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ප්රතිපත්තතිප ම්පතාකයිනන  ාා මා්යය  ටියුෂන් යනු දූරීභූත යළයුතු නපුරකි. නමු්ත එම අයම මමාරවි  තම 

ගකමාපියන භූමියාගේදී තම කරුවන  ටියුෂන් උතයාරය දීම  තැකිගෙනු නැත. ඇ්තගතන් ම තමන්ගේ කරුවකු, 

කරුවන්ගේ කරුවකු ගාෝ ඥාතිප කරැවකු මඳාා ටියුෂන් ෙබා ගනොගකන තවුෙකින් අබ අහුරක් ගමවීම අක අමාරු 

ය යු්තතකි. 

ප්රතිපත්තතිප ම්පතාකයිනන් ගාෝ මා්යය විිනන් ටියුෂන් වෙ  එගරහිව යරන්ගන් අනිවාර්යගයන්ම තරාජය වන 

ම නක් බව මම කියා ිනටිමි. යෙයු්තග්ත නිින අ්යාතනය ාා විගාග දාකානම යනු ගකයක් බව ග්තරු්ප ගගන, නිින 

නැතිපන්ප මායෙයන  Holisitc) අ්යාතනයක් ෙබා දීම  තාමැල් නැවත්ත ගයොමු යරමින්, විගාග දාකානම මැනවින් 

යරන ටියුෂන් ගුරුවරුන්  ක නිින තැන ෙබාදීමය.  

සාකල්යන ධ්යාපනය 

මරෙවම, මායෙයන අ්යාතනයක් යනු කුමාරතුුංග මුනිකාම ශුරීන් විිනන් “ිනරිම්ත මගේ මකි” යන යවිගයන් 

ාඳුන්වා දුන් “නුවණ්ත, වැඩ  මම්ත ාා යාත්ත” යන ගුණාුංග තුෙනයක් ඇතිප පුද්ගෙයන් මමාජය  කායාක කිරීමය. 

එවැනි පුද්ගෙිනන් බිහි කිරීම  එක්කාම් නවිනය තනම් ගණන්වෙදී ශ්රී ෙුංයාව තුෙ ක්රියා්තමය  ම ම්යගත තාමල් 

තද්්තිපය  ාැකියාව තිපබින. යන්නගර ශ්රීමතාණන් විිනන් ාදුන්වා දුන් ‘හිම, කෑත ාා ාකවත” මඳාා අ්යාතනය 

යනුගවන් ාැදින් මගේ ක කුමාරතුුංගයන්ගේ ිනරිම්ත වැනි කරුවකු ාකා ගැනීග්ප ක්රම ගේකින.  

මායෙයන අ්යාතනයක් ෙබා දීම  න්ප ගතෝරාග්ත සීමිත මාතෘයා මුංඛ්යාවක් ම්පබන්්ගයන් ගැරිරින් අ්යයනය 

කිරීම  තාමල් යාෙය ගවන්යෙ යුතුය. ග්ප අ්යයන ය යුතු මඳාා ක්රියායාරය්ප, තරීක්ෂණ මා ක්ගෂේත්ර ගමන් 

ආදිය මඳාා අවම්ථාව ිනසුන  ෙැබිය යුතු ගේ. විගේචනා්තමය චින්තයිනන්, නවමු ගද් නිතයන්නන් බව  ත්තවීම  

මා විගාගවෙ  ඉගගනීගමන් ෙබාගත ගනොාැකි විවි්ායාර  ම ගවන්ත ාැකියාවන් ෙබා දීම  තාමැෙ මුල් විය 

යුතුය.  

සාකල්යන ධ්යාපනගබ ඳවඳවැම   

යන්නගර මුංයල්ත වෙ අගාවය  ගාේතුව ජනගානගයන් වැඩි පිරිමක් අ්යාතනය යරා ගයොමුවීම්ත මමගම ගතොදු 

විගාග වඩ වඩා්ත තරඟයාරි බවක් ගැනීම බව මම ිනතමි. විගාග මම්තවීම පිණිම ඉගැන්වීම  ිනදුවීම ාමුගේ කරුවා  

තරිපූර්ණ අ්යාතනයක් ෙබාදීග්ප වගම ම තාමල් ගවතිපන් ලිහිහිනි.  

විගාග වඩා තරඟ යාරී වන වි  එහි අන්තර්ගතයක වඩා පුළුල් වීම ාා මුංම ර්ණ වීමක ිනදු වන්නකි. විගාග විෂය 

මාොව තාමල් යාෙය තුෙ ආවරණය කිරීම  යළ ාැකික නැද්ක යන්න විෂයමාො ම්පතාකයයන් විිනන් යන කිින 

වි ය ගුරුවරුන්ගේ ඇසුවා යින මා ිනතන්ගන් නැත. තාමැල් විෂය මාො ම්පතාකයයිනන් , විග ේෂගයන් උමම් ගතළ 

විෂය මාොව පිළබඳව නායය්තවය ගාොබවන්ගන් වි ්ව විකයාෙ ආචාර්ය වරුන්ය. ග්ප අය ගබොගාෝ වි  ගෙක්චර් 

වහින් විෂය මාොව ආවරණය යර ගුරු යගමන් අත ගාෝකා ගන්න අය විය ාැය.  

ගුරු යම ඇගේ නැතිප විෂයමාො ම්පතාකයිනන් විිනන් ජාතිපය විගාගයන්  අව ය වන ිනයළු යරුු  තාමල් විෂය 

මාොව  අඩුංගු කිරීම නිමා ඇ්තගතන්ම වැඩිහිටි අත මවිත යරවන ප්රමාණගේ යරුු  ගතොගයක් වර්තමාන තාමල් 

විෂයමාොව තුෙ අන්තර්ගත වී ඇත. අවමන් ප්රතිපතෙය වනුගේ, යරුු  රාියයක් කන්නා නමු්ත ගවන්ත පුද්ගෙ ාා 

පුරවැින නිපුණතා නැතිප පුද්ගෙිනන් ගයො මක් මමතුන් ගෙම මමාජ ගත වීම්ත මා විගාග අමම්ත  මවන් අනව ය 

ගෙම තරාජිතයන් ගෙම මමාජගේ මුළු තැන් ගත වීම්තය.  

විභාෙ සූදාන ට මුල් තැන  

ආර්ථිය දියුු ව්ත මමග ටියුෂන් ඇබ්බැහිය වැනි අ්යාතනගේ අහිතයර අුංග මමාජගයන් තුරල් ගේ යින යින මා 

මී  ගතර වි ්වාම යගළමි. නමු්ත ඉාෙ දියුු වක් ෙබා ඇතිප ර ක් වන කකුු  ගයොරියාගේ තවා ඉතා උග්රව ප්රචහිත 

ටියුෂන් මුංම්යෘතිපය විිනන් ඒ වි ්වාමය බිඳ කමා ඇත. උකාාරණයක් ගෙම, උමම් යින ම්පමත වි ්වවිකයාෙයය  

කරුවන් ඇතුල් යරගැනීග්ප තරඟය නිමා බිහි වී ‘ාැේගවෝන්’ ටියුෂන් තන්තිප මමාර වි  තාමගෙන් තසු මැදියම 



 
 

ගවනගතක් තැව්ත ගේ. ඒවා  විරුද්් ම නය ගයදුනු බේාරීන්ගේ යථාර්ථ වාදී නිගමනය වී ඇ්තග්ත එම තන්තිප 

රාත්රි 10 න් තසුව තැවැ්තවීම සීමා කිරීම මිම වැනි ගකයක් මිම ඒවා නැතිප කිරීම යළ ගනොාැකි බවින.  

අ්යාතනය මඳාා වැඩිගයන් අරමුකල් ෙබාදීම මා ගුරුවරුන්  වඩා ගාොඳ පුහුු වක් ෙබාදීම වැනි ය යුතු 

ිනදුකිරීම ාරාා තාමැල්වෙ තරඟයාරි ාැකියාව ඉාළ යනු ඇතැින මා එවි  තාමැගල්දී උගන්නා විෂයයන්ම නැවත 

ඉගගනීම මඳාා කරුවන් ටියුෂන් තන්තිපවෙ  යැවීම  ිනදුගනොවනු ඇතැින ක යන වි ්වාමය ගබොගාෝගකගනකු තුෙ 

තවම්ත තිපගබ්.  

එවැනි බොගතොගරෝතතු පුම් ිනහිනයන්ගෙම මම කකිමි. අත විිනන්යළ යු්තග්ත තැරණ ජන ප්රවාක වෙ කියගවන 

ගෙම ටියුෂන් යයා බැඳ ගැනීම  ජත යළ යටුවක් ගැහීම වැනි  ප්රතිපත්තතිපමය ගවනමක් කිරීම තුහින් ප්රගතිපීලී 

ගාව්ත මායෙයන අ්යාතන අරමුු  ඉටු යර ගැනීමින.  

පාසගල්දී - සාකල්යන ධ්යාපනය  

ජාතිපය විගාග මම්තවීග්ප ාැකියාව කරුවන්ගේ යාර්යමා්නය මනින එය මි්පමක් තමණක් විය යුතුය. ියෂය්තව 

විගාගය කිිනගමේ්තම අ්යාතන මා්න මි්පමක් ගනොවිය යුතු බවකගමහිදී අව්ාරණය යළ යුතුව ඇත. ාරිය  

කියවීම  ගාෝ හිවීම  බැරි 15% ගාෝ ඊ  වැඩි ගණනක් තා ගරේණිගේ ින  ාය ගරේණිය  යැගවන ර ය ියෂය්තව 

විගාග ෙකුු  වෙ  ප්රමුඛ්්තවයක් දීම අ්යාතනගේ මා්ාරණ්තවය පිහිබඳ කැඩි ප්ර ්නයකි.  

ගුරුවරුන්ගගන් තැ්තගතන් බෙන වි  ඔවුන ක ගුරැ පුහුු ගේ දී ෙැගබන කැනුම  ාා යථාර්තය අතර වි ාෙ 

ගවනමක් ඇතිප බව මගේ වි ්වාමින. ගුරු පුහුු ව යනු මායෙයන අ්යාතනයක් පිබඳබඳව මිම විගාග දාකානම 

පිබඳබඳව ගනොගේ. තම පුහුු ව නිිනයායාරව ගයකවීම තුහින් ගුරුවරුන් ක තම වෘ්තතීය ගගෞරවනීය බව රැය ගත 

ාැය. මායෙයන අ්යාතනයක්  කරුවන  ෙබාදීම  තාමල් යාෙය යැත යළ ාැකි න්ප එය මමම්ත මමාජය ම 

ප්රතිපොග අ්තයර ගකන අ්යාතනයක් වනු ඇත.  එවැනි අ්යතනයක් ෙබා ගකන ගුරුවරුන් ගාෝ තාමැල් ඇගයීග්ප 

ක්රමගේක පිබඳබඳව ඉදිරිගේදී මාය්ඡාා කිරීම  මම බොගතොගරෝතතු ගවමි).  

පාසගල්න් පසු - විභාෙ සූදාන   

විගාග මම්තවීම මඳාා ඉගැන්වීම, මාමානය තාමල් යාෙසීමාගේ දී ඉාත ම  ක්රියායාරය්ප තාකය මායෙයන වැඩ 

ම ාන්  ම්පපූර්ණ කිරීගමන් අනතුරුව ිනදු යළාැකි වියල්ත ක්රියායාරයමක් විය යුතුය. 

විගාග මම්තවීම මඳාා ඉගැන්වීම  කක්ෂ ගාෝ නැරිරුවක් ඇතිප තාමැල් ගුරුවරුන් මමාරු කැන ම්ත එවැනි තන්තිප 

ගනොමිගල් තව්තවතිප. මමාර තළා්ත වෙ බේාරීන් ගුරුවරුන්ගගන් අනිවාර්ගයන් ගමවැනි ගමේවයක් 

බොගතොගරෝතතු ගවතිප. අත යළ යු්තග්ත එවැනි විග ේෂ මම්ත ය්ප කක්වන ගුරුවරුන  තාමගෙන් තසු අතිපයාෙ 

ගගවීමක් මහිතව  විගාග මඳාා ිනසුන් දාකාන්ප කිරීග්ප අවම්ථාව ෙබා දීමය. 

නමු්ත අතිප යාෙ දීමනාවන් වුව්ත තාමැගෙන් තසු ඉගැන්වීම වැනි අමතර ය යු්තතය  ප්රමාණව්ත ගනොවනබව 

මගේ ාැගීමින. 

ටියුෂන් සඳහා වවුචර් 

වවකය වරුන් චැනල් ගමේවා ාරාා අමතර මුකෙ උතයීම ගමන්ම ගුරුවරුන්ක තාමගෙන් තසු ටියුෂන් ගවළඳ 

ගතොගෙන් ෙබා ගත ාැකි උතරිම මිෙ  ටියුෂන් තන්තිප තැවැ්තවීම මා කකින්ගන් මමාජ ගමේවයක් ගෙමය.  

මෑතයදී ගයගරන ෙක කුටු්පග ආකාය්ප වියක්ප මමීක්ෂණය  අනුව, කරුවන්ගේ ටියුෂන් තන්තිප මඳාා ශ්රී ෙුංයාගේ 

තවුල් විිනන් තම ආකායමින් මෑගාන ගයො මක් වැය යරන බව ගතනී ඇත. යළ යු්තග්ත අඩු ආකාය්ප ොභී, 

උකාාරණ ගෙම මමෘධිොභී, තවුල් වෙ  අමතර තන්තිප මඳාා ටියුෂන් වවුචර් ෙබා දීමය.  

අත මමාජගේ ඇතිප ගබොගාෝ දුර්වෙතා ගාේතුව තාමැල්තුහින් නිින මායෙයන අ්යාතනයක් ෙබා ගනොදීග්ප ප්ර ්නය 

යින මම තරගේ වි ්වාම යරමි. එය  විමදු්ප ගමවීම අක අත විිනන් යළ යුතු වැකග්තම මාමාජීය යර්තවයයින. 


