
 තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය   

2.1 

පදවල තාර්කික සම්බන්ධය  

ගෙොඩනැගෙන ආකාරය විග්රහ 

කරයි. 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

ඉගෙනුම් පල 

 

 භාාල නිලලරදිල ශසුරුලන ආකාරය උගනීව 

 

 වතය ශා ව්රමාණතාල අතර සලනව ශා වම්බන්ධතාල 

ඳලශලදිලි කරයිව 

 

 ඳදල තාර්කික අර්ථය ිද්සේණය කරයිව 

 

 තාර්කික වම්බන්ධතා මත ඳද ලර්ගීකරණය කරයිව 

 

 තර්කනසයහිා ඳද සයොදා ගලනීසම් ලලදගනපකම ්රගුණ 

කරයිව 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

තර්ක සගොඩනලසගන්සන් ලාකය අනුවාරසයනිව ලාකය භාාමය ්රකානයන්යව එසශනප භාාලක ඇති වමම 

ලාකයයක් ම තර්ක   සගොඩනලගීම  අදාෂ සනොස.ව තර්ක සගොඩනලගීසම්ී  ්රකානානපමක ලාකය ප්රව්ූතත  

ඳමණක් අදාෂ ස.ව 

 

     ලාකය 

 

   අර්ථ ශුනය   අර්ථලනප 

   පනිරර්ථක  

    

   ්රකානානපමක සනොලන ලාකය  ්රකානානපමක ලාකය 

්ර්න අවන ලාකය   ප්රව්ූතත  

ආස.ගකාරී ලාකය 

ඇගයුම්ශීලී ලාකය        

2.1 තර්ක ශාස්ත්රය  ාා හි  ාාාා  

ලාකයයක් ලයාකරණානුල  ව ඳමියන් අර්ථලනප සනොස.ව 

උදා -  1ව ගියත වමීකරණය නගරය  යයිව 

 2ව මම සකොමියුනිව්ට් ලාදය වමඟ ිදලාශ වී ඇනපසතමිව 

 අර්ථලනප ලාකය ුළෂ  ගලසනන ්රකානානපමක සනොලන ලාකය ද තර්ක සගොඩනලගීසමහි ා 

උඳසයෝගි සනොස.ව 

 3ව  ඔසේ නම කුමක්ද? 

 4ව  ලශා සමතනින් පි ල යනුව 

 5ව  කරුණාකර ඳාලශන් ගලා ඇුළළුලන්නව 

 6ව  ඔබ  ජයස.ලාව! 

 7ව  සම් අඳරාධය කෂ අය  ාඳ ස.ලාව 

 8ව  සමොනාලිවා ව්වනයිව 

 

ඉශත 3-8 දක්ලා ව ලාකය ්රන් අවන, ිදධානානපමක ඉේලීම් වහිත, ආිරර්ලාදානපමක, ආස.ගානපමක, 

ඇගයුම්ශීලී ලලනි ව්ලරඳ දරයිව ඒලා තර්ක සගොඩනලගීසමහි ා වශය සනොස.ව 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

භාාමය ්රකානයක ඇති ිදව්තරානපමක අිංය ඳමණක් තර්ක ාව්්රසදී  වලෂකිේ  ගනිව 

්රකානානපමක ලාකය ඳමණක් ්රව්ූතත සව ගලසන්ව ්රකානානපමක ලාකයයක් එක්සකෝ වතයසලයි නලනපනම් 

අවතය සලයිව 

 9ව  ඳෘථිිදය ඳලතලියව 

 10ව චන්ද්රයා ඳෘථිිදය ල ා ඳරි්රමණය ස.ව 

 11ව සදක ්රථමක විං්යාලක් සනොස.ව 

 12ව පිදුරුතාග සෝකසද උවම කන්ද සනොස.ව 

 

 ඉශත 9-12 දක්ලා ව ලාකයය ්රව්ූතත සව වලසක්ව එහි 10,12 ලාකය වතය ලන අතර 9,11 ලාකය 

අවතය ස.ව අසනක් අත  9,10 ලාකය සදක අව්තයාර්ථයක් පඇත යන අර්ථය  11 වශ 12 ලාකය 

නාව්තයාර්ථයක් පනලත යන අර්ථය  දරයිව 

 ්රව්ූතතයක උක්ත ඳදය ලාචය ලසයනුනප ආ්යාත ඳදය පඳදාධේස)ය  ලාචකය ලසයනුනප වලසක්ව 

ලාකයයක ලාචයය ශා ඳදාධේස)ය එකිසනක සනොඳමසශේ නම් එය ව්ලයිංිදවිංලාී  පිදරු්ධධ ආභාවයක   

ලාකයයකිව එලලනි ලාකයද වතය සශෝ අවතය සශෝ සනොස.ව 

 උදා - සයලු ශ්රී ාිංකිකයන් සබොරු කියන්සන් යලයි සඳසර්රා නලමලති ශ්රී ාිංකිකයා  

 කියයිව 

 සමහිී  සඳසර්රා ්රකා කරන කාරණය මුවාලක් නම් ඔහු වතයලාදිසයකිව සමබු  ිදරු්ධධ ආභාවයන් 

වහිත ්රකාන වම්බන්ධසයන් වෘජුලම වතය සශෝ අවතය බලක් ීරරණය සනොස.ව 

 තර්ක ාව්්රය  අලය ලන්සන් ිදධිමනප තාර්කික භාාලකිව තර්කය  සයොදා ගන්නා  භාාමය  

්රකාන ්රව්ූතත සශලනප ්රකානානපමක ලාකය ලන අතර ඒලා වතය සශෝ අවතය ලන ලාකයයයිව  

 ලයලශාර භාාල ුළෂදි ඇතිිදය ශලකි සනොසයකුනප ඌණතා එනම් විංදි්ධධ අර්ථ සශෝ අඳලශලදිලිභාලයන් 

පඅව්ඵු තාලයන්  මඟශලරීම  විංසක්තමය භාාල උඳසයෝගී කරගනීව 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

 වතය ලනුසද ්රකානානපමක ලාකය ලන අතර ව්රමාණ ලනුසද තර්ක ශා අනුමානයන්යව 

 උදා -  1ව  පිදුරුතාග ශ්රී ිංකාස. උවම කන්ද ස.ව 

  2ව  2+2=4 පසදකයි, සදකයි ශතරයි  

 සම්ලා වතය ස.ව 

තර්ක ාව්්රසදී  වතය පිිබබ ිද්රශය 

 1ව විං්සේෂි  පඅනුරඳයතාලය  

 2ව  ිද්සේෂි  පඅදුවිංධානය  

 3ව  රපික යනුසලන්ද ්රසදද ස.ව 

සොල ඳලතින සශෝ ඳලලති තනපනපලයන්  නලතසශොනප ්රඳිංචයන්  දක්ලන අනුරඳතාලය විංස්ේෂි යනුසලන් 

ශලඳින්ස.ව 

 උදා -  3ව  මශනුලර  ලඩා නුලරඑිබය උසන් පිහි ා ඇතව 

  4ව  සිංශයා ාක භක්කසයකිව 

ඉශත 3ව විංස්ේෂි වතයය 4ව විංස්ේෂි සව අවතයයව සම්ලා අලය සශෝ අනිලාර්ය තනපනපලයන් සනොස.ව 

වම්භාිදතාලසයන් යුුළ තනපනපලයන් ඳමියව 

 අලයසයන්ම වතයලන/ අවතය ලන තනපනපලයන් ිද්සේෂි ශා රපික ව්ලරඳයන්  ගලසන්ව 

ඳදල අර්ථය මත වතයතාල ිද්රශ කිරීම ිද්සේෂියව 

 උදා -  5ව  ඳිංචාස්රය ඳාද ඳශක් ඇති ත රඳයකිව 

  6ව  අිදලාශකයා කවාද බලපු අසයකිව 

ඉශත 5 හි ලාචයසයහි පඋක්ත ඳදසද  අර්ථය ලාචකය පඳදාධේස)යය  මිනන් ිදව්තර කරයිව එය ිද්සේෂි 

වතයයකිව 

6 හි ලාචකසයන් කරනු බන ්රනි්චය ලාචයසද අර්ථය  ඉු රාම ඳ ශලනියව පිදරු්ධධය  එය ිද්සේෂි 

අවතය සශලනප ිදවිංලාදයක් සව වලෂසක්ව 

රපිකභාලය ආකෘතිය මත රා ඳලතින්නකිව 

 උදා -  7ව  එක්සකෝ අද වලව මාතර  ලහී නලනපනම් මාතර  ලහින්සන් නලතව 

  8ව  ිදනපතිකරු ලලරදිකරු ලන ිද ී  ිදනපතිකරු නිලලරදිකරුයව 

ඉශත 7 දරණ රපික ලුශය සශලනප ආකෘතිය මත වතය සලයිව 8 රපික ලසයන් අවතය සලයිව 

සතය ාා ස්රමාාතතා ය  



12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

ව්රමාණතාලය තර්ක සශෝ අනුමානයන් වමඟ බලසේව තර්කයක අලයල පවාක්ෂි  ශා නිගමනයක් ඇතව 

නිගමනය එහි ී  ඇති අලයලයන්සගන් අලයසයන් ම අනුගමනය ස. පගමය ස.  නම් ඊ  ව්රමාණ යලයි 

කියනු ලසේව  

 උදා -  1ව  සයලු මිනිව්සු මලසරන සුළුයව 

     ඇරිව්ස ෝ ේ මිනිසවකිව 

     ඇරිව්ස ෝ ේ මලසරන සුළුයව   

එසශයින් තර්කයක නිගමනය එහි අලයලයන්සගන් අලයසයන්ම ගමය සනොස. නම් එය නි්්රමාණ සසන් 

වලෂසක්ව 

 උදා -    2ව සයලු  ස.ඳාවුන් ක්ෂීරඳායින් ස.ව 

        ලවුා ක්ෂීරඳායි ස.ව 

                   ලවුා ස.ඳාසලකිව   

සමම තර්කය නි්්රමාණ ලන්සන් එහි නිගමනය අලයලයන්සගන් අලයසයන්ම අනුගමනය සනොලන බලිදනිව 

 

ව්රමාණ තර්කයක් වශා අලයල වතය ිදය යුුළ ම සනොස.ව එසශනප වතය ශා ව්රමාණතාලය අතර 

වම්බන්ධයක් ඇතව අලයල වතය ලන ව්රමාණ තර්කයක් ්රබ තර්කයක් සව ශලඳින්ස.ව 

 උදා - 3ව  සයලු ස.ඳාවුන් ක්ෂීරඳායින් ස.ව 

සයලු  බේන් ස.ඳාවුන් ස.ව 

සයලු  බේන් ක්ෂීරඳායින් ස.ව 

අලයල අවතය ව්රමාණ තර්කය දුබ තර්කයකිව එහි නිගමනය වතය සශෝ අවතය ිදය ශලකියව 

 උදා - 4ව  සයලු උරගුන් ක්ෂීරඳායින්යව  

සයලු බෂේලු උරගුන්යව 

 සයලු බෂේලු ක්ෂීරඳායින්ය        - නිගමනය වතය 

 

 උදා -  5ව  සයලු උරගුන් ක්ෂීරඳායින් ස.ව 

සයලු ඳක්ෂීන් උරගුන් ස.ව 

 සයලු ඳක්ෂීන් ක්ෂීරඳායින් ස.ව  -  නිගමනය අවතය 

අලයල අවතය 

අලයල අවතය 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

්රස්ූතත ාා ප  ාඳින්වීමා 

්රකානානපමක ලාකයයක ප්රව්ූතතයක  ්රධාන අිංග 2 කිව 

1. වමන්ිදත අිංග 

2.   වම්බන්ධක අිංග 

 ්රව්ුළතයක වමන්ිදත අිංග සව ලාචය පඋක්තය  වශ ඳදාධේස)ය පලාචකය  ගලසන්ව ඒලා  

වම්බන්ධලන අිංග සව ්රමාණ වශ ඈු ම යන ක්ණ ගලසන්ව 

 උදා - 1ව සයලු              මිනිවස්ු            මලසරනසුළු        ස.ව 

   ්රමාණය  ලාචය  ලාචකය  ඈු ම 

 

 උදා -  2ව වමශර  ස.ඳාවුන් ාකභක්කයන්         සනොස.ව 

    ්රමාණය  ලාචය  ලාචකය   ඈු ම 

 සමහිී  ලාචයසයහි තරම ්රකා කිරීම  සයසදන සයලු , වමශර, සබොසශෝ, ඇතලම්, ලලිදසදනා, 

ශලසමෝම ලලනි වම්බන්ධක අිංග ්රමාණ ක්ණය  ගලසන්ව 

 ලාචකසයන් පඳදාධේස)ය  ිදව්තර ලන ගුණය සශලනප ක්ණසද ඳලලලනපම/ සනොඳලලලනපම ඇඟවීම  

සයසදන ඇත, නලත, ස., සනොස., ය ලලනි වම්බන්ධක ඈු ම සව ශලඳින්ස.ව  

 වම්බන්ධක අිංගයන්සගන් අනයතරල පිහිි  වමන්ිදත අිංගයන්  අයනප ලචන/ ලචන වමශ ඳද 

යනුසලන් ශලඳින්ස.ව 

 ඉශත දලක්ව 1,2 ලාකය ුළෂ ඇති මිනිවස්ු , මලසරනසුළු, ස.ඳාවුන්, ාකභක්කයින් ඳද සව ගලසන්ව 

 උදා - 3ව  වමශර කළු අප්රිකානු සගෝරික මිනිව්සු අමුමව ්ආශාරය  ගන්නවුන් ස.ව 

S P 

 සමහි S ලසයන් ලාචය (Subject) ද P ලසයන්  (Predicate) ලාචකය ද ගලසන්ව ලචන වමශයක එකුළලක් 

සව ඇති සම්ලා ඳද ලසයන් වලසක්ව තර්ක ාව්ත්රීය ලසයන් ඳදයක ලව්ුළ අර්ථයක් සශෝ / වශ ඳද 

ගුණාර්ථයක් ඇතව  
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

ඳදයක් ය ත  ගලසනන නි්චිත ලව්ුළලක්/ ්රඳිංචයක් නලනපනම් ලව්ුළ ලර්ගය එී  ඳදසද ලව්ුළ අර්ථය සව 

වලෂසක්ව ප ය ක අනනයවූ  ුණතය  හී  ප ග  ුණතාර්යය ි. 

 උදා - මිනිවා යන ඳදසද ගුණාර්ථය ලන්සන්, මිනිවා  අනනයල ඳලතින ගුණයයිව    

  එය බු්ධධිමනපභාලය සව සකසනකු දලක්ිදය ශලකියව 

 

ඳදයක් නිර්ලචනය පඅර්ථ දලක්ිදම  කිරීසම්ී   ඝනය ශා අලච්සේදනය ඇසුසරන් නිර්ලචනය  කිරිම ිදස්ේෂි 

නිර්ලචනය සව ශලඳින්ස.ව  

 උදා - මිනිවා යනු බු්ධධිමනප වනපලයායව 

  මල යනු දරුලන් ලලදු ව්රියයිව 

සමහිී  අලච්සේදනසයන් ඳදසද ගුණාර්ථය දලක්ස.ව එිද  “ මල”යන ඳදසද ඝනය ව්ත්රී සවනප අලච්සේදනය 

“දරුලන් ලලදූ බල” යන්නනප අදශව ්ස.ව 

 වාමානයසයන් ඳදයක ලව්ුළ අර්ථය වශ ගුණාර්ථය අතර ්රතිසෝම වම්බන්ධයක් ඳලීරව 

 එනම්,  a. ඳදසද ලව්ුළ අර්ථය අඩුලන ිද  ගුණාර්ථය ලලිදස.ව 

  b. ඳදසද ලව්ුළ අර්ථය ලලිදලන ිද  ගුණාර්ථය අඩුස.ව 

  c. ඳදසද ගුණාර්ථය  ලලිදලන ිද  ලව්ුළ අර්ථය අඩුස.ව 

  d. ඳදසද ගුණාර්ථය අඩුලන ිද  ලව්ුළ අර්ථය ලලිදස.ව  

උදා -    a         රඳය    c 

         වර වෘජු සර්ඛීය රඳය 

   වර වෘජු සර්ඛීය ඳාද ුළනක් වහිත රුඳය     

  

    ාව්්රස.ී  ිදසේ උඳාධිධරයා 

     b      ාව්්රස.දි උඳාධිධරයා            d 

          උඳාධිධරයා 

ඉශත  a, b, c , d  මිනන් එී  ්රතිසෝම වම්බන්ධතා නිරඳණය සකසර්ව 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

ප   ර්ගිකරතය  

තාර්කික ඳදනමක් ුළෂ ඳද ලර්ගීකරණසදී  ඳශත ඳදනම් වලෂකිේ  ගනීව 

1. ඳදල ලව්ුළ අර්ථය ශා ගුණාර්ථය මත 

2. තාර්කික වම්බන්ධතා මතව 

ලව්ුළ අර්ථය වශ ගුණාර්ථය මත ඳද ලර්ගීකරණය  ආදාෂ විංක්ෂිප්ත ව ශනක් ඳශත දලක්ස.ව  

ද්ර ය ූචකක ප  - ාා සුකක ප  

කිසයම් ගුණයක/ ගුණ ිදසේයක අයිතිකාරයා පස.දකයා  සව සඳනී සි න ඳද, ද්රලය සචක ස.ව 

 උදා - මිනිවා, මල, ඳක්ෂියා, රිසකෝණය 

කිසයම් ගුණයක නාමයක් සනොල ගුණයක්ම ලසයන් සඳනි සි න ඳද භාලසුචක ස.ව 

 උදා - මනුයනපලය, මාතෘනපලය, පිරිසදුබල, සසේබල, තාරුණයය 

සාමාානය ප  - ඒක ාචී ප  

විං්යානපමක ලසයන් නි්චය සනොකෂ ද යම් ලව්ුළ ලර්ගයක  අයනප සයලු ස්ධ සශෝ වමශර ස්ධ සලනුසලන් 

ලයලශාර කෂශලකි නාම වාමානය ඳද සව වලෂසක්ව 

 උදා - සඳොත, මිනිවා, සිංශයා, අගමලති 

ඒකලාචි ඳදයක් සයදිය ශලකි ලන්සන් එක සදයක් ඳමණක් උ්ධදි්  කිරිම යව පු්ධග නාම, ව්ථාන නාම 

ආදිය මී  අයනපයව 

 උදා - සවොක්රටීසව්, ඇතලන්ව්, සම් සඳොත, ිදරාගය නල කථාස. කුළලරයා  

ඒක ාචී නාමා ග  ර්ෙය කි. 

1. විංඥානාම 

2. ඒකාන්තර ලර්ණන නාම 

ඳද 

ද්රලය සචක භාල සචක 

ඒකලාචී   වාමානය   වාමහික 

විංඥානාම   ඒකාන්තර 
ලර්ණනනාම   

ිදසේයාර්ථයක් 
වහිත 

ිදසේයාර්ථසයන් 
සතොර 

්රතිජානන ්රතිසේධන   වලකයාර්ථ 
පවලකයලාචි  
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

සංඥානාමා - ඒකා්වතර  ර්තන නාමා 

 විංඥානාම ව කලී ව්වලරී සව ඉව්මුළ ව ලචනමය වෂකුණකිව නාම ලයලශාරසද 

ඳරමාධයාසයන් කිසයම් සදයක් නිර්දි්  කිරීම එමගින් සකසර්ව පු්ධගනාම වශ ව්ථාන නාම ආදිය මී  

ගලසන්ව 

 උදා - මාර්ි න් ිදක්රමසිංශ, සරිමාසලෝ බණ්ඩාරනායක, සප්රාසදියය ශිංදිය, සදක ප2  සම්ලා ුළෂ ඇති 

ලයාිංගාර්ථ සනොවලෂසක්ව  

එසශනප එසදව ලක්ර සව උ්ධදි්  කිරීමක් ඒකාන්ත ලර්ණන නාමසයන් සකසර්ව 

 උදා -  ිදරාගය නලකතාස. කුළලරයා 

           සෝකසද ්රථම අ්රාමාතයලරිය 

                      සඳනිසලිිං සවොයාගනප ිදදයාඥයා 

සාමූි ක (සමූා ාචී) ප  

මුළු ලව්ුළ ලර්ගයක්ම දකලනු වශා සයසදන ලචන වමශලාචී ස.ව 

 උදා - පුව්තකාය, ශමුදාල, ිද්ල ිදදයාය, සශෝිදය 

වමශලාචී නාමල ්රසදද සදකකිව 

1. ඒකලාචී වාමහික ඳද පිදසේණාර්ථසද වාමහික ඳද  

2. සඳොදු පවාමානය  වාමහික ඳද පිදසේණාර්ථයක් සනොදරන වාමහික ඳද  

 උදා - සඳොදුපවාමානය  වාමහික ඳද  ඒකලාචී වාමහික ඳද 

  සශෝිදය     සිංශ සශෝිදය 

  කු ලලි ය                හිමාය කු ලලි ය 

  දූඳනප                පිලිඳයින් දූඳනප 

   ඳාබ ශමුදාල    ඳාබ ශමුදාස. ගලමුණු සශේලා බ ඇියය  

වමශලාචී ලන්සන් වමශගත ලන ඒකකයන්සගන් වමන්ිදත වීම සශේුළසකො සගනයව වමශලාචී නාමයකින් 

දලක්සලන වමශය ඊ නප ලඩා ිදා වමශයක ඒකකයක් ිදය ශලකියව 

 උදා - භ යා,භ  කණ්ඩායම, සරජිසම්න්ුළල, බෂඇියය, ශමුදාල 

  සම් ඳද සරේියසද ඳෂමු ඳදය ශලරුණු ිද  අසනකුනප සයලු ඳද වමශලාචීයව සමහි එක් එක් 

අඳර ඳදය පර්ල ඳදය  වාසප්ක්ල වමශලාචී ස.ව 

පඉිංග්රීස භාාස. සවෝේජර්, කම්ඳලනි, සරජිමන්ට්, රිස්රේඩ්, , ආර්මි  
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

්රතිජාානන ප  - ්රතිජගශ නන ප  - ව කලය ාචී (ව කලයාර්ය)  ප  

්රතිජානන ශා ්රතිසේධන ිදසදදය එකිසනක සනොඳමහීම මත සගොඩනලී  ඇතව රපික තර්ක ාව්්රය ුළෂ 

ිදවිංලාී  ්රකා ක්රමය මත ්රතිජානන ශා ්රතිසේධනානපමක ඳද/්රව්ුළත භාිදතා ස.ව යම් ගුණයක් /ගුණ 

ිදසේයක් දරණ යන අර්ථය ්රජානනය ලන අතර එී  ගුණසයන් ිදයුක්ත පබලශලර ව  ඳදය ්රතිසේධන ස.ව 

 උදා - ්රතිජානන ඳද    ්රතිසේධන ඳද 

  සුදු    -  සුදු සනොලන 

  උව්    -  සනොඋව් පඋව් සනොව  

  සන්ලාසක   -  නිර්සන්ලාසක පඅසන්ලාසක  

  ී කරු    -   ී කරු සනොලන පඅී කරු  

කිසයම් ගුණයක් ඇතලයි බාසඳොසරොනපුළ ිදය ශලකි තලනක ඒ ගුණය නලති බල උ්ධදි්  කරන ඳදය 

වලකයර්ථලාචීයව  

සමය මසනෝ ිදදයානපමකල සගොඩනලසගන්සනකිව 

 උදා - අන්ධ, සගොළු, බිහිරි, සකොර යන ඳද දලක්ිදය ශලකියව 

  

්රතයනිකක ප  - විසං ාදි ප  

 එකම වාකච්ඡා ිදයසදී  තිබිය ශලකි ිදාතම ඳරාවය ්රකා කරන ඳද ්රතයනික ස.ව එලලනි ඳද 

යුගයක ඓකයය වාමහිකල කථා ිද්ලය නිරලසේ සනොකරයිව 

 උදා - සුදු - කළු , උව් - මිි  , ඳෂමුසලනි - අන්තිම 

ඳද යුගක් ිදවිංලාී  ලන්න  නම් ඒලා එකිසනකින් බහි්කාරක සමන්ම ඳද යුගය වාමහිකල කථා ිද්ලය 

නිරලසේ කරයිව සම් ඳද යුගේ ්රතිජානන ශා ්රතිසේධන යන අර්ථ සදකම අයනපස.ව 

 උදා - සුදු - සුදු සනොලන , සුදුසු - නුසුදුසු , සන්ලාසක - අසන්ලාසක 

 

නිකරගේක්ා ප  - සාගේක්ා ප  

යම් ඳදයක් සයී ම ුළිබන් අනය ඳදයකුනප වලෂසකන බලක් ගමය ස. නම් ඒලා වාසප්ක් ඳදයිව ඒ අනුල 

වාසප්ක් ඳදය  වම්බන්ධී ඳදයක් සශෝ ඳද කිහිඳයක් ඳලලතිය ශලකියව 

 උදා - පියා යන ඳදය අර්ථ බන්සන් පුතා සශෝ දුල යන ඳදය  වාසප්ක්ලයිව 

සම් සව මි්රයා, ඥාතියා, වසශෝදරයා, ගුරුලරයා යන ඳද වාසප්ක්යව 

අනය ඳදයක වශසයන් සතොරල ඳලලලනපම දලක්ිදය ශලකි ඳද නිරසප්ක් ස.ව 

 උදා - මිනිවා, සඳොත, ඳක්ෂියා, කපු ා 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

ප  සම්බ්වනය ්ව  ර්ෙ කිරීමා. 

 වාසප්ක් ඳද ඇසුසරන් තාර්කික වම්බන්ධතා 4ක් මලික ලසයන් ශු නා ගත ශලකියව 

1.  වමමිතික වම්බන්ධය 

2. අවමමිතික වම්බන්ධය 

3. විංක්රාමය පවිංක්රාන්තික  වම්බන්ධය 

4. අවිංක්රාමය පඅවිංක්රාන්තික  වම්බන්ධය 

1. සමාමිතිජක සම්බ්වනය  

  වාසප්ක් ඳදය, වම්බන්ධී ඳදය  දක්ලන වම්බන්ධතාලයම වම්බන්ධී ඳදය, වාසප්ක් ඳදය 

අතරනප ඳලීර නම් එය වමමිතික වම්බන්ධයකිව A,B   දක්ලන වම්බන්ධය B,A   දක්ලයිව 

 උදා - ඥාතියා යන ඳදසද වම්බන්ධී ඳදය ද ඥාතියා ස.ව 

          සමසව අවේලලසයා, කා්රයා, වමාන, වමාන්තර, අවමාන යන ඳද වමමිතිකයව 

2. අසමාමිතිජක සම්බ්වනය  

 A, B   දක්ලන වම්බන්ධය B, A   සනොදක්ලයි නම් ඒලා අවමමිතික ස.ව 

 උදා -  A, B ස්ධ පියායව 

                          B, A ස්ධ පුතා සශෝ දුල ස.ව 

 ඒ අනුල පියා, ලලිදමා, ව්ලාමි පුරුයා යන ඳද අවමමිතිකතාලයකින් යුුළයව  

3. සංක්රාමාය සම්බ්වනය  

  A, B අතරනප B, C අතරනප ඳලතින වම්බන්ධය A, C අතරනප ඳලීර යන්න විංක්රාමය 

වම්බන්ධයයිව 

 උදා - 1ව A, B  ස්ධ ඥාතිසයකිව  උදා - 2ව A > B (A ිදායි B   ලඩා) 

   B, C ස්ධ ඥාතිසයකිව      B > C (B ිදායි C   ලඩා) 

  A, C ස්ධ ඥාතිසයකිව             A > C (A ිදායි C   ලඩා)    

     

 විංක්රාමය වම්බන්ධය සදඳව  වමාන ලන ිද ී  වමමිතික විංක්රාමය සවනප සදඳව  අවමාන ලන ිද ී  

අවමමිතික විංක්රාමය සවනප ශලඳින් ස.ව 

ඉශත  උදා - 1 වමමිතික විංක්රාමයයකිව  

 උදා - 2 අවමමිතික විංක්රාමයයකිව 
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අන්තර්ගතය  වකව ්කිරීම  :- අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  :- කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා,දර්න අධයයනාිංය,කලියය ිදවිද 

ඳරිගණක පිටු වලකසුම    :-  එම්වවීවජීවඑව්වපීවබණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව, උඩසශේන්තලන්න 

4. අසංක්රාමාය සම්බ්වනය  

  A වශ B අතරනප,  B වශ C අතරනප ඳලතින වම්බන්ධය  A වශ C අතර සනොඳලීර නම් එය 

අවිංක්රාමය ස.ව 

  A, B, C වර සර්්ාලක් මත ව ක්ය උඳකේඳනය කරමුව 

 එිද ,  

 උදා - 1ව A වශ B අතර දුර 10cm ස.ව 

       B වශ C අතර දුර 10cm ස.ව 

 A වශ C අතර දුර 20cm ස.ව  

 

  

 උදා - 2ව A, B ස්ධ පියායව 

     B, C  ස්ධ පියායව 

 A, C ස්ධ සීයායව 

 

 අවිංක්රාමය වම්බන්ධය ද ,  4ව1 වමමිතික අවිංක්රාමය 

     4ව2  අවමමිතික අවිංක්රාමය  සව ්රසදද කෂ ශලකියව  

 ඉශත  උදා - 1ව වමමිතික අවිංක්රාමය ස. 

  උදා - 2ව  අවමමිතික අවිංක්රාමයකිව 

 

 

 

 


