඳරුභ විතහනගේ ඳවිත්රහ වින්ධයහනි
සුරිඹයත්න දහනහඹක හර ගවේයත් මුදිඹන්ගේ යහශවහමිරහගේ තභයහ
කුභහරි භළද්ගද්කළටිඹ

937052987V

සුද වළන්නදිගේ ප්රහිරකහ

846540385V

සුගවි ගවේහගේ දිනෂිකහ ගේන්දි ප්රිඹදර්ලනී

957750699V

සරිඹ ගභගේ අගලෝක් රුන් ශ්රිරහල් යත්නහඹක

930134147V

936000126V

888642048 V

936900240V
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සරිඹ ගනට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ චරිතහ එයන්දි

945212179V

සරිඹ ඳතියන්නළගවරහගේ පියුමිකහ නගෝදනී අභයගේකය

898431460V

සරිඹ ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දභහලි

928114074V

සරිඹ මුදිඹහන්ගේරහගේ නිගම්හ දුරහහජලී

948583429V

සරිඹආයචිචිගේ භධුෂිකහ ප්රහදිනි

906581744V

සරිඹකුභහයිංහව ගතන්නගකෝන් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුභහලි භගවේෂිකහ

897083035V

සරිඹකුඹුගර් ගිිස ග;චදය ධමිමිකහ හයහගහ සුරිඹකුභහරි

825221280 v

සරිඹගේ ගදොන් මුදිතහ ප්රිඹදර්ලණී

896640038V

සරිඹනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුරු චතුයහග

931622307V

සරිඹඵ්ඩඩහය ආයච්චිරහගේ දිල්ආලහ දුරහකි

875015362V

සරිඹගවටිටි මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ දිල්රුක්ෂි ගහගහතිරක

198775802043

ගනයත් දිහනහඹකගේ භලින්ද චතුයහග ප්රනහන්දු
ගනයත් ඳතිරැන්නළවළරහගේ නහරක ධනහජඹ කුභහය ගනයත්

922132100V
833003798V

ගනයත් ගභොගවොටිටිගේ ගදොන් උහනි භගනෝවරී

908222784V

ගනයත් ඹහඳහරහගේ දමිමිකහ ජඹරත් කුභහරි

198961703898

ගනයත් වීයිංහවගේ වන් භධුහක වීයිංහව

870262736V

ගනයත් ගවේගේ ඉභල්කහ සුගරෝචනී ගප්රේභිංරි

947602780V

ගනවියත්න ඵසනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු චහභය ගනවියත්න

940032849V

ගනවියත්න මුදිඹන්ගේරහගේ දභහලි ගනවියත්න

877662918V

ගනවියත්න හර මුදිඹන්ගේරහගේ තයහිර භදුිංකහ වීයිංහව

917283761V

ගගනවියත්න අධිකහරි මුදිඹන්ගේරහගේ තරිදු ම්ඳත් ආරිඹයත්න

893644245V

ගගනවියත්න හර මුදිඹන්ගේරහගේ තහරුකහ දුරහරි උදරහගභ

937932928V

ගන්ගන් කුට්ටි ආයච්චිරහගේ භන්ත කුභහය

841241037v

ගඵිරයහරරහගේ ගගදය අගලෝක හකඳහර

911003007V

ගේඵකුට්ටි ආයච්චිරහගේ ශ්රිඹහනී භහගලිකහ වීයසරිඹ

947262386V

ගම්බුකුට්ටි ආයච්චිගේ චහරුනී රක්ෂිකහ ිංල්හ

838232868V

ගයිඹදු ඉබ්රහහීම් ෂහතිභහ ෂහමිදහ

927502003V

ගල්රහ වළන්දිගේ පියුමි චතුරිකහ

936213367V

ගේතුහග මුදලිගේ වර්ණී භධුන්ති

946641430V

ගේතුහග මුදිඹන්ගේරහගේ චරනි රිද්භහ භළදගගොඩ

926353055 V

ගේතුහ ගද්ගේ ගකෝකිරහනී භන්භලී

936020674V

ගේනක ආයච්චිරහගේ ජින්ද්රහ භදුහනි ගේනකආයච්චි
ගේනිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ රුන් ශ්රීනහත් ගේනිංහව

928291510V
198626402821

ගේනහධීයගේ රරහකහ පියුමි ගේනහධීය

905322699 v

ගේනහනහඹක අේපුවහමිරහගේ දමිත ප්රබහත් ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක අභයිංහව ගභොගවොටිටි අේපුවහමිරහගේ ගදොන් තක්ෂිරහ
ගේනහනහඹක
ගේනහනහඹක ආයච්චිරහගේ ගනයහිරකහ නන්දනි ගේනහනහඹක

921840454 V

ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ අරුනි පුසපිකහ ගේනහනහඹක

876890810V

ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දසුන් ජඹලහන්ත ගේනහනහඹක

920881947 V

ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ රක්භහලි ගේනහනහඹක

935290155 V

ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිරඳහ දභහලි

888634363V

ගේනහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුකහ හජීනි ගවේයත්

908490517V

866961140 V
878101553V

90

ගේනහනහඹක ගනයත් ඵහඩහයරහගේ නිලුකහ කුභහරි

198866601428

ගේනහනහඹක ගනයත් ඵ්ඩඩහයරහගේ ඉන්දිකහ මිහිරි කුභහරි

898251730V

ගේනහනහඹක ගගනවියත්නගේ අයින්හ ගවින්ති වීයගකෝන්

946882429V

ගේනහයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ නිල්මිණී ගේනහයත්න

768413657V

ගේභිංහව නයත්න මුදිඹන්ගේරහගේ භහගර පුසඳකුභහය නයත්න

933661830V

ගේභිංහව නයත්න මුදිඹන්ගේලිගේ නදීපකහ කුසුම් කුභහරි අගේිංහව

875481517V

ගේභිංහව නයත්න මුදිඹහන්ගේරහගේ ගර්නුකහ හජීනී ගේභිංහව
ගේභිංහව නයත්න න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ජහලිඹ ඵ්ඩඩහය
ගේභිංහව
ගේභිංහව නයත්න න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපේති ඉදුනිල් කුභහරි
ගේභිංහව
ගේභිංහව නයත්න න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විගනෝදනි භධුලහණි
න්නිනහඹක
ගේභිංහව නයත්න න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝමි භධුහනි
ගේභිංහව

908583493V

ගේභිංහව නයත්න ිංටු ඵහඩහයරහගේ ප්රදීපේ දර්ලන ගේභිංහව

933331318V

ගේභිංහව නයත්න ිංටු ඵ්ඩඩහයරහගේ දිලිනි යෂිකහ ගේභිංව

888081267V

ගේභිංහව නයත්න ිංටු ඵ්ඩඩහයරහගේ දීපඳහනි දිල්රුක්ෂි ගේභිංහව

956863112V

ගේභිංහව නයත්න ිංටු ඵ්ඩඩහයරහගේ ප්රිඹහනි දභඹන්ති ගේභිංහව
ගේභිංහව නයත්න ිංටුඵ්ඩඩහයරහගේ අග හ ිංටුඵ්ඩඩහය

887851506V
916261047V

ගේභිංහව ඵහඩහයරහගේ ඉයහිර අන්තිකහ ගේභිංහව

896702858V

ගේභිංහව මුදිඹන්ගේරගේ ධම්මිකහ කුභහරිවහමි

877110524V

ගේභිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ රිද්භහ භහගනල් ගේභිංහව

935423481 V

ගේභිංහව න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ න්දයහ කුභහරි

897881390v

ගේභිංහව න්නිනහඹක මුදිඹහන්ගේරහගේ දිලිනි බුද්ධිකහ ගේභිංහව

887930686V

ගේයිංහව ජඹගකොඩි ආයච්චිරහගේ දිනහ නුන්ති ජඹගකොඩි
ගේයිංහව ඳතියන්නළවළරහගේ දිනුලහ රක්මිණි ගුණයත්න

945631112v
936101798V

ගේයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ අචිනි ඉහයහ ගේයිංහව
ගේයිංහව මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ භධුලහනි ගේයිංහව

955291859V

ගේත් දුයඹරහගේ ඡනක රක්භහල් භධුහ

911613093V

ගොනහලි උගද්ශිකහ සීතහක ලිඹනගේ
ගොභිංහව නයත්න න්නිනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ විපුර උදිත්
ඵ්ඩඩහය ගේභිංහව

827830321V

ගොමිජහ නිලුපුල් අගේසුන්දය

888451897V

ගොමිනන්දය ගමිරන්දරහගේ විදුහ ගවින්දි ගප්රේභයත්න

935721822 V

ගොගරෝකහය මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ ධනහජනී ගනයත්

895810657V

ගොගරෝකහය මුදිඹන්ගේරහගේ සුගඵෝධහ ප්රීතිභහලී

937770340V

ගොවදියහර විදහනරහගේ උගද්නි භන්රතහ යත්නහඹක

877621316v

ගෝභවීය ගවේභචන්ද්රගේ ිංතහරි හජීනි ගප්රේභිංරි

885610099V

ගෝරහග ආයච්චිරහගේ හනහ දගර්ණු ගෝරහගහයච්චි

937851154 v

ගෝගරොකහය මුදිඹන්ගේරහගේ නගෝදයහ යවිවහිං කුභහරි වීයර්ධන

936760422 V

ගෝගරොකහය මුදිඹන්ගේරහගේ හලිකහ ප්රිඹදර්ලනී

897823713V

ගෝගරෝකහය මුදිඹන්ගේරහගේ තිරහනී කරුණහයත්න

895370410V

සර්ණිංහව නයත්න තිරකරහගේ අගඹෝදයහ ගයහන්ති විගජ්යත්න

199459602488

වහිරලි ගුරුන්නළවළරහගේ ඉගර්හ ජීන්ති ගුරුගේ

897592118v

873480246V
936512631V
199264601338
905701037V

926781359V

911780780V
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වහිරලි ගුරුන්නළවළරහගේ දුහන්ති භධුහනි භනුකුරසරිඹ

895682616V

වහිරලි ගගදය ප්රිඹහිරකහ දභඹන්ති විගජ්ිංහව

898444465V

වහිරලි නයිගදරහගේ ගගදය ශ්රීඹහකහන්ති අභයහගනි ආරිඹයත්න
වහිරලි නයිගද්රහගේ සුපුන් දුරහග වීයසරිඹ

907991326V

වහිරලිගගදය දිලිනි ප්රිඹහකහ කීර්තියත්න

927903903V

වහදිගද ගගදය ලිංකහ හජිනි වික්රභිංහව

887940339 V

වහනී භධුගර් හ විගජ්ිංරි

937551037V

වගනහ ගදඹරහගේ තුිංත කුභහයිංහව

931142933V

වගන් ආයච්චි ගභොගවොට්ගරහගේ දුහනි චර්මිරහ

806863025 V

වගහවිළිඹරහගේ තිළිණ රුන් භයගේන

199115100057

වට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ ිංත රක්භහල් ඳතියණ

901561630V

වතුරුිංහව කන්ගද්ගගදය නිර්තනහ ඔදීප වතුරුිංහව

906420678V

වතුරුිංහව ගද්ගේ තිලිණි භධුලහනි

928180468V

වතුරුිංහව ගද්ගේ නිහනි හජිනි වතුරුිංහව

907842991 V

වතුරුිංහව ගද්ගේ ලෂිකරහ ක්රිහන්ති

937932340V

වතුරුිංහව ගද්ගේ ිංතහයහ භධුන්ති විගජ්සුරිඹ

915272827V

වතුරුිංහව නිලහන්ති ප්රහර්ථනහ ගේනහයත්න

895141321V

වතුරුිංහවගේ රුන් තුිංත් වතුරුිංහව

931521080V

වතුරුිංව මුදිඹන්ගේරහගේ ඹගලෝදහ භහධවි රක්මිණි අබඹහල
වදිඤසඥහගඳොර අේපුවහමිරහගේ ලෂිකරහ අනුරුද්ධි

928072754V
917351430 V

වදුනහ ගගොඩගේ හයදහ තිළිණි දභහලි

855691779V

වදුනහ ගගොඩඹරහගේ උගද්නිකහ කුසුම්ිංරි

898470652V

වදුනහගගොඩඹරහගේ ඉහනි චතුරිකහ ගප්රේභයත්න

925150711V

වදුන් ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ උදහගනී

198965200466

වදුන් ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි පුසපිකහ ඳතියහජ

946463531v

වදුන් ඳතියහජ මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ති ගද්විකහ ඳතියහජ

896032160V

වදුන්කන්ද ගද්ගේ දිරහජනහ ලහනි ිංරිඳහර

907791971V

වදුන්ගගොඩගේ දිලිනි ප්රහහජලී ජඹිංහව

848091758V

වන්ිරඩි ගගදය වින්දයහ රක්භහලි විගජ්යත්න

877021106V

වන්තහනවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීප භහජුරහ ගප්රේභතිරක

906772701 V

වන්දියම් ගඳජ්ජරහගේ ඉගයෝස ඉභල්ක චන්ද්රගෝභ
වඳන් ගේඩිගේ දිලුකහ සුදන්ති

903540532V
867652566V

වඳන් ගේඩිගේ ත්රහ විගනෝදනී වික්රභයත්න

885830277V

වඳන් වීයගේ නිගයෝන් අකිර වීයිංහව

923210695V

වඳන් වීයඹරහගේ හනහ ප්රිඹදර්ලනී

926264516V

වඳන්වීයගේ ිරම්වහනී රුක්හ භයිංහව

898191133V

වපු ආයචිචිගේ චරිත් හකල්ඳ

933492249 V

වපු ආයචිචිගේ ඳද්මිණි ජඹර්ධන

867013385 v

වපු ආයච්චිරහගේ තිළිණි භධුභහලි වපුආයච්ච්

917700702v

වපු ආයච්චිරහගේ නදිහ දභහලි වපුආයච්චි

896813951V

වපු ආයච්චිරහගේ නදුනිකහ උදඹහගනී ජඹර්ධන

906312514V

වපු ආයච්චිරහගේ ප්රිඹහනි දීපපිකහ ගගනවියත්න

198086602787

913611306V
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වපු ආයච්චිරහගේ මුදිතහ ිංගයෝමි වපුආයච්චි

945292113V

වපු ආයච්චිරහගේ යිංකහ ගඹහලහන්ති භයිංහව

897961741V

වපු ආයච්චිරහගේ ිංතහයහ භධුෂිකහ කුභහරී

885741533V

වපුආයචිචිරහගේ දුල්මිණි තහයකහ

896690574 V

වපුආයච්චි විදහනරහගේ තිලිනහ ප්රහදිනී වපුආයච්චි

867501924V

වපුආයච්චිගේ අචරහ එයන්දි වික්රභතිරක

858321417v

වපුආයච්චිරහගේ අමිරහ ප්රගඵෝධනී වික්රභිංහව

198979904240

වපුආයච්චිරහගේ චරිතහ ප්රිඹදර්ලනී වපුආයච්චි

927793326V

වපුආයච්චිරහගේ චහරුනී භධුබහෂි වපුආයච්චි

198785301884

වපුආයච්චිරහගේ චිත්රහ ප්රිඹදර්ලනී භළණිගක්

927651505V

වපුගවමුර ත්ගත් නිභහලි ඉගනෝකහ කුභහරි

877610357v

වපුහ ගද්ඹරහගේ ගගදය හජඹ නහභල් ගුණයත්න

841293681V

වපුහදුයඹහරරහගේ දීපේති සුජහනී ගතොටුගඳොරකුඹුය

875571958V

වඵයහදූගගොගඩ් ලිඹනගේ යවින්දි ප්රබහෂිකහ ලිඹනගේ

945312289v

වභ ඉරහග ඳතියණගේ සුගද්ලස ගුණිංහව

860743531V

වභහදිඹහ ගද්හගේ භධුන්ති කුසුම් ගගනවියත්න

887541523v

වමිදු සුල්තහන් ෂහතිභහ ඉහනහ

935650771V

වයිදයහලි ඳහතිභහ දිලිවහනි ගඵගමි

896980327V

වරිගර ගගදය ඉගර්හ උදඹහගනී

947004050V

වරිසචන්ද්ර ගම්රත්ගේ යත් විගජ්නහඹක

723543614V

වරිසචන්ද්ර ඳතියණගේ ජීභහලි නිලුපුලි ධර්භඵන්දු

897453533 V

වර් ඳද්භ කුභහය අකුයටිඹ ගභගේ

871800472V

වර්ෂිකහ අහජලී ඳඩුහර

199480203180

වල්ගගොල්රඇගල් ගගදය අගනෝජහ නිරහනි පුසඳ කුභහරි නහභල් ශ්රී

896262998V

වඩිඹහ දුයඹහරහගේ අමිරහ අහහිරකහ භහගනල් නන්දදහ

898592766V

වේගඳ ගවේහම් භලිත් ප්රිඹහකය

198809302020

විංනි සුගච්තහ ජඹතිරක

937453523V

වසතිමුණි ආයච්චිරහගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදර්ලනි

856021270 V

වහයහගඳොර ගරෝකගුරුගේ පියුමි නිහරහ

928061868V

වළඩිඳන්නර ආයච්චිගේ ඩිල්ලහනිකහ චතුයහගනී යත්චන්ද්ර

199063702924

වළඩිල්ගල් ගගදය දිමුතු මීය ඳත්භගේන

910634143V

වෆශමගේ ගදෝන එයන්දිකහ හිරුදිණි වෆශමගේ

935060958v

හි.ඉ.උගද්ශිකහ විගජ්සුන්දය ඵ්ඩඩහය

865873271v

හිකක්ඩු ලිඹනගේ සුගන්දිකහ චන්ද්රභහලි

895230626 V

හික්ගගොඩ ගවටිටිකහකහනම්ගේ රක්ෂිකහ භධුන්ති වික්රභිංහව

925131741 V

හිටිඳනම් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහදි සර්ණභහලි නයත්න

887972826V

හිටිවහමි අේපුවහමිරහගේ නගඹෝමි ඉන්දිකහ වීයිංහව

857272650V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගරහගේ වහනී භධුසකහ ජඹතිරක

945124008V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ දභඹන්ති යණතුහග

937903863V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ භහලි

199161202462

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ අරුණ ප්රිඹදර්ලනී

870942893V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ආයචිචිරහගේ ප්රදිඳහ රක්භහලි

198885600866
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හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉරැමි රැන්ති ඵ්ඩඩහය

935461359v

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ කවියහරෆ ගගදය ත්රහ තුහරි

927903105 V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ිරතහහගනි ගවේයත්

896290142 V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගීතහහජනී ඵහඩහය

915810314V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ දභහලි කුභහරි

935571324V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ කුභහරි යත්නහඹක

875630687V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ තුිංතහ තයහගනී තුහරි

918661794V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්වහනි අනුයහධ තිරකයත්න

935720370V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ දුල්මිකහ බහෂිණි ජඹයත්න

935980780V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ධනුසක චතුය ඵ්ඩඩහය

871980438V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ සුබහෂීණී ජඹතිරක

915101992 V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නිහරහ දිහනහඹක

958042400 V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නුන් හජී ඵ්ඩඩහය

913404343 v

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ භධහයහ ජඹමිණී

955171470V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ රුචිය ගඹහලහන් සරිඹිංහව

941211194V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ රුනි චහභරිකහ

906302721V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ නත් තිරකයත්න

911434229V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ මිඳත් විජඹ ඵහඩහය යණතුහග

823182910V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ සුන්ති දීපපිකහ කරුණහයත්න

777503014V

හිටිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ගවහනි නිපුණිකහ ඵගගල්ර

946191680V

හිටිවහමි මුදිඹහන්ගේරහගේ අනුයහධහ චතුයහණි කුභහරි ගවේයත්

887600600V

හිටිවහමිරහගේ නදිකහ දභඹන්ති කුභහරි

886670265 V

හිටිවහමිරහගේ ප්රිඹහිරකහ දිල්වහනී

926021478V

හිටිවහමිරහගේ මිරහනි ලෂිකරහ දනහඹක

946542091V

හිටිවහමිරහගේ ගම්නකහ ජඹන්ති

907451771V

හිටිවහමිරහගේ රක්ෂිත විදුයහග ඉන්ද්රඳහර

932172771V

හිටිවහමිරහගේ ලෂිකහ නිර්භහනි ගප්රේභයත්න

925241148V

හිටිවහමිරහගේ හමිනි තිරහකහ කරුණහතිරක

895940925V

හිටිවහමිරහගේ ිංයහජි චන්ද්රකහිංනි ගකෞරයහ යත්නහඹක

908003080 V

හිටිවහමිල්රගේ තභහයහ ගේන්දි යත්නහඹක

198163400764

හිටිවහමිල්රහගේ අගනෝභහ ප්රිඹදර්ලනි ජඹර්ධන

198859200225

හිටිවහමිල්රහගේ අග හ පුබුදුනි කරුණහයත්න

895082503V

හිටිවහමිල්රහගේ කහචනහ ඵ්ඩඵහයනහඹක

905161725V

හිටිවහමිල්රහගේ නදීප චහරුකහ

945540249V

හිටිවහමිල්රහගේ නගඹෝමි දිනහ යණිංහව

867613030V

හිටිවහමිල්රහගේ ගර්ණුකහ හජීනි ගුණගේකය

878004582V

හිත්තය ගගදය නිගම්හ ප්රිඹදර්ලනි

915263690V

හිදගගොල්රරෆ ගගදය නදීපහ චතුයහගනි ගෝභයත්න

915591248V

හින්තය මුවන්දියම්රහගේ භදුෂිකහ රක්භහලි

198863900157

හින්නපිග ගගදය සුරහනි භහලිකහ යණිංහව

848230944V

හිගගොල්ගල් ගගදය රක්ෂසමී දිහනහඹක

915293280v

හිමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ ප්රගඵෝධනි තිරකයත්න

956701554V
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හිමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඳනි නිහරහ ගගනවියත්න

916471114V

හිමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේස ඉන්දික කුභහයිංහව
හිමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ භන් හජී කුභහය

199307002030
900670524V

හිමිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ සුපුන් හජී යත්නහඹක

911362600V

හිමිවහමි මුදිඹහන්ගේරහගේ ඩිල්ළන් ගුණතිරක

199225400705

හිඹහගර් ගභගේ න්ත කුභහය

833573411 V

හියළු ඳතියන්නළවළරහගේ අචිනි ඹගෝදහ ඳතියණ

887851727 V

හිරිඹහගදනිඹගේ අභහලි නිහරහ හිරිඹහගදණිඹ

955811852V

හිවිවහමි මුදිඹන්ගේරහගේ ඹමුනහ කුභහරි ජඹභළණිගක්

808521644V

හීන්ගකන්ද මුදලිගේ නර්භදහ තයහගනී

927622866 V

හීන්ගකන්ද මුදිඹන්ගේරහගේ ශිගයෝභහරහ දභඹන්ති කුභහරි
හීන්ගදනි ඳතියන්නළවළරහගේ බිලහනි හීන්ගදනිඹ

836114027V
908271513V

හීන්ගදනිඹ ගගදය අනුහ ප්රිඹහගනී

895570974V

හීන්නපිග ගගදය චන්ද්රකහ යණිංහව

885721524V

හීන්නපිටිග ගගදය සුන්ගනී කුසුම්රතහ

916702574v

හීල්ඵත්ගදණිග ගභනුය ආයච්චිරහගේ අභහලි ජඹිංහව

888172181V

හුහගම්ගඳොශ යහශරහගේ භහධවී චතුයහගනී හුහගම්ගඳොශ
හුන්ගම්ගඳොර යහරරහගේ ඉහයහ භධුහනි හුන්ගම්ගඳොර

896060252V
935071640V

ගවටිටි අච්චිල්රහගේ අනුයහධ ඵසනහඹක

922421951 V

ගවටිටි ආයචිචිරහගේ දිලුෂිකහ භධුවහිං

928663116v

ගවටිටි නහයඹන මුදිඹන්ගේරහගේ උරඳහලි ගවේයත්

198825202113

ගවටිටිආයචිචිගේ උගේක්ෂහ වර්භහලි ගවටිටිආයචිචි

886430990 V

ගවට්ටි ආයච්චිගේ ඉගර්හ දිල්මිනී ගවට්ටිආයච්චි

927560844 V

ගවට්ටි ආයච්චිගේ තනජහ ප්රිඹදර්ලනී

198576103686

ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ ඉගර්හ ගේමිණි ගඳගර්යහ

927070995V

ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ දීපේති නභලී ජඹසරිඹ

198950602812

ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ නිගයෝහ නිල්මිණි

876091674V

ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ භධහ දිල්වහනි ගවට්ටි ආයච්චි

918130616V

ගවට්ටි ආයච්චිරහගේ දීපය නිගයෝන් කුභහය

920402313V

ගවට්ටි කහකහනම්රහගේ දර්ලනී ගකෞලරයහ දභහලි

935482992V

ගවට්ටි නහයහඹන මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ තුහරි

808331888V

ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ ශිකහ රක්භහලි ඳතියණ

877772829V

ගවට්ටි ඳතියන්නළවළරහගේ සුබහනී හනහ ඉදුනිල්

878603036V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගරහගේ දුනි භධුෂිකහ ගප්රේභචන්ද්ර

928371026V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ත ඵහඩහය

803460108V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ ගක්හනී දිරක්ෂි

888542655V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ ගේනහනහඹක

896330527V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ නියහජරහ කුභහරි දිහනහඹක

825083138V

ගවට්ටි මුදිඹන්ගේරහගේ යිනි ඉභහයහ තත්යනි

955232460V

ගවට්ටි යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දීපඳහනි තිළිණි දිහනහඹක

947991361 V

ගවට්ටිආයචිචිරහගේ ඩිල්හනි චතුරිකහ

927623331V

ගවට්ටිආයච්චි මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණ කහහචනහ ගවට්ටිආයච්චි

915941257V

95

ගවට්ටිආයච්චිගේ තිලිණ සුයහිරකහ

916902549v

ගවට්ටිආයච්චිගේ දිරහනි ගවට්ටිආයච්චි

926993011 V

ගවට්ටිආයච්චිගේ දිල්වහය භධුෂිකහ ද අල්විස

918180575V

ගවට්ටිආයච්චිගේ දුහන් ගද්ලප්රිඹ ගවට්ටිආයච්චි

199312902927

ගවට්ටිආයච්චිගේ ගදෝන විජිනි රුවිනිකහ

897904497V

ගවට්ටිආයච්චිගේ ලහනිකහ ප්රබහෂිනී තිගේයහ

897693038 V

ගවට්ටිආයච්චිගේ ශිකරහ ගවට්ටිආයච්චි

855792206V

ගවට්ටිආයච්චිරහගේ මිරහනි රපිකහ ගවට්ටිආයච්චි

198978200170

ගවට්ට්ආයචිචිගේ තිළිණි ගෞබහගයහ ගවටිටිආයචිචි

885984355V

ගවට්ට්ගේ ගදොන් චමිරහ බුද්ධිනී

867562419V

ගවන්දහදුය කිත්ිංරි ගනවිල්හ දිනහණිද ිංල්හ

895384321V

ගවයත් ඳතියණරහගේ ඉගනෝකහ භහලි ගවේයත්

887371148V

ගවයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කභල් ඵහඩහය ගවයත්

910850938V

ගවයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නුන්දි තහරුකහ ගවේයත්

926713809V

ගවයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ භල්ලිකහ ප්රිඹදර්නි ගවේයත්

878640578V

ගවයත්මුදිඹන්ගේරහගේ ගර්නුකහ සුඵහශිනි ගවේයත්

855540819 V

ගවරයම්ගේ ගභයහරරහගේ දුමිත් නිගයෝද ගේනහයත්න

932584085 V

ගවරගර ගගදය ප්රහද් භදුහක ගරගගදය

920851932 V

ගවල්කුඹුරුගර් ගගදය දිසනහ ගෞභයහ කුභහරි

905114670V

ගවහම් යණතුහග අේපුවහමිරහගේ ලහනිකහ රුණි යණතුහග

198962900355

ගවේ.මු.කණිසක භධුහන් ගවේයත්

912470520v

ගවේනක ගතනළන්නළවළරහගේ නිභහලි

856123014V

ගවේනක යහරරහගේ දීපේතිකහ භහලිකහ භළණිගක්

198972701192

ගවේනක යහරරහගේ නිභහලි අගේසුන්දය

928363333V

ගවේනහඹක යහරරහගේ ලෂිකහ තයහගනී ගවේනහඹක

937991649V

ගවේභචන්ද්ර දිහනහඹකගේ චමින්ද කුභහය ගභගේ

198915201294

ගවේභන්ත මුණිංහවගේ නිගම්හ දිල්වහනි ගුණර්ධන

915730213V

ගවේභන්තගේ ගඹහන් රුන් ඵහඩහය

871001227 v

ගවේභිංරි දිහනහඹකරහගේ ගරෝණී ඉන්දරී සුගරෝචනහ පුසළල්ර

936143814V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්හ කුමුදුනී ගවේයත්

878150813 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භහජුරහ නිගයෝනී ගවේයත්

857653440 V

ගවේයත් දිහනහඹකරහගේ භලිති ඳඵයහ ජඹසුරිඹ

945153237 V

ගවේයත් ඳතියණගේ නුන්ති පියුමිකහ ගුණතිරක

898274306V

ගවේයත් ඳතියණරහගේ භධුෂිකහ උගද්ලනී කරැණහයත්න

935591007V

ගවේයත් ඵ්ඩඩහයරහගේ අනහ ගවේයත් භළනිගක්

905551493V

ගවේයත් මුදිඹනගේරහගේ කහලිහග ගනවියත්න

198620801641

ගවේයත් මුදිඹනසරහගේ නිගම්හ දිල්රුක්ෂි ගවේයත්

955103939V

ගවේයත් මුදිඹනිගේරහගේ දීපපිකහ රක්භහලී ගවේයත්

897021404V

ගවේයත් මුදිඹන්ගරහගේ අනුලසකහ න්ධයහනී කුභහරි ගවේයත්

918482822V

ගවේයත් මුදිඹන්ගරහගේ කුන්තරහ දභහලී ගවේයත්

905151711V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ ඉහණි හමිරහ කුභහරි ගවේයත්

916050623v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ කශණි ඹගොදහ ගවේයත්

928581551V
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ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ තුලහරි චතුයහිරකහ ගවේයත්

887604380v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ දිගන්ස ඵහඩහය ගවේයත්

922172080v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ රුණි කහහචනහ ගවේයත්

885681654V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ ශියන්ත ගවේයත්

901891869V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරගේ සුජීහ භල්කහන්ති

888251022V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගග තිලිණි භන්භලී

906451255V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දමිමිකහ ප්රිඹදර්ලණී යත්නහඹක

198463302243

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රුහනි තුහන්ගනී ගවේයත්

925212970V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අචරහ සුගඵෝධනී ජඹතිරක

935501539V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ ඵන්ඩහය අගේවික්රභ

810460040V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුයහධහ බුද්ධිනී ගවේභචන්ද්ර

945783087V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුරුද්ධිකහ තිරකයත්න

866362157V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අනුසකහ දිරහනි ගවට්ටිආයච්චි

885031064V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝජහ නිගයෝණි ගවේයත්

876911507V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අගනෝභහ කුසුම් කුභහරි ගවේයත්

198871500486

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අභන්දහ භධුහනි ගවේයත්

907411273V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අමින්ධිකහ සුගඵෝදනී ජඹතිරක
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අමිරහ භහධවී න්නිනහඹක

935301890V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අග හ භධුහණි ගවේයත්

896293478 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අලහනි භදුයහිරකහ කරුනහයත්න

926181432V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අෂිතහ දිල්රුක්ෂි ගවේයත්

866473110V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අහකහ තුිංතහනි ගවේයත්

925790435 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ආමිරහ ගයෝහිණි ඵහඩහය
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඇල්ගල් කුඹුගර් ගගදය චන්ද්රිකහ කුසුම් කුභහරි
ගවේයත්

846401660V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්දුනනි චන්ඩුක ගවේයත්

937680864V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉන්ද්රහනි ගවේයත්

198750503604

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගම්හ කුභහරි ගවේයත්

907070093v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගර්ෂිකහ ගවේලහනි ඵ්ඩඩහය

935332974V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉගයෝෂිණි උදඹහගනී ගවේයත්

947021478V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහණී භදුෂිකහ ගගනවියත්න

925832480V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉහයහ භධුන්ති ගවේයත්

938321183V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඉසුයහග වන් ඵහඩහය ගවේයත්

932632179V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උදිත ප්රිඹහකය ගවේයත්

199230403721

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උදුරහ කුභහරි ගවේයත්

916071159V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උගද්නි ධම්මිකහ කුභහරි ගවේයත්

875611127V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ උපුල් චහභය කුභහය විගජ්යත්න

960190432V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ එයන්දි සර්ණහ කුභහරි

866591393V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනී ගකෞලරයහ ඵ්ඩඩහය

926270648V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කල්ඳනී ප්රගභෝදයහ යත්නහඹක

947641425V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කහහචනහ කුභහරි ගවේයත්

897804042V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කුමුදුනී ප්රිඹහිරකහ දභඹන්ති

938392684V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කුමුදුනී ප්රිඹහිරකහ දභඹන්ති

199383902684

896904370V

886400217v
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ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගකෝෂිකහ පිඹන්ගනී ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගකෝර ගවේයත්

875102958v
198832904688

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගකෞලරයහ දිල්රුක්ෂි ගවේයත්

867731806V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහ කුභහරි ඵ්ඩඩහය

878081455V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගහගහධරී කනිසකහ ගවේයත්

199363201828

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹනි වහයහ ගවේයත්

199468202191

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි ප්රිඹහිරකහ ගවේයත්

895630187V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහනි ප්රිඹදර්ලනි ගවේයත්

876020840 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගඹහන් රුන් ගවේයත්

890491022 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරි නිගම්හ ගවේයත්

936281818V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ ජඹන්ගනී ගවේයත්

876981289 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ නදිහනි

906232464 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චතුරිකහ ගෞභයහ ප්රගඵෝධනී ගවේයත්

925541990V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චන්දිභහ වර්නි කුභහරි ගවේයත්

937381280V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චභහලි භධුබහෂිණී

935621380 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමින්දිකහ භන්ගගොල්ර

875192019 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිර රක්භහල් ගවේයත්

913572653V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ කුභහරි ගවේයත්

896362089 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ ජීනි රක්භහලි

845351651V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චමිරහ යත්නහඹක ගවේයත්

199074500481

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චරනි රහකහ ගවේයත්

915752314v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහන්දනි විගජ්නහඹක

768642311v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහන්දනි ගවේයත්

766600360 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහභනි කුමුදුනි කුභහරි ගවේයත්

887273162V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහභය රක්ිංරි අගේයත්න

19903601316

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහභය ම්ඳත් ඵහඩහය

920280617V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහභලී නිගයෝනී

885881262V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහමිනී ලහලිකහ ගවේයත්

865951752V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චරනි ඵ්ඩඩහය කිරින්ද

930430790V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ජනිත භධුහක ගවේයත්

931712365V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ජඹමිණි ගවේයත්

906800560V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ජීවිකහ චතුයහගනි කුභහරි

886283504 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඩිල්හනි භගවේෂිකහ දඹහයත්න

905132768 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තක්ෂිරහ නගඹෝමි ගවේයත්

928612180v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තනුජහ නිල්මිණි ගවේයත්

895674281V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තරිඳු ගයොහන් ඵ්ඩඩහය ගවේයත්

951342475v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තරිෂි ඹහයහ ගවේයත්

955960696V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි ලෂිකහ ගවේයත්

896472968 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිණි ගේඳහලී

927120453v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිලිනි ගම්නකහ ගවේයත්

895210250V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තිළිණි නදීපහ

199362001342

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ තුහරි නිල්මිනි ගවේයත්

847052538 V

98

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දභඹන්ති උගද්ශිකහ ගවේයත්

198255801197

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දළවළමි ගවේභභහලි

885292046V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිගනල්කහ චතුයහගනී ගවේයත්

945680369V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ භධුන්ති ගවේයත්

917914117V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිගන්හ භධුහනී ගවේයත්

199455604229

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිමිති ඉහයහ

938550492V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දිල්කහ සුයහිර ප්රිඹදර්ලණි ගවේයත්

868620811V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහජී නිර්භහලි ගවේයත්

855470603v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහහජනී ප්රතිබහ ගවේයත්

928153533V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ධමිමිකහ ගවේයත්

888582657V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ධම්මික ඵ්ඩඩහය ගවේයත්

872192123V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නදිලහ රක්මිණි ගවේයත්

908341732 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දභඹන්ති ගවේයත්

935661854V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපහ දිරහනී

917914834V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නගඹෝමි දිභන්තිකහ ගවේයත්

936970575V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි ප්රිඹදර්ලනි ගවේයත්

905701533V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිභහලි ගර්ණුකහ ගවේයත්

885750419v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ භධුන්තී ගවේයත්

886402660V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ ගේන්දි ගවේයත්

937781075V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගම්හ වර්ණි ජඹයත්න
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නියහලහ ඳුඳභහ ගවේයත්

908502094 V
946402613V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝමිකහ ගේන්දි දිහනහඹක

199085400280

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝලහ දභඹන්ති ගවේයත්

19857103920

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ දිල්රුක්ෂි ගවේයත්

846203346V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිගයෝහ රක්භහලී

915983030v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ භන්ති ගවේයත්

907120686V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිර්භරහ සුදර්ලනී යණිංහව

937571925V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිරහගනි සුයභයහ ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිරන්ති භධුලහනි ගවේයත්

895121517 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලුෂිකහ එයන්දි ගවේයත්

857772261 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිලකහ ප්රිඹදර්ලනී

865733585V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ නිහර ගවේභකුභහරි ගවේයත්

198964210022

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගනළුම් සුගර්ශිකහ භන්භලී

917210748V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඳවිත්රහ සුගඵෝදිනි ගවේයත්

937793480V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුභහලි මිරන්තිකහ ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි ගකෞරයහ කුභහරි ඵ්ඩඩහය

917821127 v
917271500V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පියුමි තක්ෂිරහ කරුණහතිරක

938012806V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ පුබුදිනී ගකෞලරයහ ගවේයත්

867501657V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රදිපිකහ හජිනි කුභහරි

906213044V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රගඵෝදනී කුභහරී ගවේයත්

886811713V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහගහ ජඹහගනී ගවේයත්

916450559V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහදිකහ භධුලහනි ගවේයත්

928231933 v

916260962v

99

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රහද් භහලින්ද කරුණහයත්න

930511153V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහකහ කුමුදිනී ගවේයත්

751282062V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහකහ භධුබහෂිණී ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹහිරකහ කුභහරි ගවේයත්

888492100V
198254700425

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රිඹන්තිකහ ගවේයත්

798100505V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධිකහ චද්තුභහලි ගවේයත්

886321260V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධිනී භධුෂිකහ
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ බුද්ධිනී වහිංකහ ගනවියත්න

898362450V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භහචක භදුහක ගවේයත්

910902059V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භහජුරහ නිගයොණි ගවේයත්

857653440v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භදහයහ ප්රීතිභහලී ගවේයත්

935802156V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුභහලි ගවේයත්

935092400V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනි චන්දුයත්න

9256603406V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහනී චතුරිකහ

928470156V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භධුහ ගවේයත්

933093220V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භනීහ භහළී කුභහරී ගවේයත්

896571516v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භගනෝජ් ඉසුයහග ඵහඩහය ගවේයත්

902490388V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භල්ලිකහ දභඹන්ති

826230657 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂි චතුරිකහ ගතන්නගකෝන්

936672329V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ඹගලෝධහ චන්දභහලි න්නිනහඹක

935850495 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගයොහන් අරුන ඵහඩහය ගවේයත්

883131762 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගයෝෂිකහ රක්සමී ගවේයත්

918660135V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ රිංත භධුහ ගවේයත්

943483736V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ න්ත කුභහය ගවේයත්

863581478V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හනහ හජිනි ගවේයත්

898522199 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ වින්දයහ තිලිණි යත්නහඹක

199386202272

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලශිනි ඉඳුනිල් භදුහනි ගවේයත්

915380182V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භධුහනි ගවේයත්

945892471V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහනිකහ භධන්ති

925232815 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහභලි අරුනහ කුභහරි ගවේයත්

927804328 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලහලිකහ දුරහහජලී

915242537V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලි දිල්රුක්ෂිකහ ගවේයත්

885252648 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලයහභලී කුභහරි ගවේයත්

937440537V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ශ්රිඹහනි ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගවහනි චතුරිකහ ගවේයත්

908571630v
927030764V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ කුන්තිකහ ගේන්දි ආරිඹයත්න

897584786V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චිනි නිරක්ෂි ගවේයත්

928353907V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දභහලි දිහනි ගවේයත්

198971600315

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුනි දර්ශිකහ ගවේයත්

936231381V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ න්ධයහ භල්කහන්ති

197757004241

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ න්ධයහ භන්භහරහ විගජ්යත්න

198356303608

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ භන්ති ගවේයත්

198879401076

945390549V

100

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මිතහ නිභහලි ගවේයත්

937431490V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මීය ජඹහ

873502355V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මීය ප්රිඹහකය ගවේයත්

872290095V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මීය රක්භහල් ගවේයත්

198709303720

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හගරිකහ ගවේයත්

906060507V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ මුද්රහ ප්රිඹහගනී ගවේයත්

916523025V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ලිනි හකහ ලයහභලී දිහනහඹක

885334016 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හනිකහ භධුහනි ගවේයත්

199051800878

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හලිහද ඵහඩහය ගවේයත්

940100402V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සීගද්වී ගහගහ ගවේයත්

938375981V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුජිත් ධනුසක ගවේයත්

912980456V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුදර්භහ ප්රිඹදර්ලනි ගවේයත්

786132673 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුබහෂිණි භගවේෂිකහ ගවේයත්

885764313 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුභහලි ප්රිඹදර්ලනී ගවේයත්

906302306V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුමිත් නිලහන්ත තුභහය ගවේයත්

872070320 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු භධුහනී ගවේයත්

897124270V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුමුදු ලෂිකරහ ගවේයත්

198185602977

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහග භගනෝජ් ඵ්ඩඩහය

883300335 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුයහිර ඉගර්හනි ගවේයත්

898014169V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුගර්කහ නිර්භරහනී ගවේයත්

857671023V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුන්ති කුභහරි

907382478V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගේන්දි යහහජලී ගවේයත්

938471088V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගේඳහලිකහ ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ සර්ණහ දභඹන්ති ඵ්ඩඩහය

897500744 v
198261202048

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ණි භධුන්ති අගේිංහව

906891115 v

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ වර්ෂිකහ භන්භලී ගවේයත්

917493278V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ වෂිණි ප්රිඹභහලි ගවේයත්

928073807 V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ හිභහලි භළණිගක් ගවේයත්

855701898V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගවේභන්ත දිහනහඹක

891950802V

ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේඉහයහ භධුබහෂිණි ගවයත්

945031859V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ චතුරිකහ ජඹභහලී ගවේයත්

915962670V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ ජඹනි රක්ෂිකහ ජඹතිස ගවේයත්

927871009V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ භධුබහෂිණි යහදරී ගවේයත්

198957800626

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ භහින්ද කුභහය ගවේයත්

198733710060

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ යභණි ප්රිඹහිරකහ ගවේයත්

925713236V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ යිංකහ අභහලි ගවේයත්

847702079V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ සුජීහ නිල්මිණී කුභහරි ගවේයත්

906162121V

ගවේයත් මුදිඹහන්ගේරහගේ සුදර්ලනී දභඹන්ති ගවේයත්
ගවේයත් හිටිවහමි අේපුවහමිරහගේ ිංනි විලසජිතහ අභයිංහව

936822495V
877303357V

ගවේයත් හිටිවහමිරහගේ නිගරෝකනී ජඹරහකහ කුභහරි

935462339V

ගවේයත්ගේ සීලි ප්රින්ස යත්නහඹක

870132182 V

ගවේයත්මුදිඹන්ගේරහගේ නදීපකහ සුබහෂිනි ගවේයත්

887500720 v
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ගවේයත්ගේ සුයහිරභහරහ ගවේයත්

888162399V

ගවේයරත් මුදිඹන්ගේරහගේ සුගන්ත්රහ කුභහරි ගවේයත්

845123802V

ගවේගේ දිශිනි ගවේගේ

948200872V

ගවේහ ජඹරත්ගේ නිර්භරහ කුභහරි

888284141V

ගවේහ දවුන්ඩ ගගදය ලෂිණි වහයහ වික්රභනහඹක

937572581V

ගවේහ දළුගගොඩගේ සුජිති යහිරක

891561970v

ගවේහ ගද්ගේ ගහගහ භල්කහන්ති ගෝභයත්න

758123456V

ගවේහ ඳ්ඩඩිත ගගදය අචරහ ප්රිඹදර්ලනී යණිංහව

897624273v

ගවේහ ඳතියණගේ තිසුම් යහලි අගේවික්රභ

928112268V

ගවේහ ඳතියණගේ සුනන්දහ නිහදි ලහලිකහ

837894018V

ගවේහ ගේඩිගේ නිර්භහණි අහභහ

925872466V

ගවේහ ගේඩිගේ සුමිත්රහ කුභහරි ජඹතිරක

198775303263

ගවේහ ගේඩිගේ වර්ණී රන්තිකහ විගජ්සුන්දය

946482528V

ගවේහ ගේඩ්ගේ තිළිණි නිලහයහ ගේන්දි ඵ්ඩඩහය

927821265V

ගවේහ ලුණවිරගේ ඳඹහිං තහයකහ

938593639 v

ගවේහ ම් වහනී දකළලුම් වියගේන

878583710V

ගවේහ විතහයණගේ ඉන්දු අගලෝකභහලි අභයතුහග

199281603750

ගවේහ විතහයණගේ චතුරිකහ වහභහලී කරුණහතිරක

926852671V

ගවේහගේ ගදොන් ගකෞලරයහ උදඹහගනී

888053484 V

ගවේහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යලසමි නදීපහනි

948550288V

ගවේහගේඩිගේ ගකගවල්ත්ගත්ගගදය වර් ගඹහන්

930492833 V

ගවේහමි ගමිභළද්දගගොඩ විතහනගේ ශ්රිඳහලි විතහනගේ

895800791 V

ගවේහමි ගද්ඹරහගේ නිහරහ කල්වහරී ගවේහමි

886521618V

ගවේහමිගේ ප්රගභෝදහ නවිදුනි ගවේහමි

937201842 V

ගවොයණගේ තහයකි භධුලන්කි ගේනහයත්න

908352440 V

ගවොයණෆකහය ගගදය වියහජ් මීය සීරහල

932531038V

ගවොයතරහගේ අහකහ හජීනී කුරසරිඹ

936810659V

ගවොයතලි ගේඩිගේ වර්ණි දගර්නු විගජ්යත්න

936193480V

ගවොයතල් ගජ්ඩිගේ තුහරි චන්දිභහ ලීරහයත්න
ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ අගනෝහ ගුණිංරි පුසඳ කුභහරී

198965800760

ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ දිසනි තරින්දහ ගකෞලරණි භයහව

926581201V

ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ ධමිමි නිභන්තිකහ ගප්රේභචන්ද්ර

877170160 V

ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ නිලකහ ප්රිඹදර්ලණි

935473292V

ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ බුද්දිකහ කුමුදුනි චන්ද්රකහන්ති

906251092 V

ගවොයතල් ගේඩි දුයඹරහගේ හලිඹ නිරන්ත ඡගත් ගුණර්ධන

933272290V

ගවොයතල් ගේඩිගේ අන්ති ඉහදි විගජ්යත්න

928271145 V

ගවොයතල් ගේඩිගේ තිලිනහ උගේන්දි තියදි

875490893V

ගවොයතල් ගේඩිගේ දර්ලනී භධුන්ති විගජ්යත්න

936191975V

ගවොයතල් ගේඩිගේ යජීන්ද්ර ජඹයත්න

882690032V

ගවොයතල් ගේඩිගේ ජිනි ල්ලහනි

937412061V

ගවොයතල් ගේඩිගේ ත්මිණි නහලිකහ ගඵෝගගොඩ

946583146V

ගවොයතල් ගේඩිදුයඹරහගේ සුමිත් නිරන්ත ගප්රේභදහ

800373654V

805613513V
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ගවොයතල් ගේඩිරහගේ පියුමි තක්ෂිරහ ජඹසුන්දය

945632755V

ගවොයතල්ගේ අනුසකහ සුබහෂිණී කරුණහයත්න

198664100917

ගවොයතල්ගේ ජනක ගඹහන් ප්රන්න පිඹගේන

872600396V

ගවොයගතල් ගජ්ඩිගේ නිගයෝහ ලයහභලි ගවේභතිරක

917740089V

ගවොයරත් ගේඩිගේ නදිකහ භධුබහෂිණි

905031457 V

ගවෝභහගඳොරගේ තිලිනි දගර් හ ගවෝභහගඳොරගේ

947891634V

ගවෝයකල් ගේඩිගේ චතුරිකහ භගවේහනි ගවේභතිරක

887383839 v

ශභහ ගවේහගේ චහන්දනී

915572782V

ළිදමුරගේ ගඹනි ඉගයෝස යහදරි ද ිංල්හ

945900237 V
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