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‘‘සාහිත්යයෙහි කිසිෙම් ගුප්ත් 

බලෙක් ඇත්යත් නම් එෙ 

නිසැකවම යමෙ විෙ හැකි ෙ.  ඒ 

වනාහී ෙමකු යවනත් 

කාලෙකට, යවනත් රටකට, 

යවනත් ජන වර්ගෙකට, යවනත් 

භාෂාවකට සහ යවනත් 

සංස්කෘතිෙකට අෙත් කෘතිෙක් 

කිෙවන විට එහිදී ඔහුට එෙ 

ත්මන්යේ ම යෙෙක් යසේ හැඟී 

ොමයි.“ 

- යූ හුවා 

 

 

‘‘යූ හුලා ප්චාත් විප්වීය චීනයයහි වමකාලීන යේඛකයන් අතර යපරටුගාමී යේඛකයයකු යව 

වැයකන ප්රතිභාාූර්ණ  ිර්ණමා කරුයලි.  ල්ණතමානයයහි ීජිං   ුවලර ිවවි යගලනා හහු නලකතා 

ග නාලක් වශ යකටිකතා ව ග්රශ ි.හිපයක් පෂ කර ඇතිභ අතර හහුය  කතතිභ වියදව් ාාා 

ග නාලකට පරිල්ණතනය වී තිභයේ  යනොයෙේ තයාගා ච චීන යේඛක යම  යෑන් ශා කරට කර ටිටිනා 

යූ හුලා මුවය ීවවිතයයහි කටුකත්ලය යට වැඟල ඇතිභ සුන්දරත්ලය ඉටියුම් යව මතු ි.රීමට අූර්ණල 

දක්තා පෂකරන්යනි.  

ප්චාත් විප්වීය චීනයයහි දු්කරම වමය, එනම් ව ව්කතතිභක විප්ල අලධියයහි චීන ගම්ෙද පෂාතක 

පවුේ අන්දරයක් යටින් ිවග ශැයරන යම් නලකතාල අසීරුතම අලව්ථාලන්හි මුවය ශැටිරීම්හි 

ව කී්ණ  ව්ලාාලය යමන් ම ෙරපතෂ තත්ත්ලයන් මැද අලිව ලන මුවයත්ලය වශ යප්රේමය ගැන 

ි.යැයලන අූර්ණල ිර්ණමා යි.  ආදරය, වි්ලාවය කඩ ි.රීම, වැකය, ීවලන අරගය, ඇද ලැටීම් වශ 

අිවටන් වශගත නැගිටීම යනා දී විවිධ ශැ ශැප්පීම් මැද ගා යන ීවවිතයයහි විචිත්රත්ලය මනා ල 

ප්රතිභිර්ණමා ය කරනා යම් නලකතාල ීවවිතයට වලර ි.රීමට යනොල ආදරය ි.රීමට උගන්ලයි  නල 

චීන වාහියතයයහි කැපී යපයනනා ිර්ණමා යක් ලන යමය යොල විවිධ ාාාලන්ට පරිල්ණතනය කරන 

ද්දි.  යම් එය ටි ශට නැයගනා පෂමු අලව්ථාලයි ” 

"රුහිරු විකුණා ෙැපුණු මිනියසක්" 
පරිවර්ත්නෙ - සාහිත්යයේදී, යජයෂභ් භාෂා පරිවර්ත්ක චූලානන්ෙ සමරනාෙක 

රාජය භාෂා යෙපාර්ත්යම්න්ු  ්රකානනෙකි. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව
     ප ොත් අපවිවැපේ ප ොත් මිෂ ගණන්

ප ොපේ නම  මිෂ  (රු.) 20 % ලට්ටම ලට්ටම වහිත මි

1 ත්රිභාා බ්ද ප ෝය සිංශ ශිර් ලචන 1,625.00      325.00          1,300.00             
2 ත්රිභාා බ්ද ප ෝය පදමෂ ශිර් ලචන 1,625.00      325.00          1,300.00             

3 ත්රිභාා බ්ද ප ෝය සිංශ ශිර් ලචන (600) 600.00          120.00          480.00                
4 English for Public Servants 415.00          83.00            332.00                
5 පේඛන පදමෂ 410.00          82.00            328.00                
6 ලියන සිංශ 550.00          110.00          440.00                
7 වර පදමෂ ලැඩප ොත 295.00          59.00            236.00                
8 වර පදමෂ 140.00          28.00            112.00                
9 පදමෂ ලශර උගනිමු ( ට ලශර) 115.00          23.00            92.00                   

10 ලාග් වම්ප්රදාය 880.00          176.00          704.00                
11 පදමෂ l මට්ටම 600.00          120.00          480.00                
12 පදමෂ lV මට්ටම 400.00          80.00            320.00                
13 සිංශ l මට්ටම 600.00          120.00          480.00                
14 සිංශ ll මට්ටම 600.00          120.00          480.00                
15 සිංශ lll මට්ටම 500.00          100.00          400.00                
16 සිංශ lV මට්ටම 400.00          80.00            320.00                
17 සිංශ අකුරු 400.00          80.00            320.00                
18 භාණ සිංශ 300.00          60.00            240.00                
19 වර සිංශ 115.00          23.00            92.00                   
20 මුලි  සිංශ 300.00          60.00            240.00                
21  ථා  රන සිංශ 500.00          100.00          400.00                
22 සිං.පදමෂ වමරූපි ලචන 200.00          40.00            160.00                
23 රාජ ාරි ලිපි වමි ාදනයට අත්ලැක් 300.00          60.00            240.00                
24 CD - ප්රාපයෝගි  ත්රිභාා 150.00          30.00            120.00                
25 CD -  අපි සිංශ,පදමෂ,ඉිංග්රිස උගනිමු 150.00          30.00            120.00                
26 CD - සිංශ l මට්ටම 150.00          30.00            120.00                
27 CD - සිංශ lI මට්ටම 150.00          30.00            120.00                
28 CD - සිංශ lII මට්ටම 150.00          30.00            120.00                
29 CD - සිංශ lV මට්ටම 150.00          30.00            120.00                
30 CD - පදමෂ l මට්ටම 150.00          30.00            120.00                

31 CD - පදමෂ lI මට්ටම 150.00          30.00            120.00                

32
CD -  ාරිභාෂි   දමාා - Glossaries of Technical 

Terms 250.00          50.00            200.00                
33 CD -  ාරිභාෂි   දමාා 650.00          130.00          520.00                



34 සිංශ රූඩි 450.00          90.00            360.00                
35 This is my chinese book 300.00 -                300.00                
36 රුහිරු විකුණා යැපුන මිනිපවක් (40% ලට්ටම) 800.00          320.00          480.00                

37 රාජය භාා පද ා. ඉතිශාවය ශා ගමන්මඟ 800.00          -                800.00                


