
 

 දහම් පාසල් අධ්යාපේ ප පබිම, ආ ම්ම් ස සහ 

ව්යාප්තියස 

මහින්දාගමනය මමරට ආගමික 
සාමාජික සහ සංසක්ෘතික ක්ම ේත්රයන්හි 
පමණක් මනොව අධ්යාපන ක්ම ේත්රමයහි ද මහ් 
මවනසකට මහේතු විය. අනුරාධ්පුර මහමමව්නා 
උයමනහි මිහිඳු මහරහතන් වහන්මසේමේ 
පුමරෝගාමී්වමයන් ආරම්භ කරන ලද මහා 
විහාරය ලක්දිව ප්රථමම විහාරස්ථමානය මමන් ම 
ප්රථමම අධ්යාපන මධ්යසථ්මානය ද වයමයන් 
හැඳින්විය හැකිය. බුදු දහම පිළිබඳව ශ්රී 

ලාංකිකයන් තුළ පැවති ප්රමබෝධ්ය් රා්ය 
අනුග්රහය් ිසසා බුදුසුනන ීගග්රමයන් පැතිර 
යාම් සමඟ දිවයින පුරා විහාරස්ථමාන ඉදි වූ 
අතර සෑම ගමකම පාමහේ පන්සලක් ආරම්භ 
විය. එය ගමම් මධ්යස්ථමානය වූ අතර ධ්්මම 
විනය, භා ා යාස්ත්රය, ෛවදය යාස්ත්රය, 
ම්යෝති ය, ගෘහ ිස්මමාණ ල්පයපය, ත්ත්ර, ූර්මති, 
කැටයම් ආදී කලා ල්පයපද මමම අධ්යාපන 
ආයතනමයහි උගන්වනු ලැබිණි. දිවයින පුරා 
වයාප්තවතව පැවති දහස් සංයාත මමම අධ්යාපන 
ආයතන අතරින් ඇතැම් ඒවා උසස් අධ්යාපනය 
ලබා මදන ආයතන බවට ප් වූ අතර ඒවා පුන 
කාලමයහි පිරිමවන් නමින් ප්රකට විය. 

16 වැිස සියවමසේදී පෘතුගීීගන් ලංකාවට 
පැමිමණන අවස්ථමාව වන විට නූතන 
වියව්විදයාලයන්ට සමාන පිරිමවන් 6 ක් 
දිවයිමන් විවිධ් ප්රමශය වල පැවති බව සංමශය 
සාහිතයමයන් මහළි මව්. පෘතුගීසි, ලන්මශසි 
පාලන කාල වලදී මබෞශධ් විහාරසථ්මානයන්ට 
සහ මහා සංඝයා වහන්මසේට එපයල වූ ත්ම්න 
ිසසා මබෞශධ් අධ්යාපනය පමණක් මනොව බුදු 
සුනනද පරිහාිසයට ප් විය. වැලිවිට 
සරණංකර සඟර් මාහිමි පහළ වන අවදිය වන 

විට උපසම්පදා භික්ෂුනමක් මනොමැති ත්වයට 
මමරට සංඝ සමා්ය ප්ව තිබීමමන් එම 
මේද්නක පරිහාිසය මකතරම්ද යන්න 
අවමබෝධ් කරගත 
හැකිය. සරණංකර 
සාමමන්ර හිමිමයෝ 
කී්මති ශ්රී රා්සිංහ 
රජුමේද පූ්මණ 
අනුග්රහය ඇතිව 
සියම් රමටන් 
උපසම්පදා 
භික්ෂූන් 
වහන්මසේලා වැඩම 
කරවා ක්රි.ව. 13   
දී නැවත ලංකාමව් 
උපසම්පදාව ඇති 
කළ මසේක. 

සංඝරා් මාහිමිපාණන්මගන් ඇරඹුණු 
ධ්්මම යාස්මත්රෝන්නතිමප ප්රතිලලයක් වයමයන් 
උන්වහන්මසේමේ ල් ය සිිනනාමුවමව් 
ධ්ම්මම්ෝති හිමිපාණන්මේ ල් ය මව්ලැපයමපය 
ධ්ම්මදින්න හිමිපාණන් විසින් පැපයමඩුපයල 
ර්මහා විහාරස්ථමානමයහි ආරම්භ කරන ලද 
යාස්ත්ර යාලාව නූතන මබෞශධ් අධ්යාපනමප 
නමවෝදයකට මහේතුවිය. පැපයමඬුපයල යාසත්්ර 
යාලාමව් යාස්මත්රෝශග්රහණය කළ වලාමන් ශ්රී 
සිශධ්ා්මථම මාහිමිපාණන් විසින් ර්මලාමන් 
පරමධ්ම්මමේතිය විහාරමයහි (ව්මතමාන පරම 
ධ්ම්මමේතිය පිරිමවන) ආරම්භ කරන ලද 
යාස්ත්ර යාලාව මමරට ව්මතමාන පිරිමවන් 
අධ්යාපනමප සමාරම්භය මසේ සැළකිය හැකිය. 
පරමධ්ම්මමේතිය යාසත්්ර යාලාමව් අධ්යාපනය 
හැදෑරූ පූ්ය හික්කඩුමව් ශ්රී ුනමංගල 
නාහිමිපාණන් විසින් 183  දී විමදයෝදය 
පිරිමවනද, පූ්ය ර්මලාමන් ශ්රී ධ්ම්මාමලෝක 
නාහිමිපාණන් විසින් 183  දී විදයාලංකාර 
පිරිමවනද ආරම්භ කරනු ලැබීමමන් එම 
පිරිමවන්වල අධ්යාපනය ලද විය් යතිවරයන් 
වහන්මසේලා දිවයිමන් විවිධ් ප්රමශයවල 
පිරිමවන් ආරම්භ කිරීම් සරණංකර සංඝරා් 
මාහිමිපාණන් ආරම්භ කළ ධ්්මම යාස්ත්රීය 
ප්රමබෝධ්ය දිවයින පුරා වයාප්තවත මටමට මහේතු විය. 

  ේ්ව්ාද බුදුස  ප  ේන්ද්රසථ ාේස ූ  අුර්ාධ්ුර්  හා ිහහා්ස 

ව්ැලිිහට ස්ණංක් හිමි 



 

 

ශ්රී ලංකාව රිතානය යට් විජිතයක් 
බවට ප්මටම් සමඟ එම පාලකයන් විසින් 
භික්ෂූන් වහන්මසේ හා ගිහි ්නතාව අතර තිබූ 
සම්බන්ධ්තාවය බිඳ දැමීම්, මි නාරී පාසපය 
ආරම්භ කර රා්ය අනුග්රහය ලබාදීම් ආදී 
ක්රියාවන්මේ ප්රතිලලයක් මලස ුණණදහමින් 
පිරිහුණු සිංහල මබෞශධ්යන් ුනරාව, සූදුව ආදී 
දුරාචාරයන්ට මයොමු මටම සිදු විය. මමම 
වයසනමයන් සිංහල මබෞශධ්යා ැකක ගැීමමම් 
අවයයතාවය අවමබෝධ් කරග් ගිහි පැවිදි 
වියතුන් කිහිප මදමනකු බිහිමටම මබෞශධ් 
්නතාවමේ භාගයයක්ම විය. හික්කඩුමව් ශ්රී 
ුනමංගල නාහිමි, ර්මලාමන් ශ්රී ධ්ම්මාමලෝක 
නාහිමි, ර්මලාමන් ශ්රී ධ්්මමාරාම නාහිමි, 
වස්කඩුමව් ශ්රී ුනතිති නාහිමි, වැලිගම ශ්රී ුනමංගල 
නාහිමි, මිමගට්ටුව්ම් ුණණානන්ද හිමි ආදී 
සංඝ පීතෘන් වහන්මසේලා සහ ශ්රීම් අනගාරික 
ධ්්මමපාලතුමා, ශ්රීම් වලිසිංහ හරිසච්න්ර 
මැතිතුමා ආදී මබෞශධ් ප්රතිහු මබෞශධ් ්නතාව 
අවදි කරමටමට කටයුතු කරන ලදි. ශ්රී ලංකාව 
තුළ මමබඳු පුනබිමක් තිබියදී පානදුරාවාදමයන් 
නැඟුණු ප්රතිරාවය විමශයයන්හිද පැතිර යෑමම් 
ප්රතිලලයක් වයමයන් සිදු වූ ඇමරිකන් ්ාතික 
මසන්පති මහන්රි සට්ීපය ඕපයකට් තුමාමේ 
ලංකාගමනය මමරට මබෞශධ් පුනරුදයට මහ් 
පිිනවහලක් විය. ලංකාමව් ඉරුදින දහම්පාසපය 
වයාපාරමප 
ූරලබී්ය මහන්රි 
ස්ටීපය ඕපයකට් 
මැතිතුමාමේ සිත 
තුළ පහළ වූ 
බවට එතුමාමේ 
දිනමපොම් 
සටහන් කර ඇති 
පහත ප්රකායය 
සාක්ෂි දරයි. 
“මමේ සිතට 
වැදග් අදහසක් 
පහළ විය. 
මබෞශධ් ළමයින් 
ඔවුන්මේ ආගම 
දිවයිමන් තිමබන සෑම විහාරස්ථමානයකදීම 
විමයේ  දින වල ිසයමිත පැය ගණනක් උගත 
යුතුය.” 

මමම අරමුණ අනුව ඕපයකට්තුමාමේ 
පුමරෝගාමී්වමයන් ප්රථමම ඉරුදින දහම් පාසල 
1881 මපබරවාරි 1  වන දින මකොළඹ මැලිබන් 

මටදිමප පරම විඥානා්මථම මබෞශධ් සමාගම් 
කාර්යාලමප ආරම්භ කළ බව එම සමාගමම් 
සියවස් ප්රකායනමප සඳහන් මව්. ුණරු හිඟය 
ිසසා එම දහම් පාසල අක්රිය මට ඇති අතර 188  
දී ආනන්ද විදයාලමප විදුහපයපති මලබීබීට්ම 
මහතා විසින් නැවත ආරම්භ කරනු ලැබූව් 
ිනක කලකින් එයද අක්රිය මට ඇත. 
ඕපයකට්තුමාමේ සංකපයපයට අනුව 189  
අමගෝස්තු මස   වැිස දින ගාපයමපය වැලිව්ම් 
වි්යානන්ද විහාරසථ්මානමප පූ්ය 
ඇහැමපයමපොල ජිමනෝරස සව්ාමීන් 
වහන්මසේමේ ූරලික්වමයන් ආරම්භ කරන ලද 
වි්යානන්ද දහම් පාසල සංවිධ්ානා්මකව 
විහාරස්ථමානයක ආරම්භ වූ ප්රථමම ඉරුදින දහම් 
පාසල වන මහයින් නූතන දහම් අධ්යාපනමප 

ආරම්භක අවස්ථමාව මලස වි්යානන්ද දහම් 
පාසල හැඳින්විය හැකිය. එක්දහස් නමසිය මුපය 
ගණන් වන විට දිවයින පුරා ඉරුදින දහම් 
පාසපය වයාපාරය වයාප්තවත මට යෑමමන් මමරට 
ඇති වූ මබෞශධ් ප්රමබෝධ්ය යක්තිම් මටමට 
ඉරුදින දහම් පාසල ඉවහපය වූ බව පැහැදිලි 
මව්. 

ශ්රීම් . . බී ්යතිලක මැතිතුමාමේ 
සභාපති්වමයන් 1889 දී ආරම්භ කරන ලද 
මකොළඹ තරුණ මබෞශධ් සංගමය දහම් පාසපය 
අධ්යාපනමප උන්නතිය සඳහා පුමරෝගාමීව 
කටයුතු කළ සංවිධ්ානයකි. 1920 දී දහම් 
පාසපය විභාග පැවැ්මටම තරුණ මබෞශධ් 
සංගමය මඟින් ආරම්භ කරන ලද අතර 
එතැන්සිට 19 6 දක්වා්, යළි් 1938 සිට 
මෑතක් වන තුරුම ඔවුන් විසින් විභාගය 
පව්වන ලදි. (මම් වන විට ව්ම  අවසාන දහම් 
පාසපය විභාගය මබෞශධ් කටයුතු 
මදපා්මතමම්න්තුව මඟින් පව්වනු ලබයි.) 
දහම් පාසපයවලට අවයය මපළ මපෝ 
සම්පාදනය කර ලබාදීමමන්ද තරුණ මබෞශධ් 
සංගමය ඉටුකළ මසේවාව ප්රයංසීමය ය. 

 හන්රි සථටීල් ඕල්කට් තු ා 



 

 

19 6 දී සංස්කෘතික මදපා්මතමම්න්තුව 
ආරම්හ කිරීම් සමඟම ලංකාමව් ඉරුදින දහම් 
පාසපය වයාපාරයට රා්ය අනුග්රහය ලැබිණි. 
ලංකාමව් සියුවම දහම් පාසපය එම 
මදපා්මතමම්න්තුමව් ලියාපදිංත් කළ අතර ඒ 
පිළිබඳ වගකීම මදපා්මතමම්න්තුවට පැවරිණි. 
සංස්කෘතික මදපා්මතමම්න්තුව විසින් ප්රාමශයය 
මපයකම් මකොට්ඨාය පදනම් කරමගන 
යාසනාරක් ක මණ්ඩල පිහිටුමටම්, දහම් 
පාසපය අවසාන සහතික පත්ර විභාගය හා 
මබෞශධ් ධ්්මමාචාර්ය විභාගය පව්වා සහතික 
පත්ර ප්රදානය කිරීම්, මපළ මපෝ සම්පාදනය 
කර මබදාදීම් ිසසා දහම් පාසපය අධ්යාපනය 
පිළිබඳව උනන්දුව ව්මධ්නය මටම සිදු විය. තවද 
1981 දී මබෞශධ් කටයුතු මදපා්මතමම්න්තුව 
නමින් නව මදපා්මතමම්න්තුවක් පිහිටුමටම්, 
1989 දී අභයාසලා ග ුණරුවරුන් බඳවා 
ගැීමමම්දී දහම් පාසපය විභාග සහතික වලට 
විමයේ  ලකුණු ප්රදානය කිරීම්, 1989 වසම්මදී 
බුශධ් යාසන අමාතයංයය සථ්මාපනය කර 
්නාධිපතිතුමා වි ය භාර අමාතයවරයා මටම් 
ිසසා දහම් පාසපය අධ්යාපනමප මහ් ප්රගතියක් 
ඇති විය. 

2002 ව්ම මපදී දිසත්්රික් යාසනාරක් ක 
මණ්ඩල ඒකාබශධ් කර සමසථ්ම ලංකා 
යාසනාරක් ක බලමණ්ඩලය ස්ථමාපනය 
කිරීම් සහ බුශධ් යාසන අමාතයංයමප සහ 
මබෞශධ් කටයුතු මදපා්මතමම්න්තුමව් කාර්යයන් 
වලට සමසථ්ම ලංකා යාසනාරක් ක 
බලමණ්ඩලමප උපමශයක්වය ලැබීම් 
සමඟම දහම් පාසපය අධ්යාපනය වඩා් විධිම් 
විය. දහම් පාසපය ුණරු පුහුණු වැඩමුුව 
දීපවයාප්තවතව පැවැ්මටම, දහම් ුණරුවරුන් 
ලියාපදිංත් කර හැඳුනුම්ප් ලබාදීම, දහම් 
ුණරුවරුන්ට විය්වවිදයාල උපාධි ලබා ගැීමමට 
ඉවහපයවන පරිදි දහම් සරසවි ඩිප්තවමලෝමා 
පාඨමාලාව ශ්රී ්යව්මධ්නපුර වියව්විදයාලය 

මඟින් ආරම්භ කිරීම, දහම් පාසපය මපළ මපෝ 
නව වි ය ිස්මමශයයක් යටම් සම්පාදනය 
කිරීම ඇරඹීම ආදී කාර්යයන් රාල්යක් සමස්ථම 
ලංකා යාසනාරක් ක බලමණ්ඩලමප 
මඟමපන්මටම යටම් ක්රියා්මක කරන ලදි. 

වසර 12  කට ආසන්න දහම් පාසපය 
අධ්යාපන ඉතිහාසය මදස බලන කල රා්ය 
අනුග්රහය ලැබීමමන් පුන දහම් පාසපය 
අධ්යාපනමප ීගග්ර ව්මධ්නයක් සිදුව ඇත. 1982 
දී දහම් පාසපය සිුනන්ට මපළ මපෝ ලබාමදන 
අවස්ථමාව වන විට හය ලක් යකට ීගමා වූ ල් ය 
සංයාව මම් වන විට විසි මදලක් ය ඉක්මවා 
තිබීමමන් සහ හය දහසක් වූ දහම් පාසපය 
සංයාව දස දහසකට ආසන්න ත්වයකට 
ව්මධ්නය මටමමන් ඒ බව සනාථම මව්. එතැිසන්ද 
මනොනැවතී ශ්රී ලංකාමවන් එමතර විමශය 
රටවල පවා ශ්රී ලංකාමව් දහම් පාසපය වයාපාරය 
මබොමහෝ මසේ ප්රචලිත මට පවතී. එමසේ මට ඇ්ම් 
ශ්රී ලංකාමවන් බැහැරව විමදස ් ගතව වතව් 
වූවද, ලංකාමව් ඉපදී, විහාරසථ්මානය සහ 
ස්වාමීන් වහන්මසේ ඇුනමරහි හැදී වැඩුණු, 
හදවතින් ශ්රී ලාංකික වූ ්නතාව දහම් පාසපය 
අධ්යාපනමප විනනාකම මමොනවට අවමබෝධ් 
කරමගන සිටීම්, ඔවුන්මේ දුවා දරුවන්ද එම 
ශ්රී ලාංකීය මබෞශධ් සංස්කෘතිමප ුණණ ුනවඳ 
මධ්යමප හැදී වැමඩනු දැකීමට එම මදමාපියන් 
තුළ පව්නා දැඩි ආයාව් ිසසාමය. මමකී 
පැතුම් මපයලල ගන්වමින් 2001 අමප්රේපය මස 20 
වන දින ඩුබායි හි ශ්රී ලංකා සංස්කෘතික 
අධ්යාපන මක්න්ර පරි්රමපදී ආරම්භ කරන ලද 
“අමප්තව දහම් පාසල” එදා පටන් අද වන විට 
මදදහසක් පමණ ශ්රී ලාංකික  ද දරුවන්මේ 
නැණ පහන් දපයවාලමින් ධ්්මම යාස්ත්රීය 
අධ්යාපන මක්න්රස්ථමානයක් මලස මහ් යුග 
මමමහවරක මයමදමින් සිටී. එක් අධ්යයන 
වසරකදී පන්සියයකට අධික  ද දරුවන් පිරිසක්, 
තිහකට අධික ස්මව්ේඡා ඇදුරු මඬුපයලක් 
මසවමණ් අකුරු කරනු ලබයි. මව්බිමමන් 
බැහැරව දුරු කතම්ම දිවි මගවන ලක්  ද 
දරුවන්, ගණඳුර දුරලන පුන්සඳ මමන් ුණණ 
නැණ මබමලන් බබළවන්නට අමප්තව දහම් 
පාසමලන් ඉටුවන මමමහය මමමතකැයි කියා 
ිසම කළ මනොහැක. 

ලිපි සැකුනම: යසිරු නමවෝදන 

ූරලා්රය: මබෞශධ් කටයුතු මදපා්මතමම්න්තුව විසින් 
ප්රකාල්ත “දහම් පාසල් කළ ේාක්ණස” ග්රන්ථමය. 

ඩුබායි දහම් පාසල, 
ශ්රී ලංකා සංස්කෘතික අධ්යාපන මක්න්රය, 

 කොළඹ තරුණ   ෞද්ධ් සංගම් කාර්යාලස 


