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හැ�යාව ප	
� � ඉෙග�ම හැම ජනෙකොටසකට 
ම ෙයෝග�� 

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

අධ�යන - ඉෙග
ම, අධ�ාපන - ඉගැ��ම, අධ�ාපක - ��වරයා, ෙබෞ�ධ අධ�ාපනය 
හැ�යාව ප��� කැ�ග  ඉගැ��ම!. අ#ංසක &වැ�� කවර 'ෂයය) ෙහෝ හැ�යාව ප��� 
කැරෙගන උග�වනවා න� එය ෙබ                 ෟ�ධ අධ�ාපනය!. හැ�යාව ප��� කැරග  අධ�ාපනය 
හැම ජා/යකට ම හැම ආගමකට ම ෙයෝග�!. 

ෙම� හැ�යාවට භාජන ව�ෙ� �ම� ද? මනස ". මනස්ස උස්ස�නතාය ම4ස්ෙසෝ - 
�$%වන මනස� ඇ'ෙ' �(හා ය. �)ස� ස*නට ද මනස� ඇත. එෙහ' එ� �$%ව� 
නැත. එෙහ"� ෙගොනා උප�දා' ෙගොනා, මැෙරන දා' ෙගොනාම ". �)ස� ස*�ෙග� 
ෙකෝ3යකට එක�ෙ4 පමණ 567 �$%ව� ද�නට ලැෙබ". 

උප�දා පට� ද:වාෙ4 කය හදනවා ;නා මනස හැ<ම� ද�නට නැත. ෙමකලැ 
පාස=වල ද 567 ව>ධනය ;නා මනස - �(සා හැ<ම� ද�නට නැත. ආගම ;ෂයය� 
හැ3යට ඉගැ�Cෙම� මනස හැෙද�ෙ� නැත. එය (කD ;ෂය හැදෑFම� පමණ". දැ� 
ආගම උග�වන GHෙවළ මඳ� සලකා බල�න. ප��ෙK Lෙගෝල පාඩම උග�ව". �Nව 
හඬ ෙද". ඊළඟ පාඩම ආගම ". එය' ෙපර ෙසේ ම ;ෂයය� හැ3යට උග�ව". සමහර ;ට 
ඊළඟ පාඩම Rවර ක>මා�තය ;ය හැS ය. මා ෙහොT� ද�නා හැ3යට කU� එක පාසෙලක 
ආගම ඉගැ�VෙK' Rවර ක>මා�තය ඉගැ�VෙK' එක ම W:වරයා ය. වරද ෙප�නා 
<ෙම� පX එය ෙවනස් කෙළේ ය. 

Rවර ක>මා�තය පාස=වල ඉගැ�;ය $'ත� ෙනො ෙY. එ"� මනස නZ: ෙY. ඒ 
නZ: ග�ය �$% \ණාම �(X� මැFම X] කට$'ත� වN අ ැත. Rවර ක>මා�තය 
අ\:^ දහස් ගණ� පැවැත එ�ෙ� පාස=වල උග�වා ෙනො ෙY. ෙD අ_රද>` ෙමෝඩ වැඩ 
නතර කර�න. ෙමබa මනස නZ: කරන, �(හා නර� කරන වැඩ කවර ආගමක ව' 
GHග�ෙ� නැත. තව ද bව ;ද� ාව හදාර�නට Sයා පණ ඇ� ස*� කැcම මනස නZ: 
කරන බරපතල වරෙදS. 

'ද�ාව �67 ෙමබ8 කාලෙයක :තප<ය) හදාග තාම ඒ 'ශයය� උග�ව�නට 
?@ව� බව 6ෙරෝපෙA 'ද�ාඥය� Cයා ඇත. 6ෙරෝපෙA ඇතැ� ෛවද� 'ද�ාලයවල  
පණ ඇ/ සG� කප�ෙ� නැත. මනස නර) කරන නH� කරන CI ම ඉගැ��ම) අවශ� 
නැත. 

පාස�වල ආග
ක ප�සරය� 
ආගම ඉගැ�CෙD (යම පෙයෝජන ග�නට නD ආග�ක ප)සරය� ඇ� ෙවන ම 

ස්ථානය� �fය $* ය. අද �ෙබන ත''වය අNව g] පාසෙ= ම ආග�ක ප)සරය� ඇ� 
SFම ^ෂක්ර ෙY. එෙහ"� එයට X^X කාමරය� ෙව� ෙකොට එ� �>ණ ආග�ක ප)සරය� 
ඇ� කළ $* ෙY. 

අෙh ළම"නට ආගම පXfD කැරෙගන අධ�ාපනය� <ම ඉතා අවශ�". ආගම 
ඉගැ�Cෙම� පමණ� එය සD�>ණ ෙනො ෙY. එයට ආග�ක පXfම� �fය $* ය. 
ලංකාෙY �ෙබන ආගD පධාන වශෙය� ෙකොටස් හතරකට ෙබ�ය හැS ය. ෙබෞ6ධ, ��^, 
ෛක mස්තව, ඉස්ලාD වශෙය(. දැනට ම' අධ�ාපනය ලබන ළම"� හතHස් ලnෙය� 
�ස්නව ලnය� පමණ ය�ෙන ් රජෙK පාස=වලට ය. ඒ පාස= රජෙK ෙබෞ6ධ පාස=, 
��^ පාස=, ෛක mස්තව පාස=, ඉස්ලාD පාස= ය" නD ෙකොට ඒ ඒ ආග�ක ප)සරය� ඇ� 
කළ $* ම ". එෙසේ නැ� ව ආගD ;ෂයය� හැ3යට ඉගැ�Cෙම� පමණ� ළම"�ෙ4 
හැ�යාව� ඇ� ව�ෙ� නැත. 

අෙh ළම"නට උසස් අධ�ාපනයට oෂ�'ව <ම ඉතා වැදග'. oෂ�'ව ලබන ළම"� 
ෙකොළඹ පධාන ෙපෙළේ ;ද� ාලයකට ඇ*] කර ග�නට මහා තරගෙයS. ඇ*] කැර 
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ග'තාට පX ;යදD වන gද= oෂ�'වෙය� ලබා ගත ෙනොහැS ය. උවමනා අ�ෙ>ක ;යදD 
සZරා ග�නට ෙදමාGය�ට q^ ෙවනවා. සමහ: ණය ෙවනවා. කනකර ආභරණ උගස් 
තබනවා. මහ කරදරය� ;Tනවා. 

ෙමකලැ හැම ම�r ආසනයක ම වාෙ4 මධ� මහා ;ද�ාලය� �ෙබනවා. සමහර 
;ද�ාලය නමට පමණ". ඒ හැම ;ද�ාලය� ම g= මධ� මහා ;ද�ාලය ත''වයට �$% 
කර�න, අෙh ගෙD ළම"� ගෙD කම' ෙබෞ6ධ කම', qය ආග�ක කම' sකෙගන උසස් 
අධ�ාපනය' ලබනවා ඇත. පාලන ත�තෙය� එබa අය වැ� \ණාම රෙu පාලනය' ෙහොඳ 
ෙවනවා ෙනොඅNමාන ". 

ප�සෙ� ෙපර පාස� 
පාථ�ක අධ�ාපනය ආග�ක q6ධස්ථානවල පැවැ'Cම මැනැවැ" යN vම' ජනා7ප� 

ආ>. ෙපේමදාස මහතාෙ4 අදහස C ඇත. අදහස ෙහොඳ". wයා කැරCෙම� < ඉතා ක=පනාකාF 
;ය $* ය. ෙපර පාස= කමය පළg වරට පකාශ කෙළෝ 5^රජාණ� වහ�ෙසේ ය. උ� 
වහ�ෙසේ ද:ව� q3න හැම ෙගදර� ම ෙපර පාස= හැ3යට සැලැyහ. එෙහ"� 
ෙදම\Gයනට HJබාචLය - ෙපරW:ව: යන නම තැzහ. ;ෂය ෙදක". අයහප�� �දCම හා  
යහපෙත� ෙයදCම". අධ�ාපන ;7ය, ආද>ශය හා උපෙ6ශය " . කාලය, වයස අ\:^ පහ 
අවස� වන *: ය. 

��වර ��වLය�ෙM පධාන 6Gක� ෙදකC. 1. �'
තං 'ෙන / - මනා ෙකොට 
#)ම�ම, මනා ෙකොට හැQම. 2. �Mගා#තං ගාහාෙප�/ - මනාෙකොට ඉගැ��ම!. 

පාථ�ක පාඨශාලා ආග�ක ස්ථානවලැ පැවැ'Cම _රද>` වැ කළ $* වැ ෙඩS. ෙබොෙහෝ 
ෙදනා |ඩා දශකෙK ළම" ය. ඔ\නට |ඩා G3 අවශ� ෙන ා ෙY. ප�සල |ඩා G3ය� කැර 
ග�නවාට ෙබොෙහෝ ~�� වහ�ෙසේ' ෙබොෙහෝ දායක දා"කාවN' අකැමැ� ව�නට 
ෙහ ාඳට ම ඉඩ ඇත. දඟකාර ළම"�ෙග� NX^X වැර� q^ව�න' GHවන. ෙහොඳට 
කර�නට �ය වැෙ� නරකට හැෙර�න' GHවන. ප�සල ස�පෙය� �ෙබන පාසල ඒ 
ත''වයට හරවා ප�සෙ= ස්වා�� වහ�ෙසේ භාරෙය� පාථ�ක පාස= පව'ව�ෙ� නD 
බලාෙපොෙරො'* වන යහපත ෙහොT� q^ ෙවනවා ඇත. 

තවද පධාන ෙපෙළේ පාස= දහ *නක පාථ�ක ප�� ඉව' කර�නට යන බව�' 
ආරං�". ඉ�ම� ෙකොට ෙY යN අෙh රෙට� �ෙබන කතාෙවS. �ට පථම' පාථ�ක පාස= 
ඉව' කර�න ෙගොස් කරදර ඇ� ;ය. මා කU� සඳහ� කළ ප)� ෙමබa පශ්න රාoයකට ම 
ෙහොඳ GHයම හැම ම�r ආසනය� ගණෙ� ම �ෙබන මධ� මහා ;ද�ාලය �$% SFම ". 
එ;ට ගDබද ළම"� නගරබද පාස=වලට එ�නට උස්සාහ කර�ෙ� නැත. ෙදමාGයනට 
;යදD කරදර' අ� ය. එෙසේ V ;ට 567ම' ළම"� නගරබද ළම"� පරදව�� ;ශව් 
;ද� ාලෙK ෛවද�, ;ද�ා, ඉං�ෙ�: අංශවල උපා7 ලබනවා ඇත. 

පාලක පnෙK G�ව*(, දැනට පාස=වල ඉෙගන ග�නා හතHස් ලnය� ළම"� 
qය� ෙදනා ම උපා7ධාF� ව�නට උස්සාහ දරන අධ�ාපන කමය ෙවනස් කර�න. අටවන 
ප��ෙK < ෙහෝ ;භාගය� තබා එ� ප�ඵල අNව උසස් අධ�ාපනයකට X^X අය ෙව� 
ෙකොට අෙන� අයට ක>මා�ත Z�% ෙකොට ඒ ම�� ස්වයං sSයා ෙකොට �$% ව�නට 
බැං�වU� ණය ආධාර ලැෙබන GHෙවළ හදා ෙද�න. එ;ට නගරබද පාස=වල තදබදය 
�3�ෙ� නැත. එ;ට ;ද�ාලයවල පාථ�ක ප�� ඉව' කර�නට උවමනාව�' නැත. 

ව>තමාන v ලංකාෙY වාසය කරන ලnප�ය� ෙකෝ3ප�ය� පෙකෝ3ප�ය� qය� 
ෙදනා ම ස්වයං sSයා ක:ව� බව Sq;ෙටක' අමතක කර�න එපා. 5^රජාණ� 
වහ�ෙසේ ස්වයං sSය ව>ණන ා කෙළ' ඒ (සා ම ". 
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ය*:UCම: ච�ත ල�මා= මහතා 


