
 1 

��ධාගම හා අධ
ාපනය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 

අධ�ාපන �ද�ාව ය�ෙව� හ��වන ය�  !ව" ෙ� #ගෙ% ඇ� බව ෙබොෙහෝ ෙදනා 
*+ග,�. ය� ! �ද�ාව" ෙගොඩනැං1මට 3ල ධ5ම 6පය" �7ය #8 ෙව9. 

:;රජාණ� වහ�ෙසේෙ= අධ�ාපන කමය ෙගොඩනංවා �ෙබ�ෙ� ද 3ල ධ5ම 6පය" 
අ�ව ය. අද අප ෙබෞ@ධ අධ�ාපනය ය�ෙව� හ��ව�ෙ� එය 9. 

ඉ� අදහස් කර�ෙ� �,සා ෙ= CDණයට EF තැන ෙදන අධ�ාපනය . :;රජාණ� 
වහ�ෙසේ HගI කමට ,ගJ ෙකොට උගI කමට ගJ කළහ.  

Mරාණ කාලෙ% උගතාට 6ෙN බOශැත  යා 9. Hගතා හැQ�Rෙ% අFපශැත න�,. 
ව5තමානෙ% ෙම� පත ෙපොත හැදෑTෙම� ලබන ඉෙගUම" ඒ #ගෙ% 8:ෙW නැත. 
කX� පවසන ෙ@ අස�� ලැY අධ�ාපනය" එ කල පැවැ8Z ,සා ෙබොෙහෝ ෙ@ අසා ඇ� 
තැනැIතා උගත[ ෙම� සලකන ල\. 

ෙබෞ@ධ අධ�ාපනෙ% හැXයට එ� EF #8කම �Uත !]� තැUම ය. Cෂ�යා ෙ= 
හැ_ම පධාන අංගය වශෙය� සැලැෙක9. උගIකම මඳ" අc dවI සමාජයට හැ\eචකම, 
CDණය අවශ� 9. හැ\eචකමI උගIකමI ෙදක ම ඇ� M@ගලයා දඹ ර� කැෙබFල" 
හැXයට උපමා ෙකොට ඇIෙI ය.  

ෙබෞ�ධ අධ�ාපනෙ� ල ධ�ම 
:;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ= අධ�ාපනෙ% �ෙබන 3ල ධ5ම කJZ පහ � සම��ත ය. 

ඕනෑ ම �,ස් සමාජයකට ගැළැෙපන අධ�ාපන �ද�ාව" ෙගොඩනැං1මට ෙ� කJZවj� 
Mkව� ෙව9. 

ඉෙගUම, ඇl ෙ@ ෙහවI උගI ෙ@ ධාරණය කර ගැUම, ඉෙගන ෙගන ධාරණය කර 
ගI ෙ@ ,තර කට OJ කර ගැUම, මන!� ඒ උගI ෙ@ සලකා බැmම, ඒ අ�ව දෘෂX්ය 
*o!; කර ගැUම යන ෙම ම පස් වැදෑJ� කJZ ෙබෞ@ධ අධ�ාපන කමෙ% 3ල ධ5ම ෙව9. 

අද බට�ර දා5ශ,කය� පවා *+ගI ෙදය , අධ�ාපනය M@ගලයා හැ_මට EF තැන 
ගත #8 ය ය�න. �වණ ඇ� කර ග�නා අ�දම ෙබෞ@ධ අධ�ාපනෙ% මැනැ�� පැහැ\j 
කර �ෙp. 

ඇ�මට කැමැIත දැ"1ම, (ව5තමාන ව�වහාරයට අ�ව  යැ1මට කැමැIත දැ"1ම) 
ඉතා සැලැ Fෙල� �චාරණෙය� ඉෙගන ගැUම, ඉෙගන ග�නා හැම පදය" ම අ5ථවI ව 
�තට ග,�� ඉෙගන ගැUම යන කJZ අවශ� බව ද �ස්තර ෙකෙර9.  

ය�තමට ඕනෑවට එපාවට ෙම� අධ�ාපනය ලැtෙම� සා5ථක තIIවය" ඇ� 
ෙනොවන බව රහස" ෙනො ෙN. ව5ෂය අවසානෙ% _ පවIවන �භාගය සඳහා \නපතා 
උග�වන ෙ@ එ ෙසේ ඉෙගන ගI ෙකන[ට එ ම �භාගෙ% _ *+8J සැපැvමට ෙනොහැ  
ෙව9. 

හැමදා එක ෙසේ ෙහොQ� ඉෙගන ගත #8 ය, \w කල" අභ�ාස කළ #8 ය යනා\ 
වශෙය� ද ෙබෞ@ධ අධ�ාපන කමෙ% කJZ ද"වා ඇIෙI ඒ ,සා ය. එ ෙසේ ම ය� ! 
පරමා5ථය" ඇ� ව ඉෙගUම කළ #8 බව ෙප�වා _ ඇත. 

:;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� බලාෙපොෙරොI8ව 8� ආකාරයකට ෙබදා දැ"Rහ. 1. 
බලාෙපොෙරොI8 අවස� කළ අය රහත� වහ�ෙසේලා. 2. බලාෙපොෙරොI8 ඇ� අය වැදගI 
ම�ෂ�ෙයෝ. 3. බලාෙපොෙරොI8 නැIෙතෝ �oස�� ආ\ වශෙය,. 

වැදගI ම�ෂ�ෙය" න� ඔO ෙහොඳ පරමා5ථ ඇ� අෙය . එ� ද ෙකොටස් ෙදක . 
ශාස,ක පරමා5ථ ඉ� එක . අෙනක න� සමා}ය බලාෙපොෙරොI8ව 9. 



 2 

ෙබෞ@ධ අධ�ාපන කමය අ�ව ශාස,ක පරමා5ථය ව�ෙ% එ� උසස් ම තැන R ,වන 
ය. සමා}ය බලාෙපොෙරොI8ව සමාජෙ% ය� ! යහපI තැන" ලැtමට ඇ� dවමනාව ය. 
සමාජෙ% ය� ! උසස් තැන" ලැtමට ඉෙගUම කරනවා න� එය ද බලාෙපොෙරොI8 ඇ� 
ව කළ #8 9.  

ෙකන[ ෙ= }�තය *+බඳ ව අධ�ාපන උපකම ෙදක" බලපා� ලබ9. CFප ශාස්ත 
ආ_ වශෙය,. පත ෙපොත හැදෑTෙම� ලබන භාෂා - ශාස්ත අවෙබෝධයI අෙI OJක�� 
ලබන පාෙයෝ�ක අධ�ාපනයI උගIකම ලබා _මට ඉවහF ෙව9. ෙ� අංශ ෙදෙක� තමාට 
];ස්ස ඒ ඒ M@ගලයා �!� ෙතෝරා ගත #8 ය.  

අප හැම ෙකන[ට ම උපෙI _ ම ඥාන tජය" ලැෙබ9. ෙමය ඇතැම[ට �#Z ව ද, 
ඇතැම[ට ෙනො�#Z ව ද දායාද ෙව9. ෙකෙසේ dව ද ෙ� tජය ,! ෙලස වැMJෙN නැI 
න� එ� වැ�ම" නැත. 1 ඇටෙයක පැළෙවන ශ"�ය" 8:ණI අ�ෙN �ෙබන තා" 
පැළ1ම" නැත. එෙහI ,යම තැන වැM� �ට පැළෙව9. CFප ශාස්ත යන �� ෙදෙක� ම 
ඥාන tජය ෙරෝපණ ෙකොට වඩා ගත #8 ය. 

ව5තමාන අධ�ාපන කමවල වැදගI තැන" ෙගන �ෙබන �ත ම�� ඉගැ�1ම හා 
කථා�තර ම�� ඉගැ�1ම ෙබෞ@ධ අධ�ාපනෙ% Eල පට� ම පැවැ��. අද ඉතාමI \#Z 
#ගයක ෙහොඳ අධ�ාපන කමය" හැXයට *+ෙගන ඇ� ෙ� ඉගැ�1� කම ෙදක අෙ� 
ප�!ය පනස් ජාතක කථාවj�I, �හාර 78 !8ව� ම��I සමාජය ඉ\oෙ% තබා අdJ; 
දහස් ගණන" ඉ"ම ෙගොස් ඇත. 

කතා�දර ම�� ඉගැ�1ම  Tෙ� _ ෙබෝ�සIIව චoත කථාව" ද"වා ඒ අ�ව 
සමාජයට වැඩ දායක ආද5ශය" ඉ\oපI කර �ෙp. 

�ත ම�� ඉගැ�1මට ගI මඟ අ�ව �හාර ෙග9 ඇඳ �ෙබන !8ව� වj� �,ස් 
හදවතට හැ�� ඇ8k කරවා �ෙp. අෙ� Mරාණ �හාරයකට �ය �ට එ� එ" පැIතක සතර 
අපාෙ% හැX �තණය කර �ෙp. ෙ� �ත නරඹන තැනැIතා ෙ= !තට ඇ�වන හැ�� අ�ව 
පාපයට 7ය" ඇ� කරව9. �හාර 78 !8ව� අතo� අපා ;ක ද න තැනැIතා එ� ම තවI 
පැIතකට �ය �ට \ව� ෙලෝකය ද6. එ� _ ඔOෙ= !තට ඇ� ව�ෙ� යහපI ෙ@ කළ අයට 
සැප ��මට ලැෙබන බව . \ව� ෙලෝක ස�පI �Qන හැXI, අපා;" �Qන හැXI දැ6ෙම� 
ෙහොඳ පැIතකට නැ�J R !ත" ඇ� ව �හාර ෙග9 මැදට පැ�ෙණන තැනැIතාට 
:;රජාණ� වහ�ෙසේ වැඩ !Xන හැX ෙපෙන9. එ� _ ඔO ෙ= !ත සැපයටI, ;කටI ෙදකට 
ම ෙවනස් R උසස් ම මාවත ෙසොයා ගI මෙහෝIතමයාණ� වහ�ෙසේ ෙවත ෙයොE ව� ඇත. 

�ත මා5ගෙය� ෙද� ලබන අධ�ාපනය ෙකොතර� වැදගI ද ය� ෙ� අ�ව කFපනා 
කළ හැ  ය. න1න ෙලෝකය *+ෙගන �ෙබන උසස් ම අධ�ාපන කම ෙදක ෙබෞ@ධ 
අධ�ාපනෙ% _ පධානාංග 1 ඇත.  
හැ�මට �� තැන 

ෙබෞ@ධ අධ�ාපනය අද Ek ෙලොවට ම අවශ� බව ෙපෙන9. හැ_මට EF තැන _ම පධාන 
ෙකොට ගI ඉගැ�1� ෙලෝකයට ම dවමනා බව ෙපU ය�ෙ� දැනට බට�ර රටවj� 
අස�නට ලැෙබන ෙනොෙය[I 7�]Z MවI ගැන ද සලකා බලන �ට ය. 

ඔO� ෙ= ම වා5තා අ�ව බලන �ට අද බට�ර රටවල ආග�ක }�තය පහතට වැ� 
�ෙබ� ෙපෙන9. උග"ක�� M;ම අ�ද�� ඉහළ නැ� ඇ� බව  යන අතර, ආගම අ�� 
ද එ තරමට ම පහතට වැ� ඇත. බට�ර රටවල අද !යයට පනහකටI අ�ක *oස" 
පFjවලට ෙනොයන බව  යැ ෙN. 

ෙබොෙහෝ ෙදනා \#Zව හැXයට ද"ව�ෙ% *ට�� ෙපෙනන \#Zව" පමණ ය. කෑ� 
t�, යා� ඊ�, Hතන ය�ත lත, ෙගොඩනැ�j ආ\ය ඒ \#Zව වශෙය� සැලැෙක9. එෙහI 
ඇ8ළත }�තෙ% \#Zව" නැත. ,යම \#Zව න� අධ�ාIම \#Zව 9. 

ඇතැ� බට�ර රටක වයස අdJ; 12, 13, 14 පමණ [ඩා ළම9� (!යයට �හ" පමණ) 
ෙවo වන8J මI පැ� පානය කරන බැN වා5තා ෙව9. ඒ රටවල !යයට අHව" 
අපරාධකJව� !Xන බව වා5තා 1 �ෙp. බට�ර දා5ශ,කය� ෙ� කJZ අ�ව  යා ඇ� 
පo\ �! එ" වන ශත ව5ෂෙ% _ සමාජෙ% ඇතැ� අංශ �oස�� ෙ= තැනට පI ව�ෙ� ය.  
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ෙබෞ@ධ අධ�ාපනය ඒ රටවලට අවශ� බව දැ� බට�ර ප�වJ *+ෙගන !X�. *oෙහන 
�,ස් සමාජය යහපI කර�වට එය මෙහෝපකාT වන බව *+ෙගන �ෙp. 

ෙලෝකෙ% �ශව් �ද�ාල කමය ඇ� Rෙ% ද ෙබෞ@ධ අධ�ාපනෙය� ය. පළE වරට ෙලොව 
�ශව් �ද�ාල ඇ� කෙළෝ ෙබෞ@ධෙයෝ ය. ෙබෞ@ධය� �ශව් �ද�ාල ආර�භ කර අdJ; 900 
කට ප] ය බට�ර රටවල �ශ්ව �ද�ාලය ඇ� Rෙ%. 10,000 " පමණ !]� නාල�දාෙN 
ඉෙගන ගIෙI නා නා ලp�කය�, නා නා ජා�� වශෙය,. එෙහI  !දාක එ� ව5ජන - 
ත5ජන ආ\ය" 8:Z බව"  ව ෙනොහැ  ය. ෙබෞ@ධ අධ�ාපනය එ තර� ම �Uත 
අධ�ාපන කමය" R ෙහ9,.  
 
��පාI� ෙබෞ@ධ ධ5මායතනෙ% _ කළ කතාව � සැකැ!� 

\න�ණ 1968.04.16 
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ය8Jj1ම: ඇ�. ඒ. බ�ල මහතා 


