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��ර සමාජ ෙප��යකට අවශ� අධ�ාපන කමය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
අ��� ෙද ෙදහස් ප��යයකට ෙපර ෙ! "ඳ$� ෙනො ෙසො!වා ක�ණා ෛම' 

�(ව) ගම උපෙ,ශ මාලාව/� 0�දර සමාජ ප1ව(තනය3 ඇ� කළ උ6තමයා 
7�රජාණ� වහ�ෙසේ ය. අප සමාජෙය� එ බ; 0�දර ප1ව(තනය3 ඇ� /<ම සඳහා ඒ 
උ>? 7�රජාණ� වහ�ෙසේ @Aබඳ උ>? ම Bනය වන ෙ? ෙවස3 Cර පසෙළොස්වක දා අ@ 
ක��6 ඉටාගEF. 

එ බ; 0�දර සමාජ ප1ව(තනයකට උපකාර වන ඉතා වැදග6 අංශය3 න? අධ�ාපනය 
J. එ ෙහJ� බලාෙපොෙරො6> ර�ත වැ පැනනැKL අ�ශය උග ත6තවය3 �ත තබාෙගන 
පහත සඳහ� ක�L සැලැ/!ලට භාජනය කරන ෙම� රජෙය� ඉතා ඕනෑක�� ඉ!ලා 
�Q�. 

ෙම� සඳහ� ඇතැ? ක�L ඉ�හාසය දැ3Rමට Sවා Tනා /� ම @1සකට 
ෙදෝෂාෙරෝපණය3 වශෙය� ෙනොවන බව ෙ? ෙවස3 CW ෙපොෙහෝදා Tෙශේෂෙය� සඳහ� 
ෙකෙර�. 

අධ�ාපනෙය� පරමා(ථය Tය Y6ෙ6 සමාජයට හැ�L මැ�L (හැB[ච මැB[ච) 
Cරවැ�ය� ඇ� කැර^ම J. 

ජග6 _(�ය3 දරන ඕ�ඩස් හ�ස්	 මහතා ෙ` අදහස අWවැ අධ�ාපනය T�� කාම 
ස?ප6� ab ෙනො � ද, උෙද�ොගව6 d ද සාමයට eය d ද පජාව3 ඇ� කළ Y> ය. 
. එ. 
ෙබෝ� මහතා ෙ` අදහස අWවැ පාඨශාලාව � කh iෙද3 jෂ�ය� ෙපො6 ඉෙගන ග�නා 
ස්ථානය ෙනො වැ, kTතය මැනT� ෙගන යන මා(ගය ඉෙගන ග�නා ස්ථානය ද Tය Y> ය.  

‘උග6කෙම� පමාණය l� jෂ�ය� ෙ` කතාෙව�, mයාෙව� හා පැවැ6ෙම� 
දැනගත හැ/ ය’  යW ෙපරBග පnවරය� ෙ` �,ධා�තෙය/. ‘පඥාව - උග6කම - 
බැබැෙළ�ෙ� යහප6 ච1තෙයE, හැB[ච කෙම� ෙතොර උග6ක�� තමනට ෙහෝ 
අන�යනට ෙහෝ අන(ථය3 �ස අ(ථය3 - BYLව3 - ෙනො සැලැෙසේ’  යW 7�රජාණ� 
වහ�ෙසේ ෙ` අදහස J.  

ෙ? හැම /යමන/� ම හැෙඟ�ෙ� අධ�ාපනෙය� පරමා(ථය Tය Y6ෙ6 ෙහොඳ 
Cරවැ�ය� ඇ� /<ම බව කාට6 වැටෙහනවා ඇත. ෙහොඳ Cරවැ�ය� Rමට උග6කම 
පමණ3 පමාණව6 ෙනොවන බව6, උග6කෙ? පමණට ම හැB[චකම6 හ1යට �ෙබනවා 
න? ඔi සමාජයට කරදරය3 ෙනොවන බව6, අද සමාජයට මහ6 කරදරය3 R �ෙබ�ෙ� 
හැB[චකෙම� අr d උග6ක? වැ� Rම බව6 කාට6 වැටැෙහනවා ඇත. 

ෙබෞ,ධ අධ�ාපනය ය J Tෙශේෂ අධ�ාපන කමය3 ෙනො Tය හැ/ ය. එෙහ6 කවර 
අධ�ාපන කමය3 �ව6 හැ^මට F! තැන ^ කැෙරනවා න? එය ෙබෞ,ධ අධ�ාපනය බව /ව 
Y> ය. 7�ජාණ� වහ�ෙසේ l�වරයා ෙ` පධාන Y>කම වශෙය� පකාශ කෙළේ jෂ�ය� 
මනා ෙකොට �3මැRම J. මනා ෙකොට ඉගැ�Tය Y> යJ පකාශ ෙකෙළේ ෙද වැE අංකයට ය. 
ෙම ෙල�� සඳහ� ෙකෙළේ උග6කමට වඩා මWෂ�කම උසස් ෙකොට සැලැv ෙහJE. 

ලංකාෙw ෙපර පට� පැවැ>ෙx ෙම 7; d හැ^මට F! තැන �� අධ�ාපන කමෙය/. 
ඒ Eසාම උග6, �!ව6 හ1 දැ_? ඇ� Cරවැ�ය� ෙග� �1ලක @< පැවැ6ෙ6 ය. _ප 
වර3 හ>ර� T�� aEබ6 කරW ල� වැ ඉ�1 වැ �ෙබන ෙපො6වh� ල3වැ� a� 
පැT,ද� ෙ` උග6ක ෙ? පමාණය දැනගත හැ/ය. ෙලොව /�ම රටකට ෙද වැE ෙනොවන 
තරෙ? කා(�ක ඥානෙය/� ද ල3වැ�යා BYL R �Q බවට සාධකෙයෝ ෙබොෙහෝ ය. 

ෙ? රෙy jෂ්ටාචාරයට ගැළැෙපන අධ�ාපනය3 ලැz කාලෙය� ල3වැ�යා උග6ක�� 
ෙම� ම lණව6ක�� ද BYL වැ �Q බවට ද සා3ෂ� ෙබොෙහෝය. 

ආෙරෝග�ශාලා @�|Rම ආB ෙලෝකයාට ශා��ය ෙගන ෙදන ෙබොෙහෝ ෙ,ව! ෙම�ම 
ෙලෝකෙය� පළF වරට Tශ්ව Tද�ාලය ඇ� කළාi ද ෙබෞ,ධෙයෝ ම ය. ඒ Tශ්ව Tද�ාලය 
අ>ෙර� නාල�දා Tශ්ව Tද�ාලයය ෙශෂ්ඨතම ෙවJ. එ� jෂ�යනට ලැ7ෙx ෙබෞ,ධ 
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අධ�ාපනය J. එ� ෙ�වා�ක වැ jෂ�ය� දස දහස3 පමණ �Q බව ඉ�හාසෙය� සඳහ� 
ෙවJ. එ� ලැ7W අධ�ාපනය ෙකොතර? Tjෂ්ට දැJ /ව ෙහො6 දස දහස3 පමණ නානා 
රාෂ්~ක නා නා ජා�ක නා නා ල��ක jෂ�ය� /� � කලබලය3 නැ� වැ එක ප�ෙ! 
සෙහෝදරය� ෙම� වාසය කළ ආකාරය ෙස�ල�� සා�වරයා පකාශ කෙළේ ෙ? ෙසේ ය. 

“නාල�දා ෙබෞ�ධ �ශ්ව �ද�ාලෙය  !" #ය$ ම &ෂ�ෙයෝ ස්වභාවෙය� ම ශා�ත ! 
ග+,රාධ�ාශය ඇ/ උ1තමෙයෝ 2 හ. &ෂ�ය�ෙ3 යහප1  �5ම ෙහේ7 ෙකොට ෙගන �ශ්ව 
�ද�ාලය පැවැ/ අ!=> හ1#යය 7ළ @# Aෙනක කවර &ෂ�ෙය� ව1 �ශ්ව �ද�ාලෙය  
B/යට �=�ධ වැ කැරC ෙනො ගැDය.” 

ෙ� ෙතොර��	 ව�තමාන �ශ්ව �ද�ාලයවල පමණ� ෙනො වැ, සාමාන� 
�ද�ාලයවල ද ත		වය� ගැන ෙසොයා බලන �වණැ  කවර ෙකන"ට $ව ද 
%& ෙලොවට ම අවශ� ව�ෙ( ෙබෞ*ධ අධ�ාපනය බව වැටැෙහනවා ඇත. ෙ� 
කාරණය ෙපර/ග ප0ව� පමණ� ෙනො වැ, අපර/ග ප0ෙවෝ ද 2ය . 

ලංකාෙ4 ව�තමාන අධ�ාපන කමෙය6 ඉ හාසය ෙසොය�න"ට වැ8 
ඈතට ෙනො ෙගොස් ආර�භය දැකගත හැ2 ය. ඒ අ ාර�භය =>බඳ ෙතොර�� 
�ව@� �මසා බල�න"ට ෙ� අධ�ාපනකමය ෙහොඳ පරමා�ථෙය2� පට� 
ෙනොග�නා ල*ද� බව වැටැෙහනවා ඇත. 

ෙ� අධ�ාපන කමය Bසා ල�වැCයා ශාස්ත ඥානෙය� හා �ද�ා 
ඥානෙය� හා ඉහලට /FG H CIන බවන� සැබෑ ය. කවර පරමා�ථෙය2� 
පට�ග	ත	 එL� එ� අංශෙය2� ෙහෝ ලැMG මහ	 N පෙයෝජනය ගැන 
සලකා එය ආර�භ කළ අය ෙකෙර6 කෘතඥ �ය F� ය. 

ය� 2C Sයාව� ෙහොඳ නැ  පරමා�ථෙය2� ආර�භ කෙළො	 
එL�  ෙ හාඳ ප ඵල ලබාගැUම ෙලෙහC නැත. ලංකාෙ4 අධ�ාපනයට H 
 ෙබ�ෙ� ද එය L. �වණ� �මසා බලන ෙක න"ට ලංකාෙ4 අධ�ාපනෙ( 
පරමා�ථය� ෙග� සමහර� හැIයට V6 - පැ�/ ස�බWය නැ  2Xම, 
අධ�ාපනය =>බඳ YZ� වහ�ෙසේට 6\ වැ �MG තැන නැ  2Xම, ලංකාෙ4 
ෙබෞ*ධ ප]සරය නැ  2Xම, නරක ෙබෞ*ධය� ඇ  2Xම හා රජෙ( ෙසේවයට 
^=ක�ව� ඇ  2Xම බව ද ෙපෙනනවා ඇත. ෙම _ කාරණා ඔab 2Xමට 
ඇ  ෙනොෙය� Bද�ශන අ�]� _පය� ෙම ෙසේ ය. 

1807 වැ�ෙන6 ෙපබරවා] 28 වැBදා ෙකොළඹ රජෙගදර Cට �. 
ෙම�ල�	 ආijකාර�මා මාතර ඒජ�ත ඊඩ� මහතාට යවන ලද /ග 
^Fෙම6 එක වාසගම� ෙම ෙසේ ය: “ ... �� වැ�න න� �ද�ව�� හා 
සංඝයා� අතර �ශව්ාසය "තාන# පාලනයට අ&තකර (සා එය නැ* කැරදැ+ම 
ය. ඔ-� ෙ. ස�බ0ය ක�ද උඩරට ර2ට වා3ෙය4. මෙ. ෙ� 5ම 
වටහාගැ7මට පහ89ම සඳහා සංඝයා ගැන� �ස්තරය; කර<. එ  ෙසේ ම ඔ-� 
ෙ>ද කරන සැ? ද �ස්තර කර<.” 

ෙම ෙසේ V6 - පැ�/ ස�බWය නැ  2Xම සඳහා ෙයk උපකම ව^� 
ප�සm අධ�ාපනය නැ  ෙකොට ෙවන පnයකට අධ�ාපනය බාරoම ද එක2. 
1817 o ෙවස්^ය�ව�� ස්වභාෂා පාඨශාලා ආර�භ ෙකෙළේ ආධ�ාපBක 
කටF� =>බඳ ෙබෞ*ධ YZ� වහ�ෙසේ ට 6\ තැන අය	 කැරගැUෙ� 
බලාෙපොෙරො	�ෙව� බව ඉමAස� ෙටන�� මහතා ‘ලංකාෙB Cස්*යා(ය’  
නැම  ෙපොෙත6 සඳහ� කැර ඇත. 
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ෙම  ෙසේ ආර�භ N අr	 අධ�ාපනය ගැන සඳහ� කරන ෙකෝපEස්ට� 
FෙෂොI�මා, ‘ඉෙගන ග�නා ෙබෞ*ධ sෂ�ය� අ�ෙර� Cයr ෙදනා ම 
Sස් යාB කාරය� ෙවt සහ ක කළ ෙනොහැ2 ය, එෙහ	 ෙහොඳ ෙබෞ*ධය� 
ෙනොවන බවට න� සහ ක කළ හැ2 ය’  L 2යා  ෙu. 

අද ලංකාෙ4 පව	ෙ� ෙම ෙලC� අර�භ N අධ�ාපන කමෙය2. ව]� වර 
ෙනොෙය� ෙකො\ෂ� ඇ  ෙකොට අධ�ාපන කමය සකස් කළ බව සැබෑ ය. 
එෙහ	 ෙ� රෙv sෂ්ටාචාරයට අ�xල වන ප]/ තව ම	 සකස් H නැ  බව 
2ව F� ය. 

දැනට  ෙබන අද�ාපනෙය� උග�� වැ8 ෙවත	 උදාර අදහස් 
ඇ ය$�  වැ8  වන බව� ෙපෙන�නට නැත. එ ෙසේ ම ආ	මා�ථකා\	වය 
වැ8 ෙවL. bන�	ප	 ය� �ශ්වාස ෙනොකරන උyෙzද දෘෂ්Iකෙයෝ වැ8 
ෙව . සම�{ දෘෂ්Iකෙයෝ අj ෙව . ෙකෙසේ ෙහෝ %දm සපයාෙගන කා | 
�ෙනෝද H ඉ}යය� =නHම සඳහා ජනගහණය වැ8 කර�ෙනෝ බ~ල ෙව . 
අන�යනට කරදර ෙනොවන ෙසේ �ව	 ෙව\� රටට ජා යට ආගමයට හා 
භාෂාවට ද වැඩ සැලැෙසන ද� =]ස� ඇ  කළ F� ය L Cත�ෙනෝ ද අj 
ෙව . 

එ පමණ� ද ෙනො වැ, ෙ� අධ�ාපන කමෙය� රෙv ආ��ක ත		වය 
/FG වන බව� ෙහෝ �_රnා පශන්ය �සඳාගැUමට හැ2 බව� ෙහෝ 
ෙපෙන�නට නැත. �භාගෙය2� සම�ථ H ^=කාර ෙසේවයට කැමැ  ව�න� 
�ලබ වන අතර ම ෙගො�තැනට ෙවෙළඳාමට හා ක�මා�තවලට =>"m 
කර�ෙනෝ ල�ජා ව�ෙනෝ බ~ල ෙව . ෙ� අතර ම දැ� අධ�ාපනය ෙබොෙහො 
ම /FG ය L Cත�ෙනෝ ද ෙව .  

ය� 2C රෙටක අධ�ාපනය /FG ය L 2ය�ෙ� sෂ�යා ෙ{ ෙමොළයට 
ඔෙරො	� ෙනොෙදන තරෙ� �ෂය මාලාව�  |ම හා දෑතට ඔෙරො	� ෙනොෙදන 
තරෙ� ෙපො	 ෙගොඩ�  |ම අ�වැ න� දැ� අධ�ාපනය අ ශL� ම /FG ය 
L 2ව හැ2 ය. එ ෙසේ Cතනවා න� 2යනවා න� එය	 ෙ� අධ�ාපනෙ( ම 
ප ඵලෙය2. 

/FG වන අධ�ාපනයට ෙ*ශපාලන වාද	 ^ංVක අධ�ාපනය	 ඇ�ළ	 
කළ F� ය L 2යන අ පi8තෙයෝ ද දැ� බ~ල ෙව . ^ංVක අධ�ාපනය 
ෙද�න ෙගොස් ස්Hඩ� ආ/ රටවල C� N සදාචාර �නාශය ද�නා ෙමොෙළේ 
කලඳ� ව	 ඇ ය$� එය අ�මත ෙනොකර� ඇත. දැනට උග�වන 
පාජාචාරයට අ ෙ�ක වැ ��ධ ෙ*ශාපලන වාද අෙa ළමLන උග�ව�නට 
Vෙයො	 දැනට පව	නා �/ෙ( ෙm ව��වන �aලව Bතර ඇ  ව�නට ඉඩ 
ඇත. හැෙදන පරbරට නb� �aලව අදහස් oෙ� වදර දැ� ව	 ෙ	�� ගත F� 
ෙ4. 

ක�G ෙම ෙසේ ෙහL� ව�තමාන අධ�ාපන කමය	 ෙවන	 අධ�ාපන 
කම	 ෙහො�� සලකාබලා ෙ� රෙv sෂ්ටාචාරයට හා �වෙනෝපායයට ද 
ගැළැෙපන ප]/ ජා  ෙ�ද, ආග� ෙ�දව^� ෙතොර වැ සාමෙය� �ව	 Hමට 
හැ2 වන අF]� දැනට පව	නා අධ�ාපනය සකස් ෙනො කෙළො	 අනාගතය 
�ට	 වඩා අ�තරායදායක වනවා ඇත. 
 
���ණ 1971.05.09 
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පඥාපභා 1 
 
ය>�hRම: සැ�ටා ටJ�ෙසQ� 


