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�� අධ�ාපනෙ� අනාගතය අ�� ෙනො කර� 
 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

�� රජාණ� වහ�ෙසේ ශාවකෙයෝ � ! - � !" - උපාසක - උපා$කා % සතර 
වැදෑ*+ ෙව�. ඒ $./0ෙසේ ල ෂණ ෙහව3 ෙනොවරදවා ම �5ය 67 /8ෙව3 හය  
ෙ9ශනා කළහ. එන+ 1. >ය3ත - �9?ම3 2. >Aත - කා >$ BC 7� ෙදො0� තැ�ප3 3. 
>සාරද - ෙEසාරද - $Fව3 4. බIස්Jත - උග3, 5. ධ+මධර - ධOමය දරාෙගන $Pන, 
ධOමය උග3. 6. ධ+මාR ධ+මපPප�න - ධOමය අRව /8පSනා යR%. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ+ සTණය ෙකොතර+ උසස් ෙලස බලාෙපොෙරො37 .ණා දැ% 
දැ Uමට ෙහොඳ ම සාධකය  ඇත. උ�වහ�ෙසේ �9ධ3වයට ප3 ව ෙනොෙබෝ කෙලY� 
�9ධ3වය වළ ව�නට උ3සාහ දැZ මාරයා පැ�ණ, “ෙකොෙහ ාම හ0 �� .ණා ෙනොවැ? 
දැ� ඉ�� /0Cව� පා�නැ”  % ඉFලා $Pයහ. එසඳ ��රජාණ� වහ�ෙසේ, “මාරෙයෝ මා 
��.ෙ] ඔෙහොම /0Cව� පා�නට ෙනොෙE. මාෙ_ ශාවකය� ව� ත >Aතා` සTණෙය� 
ස+�Oණ වන7* /0Cව� පා�ෙ� නැතැ”  % පකාශ කළහ. 

�9ධ ශාවක $. /0ෙස� �b� වහ�ෙසේ පධාන ෙව�. උ�වහ�ෙසේ Bc� සඳහ� 
කළ සTණෙය� 6 ත U ආදOශෙය� හා උපෙ9ශෙය� ඉ�0 7� /0සට හ0මඟ ෙප�>ය 
67 ය. $. /0ෙස� ෙමකල �f"� නැත3 ඒ ෙවRවට $F මාතාව� ඇත. එය 
��රජාණ� වහ�ෙසේෙ_ බලාෙපොෙරො37ව%. එය ස+�Oණ වැ $� Ygම �9ධ 
ශාවකය�ෙ_ පරම 67කම%. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ_ බලාෙපොෙරො37ව ස+�Oණ Ygම උ3තgතර පමාණෙය� 
කළ හැY ව�ෙ� රහ3 උ7මනට ය. අනගැ� ෙසදගැ� ෙසෝවා� උ7මනට ද උ3තgතර 
පමාණෙය� කළ හැY ෙE. hI�නට ද උ3තම - මධ�ම - පථම යන පමාණය� අRව /0ය 
හැY ෙE. �9ධ ශාවකය� න+ තමනට හැY පමාණෙයY� ඒ සTණය� ස+�Oණ කළ 67 
ම %. එෙසේ ෙනොකෙළො3 “අ��ධ�ෙලො 
�පඤ්ෙඤ ා �රයා�පක�ඪ�”  % පකාශ කළ ප0S 
අj9ධkල අRවණයා Cරයට ඇදෙගන යR ඇත. 

� ! ශlදෙය� අOථ Y�පය  ඇත. සංසාෙර භයං ඉ�ඛ�� ��  - සසර5ය ද ෙ� 
�f යR ඉ� එෙකY. මහණකම ෙහොm� කෙළො3 Cවන, මහණකම වරදවා කෙළො3 Cරය 
ය�න ෙහොm� ද�නා �b� වහ�ෙසේ �9ධ ප0COවාණෙn $ට අද ද වා �9ධ ශාසනය 
ආරoා කැරෙගන ඒෙ+ ෙග ෟරවය �� කැර ග3හ. එෙහ%� අqඨකථා ආචාOයය� 
වහ�ෙසේලා ෙත*ව� නමmන අවස්ථාව�� ` සංඝර3නයට වැ� ෙග ෟරව ද වා නමස්කාර 
කළහ. 

ස+�9ධ ශාසනය ෙමෙත  කF ආරoා කැර ෙගන ඒෙ+ ෙගෞරවය �� කැර ග3ෙතෝ 
� b වහ�ෙසේ ම ය. �9ධ ධOමය පකාශ වන පා8ය ස+�Oණ භාෂාව  Ygමට උවමනා 
කරන අංෙගෝපාංග ස+�Oණ කෙළෝ ලංකාෙE �b� වහ�ෙසේලා ම %. එෙහ%� ලංකා 
�b� වහ�ෙසේෙ_ ශාසනාරoක වැඩ /8ෙවළ By උග3 ෙලෝකය ම /8ෙගන අවසාන%. 
එෙසේ .ව3 ඒ කාලය�� $P අෙz පාලකය� ෙ_ අ{රදOk |යා මාOග Cසා3 පාලකය� 
බලය අFලා ග�නට }ළF කෑම Cසා3 ජා�ක වශෙයR3 ආග�ක වශෙයR3 
/0ෙහ�නට >ය. ඒ අතරට >ෙ9kය අ?රාජ� 7න  වාර 7නකට ආකමණය ෙකොට වාර 
7නකට රාජ� බලය අFලා ගැAම Cසා අෙz ප0හාCය ඉහළට ම නැඟ �ය3 අෙz �� පැ>S 
Uර h*ෙෂෝ3තමය� ෙ_ {රදOk ඥානව�ත වැඩ /8ෙවළ Cසා ජා�ක හා ශාසCක 
hන*�ාපනය  ඇ� >ය. 

මෑත 6ගෙය� �9ධ ශාසනය /��වා බැබැළUමට BF �ෙවෝ ෙමෙසේ ය: වැ#$ට 
අසරණසරණ සරණංකර සංඝරාජ මා*+, වැ#තර ඤාණ$මල�ස්ස ස්වා./දය/ ඇ7y 
පස්නම}3 අඹගහව4ෙ4 සරණංකර ඉ5සභවර ඤාණසා+ ස්වා��යR3 යන මා ��ව* 
ය. 
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�� අධ�ාපනය 
�f සමාජය ෙම� ම �� සමාජය ද අධ�ාපනෙය� උසස් ත33වයට ප3 කෙළෝ 

ෙබෞ9ධෙයෝ ම %. භාරතෙය� ��� ප�ව* බIලව $Pයහ. එෙහ3 සාමාන� ජනතාවට ඒ 
උග3කම ��ෙ� නැත. ��රජාණ� වහ�ෙසේෙ_ පහළUම3 සමග ස6ෙබසං සමකං 
දාත6බං යන ප�ප3�ය අRව ෙපො� ජනතාවට සාමාන� අධ�ාපනය ෙම� ම උසස් 
අධ�ාපනය ද ලැ5ණ. ඒ සඳහා නාල�දාව වැC අංග ස+�Oණ >ශව් >ද�ාල පහ  ආර+භ 
>ය. නාගාO�න >ද�ායතනය පධාන >ශව් >ද�ාල පහට ඇ7ළ3 ෙනො .ව ද ඉහළ ම ෙපෙළේ 
අංග ස+�Oණ >ශ්ව >ද�ාලය ත33වයට ප3 වැ �5ණ. 

� ලංකාෙව� �� අධ�ාපනය  
� ලංකාෙE ඉ�හාසය hරාවෘ3ත ඉ�හාසය, c�ත ඉ�හාසය යැ% ෙදකකට ෙබෙද%. 

hරාවෘ3ත ඉ�හාසය රාවණ රජ7මා ද වා ඈත අ�තයට ය%. එකල ද �9?ම7� $P බවට 
ක*� ඇත. c�ත ඉ�හාසය ආර+භ ව�ෙ� >ජය }ම*ෙ_ පැ�"ම3 සමග%. 
ප]�කාභය රජ7මාෙ_ කාලෙය� උග7� �9?ම7� $P බවට ක*� ඇත. 

� ලංකාෙව� ස්වOණ6ගය ආර+භ �ෙn �ස්ස රජ7මාෙ_ කාලෙය� ��� මහ රහත� 
වහ�ෙසේ පැ�"ෙම� පJව%. �9ධ ධOමෙය� S6�ෙE මාOග ෙදක  ඇත. ෙල ෟYක 
S6�ෙE මාOග: ආO�ක, අධ�ාපන, ෙස ෟඛ�, සදාචාරය යන සතර%. ෙලෝෙකෝ3තර 
S6�ෙE මාOගය: �ල, සමා?, පඤ්ඤා යන 7න%. 

ෙබ ෟ�ධ අධ�ාපනය 
��රජාණ� වහ�ෙසේ >$� ෙ9�ත අධ�ාපනය ෙබෞ9ධ අධ�ාපනය %. එ� �ලධOම 

පහY. අධ�ාපනය ෙදන කම හතෙරY. �ලධOම පහ: 1. �තා - ඇ�ම. එකල ෙපො3 Jලභ ව 
��ෙ] නැත. එෙහ%� T* Bඛෙය� අසා ඉෙගAම. 2. ධතා - උග3 ෙ9 මනෙස� දරා 
ගැAම. 3. වචසා ප>?තා - වචන I* කැර ගැAම - කට සකස් Ygම - සකස්කට - උ�චාරණ 
ශාස්තය, 4. මනසාBෙප�Cතා - Rව�� අOථ සලකා බැ�ම. 5. EFGයා ��පF$�ධා - මනා 
අවෙබෝධය. 

අධ�ාපන කමය ෙහව3 ඉගැ�Uම /8ෙව3 හතෙරY. 1. කථාධාර අධIාපනය - 
කතාව  Yයා පාඩ+ ඉගැ�Uම - ෙ+ අධ�ාපනය සඳහා උ�වහ�ෙසේෙ_ �Oව ච0ත ජාතක 
න�� ප�$ය පනහ  ම ෙ9ශනා කළහ. 2. ශවIාධාර අධIාපනය - T* Bඛෙය� /ටවන 
ක*� අසා ඉෙගAම -ෙමකල ෙපො3වල පාඩ+ Yයා `ම ෙ+ ගණයට අ7ළ3 ෙE. දෘශIාධාර 
අධIපනය - $�ය+ ෙහෝ අන� /��ර ෙහෝ නUන �ත ෙප�වා ෙහෝ ෙදන අධ�ාපනය%. 4. 
දෘශI ශවIාධාර අධIාපනය - යම  ෙප�වා >ස්තර කර�� ෙදන අධ�ාපනය%. ෙමකල ද 
S6� යැ% Yයා ග�නා අධ�ාපනයට වඩා අ� ෙමොනවා දැ% ඇ$ය 67 ව ඇත. ෙමකලැ 
�ෙබන >ෂයය� Yය�නට /8වන. hරාණ නාල�දා >ශව් >ද�ාලෙය� >ෂය පනහකට 
ෙබදා ඉගැ�� බව ඉ�හාසය Yය%. 

අ�රාධ�ර අධ�ාපනායතනය 
�ස්ස රජ7මාෙ_ ප0ත�ාගෙය� මහෙම.නා උයන �9ධ ශාසනෙn �ලස්ථානය >ය. 

එ� පැවැ� මහා >හාරය නමැ� අධ�ාපන �ලස්ථානය අංග ස+�Oණ >ශ්ව >ද�ාලයකැ% Yව 
හැY ෙE. එ� ප0ෙEණ - /0ෙවන න�� හැm�� ෙව� ව ��� සංඝාවාස සංඛ� ාව ෙමකල 
>ශව් >ද� ාලයවල කැ+පස් ගණයට වැෙට%. හැම /0ෙවන  ම මහ ෙත*� වහ�ෙසේ 
ෙකෙන} යටෙ3 පාලනය >ය. 

hරාණ ලංකාෙE �f අධ�ාපනෙය� BF >ෂය �ෙn �/ටකය %. පධාන උපා?ය �ෙn 
�/ටකධාg ය�න%. දැ� කමය හැPයට �/ටකෙE` යR%. අRඋපා? හැPයට `ඝභාණක 
ආ` අෂ්ටාරස භාණක �5ණ. පJකාලවල ෂ�භාෂාපරෙ+ශ්වර උපා? ද �5ණ. 



 3 

මෑත �ගෙය� �� අධ�ාපනය 
මෑත 6ගෙය� පථම �f අධ�ාපන මධ�ස්ථානය �ෙn ර3මලාෙ� පරමධ+ම ෙ��ය 

/0ෙවන%. එ� අධ�ාපනය ලැ� *�කMෙN O �මංගල මා ��ය� වහ�ෙසේ ෙකොළඹ 
මාcගාක�ෙ9 >ෙද�ෝදය /0ෙවන ආර+භ කළ අතර ර4මලාෙ/ O ධPමාරාම මා��ය� 
වහ�ෙසේ කැල�ෙn >ද�ාලංකාර /0ෙවන ආර+භ කළහ. ෙ+ /0ෙව� ෙදෙක� අධ�ාපනය 
ලැ� �b� වහ�ෙසේලා ෙකොතර+ උග3 ද? �9?ම3 ද? Tණව3 ද? එෙසේ ම ඒ කාලෙය� 
ආර+භ කළ අෙන  /0ෙව� ෙකොතර+ ෙහොඳ �f �>තයට ගැළෙපන අධ�ාපනය  ��නා 
ද? 

ෙමෙසේ �f අධ�ාපනය ෙහොm� පව3වාෙගන ය9` 1956 ` බලයට ප3 � රජෙn 
අධ�ාපන අමාත�7මා හS$ෙය� ම >ෙද�ෝදය >ද�ාලංකාර /0ෙව� ෙදක >ශ්ව >ද�ාල 
ෙදක  Ygෙ+ ෙයෝජනාව  ඉS0ප3 ෙකෙළේය. එ>ට එකල $P අගාමාත�7මා ¢ෙE අෙz 
බලාෙපොෙරො37ව මහ /0ෙව� ෙදක >ශව් >ද�ාලය� Ygම ෙනො ව ෙබෞ9ධ >ශ්ව 
>ද�ාලය  ආර+භ Ygම Yයා%. එෙහ%� ෙබෞ9ධ >ශව් >ද�ාලය  ආර+භ කරB. පධාන 
/0ෙව� ෙදක /8ව� තර+ S6� කරB යR%. එෙහ3 අධ�ාපන ඇම�7මා >$� /0ෙව� 
ෙදක >ශ්ව >ද�ාලය බවට ප3 කැ0�. >ශ්ව >ද�ාලය ෙදක  5�Uම සාමා£ක වශෙය� ද 
මැන>. ශාසCක වශෙය� $� �ෙn ෙහොඳ  ද නරක  ද ය�න සමාජය >$� ම �රණය 
කළ 67 ෙE. 

උග3 �b� ස�හය  >$� සාක�ඡා ෙකොට >ද�ාලංකාර ප0ෙEණා?ප� 
වැල�PයාෙE � }සලධ+ම නායක ස්ථ>රය� වහ�ෙසේ >$� ස+පාදනය කරන ල�ව 
මහරගම $0 ව£රඤාණ ධOමායතනයට ¥ස් � ෛතCකා%ක හාර�යය  පමණ මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේ >$� /8ග�නා ලද ශාසනාRෙලෝම �f අධ�ාපන සැලැස්ම ලබන ස�ෙn 
පකාශයට ප3 කරR ලැෙl. 

ශාසනා�ෙලෝම හා කාෙලෝ!ත �� අධ�ාපනය 
2532, 1988 �C 23 වැCදා මහරගම $0 ව£රඤාණ ධOමායතනෙය� By�� 

ෛතCකා%ක මහාසංඝ ස+ම�තණයට COෙ9ශ හා කාOය පත දහය  ඉS0ප3 කරන ල`. 
ඒ කාOය පත ඒ එ  ්>ෂයය� /8බඳ �� පැ>S >ෙශේෂඥය� ¥ස්කරවා වාර ගණ� සාක�ඡා 
ෙකොට ස+පාදනය කරන ල�ව ෛතCකා%ක අ��ජ� මහානායක ස්වා��ය� වහ�ෙසේලා 
ආ` උ7ම�හට යවා සංෙශෝධන ද ලබා මහාසංඝ ස+ම�තණයට ඉS0ප3 කැ0ණ. 

�f අධ�ාපන ගැන සාක�ඡා Ygමට මහ ෙකොළඹ පධාන /0ෙව�වල අ?ප�� 
වහ�ෙසේලා හා උග3 �b� වහ�ෙසේලා ද කැඳවා සාක�ඡා Y�පය  පව3වන ල`. එ�` 
පෑcයෙගොඩ >ද�ාලංකාර ප0ෙEණා?ප� ශාස්තෙE` වැල�PයාෙE }සලධ+ම නායක 
ස්වා�පාදය� වහ�ෙසේ ඉS0ප3 කළ සැලැස්ම Jහද ව >වෘත ව සාක�ඡා ෙකොට සංෙශෝධන ද 
ඇ� ව අ��ඡ� මහානායක ස්වා��ය� වහ�ෙසේලාට ද යවා අRමැ�ය ලබා ෙගන මහා 
සංඝ ස+ම�තණයට ඉS0ප3 කළ සැලැස්ම% ෙ+: 

හැ#$%ම 
ෙ+ � ලංකාෙE ජා�ක අධ�ාපන කමය නUකරණය ෙව�� පව3නා 6ගයY. කා�න 

සාමා£ක - ආO�ක අවශ�තාවනට අRව එය Cර�තරෙය� ම සංෙශෝධනයට භාජනය කරR 
ලබ%. එෙසේ .ව3 /0ෙව� අධ�ාපනෙය� එබ� සංෙශෝධනය  $�ව�ෙ� කලා7රYC. 
එව� සංෙශෝධනය  ඇ� කළ3 එය |යාවට නැෙගන >ට ෙවන3 සංෙශෝධනය  කළ 67 
6ගයකට පැ�ණ $¨. එ%� පැහැS8 ව�ෙ� /0ෙව� අධ�ාපනෙය� ප�සංස්කරණය  
කාෙලෝ�ත අ�ද�� |යා3මක ෙනොවන බව%. ෙමම නව සැලැJ+ කමය �fවට ඔ5න, 
�f3වය ආරoා වන, �fව රටට - ජා�යට - ආගමට පෙයෝජනව3 වන h9ගලය} බවට 
ප3 Ygමට ආධාර වR ඇතැ% සැලැYය හැY ය. 
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ෙයෝ&ත අධ�ාපන කමෙය� පරමා(ථ 
1. �b�ට ආෙE�ක අධ�ාපන කමය  ඇ� Ygම. (�� පැ>S ෙදපoය ම එක ම 
ප��යකට දමා එක ම >ෂයය� ඉගැ�Uම �f ෙගෞරවය ආරoා Uමට තදබල පහරY. 
එෙහ%� �b� සඳහා >ෙශේෂ අධ�ාපන කමය  ෙම%� ෙයෝජනා ෙකෙO.) 

2. �f ආකFපය /8බඳ හැ«ම  - අවෙබෝධය  `ම, �f3වෙය� උ3තgතරභාවය 
වටහා `ම. 

3. ෙපෞරා�ක ආරා�ක අධ�ාපන කමය hන*�ාපනය Ygම හා එ� නUකරණය  ඇ� 
Ygම. 

4. �fව ජා�ක, ආග�ක නායක3වයට - අRශාසක3වයට ෙයෝග� h9ගලය} බවට ප3 
කරUම. 

5. ධOම - ශාස්¬ය පOෙnෂණවලට ෙයොB කරUම. 
6. /0ෙව� අධ�ාපනය රටට නැ� ව ම බැ0, අත�වශ� අංගය  බවට ප3 Ygම. 
7. /0ෙව� අධ�ාපන කමයට ශාසCක වPනාකම  ෙම� ම ආO�ක වPනාකම  ද ඇ� 
Ygම. 

8. ජාත��තර ධOම{ත ෙසේවා කට67. 
සlබඤ් - දත 67 $යFල දැන ග3ෙ3 ��රජාණ� වහ�ෙසේ පම�. එෙහ%� ෙ+ 

සැලැස්ෙ+ ද අ�පා� �5ය හැY ය. අ�පා� හදාෙගන ෙහෝ �f අධ�ාපනය ශාසනාRෙලෝම 
කරගත 67 ම ය. එෙසේ Ygෙම� �b� වහ�ෙසේට හා සමාජයට යහපත  �ස අයහපත  
ව�ෙ� නැත. 

 

$y�ණ 1993.07.25 
පඥාපභා 5 
 
ය7*cUම: ච�ත ල මාF මහතා 


