
තර්ක ශසත්රය  හ ිද්යත්මක ක ර ය  

11. විද්යාත්මක ව වික්ර  

ප්රායෝගික ව ස්ථා ා හා ා යෝගාද්ා 

ගනියි. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

නිපුණතහඹ :- 11. විද්යහත්භක විධිරභ ්හසඹෝක ක අස හ වහ සඹාද්හ ගනි. 

නිපුණතහ භට්ටභ :-  11.1 උද්ගහමි විධිරභඹ එි  ඳද්නභ වහ සකකනිඹහනු විධිරභඹ ්හසඹෝක ක මුණ ණ න්න්  

           ගළටළු විග්රව කයයි. 

   11.2 නිගහමි විධිරභඹන් ඳද්නභ එි  ්සදද්  අතය සන ද්ක්යි. 

   11.3 විධිරභඹ පිිබඵ හසකක්කහි  භත හම්්ද්හයික විධිරභ ම්ඵන්ධසඹන් නහසතික 

           ද්ළක්භක් ද්? ඹන්න පිිබඵ තර්ක කයයි. 

   11.4 සතෝභස කන් වහ සඳෝල් ෂඹයහඵන්ඩ්සේ භත අතය භහන අභහනකම් විග්රව කයයි. 

   11.5 ඉම්රි රකසටෝසසේ විද්යහත්භක ඳර්සණණ ළටටවන් රභසණ ්මු  රක්ණ  

          ද්ක්යි. 

01. විද්යහත්භක රභසණ මිකක රක්ණ පිිබඵ අසඵෝධඹක් රඵයි. 

02. ගසේලන ම්ඵන්ධසඹන් විද්යහත්භක රභඹ දද්ර්ලනඹ කයයි. 

03. හම්්ද්හයික විධිරභ වුනනහගළීමසම් වළකිඹහ වහ   පිිබඵ  
      භකහලීන විසේචන විසතය කයයි. 

04. නිගහමි වහ උද්ගහමි අනුභහනඹන් වහ විධිරභ අතය සන ඳරීක්හ       
      කයයි. 

05. නිගහමි සතයක්ණහද්ඹ - අතයකයණහද්ඹ අතය භහන   
      අභහනතහ පිරික්යි.  

07. විද්යහත්භක සාඹහගළීමම් වහ නිලසත ත විධිරභඹක්        
      සනාභළති ඵට තර්ක කයයි. 

06. හසකක්කහදී විධිරභඹ පිිබඵ විවිධ භත ඳරික්හ කයයි 

08. විද්යහත්භක නයහඹන් ඇසුරින් රකසටෝස ද්ක්න ඳර්සණණ 
ළටටවනක රක්ණ විසතය කයයි. 

09. රකසටෝසසේ ඳර්සණණ ළටටවන් රභඹ ෂඹයහඵන්ඩ් ද්ක්න      
      අයහජිකහද්ඹභ ද් ඹන්න පිිබඵ තර්ක කයයි. 

ඉසගනුම් ඳර 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

විද්යහසේ විධිරභ 

 විද්යහත්භක ගළටවකකට වින්ම් සාඹන විද්යහඥයාඹහ විසින් අනුගභනඹ කයනු රඵන තහර්කික යටහන් 

විධිරභ සරට ඉි රිඳත් කය ඇත. උද්ගභනහද්ඹ වහ සෝඳනයහ විධිරභ එනම්, නිගහමි සතයක්ණහද්ඹ වහ 

නිගහමී අසතයක්ණහද්ඹ හම්්ද්හයික විධිරභ සර ළරසක්. හසකක්කහද්ඹ වහ ඳර්සණණ ළටටවන් 

රභඹ  ූතතන විධිරභ සර ඉි රිඳත් ී  ඇත. හසකක්කහි  විධිරභහදීන් සර සතෝභස කන් වහ සඳෝල් 

ෂඹයහඵන්ඩ්සේ අද්වස හකච්ඡහ කයන අතය, විද්යහත්භක ඳර්සණණ ළටටවන් රභඹ පිිබඵ විධිරභ ඉි රිඳත් 

කශ ඉම්රි රකසටෝස නිගහමී විධිරභඹ දයක්හකිරීභට උත්ව සගන ඇත. 

සභසර විද්යහ ළ ශ ඉි රිඳත් සකසයන විධිරභ නුසණ,  

1. උද්ගභනහද්ඹ 

2. නිගහමී සතයක්ණහද්ඹ 

3. නිගහමි අසතයක්ණහද්ඹ 

4. හසකක්කහදී භතඹ 

5. විද්යහත්භක ඳර්සණණ ළටටවන් රභඹ 

සෝඳනයහ විධිරභ 

උද්ගභනහද්ඹ :- 

 ඳලසචහත් පුනරුද් භසණ යුසයෝඳසණ ර්ධනඹ වූ ූතතන විද්යහ ළ ශ රං ඥ ඥයාහනඹ  

ම්ඵන්ධ විධිසේද්ඹක්  මුල් යට ඉි රිඳත් කයන රද්සද් ඉංග්රීසි ජහතික ත න්තකඹකු වූ ළන්සිස 

සකකන්ඹ. (1561 - 1626) ඔණ  නී න උද්ගහමී රභසඹි  දයම්බකඹහ ද්, විද්යහත්භක නයහඹහනුහරී 

ඳද්ධතිකයණඹ වහ වූ උත්හවසණ පුසයෝගහමිඹහ සර ද් ළද්ගත් සේ. 

 ලහසත්රඥයාඹන්සේ ම්්ද්හසඹි  ුදද්ධිභඹ රක්ණ ව ිලල්පීන්සේ ම්්ද්හසඹි  අනුූතතිභඹ 

රක්ණ ඥයාහනසඹි  ර්ධනඹ වහ ඈි ඹ යුළ  ඵ සකකන්සේ අද්ව විඹ. සකකන් සගාටනළගූ  

උද්ගහමි විධිරභඹ භිනන් සින්වූසණ විද්යහත්භක විධිරභඹ සර වුනනහගත් දනුබවික විධිරභඹට 

නයහයික ඳද්නභක් ළඳමයභයි. 

 ්ළන්සිස සකකන් ව ස . එස. මිල් ළනි දනුූතතිහදී ද්හර්ලකයින්සේ භතඹට අනු කිසිඹම් 

්ඳංචඹකට අද්හශ විසලේ අස හ සවෝ තත්ත් ගණනහක් නිරීක්ණඹ කිරීසභන් අනළ රු අද්හර 

්ඳංචඹ පිිබඵ හභහනයකයණඹකට එශීමභ උද්ගහමි රභඹයි. 

්ඳංචඹට අද්හර විසලේ අස හ / තත්ත් 

 වි1   වි. විසලේ අස හ 
 වි2   උ.උඳනයහ (හභහනයකයණඹ) 
 වි3 
   - 
     - 

 ∴ උ 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

උද්හ:- P1 - නභළති ස හනසණ දී නිරීක්ෂිත කපුසටෝ කවකඳහටඹ. 
 P2 - නභළති ස හනසණ දී නිරීක්ෂිත කපුසටෝ කවකඳහටඹ. 
 P3 - නභළති ස හනසණ දී නිරීක්ෂිත කපුසටෝ කවකඳහටඹ. 
 ..................................................................... 

 Pn - නභළති ස හනසණ දී නිරීක්ෂිත කපුසටෝ කවකඳහටඹ. 
 

                    ∴       සිඹවක කපුසටෝ කවකඳහටඹ 

 
 
  අනු නිරීක්ෂිත කරුණු අතය ඳතින නියන්තය යටහ (හද්ෘලය) උද්ගභනසඹන් හභහනයකයණඹ කයයි. 

උද්ගභනහද්සණ මිකක රක්ණ :- 

1. සරෝකඹ ද්ළනගළීමභ ම්ඵන්ධ නිළයි  වහ රං ඥ භහධයඹ ඉන්්රීඹ ්තයක්ඹ ී භ. 

2. විද්යහත්භක ගසේලනසණ අයමුණ විද්යහත්භක හභහනයකයණඹක් සාඹහ ගළීමභයි. 

3. එකී හභහනයකයණඹ එකී ්ඳංචසණ අනහගත වළසිරීභ පුසයෝක නඹ කයයි. 

4. දනුූතතික ඳරීක්ණඹට බහජනඹ කශ සනාවළකි ඥයාහන ්කහල රං ඥතහසඹන් සතායඹ. 

5. විද්යහත්භක ්කහලන හසතවිකඹ. 

6. ්ඳංචඹක් ඳළවළි ික කිරීභ එකී ්ඳංචසණ විද්යහත්භක ීමතිඹක් ්කහලඹට ඳත්ී සම් නිලසත ත අස හකි. 

උද්ගභනහද්සණ දී භළ න ගළටවක :- 

1. ඳද්නභ පිිබඵ ගළටවක :- 

 සීමිත අස හ ්භහණඹක් නිරීක්ණඹ කය , එශසමන නිගභනඹ අනිරීක්ෂිත සූනන්ට ද් අද්හර ී භ. 

2. ීමරීක්ණඹ වහ ද්ශ ලසඹන් සවෝ සගාටනගහගත් උඳනයහඹක් අලය ී භ. 

3. පුළුල් උඳනයහඹක් ම්ඵන්ධ රිඹහ භහර්ගඹ රං ඥබහසඹන් සතායී භ. 

4. ්තයක්ඹ ඇළ ළු නිරීක්ණ හකය අවිචර සර පිිබගළීමභ. 

5. යවහයසණ දී විද්යහත්භක ගසේලනසඹි  රහ සඳාන් රභඹක් සනාභළති ී භ. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

රක්ණ :- 

සෝඳනයහ නිගහමී විධිරභ  

 උඳනයහ පර් සකාට සගන ගසේලනඹන්ට සඹාමු වූ රභසේද්ඹකි. 

 ෆභ විද්යහත්භක හද්ඹක් භ ඳරීක්ණඹට බහජනඹ කශ සනාවළකි නිහ (ෘවමභ) එඹ ඳරීක්ණඹට 

බහජනඹ කශ වළකි ගභයඹන් සගාට නළීමභට විද්යහඥයාඹහ සඳශසමයි.  හ අනහළකි (පුසයෝක න) සර 

වුනන්යි. 

 විද්යහඥයාඹහසේ නිරීක්ණ අනහළකි රට ම්ඵන්ධ කයයි. 

 අනහළකි වහ ළසන නිරීක්ණ හකය ඔසසේ උඳනයහ තයඹ ඹළයි පිිබගළසනන අතය අනහළකි 

භඟ විංහදී න නිරීක්ණ හකයඹ සතින් අනහළකි ්තික්සේඳ සේ. 

 

   අනු සගාට නළසගන සෝඳනයහ විධිරභඹන් සද්කකි. 

 නිගහමි සතයක්ණහද්ඹ 

  නිගහමී අසතයක්ණහද්ඹ 

 

නිගහමී සතයක්ණහද්ඹ  

විඹහනහ  ඥරු කුරඹට අඹත් තහර්කික ්තයක්මරහදී ද්හර්ලනිකඹන් න කහ(ර්)ල් සවම්ඳල්, අර්නසට් සන්ගල් 

ළන්නවුන්සේ සක්න්්රීඹ ංකල්ඳඹ සතයක්ණහද්ඹ යි.  

තර්කික සවරූපය  :-  උඳනයහ තය නම් අනහළකි තය සේ. අනුූතතිභඹ කරුණු භත අනහළකි  

              තය විඹ. එභ නිහ උඳනයහඹ තයඹ. 

  H     P 

  P 

      ∴ H 
 

[HS1S2……...Sn)(E1E2…………..En)]                    P 

 P 

∴ H 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

 ඥරුත්හකර්ණහද්ඹ , හභහනය හසකක්කතහහද්ඹ , දසරෝකඹ පිිබඵ  හද්  ඉවත විධිරභඹට අනුකරන ඵ 

සඳසන්. 

සශ්තයක්ෂණෂාව්ය එ ෙශ්ි ව ිදශ්න : :-   

 සතෝභස කන් , කහර්ල් සඳාඳර් ළනි අඹ ද්ළඩි විසේචන එල්ර කය ඇත. සඳෝල් ෂඹයහඵන්ඩි ද්   අතය සේ. 

 සතයක්ණහදීන්සේ තර්ක යුවඹ නිගහමී සර නිස්භහණ ී භ. 

 වමුිකන් භ  උද්ගහමී රක්ණඹන්සගන් විනිර්මුක්ත සනාී භ . 

 ්තයක්ඹ ඇළ ළු නිරීක්ණ හකය අවිචර සර පිිබගළීමභ. 

 නිරීක්ෂිත තත්ත්ඹන් භත උඳනයහ තවවුරුන විට අවකත් ද්ළීමභක් සගාට නළසගන්සන් නළත. 

 විද්යහ ්ගතිඹ කයහ ඹන්සන් සතයක්ණඹ භත සනා ්තික්සේඳඹ වහ අතයකයණඹ භත ඵ සඳන්හ 

 දීභ. 

 නිගහමී අනහළකි ඳශ කිරීභ විද්යහන් ි  සඳාන් ඳයභහද්ර් ල රක්ණඹක් සනාන ඵ සඳන්හ දීභ. 

නිගහමී අසතයක්ණහදී විධිරභඹ :- 

 කහර්ල් සඳාඳර් විසින් ඉි රිඳත් කයනු රළබූ විධිරභඹ යි. ඔණ  භවහද්විපික යුසයෝඳසණ විද්යහසේ ද්ර්ලනහදී 

ධහයහන් භිනන් ඳළමිණිසඹකි. ඔණ  භහක්ස හද්ඹ, ඇඩ්රර්සේ භසනෝ විද්යහ , සායිඩිඹහනුහද්ඹ, 

විට්ගන්සටටන්සේ  බහහභඹ ද්ර්ලනහද්ඹ වහ විඹහනහ  ඥරු කුරසණ තහර්කික ්තයක්මරහද්ඹ ඹන  හයින් 

විසේචනහත්භක කළඩී සන්වුණු දනුබවිකහදී ද්ර්ලන හි සඹකි. 

 උද්ගභනහදී භතඹට සභන්භ නිගහමී සතයක්ණහදී භතඹට ද් ටහත් සනත් සරඳඹක් ද්ක්හ සියියි. 

එඹ අසතයක්ණහද්ඹයි. 

අසශ්තයක්ෂණෂා ව්ය එ ශ්පරපර් ශ්ය රවීමට එ පෑප් ක කළ කණු  :- 

 සතයක්ණහදී දකෘතිඹ තහර්කික නිස්භහණ ී භ. 

 උඳනයහඹක් තවවුරු කයන ඳරීක්ණ ගණනහක් සගාට නගනහට ටහ ඳහසවරන ඳරීක්ණඹක් 

සගාටනළීමභ ඳවසුී භ. 

 අනහළකි ගණනහක් තය වූත් උඳනයහ ව මුිකන් භ තය ඵ ීරයණඹ කශ සනාවළකි ී භ. 

 අනහළකි තය සනාන එක ඳරීක්ණඹකින් උඳනයහඹ අතය කශ වළකි ී භ. 

 ඓතිවහසික විද්යහ ළ ශ නවනඹන් වහ ්තික්සේඳඹ ටහ මීඳ ී භ. 

 සතයක්ණ රිඹහිකඹ දධහනග්රහහීත්ත්ඹට ඉට ළරසීභ. 

 භහක්සහදීන් වහ භසනෝ විලසසල්ණහදීන් පිිබඵ දයම්බක අධිසණ රද් අත්ද්ළකීම් සවේළ  ී භ. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

තර්කික සවරූපය  :-   

 උඳනයහඹ තයනම් අනහළකි තය සේ 
 අනහළකි ඳරීක්ණහත්භක අතය විඹ 

 ∴ උඳනයහඹ අතය සේ 

 

         H            P 
      ~ P 

 ∴ ~ H 

  
 ඉවත දකෘතිඹ සෝඳහධික නහසති ්කහය රීතිඹට අනුකර ්භහණ නිගහමී යුවඹකි. 
 
සභි දී ්හ මික කරුණු ව වහඹක උඳනයහ සඹාද්හගන්නහ අතය එි  විසතයහත්භක ්භහණ යුවඹ ඳවත ඳරිි  
සේ. 
 

 [HS1S2S3……...Sn)     (E1E2E3…………..En)]                    P 
 ~ P 

 ∴ ~ H 

 
 සඳාඳර් සේ  “විද්යහත්භක සාඹහ ගළීමසම් තර්කඹ” (The Logic of Scientific Discovery -1934) කෘතිඹ ළ ිබන් 

සභභ යුවඹ විග්රව කයයි. 

 සතයක්ණඹ ළ ිබන් විද්යහත්භක ඥයාහනඹට සුවිසලේ ස ස හනඹක් සනාරළසඵන ඵත් ඳරීක්ණඹට  බහජනඹ 
කිරීසම් වළකිඹහ ඹනු අතයකයණඹ කිරීසම් වළකිඹහ ඵත් සඳන්හ දී ඇත. 

 විද්යහත්භකබහසණ මිනුම් ද්ඩ ට අතය කිරීභ (්තික්සේඳ කිරීභ) ට ඇති වළකිඹහයි. 

 විද්යහත්භක ද්ළනුසම් ්ගතිඹ ඹභක් ඔකපු කිරීභ සනා ්තික්සේඳඹ වහ අතයකයණඹයි. 

 නයහඹක් අතයකයණඹට ද්යන උත්හවඹ භත නයහඹසණ අයහජ ඵ වහ දනුූතතිභඹබහඹ ඉසභළ  සේ. 
 
 සඳාඳර්ට අනු උඳනයහඹක අනහළකි භිනන් ඉසභළ  කයන කරුණු භත විද්යහසේ දනුූතතිභඹ 
අන්තර්ගතඹ සගාටනළසගයි. 
 
 සඳාඳර්සේ අතයකයණ රභසේද්ඹ නයහයික රං ඥ න නමුත් එඹ අතිලඹ යර රභඹක් සර 
විසේචනඹට රක් ී  ඇත. 
 

ිදශ්න : :- 

 සඳාඳර් විසින් උඳනයහඹන් ඵළවළය කිරීසම් රභඹ පිිබඵ විග්රව කයනු  මි නිළයි  උඳනයහඹක් සතෝයහ 
ගළීමසම් රභඹක් සඳන්හ දී සනාභළත. 

 ම්පර්ණසඹන් භ උද්ගහමී රක්ණ ිකන් විනිර්මුක්ත සනාී භ. 

 නිගහමී රභසේද්ඹක් ළ ශ න ඥයාහනඹක් සවෝ අනහළකි සද්න හභහනයකයණ සගාටනළීමභ පිිබඵ  
අභිසඹෝගඹට රක්ී භ. 

 නයහයික රං ඥබහඹක් ඳතින නමුත්, උඳනයහඹක් අතය කිරීසම් රිඹහද්හභඹ ්හසඹෝක ක ගළටවක වගත 
ී භ. 

 විද්යහසේ දී උඳනයහඹක් ඇසුසයන්  නිගහමී සර අනහළකි ඳශකිරීභ සඳාන් ඳයභහද්ර් ල රක්ණඹක් සර 
ළරකීභ  න්සකය ී භ. 

 ්තයක්ඹ ඇළ ළු නිරීක්ණ බහහ අවිචරය සර ළරකීභ. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

විධිරභඹ පිිබඵ හසකක්කහදී භත 

 හසකක්කහද්ඹ (Relativism) , 1960 ද්ලකසණ දී විධිරභඹ පිිබඵ ඉි රිඳත් වූ භතඹකි. එි  දී හම්්ද්හයික 

විධිරභහදීන්සේ භත සගාට නළීමභට ඳද්නම් වූ කරුණු වහ ඥයාහන ම්්ද්හඹන් සතෝභස කන් ව සඳෝල් ඳඹයහඵන්ඩ් 

් මු  හසකක්ක හදීන් ද්ළඩි අභිසඹෝගඹට රක් කයයි.  

 සඳාන්සේ ගත් කල්ි  හසකක්කහදීන් ඉි රිඳත් කයන භතඹන් විධිරභඹ පිිබඵ නහසතිකහදී ද්ළක්භක් සර 

ළරසේ. 

 විද්යහත්භක ඥයාහනසඹන් ්කහල න්සන් සබහවික සරෝකඹ පිිබඵ සහීනන , ඇගයුම්  ිකන් විනිර්මුක්ත 

 ද්ළනුභක්ඹ ඹන දකල්ඳඹ හසකක්කහදීණ  විසේචනඹ කයති. 

 විද්යහ ුදද්ධිඹ භත සගාටනළණුණු තහර්කික නිගභනඹන්ට එශසමන ඥයාහන ඳද්ධතිඹක්ඹ ඹන්න අභිසඹෝගඹට         

රක් කයති. 

 විද්යහ ඉන්්රීඹ ්තයක් භත සගාටනළ ඥණු ඥයාහන ඳද්ධතිඹක් ඹ ඹන්න ද් අභිසඹෝගඹට රක්කයයි. 

 විද්යහසේ හද් අනුරභඹක දී අනු්හකතික හද්ඹට එි   පර්ගහමී හද්සණ ංකල්ඳ වහ නිඹභඹන් නවනඹ 

 කශ වළකිඹ ඹන්නට එසයි  සේ. 

 හම්්ද්හයික විධිරභසණ ්තයක්ඹන් වහ බහහසේ අවිචරය ඵ හසකක්කහදීන් ඵළවළය කයයි. 

 විද්යහ අ ඩ ට  කසර්ය ඹ සර ර්ධනඹ සනාන ඵ ඔවුන්සේ අද්වයි. 

ශ්තෝ ස කූන් ශ්ේ  තය  :-  

ඇභරිකහසේ උඳත රද්, සබෞතික විද්යහඥයාඹකු සර තභ ලහසරීඹ විවිතඹ දයම්බ කශ කන් විද්යහසේ ඉතිවහඹ වහ 

ර්ධනඹ පිිබඵ ගළටළු රට සඹාමු විඹ. “විද්යහත්භක විකරසණ යුවඹ” (The structure of scientific revolutions- 

1962) ග්රන් ඹ ළ ිබන් විද්යහඥයායින් වහ ද්හර්ලනිකයින් සකසර් ඵරඳෆභ ඇති කයන රි . 

 කන්, විද්යහ ඳළයටයිභ හසකක් ඥයාහනඹක් සර විග්රව කයයි. එි  දී විද්යහත්භක ඥයාහනසණ විලසතහ, 

හසතවිකත්ඹ සභන්භ විද්යහත්භක වුදද්ධිඹ පිිබඵ ඳළති හම්්ද්හයික විලසහඹන් න්ර්ර කයී ඹ. 

 විද්යහත්භක ඥයාහනඹ ඉි රිඹට සගාස ඇත්සත් තයභක දීර්ක කහරඹක් ස හය  ති ප ඳසු ක්ණික  වට ගන්නහ 

විකරඹක් ළනි  ඩ ටනඹක් ළ ිබනි. එි  දී විද්යහත්භක ඥයාහනඹ පිිබඵ සඳය ඳළති යහමු ඵරවත් කහයසඹන් 

සඳයරහ අවකත් විද්යහත්භක ඥයාහනඹක් එභතළන රඵහගනියි. එඹ ද් කල්ඹහභක දී න යහමුක් විසින් විස හඳනඹ 

කයයි. 

 කන් සඳන්හ සද්න විද්යහත්භක රිඹහ න්තතිඹ ඳවත ඳරිි  සගානු කශ වළකිඹ. 

  1. පර් භතධහරී අධිඹ 

  2. සුභහද්ර් ල ඳද්නම්හද්ඹක් සගාටනළීමභ 

  3. හභහනය විද්යහ අධිඹ 

  4. විද්යහත්භක විකරඹ වහ ඳළයටයිභ භහරු ී භ. 

  5. අනුඹහත විද්යහත්භක හද් අතය අංගත වහ අම්සම්ඹතහ. 



12 ශ්රේණිය  

අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

 කිසිඹම් ඓතිවහසික අධිඹක විද්යහඥයාඹන්සේ ්ජහ සඳාන්සේ පිිබසගන ඇති ඳර්සණණ ගළටවක වහ විධිරභ , 

විද්යහත්භක බහහ මිනුම් ද් ආ දි සඹන් භන්විත සඳාන් යහමු සුභහද්ර් ල ඳද්නම් හද්ඹකි. 

 උද්හ:- ඇරිසසටෝටිකඹහනු සුභහද්ර්ලඹ, නිේසටෝනිඹහනු  සුභහද්ර්ලඹ, අයින්සටයිීමඹ සුභහද්ර්ලඹ 

 සුභහද්ර් ල ඳද්නම් හද්සණ සිට භළ න ගළටවක වින්ම් සී භ සින් කයන අතය එඹ විද්යහඥයා ම්මුතිඹකි. 

 සුභහද්ර් ල ඳද්නම් හද්සණ ඳළති සද්කකි.  

 1. එකී විද්යහ ක්සේත්රසණ නයහඹන්ට වහ විලසහඹන්ට ඳද්නම් දීභ. 

 2. විද්යහඥයාඹන්සේ ඳර්සණණඹන්ට භඟ සඳන්න ඉින වහ කරුණු අඟන පර්හද්ර්ලඹක් ී භ. 

 විද්යහ ඉතිවහසණ දීර්ක කහරඹක් නිංසල් ගරහ ඹහභ හභහනය විද්යහයි. සුභහද්ර් ල ඳද්නම්හද් තවවුරු 

කිරීභ වහ කටයුළ  සින් සකසර්. සම් අධිසණ සුභහද්ර්ලඹ ්ලසන කිරීභකට සවෝ ළකඹකට බහජනඹ 

සනාසේ. 

 සුභහද්ර්ලඹ ඳද්නම් කයසගන  සකසයන ඳර්සණණිකන් රළසඵන අනහළකි අහර් ක න අස හ වහ ඹම් 

ඹම් ්ඳංචර ඳතින කරුණු සුභහද්ර්ලසඹන් ඳළවළි ික කයගත සනාවළකින විට අනිඹභඹන් ර්ධනඹ න 

අතය විද්යහඥයා ්ජහ ළ ශ ්ඵර කම්ඳන ඇති සකසර්. 

 අනිඹභඹන් ර්ධනඹ ී , අධිඳති ඳළයටයිභසණ නයහයික සීභහ ද යණඹ කයන විකල්ඳ විද්යහ ඥයාහනඹ කරක් 

ළ ශ එකළ  ී සභන් ඳළයටයිභ අබයන්තයසණ  ්තිවිසයෝධතහ පුපුයහ ඹහභත් භඟ විද්යහත්භක විකරඹ වට 

ගනි. 

 උද්හ:- සකාඳර් නිකන් විකරඹ / යහඹනික විකරඹ 

 භවහ විද්යහඥයාසඹක් නළත්නම් විද්යහඥයාඹන් කිි ඳ සද්සනක් භවහ විද්යහත්භක සාඹහ ගළීමභක් භිනන් ඳතින 

සුභහද්ර්ලඹ අතිමිකක සර අභිසඹෝගඹට රක්කයයි. 

 ඳළයණි විද්යහඥයායින් න ඳළයටයිභඹ පිිබගළීමභට සද්හනම් සනාන අතය , කහරඹහසේ ඇෆසභන් මිඹ ඹයි. 

අසනක් විද්යහඥයායින් න ඳළයටයිභ වහ ඵළසේ. එසවයින් පර් අධිසණ ඳළති සුභහද්ර්ලඹ භත ඳද්නම් 

සගාටනළ ඥණු ද්ළනුම් ම්බහයඹ එභ සුභහද්ර්ලඹට හසකක් රං ඥ වහ ංගත සේ. විකරසඹන් ඳසු 

ඳළමිණි න සුභහද්ර්ලඹ වහ විකරසඹන් පර්සණ ඳළති සුභහද්ර්ලඹ අංගත වහ අම්සම්ඹ සේ. 

 සතෝභස කන්ට අනු විද්යහ විකරඹ ළ ශ සින්න සුභහද්ර්ල සඳයිබසණ දී න වහ ඳළයණි සුභහද්ර්ල අතය 

ම්ඵන්ධඹක් නළත. අනුගහමී ඳද්නම්හද්  සද්සකි  ඇළ ශත් ංකල්ඳ අර්  ලසඹන් ම්ඵන්ධ සනාී භ 

අම්සම්ඹතහ සර වුනන්යි. එළනි සුභහද්ර්ල සද්කක් ඹහ කශ සනාවළකිඹ. 

 උද්හ:- නිේසටෝනිඹහනු සබෞතිකසණ කහරඹ වහ අකහලඹ අයින්සටයිීමඹ හසකක්කහද්සණ කහරඹ වහ 

 අකහලඹට අර්  සර භකශ සනාවළකිඹ. 

 ත ද් ඹහඵද් ඳද්නම්හද් සද්ක එකිසනකට ඹහ කශ සනාවළකි අන්ද්සම් කසඳාල්රක් ඇතිසේ. එනිහ එඹ 

එකිසනකට ංගත සනාවූ යහමු සද්කකි.  

 උද්හ:- දසරෝකසණ තයංගහද්ඹ වහ අංශුහද්ඹ අංගතතහසඹන් යුක්ත සේ. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

ශ්පෝල් ෆය ිශ්පන්ශ්ේ  තය  (1924 - 1994) :-  

 අත්ද්ළකීසභන් සතාය විද්යහ ( Science Without Experience ) ළ ිබන් විද්යහත්භක නයහඹක් සගාට නළීමභට , 

සත්රුම් ගළීමභට වහ ඳරීක්හ කිරීභට මරධහර්මික ලසඹන් කිසිසේත් අලය සනාන ඵ සඳන්හ සද්න රි . 

 “ Against Method ” (1975) ඹන්සනන් විද්යහත්භක ඥයාහනඹ ම්ඳහද්නඹ වහ නිලසත ත විධිරභඹක් වහ   වහ 

ඵළුනණු ීමති රීති ඳද්ධතිඹක් අලය ඵ අධහයණඹ කයයි. 

 තභන්ට කළභති ඕනෆභ විධිරභඹක් අනුගභනඹ කශත්, තභ අද්වස, නයහඹ වහ නිගභන දි සඹි   රං ඥතහඹ 

ඳරීක්හට රක් කිරීභට විද්යහඥයාඹහ සද්හනම් විඹයුළ  ඵ ෂඹයහඵන්ඩ් ඳයි. “ අයහජිකහද්ඹ”  සිඹ ද්ෘසයිඹ ඵට 

ඳත්කය ගීම. 

 භවහ විද්යහත්භක සාඹහ ගළීමම් සින්ී  ඇත්සත් නිසි විධිරභඹකට සවෝ  ීමති - රීති රට ඹටත් සනාන ඵ 

සකාඳර්නිකන්  විකරසණ දී සකාඳර්නිකස රිඹහකශ දකහයඹ ඇසුරින් සඳන්හ සද්යි. 

 ( උද්ගභනඹ සනුට ්ති උද්ගභනඹ, අස හසෝත ත  උඳනයහ, ්චහයණඹ ඹනහි ඹ  උඳහඹ භහර්ග සර 

 ගළීමභ) 

 ඔණ ට අනු ද්ළනුසම් විවිධත්ඹ රැකගත යුළ ඹ. විද්යහසේ ද්ළනුභ ඉි රිඹට ඹන්සන් අධිඳති යහමුසන් පිට ඳළන 

සගාටනගන හම්්ද්හයික සනාන සාඹහ ගළීමම් ළ ිබනි. 
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අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ  :- පී.එම්.අභයසේන භඹහ, භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ -  භහතය  

              නිර්භරහ ඳතියණ මිඹ, අනු/ජනහධිඳති විද්යහරඹ - අනුයහධපුය 

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහ, කළරණිඹ වි.වි 

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- අයි.එම්.ඇසරෝසිඹස සභඹ, අ/යත්භල්ගවළ භවහ විද්යහරඹ, අනුයහධපුය 

සඳාඳර් සේ ිලයසඹකු සභන්භ ගඹකු න ඉම්රි රකසටෝස  (1922 - 1974) කන් සේ “විද්යහත්භක විකරඹ” 

පිිබඵ විග්රවඹ විසේචනඹ කයමින් , සඳාඳර් සේ අතයකයණ නයහඹ ඳද්නම් කයසගන විද්යහත්භක ඥයාහනසණ 

සනසී ම් පිිබඵ  “විද්යහත්භක ඳර්සණණ ළට පිිබසශ” ඹනුසන් නයහඹක් සගාට නගන රදී. 

  සඳාඳර් අධහනඹ සඹාමු කසශේ නිලසත ත ගළටවකක් පිිබඵ වූ තනි නයහඹකි. නයහඹන් ගණනහක් 

ි ත පුළුල් නයහඹ යහමුක් ගළන අධහයණඹ සනාකයන අතයකයණ නයහඹ රකසටෝස අති යර 

රභසේද්හත්භක අතයකයණඹක් සර වුනන්යි. 

 සඳාඳර්සේ භතසණ සීභහන් වහ කන් ඉි රිඳත් කශ අද්වසේ ළද්ගත්කභ ද් ද්කිමින් සිඹ භතඹ රකසටෝස 

සගනවළය ද්ක්යි. විද්යහත්භක නයහඹක් ණ ද්කරහ ඳතින්සන් නළත ඹන්න කන් සගසනන අද්වයි. විද්යහ 

පිිබඵ ක නඹ අනහගත විද්යහත්භක ඳර්සණණ වහ ද් භඟ සඳන්ී භක් කශයුළ  ඵ රකසටෝසසේ 

පිිබගළීමභයි. එි රහ ඔණ  විසින් සුංගත රභසේද්හත්භක අතයකයණහද්ඹක් සගාටනගයි. 

 විද්යහත්භක හද්ඹක් යුව ඳද්ධතිඹක් සර ගළීමභ රකසටාසසේ භතසණ රක්ණඹ යි. විද්යහත්භක 

ඳර්සණණ ළටටවනක තද් භධය ( hard core) සක්න්්රීඹ අගඹ යි. ළටටවසන් ඇති මිකක නයහඹයි. 

ඳරීක්කඹහ තද් භධයඹට ඳටවළනි න , එඹ ්තික්සේඳ කයන සුළු කටයුළ  කිසික් සනාකශ යුළ ඹ. එඹ 

තවනභකි. එසේ කයන්සන් නම් ඔණ  එභ ළටටවනින් ඉත් ඹහභකි. සම් තද් භධය සනස කශ සනාවළකිඹ. 

එඹ ම්ඳහද්කඹන්සේ විධිරමික රීතිඹ යි. ළටටවසන් තද් භධය ටහ එඹ දයක්හ කයන කරහඳඹක් ඇත. 

වහඹක උඳනයහ වහ අළ රු ම්භතඹන්සගන් දයක්ණ කරහඳඹ ළකසී ඇත. විද්යහඥයාඹහ අතයකයණඹට 

සවෝ ංසලෝධනඹට සවෝ රක් කයන්සන් දයක්ක කරහඳසණ කරුණුඹ. ද්ළඩි ඳරීක්ණ රට මුණ ණ දීභ සවෝ 

්තික්සේඳසඹන් ළටටවසනි  සක්න්්රීඹ වයඹ දයක්හ කය ගළීමභ ළටටවසන් රක්ණඹ යි. 

 ළටටවසන් අන්තර්ගත විධිරමික රීීරන් සද්කක් ඇත.  හ ළටටවසන් ධන සසතෝන්සේණ 

(Positive heuristic) වහ ෘණ සසතෝන්සේණ  (Negative heuristic) සර වන්න්යි. 

  ධන සසතෝන්සේණ  භක න් ඳර්සණණ ළටටවසන් දයක්ණ කරහඳඹ ර්ධනඹ කිරීභ වයවහ තද් 

භධය දයක්හ කයයි. ළටටවසන් ගභන් භහර්ගඹ , ගතයුළ   රිඹහභහර්ග , න වහඹක උඳනයහ සගාටනගහ 

ගළීමභ , ඳතින වහඹක උඳනයහ ංසලෝධනඹ කිරීභ ළ ිබන් තද් භධය වහ එල්ර න ගළටවක  රකහ 

දයක්ක ඳවුයක් සගාට නගයි. න ගණිත රභ , ම්ඳරීක්ණ , මිනුම් උඳකයණ , න අර් ක න බහවිතඹට 

ඳර්සණකඹහට අය රළසක . ඳර්සණණ ළටටවනකින් ඉත් කශ වළකි , ංසලෝධනඹ කශ වළකි ඉින 

ංත තඹකින් ධන සසතෝන්සේණ ළකසයි. 

 ෘණ සසතෝන්සේණ  භිනන් ඳර්සණණඹට ඳටවළනි එඹ ්තික්සේඳ න සද් සනාකශ යුළ ඹ. 

සහීනන හක්ෂි නළති උඳනයහ අස හසෝත ත උඳනයහ සඹාද්හ සනාගත යුළ ඵ මීට අද්හර රීතිඹයි. 

ඳර්සණණ ළටටවනක් ්ගති ලික එකක් සර ළරසකන්සන් හර් ක අනහළකි සවෝ න අනහළකි දීභට 

වළකි ී භයි. එසර හර් ක ්තිපර සනාසද්න විට එභ ළටටවන ඳරිවහනිඹට ඹන (්තිරභණඹන)   හ 

සර ළරසක්. ්ගති ලික ළටටවන් ඉි රිඹට සගන ඹහ යුළ  ඵත්, ඳරිවහනිඹට ඳත්න ළටටවන් අත්වළය 

ද්ළමිඹ යුළ  ඵත් රකසටෝසසේ අද්වයි. 

විද්යහත්භක ඳර්සණණ ළටටවන් රභඹ 


