Matara District
Name
KANKANAM PATHIRANAGE ISURU KUMARA
RANGAPPULIGE ISHANI AMALKA WEERASINGHE
WADUWADENIYA GAMACHCHIGE THILINA
WADUWADENIYA
අකුරැගගොඩ ජඹරත්ගේ දිනුක රක්ෂිත
අගුලුගව ගභගේ යසික චන්දන ගගොගේවිතහයණ
අගේවික්රභ සිගග්පපුි  ගභහිචිචගේ රයන්දි අනුසකහ
අමුගගොඩ රුහුනුගේ විලසමි ගගත්මිරහ නහගජි 
අරඳරහ මුල්රගේ ඉහණි උග්පන්ද්රහ
අල්ගේ ත්තගේ තුල්ඹහ ගේවිකහ
ඇල්රගර ඳවශගේ දිගන්ස රහල් භධුයගග
ඉගේහ රක්භහි  ගඵොයරළස
ඉරන්දහරිගේ චන්දිභහ දමිණි ජඹතිරක
රගගොඩ විතහයනගේ කුන්තරහ
කගකහනමි ඳතියණගේ සිතුමිණි රක්භහි 
කණ්ඩමිබිගේ ශ්රිඹහකන්ති
කයන්ගදනිඹ භවදුයගේ යසිකහ දේලනි
කරනි රුඵසිගව
කලුගතොටගේ වියහජ් ජියභහල්
කිරිගගොඩ ආයිචිචගේ ජීනි චතුයගගි
කුමුදිනි ගකොඩිතුක්කු
ගකොඩිකහය ගවේහ මුණසිගවගේ යසිකහ තයගගනී
ගකෝදහගගොඩ විතහයණගේ දිල්මිණි
ගකෝවිටගේ ගනොගවොත් ගරුසිගවගේ මුතුයගග දිගනස
කුභහය
ගජභන් ගවේහ ගකොශඵගේ තිරගකහ අභයගේන
ගමිඳරගේ අභහි  උග්පක්හ
ගහල්රගේ තනුජහ ගයෝජනි වීයසිගව
ගහල්ගල් ගල්රහරගේ භධුරි රක්හනි
ගුණගේකය ගවටිටිආයිචිචගේ චහමික ගවහන්
චරිත් භධුහන් වීයසිගව
ජඹඵහහු කටිටහඩිගේ නදීකහ දභහි 
ජහසිග කන්දගේ චතුරිකහ දගේනු
ඩිරහනි ගටක්ෂිරහ යහජඳක්
තයගග ගජී පිරහන විතහයණගේ
තිි ණි දේශිකහ වික්රභසිගව
තුයි වළන්නළදිගේ ඉසුරි දිලීලහ
දිහනහඹක ආයිචිචගේ නගෝදහ ගිමිවහනි
ගදභට ගවටිටිගේ දිරහහ තුහනි
ගදොඵගගොඩ ි ඹනගේ නිපුන් ිචන්ද
නදීකහ දිල්රුක්ෂි යණවීය
නදීකහ රුනි භල්ර ආයිචිච

NIC
903310952V
946923460V
921211260V
920224202V
197618001740
888463127V
906352249V
868632003V
927731436V
902680039V
918030700V
935923697V
878540875V
915280897V
198459501543
915490573V
905931091V
902702091V
947312693V
817824480V
198164000422
199451700360
199411403369
898633926V
916340320V
885281346V
958243316V
913353617V
911030047V
917121478V
915503047V
918604332V
870790562V
936062245V
937351186V
956282861V
908520599V
940911435V
838253962V
838300820V
1

නමිමුනි ආයිචිචගේ ඉගයෝහ චහන්දනි
ඳහගත්ගභ ගභගේ ශ්රිඹහනි දභහි 
පියුමි ගකෞරයහ වීයතුගග හකිස
පුජය විටිඹර ගෝභහනන්ද ිමමි
පුජය වල්විටිගර අගනෝභදසසි ිමමි
පුසඳ පිටඵළේදය යතනසිරි ිමමි
ග්පදුරු ආයිචිචගේ ිචන්තක සුභනයත්න
ප්රදීඳහ චහන්දනි ගුණගේකය
ප්රහදිනි නදීකහ දිහනහඹක
ගඵෝදය ගභගේ දිි නි පියුමිකහ
බ්රහවසභනගේ ඉසුරි දිල්රුක්ෂි
භතුකන්දගේ සුජීහ ශ්රිභහි 
භධුහ දිරහනි ගහේදිගේ පුගිචගවේභහ
භි දු ඕකන්ද ගවේගේ ඉභල්හ ිචයන්ති
භහතය ආයිචිචගේ ගයොහනි භධුන්ති
මුණසිව ආයිචිචගේ ලහනිකහ භන්භි 
මුරුනහමුය ගභේ භධුහ
ගභොයමුදරගේ සුඡිත් ගයෝවන
ගභොගවොභේ ෂහතිභහ මුන්ෆිකහ
යණතුගගගේ ගේනුකහ භල්කහන්ති
යණසිගව ගභහච්ිචගේ විජහනි ගකෞරයහ රක්භහි 
යත්නසිග ි ඹනගේ යසික චතුයගග
යගන්පුය ගවේගේ කසුන් දනුසක
රක්හන් භධුගඛ ගරුසිගව
රන්තිකහ දභහි  අගේවික්රභසිගව
න්නි ආයිචිච කගකහනමිගේ දුනි සිත්මිණි
රුණි චතුරිකහ යණසිගව
ි මුනිගේ රුණි රුක්ෂිකහ
හකිස ආයිචිචගේ අචරහ දිල්වහනි
ළදිසිගව ආයිචිචගේ සුයභයහ ඉදුනිල්
වික්රභගේ නිලුඳහ ඉදුනිල්
වික්රභසිගව අතුගකෝයරගේ නිල්භහ
විගජ්සිගවගේ ප්රහේ භධුපුසඳ
විගජ්සිරි භවදුයගේ කහගචනහ භදුභහි  ම්ඳත්
විදහන ගභගේ ිචත්ර දරුන්
විදහනඳතියණ ඉගනෝකහ භන්භි 
වීයගකෝන්ගේ නිලුකහ ගජීනි
වීයසිගව ඳතියණගේ ඉගේහ භධුබහෂිනි
ගේයදු හට්ටමිබිගේ රවින්දි දියහගගහ ගජනහඹක
ලයහභහි  සුදුසිගව
දුනි ගඹහත්රි කුභහරු
පුගගොඩ ි ඹන ආයිචිචගේ අගේහ දිල්වහනි
මිතහ චතුයගගි ගේදය
සුඵසිගව ආයිචිචගේ දිනුහන් අරුණ ගේලප්රිඹ
සුරිඹ ඵණ්ඩගේ තයගගහ දිල්රුක්ෂි

915112960V
856512975V
199150603713
820106024V
920603653V
890234194V
902191372V
878043677V
908012534V
918122052V
896871676V
898400379V
808623951V
885453368V
908034627V
925342041v
865992882V
932823977v
897580101V
199905850217
897923114V
910872940V
199025903845
199210404020
199077304137
937170653V
927421607V
906082152V
917920176V
865910908V
925030643V
907123308V
199232601222
937371314V
922971102V
887722803V
898301753V
947143158V
955663535V
199061701457
948063069V
888262903V
926281046V
199335603383
908460634V
2

ගන්ගකොණ්ඩ ආයිචිචගේ ලයහභහි  ප්රිඹදේලනි
වතය ගකෝයරගේ ගභොගවොටිටිගේ ඉහයහ භධුහනි
වල්රර ගවේගේ භගවේහ ලහභි 
ගවටිටි අිචිචගේ දුරගජඹ භධුහන්
ගවේහ කුඩහ අන්ගතෝනිගේ වේ මුණසිගව
ගවේහ ගකොකහරගේ උදඹ භධුගඛ
ගවේහ තභහඩුගේ ගඹහන් බුේධික
ගවේහ තළන්නගේ නගෝදනි ගකෞරයහ
ගවේහ ඳතියණගේ ඉභල්කහ නදීලහනි
ගවේහ ල්ගභගේ බියුටි ඉගනෝකහ භයවික්රභ
ගවේහ සුදුවකුරුගේ සුපුන් නිලහනි
ගවේහගදොරමුල්ර කගකහනමිගේ බහගයහ භධුහනි
ගුණේධන
භයසිගවගේ ගුණසීි 
AHAMED ABDULAH AHAMED SHAZLY
AHANAGAMA EGODAGE MILEKA PIUMI
AMARATHUNGA VITHANAGE THIWANKA DILANI
B.G.A.AKISHA IMALI
CHAMINDA SAMPATH HENDIVITHARANA
DAWADDANA GAMAGE SAMUDRA LANKATHILAKA
DILANKA SAMPATH RUBASINGHE
DIVITHURE GAMAGE DILINI MAHESHIKA
FOUZUAL SILMY FATHIMA ILMA
GALLAGE NIRUSHI BHAGYA RAJARATHNA
GAMA ARACHCHIGE CHAMIKA PRABASHINI
GAMAGE DINUSHA AMARASINGHE
GARDI HETTI ARACHCHIGE THILINI WASANA
H M SAJANI THARANGA MADURANI DHARMASENA
HEWA PELADA WITHANAGE HEMAJITH SANKALPA
HEWA WELEWATHTHGE KANCHANA MADUSHANI
IRUSHI SHASHIKALA PEDURU ARACHCHIGE
JATHUN KANKANAMGE GAYANI DILRUKSHI
JAYATHUNGA MANAGE SHALIKA MADHUSHANI
KADAWEDDUWA GAMAGE ANUSHIKA SANJEEWANI
KADIGAMUWAGE DILAN ERANGA
KALYANI RUBASINGHE
KANKANAM ARACHCHIGE ANUJA SAMANTHI
KASUNI BIMAYA JAYATHUNGA
KIFAYATHULLA WASEEMA BEHAM
MADHUKA ISHARI IHALANAYAKA
MADUGODAGE DINUSHA MADUSHANI
MALIDUWA GAMAGE PRITHIMALA SUMUDU
WISANTHI
MALSHA LAKMALEE WEERASINGHE
MEEGAHALANDA DURAGE NIROSHA

198158300440
927261634V
876711567V
910770110V
940170826V
910982680V
911012782V
925142026V
198879000787
197960902963
908623266V
199359802359
198084801278
911542064V
907611159 V
906870215V
926811169V
751310382 V
198267601997
931931075V
928534600 V
947913042v
198779602431
887111294V
895230910V
926892649V
905244159V
943281491V
896730150 V
906760436 V
907810119V
885202446V
897141981V
922902283V
8951014941V
877351432V
935473195V
199452101156
878653432V
927931508V
925780944V
866453969V
875141392V
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MEEPAVITA GMAGE BUDDHIKA ARUNI NISANSALA
MOHAMED BISHRY FATHIMA ASRA
Mohamed Farook Muhammadu Faseeh
Mohamed Marzook Fathima Shakoora
MOHAMED MUZNI AHAMED
MOHAMED ZAROOK ZANFER AHAMED ZAROOK
MOHAMMADU SALEER NAUHA
MOHAMMED HUSSAIN HUSNUL SARA
Mohomad afwan fathima shazla
MOHOMED MASHAIR FATHIMA MUINA
Muhammadu Farook Rinsa
MULLEGAMA MANAGE THANUJA DAMAYANTHI
MUNASINGHE ARACHCHIGE NILUKA
N.A.H.W.SAMANSIRI ARIYARATHNA
NAMMUNI ARACHCHIGE DARSHANA NUWAN
GUNARATHNA
NAMMUNI ARACHCHIGE LANKA SACHINI ANUPAMA
WEERASINGHE
NAMMUNI ARACHCHIGE NADISHA PEMACHANRA
NIMESHA HARSHANI NADAKANDAGE
PATHIRANA GAJANAYAKALAGE KUMUDU SANUTHI
NAYANADI
PINNA GADAGE UPENDRA PAMUDINI
PRAMUDITHA JAYATUNGA
RAMAWICKRAMA GAMACHCHIGE SAKUNI DILHARA
RANASINGHEGE CHATHURIKA PRIYADARSHANI
RANGODAGE NIRANJALA SUKUMALEE MENDIS
GUNAWARDHANA
RASHIKA CHAMILKA MANATHUNGA
Rev අතුරුි ගේ පිඹනන්දන ිමමි
Rev ඌරුගමුගේ භගගර ිමමි
Rev කන්දඋඩඳගගුගේ සුනීත ිමමි
Rev ගිගුම්භඩුගේ බුේධහය ිමමි
Rev දම්ඳවර ගේසිරි
Rev පිටිගර විභරහනන්ද ිමමි
Rev පුජය කඩිිමගගර කරැණහහය ිමමි
Rev පුජය කියභ සනීත ිමමි
Rev පුජය භහකදුගේ සීරහනන්ද ිමමි
Rev පජය ගදණිපිටිගේ විජිතයතන ිමමි
Rev පජය නයළල්පිට සිරිවිභල් ිමමි
Rev ඵමරැන්ගේ ධම්භකුර ිමමි
Rev ඵළමිණිඹන්ර ඤහණින්ද ිමමි
Rev ඵළමිණිඹන්ගර කුරඥහණ ිමමි
Rev ලුණුගම් ගගවගේ ේධහතිස ිමමි
Rev සිඹමරහගගොඩ ධම්මික ිමමි

898383717V
946001562V
890820972V
935351952V
940971128V
952802925V
958463383V
948473216V
906651912V
955211413v
856480941V
928312780V
845724717V
862582560
198736400618
897833050V
895494038
925990531 V
199080501203
866570590V
931851446
936751300V
845610991V
857020383V
835350550V
881524694 V
923364366V
900225300 V
871953805V
199126203408
913424476V
199032600866
881393700V
910321544V
791151333V
793320450V
911604574V
930782610V
911081849 v
871434220V
940720257V
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Rev ගනගර ආනන්ද ිමමි
SEYYED ALAVI MOWLANA SEYYEDA SHABANA
KANNEY
SUJEEWA PRIYANGANI GAMAGE
SURAWEERA GAMAGE JEEWANI SEWVANDI
THUBEDURA HASINI YASODHA KALHARI
WARUSA HANNADIGE THARUSHI NAVODA
WASEERUL AWFAR HUSSAIN FAHEEM
අගග්පපුි  ගවේගේ නහි කහ ප්රිඹගගනී
අකුරුගගොඩ ගභගේ නියගජරහ ගේන්දි
අකුරුගගොඩ ගභගේ බුේදිනී ප්රිඹගගි දභඹන්ති
අකුරුගගොඩ ගවට්ටිආයිචගේ අකිර දිල්හන්
අකුරගවේන දුයගේ අගලෝකහ භහි 
අක්මිභන කුභහයගේ හයගගහ
අක්මීභන ගභගේ රිමරු තයගග
අගමීගඳොඩි කසුනි දිල්කහ දිලුක්ෂි
අගම්ගඳොඩිගේ ලයභි  ප්රිඹදේලනි
අචරහ කුභහරී යණතුගග
අචරහ භධුහනි අගේගකෝන්
අිචනි ඉඹගකහ රක්හනි ඳශඟසිගව
අජිත් ප්රඹගදහ වේනි විගජ්යත්න
අතඳත්තු ප්රගීතත් තිිණණ සුභතිඳහර
අතඳත්තු ගවේහ ගකෝභන්ගගොඩගේ බුේධිකහ භධුහනි
අතහවුදගේ තිිණණි ප්රහේ
අතිගේ යණසිගවගේ දිනුෂිකහ රක්භහි  ජඹරත්
අතුගකෝයශගේ භධුකහ මිිමයහනි
අතුයි ඹ උඩත්ත ගමිආචරිගේ දිනුහ දිල්රැක්ෂි කුභහරි
අතුයි ඹ ගල්රහල් ඳතියගේ ක්රිසණහ රයන්දිකහ කුභහරි
අත්තනහඹක ගඵොයහරගේ නුන් භධුගක
අත්තනහඹක ගඵෝයහරගේ ගොනහි  ඉගකහ අත්තනහඹක
අනිගකන්ද ජඹසිගවගේ ගප්රගඵෝධහ දුරහගජලී
අනුයහධ භධුබහෂිණී ඉඩි්පපිි  ඳතියණ
අනුයහධි විගජ්සිගව
අනුහ ප්රිඹගගිකහ ගල්ආයිචචී
අනුසකහ තිිණණි ඒකනහඹක
අනහ ජීන්ති යණසිගව
අනහ ලයහභලී අභයසිගව
අන්ගුන්න ගභගේ උදිත භහධ ගේනහයත්න
අන්ගතොනිගේ ප්රමිතහ ගේන්දි භයයත්න
අන්දයගේ උග්පක්හ රක්රුනී
අන්දයභහනගේ යෂිකහ ගජිනි
අන්ද්රහ වළන්නදි වරිණි වගගහ
අන්ද්රහ වළන්නදිගේ චතුරි ඉගගිකහ ගේන්දි
අ්පපු වළන්නදි ගතොටගවේහගේ තහරිකහ ගවින්දි
අ්පපුරහ ගභගේ රිහනි භධුභහලී

872934758V
948501481 V
897311836V
857603192V
925731978V
948630028V
942022239V
197681402408
827083313V
877472540V
923020195v
945303727V
198473901057
930832146V
916280327V
865621850V
948501023V
917121745V
917733791V
198585600756
199121600270
908532929V
855861933V
936072232V
938412375V
199452802100
9478714720V
880033468 V
916721714V
856850110V
938551456 V
918193480V
198259801780
855863685V
907461955V
847163402v
751383495V
908662229V
936440843V
928163687V
936140246V
927241005V
199362202145
948552299V
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අගඵන්සු ගවේගේ ප්රදීඳහ නිරන්ති
අගේගකෝන් ජහරත් ඳතියණගේ රුණි සුබහෂිණි
අගේගකෝන් ගේයසිගව වේහ රක්මිණි
අගේගුණේධන නදිකහ ප්රිඹදේලනි
අගේගුණේධන ගවට්ටිආයච්ිචගේ ඔහනි තුහයහ
අගේගුණගේකය විදහන ආයච්ිචගේ නිහදි චහමිකහ
අගේතුගග කගකහනම්ගේ ගභච්ිචගේ න්ධයහ භධුහනි
අගේතුගග වික්රභ ආයිචිචගේ රගකහ ප්රහදිනි
අගේතුන්ග කගකහනම් ගභහච්ිචගේ උදඹගගනී
අගේදිය ගසිගව ආයිචච්ගේ වෂිනි යගගිකහ
අගේදීය ගහච්ිච ඳටඵළදිගේ කවීන් ඳගචභ
අගේගදොර ගවේගේ සුමුදු භධුහනි
අගේේධන යණසිගව යත්නහඹක චභරි සුන්දයහ
අගේේධන ි ඹනගේ ලෂිකහ ප්රිඹදේලනී
අගේේධන ගරොකු කළටිඹග්පගේ නුන්තිකහ
අගේවික්රභ ඵමුණුසිගව කගකහණම්ගේ තිිණණි
අගේවික්රභ අතහවුද විදහන ඳතියණගේ චතුරිකහ
අගේවික්රභ ගභආයච්ිචගේ රිහන් චහභය
අගේවික්රභ ගුණයත්න වහන්ති ආයච්ිචගේ ඉහයහ ගුණයත්න
අගේවික්රභ ධනඳහර භල්හ ගවින්දි
අගේවික්රභ ධනඳහර ගභොගවොන් ධනුසක
අගේවික්රභ ඳහුරුගතොටගේ භගනෝජ් සුයගග
අගේවික්රභ ඵටගගොඩගේ යගගීත ප්රිඹදේශිකහ
අගේවික්රභ ඵටගගොඩගේ රක්ෂිකහ උදඹභහලී
අගේවික්රභ ඵමුණුසිගව කගකහනම්ගේ චන්දිභ වේ
අගේවික්රභ ඵමුණුසිගව කගකහනම්ගේ බුේධිකහ රක්භහි 
අගේවික්රභ ඵමුණුසිගව කගකහනම්ගේ ලහනක දරුන්
අගේවික්රභ ඵමුණුසිගව කටකහනමීගේ භධුලහනි
අගේවික්රභ ි ඹනගේ චතුරිකහ දිල්රුක්ෂි
අගේවික්රභ ගවේහ තළන්නගේ රි තහ දභහි 
අගේේක්රභ විදහන ගභහච්ිචගේ ඉහයහ ඹසමි
අගේසිගව ආයච්ිචගේ භධුහ දභහි 
අගේසිගව ි ඹන ආයච්ිචගේ චතුරිකහ උදඹගගනී
අගේසිගව ි ඹන ආයච්ිචගේ ඩිලුහ ගකෞලරයහ
අගේසිගව ි ඹන ආයච්ිචගේ ලහනිකහ භදුහනි
අගේසිගව ි ඹන ආයහච්ිචගේ ඉභල්හ භධුහණි
අගේසිගව ගවේහගේ ප්රහදි භගවේහ
අගේසිගවගේ භධුහ රක්භහි 
අගේසුරිඹ ඳටඵළදිගේ වෂිනි කණිසකහ
අගේගේකය ඳතියණගේ ජනිත අගේසභන්ත
අගේගේකය ගවේහ බුරන්නන්දනගේ ගිම්වහනි යගගිකහ
අේදුල් ජේඵේ ෂහතිභහ ෂයිහනහ
අේයත්න වීයගේකය ඳටඵළදිගේ ධනුජහ රක්භහලී
අභයගකෝන් ආයච්ිචගේ දනෂිකහ භධුහනි
අභයතුගග ආයච්ිච විදුය චන්දන
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අභයතුගග විතහනගේ න්ධයහ කහන්ති
අභයසිගව ආයච්ිචගේ මුදිත ගනයත්
අභයසිගව කගකහනම්ගග ඩඹනහ ක්රිහන්ති
අභයසිගව කගකහනම්ගේ ඉෂිකහ යවිහනි
අභයසිගව කගකහනම්ගේ දී්පතිනී නදීහ
අභයසිගව කගකහනම්ගේ ෂිකහ මිිමයහනි
අභයසිරි ගුණේධන දිගන්හ රක්භහි 
අභයගේකය ආච්ිචගේ පියුමි භදුරිකහ අභයගේකය
අභහ භධුලහනි ගභගේ
අභහහ නහතනී නගඳගවේහගේ
අමිර සුයන්දි රුන්ඳතියණ
අම්ඵර ගකොඩිතුක්කුගේ චතුය භධුගඛ
අඹන්දි නිලගගහ තයසිගව
අගේහ උදහනි කුභහනහඹක
අගේෂිකහ ිචනි භයසිගව
අගඹෝදහ කරුණහනහඹක
අයන්ගර ගභගගයි නදීලහ භදුලහනි තිරකසිරි
අයමගේ ගඹහනි භධුහනි
අයමගේ නිගයෝහ නිල්මිණී
අයගමගගොඩ ගරොකු ගභගේ දිි නි සුබහෂිණි රක්භහි 
අරැණී ප්රහදිකහ ගුණගේකය
අරුණ මුණසිගව ප්රතිබහ වගසිනි
අරුභ ගභගේ භදහ රක්භහි 
අරුභහ තන්තිරිගේ සයගගහ තත්යණි
අරුභහ වළන්නදිගේ අිචනි සුගම්ධහ
අරුභහවන්දි නසීභහ උදඹගගනි
අගයෝෂිකහ යගගි ගේනහයත්න
අරගකොර ගදනිඹගේ අගකහ ගේන්දි කුන්තරහ
අරගිඹන්න ගභොගවොට්ටිරහගේ ඉගේහ ගනළුම්
දිහනහඹක
අරත්ත කන්කහනම්ගේ ගච්තනහ කල්ඳනී ගේන්දි
අරවගකොන් ි ඹන ආයච්ිචගේ භගවේහ තිි ණි
අරව්පගඳරුභ ආයච්ිචගේ දිනිති අනුරිකහ අරව්පගඳරුභ
අරව්පග්පරුභ විතහයණගේ ගඹහන් අගේර
අලුගේගේ ධනුසක සුපුන් ගජි
අනි රන්ග්පපුි 
අලනි ගජි මුණසිගව
අලහ තයගගි සුබසිගව ජඹේධන
අශිහ චහභලී විතහනච්ිච
අගකහ දභඹන්ති මුතුකුභහයණ
අන්ති ි ඹනඳතියණ
අසුය්පපුි ගේ නිලුකහ දිල්රුක්ෂි
අවගගභ ගභගේ සුගේකහ රක්භහි 
අවගගභ ඒගගොඩගේ මීගල්ඛහ පියුමී
අවගගභ ගභගේ න්ති රුක්ෂිකහ
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අවගගභ ගඳොල්ත්ත ගර්පඳත්තිගේ මියුරු අිචන්ත
අවගගභ රගේ බහගයහ මධුහනි
අවගගභ රගගේ තිරගකහ අභහි 
අවගගභ විතහනගේ වනි රක්චහනි
අවගගභ ගදගේ චඩහනි ඹගලෝගම්න්ද්ර අනුයහධහ
අවගගභගේ රිේමි ටුගභෝේ දිල්හන්
අවගගගොඩ ආචහරිගේ විලසහ රිමරු ආරිඹයත්න
අවන්ගභ විතහනගේ වෂින්තහ යගගනී යණසිගව
අවන්ගමි ගගොඩ අචහරිගේ චතුයගග රුක්හන් චන්ද්රසිරි
අවභඩි වන් මුවමිමිේ රිෂසදි
අවභඩී ඉේෂහන් හමිරහ
අවභේ යවසමි ෂහතිභහ නුවහ
අළුගේගේ යගගනී ගකෝලරහ
ආගේවික්රභ ඵමුණුසිග කගකහනම්ගේ ඉසුරු දිරහන්
ආරිඹදහගේ පියුමි භධුශ්රිඹහ ගරගගදය
ආේ.රල්. අමිර චතුයගග
ආගරෝකහ ඩඹනි වීයසරිඹ
ආරගේ ගේන්දි නඹනතහයහ
ඇගිි ඹගේ භගගරහ වසිනි ප්රීතිකහ
ඇරඵඩගේ දිනහ රක්භහලී
ඇල්ගිරිඹ දික්භහදුගගොඩගේ ඉගයෝණි කුභහරි
ඇල්ගිරිඹ විතහයණගේ කුලරහ අමිර නුන්ති
ඇල්ගගොඩ යණකගේ විනුකහ ගුණේධන
ඇල්පිටිඹ ආචහරිගේ නිගයෝහ ගඡීනී
ඇල්ර ගදණිඹගේ තිිණණි භධුහණි
ඇල්රගදණිඹගේ නහරක චතුයගග
ඇල්රගදනිඹගේ උග්පක්හ මුතුභහි 
ඇල්රගදනිඹගේ චතුයගග
ඇල්රගදනිඹගේ චතුරිකහ රක්භහි 
ඇල්රරගගොඩ භේදුභ වීයසිගවගගයි න්ති
ඇල්රගර ගභගේ ඳත්භන්ජනී භදුහණි
ඇල්ගරගර ඳවරගේ ප්රගබෝේ ලගේය චතුයගග
ඇල්ගරගර ඳවරගේ සුයගගිකහ රඹනල්
ඈඳහගේ හයගගහ අභහි 
ඉගදුනිකහ ඉන්දීරී නගඳගවේහ
ඉඩ්පපිි  ඳතිණන ගභගේ නුයහජි නුන්තිකහ
ඉදිකළටිඹ ගවේහගේ ජඹති ත්යහ රඹනල්
ඉදුනිල් මිඳත් අගේසුන්දය
ඉේදභල්ගගොඩ ගභොගවොට්ටිගේ නිගයෝහ නදීලහනි
ඉගනෝහ භදුහනි ි ඹන ගුණේධන
ඉන්දික තුහය භරවි භයසිගව
ඉන්දිකහ ලහභලී ගල්ර්පපිි 
ඉඳිකළටි ගවේහගේ නුන් චතුයගග
ඉඳුරු ආයච්ිචගේ වගසිකහ භධුයගගි
ඉපිටගභ ි ඹන ආයච්ිචගේ ප්රගඵෝධහ භදුහනි
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ඉභදු ගම් ආචහරිගේ ඉභහහ වේනී
ඉභහි  රයන්ගහ ඊලසය
ඉගේහ උදඹහගගනී දිහනහඹක
ඉගේහ කල්වහරි භයදිහකය වික්රභසිගව
ඉගේහ චතුයගගනී ගතෝභස
ඉගේහ නදීහනී ගවේහඳතියණ
ඉගේහ නහවුරුන්නගේ
ඉගේහ නිරන්ති ජඹභහි  අභයවීය
ඉගේහ රක්භහලී ිමගගටි
ඉගේහ වික්රභසිගව භගල්ඳතියණ
ඉගේහ ගජිනි ගවට්ටිආයච්ිචගේ
ඉගේහ සුගරෝචනි ගේනහනහඹක
ඉගයෝනී ලෂිකරහ ගභගේ
ඉගයෝන් විභරසිරි ගදසුගේන්ද්ර
ඉරගදහරි පුයගේ අග්පක්හ දමිණි
ඉරන්දහරි පුයගේ චතුරි රිේමිකහ
ඉරන්දහරි පුයගේ චතුරිකහ දභහි 
ඉරන්දහරි පුයගේ නගඹෝමි ගම්ඛරහ
ඉරන්දහරිගේ චතුරිකහ සුදේලනී
ඉරන්දහරිගේ චම්පිකහ ප්රිඹන්ත
ඉරන්දහරිගේ නදීකහ චන්ද්රකුභහරි අත්තනහඹක
ඉරන්ගඳරුභ ගකොඩිතුක්කුගේ ප්රගගි වගසිකහ
ඉලු්පඳළල්ර ගභගේ චහමින්ද ම්ඳත්
ඉගල් ගඳරුභගේ ටෂිරහ රන්ති
ඉගෝහ ලශිකරහ භයවික්රභ
ඉහනි උග්පක්හ අභයතුගග
ඉහනි චන්දනී ි ඹනඳතියණ
ඉහනි ලහමිකහ භයගේන
ඉහන් තිගක ජඹගේකය
ඉහය ඔහන් යණසිගව ගුණගේකය
ඉහය ධනුෂි ි ඹනඳතියණ
ඉහය භධුගක වීයසිගව
ඉගකහ උදහයනි යණක
ඉගකහ නිභෂි ගවේහඳතියන
ඉගකහ රක්භහි  ඡඹවිය
ඉසුරි ගේන්දි වීයසරිඹ
ඉසුරු උදඹගගනි ඹහඳහ දනහඹක
ඉවර කන්දගේ භධුහ සුබහෂිණී
ඉවර කුරු්පපුගේ වේණී ගඹසමිරහ
ඉවර රුඵසිගව ගභගේ අචරහ කුමුදුනී
ඉවරග්ප ගභගේ ඉසුරි චම්පිකහ
ඉවශ ගකොඩි්පපිි ගේ දිගන්ස සුයගග
ඉවශ ගභගේ නිගරහ ශ්රීභහි 
ඊරිළරැේගේ යණසිගව ගවේගේ නදීහ
ඊසයගේ චතුනි ශිප්රබහ
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උේගල් ඵළවුර ගභගේ ිචනි මුදිකහ
උඩුගභ ගභගේ සිතහරි සුපුන්යහ
උඩුගභ මුදිඹන්ගේරහගේ වේණී නිගරහ කුභහරි උඩුගභ
උඩුපිර ගභගේ නගෝදහ නිලුෂිනී යදීකහ භදුන්ති
උඩුපිර ගභගේ මුද්රහ ප්රිඹදේලනි
උදහය ගයොහන් ගකොතරහර
උදහරි රක්භහි  ගවට්ටිආයච්ිච
උදුපිටිඹ ගභගේ තිිණණි කුමුදිකහ
උදුපිටිඹ ගභගේ නදීයහ ගජීනී
උගේශිකහ ප්රගගි ි ඹනආයච්ිච
උග්පක්ෂහ අභහි  ඩඹස
උග්පක්ෂහ භදුහණි දිහනහඹක
උභඹගගහ සුමුදු වත්ගතොටුගේගභ
උඹන ගවේහගේ සුයගජි
උඹන්ගගොඩ තරිඳු ජඹේධන
උඹන්ගගොඩ යණසිගවගේ චතුරිකහ දිල්වහනි
උඹන්ගගොඩ ි ඹනගේ බුේධික ඉඳුනිල් මීය
උඹන්ගගොඩගේ ගයඛහ නිල්මිනි
උරුවිටිඹ ගවේගේ දිල්මිණි අකිරහ ගඹත්රි
උල්ලුවිස ගවේගග දිමුතු භදුගක
උයගර ජහතුන්ගේ දුනි රසිකහ
උවිනි අභහ කලුආයච්ිච
උසත්ත ජඹරත්ගේ කසුන් චතුයගග
උසත්ත ි ඹනගේ රක්ෂිකහ රිේමිණි උදිතභහි 
ඌයර ගභගේ ඉන්දික චහමින්ද
ඌයර ගභගේ ඉගේහ ඉන්දීරී
ඌයර ගභගේ භධු ක්රිහන්ති
ඌයර ි ඹන ගභගේ ඡඹනි චතුරිකහ
ඌයර ි ඹනගේ භල්කහන්ති
ඌරුගඳොර නහයසිගව තයගග උදඹ කුභහය
ඌරුගඵොක්ක ගභගේ ඉගේහ භධුහනි
ඌරුගඵොක්ක ගභගේ ිචත්රහ කුමුදුනි
ඌරුගඵොක්කගේ නින්රහ රක්භහි 
ඌරුමුත්ත ගභගේ ඩිනහි  වගසිකහ
ඌරුමුත්ත ගභගේ යගගි දිල්ලහනි
රගගොඩ ගභගේ ගඹනි වේෂිකහ
රගගොඩ ගවේගේ ප්රහේ ජීනී
රගගොඩගභගේ යසි ගදීඳනී ගප්රේභයත්න විගජ්ේධන
රදියච්චහරිගේ ඉසුරු තයගග
රදියච්චහරිගේ චතුරි දිල්වහනි
රදියච්චහරිගේ නවීනහ දිල්හනි
රදිරිවීය ගභගේ රකීහ දිල්වහනි
රදිරිවීය ජඹසරිඹ ආරුකට්ටු ඳටඵළඳිගේ ඉගකහ තුහනි
රදිරිසිගව ආයච්ිචගේ රුවිනි කුන්තරහ
රදිරිසිගව ආයච්ිචගේ ලෂිකහ භදුහනි
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896882961V
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938370303V
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938333530V
915701655V
198270703814
865232446V
910481860V
935580749 V
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917401411V
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931681303V
935583462V
901722773V
887910243V
876570491V
955771184V
198366704219
801242871V
896922700V
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906461943 V
938531137V
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925931020V
826892765V
898074242V
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රදිරිසිගව කුභහරු කගකහනම්ගේ දිල්කහ සුබහෂිණි
රදිරිසිගව ගභහච්ිචගේ සුමුදු දිල්රුක්ෂි
රදිරිසිගව රක්මිනි ශ්රී සේණභහි 
රදිරිසිගව විතහනගේ සිකහ භහි 
රදිරිසුරිඹ ඳටඵළදිගේ යසිකහ ප්රිඹන්ති
රදිරීවීය ජඹගේකය කුරුඳු ඳටඵළදිගේ අලහනි භධුෂිකහ
රපිට කඩු ගභගේ ඉගනෝකහ අරුණි කුභහරි
රම්.රම්.රන්.රම්. ඉකහයම්
රම්.ඒ.දීඳහනි භයවික්රභ
රම්.ගක්. වහන් න්කල්ඳ
රයගගහ දිගන්නී ජඹසිගව
රයඵේගේගගොඩ ගරොකුගේ ගඹහනි නිසගරහ
රයඵේගේගගොඩ සිගගක්කහයගේ යගගිකහ භධුභල්හ
රයමුදුගගොඩ ගභගේ ඉහනි නිගරහ
රයමුදුගගොඩ ගභගේ ගත්ජහ දිල්රුක්ෂි
රයමුදුගගොඩ ගභගේ නිගයෝහ කල්ඳනි ජින්ති
රල්රහර ඳවරගේ විජිනි ඔභහි  ගුණගේකය
රළුහරගේ ඩිලුක්ෂි අනුත්තයහ අගේයත්න
ඒකනහඹකගේ කුමුදුනී
ඒගගොඩ විතහයනගේ බුේධිකහ වේනී
ඔත්තහපිටිඹ ගභොගවොට්ටිගේ ගෝසිතහ ප්රිඹදේලනී
ඔෂිකහ ිචනි ගේනහයත්න
ඔහකහ භහධවී කගකහනම් ඳතියණ
ඕකන්දත්ත ගවේගේ අනුසකහ භධුෂි විගජ්යත්න
ඕඳහතගභ විදහනරහගේ උගේශිකහ රක්හනි
ඕඵඩ ආයිචිචගේ කරයහනි භගගි කහ
ඕයළු මුල්රගේ ඉන්දිකහ ප්රිඹදේලනි
ඕවිටිගමු ඳතියණගේ ජඹනි භධුලගකහ
ඕධ විලසනහත් ි ඹනගේ
කගකහණි දුයගේ ඉගේහ භධුලහණි ගේනහයත්න
කගකහනමි ඳතියණගේ ජඹනිශි ජින්ති
කගකහනම් ආයච්ිචගේ ආලහ භධුලහනි
කගකහනම් ආයච්ිචගේ යනිල් කුභහය
කගකහනම් ආයච්ිචගේ යවිදු දිල්හන්
කගකහනම් ගභගේ අිචනි කල්ඳනහ
කගකහනම් ගභගේ ඉභහහ නිලහභනී
කගකහනම් ගභගේ කළලුම් ක්රිහන්ත
කගකහනම් ගභගේ තුහය ප්රහේ
කගකහනම් ගභගේ දීපිකහ ප්රිඹදේලනී
කගකහනම් ගභගේ පියුමීකහ භදුහනි
කගකහනම් ඳතියණගේ ඉගේහ ඳතියණ
කගකහනම් ඳතියණගේ නිලහන්ත තුහය කුභහය
කගකහනම් ඳතියණගේ භහරහ ප්රගභෝදනී
කගකහනම් ඳතියණගේ රන්ත ගජී
කගකහනම් භහනගේ නිගම්හ රක්භහි 
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945981350V
198062800739
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857400577V
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888133399V
857790448v
937090765V
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946450758 v
927660768V
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198872401988
886131550v
925581402V
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937420838V
866321388V
926871234V
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877900851V
199311600656
866883904V
898372081V
885871453V
198614204634
923113878V
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කගකහනම් භහනගේ හනහ ගකෞලරයහ
කගකහනම්ගේ ඉගේහ භදුලහනි
කගකහනම්ගේ දිනහ භදුන්ති
කගකහනම්ගේ දිරහනි ප්රිඹන්ජරහ
කගකහනම්ගේ දිසනහ චතුයහණි
කගකහනම්ගේ පුසඳහ භල්කහන්ති
කගකහනම්ගේ ඵහෂිනි රක්ෂිකහ
කගකහනම්ගේ රක්භහලී
කගකහනම්ගේ රක්ෂභන් ප්රන්න ප්රදී්ප කුභහය
කගකහනම්ගේ ිචනි තිභල්කහ ගවේට්ටිඅයච්ිච
කගකහනිගභගේ දිි නි දිහනහඹක
කගකහනිගේ නිලකහ ප්රිඹදේලනී
කගහගේ සුගඵෝධනී
කටගඳොඩි කගකහනම්ගේ නුහරි සුගඵෝධහ දඹහසිරි
කටගඳොලුගේ දිල්කහ භධුහනි
කටගඳොලුගේ නිලහන් කීේතිරත්
කටීටහඩීගේ නිහ භහි 
කටුකුරැන්ද ගභොගවොට්ටීගේ තිිණණි භදුෂිකහ
කටුකුරුන්ද ගල්රහරගේ අඛිර යණ්දුනු කරුණහයත්න
කටුමුල්රගේ දුි කහ ප්රිඹදේලනි
කටුන්තුඩු භහනගේ චතුරි යන්දිභහ
කටුන්තුඩු භහනගේ වන්සි භදුභහි 
කට්ටඩි ආයච්ිචරහගේ උදහරි කුන්තරහ
කට්ටහඩිගේ තිි නි තයගගහ
කඩත ගභ ආයච්ිචගේ අගේහ දුල්මිණි
කඩිගමුගේ තිරක්ෂිකහ යගගහි  යත්නහඹක
කඩිගමුගේ ගඹගයෝමිකහ භධුහනි කඩිගමුගේ
කණක්ක ගවේහගේ තිරහන් තහරුක
කණවරහ ගභගේ විජිනි ගේනහ
කණවරහ ගභගේ විවහරි ගේනහ
කණුකළටිඹ යත්නහඹකගේ හි ඹ වික්රභසිගව
කණ්ඩමිබිගේ අිචනි හි කහ
කණ්ඩම්බිගේ සුගත් චමින්ද
කතලු ි ඹනගේ භදුහ දුල්මිණි
කතලු ළි ගභගේ භහධි ගකෞරයහ
කදුරුහන ගභගේ දිනහ රක්භහි 
කදුරුහන ගභගේ නදී්ප තිරගග යනවීය
කදුරුහන ගභගේ රිවිඳු නිලසලගක අගේවික්රභ
කනගකගේ චහභි  හනහ
කනගගක් ඉහයහ භධුහනි ලශිකරහ
කනගගක් ගභගේ ඉගනෝකහ
කනගගක් ගභගේ තහයක සුපුන් භදුයගග
කනගගක් ි ඹනගේ ඉහය ගජී
කනගගක් ි ඹනගේ නිපුන ිචන්තක
කනගගක් ි ඹනගේ ගනළුම් න්ති කුභහරි

937291337V
935452210V
936041086V
897363542V
927850249V
198276201552
936590306V
199378100164
198918200437
928284115V
876150190 v
875031473V
198654002791
907693015V
947861379V
198416400950
928451615V
926092790V
932140390V
908050800 V
905193953V
915022278V
857520661V
955703707V
937240244V
876893215V
897533715 V
920281915V
947930982V
947930958V
841312546V
885600166V
863232139V
955450132V
936481922 V
198873702179
923033661V
923632050V
885783392V
927363658V
827242675V
930811750V
942020848V
960172086v
897933799V
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කනක්ක ගවේහගේ රුනි භධුගම්ඛරහ
කනක්ගක් විතහනගේ ප්රහදි දකළලුනි
කනත්තගේ ලහනිකහ වීයේධන
කන්කහනන් දයගේ නිලහයහ චහමිනි
කන්ඩමිබිගේ ග්පරහ රුන්භහි 
කන්ගද ගභගේ සුමුදු රක්ෂහනි
කන්ගේ නහර්පපුි ගේ නුන්දි අ්පයහ
කන්නගගයගේ කුණි වගභහි 
කන්නන්ගගොඩ ආයච්ිචගේ නිගම්හ ලහභි 
කපිර මුණසිගවගේ ලහි කහ භධුලහනි
කපුගභ ගීතගනගේ අිචනි වේනී
කපුගභගේ නිභහහ චතුමිණි
කපුරු ඵණ්ඩහය ආයච්ිචගේ ගදොන් ආරිඹකුභහය
කගම්හ ශ්රිභහි  ගකොඩිතුක්කු
කම්භල්ගගොඩ ි ඹනගේ භදුරිකහ
කඹුරැගමු ගරොකු ආචහරිගේ නගඹෝම් භගවේෂිකහ
කඹුරුගමුගේ ගම් ආචහරිගේ දිලලහ
කයද කගකහනම්ගේ භන්දියහ චන්දිභහරහ
කයනච්චහරිගේ අගනෝභහ ගජීනී
කයනච්චහරිගේ ජගනෝජහ ගේන්දි
කයනච්චහරිගේ දුරහගජලී භගවේෂිකහ
කයන්ගදනිගේ භවදුයගේ චදුනි ක්රිසමි ගගගහනි
කයන්නහගගොඩගේ ගදෝන ඈන් නිරන්ති ධමීමිකහ
කයරිමන්ගේ නිලහ දභඹන්ති
කයවිටගේ ගඹනි ත්රහ
කයසිගව ආයච්ිචගේ කවුෂිකහ වන්සිනී ගේනහනහඹක
කරැණහගගොඩ මුදි ගේ ඉදුනිහ භදුන්ති
කරැණහගගොඩ මුදි ගේ ලශිකහ ප්රබුේධි
කරිඹම් ඳටඵළදිගේ ඉහරි රක්ෂිකහ
කරිවිර කන්දගේ අගනෝභහ රක්භහි 
කරිවිර කන්දගේ දම්මිකහ කුභහරි
කරිවිර කන්දගේ භදුකහ ප්රිඹගගනී
කරිවිර කන්දගේ සුයගග
කරුණහ ගේරහගේ අළුත්ගගදය අහනි නිභන්ති
කරුණහනහභගේ ඉයගගහ භගවේණී
කරු්පපුආයච්ිචගේ නුන්ගි ඉගේහ යත්නගේකය
කරණ භධ ගභගේ
කරනි තහරිකහ කගකහනම් ඳතියණ
කලුගතොට කරුගේ ආයච්ිචගේ නිලහනි දභහි 
කල්ඳගේ අනුහ භහි 
කල්ඳනි විත්රි කරුණහනහඹක
කල්ඳහවිර කගකහනමිගේ ිචනි වින්ද්රරහ
කල්වහරි අගේවික්රභ යණසිගව
කවිදු රක්ශ්රී මුත්තුක්කහය
කවින්දයහ නදීහනි ගුණවීය

926680790V
935801567V
896722921V
867370366V
887842736V
935851386V
907400832V
925761761V
937102542V
916701063 V
907041662v
946741612v
923614125v
199166001573
947262521V
865734131V
930290190V
926890530V
865481659V
826843349V
945510161V
199374001140
198853702694
856800920v
889202895V
927654016V
908521609V
927181568V
946432288V
198459900646
916351763V
905401050V
890621279V
198068201527
828484117V
856540359V
930470821V
945133228V
937081936V
927704072V
916840683V
946661147 V
8879438669v
940174872V
907841537V
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කකහය කගකහනම්ගේ ප්රගගි භධුහනි
කසුනි ගීතතිකහ නිගගේකය
කසුනි දිනුෂිකහ දික්භහධුගගොඩගේ
කසුන් රයගග භනම්ග්පරි
කසුන් දිනුක ගුනයත්න
කසතුරි ධම්මිකහ ජිනහනි යහජනහඹගම්
කවදගභගේ චම්පිකහ ගේන්දි
කව ි ඹන ආයච්ිචරහගේ දී්පති වේලණී මුණසිගව
කළු ආයච්ිචගේ නිගයෝහ ධම්මිකහ
කළුහ ගේහ නිරහනි ජඹේධන
කහගචනහ දභහි  වම්මුනි ආයච්ිච
කහගන්ෂිකහ භධුහනි විභරගුණයත්න
කහරිඹම් ජහගගොඩගේ චභරි නිගරහ
කහරිඹම් ජහගගොඩගේ දිල්කහ භධුභහි 
කහරිඹම් භහනගේ දුරහනී ප්රගගිකහ
කහරිඹම් ගරොකු ගභගේ භධහ ඳහ ලී
කළකරළල්රගේ අගේහ විදුයහගගනී දිහනහඹක
කළකරළල්ගරගේ ගනෝජහ රක්භහි  වීයසිගව
කළකිරිත්ත ගකෝයහරරහගේ දිලීඳහ තයගගනී
කළකුණ මුල්රගේ අකිරහ භනුයගගි
කළකුණගර ඳතියණගේ චමිරහ කුභහරි
කිතුල්ගගොඩ ගභගේ තිි නි කහගචනහ
කිඹහඩු ි ඹනගේ ඉගනෝකහ භදුලහනි
කියභ ගම්භහචහරිගේ ිචන්තක දරුන්
කිරිගගගොඩගේ න්ධයහ උදඹ කුභහරි
කිරින්ගගොඩ ගභගේ ගකෞලරහ භදුන්ති
කිරින්ගගොඩගේ ගවේභන්තිකහ රයන්දි
කිරින්ද ගකෝන්ගර ගවේහ ගභගේ ඉහනි කුන්තරහ
කිරිර ගභගේ රුිචනි බුේධිකහ ප්රිඹන්ති
කිරුම්ඵය ි ඹනගේ ඳුන් ිමභහර
කීරිර ගභගේ කුමුදුනී
කීරිර ගභගේ නදීහ ගඹහනි
කීරිර ගභගේ නි න් ජීන්ත
කුඩභගේ දිනහ අන්ති
කුඩහ අන්ගතෝනිගේ නිගයෝහ භහි 
කුඩහ ගභගේ චම්පිකහ
කුඩහ ගභගේ භධුහන් රක්භහල්
කුඩහගභ ි ඹනගේ බුත්පිඹ භනුරි
කුනන්දුය කගකහනම්ගේ ක්රින්ති
කුඵල්ගගොඩ ගභගේ ඉභල් ලහනුක ගුණතුගග
කුභය්පගඳරුභ ආයච්ිචගේ ජඹමිණී චතුයගගිකහ
කුභහනහඹකගගයි භධුක ඵණ්ඩහය
කුභහයගේ දිරහනි චතුරිකහ
කුභහය්පගඳරුභ ආයච්ිචගේ නිලහන්ත දිල්රුක්
කුරැදු ගවේහගේ මුිචතහ ගයොහන්ති

905740172V
199374500338
925941557V
893121994V
198808401319
837183561V
895464619V
945121327
937500025V
846754237V
198882401213
946681628V
938431892V
938491496V
198783202983
906680351V
898523489V
835214567V
947913166V
915371086V
875712357V
877554058V
908411838V
198005500491
916281706 V
937260857V
885871178V
946253308V
936020739 V
923424555V
917760055V
907221172V
931040600v
198852303139
897074290V
928232662V
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198983700062
197786200944
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931850989V
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821271851V
936692818V
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කුරුදු ගවේගේ ගවහනි භධුශිකහ
කුරුන්දහ භහනගේ මිතහ ප්රිඹදේලනී
කුරුන්ද භහනගේ අභහි  ගගීතතහ
කුරු්පපු ආයච්ිචගේ චහමිනී කුභහරි වසිනිතහයහ ගුණගේකය
කුරු්පපු ගවේහගේ නිගම්හ භධුහනි
කුර්පපු ආයච්ිච ි ඹනගේ ගනොහන් භධුලගඛ
කුර්පපු ආයච්ිචගේ යසිත් ගඳහන් කුභහය
කුර්පපු ගභගේ චන්දන
කුරසිගවගේ ධනුලසක ශ්රී රහල් කුරසිගව
කුරසිගවගේ රක්භහල් ඉසුයගග ම්ඳත්
කනන්ගේ නගඹෝමි භධුෂිකහ
කනන්ගේ මිිමරි කහගචනහ භළන්දිස
කනන්ගේ ලයහමිකහ නිරගගනි
කනන්ගේ වසිනි යණීලහ
ගකත්මින් දිල්හන් කළකුණගර ඳතියණගේ
ගකගවල් ත්ත දවනහඹකගේ ලෂිකහ භදුන්ති
ගකගවල්ත්තගේ භගවේස ම්ඳත් දවනහඹක
ගක්කගරල්රගේ දුරන්ග අනුය භධුහන්ත
ගක්තකී ජඹන්ති ගේඳහර දවනහඹක
ගකොටඳමුණගේ දුනිහ ධනන්ඡි කරුණහේධන
ගකොටවිර විතහනගේ තිිණණ තරිදුප්රිඹ විජඹේධන
ගකොට්ටවච්ිච කගකහනම්ගේ චතුරිකහ වේනි
ගකොඩිකහය ආයච්ිචගේ නිගයෝහ රක්භහි 
ගකොඩිකහය කන්කහනම්ගේ නදීහ රක්භහි 
ගකොඩිකහය කන්කහනම්ගේ වෂිනි රක්භහි 
ගකොඩිකහයගේ ගඹන්ත ඉඳුනිල්
ගකොඩිතුක්කු ගවේගග ලහනිකහ ගේන්දි
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ චමිහ යහදිනී
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ගදෝන කහලසමියහ නිගක්නී
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ඹගලෝධහ උභඹගගනී
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ යහනි භධුලහනිකහ
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ රක්භහි  ප්රදීපිකහ
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ලිචත්ර භධුගක
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ලේමිරහ නදීලහනි
ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචරහගේ කසමියහ ගකොඩිතුක්කු
ගකොඩිතුක්කු කගකහනමිගේ නදිලහ දභඹන්ති
ගකොඩිතුක්කු කගකහනමිගේ ඹසමි රන්ති භහි 
ගකොඩි්පපිි  ඹේදින්නගේ දේශිකහ නිල්මිණි
ගකොඩි්පපිි  ගවටිටී ආයච්ිචගේ ලෂිකහ තයගගනී
ගකොඩි්පපිි ගේ ජීන්ති භදුහනි
ගකොඩි්පපිි ගේ නදීහ උදඹගගනී
ගකොණ්ඩහයගේ ඹගලෝධහ ගඹහෂිණී
ගකොණ්ඩහයම් ගභගේ ගයොහනි චතුරිකහ
ගකොතරහරගේ ඩිරහනි වේෂිකහ
ගකොදහගගොඩ ආයච්ච්ගේ ඉගම්හ චතුරිකහ

199278703923
925982954V
945831367V
937020775V
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927231611V
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199014700243
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932844338V
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937743610V
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938341516V
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945312505 V
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ගකොයගල්ගේ නදීකහ දභඹන්ති
ගකොයගේ තිි නි දිනුෂිකහ
ගකොයගේ වහන් මීය
ගකොයගේගේ මිතහ ප්රිතිභහි කහ
ගකොයහන මුදිඹන්ගේරහගේ දිි ණි භධුහනි
ගකොසගව ගභගේ ආහ අගඹෝමි
ගකොසගව ගභගේ යුෂිකහ ඉගෝනි
ගකොසත්ත ගභගේ රන්ද යදික ගවේහන්
ගකොසත්ත ි ඹනගේ උදහයි චන්දිභහ
ගකොශමගේ ප්රනහන්දු අිචනි ලහනිකහ
ගකෝගගර ගඵොයහරගේ තිිණණි නිභහහ
ගකෝගගර භයිනහත්තුගේ රුණි සුගන්දිකහ
ගකෝකු වළන්නදිගේ චනුරි ජඹලහනි
ගකෝකුවළන්නදිගේ චන්දිභහල් රක්සිරි
ගකෝණහය මුදිඹන්ගේරහගේ නිලහන්ත රස ඵණ්ඩහය
ගකෝදහගගොඩ ආයච්ිචගේ රකීහ ගඹෝනි
ගකෝදහගගොඩ ආයච්ිචගේ ත්රහ පියුභහි 
ගකෝදහගගොඩ භදුහනි
ගකෝන්ගවත්තගේ නිලහදිකහ උදඹගගනී
ගකෝභන් ගගොඩගේ ගඹනි ලහනිකහ
ගකෝයර කගකහන්භගේ යහජිකහ රක්භහි 
ගකෝයශ ආයච්ිචගේ පුසඳහනි
ගකෝවිද තත්ය අරුභහ වළන්නදිගේ
ගකෝර වේණී විතහනගේ
ගකෞලරයහ යණවීය
ක්රිහන්ති ප්රිඹගගිකහ ගවට්ටිආයච්ිච
ගගගහ ජීනී මුනසිගව ආයච්ිච
ගගගගොඩ ගභහච්ිචගේ තභයහ දේලනී ඩඹස
ගගගගොඩ ගභහච්ිචගේ ඳුන් ිචන්තක
ගගගගොඩගභහච්ිචගේ කයහ සිතහයහ නදීහනි
ගගගගොඩවිරගේ නිගරහ චතුයගගි ගඳගේයහ
ගගගවේගේ ඳත්භකහන්ති
ගගගවේහගේ විදුරහ ඔභහි  ගයෝඹල්
ගජදීය කියරළල්ර මුවන්දියම්ගේ ජඹනි භධුයගගි
ගජනහඹක මුදි ගේ උදහරි රුන්තිකහ ගජනහඹක
ගජනහඹක මුදි ගේ ජීන්ති ජඹරගකහ
ගජවීය ආයච්ිචගේ චතුරිකහ ගජීනී රුවිනි කුභහරි
ගජවීය ආයච්ිචගේ යුගේකහ තයගගනී
ගගන්ගභ ඵඩල්ගේ දිනහ දිල්වහනි
ගගන්ගභ වක්භනගේ ලෂියහ නදීලහනි
ගගන්ගගොඩ ගභගේ දිි ෂි වගනී
ගගන්ගගොඩ විදහනගේ වසිනි නිේභහි 
ගගන්හ චහභලී යණසිගව
ගභ ආච්ිචගේ ප්රහදිනි ගේන්දි
ගභගේ අනහ කුභහරි ගභගේ
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938521352V
197575100650
906901285v
937400063V
855831902V
908282191V
906250560V
845420572V
198461104173
896730347V
937750170
199376401672
908573595V
918102523V
928592170V
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ගභගේ අ්පපුරහගේ චතුරි රක්භහි 
ගභගේ කවිලහ දමිනි
ගභගේ ගිම්වහනි ගේනහධීය
ගභගේ ගීතතහන් ජඹයගග
ගභගේ ගේලහනි ඵණ්ඩහය
ගභගේ නිේභරහ නදීහනි
ගභගේ නිලකහ නදීලහනි
ගභගේ භධුහනි
ගභගේ සුමිත්රහ උදඹගගනි
ගභගේ සුයගග පුසඳ කුභහය
ගභහිචිචගේ නදිහ ලඹහභලී
ගභහච්ිචගේ ධනුහ භධුහණි
ගභහච්ිචගේ සීතහයහ රරනි පියුභහි 
ගමිභළේදගේ නදිකහ පුසඳභහි 
ගම් අචහරිගේ හසුරහ නිගම්හනි ආරිඹයත්න
ගම්ඳර ි ඹනඳතියණගේ නදිලහ ප්රිඹදේලනි
ගම්භළේදගේ භදුබහෂි කුමුදු ගේඛහ
ගම්රසගේ අ්පයහ ගේදුනු
ගඹනි අභන්දහ විගජ්සිගව
ගඹනි ගකෞලරයහ දිහනහඹක
ගඹහ ගලෝඵනී වීයසිගව
ගඹහත්රි තිිණණි කුභහනහඹක
ගඹහමිණී ගකෞලරයහ යත්නහඹක
ගගේෂිකහ ගඹොභහි  ඵදුගේ
ගයහඩු ඵහේගේ ගම්නකහ ගේදුණු
ගරුසිගගේ අකිර රක්භහල්
ගරුසිගගේ නුන් භධුයගග
ගරුසිගගේ භහගනල් යණවීය
ගරුසිගවගේ අජිත් ඉන්දික
ගරුසිගවගේ අගනෝභහ ප්රිඹදේලනී
ගරුසිගවගේ චම්පිකහ තුහරි කුරතුගග
ගරුසිගවගේ දිලුක්ෂිකහ ධනගජනී
ගරුසිගවගේ ධම්මික යණවීය
ගරුසිගවගේ නදිකහ දභහි 
ගරුසිගවගේ පුසඳභහි 
ගරුසිගවගේ භධුන්ති ශිකරහ
ගරුසිගවගේ රුන් පුසඳකුභහය
ගරුසිගවගේ ලේදුරහ ක්රිලහන්ති වීයගේකය
ගේදි ගවට්ටි ආයච්ිචගේ ප්රිඹගකහ ගජීනී
ගේ සුජිත් අගේගේකය
ගරගඳොත්තඹහඹ ආයච්ිචරහගේ යජිත්තහ ඹහි 
ගරඵඩ ගභගේ යත්නහලී
ගල්ඇටමගේ අභහි  කහගචනහ
ගල්ගගන් ඵඩල්ගේ රක්ෂිකහ ිචයන්ති ගෝභයත්න
ගල්ගගොඩ ගවේහගේ අභහදි චගචරහ චන්ද්රසිරි

915460780V
946333085V
878012283V
932691418V
897401673V
846872833V
865412037V
198954301974
857922255V
860251930V
936380123V
887993157V
956983436v
948261499V
876502925V
915071821V
198250304730
955270860V
907740641V
856770737V
885252567V
199361802224
875861069V
938214280V
806554065V
920612989V
199303401568
897034492V
911462095V
877383539V
948472376V
947120557v
790510577V
925922390V
935882370V
918204610V
872462015V
19878030269
935881005V
199401403586
918164430V
816652324V
876211629V
946580970V
936290388 V
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ගල්ගඳොත්තඹහඹ ආයච්ිචගේ දනහි  තහයකහ
ගල්ඵඩ ගවේගේ ජිකහ පියුභහි 
ගල්ගඵොඩ ගවේහගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදේලනී
ගල්රන ගභගේ වේනී නිගම්හ
ගල්ි න්ගන් ගගදය ගේණුකහ උදඹන්ති
ගසිගව ආයච්ිචගේ වසිනි දීයහ
ගහම්භීය යහකළටිඹගේ ත්රහ රන්ති
ගහේදිඹ මුල්රගේ රින් ප්රබුේධ
ගහේදිඹ ම් තුයිඹ වළන්නදිගේ තිි නි ඉහයහ ආරිඹයත්න
ගහේදිඹල් ගවේගේ ගත්ජහ සුබහනී ජඹවීය
ගහේදිඹම් ගකොච්ිචගගොඩ කගකහනම්ගේ සුගේෂි තහරුකහ
ගහේදිඹම් පුගිච ගවේහගේ වසිනි වේෂිකහ
ගහල්ර ගල්රහරගේ ලහනිකහ නිමිමි කුභහරි
ගහල්රගේ අගේහ දිල්රුක්ෂි
ගහල්රගේ චන්දිභහ රුවිනි යණතුගග
ගහල්රගේ ගදොන් අන්ති යසිකරහ ගප්රේභයත්න
ගහල්රගේ රක්හන් යහගඡඹ
ගහල්ගර ඳතියණගේ රිමරු යන්දික
ගහල්ගල් ආයචීිචගේ රුනි තයගගහ කුභහරි
ගහල්ගල් ගදළනි ගුරුගේ තිිණණි දීඳහනි
ගහල්ගල් ගදගනි ගුරුගේ නදීස විදුයගග
ගහල්ගල් ඳතියණගේ උතුම් භනුගක
ගළටභහන්න ගභගේ ඹගෝඵහ
ගළමුණු අභන්දහ ඳයණවිතහණ
ගිගගතොට ගේගේ යගසි පියුභහි 
ගිගන කගකහනමිගේ නිගයෝන් ප්රහේ
ගිතිකහ භගවේෂිණි වියසිගව
ගිරුගේ තුහරි ගකෞරයහ
ගීතගන කගකහනම්ගේ ජඹනි ඉන්දිකහ
ගීතගන ගභගේ ගඹත්රි භහි 
ගීතගන න්නි ආයච්ිචගේ ප්රදී්ප කුභහය
ගීතගනගේ චමින්ද රක්භහල්
ගීතගනගේ දභඹන්ති දිලීඳහ කුභහරි
ගීතගනගේ දඹහන්ති දිල්කහ කුභහරි
ගීතගනගේ පියුමි උදහරිකහ
ගීතගනගේ බුේධිකහ
ගීතතච්චහරිගේ නිගම්හ කල්වහරි
ගීතතිකහ නිගරහ ඳශගසිගව
ගීතහණී භල්හ ඉවරගභගේ
ගීතහනී තත්යහ විතහයණගේ ජඹතුගග
ගුණතිරක ඒකනහඹකගේ දිල්වහරි ඒකනහඹක
ගුණදහගේ රේගේ කුහන් වේ විජඹයත්න
ගුණගේකය කළු ආයිචිචගේ දිමුතු චහභරි
ගුණගේකය කළුආයිචච්ගේ නදීකහ දිල්රුක්ෂි
ගුණගේකය කළුආයච්ිචගේ අකිරහ නගඹෝමි ගුණගේකය

888442723V
928430979 V
895112577V
935180902 V
198756600292
935911486V
885393888V
931781600V
925372218V
845641820v
198878401225
897033364V
915013961 V
927764342V
855464357 V
917733996V
923632140V
883621549V
916360762V
887422095V
913284585V
890653030V
935621445V
199204700084
928541770V
950823798V
908292103V
898231640V
948261979V
925380911V
900781628V
891051654V
897713837V
928614042V
867083537V
915731112V
888533214V
198459101258
928503917V
938253870V
936172164V
933093662V
888251251 V
945012870V
945240741V
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ගුණගේකය කළුආයච්ිචගේ ම්ඳත් කුභහය
ගුණගේකය කළුආයච්ිචරහගේ චතුරිකහ ලයහභලී
ගුණගේකය ඳතියණගේ දීපිකහ
ගුණගේකය ි ඹනගේ ඉලහයහ නිගයෝනී
ගුණගේකය භයසිගවගේ නදීහ වේනි
ගුනන්දහ වන්දිගේ උත්ඳරහ නින්ති
ගුගන්න්ද්ර ඳුන් ගභගගොඩවික්රභ
ගුරුකන්ගේ ගද ආයච්ිචගේ නිල් තහයක
ගුරුසිගවගේ අමිර ගුරුසිගව
ගුරුසිගවගේ ගවසිනි නිරුඳභහ අභයනහත්
ගුසතිඤසඤහ ඩු උත්තයහ දිල්වහනි
ගගොගභගේ ඉසුරු ධනගජඹ
ගගොඩගවේන කට්ටගේ ඉහයහ සුයගගනී වීයසිගව
ගගොඩළල්රගර ගකෝි ත ිමමි
ගගොගේවිතහනගේ ජහනක මීය
ගගොනදුගේ රසිත ගඳගේයහ
ගගොම්ඵේදර භරවිගේ ලයහභලී දිල්වහනි
ගගොයකගර ඳතියණගේ ප්රගගිකහ
ගගෝණගකොශගදනිඹ ගභගේ භහීහ වගනි
ගගෝදහ ඳතියණගේ වේෂි මුතුභහි 
ගගෝදහග ඳතියණගේ භහධි භදුබහෂිණි
ගගෞරි දුහනි ඳි වඩන
චිචත්රහ දිරගගනී භදුගකි ගවන්දහවිතහයණ
චතුනි ගභආයචීිච
චතුය ප්රහේ විතහයණ
චතුය භහි ගග ඉගල්ගඳරුභ
චතුය භහල් විතහයණ ඳතියණ
චතුය වේන ගභගේ
චතුයගගි ප්රගඵෝධනි ගගනවිය
චතුරි ඉගම්හ අරවගකෝන්
චතුරි කවීහ ජඹසිගව කරුණහයත්න
චතුරි නගෝදහ වික්රභතන්්රී
චතුරි ගේන්දි ඵහරසරිඹ
චතුරිකහ භදුබහෂිනි විගඡතුගග
චතුරිකහ භධුලහනි ගුණවීය
චතුරිකහ වීයසිගව ගුණගේකය
චතුරිකහ භහි  ඵහරභහනගේ
චතුරිහ දිල් රුක්ෂි විදහනඳතියනගේ
චන්දන උදහයක සුදුසිගව
චන්දිභහ ඉදුනිල් ගහල්රගේ
චන්දිභහ යගගනී සරිඹ ආයච්ිච
චන්දිභහ ගජිනි උදඹගග කලුආයච්ිච
චන්ද්රිකහ සිරිේධන
චභත් කල්ඳනහ අභගදෝරු
චභරි ටක්රහ දරැනි ගකොඩිතුක්කු
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චමිදි විතහයණ
චමින්ද දකළළුමි ඳල්ි ඹගුරුගේ
චමිරහ තුහනි අගේනහඹක
චමිරහ මුද්රහ ගගනවියත්න
චමීයහ ගඹහනි දුමිගගුගවේහ
චගභෝදි යසම්කහ විදහනච්ිච
චම්මි නියගගහ ගේයසිගව
චඹනි දිගන්ෂිකහ ඩිරහනි ි ඹනගේ
චරිතහ දිල්රුක්ෂි ජඹසිගව
චරිත් දරැන් භල්ි කහආයච්ිච
චරුණි භගන්හ ඩඹස භයවිය
චරුන්දිකහ ගවට්ටිගේ
චහනක ශ්රීනහත් ගනත්තසිගව
චහනිදු චහගභෝදයහ විධහනඳතියන
චහමිණි භගනෝඡඹහ කරුණහනහඹක
චහමින්දිකහ ගවේභභහි  ගුණසිගව
චහරිකහ ඳශඟසිගව
ිචත්රහගගහ චයණසුබහ කවගභගේ
ිචයහනි අන්තිකහ ගභොගවොත්තහර වික්රභසිගව
ිචරනි දුරගගහ පුගිචගවේහ
ගච්තනහ භදුහනි කඩත
ඡඹරත්ගේ භි ති චතුරිකහ
ඡඹගේකය ආයිචච්ගේ ප්රබහෂිනි ප්රහදිකහ
ඡහසිග ආයචීිචගේ කරණි හනහ
ඡහසිග කන්දගේ ඡඹන්ති
ඡහසිගගේ අගේහ උදඹභහි 
ජනගගහ භධුෂිකහ ඳතියත්න
ජනනිකහ කුභහරි වතයසිගව
ජනන්දි ගක්තුභහි කහ නහයසිගව
ජනහදිභහ ි ඹනඳතියණ
ජනිත් යන්දික ගත්තසිගව
ජඹතුගග ආයච්ිචගේ චහමිකහ රක්භහි 
ජඹදිණි ලහමිකහ භදුභහලී රදිරිසිගව
ජඹනි කල්වහරි ගුණයත්න
ජඹනී ඉභන්තිකහ අන්ද්රභහන
ජඹමිණි ිචයගගහ භල්ි කහයච්ිච විගජ්ේධන සරිඹආයච්ිච
ජඹරත් ඳතියණගේ චහමිකහ බුේධිනි
ජඹරත් ි ඹනගේ නදීලහ ප්රිඹදේලනී
ජඹේධන ආයච්ිචගේ නහි කහ අරුණලහන්ති
ජඹේධන කගකහනම්ගේ ඳතියණගේ උිචනි ඳභල්කහ
ජඹේධන ගභහිචිචගේ ඩිහනි
ජඹේධන ගතල්රමුයගේ ඉගනෝකහ රක්භහලී
ජඹේධන ඳතියණගේ ජනීලහ වගභහි 
ජඹේධන ි ඹනගභගේ කුහනි ලහනිකහ
ජඹේධන ි ඹනගේ ප්රබහස භධුලගක
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ජඹේධන ි ඹනගේ වසිත නගග
ජඹේධන වික්රභසිගව ඳතියණගේ චභරි ජීන්ති
ජඹේධන වික්රභසිගව ඳතියනගේ අිචනි ග්පරහ
ජඹවික්රභ කගකහනම් ආයච්ිචගේ නිලුකහ කහන්ති
ජඹවික්රභ කගකහනම් ආයච්ිචගේ මුද්රිකහ ශ්රීභහි 
ජඹවික්රභ ගභගේ නිේභහණහ භදුන්ති
ජඹවීය ගභගේ චතුරිකහ කල්ඳනී
ජඹවීය ගභගේ ප්රගගිකහ රක්භහි 
ජඹවීය ගභගේ ේණහ වේනී
ජඹසිගව ආයච්ිචගේ චමින්ද ම්ඳත්
ජඹසිගව ආයච්ිචගේ වශිනි ලෂිකහ
ජඹසිගව ඳතියණගේ අනුෂිකහ භහි 
ජඹසිගව ඳතියණරහගේ සුජීහ ප්රිඹදේලනී
ජඹසිරි භයුරි මභ්රීඳහර
ජඹසිරි ගභොගවොට්ටිගේ නිගයෝහ අභයණි ගවේභචන්ද්ර
ජඹසරිඹ කන්කහනන්ගේ නිලෂිකහ උදඹගගනී
ජඹගේකය අයච්ිචගේ සුමුදු ක්රිහන්
ජඹගේකය ආයච්ිචගේ ඉගකහ භධුහනී
ජඹගේකය විතහනගේ චන්දිභහ රක්භහි 
ජඹගේකය විතහනගේ දිලහ අභහි 
ජඹගේකය විතහයණගේ මුදිතහ නිභහි 
ජඹගේකය විතහයනගේ නිලුහ සුගේශිනි ජඹගේකය
ජගඹෝමි රරන්ති ඉවල්හ යහජඳක්
ජහතුගග දවනහඹක භධුහනි වගසිකහ
ජහතුගග දවනහඹක යගම්හ දිල්රුක්ෂි
ජහතුගග විතහයණගේ ගඹහන් දේලන
ජහතුගගේ ගක්රහ භහි 
ජහසිග කන්දගේ උගේනිකහ රුන්භහි 
ජහසිග කන්දගේ ඩඹනි ගගගහ
ජහසිග කන්දගේ ඳහි ත ප්රන්න
ජහසිග කන්දගේ ිචනි දිරගගහ
ජහසිග ගකොයගල් ආයච්ච්ගේ චම්ඳහ භධුයහණි
ජහසිග ගකෝයගශේ ආයච්ිචගේ නිගම්හ ගඹහනි
ජහසිග ඳතියන්ණගේ සුයගගි
ජහසිගආයච්ිචගේ නිහදි නිභල්කහ
ජහසිගකන්දගේ ගම්නුකහ වීයගකෝන්
ජහසිගව ආයච්ිචගේ චතුරිකහ ගඹහත්රි
ජහසිගව ඵසතිඹන් ආයිචිචගේ ලයහභි  යහජයත්න
ජහසින් ඳතියණගේ දුල්මිණි ප්රිඹදේශිකහ
ජිනිහ චහභි  භවවිදහනගේ ගුණයත්න
ජිගන්ෂිකහ භල්ෂි ලශිකරහ ගවන්දහවිතහයන
ජින් ප්රහේ ගුණේධන යත්නහඹක
ජීනී ජඹසිගව
ජීහනි භධුෂිකහ ණිගගේකය දිහනහඹක
ජුරමිපිටිඹ ගභගේ කුමුදුනි ප්රිඹදේලනී
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ගජෝතිමුණි දඩල්රගේ චන්ද්රිකහ රරනි
ගජෝනික්කු ගවේහ චතුරිකහ
ටෂිනි අගේෂිකහ විදහනඳතියණ
ටෂිරහ නදීහනී භයවික්රභ
ටසභහ ටිගයෝෂිණි විදහණඳතියණ
ටික්කහ ගේඹරහගේ ඳත්මි චහභරි සුබසිගව
ගටක්රහ භදුෂිකහ විගජ්සිගව
ඩමිහ ගේන්දි ඩිලුම්චහඹහ අරුභ්පගඳරුභ
ඩළනිගඹල් දුමින්ද නිපුන ආයච්ිච
ඩිගගිරි ඵණ්ඩරහගේ කසුන් දරුන්
ඩිගගිරි ඵණ්ඩරහගේ හයගගහ භධුභහලී
ඩිභහි  විගජ්සිගව
ඩිරහනි සුගඵෝධනී අගේවික්රභ ධනඳහර
ඩිි නි තයගගහ ි ඹනභහන
ඩිල්හන් චතුය වපුආයච්ිච
ඩිල්හන් ෂිණි ගකොඩිතුක්කු
තක්ෂිරහ විභරගේකය
තනුක භධුයගග කුට්ටි විදහනආයච්ිච
තනුජ ගඹහන් ධීයසිගව
තනුජහ භන්භලී වතයසිගව
තනජහ දිල්රුක්ෂි ගකොඩිතුක්කු
තන්තිරි ත්තගේ හවිත්රි කහගචනභහරහ
තන්තිරි ත්තගේ සුජිහ දභඹන්ති
තන්තිරිගේ භගවේස ප්රිඹගකය
තන්නි්පපුි  ගභගේ භගනෝජි දේශිකහ
තභයහ භන්ති කුභහය්පගඳරුභ
තභහි  නිගයෝණී කවියත්න
තභහහ දිල්වහයහ සිරිේධන
තමිරහ භදුහනි කවියත්න
තයගග ගේඳහර දිහනහඹක
තරිදු දමිත් විගේසිගව
තරිදු දරුන් විතහනආයච්ිච
තරඳරගේ ලහනිකහ දභහි 
තරවගභ ගවේගේ මීය භධුය භධුගක
තරවහගභ ි ඹනගේ ඹසිත් යන්දුනු ි ඹනගේ
තල්ගවගගොඩ ගභගේ චතුයගජනී භධුෂිකහ
තල්ඳහවිර කගකහනම්ගේ දුරහජ් කිත්සිරි
තල්ඳහවිර කන්කහනමිගේ තිිණණි නිගරහ
තල්ඳහවිර විදහන කගකහනම්ගේ සුඡහනි සුගල්චනහ
ගවින්දි
තල්ඳහවිර විදහන කන්කහනම්ගේ භදුහ රක්භහි 
කුභය්පගඳරුභ
තල්ඳහවිර විදහන කන්කහනම්ගේ මිරහ කහන්තියත්න
තල්ගඳ ගුරුගේ ජිනි භධකහ
තල්ගඳ ගන්ග්පපු ආයච්ිචගේ ඉහන් භදුයගග
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තහනුජ ගක කන්නගගගොඩ ආයච්ිච
තහයක අගේසිගව ජඹේධන ඹහඳහ
තහයකහ භධුන්ති ඵතීගභ
තහයකහ දුනි ගකොඩිකහය
තහරිකහ දිල්හණී විදහනඳතියණ
තහරිකහ භධුහනී භරය ආයච්ිච
තහරුක භදුහන් නයත්න
තළේි  කගකහනම්ගේ උදඹගගි යන්දිකහ
තළඹිිණ කගකහනමිගේ දිි නි යහධිකහ
තළි  ගකෝයරගේ උදහනි යහගගිකහ
තිත්ත ගල්රගේ තනජහ ගේන්දි
තිත්තගල්ර ගභගේ චන්දන උදඹගග
තිේගඵොටු ගදනිඹ කගකහනම්ගේ දිල්වහනි නිගරහ
තිේගඵොටුහ ගභගේ ගඹනි ගකෞලරයහ
තිේගඵොටුහ ගභගේ නිගයොනී
තිේගඵොටුහ විතහනගේ බුේධිකහ රක්භහලී
තිභහි  රක්ෂිරහ ගුණතිරක
තිරගක නදීලහන් ඉේදගගොඩ
තිි ණි රක්භහණි අරවගකොන්
තිගකහ දිල්ලහනි භඩර
තිරගගු මුදිඹන්ගේරහගේ රක්භහි  පුසඳකුභහරි
තිිණණ විගනෝදගවේහ
තිිණණි ඉගකහ රුඵසිගව
තිිණණි දිල්වහනි ගේයගගොඩ ආයිචචී
තිිණණි ධගන්ලසරී ගේරුගගොඩ ආයච්ිචගේ
තිිණණි භදුලහනි විගජ්න්ත අගේගුණගේකය
තිිණණි භදුහණි භයවික්රභ
තිිණණි ලෂිකහ ගභගේ
තිිණණි ලහනිකහ වික්රභසිගව ගභොගවොට්ටිගේ
තිිණණි ඡිනි රක්භහි  ඡඹසිගව
තුඩහ ඳත්තිනිගේ විභහි  රයගගහ භධුබහෂිණි
තුඩුගේ ගෞභයහ භහිණ
තුගේ ගභගේ ප්රහනි භගවේෂිකහ
ගතජනි භහන්නක්කහය ද සිල්හ
ගති කඩ ඳල්ි ඹ ගුරුගේ යවින්ග ගුණේධන
ගති ගගොඩ ඳල්ි ඹ ගුරුගේ තිිණණි දිල්රුක්ෂිකහ
ගතල්රඹුය විතහනගේ නදීකහ ගනළුම්
ගත්නුය වළන්දිගේ ලයහභණී දිල්රුක්සිකහ
ගත්යහ තන්ත්රිගේ අශිකහ ගකෞලරයහ ප්රන්නදු
දගගකොළු කළුආයච්ිචගේ මුද්රහ තයගගනී
දගගකොළු ගභගේ අනුයහධහ දභහි  රඳසිගව
දගගේනිඹ ආයච්ිචගේ දිනුෂි දුරගකහ
දක්ෂිරහ උදඹගගනි යණක
දඩල්ර ගකොඩිකහයගේ ගරනි හගරිකහ භධුන්ති
දඩල්රගේ දිනුෂි ශිමරුකහ රක්භහි 
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දනගජනී ඳල්ි ඹගුරු
දනීහ දගේණු මුණසිගව
දනහ නදීහනි ක්ළල්ර ගභගේ
දන්ඔත්ගගොඩ ගභගේ උදහරි නිේභරහ
දන්ගදනිඹ ආයචීිචගේ චහභය ප්රලහේ
දන්ගදනිඹ ආයච්ිචගේ රයගගහ වෂිනි
දන්ගදනිඹ ආයච්ිචගේ තිිණණ බුේධික
දම්ඳවර චන්දවිභර ිමමි
දම්භරගේ චහභරී දිල්රුක්ෂි
දරුමුය ගවට්ටිගේ වේණී
දේලණ ශ්රී තරිදු භයවික්රභ
දේලනී ඉගේහ ගවේහභනගේ
දරළල්ර ගවේගේ යසිකහ දේලනී ම්ඳත්
දරළල්ර ගවේහගේ චරනි භගජුරහ
දලුගගොඩ ි ඹනගේ නදිකහ ගවින්දි
දනහඹක මුදිඹන්ගරහගේ චන්ද්රිකහ කුභහරිවහමි
දසුන් කහගචන කසතුරිආයච්ිච
දසුන් භධුහන් සුඵසිගව
දවනහඹක ඈඳහගේ නදීලහ උදඹහගගනී
දවනහඹක ගඹහ දභහි  දවනහඹක
දවනහඹක නහඩකන්දගේ නියගජරහ ප්රිඹදේලනි
දවනහඹක ි ඹනගේ චීත්රරහල් ගේලප්රිඹ
දවනහඹක ි ඹනගේ ගම්කරහ
දවනහඹක ි ඹනගේ ිචනි අන්තිකහ
දවම් ධනගජඹ කුරු්පපු
දළුගගොඩගේ ගඹහන් රැක්භහල් චමින්ද
දහනඳදුයගේ භගනෝේ අගඡුර
දහඳන දුයගේ ප්රිඹහනි උගේශිකහ
දහඳන දුයගේ රක්ෂිකහ දිල්ගඛනි ගනයත්
දික්ඕවිට කගකහනම් ගභගේ භධුහ වන්ති
දික්කුඹුයගේ භධුහ රුනි
දික්භහදුගගොඩගේ රපිකහ දභහි 
දික්භහදුගගොඩගේ ලහනිකහ දිල්රුක්ෂි
දික්ළල්ර ි ඹනගේ ප්රබහෂි රයන්දිකහ
දිේගව යණක ආයච්ිචගේ දනි නිගරහ
දිණිති හමින්දි ල්ගභ ඊලසය
දිනිහ නගඹෝමි රුන්ඳතියණ
දිනුජි දක්ෂිකහ විතහයණගේ
දිනුහ දභහි  ගවටිටිආයිචච්
දිනහ තරිඳුනී ි ඹනගේ
දිනහ රුනි ගවේහඵටගේ
දිනෂී ගඹහහනී යණසිගව
දිගන්හ භදුහනි විතහයන
දිගන්හ ගයෝවනී ඉගල්සිගව
දිමුතහ යගගනී වික්රභසිගව විතහන
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දිමුතු ිචන්තක ඒකනහඹක
දිමුතු රක්භහි  භරය ආයච්ිච
දිඹගව ඩුගේ චතුය රක්හල්
දිඹගවගේ ධනුසකහ න්ධයහ කුභහරි
දිඹගු ඵඩතුයහගගයි ධනුසක ම්ඳත්
දිඹදහ ගභගේ රයගගහ රක්භහි 
දිි නි තයගගහ ගම්භන්පිර
දිි නි භදුෂිකහ ගවේහ යත්නවීය
දිි නි රකීහ විගජ්සිගව
දිි නි ලයහභලී කළකුණගර ඳතියණ
දිි නි භයවික්රභ වියසිගව
දිලුහ අභහි  යණසිගවගේ
දිලුෂිකහ චන්දිභහ විදහනගභගේ
දිල්ි මුණි ිචත්රහ කහන්ති
දිල්ි මුණි ගේන්දි
දිල්ලහනි චතුරිකහ වීයසිගව
දිවිතුය ගභගේ ගවහනි ගකෞරයහ
දිවිතුගේ ඵදරගේ වේශිකහ උදඹන්ගනී
දිේගරඳ විදහන ගභගේ රුණි පුභහි කහ
දිලහනි නඹනතහයහ ජඹගේකය
දිහනහඹක චන්දිභහ දිල්රුක්ෂි
දිහනහඹක මුදිඹගගේරහගේ භගනොජ් ලයහනක
දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ භගවේෂිකහ රක්භහි 
දිහනහඹකගේ නදීහ භධුහනි
දිහනහඹකගේ ප්රිඹන්දහ දිහනහඹක
දිසනහ දේලනි දිහනහඹක
දිසනහ ඵහරසරිඹ
දිසනහ භධුහනී ගකොඩිතුක්කුගේ
දිසනි ගම්කරහ විදහනඳතියණ
දීගගොඩ ගභගේ ඔභහි  ත්යණි
දීපිකහ නිරන්ති සුඵසිගව
දීපිකහ භහි  යණසිගව
දීඹගව ඩුගේ දිගනල්කහ දදිනිති ජඹයත්න
දු ගගොඩළල්රගේ රක්සමි අගේසිගව
දුමිණි පින්යහ ජඹේධන
දුගම්හ විභන්දී වීයසරිඹ
දුඹුටු ආයච්ිචගේ දිභහි  නිරගකහ
දුේගහ උභඹහගගනී යණවීය ආයච්ිච
දුරගජලී චහමිකහ උඹන්ගගොඩ
දුරහනි ලෂීකහ ජඹතුගග
දුරහනි හි කහ භයජී
දුරහන් කහගචන අගේවික්රභ ධනඳහර
දුරහරී දිල්මිකහ භරආයච්චී
දුරහහ භධුහනි මුණසිගව ගවේගේ
දුලීකහ තයගගනී විගජ්වීය
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897703327V
860943492V
927823390V
908202520V
938572453V
856903370V
945980621V
925923397v
846782192V
838155049V
905213822V
918410872V
925342602V
927170990V
945830352V
955302729V
916512082V
886502885V
900343809V
908420780V
897812355V
925073806V
855810573V
198566000190
875633589V
917250472 V
938610541V
875150413V
906882388V
937540221 V
897903610V
928123707V
945172070V
895051985V
937841280V
935641233V
935542065 V
927021803V
930542644V
927844800V
199355800404
817543405V
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දුලීකහ දිල්ලහනි ඳතියණ
දුහනි අගේවික්රභ
ගදනිඹත්ත කගකහනම්ගේ ධනුසකහ භධුහනි
ගදනිඹත්ත කගකහනම්ගේ සුපුනි ශිල්පිකහ
ගදනිඹත්ත කන්කහනමිගේ හන්ත කුභහය
ගදභට ගවට්ටිගේ ප්රහදි අගේහ
ගදභට ගවොට්ටිගගයි නදීහ නිලහගජි
ගදභටඳස ගේදයගේ දකිර භධුලන්ක
ගදභටඳසි ඹනගේ අගේර පියුභලී
ගදයිඹන්දය ගභගේ ඉහයහ රක්භහි 
ගදමුණි තුහරි
ගදර ගගොඩගේ පුණයහ ජඹගගනි
ගදවුන්දය තයහදිගේ පුේණිභහ
ගදේන්දය ි ඹනගේ උභඹගගනී ගේඛහ
ගදසකුඹුය දනහඹක රිමරු භධුලගක
ගදිම කුඹුයරහගේ ිචනි නිගම්හ විගජ්යත්න
ගදිමගසගඳගන් තයගගනි බුේධිභහ
ගදිමගව ත්තගේ ඉභේහ උඳනි අභයසිගව
ගේනහයහඹන රුිචයහනී
ගේපුය ගේගේ නිරන්ති කුභහරි
ගේසිරි නහයහඹන ගම්භහචහරිගේ ලමිරහ ගඹහෂිනි
ගේසිරි නහයහඹන වේණි චතුයහනි
ගේහරමුල්ර ගභගේ තනුජහ දිල්රුක්ෂි
ගේිමගග නදිලහ ප්රිඹගගහ
ගේිමනී විදහ ප්රබහධි කුභහයගේන
ගදොඩගගගොඩ ගභගේ නිගරහ භධුහනි
ගදොඩන්දු ගවේහවිතහයණ ඩුගේ ගගේෂි ලයමිකහ
ගදොන් ග්පදුරු ි ඹනගේ කභරහගගනි
ගදොන් ග්පදුරු ි ඹනගේ දින මිත්
ගදොන් ග්පදුරු ි ඹනගේ ශ්රීඳහලී න්ධයහ ගජීනී
ගදොන් ප්රළන්සිසකු යළුගේ මුදි ගේ දුනි වගසිකහ
ගදොන් දුනි ලහනිකහ විතහනගේ
ගදොමගම්භන භල්රුසගේ ඳේභ රරනී බුේධිකහ දනහඹක
ගදොමගගොඩ ගභගේ චහනිකහ ගගනවියත්න
ගදොමගගොඩ ගභගේ බහගයහ භදුබහෂිණි
ගදොමගගොඩ ගභගේ දුනි ත්රහ ගගනවියත්න
ගදොරමුල්ර කම්කහනම්ගේ චමිරහ ල්කභහි 
ගදොගල්ත්ත ගභගේ තනජහ ප්රහදි
ගදෝන ලුහන්ති ගල්ෂිකහ
ධනීහ තරින්දි ගවේහගේ
ධනුශිකහ විදුන්ති කුභහනහඹක
ධනුසක භවනහභ යහජඳක්
ධනුසක රුන් විගජ්ේධන
ධනුසකහ භධුභහි  විගජ්සිගව
නත්රහ වසිමි

935280214V
936383181V
915440134v
935922739v
900952660V
90574667V
917501246V
199431003780
868501219V
897090295V
937771606V
925253189V
885802877V
9369409119V
931592050V
948442868V
846793933 V
926311212V
925812536V
935861160V
856140245V
886430442V
816061750V
916634455V
856914259V
898180824v
918203877V
197959010058
932402220V
876513625V
948572389V
947073133V
895642711V
916661860V
926482629V
199483202803
855501651V
925612065V
925701920V
907710181V
946881805V
900173806V
923571370V
928653552V
905680234V
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නදි රක්ෂිකහ ම්ඳත් වීක්රභසිගව ජඹගේකය
නදිකහ සුයගගි භේදුභගේ
නදීකහ ප්රිඹදේලනී විදහනගභගේ
නදීකහ රක්භහි  අන්ද්රහවළන්නදි
නදීකහ දභහි  කුභහරු
නදීලහ භධුහනි න්නිආයිචිච
නදීලහනි දී්පතිකහ ජඹමුනි
නදීලහන් කසුන් තයගග ගකොකහර ඳතියණ
නදීහ රක්භහි  ගභගේ
නදීහ ගේන්දි ගවේහ ගභගේ
නදුන් උදඹගග භල්ත්තගේ
නදුමි යජුමිකහ ප්රදිනන්දිස විගජ්වික්රභ
නඵද වීතහනගේ බහගයහ දිල්වහනි
නභයත්න ගවට්ටිගේ නුන් චතුයගග
නම්බුකහය ගභගේ ිචනි ගකෝෂිරහ
නම්මුණි ආයච්ිච ගවේහ ළල්ගවේනගේ දීපිකහ ප්රිඹදේලනී
නම්මුනි ආයිචිචගේ තයගගහ භහි  ගේනහධිය
නම්මුනි ආයච්ිචගේ ඉගේහ ගේනහයත්න
නම්මුනි ආයච්ිචගේ උදහය චම්පික භවහනහභ
නම්මුනි ආයච්ිචගේ ගගන්ලහ උදඹගගනි ගේනහයත්න
නම්මුනි ආයච්ිචගේ චතුය යහගජන
නම්මුනි ආයච්ිචගේ චතුරිකහ දභහි 
නම්මුනි ආයච්ිචගේ චමින්ද නිලහන්ත
නම්මුනි ආයච්ිචගේ ඩිරහනි ජඹසිගව
නම්මුනි ආයච්ිචගේ දිරහනි භධහ රෑඳසිගව
නම්මුනි ආයච්ිචගේ දිි නි ශ්රිභහි 
නම්මුනි ආයච්ිචගේ නදිකහ ප්රිඹදේලනි
නම්මුනි ආයච්ිචගේ නදිහ චතුයගගනි
නම්මුනි ආයච්ිචගේ නිගයොහ රක්භහලී
නම්මුනි ආයච්ිචගේ ගනයගජනහ පියුභහලී
නම්මුනි ආයච්ිචගේ භගනෝරි රක්භහි  චන්ද්රදහ
නම්මුනි ආයච්ිචගවේහ ළල්ගවේනගේ දිනහ රක්භහි 
නම්මුනි කගකහනම් විදහන භවදුයගේ නිගයෝහ භදුභන්ති
නම්මුනිඅයච්ිචගේ අනහ ගජිනි
නම්මුනිආයච්ිචගේ ඉහයහ දභහි  තිරකයත්න
නඹුටන්න ඵඩල්ගේ අලහනහ දිනි ගවගසි
නඹනහ කුභහරි ජහතුගග
නයිදුහ දුය ඉගකහ ජනහනී
නයිදුහ දයගේ නිගරහ දභහි 
නගඹෝමි දභඹන්ති කුඩහගවේහ
නයසිගව දිරගකහ
නල්රගඳරැභගේ උගේනි ප්රිඹගකහ
නල්රගඳරුභ අයච්ිචගේ ඉරගග දභහි 
නවුරුන්නගේ දිසනහ ගගගහනි දේශිකහ
නගෝදයහ ගදීඳනී නහනහඹක්කහය ඹහඳහ

857383060V
828432389V
826913835V
825914625V
895302988V
876520770V
926280252V
891691882V
887713170V
198885000723
930182028
876363399V
896342380V
940473071V
927552043V
898251314V
916324030 V
918312315V
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886140754V
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925773140V
873051566V
198979904534
887882355V
955883578V
866922454V
945791578V
198263100642
947270303V
935153379v
846162399V
198956700405
836391640V
917952663V
938304084V
886062915V
928643611V
927620715V
848462888V
906542633v
856231275V
805490470V
958353065V
938592993V
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නහඋරුන්න ඳල්ි ඹ ගුරුගේ තිිණණි දීඳභහි 
නහඋල්ගල් ඳතියත්නගේ ජිනි ලශිකරහ
නහඔටුන්න ගභගේ චන්දුරහ නිගභෝේ කුභහරි
නහඔටුන්න ගභගේ තහරුක දිල්ලහන්
නහඔටුන්න ඵඩල්ගේ අගච්නී වේහ ගවන්සි
නහඔටුන්න ඵඩල්ගේ ගකෞලරයහ ධනගජි
නහකුළු ගමු ගභගේ ඉහගකහ රක්භහි 
නහගල් මුල්ගල් මුද්රකහ යගගනී
නහගසිගව කුභහයන්නළගවරහගේ අගකහ ශ්රීභලී
නහගවගේ රයගගහ භහි 
නහගගොඩ ගභගේ තරිඳු යගගනහත්
නහගගොඩ විතහනගේ ගප්රගභෝදි දිගන්ෂිකහ
නහඩ කන්දගේ හනිකහ ප්රගඵෝධනී
නහඩකන්දගේ පුසඳකුභහය
නහද කන්දගේ චරිත් භදුගක
නහනඹක්කහය දේලනී ගවේභන්ත නහනඹක්කහය
නහනඹක්කහය ම් ඳටඵළදි ගදිමගසඳගේ භයුම්
භධුභහි කහ
නහනහඹක්කහය කළුඵහරගේ නුන් ම්ඳත්
නහනහඹක්කහය ගනත්තසිගවගේ තිිණණි
නහනහඹක්කහය ඵදුන්ගගොඩගේ චහභනී ජඹභහි 
නහනහඹක්කහය භහයගවත්තගේ රන්ති ඉගයෝහනි
නහනහඹක්කහය ම් කුරු්පපුගේ භදුහ වගභහි 
නහනහඹක්කහය ළ කණ්ඩම්බිගේ යලසමිත් නගෝේ
නහනහඹක්කහය විතහනගේ ලශී භධුබහෂිනි
නහනහඹක්කහයම් ිමනිදුභ ි ඹනගේ සුගේස ප්රහේ කුභහය
නහභල් භදුගක ඳයණවිතහන
නහභල් ගජී ගභගේ
නහයිමිඵරගේ වහන් තයගග අනුරුේධ
නහි කහ අගඹෝමි භයවික්රභ
නහවුරැන්නගේ දිරගකහ වගනි විගේයත්න
නිගක්රහ නිත්මි භයගේකය විදහනඳතියණ
නිපුණ ආයච්ිචගේ භල්හ ප්රගසි
නිපුනි නිකහ ගරොකු ගර්පඳත්ති
නිභන්ෂි මුධිණි විජඹසිරි
නිභහි  ගනල්කහ ගභොගවොට්ටි
නිගම්හ භවහනහභ
නිගම්හ භයනහඹක
නිගයෝනී භධුන්ති ගකොභගගගොඩ ආයච්ිචගේ
නිගයෝහ ප්රිඹදේලනී විගජ්සුන්දය
නිේභි  ලහනිකහ විතහන
නිරගකහ භදනසිගව
නිරගකහ ලයහමිනි රදිරිආයච්ිච
නිරක්ෂිකහ ප්රහදි ගවේහ භහනගේ
නිරන්ති ධේභයත්න

885142729V
945772948V
898031772V
933600742V
907773655v
935970164V
925481629V
907902668V
898421473V
876963426 V
853614092V
946692620V
938634246V
199218103902
890925170V
887520232V
895211311V
198232201223
937620136V
895783897V
858580099V
935562554V
872292250V
887110492V
891702000V
930480134V
922444137V
932330482V
855452421V
916852290V
915671136V
946602698V
906863588V
199481502894
197863202820
199364200400
877312542V
906943891V
908291573V
938022933V
895763195v
805740329V
198853300690
845921083V
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නිල්මි ප්රතිබහ රගගොඩවිතහයණ
නිල්ළි  ගභගේ චහනක භධුහන්
නිල්ළි  ගභගේ දිරක්ෂි භධුෂිකහ
නිලහනි කලසමියහ රදිරිසිගව
නිලහනි දගේඛහ ගවේහ භේදුභ
නිලහන් ප්රදි්ප කුභය ගවේහ ඩුගේ
නිහදි යන්දිකහ යණවීය
නුයන්ග දරු ප්රිඹලන්ත අගේවික්රභ ගුණයත්න
නුන් තහයක ගත්තසිගව
නුන් ඳවිත්ර ඵසනහඹක
නුන්කහ කසුන්තහයකහ අගේසිගව
නුන්ති බහගයහ භයසිගව ගුණගේකය
ගනවිල් ඳතියණගේ රයන්දි අරුගනෝදහ
ගනොරි ප්රහධිකහ අන්දිරික්කු ජඹයත්න
ඳටඵළදි භේදුභහගේ ඉන්ති ලෂිකරහ
ඳටඵළදිගේ භේදුභහගේ වේනී ලහමිකහ
ඳටිටි දුයගේ යදිකහ රක්මිණි
ඳතිනහඹක ඳතිනහගගොඩගේ ප්රහදිකහ භදුභහි 
ඳතියණගේ දුරහජ් දිල්වහන්
ඳත්තිනි ගදගේ දීපිකහ දිල්රුක්ෂි
ඳත්තිනිගේ උගම්ස කුභහය
ඳනන්ගරගේ රුනි අ්පයහ
ඳනන්ගරගේ ජඹනි දේලනී
ඳනහකඩු කගකහනම්ගේ ගටක්ෂිකහ දනුසකි
ඳනහකඩු ගභගේ අරුණ ලහන්ත
ඳනහකඩු ගභගේ උභඹගග දී්පති කුභහරි
ඳනහකඩු ගභගේ කුභහය ම්ඳත්
ඳනහකඩු ගභගේ නදීහ ප්රිඹගගනී
ඳනහකඩු ගභගේ සුබහෂිණි බහගයහ ගභගේ
ඳනහකඩු ගභගේ, නදීකහ ප්රිඹදේලනී
ඳනහර කගකහනමිගේ ඉහනහ ගනල්කහ කුභහරි
ඳන්නින්න ගභගේ ඉහයහ තිිණණි
ඳන්නිර ගභගේ දමිලහ ඹහනි දිල්රුක්ෂි
ඳඵයහ ඉන්දීරී දිහනහඹක
ඳඵහෂි භධුයගගි විගජ්සිගව
ඳම්ගඵොක්ක ආයච්ිචගේ ශ්රිභහි  ගේදුණු සුගේකහ
ඳයගව අදුයගේ උගභිහ
ඳයගව දුයගේ ඉගකහ භදුයගගි
ඳයගව දුයගේ ලහනිකහ ජීනී කුභහරි
ඳයගව දුයගේ න්ධයහ දිල්වහනි
ඳයණ විදහණගේ දීඳශිකහ භල්හනි වීක්රභයත්න
ඳයණ ගභගේ අනහ දිල්වහනි
ඳයණ ගභගේ අයවින්ද රැන්
ඳයණ ගභගේ දේලන ගකොතරහර
ඳයණගභගේ ලහනිකහ

937533179V
931122053V
958502680V
847983884V
933981174V
811071480v
926201468V
920790011V
930492329V
198017101502
907412164V
937940203V
905650920V
808200465V
905070088V
199469203877
928032752v
199473600590
911860716V
896522612V
890384145V
895022233v
928281337V
938421722V
771281575V
858094160V
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896901710V
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935933200V
916890133V
925581569V
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948613301V
928094278 V
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855613727V
918030719V
938452709V
935792258V
89855062V
198216301777
810530847V
9256433016v
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ඳයණ ගභගේ ලහන්ති ගල්ඛහ
ඳයණ ඳල්ි ඹ ගුරැගේ උපුල් භදුගක
ඳයණ ඳල්ි ඹ ගුරුගේ ඉහයහ භධුහනි
ඳයණ භහනගේ වසිනි ගනත්භහ
ඳයණ ි ඹනගේ රතිකහ
ඳයණඳල්ි ඹගුරුගේ රයගග ප්රදී්ප
ඳයණවිතහන ගභගේ යගගන අමිර කුභහය
ඳයන ඳල්ි ඹගේ තිහයහ ගඹත්රි
ඳයනඳල්ි ඹ ගුරුගේ ගයොහන් රුක්භහල්
ඳරගසිගව ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ගවහනී ලෂීප්රබහ
ඳරගසිගව ඳතියණගේ පියුමි නදීලහනි
ඳරමුයඹරහගේ ඉන්දුනිකහ ගයෝජනි ගුණයත්න
ඳරවින්නගේ සුමුදු භදුභහි 
ඳල්ි  මුල්ර කපුගභගේ නදි ලෂිකරහ දිල්රැක්ෂි
ඳල්ි මුල්ර කපුගභගේ තුසිත මිය
ඳල්ි මුල්ර කපුගභගේ ගයොසනි ඉහය අන්ති
ඳල්ි මුල්ර ගවහ ගීතගනගේ තහරුකහ රුගගනී
ඳල්ි මුල්ර ගවේහ ගීතගනගේ ප්රනීත් දිල්හන්
ඳල්ි ඹ ගුරැගේ රුවිනි රිහනහ
ඳල්ි ඹ ගුරුගේ භල්කහ චහභරි
ඳල්ි ඹගුරු සුභහි  භධුබහෂිණී
ඳල්ි ඹගුරුගේ ලේමිරහ උදහරි භධුන්ති
ඳල්ි ඹගේ චම්ඳහ දිරහනි
ඳල්ගරගභ ගම් ආයච්ිචගේ ප්රන්න
ඳල්ගල් ගම්ගඵොඩ හුම්පුයගේ රක්සමි වියහජ්
ඳල්ගල්ගන්ගගොඩ හුම්පුයගේ ජනිත් විමුක්ති අගේයත්න
ඳල්ගල්ගම්ගගොඩ හුම්පුයගේ දිල්කහ සුනිල් වික්රභසිගව
ඳල්ගල්ගගදය කුමුදුනි චතුයගගනී වීයගකෝන්
ඳවිත්රහ ඉන්දීරී ගගනවියත්න
ඳවිත්රහ දිල්වහරි ි ඹනරුන්
ඳවිත්රහ දභහි  ගවට්ටිගභ
ඳන් යවිභහල් අගේවික්රභ ගුණයත්න
ඳන් ගවේහ කළුඅන්නක්කගේ
ඳවර යණවියගේ අජිත් කුභහය
ඳවරගගදය ට්රීඩහ නිගයෝණී කුභහරි ඳවරගේ
ඳවරගේ තභහයහ ප්රිඹදේලනී
ඳවරගේ නදීලහ යත්නභහි 
ඳවශ විතහනගේ දිලුම් පුසඳ කුභහය
ඳශගගසිගව ගකොඩිතුක්කු ආයච්ිචගේ ගවේහන් භධුගඛ
ඳශඟසිගව ගකොඩිතුක්කුගේ පුබුදු ප්රිඹදේලන
ඳහගචහරහ විදහනගේ අජිත් ප්රිඹන්ත
ඳහතහ ආචහරිගේ නිතිනි ගෞභයහ
ඳහනමුල්ර ආයවිේගේ රුනි ප්රහදිකහ
ඳහයමි ගකල්ඳනහ භයසිගව
ඳහයමී භගවේෂිකහ අරව්පගඳරැභ
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ඳහගය ගගදය ගනෝජහ දේලනී කරුණහතිරක
ඳහරටුගේ ජඹභහි 
ඳහරහ තන්ත්රිගේ තහරුකහ දිල්කාහණි
ඳහරහ තන්ත්රිගේ දිල්වහනි හනහ
ඳහවුලුහ ගවේගේ දිල්රුක්ෂිකහ
ඳළටිකිරිගේ ඉදුනිල්ගජීනී වික්රභයත්න
ඳළතුමි භහදිනි කරුණහනහඹක
ඳළරගඳ ගභගේ දිගන්හ ප්රගඵෝදිනි
ඳෆගඵල්ර අ්පපුවහමිරහගේ තිිණණ භධුගඛ
පිටර ගභගේ ලහනිකහ උදඹගගනී
පිටිවිර ි ඹනගේ ඉහන් ප්රදී්ප කුභහය ගභොගවොට්ටි
පින්නගගොඩගේ සුධීය ම්ඳත්
පින්නදු ගවේහ තක්ෂිරහ විගනෝදහනී ද සිල්හ
පිඹදි ගභගේ තිිණණි නිගරහ
පියුමි චතුරිකහ ඳශඟසිගව
පියුමි දේලනි ගවට්ටිගේ
පියුමි බිගකහ යණසරිඹ ජඹගේකය
පියුමි භහගන්කහ භහදුගගොඩ
පියුමි ශිගයෝමි භයවික්රභ
පියුමි සුගරොචනහ දිල්වහනී ජඹසිගව
පියුමිකහ ගේලහනි ඳතියණ
පියුම් චතුයහනි විතහයණ
පිරදු ගරොකුගඵෝගවත්තගේ ශිමරු රුන් චහභය
පිරදු ගඵෝගව ත්ගත් ඉඳුණි
පිරද භහනගේ උදහශිනි ඉසුරිකහ රක්භහි 
පුගිචගවේහගේ ිචනි ඉභල්හ රක්හනි
පුජය කඩිිමරගගර පිඹනන්ද ිමමි
පුජය යන්ෆගගොඩ ඤහණයතන
පුජය යන්ෆගගොඩ ඤහණයතන
පුජය වක්භණ අනුරුේධ ිමමි
පුනමී ක්රිසගකොමිබුගේ තිිණණි ප්රහදිනි
පුක්දණ්ඩහ මුවන්දියම්ගේ ගකහ රයන්දි
පුක්දණ්ඩහග ිචනි භධුෂිකහ වීයසිගව
පුහුල්ළල්ගල් ගරොකු ආචහරිගේ චතිකහ භදුයගගි
පජය අම්ඵර යතනගෝභ ිමමි
පජය කටුන සුදසසි ිමමි
පජය පීල්ගල්ගර සුභනගජෝති ිමමි
පජය රගත්ගත් ඳඤසඤහගේන
පේණිභහ යන්යණි කනක්ක ගවේහගේ
ගඳත්පඳ හඹක්කහය ගවේහගේ නිහයහ දිල්රුක්ෂි
ගඳත්තහ තන්්රීගේ රුනි ක්රිහන්ති
ගඳයමුණ කගකහනම්ගේ උදහය ිචන්තක
ගඳයමුණ ගභඇතිගේ කශයහණි යභයරතහ
ගඳරුම්පුල්ි  ආයච්ිචගේ ප්රහදිනී වගසිකහ
ග්පඩිකන්ද භනන්නරහගේ උග්පන්ද්ර ඉගයෝස මීය
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ග්පදුරැ ආයච්ිචගේ රැකෂි නදීකහ
ග්පදුරු ආයච්ිචගේ ඉගනෝහ වීයසිගව
ග්පදුරු ආයච්ිචගේ ජඹමිණි
ග්පදුරු ආයච්ිචගේ දිල්රුක්ෂිකහ කල්වහරි
ග්පදුරු ආයච්ිචගේ නිම්මී නිගකහ
ග්පදුරු ආයච්ිචගේ සුපුනි සිතහයහ විගජ්සිරි
ග්පි  තන්ත්රිගේ ප්රිඹන්ති රක්භහි 
ග්පි ආයිචචීරහගේ ශියන්ති දිඳන්ශිකහ ග්පි ආයිචචී
ගඳොතුමුල්ර කගකහනම්ගේ බුේදිකහ දභහි 
ගඳොල්ත්ත ගභගේ චන්ද්රිකහ ගවේභභහලී
ගඳොල්ත්ත ගහල්රගේ ගදොන් සුයගග උගේනි භයවික්රභ
ගඳොල්ත්ත ගවේහ ගහල්රගේ ප්රගභෝේ චතුයගග
ගඳෝයම ඳතියණගේ ඉසුයගගි ගකෞි 
ප්රතහඳ හඹක්කහයගේ චහමිකහ අනුයහධහ
ප්රතහඳගේ චමීහ ජඹහනි
ප්රතහඳසිගව ආයච්ිචගේ අනහ රක්භහි 
ප්රතහඳසිගව ආයච්ිචගේ නිගම්හ චතුයගගනී
ප්රතහඳසිගව ආයච්ිචගේ යජිකහ
ප්රතිබහ වගභහි  ගල්රගවේහ
ප්රත්ඹහ ප්රබහසරී ගවේහ ලුනුවිර
ප්රදීඳහ කුභහරි විදහනගභ
ප්රබුේධි දිල්වහනි විගජ්සිගව සිරිේධන
ප්රබහනි වීයතුගග හකිසට
ප්රමුදි භදුභහි  ගවේන්ද විතහයන
ප්රමුදිතහ අගජලී භයවික්රභ
ප්රවිණි ප්රබහශිණි ඒකනහඹක
ප්රගගි ගකොඩිතුක්කු
ප්රහදනී දිල්ි මුණී
ප්රහදි ගටක්ෂිරහ යහජඳක්
ප්රහදි යහජඳක්
ප්රහේ ගයෝන කුභහය අළුත්ගේ
ප්රළන්සිසකු ඵදුගේ ඉගම්හ ගේන්දි
ප්රිඹදේලනි විගජ්වික්රභ විදහනඳතියණ
ප්රිඹහනි දීපිකහ දවනහඹක
පදිරිසිගවගේ භදුන්ති දිගන්ෂිකහ
ඵගගමුගේ තරුෂි
ඵටඅදුය මීඇල්රගේ බුේධිකහ ප්රනහමි
ඵටගගොඩ කගකහනම්ගේ ගඹන්ති දභහි 
ඵටුන්තුඩහගේ කන්කහනම් ගභගේ ඳවන් ඳඵය
ඵටුවිට ආචහරිගේ කළළුම්
ඵටුවිට ගම්ආචහරිගේ නදීකහ චන්දිභහ
ඵටුවිට ි ඹනගේ පියුමි වගසිකහ
ඵඩල් මුවන්දියම්රහගේ අනුඳභහ දිරහනි
ඵණ්ඩහය කපිරගේ ගප්රම්රහ යවිවගසි
ඵණ්ඩහයනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ කහන්ති භන්භලී

198785901950
197783001202
885123759V
905273434V
915992579V
928060047V
846820697V
898363520V
198785702882
866543534V
198084104104
932831856V
895503622V
807351206V
199374000594
897903148V
198857502624
886303882V
926330187V
199351000208
895011231V
888392270V
928210960V
955213637V
907924246V
937872844V
948353792V
197764410062
935053196V
937152221V
941211291V
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197965703767
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907182436V
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887583374V
941961053V
912544532V
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937270593V
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927594404V
945051540V
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ගුණඳහර
ඵතරත්තගේ යශිකහ නිගයෝනි
ඵතීගභ ගමිභහචහරිගේ නිලහන්ති
ඵදක ආයච්ිචගේ කහන්චනහ නිෂිකහ භධුහනි
ඵදක ආයච්ිචගේ ජහනක පුසඳකුභහය
ඵදුඅයගම කගකහනම්ගේ තනුජහ යගගනී
ඵදුේදීන් රිෂහස
ඵේද කයන ට්ටම්බිගේ දිනහ තයගගි
ඵේගදගභ ගනවියත්නගේ කසුනි නිගරහ
ඵනියර ි ඹනගේ භන්
ඵනීගේ සුයගගිකහ සේණභහි 
ඵමුණහවිට ගභගේ චතුයගගි
ඵමුණුසිගව ආයච්ිචගේ ගඹහන් සුයගග
ඵමුනුසිගව අගේේදන නි න්ද ප්රදී්ප කුභහය
ඵරපිටිඹ ි ඹන ආයච්ිචගේ තිි ණි ගකෞලරය
ඵරසිගවගේ වසිනි නිගරහ
ඵසුණු මුදිඹන්ගේරහගේ භයුමි යහජක්ෂ
ඵසනහඹකගේ තිි ණි ලහනිකහ
ඵහනගරගේ චතුරිකහ ප්රිඹදේලනී
ඵහනගගොඩ විතහනගේ ප්රිඹගගනි ජඹතිරක
ඵහර උඳහකගේ නදීයහ භධුලහනි
ඵහර කභදි වළන්දිගේ දිනුකහ චතුයහනි
ඵහරගභගේ අගක කුභහය
ඵහරගේ සුගේස ඉන්දික ප්රිඹදේලන
ඵහරසුරිගේ ජහනක පුසඳ කුභහය
ඵහරසුරිඹගේ මිය ගයෝහන්
ඵහසුරි උග්පන්ද්රහ යණතුගග
ඵළේගද කගකහනමිගේ උගේෂිකහ භදුලහනි
ඵළේගද කගකහනම්ගේ චන්ද්රහනි
ඵළේගේ ගභගේ ගජීනී
ඵළමරැන්දගේ භදුයගග මිඳත්
ඵළයගභ ආයච්ිචගේ ඉගේහ නඹනී ඵළයගභ ආයච්ිචගේ
ඵළයගභ ආයච්ිචගේ චන්දිභහ දභහි 
ඵළයගභ ගමිභහචහරිගේ දුසනි සුගරෝචනි ගුණගේකය
ඵළයගභ ි ඹනගේ දිි නි භදුන්ති
ඵළයගභ ි ඹනගේ රුවිනි භධුෂීකහ
බිමිඵහ සුයදිනි විදහනඳතියණ
බිඹන්ර විතහනගේ මිතුන් භයවික්රභ
බිගේන්ද්රහ වේණී මුණසිගව වික්රභයත්න
බුේධි ඒනි දිහනහඹක
බුේධි තරුෂි ලයහමිකහ වීයසිගව
බුේධිකහ ප්රිඹදේලනී යණසිගව
බුේධිකහ රක්භහි  වීයගකොන්
බුේධිභහ කශණි විගජ්සිග ඳතියණ
බුමිඳු ගලවහන් ඒකනහඹක
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907761983V
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941222030V
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937540671V
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927062216V
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199200202510
917784000V
938104310V
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83666159V
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බුරත් ත්ගත්ගේ දිි නි දිි රුක්ෂි
බුගල්ගගොඩ ආයච්ිචගේ රුිචරු වග
ගඵගගමු කගකහනම්ගේ නිලුෂිකහ භහි 
ගඵගගමු කගකහනම්ගේ ලහි කහ රක්භහලී
ගඵන්ගතොට ආයච්ිචගේ භගජුරහ ගගෝතමි
ගඵයර ි ඹනගේ රක්භහි  පින්සි
ගඵොගවපිටිඹ ගභගේ විසමි චභත්කහ
ගඵොග්පගගොඩගේ ගේනහි  චභති ගුණගේකය
ගඵෝගවත්තගේ නදීහ නිරක්ෂි
ගඵෝදහවළන්නදිගේ ඉහයහ භධහනි
ගඵෝදහගවේහ වේහ ශ්රිඳහි  කුභහරි
ගඵෝධහගවේහ කරයහණි ප්රිඹගගිකහ
ගඵෝපිටිඹ ගභගේ ඳන් තිිණණ හයගග
ගඵෝපිටිඹ විතහනගේ නදිකහ භධුලහනි
ගඵෝපිටිඹ විදහන ගභගේ දුරගජිි  භධුයගගි
ගඵෝග්ප ආයච්ිචගේ මුද්රහ භහි 
භගගි කහ ි ඹනගේ
භගජුරහ දිල්රුක්ෂි දිහනහඹක
භඩර ගභගේ භදුකහ දීභන්ති
භඩිව ඊලසයගේ අගක රක්භහල්
භඩිගව ආයච්ිචගේ බුේධිනී ඉහරිකහ ගුණේධන
භඩිගව ගවේහගේ ඉගනෝකහ පිඹදේලනී
භත තන්තිරිගේ ජඹනි දීගන්ෂිකහ
භතඟවීය කගකහනම්ගේ ගයෝජනී භල්කහන්ති
භති කවින්ද ගගනවියත්න
භතුගභගේ ගඹහන් රුසිරු
භගතස ගවේහ රුන්තිකහ භධුහනි
භත්තක ගභගේ අගේලහ කල්ඳනී
භදගගගොඩ ගහේදි ඉහයහ පියුමි යගගර
භදනහඹකගේ භගජුරහ දේනී
භදයසිගව භහතයගේ දිල්රුක්ෂි නගඹෝමි රගකහ
භදයසිගවගේ ඳවිත්රහ ගේණුකහ ප්රිඹදේලනී
භදුනි ක්රිෂිකරහ දවනහඹක
භදුය ආයච්ිචගේ ිමභහහ වගනී
භදුය්පගඳරුභගේ සුපුන් චහනක
භදු රිමරු ගභගේ
භේදුභ ඳටඵළදිගේ කල්ඳනි චතුයගගිකහ
භේදුභ ල්ඳරගේ රුන්තිකහ දිල්වහනි
භධුහ දිල්රුක්ෂි ගභගේ
භධුහ රගකහනි වීයගේකය ආයච්ිච
භධුහනි දිල්ි මුණි
භනන්නරහගේ උගේනි ප්රිඹදේලනී
භනමිග්පරි ගුණේධන අගඹෝමී නුන්තිකහ
භනගම්න්ද්ර ඳටඵළඳිගේ රිහනි දිල්රුක්ෂි
භනම්ග්පරි ගුණේධන චතුරිකහ
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භනම්ග්පරි ගුණේධන දිමුතු ජඹගඛ
භනම්ග්පරිගේ වන් ගකල්ඳ අභයසිරි
භනිගභල් දුය නිභහහ පියුභහි 
භනිගභල්දුය තයගගිකහ ගභන්ඩිස
භනිගභල්ඩු දේශිකහ භයුයගගි දිලනි
භනීහ ගොනහි  දරුනි කුභහනහඹක
භගනෝජ් ගකෞලරය උසගගොඩ ආයච්ිච
භයක්කර භහනගේ අගේහ නිරක්ෂි
භයක්කරගේ යසිකහ දේලනී
භයක්කරගේ දුනි උගම්හ
භරළන්න ගවේහ තිිණණි ප්රිඹගකහ අගේසිගව
භරවි ආයිචචී කගකහනමිගේ නිපුනි තහරුකහ
භරවි ආයච්ිචගේ නිගයෝහ දිල්ලහනි
භරවි ඳතියණගගයි කුන්තරහ ප්රිඹදේලනි
භරවි ඳතියනගේ ඉගේහ රක්භහි 
භරවි භයසිගවගේ ඉගේහ වගනී
භරවිආයච්ිචගේ රපිකහ
භි ත පිඹයහ ඳයනගවේහගේ
භි දු භවදුයගේ භධුකහ නගෝදනී
භි දු ි ඹනගේ ගදීේ කුභහය
භගරවි ආයච්ිචගේ කිරහ වීයගගනී
භල්ගව ගභගේ දිල්ලහනි අගේසිගව
භල්රගේ තිි නි ඳරිතයහගහ
භල්හ වන්දිගේ අජිත් පුසඳකුභහය
භල්හ නුයහධි ඳයණවිතහනගේ
භවගභගේ දිි නි භල්හ ගජීනී
භවදුයගේ ගභොනිකහ ගේන්දි
භවඵමුණුගේ ගහමිණී
භවත්ත ගකොඩිතුක්කුගේ මුධුහ චතුයගගි
භවත්තගේ චතුයගග රුන් ගේලප්රිඹ
භවත්ගත ගකොඩිතුක්කුගේ ජනක චතුයගග
භවහනහභ ගභගේ වගගිකහ දිල්හනි
භගවේෂි භගනෝරි ි ඹනගේ
භගවේෂිකහ දිල්වහනී වික්රභගේ
භගවේෂිකහ ගේනහනහඹක
භහකහවිට ගභහච්ිචගේ වසිනි යදුරහ
භහගගදය ගභගේ දිි නි නිගරහ කරුණහයත්න
භහජුහන කගකහනම්ගේ මීය
භහතය ආයච්ිචගේ ජහනක භන්ධීය
භහතය ආයච්ිචගේ රක්සමි නදීලහනි
භහතය කගකහනම්ගේ දුල්මි ඉහයහ චතුයගගි
භහතය ගවේගේ චතුරි ජීන්ති භහතය ගවේගේ
භහතයගේ සුඡහනි නිගරහ
භහදම්ඳගේ රන්ති ලයහභලී සිල්හ
භහදුගළට ජඹයත්නගේ දේශිකහ චතුයගගනී
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භහදුගගොඩගේ නිගයෝහ භධුහනි
භහේදුගගොඩගේ භල්කහ භල්හනි
භහනගේ ගඹහනි භදුනිකහ
භහනගේ චහමිණී සුයගගිකහ
භහනගේ දිල්කහ භධුහනි
භහනගේ නිභහි කහ
භහනඩුගේ කරනි නදීලහනි ද සිල්හ
භහනඩුගේ නිරන්ති අගලෝකභහරහ
භහනත්තරහගේ වේනී රක්භහි  ඹයත්න
භහනිකයයත්න රෑඳගජනගේ පුබුදුනී ලෂිකරහ
භහඳහ මුදිඹන්ගේරහගේ සුධේභහ ජඹන්ති සුභනසිරි
භහයගගොඩ ගවේගේ දිගන්ලහ උදඹගගනි
භහයතුඩුගේ අසිත් රයගග රක්භහල්
භහයඳන කගකහනම්ගේ ගකෞරයහ විගනෝදනී භහයඳන
භහයඳන කගකහනම්ගේ ගම්නකහ ගේන්දි භහයඳන
භහය්පපුරහගේ බුේධිභහ චහමිනි කරුණහයත්න
භහය්පපුි  දුයගේ නදීහ කළළුම් තුහරි
භහයම කගකහනම්ගේ නිමිමී භි හ
භහරගේ ඩිි නි උග්පක්හ ගඳගේයහ.
භහරගගොඩ ගභගේ චරනි අනුයහධහ භහරගගොඩ
භහි ගහකන්ද ගවට්ටිගේ කසුනි බහගයහ
භහි ම්ඵඩ ි ඹනගේ ගභරනි ප්රිගඹෝහ
භහගකෝයහශ සුමුදු ඉගයෝෂිකහ භදුයගග
භහවල්ඳගේ මුද්රහ භධුහනි
භළණික්පුයගේ ජහනකී අනුසපිකහ
භළදගේ ඉගනෝකහ ජීනී යණසිගව
භළදගේ දුමින්ද ම්ඳත් කුභහයතුගග
භළරෆගගොඩ ගභගේ වියහජිනි රක්හනි
භළවළයම ගමි ආචහරිගේ මිර ඉගයෝන් භළවළයම
මිටිගතොට ගවේහගේ ඉසුරි උගේශිකහ
මිණිඳරග භහනගේ කල්ඳනී භදුලහනි ගවේභභහි 
මිදිගකොරත්ත කගකහනම්ගේ කුයහ සිතුමිණි
මියුනු චගචර රුන්ඳතියණ
මිරිස ගර්පඳත්තිගේ චරනි ඌහනි
මිරිස භල්ගේ රුගම්ශිකහ ප්රහදිනි
මිරහනි ගම්ඛරහ ජඹවීය ගභගේ
මීකද ත්තගේ අගේෂිකහ උගේනී
මීගල් ගඳගේයහ භවවිදහනගේ දිනෂි උදහයහ
මීගවරන්දදුයගේ අගක චහභය වීයයත්න
මීගගොඩ ආයච්ිචරහගේ නිලහනි චම්පිකහ දභහි 
මීග්ප ල්පිට ගභගේ ජිතහ චතුයගගනී
මුගත්තගේ ලෂිකහ උදහරි
මුණවීය තන්තිරිගේ ඳසිදු ඵහනුක
මුණසිග ආයච්ිචගේ උගම්හ සුගඵෝධනී
මුණසිග ආයච්ිචගේ නිල්මි සුගේශිකහ
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මුණසිගගේ චහන්දනි
මුණසිගගේ ිචත්රරතහ
මුණසිගගේ භගවේහ පියුභහි 
මුණසිගව ආයච්ිචගේ අගේස ඩිල්ලහන්
මුණසිගව ආයච්ිචගේ ඉගනෝහ ගේඛහ
මුණසිගව ආයච්ිචගේ දිගන්හ නිභහලී
මුණසිගව ආයවිේගේ යසිකහ දිමුතුභහි 
මුණසිගව ඳතියණගේ ඉගේඛහ පියුභහි 
මුණසිගව විතහනගේ ප්රිඹගගිකහ චතුයගගි
මුණසිගව විතහනගේ රක්භහි 
මුණසිගවගේ නගඹෝභනි හගරිකහ
මුණසිගවගේ රුන් ජනක
මුණසිගවගේ ලහනිකහ නිගයෝනි
මුතු ආතුයගේ දිනිති නිගරහ
මුතු ඵන්දුගේ කහවින්දයහ කල්ඳනී විජඹගභ
මුතුකුභහයන ගහච්ිචගේ ඉගේහ භධුහනි
මුතුගල් ග්පඩිගේ දිලීභහ භධුබහෂිනී සුභනදහ
මුතුමුනි චමිපිකහ දේලනි
මුදි ගේ උහනි වගසිකහ
මුදුගමු ගවේගේ ඉගේහ රක්භහි 
මුදුගමු ගවේගේ තිි ණි ඉහයහ වීයසිරි
මුදුගමු ගවේගේ නහභලී
මුදුගමු ගවේගේ නිගරහ ප්රිඹදේලනී
මුේගමු ගවේගේ ඉගකහ භහධවී ජඹතිස
මුනසිගව ආයච්ිචගේ නදීකහ දභඹන්ති කුසුභරතහ
මුනසිගව තරහවිටගේ දුරගජනි භධුෂිකහ
මුනිිමන් ගවේහඹගහගේ බුේධිකහ දේලනි මුණසිගව
මුය මුදි ගේ අනුරුේධිකහ දභඹන්ති මුය මුදි ගේ
මුයමුදි ගේ යුරි නිගරහ අගේසිරි ජඹේධන
මුරුක්කුහ දුයගේ සුගරෝචනහ ඉන්දීරී කුභහරි
මුරුතගරගේ ගේහධී අභන්දහ ජඹයත්න
මුරුතහමුය ගභගේ නදීහ
මුවම්භදු නිසතහේ මුවම්භේ නිලහස
මණභල්ග්ප ගභගේ භධුබහෂිණි හරිකහ
ගභගගොඩවික්රභ අිචනි භදුයගගි
ගභගගොඩවික්රභ ඉහනි භධුෂිකහ
ගභත්්රී ට්ටම්බිගේ අගේහ දීඳහනි
ගභගේරිපිටිඹ දහසිි ගගයි අනුඳභහ විශිගල්ණි
ගභන්ගභන්ද ආයවිේගේ වෂිනි භදුෂිකහ
ගභගයන්ිචගේ අශිකහ වගනි අගේසිගව
ගම්ධහ ලහනිකහ ගවේහ ඳහතගේ
ගභොයකන්ද ගභගේ ෂිකරහ ශ්රීභහි 
ගභොයක කගකහනම්ගේ රිේකහ වගජි
ගභොයක ගවේගේ ලහනිකහ භධුබහෂිණී
ගභොවභේ නිරහමුදීන් ගභොවභේ ඉහමුදීන්
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ගභොවභේ ඳෆියිහල් ෂහතිභහ මිඹහහ
ගභොවම්භේ සිේදික් ගභොවම්භේ රිලසමි
ගභොගවොටිටීගේ කසුන් ශ්රි මිඳත්
ගභොගවොටිට්ගේ න්ධයහ ගේදය
ගභොගවොට්ටි භල්ත්තගේ උදිත ිමභහල්
ගභොගවොට්ටිගේ චන්දි නිගරහ
ගභොගවොභඩි ඉඹහස නරුල් ඉසමිඹහ
ගභොගවොභඩි භහිමමි ඳහතිභහ නජ්රහ
ගභොගවොභේ උසභහන් ෂහතිභහ ලෂසනහ
ගභොගවොභේ භේසක් ආයිහ කයහ
ගභොගවොභේ ලුතුෆි වෂසහ
ගභෝදය ආචහරිගේ ගදන් ගඹනිකහ වේනිකහ
ඹ්දී ඉසුරි යත්නහඹක
ඹකල්ර කගකහනම්ගේ ඹසිත ශ්රීභහල්
ඹකල්ගර කගකහනම්ගේ ගඹනි කසුන්භහි 
ඹකල්ගල් කගකහනම්ගේ ප්රවීන් දිනුක කුරයත්න
ඹේගවවිටගේ ජිනහනි රුන්දිකහ
ඹේගවවිටගේ නිගයෝහ දභහි 
ඹේගදිම ඳතියණගේ දිනිති මිිමරිණි
ඹභන්ගේ දිසනහ ලහභලී
ඹභසිගවගේ තිිණණි පුසඳ කුභහරි
ඹමුනහ රක්භහි  ඒකනහඹක
ඹරනි ලමිරහ ඵසනහඹක
ඹගලෝඵහ යුන්ති වීයභන්
ඹසිතහ ල්ගහදු
ඹසුන්දයහ ගනොගම්ෂී වීයගේකය
ඹහඳහ තිිණණි දිල්රුක්සි
ඹහඳහ විදහනගේ ගීතත්භහ නඹනතහයහ
ඹහරගභගේ
යගගිකහ ගේේන්දි සුරිඹආයච්ිචගේ
යගගගොඩගේ චතුරිකහ ප්රගඵෝධනී
යගගගොඩගේ නිරඳහ රයන්දි
යගචගගොඩ ගභගේ නදිෂිකහ ගේන්දි
යගචගගොඩ ගභගේ නිරෑඳභහ රක්භහි 
යගිචගගොඩ ගභගේ වේණි ගුණගේකය
යගතිරගවේගේ උදඹ චතුයගග
යගගදනිඹ කගකහනමිගේ දිගල්කහ නිගරහ
යජඳක් කගකහනම්ගේ යගගහ රක්ෂුමි
යජඳක් ඳතියනගේ ලහනිකහ සුයගගනි
යටනළක් ගගදය කසුන් නඹනඡිත්
යටම්බිගේ නිල් ඉන්දික චතුයගග
යණකුගග ආයච්ිචගේ සුදීඳ ම්ඳත් හි න්ද
යණගරගේ ඉහයහ දිල්රුක්ෂි
යණතුගග ආයච්ිචගේ දීපිකහ
යණතුගග ආයච්ිචගේ නිේභරහ නදීලහනි
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යණතුගග ගභහච්ිචගේ උදඹගගනී භහි 
යණතුගගගේ වේෂි භධුයගගනි ගඳගේයහ
යණමුකගේ මිිමයහනි ප්රදී්ප කුභහරි
යණක තන්්රීගේ ඉගේහ දිල්වහනි
යණවීය ආයච්ිචගේ නිලකහ චතුරි අනුයහධහ
යණවීය ඳටඵළඳිගේ තහයකහ යන්දිි නි
යණවීයගේ කසුන් විමුක්ති දේලන
යණවීයගේ නඹනි වන්තිකහ
යණවීයගේ ත්රහ භධුන්ති
යණසිග ආයච්ිචගේ නිපුනිකහ
යණසිග කලුභළදිරිඹගේ ශිගයෝමි දිල්රුක්ෂි
යණසිගව ආයච්ිචගේ ශිගයෝමි
යණසිගව ගකොඩිකහය කිි පිටිගේ චගභෝදි දිල්හ
යණසිගව ගභහච්ිචගේ රක්සමි ගේන්දි
යණසිගව ි ඹන ආයච්ිච දනහඹක චන්ද්රහ කුභහරි
යණසිගවගේ චභරී ගකෞලරයහ දිල්වහනි
යණසිගවගේ යමීස භදුලගඛ
යණසින්ගව ගභච්ිචගේ චභත්කහ ගිම්වහනි
යතු ඵඔරුන්දගේ ඉගේහ ගේන්දි දඹහතිරක
යත්න්පපුි ගේ අනුෂිකහ උදඹගගනී
යත්න්පපුි ගේ දුරහජනී දිල්රුක්ෂි
යත්නභහි  විජඹන්ති විදහනගභගේ
යත්නවීය ඳටඵළඳිගේ තරිඳු දිලීඳ
යත්නවීය ඳටඵළඳිගේ තිි ණි ප්රහේානහ
යත්නවීයගේ කිහනි භධුභහි 
යත්නගේකය ඳවට්ටුගේ නිරක්ෂි ප්රතිබහ තක්යණි
යත්නහඹක අයච්ිචගේ තයගගහ දීඳහනි යත්නහඹක
යත්නහඹක කගකහනම්ගේ ඳුන් ලගඛ
යත්නහඹක ගීතගන ආයච්ිචගේ අලහන් දිලුම් තිිණණ
යත්නහඹක ඳල්ි ඹගේ ගඹහන් චතුයගග
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ නදීකහ ලයහභලී ජඹරත්
ඳළතුම්භහරහ සුජහතහ කුභහරි
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ ලරහනි ගේවිකහ ගවේයත්
යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ දුනි භදහයහ
යත්නහඹක ි ඹනගේ ඉහයහ භධුබහෂිනී
යත්නහඹක ි ඹනගේ ජනනි ලහනිකහ
යත්නහඹක ි ඹනගේ තක්ලරහ
යත්නහඹක ි ඹනගේ දිරහනි
යත්නහඹක ත්තගේ ඉගේහ භදුන්ති
යත්නහඹක ත්තගේ නිගයෝහ රක්භහි 
යත්නහඹක විදහන ආයිචච්ගේ ඉසුරු මිඳත්
යත්නහඹක වීයගකෝන්ගේ ශිනි ඉභල්කහ
යත්නහඹක වීයගකෝන්ගේ සුපුන් භධුභහධ
යදම්ඳර ගභගේ ප්රහේ වේණ
යේදළේදු නසිගව සුගම්ධහ වන්ති නසිගව
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යනක ආයච්ිචගේ අගඹෝමි ගේි කහ
යනිල් ලහන්ත කුභහය ඳල්රහගර
යනීහ ප්රබහෂිණි ගජවීය
යනීහ භධුභහි  රදිරිභහන්න
යනුේගේ ප්රහදිකහ භධුහනි
යනුන්ගේ තුහරි භධුශිකහ
යගන්පුය කගකහනම් කනත්තගේ තිිණණි ප්රහදිකහ
ඳත්භතුගග
යන්කිරිගේ දුරහරි නුන්දිකහ
යන්ගකොත් ග්පි ගේ කුමුදුනි දුරහගඡි  යහජඳක්
යන්ගේ වේෂිකහ භගවේහණි
යන්ගගොඩගේ අගඹහ
යන්ගගොඩගේ දිගන්හ කුභහරි
යන්ගගොඩගේ ලෂිකහ අඹන්ති
යන්සිකහ යන්යනි දසිගව
යගම්හ ජිනි රදිරිසිගව
යඹුසිග විතහනගේ අගක ජනක ම්ඳත්
යඹුසිගව විතහනගේ චතුරි ගටක්රහ විතහයණ
යයිගමි ගකෝයගශේගේ නිරෑඳහ දභඹන්ති
යවීන්ද්ර ගයොහන් නහනහඹක්කහය
යහගජලී විගජ්සිගව
යසිකහ ගජීනී ඳරගසිගව
යළුඵකගේ ප්රභුදේධිකහ භධුහණි
යහගමුණිගේ චතුයගග නුන් තීක්ණ
යහජඳක් ආයච්ිචරහගේ දිි නි යහජඳක්
යහජඳක් ගභගේ ගකෞමිනි භධුලහනි
යහජඳක් ඳතියණගේ නිගම්හ යහජනී
යහජඳක් ඳතියණගේ නිගයෝහ ප්රිඹදේලනී
යහජඳක් ඳතියණගේ වසිනි නගෝදයහ
යහජඳක් ගල්ර්පපිි ගේ ඉගේහ භහි 
යහජසිගව ටිකිරි ඵණ්ඩහය ගිවහනි ශිකරහ
යහජිත භගගර අගේගකෝන්
යහජිනි බුේධිකහ ගකොඩිකහය
යහභනහඹක ගවේහ ගඵල්ඳගේ ප්රිඹහනි යහභනහඹක
යහභවික්රභ ගභහයච්ිචගේ රරනි න්තිකහ
යහත්කත් විදහන කගකහනම්ගේ මිසක ජඹගඛ
රැිචනි විගේතුගග
රෑනගේ චතුයහනි යගගහ ජීනි
රෑඵසිගව දිනුහනි නියහලහ
රිේභහ ඡඹයත්න දන්තනහයහඹන
රිේමි නිගක්රහ රදිරිසිගව
රිේමි විභේෂී ගවේහඳතියණ
රිගේහ වසිනි වක්භනනහඹක
රිහන් චහමිකය ගකොඩිතුක්කු
රිෂිනි ප්රගභෝදිකහ ගහල්ගල් ි ඹනගේ

756211838 V
870780591V
937070098V
908291530V
938522960V
946092045V
936550231V
925262951V
198983300117
887911967V
857664540V
946743070V
905441175V
935431905V
868252987V
932260174V
198364603617
866231559V
923084878v
916272537V
855142040V
935231779V
900223757V
928363996V
896002600V
935812518V
945170646V
938482705V
937820062V
926441418V
942804229V
868372109V
778321904V
867380731V
199124700490
926210092V
898293106V
955014561v
937071604V
887854122V
906801078V
928273962V
923542973V
945052333V
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රුිචනි තහයකහ වියගේකය
රුිචයහ නිල්වහරි ගේසුගේන්ද්ර
රුපුගේ දුනි ගකෞලරයහ භදුමිනි
රු්පගඳගගොඩ ගභගේ ඩිි නි භධුබහෂිණි නදුනි කුභහරි
රුඵසිග ජඹේධන දිරගකහ හයහගගි
රුඵසිග ඳතියණගේ චතුරි භධුන්ති
රුඵසිගවගභහච්ිචගේ ඕන් අගක
රුඵසිගවගේ ගයොහන් භධුලගක රුඵසිගව
රුනි වීයසිගව
රුන් ඳතියණ රුනි
රුවිනි තයගගහ ගම්භන්පිර
රඳසිගව ආයච්ිචගේ නිලුකහ
රඳසිගව ආයච්ිචගේ ජහනි වගසිකහ
රඵසිග ජඹේධන ගකෞලරයහ
රඵසිගව මීඇල්රගේ නිපුණි පේණිභහ
රඵසිගව සිරිේධන දිලහ චතුයගගනී
ගයොටමගේ ශිගයෝමිකහ ලයහභලී
ගයොසමි අනුයහධහ මුතුකුභහයණ
රක්මිණි අයියහගගනී කණ්ඩම්බි
රක්මිණි ගභගේ අගේවික්රභ
රක්ෂිකහ අගේගුණගේකය ඵසනහඹක
රක්ෂිත ප්රිඹන්කය අභයවීය
රක්ෂිරි ගුණේධණ
රක්සමි ප්රගඵෝධිකහ කනගගකගේ
රක්සමී කුභහරු
රඳඹහ කපුරහගේ සුබහෂිණි නන්දගේන
රවපුයගේ වේනී රපිකහ ඳතියණ
රිමරු කසුන් වේණ මුණසිගව
රිමරු ප්රබහත් විදහන ඳතියන
රිමරු දරුන් විතහනගේ
රිමරු ගේඳහර දවනහඹක
රිමරුණි උත්ඳරහ විදහනඳතියණ
ි ඹන ආයච්ිචරහගේ දිසනි මුේදිකහ
ි ඹන කගකනම්ගේ නිරහනි භදුෂිකහ
ි ඹන කගකහනම්ගේ ඉහනි භදුන්ති
ි ඹන ගභගේ ජහනි භධුෂිකහ
ි ඹන ගුණේධන කුසුම් දභහි 
ි ඹන ජඹේධන නගෝදහ යන්දිි නි
ි ඹන ඳතියණගේ භගවේස භධුන්ත
ි ඹන භහනගේ තේෂි රක්හ
ි ඹන හුන්ගේ නදීකහ රක්භහි 
ි ඹන හුන්ගේ නුනි වගගනී
ි ඹනගභගේ ගඹහනී ලෂිරහ
ි ඹනගභගේ මිරහනි රක්මිකහ
ි ඹනගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදේලණී

198881301361
785322150V
946660701V
927944120V
898553809V
875512056V
923620737V
931261932V
197882603724
897862468V
908202538V
197877803082
936950957V
937550065V
945054158V
917874298V
875983407V
945460539V
905114603V
935320208V
927320282V
910791079V
927182394V
866351465V
938551634V
907651592V
199464400922
931741853V
932641500V
941840094V
861570991V
935922240V
945992255V
907000060v
945041099V
856114848V
936690203V
896221140V
921011067V
926491067V
928271587V
916400241V
815063031V
926393332V
8884702630V
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ි ඹනගේ ඉගනෝකහ ප්රිඹදේලනී
ි ඹනගේ ඉගනෝකහ ි ඹනගේ
ි ඹනගේ උග්පක්හ ප්රහදිනි
ි ඹනගේ චමින්ද
ි ඹනගේ ජනක භන් කුභහය
ි ඹනගේ නිේභර කුභහය ගඳගේයහ
ි ඹනගේ ලහි කහ ගලවහනි
ි ඹනගේ ිචනි නිභහඹහ ගකෞලරයහ
ි ගයෝනි ප්රදීඳහ කරුණහධිය යත්නප්රිඹ
ලුල් ඵේදු ඩුගේ යෂිනි ගඡිකහ
ලුවින් ප්රිඹගකය දවනහඹක
ගරේග්ප ඵණ්ඩහයගේ ගඹහනි රක්භහලී
ගරේග්ප ඵණ්ඩහයගේ චමිරහ දිල්රුක්ෂි
ගරේගඳොන් ගදණිඹරහගේ ශිගයෝභණී අචරහ කුභහරි
ගල්කම් ම් ි ඹනගේ ිචනි වගසිකහ
ගල්නදු ගරොකුගේ බහගයහ ප්රගඵෝධනී
ගල්නද ගරොකුගේ දිගන්හ දභහි 
ගල්නද ගරොකුගේ ප්රගඵෝධහ හයගගි
ගල්නද ගරොකුගේ භධුහ වේනි
ගල්නභ ි ඹනගේ චන්ද්රහනි
ගල්නුදු ගරොකුගේ සියුමි තයගගහ
ගල්න්දු භේදුභගේ රක්මිණි භදුහනි
ගල්ගඳොත් ගදනිඹගේ භහධී ලශිකරහ
ගරොකු ආයච්ිචගේ නිගයෝහ දභහි 
ගරොකු කලුගේ භධෂි ඳගචභහ
ගරොකු ගකොඩිකහයගේ අගඹෝමි
ගරොකු ගකොඩිකහයගේ දේශිකහ භධුන්ති
ගරොකු ගමිගත් යහශරහගේ ජනනි භධුලහනිකහ
ගරොකු ගම් ගවේහගේ ජඹනි ප්රගභෝධහ
ගරොකු ප්රතහඳසිගව ඉඹන් තුය
ගරොකු ඵහරසුරිඹගේ ලහනිකහ චගභෝදිනි
ගරොකු ඹේගදිමගේ ක්රිහන්තහ නගඹෝභනි
ගරොකුගම්ගවේගේ ගීතත්ලහනි වසිනිකහ
ගරොකුගේ ක්රිහ භතීහනි චහරුකහ
ගරොකුඵදු ජඹසුරිඹ ඳටඵළදිගේ තුහණි නුන්යහ
ගරොකුඹේගදිමගේ අගඹෝදයහ ගේන්දි
ගරොකුගවේගේ දීපිකහ දභහි 
ගරොයන්සු ගවේහගේ සිවහයහ නුන්තිකහ
ගරොගයන්සු ගවේහගේ ිචනි ගේන්දි
ගරොේගඳොත් ගදනිඹගේ පේනිභහ ගනත්මිණි
ගරෝචනී ගවේහඳතියණ
කිස අයච්ිචගේ මියුරු ප්රනීත් වීයතුගග
ජියහ ශිගයෝභලී නහගගොඩ විතහන
ජියහණි අන්තිකහ යණවීය
ටර ගභගේ ඉහන් බුේධික

198884702630
895691968V
915024394V
842443547V
891381310V
801713904V
935072212V
928372952v
878633130V
199050203942
922873534V
855224216V
836604237V
916082851V
926951076v
928501000V
887681759V
926640186V
916250932V
838453503V
878323335V
955031636V
937142064V
846040790V
938383863V
845383880V
927900149V
198877401530
199279803559
943092761V
906552434V
747831858v
906570742V
917470800V
926232878V
198751600753
935941040V
897723646V
888282130V
936100848V
838453767V
890083013V
836411064V
845152845V
903643668V
42

ඩුගේ අගක නුන් විදුයගග
තිඹගේ ජගත් කුභහය
තුදුය ඵන්දනගේ ිමරුණි වේණි බහගයහ
තුදුය ඵන්ධනගේ අග්පක්ෂිකහ තියහනි
තුයහ භහනගේ චරිත් තහයක
තුයහ භහනගේ ප්රතිබහ භධුහනි
ත්තගේ කල්ඳනී යුගේකහ
ත්ගතගේ චමිරහ දභඹන්ති
ත්ගත් කන්ගදගගයි දනහ රක්භහි 
ත්මි මිණි ගහේදිගේම් පුගිචගවේහ
ත්රහ රන්ති දළුත්ත
ත්රහ වන්ති අගේේධන යණසිගව යත්නහඹක
නිගයත්න ජඹගේකය ආයිචිචගේ චමිරහ දිල්රුක්ෂි
නිගසිග ආයච්ිචගේ අජිත් ප්රිඹන්ත
නිගසිගව ගවේහ ගභගේ තහරුකහ පියුභහෂිණි
නිගගේකය ගල්ර්පපුි ගේ අගනෝජහ හභලී
නිගගේකය ගල්ර්පපුි ගේ බුේධිකහ චතුයහනි
න්නි ආච්ච් කගකහනම්ගේ නදීකහ
න්නි ආයච්ිච කගකහනම්ගේ ටගයෝහන් උදිත කුභහය
න්නි ආයච්ිච කගකහනම්ගේ යන්දිභහ නදීහ කුභහරි
න්නි ආයච්ිච කගකහනම්රහගේ නිගයෝහ දභහි  කුභහරි
න්නි ආයච්ිච කන්කනම්ගේ ප්රදිඳහ දිනුලහනි
න්නි ආයච්ිචගේ ිමයන්හ ඉන්ද්රචහඳහ
න්නි තත්තිරිගභගේ නිලුහ ශ්රිභහි 
න්නිආයිචිචගේ ජීනී භධුෂිකහ දිල්රුක්ෂි
න්නිආයච්ිච කගකහනම්ගේ ජඹනි බුේධිරගකහ
න්නිආයච්ිච ි ඹනගේ ජියහ දභඹන්ති
න්නිආයච්ිචගේ සුගේශිකහ භධුයහණි ගුණයත්න
න්නිගේ මිරහ ජීනි
යහගගොඩ භහනගේ දමිත්
රිහදීය තරිඳු දේලණ ද සිල්හ
රුවළන්නදිගේ ඉගකහ ප්රිඹදේලනී
ේණසිගව පුගිචගවේගේ තිිණණි ගේන්දිකහ
ේ භහනගේ ශ්රිඹහනි භන්භලී
රගර ගභගේ නිලකහ ප්රිඹදේලනී
ි මුණිගේ ගඹනහ රක්මිණි
ි මුනිගේ අනුහ ගජීනී
ි මුනිගේ භගනෝජ් ප්රෆන්ක්ි න් ගුණේධන
ල්ඳරගේ ජනක ප්රහේ කුභහය
ල්ඳරගේ වේණි
ල්පිට ගවේගේ දිසනහ ඉදුනිල්මිණි රන්ති
ල්පිට ගවේගේ දුමිඳු ලයහනික
ේරම්ගඵොක්ක ආචහරිගේ ප්රහනි භල්හ
හච්ිච වළන්නදිගේ සුගන්දිකහ ගගේෂි
හදච්චහරිගේ ඩල්සි නජීහ නිභහසි

198733703059
782571680V
947730738V
928132480V
900151586v
928054179V
925492183v
199051601180
876143526V
958363460V
907073017V
908661974V
817440819 V
902203370V
927824159V
876204193V
875272241V
867553100v
892963304V
946981443V
928084671V
9027120783v
898431991V
887792577 V
867303189V
886272383V
877661822V
938270627V
857272722V
882871762V
922233793V
886991738V
936410928V
945722169V
878151437V
906830230V
888262245V
803254060V
197922201971
898232310V
877833330V
928662691V
926312669V
937733771V
755422720V
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හදසිගව ි ඹනයත්නගේ දුරන්ජලී ම්ඳත් කුරුකුරසරිඹ
හදසිගවගේ දනුශිකහ ප්රිඹදේලනී
හනහ නිලුක්ෂි ජඹේධන
හනහ ප්රබහවි ඳහිප්පගඳරුභ
හනහ රන්ති ගවේහ ඳතියණ
ළකුණහගගොඩ වේ ප්රදී්ප ඩඹස
ළදිසිගව ආයච්ිචගේ චතුරිකහ භධුහණී
ළයිගවේන ි ඹනගේ චන්දන කුභහය ි ඹනගේ
ළරනිටයින් ගන්ගසපුි  අගේේධන සුධිය
ළි ගභ ගර්පඳත්තිගේ ඩිගොනි ගයොස අගේසුරිඹ
ළි තයගේ චහන්දනී
ළි  ඳතියණගේ බහෂිනි දිරන්කහ
ළි විටිගගොඩ ගවේගේ න්ධයහ භන් කුභහරි
ළි ගවේන ගභගේ අනුයහධහ චුරහනි රක්භහි 
ළි ගවේන විතහනගේ වසිනි උග්පන්ද්රහ
ළි ගවේන භයසිගගේ තයගගහ අභහි 
ළි ගවේන ගවේගේ දිි නි උදඹහගගනී
ළල්රගවේහ කගකහනම්ගේ මිිමරි ගේන්දි
ළල්ගවේන කගකහන්භගේ දේශිකහ භහි 
වික්රභ ආයිචිචගේ ඹමුනහ තුහරි
වික්රභ ආයේවි සුඡිහ වේනි
වික්රභ ගභච්ිචගේ දිගල්කහ
වික්රභගේ උදඹහනි ඉඳුනිල්
වික්රභගේ චමින්ද ප්රිඹගකය
වික්රභගේ දුලහරි චන්දි
වික්රභයත්න ආයච්ිචරහගේ ඉගයෝහ ගඹහනි
වික්රභයත්න ගනයත් ඹහඳහ දිරහනි දභහි 
වික්රභයත්න ගනයත් ඹහඳහ ලයහභි  ප්රිඹදේලණී
වික්රභසිගව ආයච්ිචගේ අගක දරුන්
වික්රභසිගව ආයච්ිචගේ නදුනි ගම්නකහ
වික්රභසිගව කගකහනම්ගේ යසිකහ ලයහභලී
වික්රභසිගව ගහභහයච්ිචගේ කහන්ති
වික්රභසිගව ඳටඵළඳිගේ තනහ ගුණයත්න
වික්රභසිගව ඳටඵළඳිගේ නිභහහ කහවින්දි ගුණයත්න
වික්රභසිගව භරවි ඳතියණ දිරගකහ ගේණු
වික්රභසිගව ගභොගවොට්ටිගේ අභන්දහ නිරක්ෂි
වික්රභසිගව ගරේගඳොත් ගදනිඹගේ දුි න්ද භධුගක
වික්රභසිගව ගරේගඳොත් ගදනිඹගේ නදිහ කුමුදිනි
වික්රභසිගව විගේගේකය රරනි රන්තහ
වික්රභසිගව විදහන ඳතියණගේ යසිකහ ප්රගඵෝධනී
වික්රභගේකය නහභසිගව ප්රමුදිතහ භධුහනි
විගේසිගව භවත්තගේ වසිනි තිහයහ
විගේසිරි ඳතියණගේ ඹගෝදයහ මිිමයගගි
විජඹමුණිගේ ජීලහනී චතුයගගි
විජඹගේකය ඳතියණගේ ප්රිඹගගිකහ උදඹකහන්ති

199365001605
948352672v
956860709V
927903210V
897011301V
900570341V
927623641v
882752755V
941882234V
937572280V
926183800V
946562572V
848220388V
947932500v
908512812V
907943259V
925781703V
198353601640
915751105V
816553628 V
855561697V
846453989V
898451470 V
198725102900
199259301780
895171344V
936260675V
928524124V
910594923V
198953700568
886353200V
875131206V
937891261V
955830318V
897783517V
915253296V
903213957V
935380642V
898183700V
935650739V
946490946V
946440710V
885743501V
946233315V
198562002330
44

විජිමන් ආයච්ිචගේ චහනක දරුන්
විගජ්තුගග ගභගේ කරනි ත්රහ
විගජ්දීය ජඹේධන ගකෝයගල් විදහනගේ චතුරිකහ දභහි 
විගජ්ධීය ජඹේධන ගකොයගල් විදහනගේ චහභය චතුයගග
ජඹේධන
විගජ්නහඹක කගකහනමිරහගේ සුසිකරහ
විගජ්නහඹක කගකහනම්ගේ රයගගහ අනුෂිකහ
විගජ්නහඹක කගකහනම්ගේ රක්ෂිකහ ඉසුරුභහි 
විගජ්නහඹක ගකෝයගල් කගකහනම්ගේ උදහය විකසිත්
විගජ්නහඹක වීයයත්න ආයච්ිච ඳටඵළදිගේ ිචන්ත නුයහන්
වීයයත්න
විගජ්මුනි න්නිතනතිරිගේ අගේර ම්ඳත්
විගජ්මුනිගේ ඉන්ද්රහනි
විගජ්යත්න වීයඵේදන තිි නි භධුහනී
විගජ්ේධන දිහනහඹක භධුෂි භගවේෂිකහ
විගජ්වික්රභ කඩත ගභගේ ඉහයහ නිගක්ලරහ
විගජ්වික්රභ ගුණේධන ශිගයෝභහ දභඹන්ති
විගජ්වීය ගුණයත්න භවවිදහන මුවන්දියම්ගේ මිනහ
ගභත්සි
විගජ්වීය ඳටඵළදිගේ ඉගේහ ශ්රීභහි 
විගජ්සිගව ආයච්ිචගේ අගේහ නිගයෝමි
විගජ්සිගව ආයච්ිචගේ කසුන් චතුයගග
විගජ්සිගව කගකහනන්ගේ අචරහ දභහි 
විගජ්සිගවගේ ඹමුනහ නිගයෝනී
විගජ්ගේකය ගභහච්ිචගේ තත්රී නිල්භහනි
විගජ්ගේකය දවනහඹක දිනුෂිකහ ගේන්දි
විගජ්ගේකය ි ඹනආයච්ිචගේ තමීයහ භදුලහනි
විගජ්ගේකය ි ඹනගේ චරිතහ රක්භහි 
විගජ්ගේකය ලුෂිනි ෂිකරහ අගේගුණේධන
විටිඹර විතහනගේ චතුරි භධුගකහ
විතහන ගභගේ යසික වහන් ජනප්රිඹ
විතහනගගයි රෂිකහ පිඹදේනී
විතහනගේ අනුරුේධිකහ රක්භහි 
විතහනගේ ඹන්ත ගජී
විතහයණ ගභගේ ඉහයහ වන්ති
විතහයණ ගභගේ ඉහරී නිගයෝනී
විතහයණ ගභගේ ශ්රීභහි  දිල්රුක්ෂි
විතහයණගේ දිමුතු යගජිත
විතහයණගේ දීපිකහ වේනී භදුන්ති
විතහයණගේ ගනයගග ප්රබහත් දිල්රුක්
විතහයණගේ මිගනෝි  භගගි කහ
විතහයණගේ ගජීනී නිලකහ
විතහයන ගභගේ රුන්තිනහ අගේේධන
විතහයනගේ චහභය චතුයගග
විතහයනහගේ දුලීකහහයගගි
විදහන ආයිචිචගේ නිලුකහ ප්රිඹදේලනි

923600175V
887222843V
199283200510
892624631V
928420760 V
937520557V
937240848V
199334802022
199229304703
920130925v
835581217V
945513012V
905900161V
887733120V
795150790V
199285003224
868080671V
836642007V
921441029V
908604130V
918572767V
905912810v
827301660V
905144422V
897833255 V
876742896V
895181013V
930110825V
916171366V
945301465V
911781352v
908592883V
875660748V
876063782V
198810500340
867822259V
912442705V
955313046V
865241330V
917564086V
950073101V
917943281v
785793382V
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විදහන ආයච්ිචගේ නිේභරහ ගයෝජිනී
විදහන ආයච්ිචගේ සුජහනී භලීහ
විදහන කගකහනම්ගේ ඉහයහ භධුන්ති
විදහන ගභගේ කසුනි නිලුෂිකහ දභහි 
විදහන ගභගේ චතුය බුේදික
විදහන ගභගේ ජනීතහ චහභරී
විදහන ගභගේ දමිත් වන්ත
විදහන ගභගේ දිනුහ ගේනහනි
විදහන ගභගේ නඹනි යහජිකහ
විදහන ගභගේ නිගයෝහ
විදහන ගභගේ රැණි උගේශිකහ
විදහන ගභගේ වියහජනී ජඹනහි 
විදහන ගභගේ වගසිනී භදුයගගි
විදහන ගභච්ිචගේ නුන් ප්රිඹන්ක
විදහන ඳතියණ වසිනි රක්ෂිකහ
විදහන ඳතියණගේ ඉහනි ශ්රිකහ
විදහන ඳතියණගේ දිි නි වහනි
විදහන ඳතියණගේ ඳත්භහ
විදහනගභගේ භධුහ රක්භහි 
විදහනගභගේ ගේනහධි ම්ඳත්

767880405V
918412247V
875863339V
199378200372
923322574V
938030570V
942092156V
876070197V
928371956V
917040737V
936310303V
946380342v
936172563V
912633179V
199452502715
199178404054
946493350V
876003333V
937420463V
933554317V

විදහනගේ නදීහ ශ්රිභහි 
විදහනගේ භල්කහ භදුභහි 
විදහනඳතියනගේ දිලුමිනි ඉහයහ
විද්රන ගභගේ අලගකහ දභහි 
විධහන ගභගේ ජීන්ත
විධහනඳතියණගේ දිනහ
විනදයහ වගනී නබි ආයච්ිච
වින්දය උගේශිකහ ි ඹනගභගේ
විඹන ගවේගේ ගීතතහනි විජඹකහන්ති
විඹන්ගගොඩ ගම් ආචහරිගේ නිගම්හ නුන්ති
විය්පපුි ගේ අරුණි දභහි 
වියසිගව අයච්ිචගේ නිරන්ති ඳවිත්ත්රහ වියසිගව
වියසුරිඹ ආයිචිචගේ රිමරු ක්රිහන් දිල්වහය
වියහන් ගකල්ඳ ද සිල්හ භයවීය
විරහනී ගේඳහර දවහනහඹක
විවගි රිගම්කහ භනිගභින්ද්ර
වීගේන්ත ගල්රහර යිචකහ ප්රගඵෝධී වීගේන්ත
වීණහ බුේධිනි නහනහඹක්කහය
වීයකුට්ටි ආයිචච්රහගේ ලහනිකහ ප්රලහදනි
වීයක්කුට්ටි ආයච්ිචරහගේ අරගකහ ඉභගයෝණී
වීයක්ගකොඩි ආයච්ිචගේ රුවිනි ධගන්සරි භදුබහෂිණි
වීයතුගග ආයච්ිචගේ කිණදු ගකෞරයඹ
වීයතුගග හකිස ආයිචචීගේ රන්ති දේශිකහ
වීය්පපුි ගේ ඡනක සුඵසිගව
වීය්පපුි ගේ පියුමි චතුරිකහ භධුන්ති

845500584V
936840183V
926202731V
875824015V
198800300949
926631870V
836893980V
905140698V
805593547V
917350159V
858322057V
945560932v
922330735V
931290134V
917043086V
937642075V
937180624V
945243996V
925090697V
936960880V
928004473V
932651750v
836793587V
912343758V
935881633V
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වීයයත්න භහතය භවවිධහන ඳටඵළදිගේ චහනිකහ භධුයගගි
වීයසිග ඳතියණ ගභහච්ිචගේ ඳවිත්රහ ප්රගඵෝදිනී
වීයසිග භවත්ගත්ගේ ගේණුකහ වීයසිගව
වීයසිගව ආයච්ිචරහගේ ලයහභහ දිල්රුක්ෂි
වීයසිගව කණ්ඩම්බිගේ ඩසිගක උදඹගග
වීයසිගව කණ්ඩම්බිගේ වසිනි ලහි කහ අගේයත්න
වීයසිගව මීගවත්තගේ විභරහනි
වීයසිගව මීගවත්තගේ වසිදු ිචයහන් ප්රබහත්
වීයසිගව රැඵසිගවගේ ඉහන් චතුයගග
වීයසිගව රඵසිගවගේ අභහි  චතුරිකහ
වීයසිගව රඵසිගවගේ සුයගග රක්භහල්
වීයසිගවගේ ඉසුරු ඹන්ත
වීයසිගවගේ වග රුන්
වීයසිගවගේ වසිත් ප්රබහය
වීයසිගවි ඹනගේ අකිරහ භදුහනි
වීයසරිඹ භවවිදහනගේ රක්ෂි ගරෝචනී
වීයගේකය ි ඹනගගයි රක්මිණී
වීයිමග කගකහනම්ගගයි ලෂිනි වගසිකහ
ගගග්පපුල්ි  ආයච්ිචගේ නිලසලගක ප්රදී්ප කුභහය
ගඩික්කහය ආයච්ිචගේ භදුයගසි දේලහ
ගදගේ ඉගේහ කරයහණි
ගන්ග්පපුි  ආයිචච්ගේ ඹසමි ේමීරහ
ගන්ග්පපුි  ආයච්ිචගේ යභයහ කුරරුන්
ගන්ග්පපුි  ආයච්ිචගේ සුබහනි ධනගජි
ගන්ග්පලුි  ආයිචිචගේ බහගයහ ඩඹස
ගල්ර්පපිි ගේ ගේණු
ගල්ර්පපුි  ආයිචච්ගේ අනුහ රක්භහි 
ගල්ර්පපුි  කගකහනම්ගේ දීපිකහ නිලහන්ති
ගල්ර්පපුි ගේ ගඹහන් උදඹගග
ගල්ර්පපුි ගේ තිිණණි රක්භහි 
ගල්ර්පපුි ගේ දීඳහනි ලහි කහ නිගගේකය
ගල්ර්පපුි ගේ රුන් කුභහය භධුබහණ
ගල්ර්පපුි ගේ දභහි 
ගල්රහච්ිචගේ චහභය සුයගජිත් අගේයත්න
ගශගගොඩ ඳතියණගේ රක්මිණී
ගේඳතඉය ි ඹන ආයච්ිචගේ දිමුතු ප්රිඹගකහ දිල්රුක්ෂි
ගේයගගොඩආයච්ිචගේ තක්ෂිරහ දිල්රුක්ෂි
ගේර ඳන්ඩිතගේ පුේණිකහ දිල්රුක්ෂි
ගේළල්ර ගවේගේ දිගන්හ දිල්රුක්ෂි
ගේළල්ර ගවේගේ ප්රමිරහ දිල්රුක්ෂි
ගේළල්ර ගවේගේ වේණී කුභහරි
ගේළල්ර ගවේහගේ භනීහ ගඵෝතකී
ේගජසිගව මුවන්දියමිගේ ිචත්රහ භධුභහි 
ලශිප්රබහ ගේන්දි ගවේහ ඳගයයිගගොඩගේ
ලෂි පේණිභහ ජඹවික්රභ
ලෂිකහ භගජලී හීල්ගර ි ඹනආයච්ිච
ලහනක දිභන්ත භදයසිග සිරිේධන
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ලහනක යණවීය
ලහනිකහ රයගගි භයසිගව
ලහනිකහ චතුයහණි කළුආයච්ිච
ලහනිකහ ඩිල්හනි ඵහරසුරිඹ
ලහනිකහ දුරගජි  ශ්රි ේණසිගව
ලහනිකහ භදුහනි යහජඳක්
ලයභි  ගේවිකහ රුඵසිගව
ලයහමිකහ වන්ති ගකෞලරයහ ඡඹගනත්තිගේ
ේමිරහ නදීලහනි වික්රභයත්න
ගවහනි ගකෝෂිරහ නිගිචන්තහභණි ගභොගවොට්ටි
ගජු උහන් යගගගොඩගේ
කුනිකහ ගකල්ඳනි ගුණතිරක
කුයහ ගේන්ති වීයයත්න භහතය භවවිදහන මුවන්දියම්ගේ
කුයහ දමිනි අගේසිගව
ිචත් භහධ විධහනඳතියණ
ිචනි උගේශි ගුණගේකය
ිචනි ප්රගඵෝධහ ගත්තසිගව
ිචන්තහ ගේමින්දි අතුගකෝයර
ිචයහ ගගගහනි නහනහඹක්කහය
ජහනි නිගරහ ජඹේධන
ජිත් දිල්වහන් ඳතියණ
ජිනි ශ්රීභහි  විගජ්සිගව
ජීහ දේලනී ගවේහ වීයයත්න
ට්ටම්බි ඉගනෝකහ ද සිල්හ
තයසිගවගේ උදහයහ ශන්ති
දිහ භදුන්ති යණසිගව
දුනි තහයකහ වක්භනගේ
දුනි නේභදහ යහජසිගව වික්රභයත්නගේ
දුනි රක්ෂිකහ කුභහනහඹක
දුනි ත්රහ ගභගේ වත්ගතොටු
දුනි වික්රභයත්න සිරිේධන
දුනිකහ චහභි  ගවට්ටිආයච්ිච
නුජහ භදුන්ති යණධිය
නුනි දුල්නහරි අයමගේ
න්දයහ නදීකහ දවනහඹක
පු ආයිචචීගේ කභල් උදඹ කුභහය
පුගගොඩ නල්ර දිල්කි නගෝදහ කරුණහයත්න
භදයහ භධුන්ති විදහනඳතියණ
භන් කුභහරී වීයමුනි ආිචිචගේ
භය යත්න්පපුි ගේ චතුයගගහ දුරගඡි 
භයගකොන්රහගේ නදිලහ යහගඡනී කුභහරි
භයක්ගකොඩි ආලහ ඉගෝනි
භයතුගග තිිණණි හනහ
භයතුගග විදහන ආයච්ිචගේ රුවිනි රක්භහි 
භයතුගග විදහන ආයච්ිචගේ වේහ මුතුකහනි
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භයනහඹක ගභගේ චන්දිභහල් භධුලගක
භයනහඹක ජඹේධන ඳතියණගේ අිචනි
භයනහඹක විදහනගභගේ ඳත්මිනී කීේතියත්න
භයනහඹක විධහන ගභගේ චම්පිකහ ලහභන්ති
භයයත්න ගකොඩිකහය කගකහනමිගේ ගේදුණු ගකොඩිකහය
භයවික්රභ ි ඹනගේ උදහය භදුගක
භයවික්රභ ි ඹනගේ වගනී හනහ
භයවීය ගභගේ චහනුක දම්ය
භයසිගව ආයච්ිචගේ චහභය පුසඳහන්ත ජඹගකොඩි
භයසිගව ආයච්ිචගේ දිගන්හ භධුයගග
භයසිගව ආයච්ිචගේ දිි නි මුද්රිකහ
භයසිගව ඉහයහ වේණි
භයසිගව කගකහනම්ගේ නිලහයහ කහවින් දී
භයසිගව ගකොඩිකහයගේ මිරහනි රයගගහ
භයසිගව ගභච්ිචගේ උදිත භන් කුභහය
භයසිගව ගුණගේකය ි ඹනගේ ජඹනි දිල්වහයහ
භයසිගව ගුණගේකය ි ඹනගේ දිි ණි ිචන්තනී
භයසිගව ගුණගේකය ි ඹනගේ නගඹෝමි
භයසිගව ගුණගේකය ි ඹනගේ භගවේෂිකහ භධුභහි 
භයසිගව ගුණගේකය ි ඹනගේ වන්නී භහි 
භයසිගව ඳතියණරහගේ නිගරහ
භයසිගව විතහණ ආයච්ිචරහගේ රි ත් කුභහය
භයසිගව විධහනගේ දිනුකහ චහරුබහෂිණි
භයසිගව ගේඳහර තක්ෂිරහ භහි 
භයසිගව ගවට්ටිගේ චමිරහ න්ති
භයසිගවගේ අමිරහ ලහන්ති
භයසිගවගේ නදීකහ
භහධි දුනිකහ ගනයත් ඹහඳහ
මිත් සුරක්ණ වීයගකෝන්
මින්දි නිහයහ ගුණේධන
මුදි ශිනිකහ අගේගේකය
ම්ඳතහ ඩුගේ ගනුය ගකල්ඳ
ම්ඳත් රක්භහල් ගේඳහර දවනහඹක
ම්මු ආයච්ිචගේ රකිඳු වග
ම්මු රිමරු ගඹහලහන්
යුරි චතුරිකහ රුඵසිගව
යණි උදහයහ යහජඳක්ෂ
යනහදු ඵහරගගොඩගේ භල්කහ චතුයහනි
වින්දි වික්රභසිගව
වුන්දහ වළන්දිගේ ඉගයෝනී චන්දිභහ
වුන්දහ වළන්දිගේ ඉහන් සුගම්ධ
ශිකරහ ගේන්දි කලුආයච්ිච
ශිකහ පියුභහි  ගභොගවොට්ටි
ශිකහ දභහි  අගේවික්රභ
ෂිනි හනහ ගවටිටිආයිචිච
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සිදු ගේලහන් අගේවික්රභ
සිනි භධුහනි ගවන්දහවිතහයණ
වනි අත්භ නිග ිචන්තහභනි ගභොගවොට්ටි
වන් දිගන්ස ජඹේධන
හනිකහ ඹහනී අගේසිගව
හඹක්කහය කගකහනම්ගේ ගම්හ රුවියහණි ද සිල්හ
හඹක්කහය සුගඵෝධහ නියගගිකහ
හරු චතුරිකහ සිතුමිණි
හරු ඵණ්ඩහයගේ රසිකහ භධුන්ති
හරු ි ඹනගේ සුයගගි භධුෂිකහ
හරුගේ ි ඹනගේ ලහනිකහ භහධවී
සිගගක්කුි ඹ ආයච්ිචගේ ගනත්භහ විවගගි කරුණහයත්න
සිගග්පපුි  කගකහනම්ගගයි යුගහනි වගගිකහ භයසිගව
සිගග්පපුි  කන්කහනම්ගේ භහි 
සිගව පුයගගයි ප්රහත් චතුයගග
සිගවපුයගේ චතුමිණි ගීතතිකහ
සිගවපුයගේ චම්පිකහ ජහනකී
සිටිනභළු ගණිතගේ ඉහනි
සිතහයහ ඹේගවවිට
සිතහක ි ඹනගේ චතුරිකහ දිල්වහනි
සිත්තයච්චහරිගේ තිි ණ ජීගේන්ද්ර
සිත්රච්චහරිගේ කුසුමි භධුහන්ති
සිේදිඹහ ගවේහගේ චනිල්කහ නිභන්ති
සිේධි ආයච්ිචරහගේ ගනයගජරහ ප්රිඹදේලනී
සිභන් ගම්රි ඳතියනගේ ජනක මිඳත්
සිරිඵේදන කගකහනම්ගේ චමිල් ිචන්තක
සිරිභහන්නගේ සුපුන් භයුයගග
සිරිේධන ආයච්ිචගේ නදීකහ නිගම්හනී
සිරිේධන ගදොන් ගඹහන් ිචන්තක
සිරිේධන නහඳගේ ගඹත්රි රක්ෂිකහ
සිරිේධනගේ ලයහභහ ප්රිඹගගනි
සිල්ත් ගභගේ නි නදීලහනි
සීන්පපුි  විතහනගේ දුනි අනුත්තයහ
සුගත් ගකෝදහගගොඩ ආයච්ිචගේ
සුජහනි දේශිකහ වීයසිගව
සුජහනි භල්හ දනහඹක
සුදම්ගඳ ඉදි්පපිි ගේ දිමුතු දරුන් කුසුම් කුභහරි
සුදිරික්කු ජඹවිය අගේහ බුේධිනි
සුදු වකුරැගේ ජීන් භධුයගග
සුදු වකුරුගේ ජගත් සිරිේධන
සුදු වකුරුගේ දිි නි තිරක්නහ
සුදු වකුරුගේ නදිකහ
සුදුසිගව ි ඹනගේ නිල්මිණි යන්ගේඛහ
සුදුසිගව සුයගගනී
සුදුසිගව වක්භන දුයගේ ජඹනී උදඹගගනී
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සුදුවකුරුගේ නිගයෝහ ජිනි සිරිේධන
සුේදිචචහරිගේ භධුයගග භයසිගව
සුගන්ත්රහ ඇවළර ආයච්ිච
සුන්නහ ගදනිඹගේ අගේහ දිල්වහනි
සුන්නහගදනිඹගේ සිත්මිණි සුයගගි භයවික්රභ
සුපුන් උදහය භයසිගව
සුපුන් නදිහ ග්පදුරු ආයචීිච
සුපුන් ඳඵය ගහේදිඹ පුගිචගවේහ
සුපුන් භහධ කුභය්පගඳරුභ
සුපුන් රගකහ ගේගේන්ද්ර
සු්පඳයිඹහ ලහන්ති
සුඵසිගව කගකහනම්ගේ ලහනිකහ භදුහනි
සුබසිගව ආයච්ිචගේ සිතහයහ මිිමයගගි
සුමුදු චතුයගග කිතුල්ගගොඩ
සුමුදුභහරහ සුන්ති ඳි වක්කහය
සුයගජන් ගකොඩිකහය
සුයවීය ආයච්ිච ඳතියණගේ තිිණණි ගේනහනි
සුරිඹයත්න ඵටගගොඩගේ ගිතහනි ග්පෂිරහ
සුගේකහ විදහනඳතියණ
සුගේන්ද්ර ආචහරිගේ මිම් නිගම්හ
සුරහරි දිි නිකහ ඳි වඩන
සුයත්න වලුගේ රගකහ ප්රිඹබහෂිණි
සුවිනි ඉන්දිරි ගවට්ටිආයදච්ිච
සුවිනි දේයහ තරින්දි උගේසිරි නහයහඹන
සරිආයච්චහරිගේ තයගගහ දිල්රැක්ෂි
සරිඹ ආයච්ිචගේ නඹනී ප්රිඹගගිකහ
සරිඹ ආයච්ිචරහගේ නිලකහ ගජීනී
සරිඹගේ ගදොන දිලුනි ධනුෂිකහ
ගනයත් දවනහඹක ඉගේහ දභහි 
ගනයත් ඹහඳහ ගුණේධන නදීහන් රක්සිරි
ගනයත් ඹහඳහ නිගයෝහ භහි 
ගගනවියත්න අසසිමිඹගේ ගිවහන් යන්දික
ගම්බුකුට්ටි නහනහඹක්කහය ගවට්ටි ආයච්ිචගේ දිනුහනි
ගල්ර්පගඳරුභගේ චතුරි නිලහදි හනහ ප්රනහන්දු
ගල්රගේ සුයගගි උත්ඳරහ
ගල්රඩුගේ වශිනි දිගල්කහ ගල්රඩුගේ
ගල්රගවේහගේ සිතහයහ අනුයහධි
ගේකය ආයච්ිචගේ ලහනිකහ
ගේදය ි ඹනගේ භධුරි රක්භහි 
ගේනසිගව කළලුම් භදුලන්ක
ගේනහධීය විතහනගේ දිි ණි භධුෂිකහ
ගේනහධීය විතහනගේ දිල්කි ගේන්දි
ගේනහනහඹක භදුහනි
ගේනහනහඹක රුවිනි දේලනී
ගේඳහර දවනහඹක අනහ නිලුන්
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905073990V
866594287V
943441430V
877241475V
921650698 V
892681899V
935053153V
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915550100V
836611063V
880121804V
198158604026
813492644V
198666300640
937800959V
915651364V
948253470V
199752801710
198069101275
947382900V
935560756V
925202010V
865351879V
897940469V
925872440V
937401108V
931870467V
945131578V
940783259V
857370384V
946032549v
875051520V
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199150503084
905032151V
927130513 V
931221094V
916122608V
927301490V
926080970V
895492566V
926912909V
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ගේඳහර දවනහඹක නිලහදි අ්පයහ
ගේඳහර යත්නහඹක භධුහ දකළළුම්
ගේඳහි  රයන්දිකහ විගජ්යත්න ගඳොන්නම්ගඳරුභ
ගේයසිගව ඳතියණගේ නිපුනි ගකෞලරයහ
ගේයසිගව ඳතියනගේ ප්රණයහජඹහ ගඡහනී
ගේයසිගව ඹහඳහ රක්යහ ප්රහදිනි ගකෞරයහ
ගොන්නහදයගේ භල්ක්ෂහ උදඹහනි
ගයභයහ කල්ඳනී රඵසිගව
ෂතුය යවභන් ගභොගවොභේ
ෂහතිභහ සුගරයිබහ
ෆ්රළන්සිස කගකහනම්ගේ රුගම්හ දිි නි
වගසිකහ භල්හනි හීනිටිගර
වක්භණ ගහල්රගේ දුලීකහ වේණී
වක්භණ දුය සුදුසිගව නිලුකහ දභඹන්ති
වක්භණදුය සුදුසිගව හනහ ගේන්දි
වක්භන ආයච්ිචගේ ඉගේහ දභහි 
වක්භන ගභගේ කසුන් වේණ යගගනහත්
වක්භන ගරොකුගේ තිහයහ කහවින්දි
වටන්ගභගේ ගේවහනි නිපුනිකහ
වතමුගන් ගභගේ ගරෝකිත වේ යණසිගව
වතයසිග ගභගේ ටෂිරහ පුේණිකහ
වතයසිගව ආයච්ිචගේ භහීකහ ිචයන්තනී
වතයසිගව ගභගේ න්ත කුභහය
වතයසිගවගේ ඳුනි නිගරහ
වතයසිගවගේ සිතුමිණී තයගගනී
වත්ගතොටු ගභගේ ඉගඹෝකහ රක්ණී
වත්ගතොටු ගභගේ ඉගේහ චතුයගගි අභයතුගග
වත්ගතොටු ගභගේ ඉගකහ කුමුදුනි
වත්ගතොටු ගභගේ ගඹහන් භදුලහන්ත
වත්ගතොටු ගභගේ යභණි
වත්ගතොටු ි ඹනගේ කල්ඳනී දිල්රුක්ෂි කුභහරි
වදුන්ගනත්ති යත්නු ඳඵයහ
වදුන්ගනත්ති රිමරු දරැන් යත්නහඹක
වන්නහගර ගභගේ දිි නි භගඡුහ
වන්නහගර ගභගේ නිගයෝහ භහි 
වන්සවිටගේ උදහනි තත්යහ ජඹයත්න
වපුවලුගේ ඉලහයහ දිල්වහනි
වපුවලුගේ උගම්හ භධුලහණි
වඵයකඩ ි ඹනගේ චම්පිකහ උදඹගගනී ගුණේධන
වඵයකඩ ි ඹනගේ විගජ්න්ත දුි ්ප භදුලගක
වඵයහද කගකහනම්ගේ තිරකසිරි
වේනි චතුයගගි විදහනඳතියණ
වේරහ නිපුනආයච්ිච
වේෂිකහ ධනගජනී සිරිගට්ටි ගභොගවොට්ටිගේ
නහනහඹක්කහය

198955904997
898622843V
877523489V
948572257V
936241000V
917360014V
865203390V
947361619V
198835500366
199257300734
898253490V
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908512715V
198675301181
935740800V
198653701705
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948180499V
921790570V
935141354V
926030906V
199020503824
945123893V
198975801337
857660196V
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වේෂිකහ භධුහනි ගවට්ටිආයච්ිච
වේසි දිල්වහයහ යණසිගව
වල්ගවත්ගත් ි ඹන ආයච්ිචගේ තරුෂි නඹනවගසි
වල්ග්ප ගභගේ ඉගම්ස අිචන්ත
වල්ි න්න ගරොකුගේ ගගගහනි අනුෂිකහ
වවුග්ප ි ඹනගේ රිමරු හි න්ද
වේගඳ රගෙය ආේච්ිචගේ සුදේලන ගඹනහත්
වෂිනි ගඹනිකහ යණතුගග
වෂිනි චහමි භල්හ ගවේගේ
වෂිනි ඹන්තිකහ රුන්ඳතියණ
වසිනි ඩඹස නිගයත්න භයගේකය
වසිනි දිල්වහනි රගග්පපුි 
වහි ඇගල් ගභගේ නුජහ ගජිනි
වළේඕවිට ගභගේ ප්රදී්ප ගේලප්රිඹ
ිමක්කඩු ගර්පඳත්තිගේ ගුගන්ෂිකහ ඳගචමි නදිලහනි
වික්රභසරිඹ
ිමක්කඩු විතහනගේ ගම්ඛරහ භධුලහනි
ිමත්තළටිඹගේ ඉගේකහ ගේන්දි
ිමත්තළටිඹගේ චතුරිකහ භදුහණි
ිමත්තළටිඹගේ තයගගහ වේණී
ිමත්තළටිඹගේ ඳවිත්රහ
ිමනටිගර කනත්තගේ රපිකහ තයගගි
ිමනටිගර ි ඹනගේ මිරහ නිල්මිණි
ිමනිදුභ ආචහරිගේ ඉගේහ භධුහනි කුරගල
ිමභහි  දිල්රුක්ෂි යහජසිගව
ිමභහි  භනුරිකහ රඳසිගව
ිමඹන්තහ විදුසිනි විගජ්සිගව
ිමඹහගේ ගභගේ දිල්කි භලීහ
ිමඹහගේ ගවේගේ චමින්ද කුභහය
ිමරිබුගේ ගභගේ ඉගේහ දිල්වහනි
ිමරිඹුය ගභගේ නදීහ ගඹහත්රි
ිමරිඹුය ගභගේ නිලකහ භධුහනි
හීනටිගර ඵඩල්ගේ ගිවහනි නුන්ගි හීනටිගර
හීනටිගර ඵඩල්ගේ භධ උදඹගග
හීයලුත්තගේ නදීකහ ජඹේධන
ගවටිටිගේ රුන් චහමින්ද
ගවටිටින්නකු මුදිඹන්ගේරහගේ නීෂීඹහ ගේවින්දි
ගවට්ටි ආයච්ිච ගභගේ නිභහහ ගඹහෂිනි
ගවට්ටි ආයච්ිච භතුකන්දගේ අනහ කුභහරි
ගවට්ටි ආයච්ිචගේ අගක මීය
ගවට්ටි ආයච්ිචගේ කුමුදු වගසිකහ
ගවට්ටි ආයච්ිචගේ ගගගහ නිගරහ
ගවට්ටි ආයච්ිචගේ නිලහදි යගගිකහ
ගවට්ටි ආයච්ිචරහගේ චමිරහ විගනෝදනි
ගවට්ටිආයච්ිච භේදුභගේ නදීහ කුභරි

198865002087
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925351423V
198401200163
920951295V
936461972V
948391767V
855351625 V
935470650V
907971635V
917491828V
850311447V
848073245V
89689377V
907342972V
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926002937V
199462200361
825732683V
875870858v
886710445V
927721732V
817593046V
936450199 V
885973531V
842172292V
198968200400
896160559V
907090817V
918461221V
941584802V
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198925203096
955062604V
937713673V
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947221728V
936540414V
866402000V
897122448V
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ගවට්ටිආයච්ිච කගකහනම්ගේ නිලහන්ත බුේදි කුභහය
ගවට්ටිආයච්ිච භතුකන්දගේ දිි නි ගකෞලරයහ
ගවට්ටිආයච්ිචගේ නිගරහ
ගවට්ටිආයච්ිචගේ ලකිරහ ගතධිලහනි
ගවට්ටිගේ පියුමි නිගරහ
ගවට්ටිගේ ගේණුකහ රක්හනි
ගවට්ටිගේ මිතහ වේණි
ගවන්දහ විතහයණ නිරක්ෂි සුවේලනී ද සිල්හ
ගවන්දහයදුය ගේවිකහ ප්රිඹදරිලනී
ගවන්නෆක මුදිඹන්ගේරහගේ භධුශිකහ ප්රිඹදේලණී
ඵගඩහයනහඹක
ගවහ ඳහරටුගේ ඉගකහ
ගවගස ගභගගයි අගකහ නිල්මිණි
ගවේට්ටිආයච්ිච ගභගේ ප්රබුේධි ඉහය
ගවේට්ටිආයච්ිච ගභගේ භධුකහ දිල්වහරි
ගවේන්ගර විතහයනගේ සුයභයහ ජඹරුක්ෂි
ගවේභහ රදිරි්පපුි ගේ ලහකය රිේභ ප්රභහල්
ගවේභහ කගකහනම්ගේ පජනී ත්රහ ගප්රේභතිරක
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ අ්පයහ භළණිගක් ගවේයත්
මුදිඹන්ගේ
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ගකෝෂිරහ දිි නි කුභහරි
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ චහගිකහ දේලනී ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ජීනී චම්පිකහ ගවේයත්
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ දුරහන්ජලී ප්රිඹන්කහ
ගවේයත් මුදිඹන්ගේරහගේ ප්රන්හ ශ්රිභහලී ගවේයත්
ගවේයත් ත්ගත් ගගදය ඉගේහ ගවේයත්
ගවේයත්ගේ රක්භහ භදුහනි
ගවේගේ ඉගනෝකහ ගරුසිගව
ගවේගේ දරුන් ඉන්දික
ගවේගේ සුගේකහ භන්භි 
ගවේහ ඇරඳහත ඉගේහ උදයහනි
ගවේහ අන්ගතෝනිගේ යගජිත් කුභහය ගවේගේ
ගවේහ අන්ගතෝනිගේ සුගේකහ රක්භහි 
ගවේහ අඳරැක්ක කගකහනම්ගේ ජඹනි උදඹගගනී
ගවේහ අඳරැක්ත කගකහනම්ගේ පියුමි රසිකහ
ගවේහ අරගකහගේ තුහනි ඉභහහ ගගනවියත්න
ගවේහ අරගකහයගේ ජහනක කුභහය
ගවේහ අරගකහයගේ දිගන්හ ලයහභලී
ගවේහ අරගකහයගේ නහරනී
ගවේහ අරන්කහයගේ ක්රිසකහ දමිණි
ගවේහ ඇල්ගිරිගේ අභන්දහ රුිචයහනනී චන්ද්රගේකය
ගවේහ ඈදුගේ ගඹහනී ගකෞලරය
ගවේහ ඉගල්සිගගේ වසිත නිි පුල්
ගවේහ උලුඩුගේ චතුයගග ම්ඳත්
ගවේහ උලුඩුගේ සුපුන් භල්හ
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ගවේහ රදිය්පපුි ගේ නිගයෝහ දභහි 
ගවේහ රදිරිභහන්න ඉන්දික ගයොහන් භයසිගව
ගවේහ රදිරිභහන්නගේ තිිණණි භධුහ භයසිගව
ගවේහ කගකහනම්ගේ තයගගහ භදුභහි 
ගවේහ කඩත ආයච්ිචගේ දිනුහ භධුන්ති
ගවේහ කඩළදුගේ චතුරි ප්රහදිකහ
ගවේහ කන්කහනම්ගේ කුර චන්දිභ අගේසිරිේධන
ගවේහ ක්පඳයගේ ඵන්දුර දඹහයත්න
ගවේහ කයගතොටගේ භදුය ප්රිඹදේලන
ගවේහ කරුණහ්පපුි ගේ තිි නි සිකරහ
ගවේහ කලු අන්නක්කගේ භගවේෂි ද සිල්හ
ගවේහ කලුඅන්නක්කගේ තරිදු උදඹගග
ගවේහ කලුකපුගේ ආලහ සුයගජි
ගවේහ කලුකපුගේ දුල්මිණී ගේන්දිකහ
ගවේහ කකහයගේ ආගරෝකහ යගගනී රක්භහි 
ගවේහ කහටීටුගේ චහන්දිකහ භධුහණි
ගවේහ කිරින්දගේ ජඹන්ති යත්න කුභහරි
ගවේහ කිරින්දගේ ගවහන් භදුන්ත
ගවේහ ගකොකහරගේ අජහ දිල්ලහන් රක්මිණි
ගවේහ ගකොකහරගේ නදීලහ රකමිණී
ගවේහ ගකොට්ටගේ ගේවිකහ භදුහනි පුසඳ කුභහය
ගවේහ ගකෝමීපුටුගගොඩගේ ඳමිතහ භධුභල්කහ මුණවීය
ගවේහ ගජභන් කගකහනම්ගේ ිමභහි  උදඹගගනී
ගවේහ ගජභන් ඳතිනිගේ නිසුමි ඉහයහ ගජභන්
ගවේහ ගභගේ ඉහයහ සුපුනි ගවේහ ගභගේ
ගවේහ ගභගේ ගඹහන් භධුයගග
ගවේහ ගභගේ නුන්ති ජීනී කුභහරි
ගවේහ ගභගේ ගජි දී්පතිකහ
ගවේහ ගරුසිගගේ රුන් විගේසිගව
ගවේහ ගරුසිගවගේ ඉගේහ කුසුම් කුභහරි
ගවේහ ගරුසිගවගේ යනිල් රුන් කුභහය
ගවේහ ගිගනගේ නිගයෝහ ප්රගඵෝධනි
ගවේහ ගිගනගේ ශ්රිඹහ භධුහනි
ගවේහ ගුරුගේ චහරිකහ භධුහනි
ගවේහ ගුරුසිගවගේ අිචනි දිල්වහනි ජඹේධන
ගවේහ ජහසිගගේ ගිභහි  ලහනිකහ
ගවේහ ජහසිගගේ නුන්ති ගකෞරයහ
ගවේහ තන්තිරි ගභගේ හනහ කුන්තරහ
ගවේහ තරගවගේ ජනනි අශිකහ මිිමයහනි
ගවේහ තුඵළල්රගේ නවීන් දිනුක
ගවේහ තුමළල්රගේ ඩඹනහ අභහි 
ගවේහ ගතොණ්ඩිරගේ චරනි නිගම්හ විගජ්තිරක
ගවේහ ගතොන්ඩිරගේ චහමිණි චතුරිකහ
ගවේහ ගතොන්ඩිගල්ගේ අභල්කහ ප්රගඵෝදිනී
ගවේහ දිේගදනිගේ අනුයහධහ චතුරිකහ
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ගවේහ දිේගදනිගේ දිි ණි ප්රබුේධි
ගවේහ දීඹගවගේ භහලී ධනගජනි
ගවේහ දුි ගේ අභහනි ත්රහ ආරිඹයත්න
ගවේහ ගදිමගවත්තගේ භල්හ රැන්ති
ගවේහ ගදොරමුල්ර කගකහනම්ගේ ඉහයහ දිල්වහරි
ගවේහ නභහඩුගේ චහන්දනී ප්රිඹදේලනී
ගවේහ නම්බිකන්දගේ තිය ලහනක
ගවේහ නම්බුගේ ධනුෂි චභහි 
ගවේහ නහදුගර නදීයහ සුබහනී
ගවේහ නහභල්ගේ සුබහෂිණි රයගගහ
ගවේහ නහයන්ගදනිඹගේ නදීහ රක්භහි 
ගවේහ නහවිභනගේ ගඵෝභලී ගඹහත්රි අභයසිරි
ගවේහ ඳතියණගේ භයුරි යසිකහ
ගවේහ ඳතියණගේ ගම්නකහ රක්චහනී
ගවේහ ඳතියණගේ ලෂිණි තගභෝදහ
ගවේහ ඳත්තිනිගේ නිභහකහ නුන්ගි
ගවේහ ඳත්තිනිගේ ත්රහ පියුභන්ති
ගවේහ ඳසගඳරුභගේ ධනුසක ම්ඳත්
ගවේහ ඳහරටුගේ ඹසරී රක්සමී වීයසිගව
ගවේහ ඳළරළගේ විදහනගේ භගනෝජ් ප්රන්න
ගවේහ පින්නගඳොරගේ භදහයහ ගේන්දි
ගවේහ ග්පදුරු ආයච්ිචගේ භදුසිකහ භදුභන්ති
ගවේහ ග්පදුරුගේ ජීන් අභයසරිඹ
ගවේහ ඵජ්ජභගේ අගේහ ඉභහි 
ගවේහ ඵඵරැන්දගේ රක්මිනි ක්රිහන්ත
ගවේහ ඵයණගේ නගඹෝමි භධුහනි
ගවේහ ඵහරකට්ටුගේ ගනලුනි ශිකරහ
ගවේහ ඵහරගේ ලහි කහ ප්රගඵෝධනී
ගවේහ ඵළට්ටගේ ධනුෂි තයගගිකහ
ගවේහ ඵළට්ටගේ නඹනි නිභහලහ
ගවේහ ඵළේදගේ ඉන්දික ප්රඵහත්
ගවේහ ඵළේදගේ තිි ණි ප්රතිබහනි ජඹතිරක
ගවේහ ඵළේදගේ තිි න රුන් ජඹතිරක
ගවේහ ඵළඵරැන්ගේගේ ගන්යගජනී යහනි ගේඛහ
ගවේහ බුරත්කන්දගේ චතුරිකහ භදුහනි
ගවේහ ගඵෝතුයහගේ කශනි ගඹහත්රි ගුණගේකය
ගවේහ ගඵෝරු්පඳගේ රක්භහලී රුනී කරුණහයත්න
ගවේහ බ්රහරගේ සුපුන් භදුගක
ගවේහ භඩිවගේ වනි වගසිකහ දිල්රුක්ෂි
ගවේහ භේදුභ ගභගේ චතුරිකහ නිල්මිනී
ගවේහ භේදුභගේ යසිකහ උදඹහගගනි
ගවේහ භේදුභගේ රක්යහ න්ධයහනි
ගවේහ භයිනහත්තුගේ යසිත රක්හන් යණතුගග
ගවේහ භරවිගේ ගඹහහ
ගවේහ භසමුල්රගේ භල්කි යගගනහ ආරිඹගල
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ගවේහ භහගල්ර ගගොඩගේ අගේහ භන්භලී
ගවේහ භහගල්රහ ගගොඩගේ චන්දිභහ දිල්රුක්ෂි
ගවේහ භහගල්රහගගොඩගේ ප්රහේ චතුයගග
ගවේහ භහගහල්ර ගගොඩගේ ජඹනි භහි 
ගවේහ භහතය ඳි වක්කහය ගභගේ ඉන්ද්රඛහන්
ගවේහ භහතය ඳි වක්කහය ගභගේ චන්දි ඉහයහ
ගවේහ භහතයගේ වෂිරහ රයන්දි
ගවේහ භහයඔගේ ගගන්හ රක්භහි 
ගවේහ භහයමගේ වසිනි ලනිකහ
ගවේහ මිරින්ිචගේ ඡින්ත රක්භහල්
ගවේහ මිරින්ිචගේ නගඹෝමි වේලනී
ගවේහ ඹේගදිමගේ කහගචනහ කසුන් තහයකහ
ගවේහ ඹභන්ගේ නිගම්හ භධුභහි 
ගවේහ යජ්ගභගේ ගනීහ තිරක්ෂි
ගවේහ යණසිගව රුවිනි භහි 
ගවේහ යණසිගවගේ උදහය ගජඹ
ගවේහ යණසිගවගේ තනජහ ශ්රීභහි 
ගවේහ යණසිගවගේ භදුහ රක්භහල්
ගවේහ යත්ගභගේ නිභහහ ගදීඳනී
ගවේහ ි ඹනගේ කරණි චතුරිකහ ගඳගේයහ
ගවේහ ි ඹනගේ රක්හණි උග්පන්ද්රහ භහධවි
ගවේහ ලුණුවිරගේ උදුි  අනුෂිකහ
ගවේහ ලුනුවිරගේ නදිහ භදුහනි
ගවේහ ගරොකුගේ තනුජහ නිලහන්ති
ගවේහ ඩුගේ තිි ණි ශිනිකහ
ගවේහ ඩුගේ තිි නි භදුහනි
ගවේහ රසමුල්රගේ නුන් ම්ඳත්
ගවේහ ි මුණිගේ ට්රිඳහ නිගරහ පුසඳ කුභහරි
ගවේහ ි මුනිගේ අනුහ නිහන්ති ජඹවීය
ගවේහ ි මුනිගේ චන්දන විජඹ රක්භහල්
ගවේහ ි මුනිගේ තිිණණි චතුයගගි විභරගේන
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