
තර්ක ශාස්ත්රය  හා ිද්යාත්මක ක ර ය  

.  

2.2 

චින්තන නියම ප්රායෝයිකව   

භාවිතා  රයි. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව උඩසශේන්තැන්න 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  : කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා, දර්න අධයයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

ඉගෙනුම් පල 

 

 ිදිදධ චින්තන නියමයන් සඳෂ ගව්ලයි. 

 

 තාර්කික නියමයන් ශා ිදදයානපමක නියම අතර සලනව 

සඳන්ලා සදයි. 

 

 ඳර්යාප්ත සශේතු මූධර්මය, වාම්ප්රදායික චින්තන මූධර්ම 

යන්සනන් සලන්කර දක්ලයි. 

 

 වප්රමාණ චින්තනසයිලා චින්තන මූධර්මයන්ිල 

ලැදගනපකම ිදනි්චය කරයි. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  අනා නන්දනසිංශ මිය , ර/ සීලලී මධය ිදදයාය , රනපනපුර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව උඩසශේන්තැන්න 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  : කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා, දර්න අධයයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 චින්තන නියම යනු ඳටු අර්ථසයන් දැක්වුලසශොනප තර්කයට ඳදනම්ල ඇති යම් යම් මූලික වුනප 

අලයවනප පිිගගැනිම්ය. එබැිදන් චින්තන නියමයන් උ්ලිංනනය කරමින් වප්රමාණ තර්කයක් 

සගොඩනැසගන්සන් නැත. වෑම වප්රමාණ තර්කයක් තුෂම එය රරක්ා ස.. ඇරිවස්ට ට්ලස  කාස  සට 

ඳැලත එන චින්තන නියම 3 කි.  

 තාදානපමය නියමය අඅනනයතා නියමය  

 මධයබිල්කතත නියමය අනිර්මධය නියමය  

 අිදසර ධතා නියමය අඅිදවිංලාදී නියමය  

මීට අමතරල ඳසු කාලීනල ද්ිදනපල නිසේධන නියමය වශ ඳර්යාප්ත සශේතු මූධර්මය ලසයන් තලනප 

චින්තන නියම තුනක් එක් වී ඇත. 

චින්තන නිය   

යම් වාකච්ඡා ිදයක යම් සදයක් , යම් ලව්තුලක් ශැම ක්ලිලම එඳරිද්සදන්ම ඳැලතිය යුතුය. වරල 

කිලසශොනප  “අ” ශැමිදටම “අ”  ස.. අයම් සදයක් P ස. නම් එය ශැම ක්ලිලම P ස.. P  P) 

 උදා - පිය්ල නැමැනපතා ශැම ක්ලිලම පිය්ල ස..  

තා්ාත්මක ය නිය  ය  

 ධ්යබහිෂෂ්කතත නිය  ය  

අතරමැදි තනපලය බැශැර කරන සශොම පිිගසල සමයින් දක්ලයි. ඒ අනුල යම් සදයක් අන්ත සදකකින් 

එකක පිිලටයි. එක්සක  “අ”  “බ” ස.. එක්සක   “බ”සනොස.. අP v ᦟ P)       

 උදා - ිදනපතිකරු එක්සක  ලැරදිකරුය. නැනපනම් නිලැරදිකරුය. 

අිදසංවාදී නිය  ය  

එකිසනකට සනොඳෑසශන කරුණු සදකක් එකිදට වතය සනොලන බල සමයින් ප්රකා කරයි. ඒ අනුල “අ”  

“බ” වීමනප “බ” සනොවීමනප එකිදට සදු ිදය සනොශැක. ස.. ᦟඅ P Λ ᦟ P) 

 උදා - යම් අලව්ථාලක ඳෑන ලියවීමනප සනොලිය වීමනප එකිදට සදුිදය සනොශැක.  



12 ශ්රේණිය 

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

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික ඳාව උඩසශේන්තැන්න 

අන්තර්ගතය ඳරීක්ා කිරීම  : කථිකාචාර්ය තරිංග ධරණීත මයා, දර්න අධයයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

ද්ිදත්මකව නිගශේධ්න නිය  ය  

පර්ය ාප්ත ගහේතු මූලධ්ර් ය  

යම් ප්රව්තුතයක් වතය නම් එය අවතය ිදය සනොශැක.අP → ᦟᦟ P) 

 උදා - P නැමැති ප්රව්තුතය වතය නම් P අවතයයක් සනොස.. 

  ිදනපතිකරු ලැරදිකරු නම් ිදනපතිකරු නිලැරදිකරු සනොස.. 

සමය යිබ්නීව ්නැමැනපතා ඉදිරිඳනප කසෂේය. සමයින් ප්රකා කරන්සන් සොල ිදදයාමාන ලන යම් සදයක් ස. 

ද වතය යැයි පිිගගැසනන යම් කරුණක් ස. ද ඒ සදය සනොසශොනප ඒ කාරණය එඳරිද්සදන් මිව අන් 

ඳරිද්දකින් සනොවීමට ඳර්යාප්ත සශේතුලක් තිබිය යුතුය. 

 උදා - ගින්නට ෂිං කෂ අත පිිගව්සවේ. 

  100 C0 දී ජය ලා්ඳ බලට ඳනපස.. 

සමම නියමය බාිලර ස කස  ඳලතින තනපලයන් පිිගබල ිදමසීමක් කරන බැිදන් අසනකුනප චින්තන නියම 

වමඟ වමාන මට්ටමින් වැකිය සනොශැක. 


