
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිදහස අධයඳන   පිය  
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිඳුන් ගුණ සමරමු (හය ලන සභාපති)  
 

ශ්රීභ ඩී.බී. ීීජයලක මීභලකන්ගේ සීසබඳලක ඩෙ යගේී භ නීනිදහසීඅ ය යනීඳගේන ය ලී ඵීමටභනී

දිෙයිනී පු විසිරීී ලකබූී  ඵෞද්ධී සමිලකී සංවිධනී ඒම ශීීම මිගේී 1919ී ෙර්ෂ  ී සථපිතීම නී  දී

සභසතී ංමී ඵෞද්ධීභහීසම් ම් නීඉලකහස  ීබිහිවීසයීෙනීසබඳලකෙ යීෙශ යගේී1925ීසහී

1926ී ෙර්ෂයගේහිමටී ී මනයුතුී මළී සීීඩබ්ීඩබ්ීී මගේනගේය ී භලකන්ගේ සී 137ී ෙනී ගුණනුසභ ණයී

 ය දනී අදී දින(13) ඒී පිළිඵී වි ශේෂී සභරුභ ලී  මොවිඩ්ී 19ී භර් යෝඳ ද්ශී ෙ නී අනුක ෙී

සම් ම් නීම සථන  මට ඳෙ ඩවිනී 

ගරු සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

සිරි මී ද ලෂිණී  ද්ශ  ී ඵ පිටියී සහී අම්ඵ ගේ යොඩී අත ී පිහිටියවී  ගේ දො ේී නම්ී සුගේද ී

යම්පිය සේී ඵ පිටියී අධිම ණ  ී නි යෝජයී පිසම් ී නි ධරියවී  ජෝගේී ඩනි ය් ී වි ක මෝගේී

මගේනගේය ීහීඑභලිීවි කසිංහීදම්ඳතීගේනීදෙ දරුෙගේීඳසී ද නකු යගේීයු ඩීඳවු ් ීතුගේෙනීදරුෙී

  ස 1884ීෙර්ෂ  ීඔ ල තෝඵර්ීභසී13ීෙනීදිනී භ  ොෙීඑළියීදුටුීපිංෙ ඩීකුභරුගේනීක්රිස නෝෆර්ී

විලියම්ී වි ක මෝගේී මගේනගේය ී යනු ෙගේී නම්ී තඵනී විනී ඔහුී  භ නී දරුෙගේ සී නිදහසී

අධයඳන  ීභං ඳ ඩීවිෙ ීම නීනිදහසීඅධයඳන  ීපියීෙශ යගේීවිරුදෙලියනීඳරෙනී භ නී

අධයඳන  ී තුගේම් ී දුටුී මහතහසතී  ද්ශඳ ඥයී ෙනී ඵෙනී එභී භපියී යුෙළී  ම  සමෙ ඩී

 නොසිතගේනනීඇතීී 

මගේනගේය ී දරුෙී ප්රථමිමී අධයඳනයී  බූී අම්ඵ ගේ යොඩී  ෙසලියගේී විදුපිය සේී තයයී

ප්රද නෝ ඩසෙ  ී ප්රධනී අමු ඩතී   සී සහබිවවී ය්  ී රි්මභගේඩ්ී විදුහ ් ී එෙමී විදුහ් ඳලකවී

 කීඑ්මීී ඩ ් ී භහතී තභනී ඔසෙී යනීභනී  නොහලකී ත  ම්ී තයයී මගේද ෙ ලී දිනය ඩී

මගේනගේය ීදරුෙනීරි්මභගේඩ්ීවිදුහ ් ීම  ම්බීඳරී ලෂණයනී ඳනීීසිටී ම්ීඅෙමශයීහිමිම ීදුගේී

අත ී එභී විබය යගේී යණිතී අංශ යගේී විශිෂනී කුස තී  ඳගේෙමිගේී 1897ී ෙර්ෂ  මටී රි්මභගේඩ්ී

විදුහ නී යසතුී  යවීභකිගේී  තො ෙී ඇතුළුවීභනී හී  ගේෙසිමය   ී නෙතගේී  ඵී යනීභනී

ශිෂය ඩෙය ලදීඔහුීවිසිගේීහිමිම ීයගේනී මටීී 

රි්මභගේඩ්ී විදුහ ් ී ශිෂයයකුී ෙශ යගේී අධයඳනයී හද නී අත තු ී   ලම්බ්රිකී  ද්ශීයී මණිෂ ී

ඳරී ලෂණයනී  ඳනීී සිනී යණිතයී විෂයී සහී විශිෂනී සභර්ථයය ලී සභයී  දෙනී ඳගේලක  ී

සභර්ථයය ලී ඵීය ඩීමගේනගේය ීශිෂයය 1902ීෙස ර්මටී  ලම්බ්රික  ජයේෂ ීඳරී ලෂණ යගේීවිශිෂනී

සභර්ථයය ලීසහිතෙීබ්රිතනයීඅධි ජයයනීඅය ඩී නේ ීඅතුරිගේීයණිතයීඅංශ යගේීඳළමුීසථනයී

 ඵයනීභනී ෙසනෙගේත ය ලී වියීී එ සේභී රි්මභගේඩ්ී විදුහ ී භිවගේී පිරිනභනී ඳ ලී ශිෂය ඩෙය,ී

ගුණෙර්ධනීශිෂය ඩෙයීසහීුබබිලිීශිෂය ඩෙයදීහිමිම ය ඩීමටප්ලකභ ඩීශිෂයයීවිය  ී

යණිතයීගුරුෙ යකුීෙශ යගේීතභගේීඋය ඩීරි්මභගේඩ්ීවිදුහලිගේභීගුරුී සේෙයනීඑමතුෙනීමගේනගේය ී

තරුණයී අනතුරුෙී  ේ් සකුභ ,ී  භ තෝදිසතී සහී  ෙසලිී යනී ී විදුහ් ෙ ී යණිතී ගුරුෙ යකුී

ෙශ යගේී  සේෙයී ම නී අත තු ී නීලකී අධයඳනයනී පිවිසී 191වී ෙස ර්මටී ය්  ී අධිම ණ යගේී

නීලකඥයකුීෙශ යගේීමනයුතුීකිරීභීආ ම්බීම ළේය  ී

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

තරුණී නිතීඥයකුී ෙශ යගේී කීර්ලකය ලී දිනය ඩී  භතුභී 1915ී අමිහිරිී භතමය ලවී මුසලිම්ී සිංහ ී

 මෝ හ   මටී අයලකයන ඳ ඩී ජනයී  ෙනු ෙගේී  නොමි ් භී නීලකී උඳ දසී  ඵ දමිගේී ඔවුගේී

 ෙනු ෙගේී ඳනීසිටි අත ,ීඅභදයඳීසමිලකය,ීයලුීකියවීම්ීමමිටුෙීහීඅස ණීස ණීසමිලකයීආමටීවිවිධී

ස ේ්මඡීසංවිධනයගේ සීනි ත ී හොඵෙමිගේීසභජී සේෙමයකුීෙශ යගේදීමනයුතුීම මිගේී1916ී

ඳමිණිීභහභරියීෙසංයතයනදී නොබියෙීමුහුණී දමිගේීජනතී සේෙ  ීනියලීීඇතී 

 ංමීජලකමී මොගේග්රස  ීසබඳලකීඳදවියදීහිමිම ීයනිමිගේී1923ීෙර්ෂ  ීඳෙලකීභලකෙ ණ යගේීී

ෙයෙසථදයමීභගේරණීසබ ේීසභිකමයකුීෙශ යගේීදකුු ීඳළතීනි යෝජනයීකිරීභීසහී  ඩරීී

ඳ ඩෙනීඔහුීෙයෙසථදයමීසබෙීතුළීභ ීයයීද්ඩනයීඅ හෝසිීකිරීභ,ීආදයම්ීඵදුීීහීආ්ඩුක්රභී

ප්රලකසංසම ණීසහීවිශ ීහක ලීනයනීඅත ීක්රිසලකයනිීඳර්ශෙ  ීසියලුීනිෙඩුීදිනී ජ  ීනිෙඩුී

වීභී සහී  ඵෞද්ධයගේනී අෙභී ස කිලිී . භී මලිමීම ී යනිමිගේී  ෙස ලී සහී  ඳො සොගේී  ඳො හෝී

දිනයගේීසහදීදිනී දමමී ජ  ීනිෙඩුෙ ලී ඵයනී ම්ීමලිමීඅඩිත භීදභමිගේීමනයුතුීම ීඇතීී

 ජ  ී සේෙයනීඵෙීයනී ම්මටීකු යීප්රධනීසධමය ලී  සීස කීභීතුළිගේී ජ  ීඉහ ීතනතුරුී

සහීඳ ඩවීභනීඋසසීඅධයඳනයීහද්රීපිරිසනීලකබූීඵධමයීපිළිඵෙීඑඩිත ෙී ඳනීීසිටිමිගේීකිකියී

අයදුම්ීඉදිරිඳ ඩීකිරී ම්මටීකු යීසහගේීකිරී ම්ීක්රභ ේදයීනලකීකිරීභීසහදීවිශ ී දයම ඩෙය ලී

 ඵී දුගේීඑතුභී 1925-26ීෙර්ෂයගේහිමටීසභසතී ංමී  ඵෞද්ධීභහීසම් ම් න  ීසයෙනීසබඳලකී

ෙශ යගේ දීමනයුතුීම ීඇතී 

1931ී ෙර්ෂයී  ත ලී ෙයෙසථදයමී භගේරණී සබ ේී සභිකමයකුී ෙශ යගේී මනයුතුී ම ී එභී

ෙර්ෂ  මටී දෙනීෙ න ඩීභහජනීනි යෝිකතයකුීෙශ යගේී ජයීභගේරණීසබෙීනි යෝජනයීකිරී ම්ී

අෙසථෙීඋදම ීයගේනීඅත ,ී1931ීෙර්ෂ  මටීඅධයඳනීම මීසබ ේීසබඳලකීහී ජයීභගේරණී

සබ ේී අධයඳනී අභතයී ුර   ී ෙයකීභනී ඳ ඩවීී සියලුභී දරුෙගේනී සභී අධයඳනී අයිලකෙසිමම්ී

 ඵමටභනීමනයුතුීම මිගේී භ නීබිහිවීතුගේම් ීද ලනීවිශිෂනභීඅධයඳනීඅභතයෙ යීෙශ යගේී

1947ීද ලෙීමනයුතුීම ළේය. 

ෙ ප්රසදීඅහිමිීඅහිංසමීදරුෙගේනී නොමි ් ීඅධයඳනයී ඵීයනීභීසහීභං ඳ ඩීවිෙ ීමළී භතුභී

ග්රමීයී ඳළ ඩෙ ී අධයඳනී භටමනභී ඉහළීනංවීභී සහීආ ම්බමළී භධයී භහී විදය ී සංම් ඳයී

තුලිගේී බිහිවී යම්ඵදී බුද්ධිභ ඩී දරුී ඳ පු ී අදී   ලී භෙ සී කීර්ලකී නභයී  ද්ශී  ද්ශගේත යගේහිී

ඳතු ෙමිගේීඇතීීඅධයඳනීඅභතයෙ යීෙශ යගේීසීීඩබ්ීඩබ්ීීමගේනගේය ීභලකතුභීවිසිගේීසිදුම නී

 දීඅධයඳනීප්රලකසංසම ණී භ නීඅධයඳනී ල ෂේර  ී ම්ීද ලෙීකිේීපිළිකිේී දමිගේීඇලකීඅත ී

ෙයෙසථීප්රලකඳ ඩලකීසම්ඳදනයීකිරී ම්ීඵ ත ීසහිතීඅධයඳනීවිධයමීම මීසබෙ ලීනිර්භණයී

කිරීභීසහී1938ීෙර්ෂ  මටී ජයීභගේරණීසබෙනීනෙීඅධයඳනීආඥීඳනත ලීසහීවී යෝජනෙී

ඉදිරිඳ ඩී ම ළේයීී විවිධී ඵධමී හමු ේී එභී අධයඳනයී පිළිඵී විධයමී ම මී සබ ේී සබඳලකී

ෙශ යගේදීමනයුතුීම ීඇලකී භතුභීඑභීම මීසබෙීතුළිගේීඅදනදීය  ඳනීඅයුරිගේීසම්භතවීහී

නවීම ණය මොනී ක්රිය ඩභමී මළී  යෝජනෙගේී අදී ෙනිී දිනමී සිහිඳ ඩී කිරීභී අඳ සී යුතුමභ ලී

 භගේභීෙයකීභකිී 

ස්භීදරුෙකුනභීඳළමු ෙස ර් සින විශෙවිදය ීඅධයඳනයීද ලෙීනිදහසීඅධයඳනයී ඵමටභනීමනයුතුී
මළී භතුභ,ීඅඩුීආදයම් භීීඳවු් ෙ ීඉ යනී ම්ීද ලෂතීසහිතීදරුෙගේීසහීශිෂය ඩෙීක්රභය ලී
හන්ගේෙමටභී(ෙර්තභනී5ී රේණි  ීශිෂය ඩෙය ීතුලිගේීජනප්රියීසහීජලකමීඳස් ීසහීඇතුළ ඩවී ම්ී
අෙසථෙී යම්ඵදී දරුඳ පු නදී හිමිවියීී ඳස් ී  ජයනී ඳෙ ී යනීභ,ී ඳස් ී සහී  ඳොදුී විෂයී
නිර් ද්ශයගේීහන්ගේෙමටභීසිංහ ීසිංහ ීඵසිගේීඉයගේවීභීආ ම්බීකිරීභීසහීඉහළී රේණිෙ ීසිනීඉංග්රීසිී
ඵසදීඉයගේවීභ,ගුරුෙරුගේ පුහුු  කිරීභ සහ ගුරු විදුහ්  ආ ම්බ කිරීභීසිහිඳ ඩීමළීහම. 

 



 

 

 

 

 

 ද ඳ ඩ තගේීද ගේ”ීයගේනීසනතීම මිගේීමටප්ලකභ ඩීශිෂයයකුීෙශ යගේීශිෂය ඩෙය ල 

 

 

 

 

 

 

“හ දනීයහී ද ඳ ඩ තගේීද ගේ”ී යගේනීසනථීම මිගේීමටප්ලකභ ඩීශිෂයයකුීෙශ යගේීශිෂය ඩෙය ලී
දිනී දකුු ී ඳළ  ඩී ජනප්රියභී ඳස  ලී වී රි්මභගේඩ්ී විදුහ නී ඇතුළුවීභනී  දො ගුළුී විෙ ම  යන,ී
ගුරුෙ යකුී ෙශ යගේී මනයුතුී ම ී ගුරුී ජීවිත  ී අ ඩදකීම්ී හිමිම ී යනීභී අධයඳනී අභතයෙ යී
ෙශ යගේීදරුෙගේනීනිදහසීඅධයඳනයනීභයීඳ්මටභීහී ීදරුෙගේ සී න ඩීඳදනීගුරුෙ යී ම  හිී
තභීගුරුීජීවිත  ීඅ ඩදකීම්ීඉෙහ් ීම ීයනිමිගේීසථි ීගුරුීෙටුප් සමසීභීඳභණ ලී නොෙීජීවිත  ී
ස්ී සභයී කිසිෙකුනී අත නොඳී ජීෙ ඩවීභනී වියඳ ඩී ගුරුී  දවියනී විරභී ෙටුඳ ලී සමසී කිරීභදී
 භතුභ සීතුගේම් ීදුටුීනුෙනනීඳරවියීීඑදීශිෂයයගේීෙශ යගේීසිටිී ජී ජීභහීඅභතයෙරුගේ සී
ඳෙී න ඩීඳ්දූීගුරුෙ යීඅදීතභීෙහ ඩතීයීඅයිලකෙසිමම්ීදිනීයනීභී ෙනු ෙගේීසනගේමමීීභෙතී
පිවිසීභී ද ලෙී  යොමුවීී ඇලකී අත ී  ම්ී පිළිඵෙී අධයඳනී ඵ ධරීගේ සී  භගේභී  ජ  ී අෙධනයදී
 යොමුවියීයුතුෙීඇතීීඑ සේභීෙසංයතී  ෝයීත ඩ ඩෙයීඇතුළුීමරුු ීම ණීකිහිඳය ලී හේතු ෙගේී
නිදහස ්අධ්යාපනගඅ අතිතිලාකමක අ අද දරුලාඅ අමිවෙගලවෙන්  ඇති අ ර දුරසඅ් අධ්යාපනගඅ මෙගපදද 
ඇමිරී දරුලාඅ ග අ සඳහා  ගේලල් කිරීග අ හැකියාලේද ගනොමැතිල අසරණවී ඇ . එගසේම බහු රයේ 
ගුරුලරුන්ද ගදමාපියන් ලන අ ර  ම ලෘදතීය අතිතිලාකමක අ හා දරුලාගේ අධ්යාපනගඅ අනාග ය 
අ ර ඔවුන්ද කමරකරුලන් වී ඇ . 

ගුරු ගැඅලු ගහේතුගලන් මාර්ගග  ක්රමයඅ පලා අධ්යාපනය බා ගැමටමඅ දරු දැයනයන්අ ති අ අලසඅ්ාල ද 
අමිවෙ වී ඇ . එබැවින් අධ්යාපන බධ්ාරීන් හා ගුරුලරුන් ගදපාර්ල්යම මැදිහදල  ම අධ්යාපන 
අතිතිලාකමක අ අමිවෙ වී ඇති දරුලන්අ එම අලසඅ්ාල නැල  කඩිනවෙන් බාදීම උගදසා එකතුලන ගස 
නිදහස ්අධ්යාපනගඅ පියා ලන අගපේ හය ලන සභාපති ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිඳුන්ගේ 
ගුණානුසම්රණය ගයගදන අද දින අධ්යාපන බධ්ාරීන්ගගන් හා ගුරුලරුන්ගගන් කාරුණිකල ඉල්ා 
කමටීමඅ කැමැදග වෙ. 

නිදහසීඅධයඳනයනීභං ඳ ඩීවිෙ මළීසහීගුරුෙරුගේ සීමලිමීඅයිලකෙසිමම්ීපිළිඵෙීමනයුතුීමළී
නිදහසීඅධයඳන  ීපියී භගේභීසභසතී ංමී ඵෞද්ධීභහීසම් ම් න  ීසයෙනීසබඳලකෙ යීවී
සීීඩබ්ීඩබ්ීීමගේනගේය ීභලකන්ගේ සී137ීෙනීගුණීසභ නීඅදීදිනීනිදහසීඅධයඳන  ීප ීදරුෙගේනී
 ඵමටභීසහීී ංකීයීගුරුීඳ පු ර්ීසධ ණීඅයිලකෙසිමම්ී ඵමටභනීඵ ධරීගේ ස ඩී න ඩී යොමුී
කිරීභීඑතුභනීමළීහකිීඋද ීඋඳහ ය ලීෙගේ ගේයී 

චගේද්රීනිභ් ීෙකිෂ  
සබඳලක 
සභසතී ංමී ඵෞද්ධීභහීසම් ම් නය 
 

 

 

 


