
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය   

1.3.  තර්ක ශාස්ත්රයේ  ්ායගිකක 

වටිනාකම විග්රහ  කයි. 
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අන්තර්ගතය  සකස් කිරීම :-  ප්රීතිමාමස නසනනරත්න න ය,යක කශානසන්ත න පස බ ලසකාකස රතදයසලය ය කකශගලලය  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීම:-  කථිකසචසර්ය ත්ංග  ධ්ණීත මයසකදර්නන අධයයනසංනයක කලලය ියය රතවරත 

ඳරිගණක පිටු සලකසුම :- ජීවඩීවසීවඑන් ව ගමනේ ය,ය ව නමොාමහසනසම මධය මහස රතදයසලය ය කනමොණ්සගලය   

ඉයෙනුම් පල  

තර්ක නසස්ත්රය එිනනනදස ජීරතතය  ්සනයපකවකය නයොදස ගන්නස ාකස්ය 
නිගමනය ක්යිව 

1 

තසර්කික ඥසනය රතදයසන මක ගනනනනය  නයොදස ගත හලකි ාකස්ය 
රතග්රහ ක්යිව 

2 

තසර්කික චින්තනය මත ඳරිගණක ක්රියසකස්ක අ අගයයිව 

3 
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අන්තර්ගතය  සකස් කිරීම :-  ප්රීතිමාමස නසනනරත්න න ය,යක කශානසන්ත න පස බ ලසකාකස රතදයසලය ය කකශගලලය  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීම:-  කථිකසචසර්ය ත්ංග  ධ්ණීත මයසකදර්නන අධයයනසංනයක කලලය ියය රතවරත 

ඳරිගණක පිටු සලකසුම :- ජීවඩීවසීවඑන් ව ගමනේ ය,ය ව නමොාමහසනසම මධය මහස රතදයසලය ය කනමොණ්සගලය   

තර්ක ශාස්ත්රයේ  ්ායගිකක වටිනාකම 

තර්ක නසස්ත්රනේ  ූලලය ධර්ම නමන්ම එි  අුගගමනය ක්න ක්රියසමසර්ග යඳනයප ක ක් ගත හලකි අංන 

ගණනසයකිව 

දලුගම සංරතධසනය කිරීන අ ඳදනමක් නලය ස 

නමි දී නිගසමී සහ යද්ගසමී ක්රම මිනන් දලුගම සංරතධසනය ක්යිව 

චින්තනනේ  ස්මසණතසයය රතමසීම  ඳදනමක් නලය ස 

තර්ක නසස්ත්රීය ූලලය ධර්ම ්සන්ස  තමසනේ නමන්ම අන් අයනේ චින්තනනේ  ද හරි යල්ින නසරතය 

හලකව 

ස්මසණ අුගමසන ක්ස එළීමම  

නදන ලය ද අයයය ඇසුරින් තසර්කිකය ඉන් ගමය යන නිගමන නසොයස ගලීමම  තර්ක නසස්ත්රීය 

ූලලය ධර්ම නයොදස ගල නන්ව 

ගියතනේ  ්ස බන්න් ක්ස එළීමම 

ගියතය සසධන ක්රමයක් නලය ස තසර්කික ක්රමය යඳනයප ක ක් ගීමව 

යයසක්ණ රතග්රහයන්  හස ාසෂස රතනන්ලෂණයන්  යඳනයප ක ීම 

න අ සහස තසර්කික රතන්නලෂණ ක්රම යලදගන යව 

රතදයසන මක ක්රමනනදයක් නලය ස ගනනනනයන්  ම  නඳන්ීම 

නලොනහප රත  නාෞතිමාක රතදයසය යලනි ක්නෂ ත්රයන්ි  රතදයසඥයින් කලපිත ඳරීක්ෂසය සහස නිගසමී 

ක්රමය සහය ක්ගීමව 

කෘත්රි  බුද්ධිය ඇතුළු ඳරිගණක තසක්ෂණයන්  සහය නනව 

ඳරිගණකකදු්සථ් ඳසලය කක නේ නදෝ එිනනනදස ාසරතත යන රතදුන  යඳක්ණ ද කර්මසන්ත 

ක්නෂ ත්රනේ  ා්ක්ෂක ඳද්ධතිමා ද ෛයදය හස ඉංිනනන්රු රතදයස තුළ ක්රිමය නිඳද  බ බුද්ධිය 

ක්රියසකසරී නනව ායස සහලිකාන්ම තසර්කික චින්තනය තුළ නමනහයයන ක්රියසකසරීන යයන්යව 

 


