
කලාව කියන කාරණය සමාජයේ 
පැවැතමට යමතරමම වැදගත ඇයි?

සමාජය පවතින්න කලාව යන විෂය පථය 

ඔස්ස. ඕනෑම සමාජයක අවිඥානිකව ්�ෝ 

විඥානිකව ්ේ කලාව පවතිනවා. වනචාරී යුග්ේ 

සිට පැමිණි මිනිසා ශිෂටාචාරගත වන්න කලාව 

�ර�ා. මිනිසුන අඳින පලඳින, අධ්ාපනය ලබන, 

සමූ� සේබන්ධතා පවතවන ආකාරය පවා 

එකතරා කලාවක. නීතිය කියන්නත කලා්ේ 

එක අංගයක. �රබට් ස්පනසර නේ සමාජ 

විද්ාඥයා සඳ�න කරනවා සමාජය නිරමාණය 

වී ති්බන්න පවුල, ආගම, ්ේශපාලන, 

ආරථිකය, අධ්ාපනය යන සංසථා ප්ේ 

එකතු්වන බව. ්ේ සංසථා එකක ්�ෝ කිසියේ 

ගැටලුකාරී තතතවයක ඇතිවුව්�ාත, සමසත 

සමාජ පේ්ධතියම විනාශ වන බව ඔහු කියනවා. 

සමාජයක තුළ නිරමාණය කරන්න ්රා්බෝවරුන 

නේ කලාව සමාජයකට වැදගත වන්න නැ�ැ. 

අද අයේ රයේ කලාව කියන විෂය 
කයෂේත්රයට ලැබී තියෙන තතතවය ගැන 
ඔයේ අදහස කුමකද?

කලා විෂය ්ධාරා්වන ්ේශපාලනය, ආගම, 

සමාජය, ආරථිකය, පවුල වැනි කාරණා 

සේබන්ධ්යන කතා කරනවා. ්ේ ්ේවල් එකක 

තමයි මිනිසසු බේ්ධ ්වලා ඉන්න. කිසියේ 

්ක්නක කියනවා නේ කලා උපාධි්යන සත 

ප�ක වැඩක නැ�ැ කියලා ඒක ඔවුන්ගේ 

දෘෂටි්ේ ති්බන ගැටලුවක. ඇතතටම අපිට 

ති්බන්න ්මය භාවිත කිරී්ේ ප්රශනයක. කිසියේ 

්ක්නක කියනවා නේ, කලා උපාධිය රටට වැඩක 

නැ�ැ කියලා අපි උතසා� 

කරනන අවශ්යයි තව තවත 

්මය ප්ර්යෝජනවත 

්ලස භාවිත කරනන. 

වවද්වර්යකුට 

්රෝග විනිශචයකින ්රෝග නි්ධානයක 

්සායාගනන පුළුවන. නමුත කලා උපාධි්ධාරියාට 

්ේ සේබන්ධ්යන ඊට එ�ා ගිය ්බා්�ෝ කරුණු 

්සායාගැනී්ේ �ැකියාව ති්බනවා. ඇතැේ 

විට ඔහු ්රෝගයට එ�ා ගිය මානසික කාරණයක 

්සායාගනන පුළුවන. ්ේ ්ේවල් අධ්යනය 

කරනන කලා උපාධිය අත්යවශ්යයි. අපි තවමත 

ඉනනවා කලා උපාධිය වැඩක නැ�ැ කියන 

යල්පැන ගිය මත්ේ. ඉතින අපිට අවශ්ය 

ආකල්පමය ්වනසක.              

යකයනකට හියතනන පුළුවන තවමත 
අයේ රයේ උසස් අධ්ාපන ආයතනවල 
කලා විෂය කයෂේත්රය සිංහල මාධ්යයන 
ඉගැනවීම නිසා එය නූතන යලෝකයට 
විවෘත වීයම මිං අහුරනවාද කියලා

අද අ්ේ ර්ට් භාෂා මාධ් සේබන්ධ්යන 

විශාල ගැටලුවක නිරමාණය ්වලා ති්බනවා. 

කාරමික විේලවය, විවෘත ආරථිකය සමගින 

්ලෝකය ්වනස වූවාට පසුව ්ලෝක්ේ කිසිම 

රටකට හු්දකලාව ජීවත ්වනන �ැකියාවක 

නැ�ැ. ්මවැනි සමාජයක ජීවත ්වන ්ක්නකට 

ඉංග්රීසි භාෂාව කියන්න ්ලෝක්ේම දැනුම 

ඇතැඹුලක ්ස ලබාගත �ැකි යතුරක. ඉංග්රීසි 

භාෂාව �ැසිරවීමට දැනුමක ඇති ්ක්නකට 

්ලෝක්ේ අලුත දැනුම ්සායාගැනීමට අවශ්ය 

යතුර අතට ගනන ඉතාම ප�සුයි. නමුත 

භාෂාවක කියන්න සනනි්ේදන මාධ්යක. 

අප ්මහිදී ්තරුේ ගත යුතු වන්න ඉංග්රීසි 

භාෂාව යනු සනනි්ේදන මාධ්යක මිස, 

එකි්නකා්ගේ දැනුම තීරණය කරනු ලබන 

සා්ධකයක ්නාවන බව. අපි උදා�රණයක 

අරන බැලු්වාත ්ගාවි්යක වගා කටයුතු 

කරේදී ඔහුට ඔහු්ගේ ක්ෂත්රය පිළිබඳ 

මනා අව්බෝ්ධයක ති්බනවා. පායන 

කාලය, වැසි ලැ්බන කාලය පිළිබඳ 

ඔහු ්�ාඳිනම දනනවා. ්ගාවිතැ්නදී 

වැදගත ්වන්න අතදැකී්මන 

ඉ්ගන ගනනා පරිචය. ්ලෝක්ේ මුල් 

විශවවිද්ාල 200 අතර රැඳී ති්බන 

විශවවිද්ාලවල අදටත ඉගැනවීේ 

කටයුතු කරන්න මේභාෂා්වන. අද 

චීන භාෂා්වන ඉගැනවීේ කටයුතු 

කරනන විශවවිද්ාලවලට �ැකියාව 

ලැබී ති්බනවා, ්ලෝක්ේ මුල් 

විශවවිද්ාල 200 අතරට 

එනන. ජපන වැසියන 

සෑම අවසථාවකදීම 

මුල්තැන 

්දන්න තමන්ගේ මේබසට. ජපානය කියන්න 

අද ්ලෝක්ේ ඉතාම දියුණු රටක. ්ක්ස නමුත 

අ්ේ ර්ට් බහුතරයක ජනතාව තමන්ගේ මේබස 

පිළිබඳ දකවන්න හීනමානයක. සිං�ල භාෂාව 

කියන්න බැරියර එකක ්න්වයි. වරතමාන 

සමාජ්ේ ආකල්පයක ති්බනවා ඉංග්රීසි 

මාධ්්යන අධ්ාපනය ලැබු්වාත පමණයි 

අ්ේ ර්ට් රැකියා ති්බන්න කියලා. ්ේ අපි 

විසින නිරමාණය කරගත හිතළුවක. ්ලෝක්ේ 

්බා්�ෝ රටවල් අද ඔේපු කර ති්බනවා 

සංවර්ධනයට භාෂාව බා්ධාවක ්නා්වයි කියලා. 

්කා්�ාමවුණත ්ේ ්වන්කාට අ්ේ ර්ට් 

රාජ්ය විශවවිද්ාලවල කලා උපාධිය ඉංග්රීසි 

මාධ්්යන �ැදෑරී්ේ අවසථා ති්බනවා. 

අ්ේ ර්ට් ජනතාව ර්ට් සංවර්ධනයට භාෂාව 

බා්ධාවක කර්ගන ති්බන්න ්ේ ර්ට් පවතින 

දරිද්රතාවය නිසයි. දරිද්රතාවය ්ේතු්වන සේපත 

්බදීයා්ේ විෂමතාවයක ඇති වී ති්බනවා. අ්ේ 

ර්ට් රැකියා වියුකතියට ්ේතු වී ති්බන්න 

භාෂා්ේ පවතින ්නා�ැකියාව ්නා්වයි, සේපත 

්බදීයා්ේ විෂමතාවය. ්ේ විෂමතාවය සමගින 

ග්ාමීය පරිසර්ේ දරුවනට අධ්ාපනය ලැබී්ේ 

විෂමතා ඇති වී ති්බනවා. ්ේ විෂමතාවයත 

සමගින ඔවුන අවසාන්ේ දී තමන්ගේ 

ජීව්නෝපාය වශ්යන ්තෝරාගන්න කුලී වැඩ, 

නැතිනේ ත්රීවිල් කල්ලි නැත්�ාත සමාජ අපගාමී 

චරයා. 

කලා උපාධිය හදාරලා රැකියා යවයෙඳ 
යපායේ ඉල්ලුමක තියෙනවාද කියන 
කාරණය අද යොයහෝ යදනා යයාමු කරන 
ගැටලුවක. 

අ්ේ සමාජ්ේ ප්රශන ගැටලු නිරමාණය ්වනන 

එක ්ේතුවක තමයි රාජ්ය ්සවය. උපාධි්ධාරියා 

රටට වැඩක නැ�ැ කියන කාරණය ඉසමතු 

කරනන කැප්වන්නත ්ේ කලා උපාධි්ධාරියා 

විසිනමයි. නැතිනේ ්ේ ර්ට් රාජ්ය ්සවය. 

පාස්ල් සිට විශවවිද්ාලය දකවාම නිද�ස 

අධ්ාපනය ලබන සිසුවා හිතනවා විශවවිද්ාල 

උපාධි්යන අනතුරුවත තමනට රජ්ේ 

රැකියාවක ලබා්දනන රජය බැඳී සිටිනවා 

කි ය ල ා . ්ේ යැපුේ මානසිකතවයත 

සමගින අ්ේ ර්ට් උපාධි්ධාරීන 

රාජ්ය ්සවයට පැමිණියාට 

පසුව තමන්ගේ රැකියාව 

්වනු්වන නිවැරදි වගකීම, 

යුතුකම ඉෂට කරනවාද 

යනන ගැටලුවක. අපි 

උදා�රණයක විදි�ට 

අ්ේ ප්රා්ේශීය කාරයාලයක 

ව්යු�ය අරන බැලු්වාත එක ප්රා්ේශීය ්ල්කේ 

කාරයාලයක, ගමක ්සවය කිරීමට නේ කර ඇති 

ක්ෂත්ර නිල්ධාරීන 41කට වඩා ්සව්ේ නියුතු 

වනවා. ළමා හිමිකේ නිල්ධාරී, වැඩිහිටි නිල්ධාරී, 

තරුණ නිල්ධාරී යන අය ්ේ සඳ�ා උදා�රණ 

කිහිපයක. අපි විවි්ධ පර්ේෂණ ඔස්ස ඔ්ේ 

ගමට පැමි්ණන රාජ්ය ්සවකයා කවුරුනද 

යනු්වන ජනතාව්ගන ඇසූ විට බහුතරයක 

පිළිතුරු ලබාදී ති්බන්න  විදුලි බිල, වතුර බිල 

්ග්නන නිල්ධාරීන ස� ලියුේ ්බදනනා පමණයි. 

්ේ නිල්ධාරීන 41 ්දනාම නිවැරදිව තමන්ගේ 

්සවා්ේ නිරතවනවා නේ, ්ේ රටට සංවර්ධනය 

පිළිබඳ විශාල අභි්යෝගයක නැ�ැ. නමුත 

ගැටලුව රාජ්ය ්සවකයන තමන්ගේ ්සවාව ර්ට් 

ජනතාවට නිවැරදිව ලබා්නාදීම. 

කලා උපාධිධාරීනයගේ කේපාදු කිරීම 
පිළිෙඳවත පසුගිය කාලවකවානුයේ මත 
පෙ වුණා

එවැනි මතයක එක කාලයකදී සමාජය තුළ 

්ගාඩනැගුණා තමයි. නමුත මම හිතන්න නැ�ැ 

්ේ ්දයින කලා උපාධි්ේ ගුණාතමක භාවය 

වැඩි ්වනවා කියලා. උපාධි්ේ ගැටලු ස�ගත 

තතතවයක ති්බනවා නේ ඊට අවශ්ය කරන 

නිවැරදි වටපිටාවක �දන එක බල්ධාරීන්ගේ 

වගකීමක. අද වනවිට ලංකාව පුරාම දරුවන 

කලා උපාධිය ්තෝරාගනන වැඩි උනනදුවක ස� 

රුචිකතවයක දකවනවා. 

කලා උපාධිධාරියායගේ වගකීම ගැන කතා 
කයොත

කලා උපාධි්ධාරියා්ගේ පමණක ්නා්වයි 

ඕනෑම උපාධි්ධාරි්යකු්ගේ වගකීම තමයි නිද�ස 

අධ්ාපන්යන අධ්ාපනය ලබපු අය විදි�ට 

ඒ ්වනු්වන සා්ධාරණයක ඉටු කරන එක. 

තවමත අ්ේ ර්ට් වෘතතීය මාරගයක ඉලකක 

කර්ගන පවතවන්න විශවවිද්ාල කිහිපයක 

පාඨමාලා කිහිපයක පමණයි. උපාධියක කියන්න 

තමන්ග ප්රාගුණ්යය වැඩිකරගනන ලැ්බන 

යතුරක. එව්ගේම රටට, සමාජයට ්සවයක 

කරනන ලැ්බන අවසථාවක. ්මතන ති්යන්න 

ආකල්පමය මුළුගැනවීමක, පසුබැසමක. 

කලා උපාධි්ධාරියා කරන්න මානව සමාජ්ේ 

ති්බන ප්රශන ගැටලුවලට පිළිතුරු ්සායන 

එක. අද වනවිට සංවර්ධන නිල්ධාරීන විදි�ට 

අනියුකත කර ති්බන සෑම්දනාම කරන්න 

මානව සමාජ්ේ ප්රශනවලට පිළිතුරු ්සායන 

එක. වි්ශෂ්යනම කිේ්වාත ඔවුනට �ැකියාව 

ති්බනන ඕ්න මිනිසුන ්තරුේ ගනන. 

   � සටහන - නදීශානි ගමගේ
   � ඡායාරූප - දුලිත ශ්රීනාත් 
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සුගිය කාලසීමා්ේදී රාජ්ය 

විශවවිද්ාල පේ්ධතිය ්මනම, 

කලා උපාධි්ේ තතතවය ස� එහි 

පැවැතම සේබන්ධ්යනුත විටින 

විට විවි්ධ අද�ස ස� ්යෝජනා ඉදිරිපත විය. 

ශ්රී ලංකාව වැනි දකුණු ආසියාතික සංවර්ධනය 

්වමින පවතින රටකට කලා උපාධි්ේ ඇති 

වැදගතකම කුමකද? අ්ේ ර්ට් සංවර්ධනයට 

කලා උපාධි්ධාරීන්ගේ වගකීම කුමකද? ්ේ ඒ 

පිළිබඳ ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශවවිද්ාල්ේ ආචාරය 

්නරංජි විජයවර්ධන ම�තමිය සමගින සිදුකළ 

සාකච්ාවකි. 

උපාධිධාරියා රටට වැඩක නැහැ 
කියන කාරණය ඉස්මතු කරනයන 

කලා උපාධිධාරියා විසනමයි
- ආචාර්ය නේරංජි විජ්යවර්ධන


