
තර්ක ලහසත්රඹ වහ ිදදයහත්මකභක රභඹ 

1.1.  තර්ක ශාස්ත්රය  ස්බන්ධයෙය ්ධ 

ඉදිරිපත් වී ඇති විවිය නිර්වචන පැහැදිලි 

කරයි. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

තර්ක ලහසත්රඹ පිිබඵ ිරර්චන සසුරින් ිදඹ සබහඹ ්රකහල කයි  

1 

ඉෙෙනු්බ පල  

තර්ක ලහසත්රඹ ිදකහලනඹ ව අුරරු ිදසතය කයි  

2 

ශ්ඳයදිග වහ අඳයදිග තර්ක ලහසත්රශ්ේ  තහර්කික දදර්ලඹ වහ 
්රභහණතහ ිදකහලනඹ ව දකහයඹ හ ඵරි  

3 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

තර්ක ශාස්ත්රෙේ  විෂය  ්ෂෙෂ ත්රය  

ිරළයදි වහ ඳරිපර්ණ චින්තනඹකට භඟ ශ්විබ කය ශ්දනු රඵන තර්ක ලහසත්රඹ මිිරහශ්ේ ුද්ධිමභඹ 

කුරතහ ළඩි දිුරණු කයන්නහව ිදඹ ක්ශ්ේත්රඹක් ශ්ර ළරකිඹ වළකිඹ  ිරළයදි චින්තනඹකට රභහණුකර 

සිතීභ ඉතහ ළදගත්මක ශ්ේ එශ්ේ ිරයවුල  සිතන්නහ තර්කහනුකර සිති  එඵළිදන් තර්ක ලහසත්රඹ මිිරහශ්ේ 

චචතසික ධර්භතහක් ශ්ර ළරකීභ අනුචිත ශ්නොශ්ේ ඉන් අඳ සිතන්ශ්න් ශ්කශ්ේද ඹන්න ශ්නො අඳ 

ිරළයදි සිතිමාඹ ුරත්මකශ්ත්මක ශ්කශ්ේද ඹන කහයණඹ ිදභසීභකට රක් ශ්කශ්යනු සත  

ශ්ඳය අඳය ශ්දදිග ිද්ධත්මක භතහදඹන්ශ්ගන් ශ්ඳෝණඹ රඵහ සතිමා තර්ක ලහසත්රඹෑ දර්ලනඹ  Philosophy) 

සසුශ්යහි ළඩී ර්ධනඹ වී සත  ෆභ ිදදයහකභ දයභයබඹත්මක අහනඹත්මක ිරටුවන් කයනුශ්ේ  

දර්ලනඹි එඵළිදන් දර්ලනඹ ිදලස ිදදයහක් ශ්ි  එඹ ්රඥාහ  Wisdom) ශ්කශ්යහි ිදඹ වක් ශ්ර වළඳින්ිදඹ 

වළකිඹ ඉන් දළක්භ ඹන යර අදව ්රකට ශ්කශ්යි  භනහ ව දළක්භක් වහ දහර්ලිරකඹහ තභ භතහද 

තර්කහනුකර ඳදනභය භත ශ්ගොඩ නඟහ ගළනීභට උත්මකසුක ශ්ි  එශ්ේ ශ්නොව  කර ඵළවළරින් එන අභිශ්ඹෝග 

වමුශ්ේ තභ චින්තනඹ ඩහ ්රඵර වහ තර්කහනුකර අුරරින් ශ්ගන වළය දළක්වීභට දහර්ලිරකඹහට ශ්නොවළකි ශ්ි  

ඒ වහ දහර්ලිරකඹහ තර්කඹ ිදිමභත්මකෑ රභත්මක ශ්ේභ ිරළයදි චින්තශ්නෝඳකයණඹක් ශ්ර බහිදතඹට ගළනීභට 

ශ්ඳශඹී තිමාශ්ේ  

තර්ක ලහසත්රඹ ්රීක ඵශ්ේ ශ්රොකිකි  Logike) ඹන්ශ්නන් ිරරුක්තිමාඹ රඵහ තිමාශ්ේ  ඉන් තර්කනඹෑචින්තනඹ 

ඹන අර්ථ ්රකට ශ්කශ්යි චින්තනශ්ඹහි ්රභහණ ඵ ඉන් ඳරීක්හට රක් ශ්කශ්යි ්රීසිඹ ඵටහිය තර්ක 

ලහසත්රශ්ේ  උත්මකඳත්මකතිමා සථහනඹි හද ිදහද කිරීශ්භය කරහක් ශ්රසින් ්රකට ඳහර්මිනිඩීස  Parmenides)ෑ 

සීශ්නෝෑ ශ්්රොටශ්ගෝයහස වහ ශ්ොරටීසස ළිර දහර්ලිරකඹන් සසුශ්යහි ර්ධනඹ ව තර්කනඹ ඳසු කශ්රක 

සරිසශ්ටෝටල   384 B.C.  - 322 B.C.) ිදසින් රභහනුකර ලහසත්රඹක් ඵට ඳත්මක කයන රදි  උ්ධගහී  වහ ිරගහී  

තහර්කික ංකල ඳ භත ඳදනභය අනුභහන රභඹක් ඉදිරිඳත්මක කයන රද ශ්වශ්තභ තර්ක ලහසත්රඹ ්රභහණ 

චින්තනඹ පිිබඵ දළනුභය භයබහයඹක් ශ්ර අගඹන රදි  ඉං්රීසි  හතිමාක ශ් ෝර් බ ල්ල   George Boole - 1815-

1864)සරිසශ්ටෝටලිඹහනු ිරගහී  තහර්කික දදර්ලඹ වහ වී  ගණිතඹ වඳුන්හදීභත්මක භඟ එශ්තක් ඳළතිමා 

හභය්රදහික තර්ක රභඹ ගණිතභඹ අංලඹට ී ඳ ශ්මින් ඩහත්මක රපික ඵක් ්රකට කයන්නට ිදඹ  රිේනීස 

Gottfried Wilhelm Leibniz  1646-1716)ෑ සරඩර් Ernst Schroder   1841-1902)ෑ ශ්ගොට්ශ්රොේ ශ්්රේශ්ේ 

Gottlob Frege  1848-1925)ෑ ඵර්ට්රන්්  යල  Bertrand Russel  1872-1970)ෑ වහ සල ෆ්ර්  ශ්නොර්ත්මක 

ිට්ශ්ව්  Alfred North Whitehead  1861-1947) ළිර චින්තකඹන් ිදසින් ඩහත්මක රභත්මක ිදිම ලහස්රීඹ 

අධයඹනඹක් ඵට ඳත්මක කයන රදී  ර්තභහනඹ න ිදට එඹ ගණිතඹෑ ඳරිගණක ිදදයහ ක්රිභ ුද්ධිමඹ ළිර 

සුිදශ්ලේෂී ක්ශ්ේත්ර භඟ භයඵන්ධ පුුලල  උඳශ්ඹෝීතතහඹක් හිත ිදඹක් ඵට ඳත්මක  තිමාශ්ේ  

ඳරිණහභඹ අනු රකන කර ඵටහිය තර්ක රභඹ ශ්ේභ බහයතීඹ නයහඹ ලහසත්රඹද ශ්ඵශ්විදන් භහන 

භහර්ග ඔසශ්ේ ්රබඹ වී සතිමා ඵ ශ්ඳශ්න්  එඹ චදික වහ උඳිර්ධ දර්ලන සසුශ්යහි ළඩී ර්ධනඹ වී තිමාශ්ේ  

්රභහණ ලහසත්රඹක් (Pramana - Sastra) ශ්ර රකන බහයතීඹ තර්කනඹ ්රතයක්ඹ වහ අනුභහනඹ ළිර 

ංකල පීඹ කහයණහ භත ඳදනභය ිරර්භහණඹ වී සත  එඹ දන්වීක්ෂිකී - Anvikshiki ඹන සුිදශ්ලේ නහභශ්ඹන් ද 

අර්ථ නහභ ගළන්ශ්ි  දජීකෑ ච නෑශ්ඵෞ්ධධෑ හින්දු ළිර ිදිදධ දහර්ලිරකෑ භශ්නෝිදදයහත්මකභක වහ ඥාහන 

ිදබහගහත්මකභක ඵකින් ුරත්මක ලහසත්රඹක් ශ්ර වඳුනහගත වළකිශ්ේ  
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

තර්ක ශාස්ත්රෙේ  ස්වාාවය  

මිිරහ ඥාහනඹ රඵහ ගළනීභට දරඹ කයගන්නහ භහර්ග ශ්දකකි  

1. ුද්ධිමඹ ශ්වත්මක තර්කඹ 

2. ඉන්ද්රීඹ්රතයක්ඹ 

ුද්ධිමඹ ශ්වත්මක තර්කඹ භත ශ්ගොඩනළශ්ඟන ඥාහනඹ ිරලසචිතඹ  ශු්ධධ ගණිතඹ වහ තර්ක ලහසත්රඹ  ශ්භශ්ේ 

ශ්ගොඩනළඟුණු ිදඹඹන් ශ්දකකි  ඒහ වඳුන්න්ශ්න් රපික ිදදයහ ලශ්ඹිර  එභ ඳ්ධධතිමා ළ ශ පිිබශ්ගන සතිමා 

ඹභය ඹභය මුරධර්භ ව ්රශ්භයඹඹන් දරශ්ඹන් ිරගභනඹන්ට එශශ්මි  එභ ිරගභන ර රංුභබහඹ ශ්ොඹනු 

රඵන්ශ්න් ඵහහිය ශ්රෝකශ්ේ  සිදුවීභය භඟ භයඵන්ධ කිරීශ්භන් ශ්නොශ්ේ  එඵළිදන් එකී ලහසත්ර අදුංධහනඹ භත 

පිහිටි  

ශ්භහිදි දී සතිමා අඹ ළ ිබන් එශඹුණු ිරගභනඹ ිරළයදි ඵ ශ්ඳනී ඹි  එශ්ර කිසිඹභය ිරගභනඹක් එහි දී 

සතිමා අඹ ළ ිබන් අිරහර්ඹශ්ඹන්භ රළශ්ඵන ්රතිමාපරඹක් ඵ ශ්ඳනී ඹන්ශ්න් නභය එඹ ්රභහණ ඹළි කිඹමු  

ඒ අනු ඉවත තර්කශ්ේ  ිරගභනඹ ්රභහණ ශ්ේ  එශ්වත්මක එහි දී  A B C ලින් කය ර්ගඹන් දක්ිද ඹන්න 

අඳට අලය ශ්නොශ්ේ  ිරගහී  ඳ්ධධතිමාඹක සතිමා සුිදශ්ලේෂී සබහඹ එඹි  

උදහ -  

 8+2 = 10 ශ්භඹ අංක ගණිතශ්ේ  පිිබගළිරභකි  ඒ සසුරින් 10 -2 = 8 ඹන ිරගභනඹට අපි එශශ්මමු  

  

 

 

 ශ්භහි ඳශමුළන්න ්රශ්භයඹඹකි  ශ්දළන්න ඒ සසුශ්යන් එශඹුණු ිරගභනඹකි  ශ්භහිදි AB ඹන්ශ්නන් අදවස 

කයන්ශ්න් කුභක්දළි අපි ශ්නොදිරමු   

තර්ක ලහසත්රඹ ද එහි ශ්ගොඩනළශ්ඟන තර්කඹක රංුභබහඹ ිදභසීභට උඳශ්ඹෝීත කයගන්ශ්න් රපික 

සබහඹි  

උදහ -    සිඹලු A B ශ්ේ   

  සිඹලු C A ශ්ේ  

                       ∴ සිඹලු C B ශ්ේ  
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

ශ්භහි ිරගභනඹ එහි අඹඹන්ශ්ගන් ගභය න කරුණක් ශ්නොශ්ේ  එඵළිදන් එකී තහර්කික දක්තිමාඹ අපි 

ිරලස්රභහණ ඹළි කිඹමු  ශ්භහිදී තර්කඹ ්රභහණ ද ිරස්රභහණ ද ඹන්න ිදිරලසචඹ කිරීභ එහි දක්තිමාඹ භත 

ඳදනභය වක් මි කරුණු භත ඳදනභය වක් ශ්නොශ්ේ  

ඉවත දක්තිමාභඹ සරඳඹන්ට යවහය බහහශ්ේ ශ්ඹශ්දන ඳද සළ ශත්මක කය හකයභඹ සරඳශ්ඹන් 

ඉදිරිඳත්මක කශ වළක  එශ්ේ වුත්මක තර්කඹ පිිබඵ ිදිරලසචඹකට එඹ අදහශ කයගන්ශ්න් නළත  

උදහ -    සිඹලු සිවුඳහවුන් ක්ෂීයඳහින් ඹ  

  සිඹලු ඵශරන් සිවුඳහවුන් ඹ  

                   ∴  සිඹලු ඵශලුන්  ක්ෂීයඳහින් ඹ  

ශ්භභ තර්කශ්ේ  සිවුඳහවුන් A ශ්ඹොදහෑ ක්ෂීයඳහින්ට B ශ්ඹොදහෑ ඵශලුන්ට C  ශ්ඹද ිදට දක්තිමාඹ ඉවත කී ඳරිදි 

රළශ්ේ  

ශ්භභ දක්තිමාඹ ්රභහණ ඵළිදන් ටට අනුකර ශ්ගොඩනළඟුණු තර්කඹ ද ්රභහණ ශ්ේ  

උදහ -    සිඹලු A  B ශ්ේ  

  සිඹලු C  A ශ්ේ  

                   ∴  සිඹලු C  B  ශ්ේ  

උදහ -    සිඹලු ඵශලුන් සිවුඳහවුන්ඹ  

  සිඹලු ඵල රන් සිවුඳහවුන් ඹ  

                    ∴ සිඹලු ඵල රන් ඵශලුන් ඹ  

උදහ -    සිඹලු A  B ශ්ේ  

  සිඹලු C  B ශ්ේ  

                   ∴  සිඹලු C  A  ශ්ේ  

ශ්භභ තර්කශ්ේ  ඵශලුන් A ශ්ඹොදහෑ සිවුඳහවුන් B ශ්ඹොදහෑ ඵල රන්ට C  ශ්ඹද ිදට තර්කශ්ේ  දක්තිමාඹ ඳවත  

ඳරිදි ශ්ේ  

උදහ -    සිඹලු A  B ශ්ේ  

  සිඹලු C  B  ශ්ේ  

         ∴ සිඹලු C  A ශ්ේ  
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

ශ්භභ දක්තිමාඹ ිරලස්රභහණ ඵළිදන් ටට අනුකර න තර්කඹ ද ිරස්රභහණ ශ්ේ  මින් ඳළවළදිලි න්ශ්න් 

තර්කඹක අන්තර්ගතඹ ශ්නොරකහ දක්තිමාඹ ඳභණක් ළරකිල රට ශ්ගන ිරගහී  රපික තර්ක 

භයඵන්ධශ්ඹන් ිදිරලසචඹන්ට එශශ්මන ඵි  

ඵටහිය තර්ක ලහසත්රඹ දනුූතතිමාභඹ ශ්නොන ිදදයහකි  දනුූතතිමාඹ ඹනු ඉන්ද්රීඹ ්රතයක්ඹි තර්ක 

ලහසත්රශ්ේ දී තර්කඹක රංුභබහඹ ිදභසීභට එහි අඹ ශ්වෝ ිරගභන ර සළ ශත්මක කරුණු ඉන්්රිඹ 

්රතයක්ඹන් භත ිදබහග කිරීභක් ශ්නොශ්කශ්ර්  ුදශ්දක් තහර්කික ිරඹභඹන් ලශ්ඹන් ළරශ්කන ූලරධර්භ 

ඔසශ්ේ ඳභණක් තර්ක ශ්ගොඩනඟි එඵළිදන් එඹ දනුූතතිමාභඹ ශ්නොන ිදදයහකි  

උදහ -    ඳ්ථිිදඹ ඳළතලි නභය ව රිශ්කෝණහකහය ඹ  

  ඳ්ථිිදඹ ඳළතලි ඹ  

         ∴ ව රිශ්කෝණහකහය ඹ  

ශ්භභ තර්කඹ දක්තිමාඹක් ශ්ර ගත්මක ිදටෑ 

   ( P              Q )   

       P  

                      ∴ Q 

 ඉවත දක්තිමාඹ ්රභහණ න නමුත්මක ඵහහිය ශ්රෝකශ්ේ  සිදුවීභය භඟ අනුරඳ ශ්නොශ්ේ එශ්වත්මක තර්කඹ පිිබඵ 

ිදිරලසචඹට කරුණුර තය අතයතහ අදහශ ශ්නොශ්ේ එභ ිරහ තර්ක ලහසත්රඹ දනුූතතිමාක ශ්නොන 

ිදදයහකි  

 තර්ක ලහසත්රඹ අූලර්ත ිදඹක් ශ්ර ද ළරශ්ක් ඹභය ිදඹක් ඵහහිය ශ්රෝකශ්ේ  සිදුවීභය ශ්වෝ 

තත්මකත්මකඹන් භඟ භයඵන්ධ න කරුණු මුල  ශ්කොට ශ්ගන වදහයි නභය එඹ ූලර්ත ිදඹකි ශ්බෞතිමාකෑ 

යහඹනෑ ජී ළිර ිදදයහන් ශ්රො ඳතිමාන අජී ශ්වෝ ජී සළ න් දරශ්ඹන් කරුණු ශ්ගොඩනඟි  නමුත්මක 

ශු්ධධ ගණිතඹ වහ තර්ක ලහසත්රඹ අූලර්ත ිදඹන්ඹ   

තර්ක ලහසත්රඹ ිදලසශ්ල ෂී ිදදයහකි  ඹභය ිදඹක් ඵහහිය ශ්රෝකශ්ේ  සිදුවීභය භඟ අනුරඳතහඹක් සතිමා කරුණු 

භඟ ගළරපීභක් සත්මකද ඹන්න ශ්ොඹහ ඵළලීශ්භන් ිරගභනඹන්ට එශශ්ේ නභය එඹ ංලසශ්ල ෂී ිදදයහකි ඒහශ්ේ  

සතිමා කරුණු ශ්භන්භ ිරගභනඹද තය නුශ්ේ  භයබහිදතහඹකිිර එශ්වත්මක තර්ක ලහසත්රඹ එශශ්මන ිරගභන 

තහර්කික ිරඹභඹන්ට අනු ශ්ගොඩ නඟහගත්මක ඒහඹ  ඒහ කිසි ිදටක ශ්නස ශ්නොශ්ේ අලය තයඹන් 

ලශ්ඹන් රකි  
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

  තර්ක ශාස්ත්රය  ිළිබනවව ඇති නිර්වචන 

්රභහණ චින්තනඹ පිිබඵ  දළනුභය භයබහයඹ    සරිසශ්ටෝටල ) 

තර්ක ලහසත්රඹ නභය ශු්ධධ රපික ිදදයහකි    භවහචහර්ඹ සුහන් සශ්ට්බින්) 

ශ්ඳොදු තය පිිබඵ ිරඹහභ ගශ්ේණඹ කයන ිදදයහකි   

        ර්භහනු  හතිමාක ශ්ෂ් රිච් ලු් ිදේ ශ්ෆ්රේශ්ේ) 

තර්ක ලහසත්රඹ නභය පුනර්හී  ිදදයහකි   ිදට්ගන්සචටන්) 

තර්කහනුකර සිතීශ්භය කරහක් ශ්භන්භ ිදදයහකි   

       ඉං්රීසි  හතිමාක රිච්  ශ්ොට්ලි) 

ළයදි තර්කඹන්ශ්ගන් ශ්වො ශ්වත්මක ිරළයදි තහර්කික යටහ ටවහ ගළනීභට උඳකහරී න 

ූලරධර්භ වහ ිදිමශ්ේදඹන්ශ්ගන් ුරත්මක අධයඹනඹක්   

            අර්ිදන් ශ්කෝපි) 

තර්ක ලහසත්රඹ තය ගශ්ේණශ්ේ දී ුද්ධිමඹ ිරළයදි ශ්භශ්වවීභට වහඹ න උඳකයණඹක්

       අිළක් ශ්ොට්ස) 

තය හක්හත්මක කය ගළනීභට භන ශ්භශ්වඹ න ිදදයහක්    

       ශ් ෝර් බ වහ්  ශ් ොිස) 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ :- ප්රීතිමාභහ ශ්ශ්නිදයත්මකන මිඹ,  කෆ/ලහන්ත ශ් ෝප් ඵහලිකහ ිදදයහරඹෑකෆගල ර   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ :- ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භඹෑ ශ්භො/භවහනහභ භධය භවහ ිදදයහරඹෑශ්භොනයහගර  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහෑ දර්ලන අධයඹනහංලඹෑ කළශණිඹ ිද ිද  

  තර්ක ශාස්ත්රෙේ  විකාශනය  

 අඳයදිග තර්ක ලහසත්රඹට අනු පුයහතන ්රීසිශ්ඹන් දයභයබ වී භධයතන ුරගශ්ේ  ුරශ්යෝඳහ වහ අයහබි තර්ක 

ලහසත්රඥාින් ඳත්මකහ ශ්ගන කිඹ පුනරුදශ්ඹන් ඳසු ඳවශ වු ඉං්රීසි දහර්ලිරකඹන් වහ ගණිතඥාින් ර්ධනඹ 

කයගත්මක ිදඹක් ශ්ර තර්ක ලහසත්රඹ ළරශ්ක්  එශ්වත්මක ශ්ඳයදිග ී ට භකහලීන ශ්භන්භ පුර්ණ කහලීන ද  

බහයතීඹ වහ ී න ශ්්ධලඹන් ළ ශ දගභය වහ දර්ලන භඟ ශ්ගොඩනළඟුණු තර්ක ලහසත්රඹක් සත  ඵටහිය දර්ලන 

ඉතිමාවහඹ අනු ්රීක දහර්ලිරකශ්ඹක් ව සරිසශ්ටෝටල   රි පු  384-322) ිරගහී  තර්ක ලහසත්රඹ ශ්ගොඩනඟි  ඔුද 

දක්න රපික තර්කශ්ේ  රංුභබහඹ ිදභසීභට රීතිමා ඳ්ධධතිමාඹක් ද සත  අද දක්හත්මක සරිසශ්ටෝටල ශ්ේ ංහකය 

තර්කඹ රංුභබහඹක් ගනී  එශ්වත්මක සරිසශ්ටෝටල ට පර්ශ්ඹන් සිටි ිදතණ්ඩහදීන් හද ිදහදරදී තර්කඹ 

අිදඹක් ශ්ර ශ්ඹොදහ ගත්මකව  ඳහමිනිඩීසශ්ේ ශ්ගෝරශ්ඹකු ව සීශ්නෝ ිදසින් අශ්ඳෝවනඹ නළභළතිමා තර්ක රභඹ 

වඳුන්හ දී තිමාුදණි අශ්ඳෝවන  Dialectic) රභශ්ේ දී කයනුශ්ේ  ඔප්පු කශ ුරළ  ්රසළ තශ්ඹහි ිදරු්ධධඹෑ තය ඹළි 

උඳකල ඳනඹ කය අනළ රු එහි සතිමා දුර්රතහඹන් ව නයහඹ ිදශ්යෝතාතහඹ භළ  කිරීභ ළ ිබන් එඹ ිරස්රබහ 

කිරීභි එිදට ූලලික ්රහදඹ තය ඵ ඔප්පු ශ්ේ  චලිතඹ භහඹහක් ඵ ශ්ඳන්වීභට සීශ්නෝ අශ්ඳෝවනඹ ශ්ඹොදහ 

ගත්මකශ්ත්මකඹ එශ්භන්භ භසතඹ ශ්නොශ්ඹකුත්මක ශ්කොටසර එකළ ක් ශ්නොන ඵ ිරස්රබහ කිරීභට සීශ්නෝ 

අශ්ඳෝවනඹ ශ්ඹොදහ ගත්මකශ්ත්මකඹ  ශ්භභ අශ්ඳෝවන රභඹ ශ්ොරටීසස ළිර අඹශ්ේ ඉගළන්වීභ ළ ශද ශ්ඳන්නුභය 

කයි එශ්භන්භ ප්ශ්ල ශ්ටෝ "තිමාඹටීසස" නභය ක්තිමාශ්ේ  ශ්ොරටීසස අශ්ඳෝවන රභඹ ංහද රදී ද ශ්ඹොදහ ගත්මක අුරරු 

වන් කයි  

 නමුත්මක ඳද ශ්වත්මක ර්ග අතය භයඵන්ධඹ සසුශ්යන් ංහකය තර්කඹ ශ්ගොඩනළඟුශ්ේ සරිසශ්ටෝටල ඹ  

ඔුදශ්ේ තර්කඹ තදුයටත්මක ිදසතහයණඹ කශ ශ්නොවළකි අංග භයපර්ණ ඳ්ධධතිමාඹක් ශ්ර ය 2000 කට 

දන්න ඳළළ ණි  හභය්රදහික තර්ක ලහසත්රඹ ශ්ර අදත්මක අඳ වදහයනුශ්ේ  සරිසශ්ටෝටල ශ්ේ නයහඹන්ඹ  

 භධයතන ුරගඹට අඹත්මක චින්තකඹන් ශ්දශ්දශ්නක් න පීටර් අශ්ේරහර්්  ව කකභය හි ිදලිඹභය අනළ රු 

ළදගත්මකඹ  අශ්ේරහර්් ශ්ේ අධහනඹ ශ්ඹොමු වශ්ේ  රපික ්රභහණ න තර්ක අතය ශ්න දළක්වීභටි  ිදලිඹභය 

ිදලසහඹෑ ළකඹෑබයතහෑ අිරහර්ඹතහ ඹන ංකල ඳ ර තහර්කික රක්ණ ිදභසීභට රක් කශ්ශේඹ  

 අනළ රු තර්ක ලහසත්රශ්ේ  පුනර්ජීඹක් සතිමාන්ශ්න් රිේනීසශ්ේ කහරශ්ේ ඹ  ංශ්ක්ත බහිදතඹට 

ගිරමින් ිදලසශ්ල ණ ිදිමරභඹක් වඳුන්හදීශ්භය ශ්ගෞයඹ රඵනුශ්ේ  රිේනීසටඹ  තර්ක ලහසත්රඹ වහ වී  ගණිතඹ 

අතය භයඵන්ධඹ නහථ කයන ්රධහන පු්ධගරඹහ ශ්භොුදඹ  එශ්භන්භ ්රසළ ත අිරහර්ඹ වහ අිදිරලසචිත ශ්ර ර්ග 

ශ්දකකට ද ඔුද ශ්න් කශ්ශේඹ  

 19ෑ20 සිඹස රදී ගණිතඥාින්ශ්ේ ්රශ්ේලඹත්මක භඟ තර්ක ලහසත්රඹ සී්ර ර්ධනඹක් ශ්ඳන්ි  ශ් ෝර් බ 

ල්ල  ිදසින් යචනහ කශ "තර්ක ලහසත්රශ්ේ  ගණිතභඹ ිදලසශ්ල ණඹ"  නභය ග්රන්ථඹත්මකෑඔගසටස ද ශ්භෝගන්ශ්ේ 

"රපික තර්ක ලහසත්රඹ" නභය ග්රන්ථඹත්මක වී  ගණිතභඹ භයඵන්ධ ්රචලිත කිරීභට දහඹක ශ්ේ ශ් ෝන් ශ්න්ශ්ේ 

කුරකහදඹ තහර්කික ිදලසශ්ල ණඹ හර්ථක ශ්ඹොදහ ගළශ්න්  එශ්භන්භ ශ්ගොට්ශ්රොේ ශ්්රේේ සසි්ධිමභඹ රභඹ 

තහර්කික ඳ්ධධතිමා රට භයඵන්ධ කශ්ශේඹ  ශ්්රේේ ිදසින් ්රසළ ත කරනඹ ද ශ්ගොඩනළීයඹ  ඔුදශ්ගන් ඳසු ඵර්ට්රභය 

යල  වහ ිට්ශ්ව් ශ්ේ "ප්රින්සිපිඹහ භළතභළටිකහ" නභය ග්රන්ථශ්ඹන් ගණිතඹ තහර්කික ඳදනභක් භත 

ශ්ගොඩනළීයභට උත්මකව දයහ සත  එශ්භන්භ යල  අණුක වහ ඳයභහණුක ශ්ර ්රසළ ත ිදග්රවඹන් ද කයි  

 ල්ලිඹහනු වහ ශ්භෝගන් රභ වශ්ඹන් තර්ක ්ධහය ළිර ශ්්ධ ශ්ගොඩ නළූ  අතය ඒහ ඉශ්රක්ශ්ට්රොිරක ඳරිඳථ 

ිරර්භහණඹටද අද ශ්ඹොදි  ඉන් තහර්කික මුරධර්භ ්රහශ්ඹෝකික ක්ශ්ේත්ර රටද භයඵන්ධ කය දක්ි  


