
ආචාර්ය ජී.එච්. ජයන්ත ලානෙල් 

නජෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

ගණිත අධ්ෙොාංශය 

ශ්රී ජයරර්ධ්ෙුර  ිශශ්රිශ්ොලය 
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පටුෙ 
 සාධනය යනු කුමක්ද? 

 සෘජු සාධනය (Direct Proof) 

 විසවාාදය මින්  සාධනය  (Proof by Contradiction) 

 ප්රතිවිරවි්ධයධය(Contrapositive)මින්  සාධනය 

 ගණිත අභ්යුහනය (Mathematical Induction) 

 සියධි මින්  සාධනය (Proof by Cases) 

 තුල්යතාායයහි සාධනය  (Proof of Equivalence) 

 සාධනයේදී සිදුාන ය ොදු ාැරදි 
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සාධනය යනු කුමක්ද? 

 සාධනයක් යනු ප්රයේයක සතයයතාාය නිර්ණය කරන ාල්වගු 

තර්කයකි (නිගමනය යල්ස). 

 

 සාධනයක් තු  ප්රකානනයක  ප්රතයක්ෂ (axioms) (සතය 
යල්ස උ කල් නය ක  හැකි), තර්ක සහ කලි්  ඔප්පු කරන 

ල්ද ප්රයේය්  ඇතුල්ත් යේ. 
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 නිගමන  නීතිවිර සහ නියමය් , නිර්ාචන, අයනකුත් 

ප්රකානනය් යග්  සාධනයේ පියාර අතර සේබ් ධය  ාත්ාා 

ගනිමි්  අතරමැදි නිගමන ල්බා ගනී.  

 

 අාසාන පියාර ා් ය්  ප්රයේයයේ නිගමන තහවු්ධ කිරීමයි. 
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අදා  යයදුේ 
 උ සාධයය (Lemma)  

 යමාැනි ප්රයේය්  ඉතා ාැදගත් යනොයේ. සමහර 

අාස්ථාාල්දී අ   උ සාධයය කිහි යක් මගි්  

ප්රයේයක සාධනය ල්බා ගත හැකිය. 

 

 උ ප්රයේයය (Corollary)  

 තහවු්ධ කර ඇතිවිර ප්රයේයයක් මගි්    හසුයා්  ස් ථාපිත 

ක  හැකි ප්රයේයකි. 
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අදා  යයදුේ 

 ඌහනය (Conjecture) 

 

  ාර්නවීය සාක්ෂි මත  දනේා යහෝ වියනේෂඥයයකුයේ 

දෘෂ්ටිය මත  දනේ වූ සතයය ප්රකානයක් යල්ස යයෝජනා 

ක  ප්රකානනයකි. 
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සාධනයේ ක්රම 
1. සෘජු සාධ්ෙය (Direct Proof)   

                    

 

 ප්රථමයය්  p සතයය බා උ කල් නය කරයි. 

 

 ප්රතයක්ෂ (axioms), අර්ථ නිරූ ණ, කලි්  ඔප්පු කරන 
ල්ද නයාය් , නිගමනාල් නීතිවිරරීතිවිර භ්යාවිතා කරමි්  q 
ය් න සතයය ාන බා ය ් ායි. 

 

𝑝 → 𝑞  
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 ඉහත සාධනයේ අරමුණ ා් ය්  p සතය වි  q කිසිවි  අසතය 
යනොාන බායි. එනේ, q සතය ාන බායි. 

 

 එනේ  𝑝 → 𝑞 සෑම වි ම සතය යේ. 
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 උ්ාහර යය 1: n ඔත්යත් නිඛිල් සවඛ්යාාක් ාන වි  n2 ඔත්යත් 

බා සාධනය කර් න. 

 

 උ්ාහර යය 2: a, b ාර්ග සවඛ්යා ාන වි  ab ාර්ග සවඛ්යාාක් 
බා සාධනය කර් න. 

 

 උ්ාහර යය 3: α, β අනුගාී  නිඛිල් සවඛ්යා ාන වි  α +  β 

ඔත්යත් සවඛ්යාාක් බා සාධනය කර් න. 
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 යමම ක්රමය මින්  සාධනය සඳහා  හත සමානත්ාය භ්යාවිතා කරයි. 

 

 

   (F0 - විසවාාදය) 
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2. ිශසාංරා්ය මඟින් සාධ්ෙය  (Proof by Contradiction) 
 

S ≡ ¬𝑆 → 𝐹0  



 උ්ාහර යය 1: 3n + 2 ඔත්යත් නිඛිල් සවඛ්යා ාන වි  n ඔත්යත් 

සවඛ්යාාක් බා සාධනය කර් න. 

 

 උ්ාහර යය 2: √2 අ රියේය සවඛ්යාාක් බා සාධනය කර් න. 

 

 උ්ාහර යය 3: a,b  අනුගාී  නිඛිල් සවඛ්යා ාන වි  a+b ඔත්යත් 
සවඛ්යාාක් බා සාධනය කර් න. 
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3. ප්රතිවිරවි්ධයධය(Contrapositive)මින්  සාධනය 
 

𝑝 → 𝑞, ¬𝑞 → ¬𝑝 සමාන ාන බා අපි ද් නා ක්ධණකි. 
යමහි යදාන ප්රස්තුතය   මු ප්රස්තුතයේ ප්රතිවිරවි්ධයධය යි. 
 
සාේප්රදායික සෘජු සාධනය භ්යාවිත ක  යනොහැකි අාස්ථාාල්දී 
යමම ක්රමය ලල්දාී  යේ. 
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උදාහරණය  

 
𝑝 → 𝑞 ≡ ¬𝑞 → ¬𝑝 බා ප්රතයානයනය කරමු. 

 

1. ¬𝑞 සතයය බා උ කල් නය කර් න. 

2. ¬𝑝 සතයය ාන බා සාධනය කර් න. 

3. ප්රතිවිරවි්ධයධය මින්  𝑝 → 𝑞 ාන බා 
නිරීක්ෂණය කර් න. 
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 තර්කානුකූල්ා සෘජු සාධනය, විසවාාදයක් මින්  සාධනය 

සහ ප්රතිවිරවි්ධයධයක් මින්  සාධනය එකියනක  සමාන යේ. 

 

 එයසේම සමානයයය්  ඔබ  විසවාාදයක් මින්  සාධනයක් 

යසොයා ගත හැකි නේ ප්රතිවිරවි්ධයධයක් මින්  සාධනයක් ද 

යසොයා ගත හැකි බා සතයයකි. 

 

 එය  යහේතුා ා් ය්  යමම අාස්ථා යදයක්දීම සතයය ාන 

බා උ කල් නය කිරීම සහ එම ක්ධණ මින්  තර්ක 

කිරිමයි. 

 

 
14 



15 

උ්ාහර යය 1: 3n + 2 යනු ඔත්යත් පූර්ණ සවඛ්යාාක් නේ, n ඔත්යත් 
බා ය ් ා් න. 

 

උ්ාහර යය 2: a, b ධන ාන වි , n = a b නේ, a≤√n යහෝ b≤√n බා 
ය ් ා් න.   

 

උ්ාහර යය 3: 𝑥2 ඔත්යත් නේ, 𝑥 ඔත්යත් ාන බා ය ් ා් න.   

 

 

 

 



4. ගණිත අභ්යුහනය (Mathematical Induction) 

ගණිත අභ්යුහනය භ්යාවිතයය්  සාධනය කිරීම යනු ඉතා 
ප්රබල් සාධනීය ක්රමයකි. අ  ආාර්තනමූල් මින්  අ රිමිත 

සාධක සවඛ්යාාක්  රිමිත අාකානයක  යගන සාධනය 

කිරීම යමමින්  සිදු යකයරයි.  
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ගණිත අභ්යුහනයයහි මූලික ක්රමය ා් ය්  

  මුා ප්රස්තුතයක් යගොඩ නඟායගන එහි 

සතයතාාය නිඛිල් ශ්රිතයක් මින්  යසොයා 

ගැනීමයි. 

 

අ  යගොඩ නඟාගත් ප්රස්තුතයයහි සතයතාාය යේ 

ධන නිඛිල්යක  සතයය බා සාධනය ක  හැකි 

නේ එම ප්රස්තුතය සියලු ධන නිඛිල්ය්  සඳහා 

සතයය බා ප්රකාන ක  හැකිය. 
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1. මූලීක අාසථ්ාා යල්ස 𝑝(𝑥) යන ප්රසත්ුතය සතයය බා 
ය ් වීම. 

 

2. යේ 𝑛  ධන සවඛ්යාාක් සඳහා 𝑝(𝑛)  සතයය බා 
උ කල් නය කර් න. යමමින්  𝑝(𝑛 + 1) සතයය බා 
සාධනය කර් න. 

 

3. ගණිත අභ්යුහන මූල් ධර්මය ය යත්, සියලු ධන නිඛිල් 

𝑛 සඳහා 𝑝(𝑥)  යන ප්රස්තුතය සතයය බා සාධනය 
කර් න. 
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උදාහරණය 1:  𝑖 𝑛
𝑖=1 =

𝑛 𝑛+1

2
, සියලුම n පූර්ණ සවඛ්යා සඳහා 

ාල්වගු බා ය ් ා් න. 

 

උදාහරණය 2: 𝑎 හා 𝑏 යනු අනුයාත සවඛ්යයා යදකක් නේ,  
  𝑎 + 𝑏 ඓකයය ඔත්යත් සවඛ්යාාක් යේ. 
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5. සියධි මින්  සාධනය (Proof by cases) 

 
සියධි මගි්  කරන ල්ද සාධනය  හත සමානත්ාය භ්යාවිතා කරයි. 

 

 

 

    සමහර අාස්ථාාල්, 𝑝 → 𝑞 සතයය බා ඔප්පු කිරීම සඳහා, 
උ කල් නය යල්ස p යානුා  සමාන විසේබ් ධය 
(disjunction) p1 ˅p2 ˅ ... ˅ pk භ්යාවිතා කිරීම   හසු විය හැකිය. 
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උ්ාහර යය: n, 3 ්  යනොයබයදන නිඛිල් සවඛ්යාාක් ාන වි , යේ 

k නිඛිල් සවඛ්යාාක් සඳහා n2= 3k +1 ාන බා සාධනය කර් න. 
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6. තුල්යතාායයහි සාධනය  (Proof of Equivalence) 
 

 

 යවි-යකෝ යයසි සහිත ප්රකානය ඔප්පු කරන වි ,  හත 

සමානත්ාය භ්යාවිතා ක  හැකිය. 

 

 

 සාමානයයය් , ප්රස්තුත (proposition) කිහි යක් තුල්ය 
(equivalent) ාන වි ,  හත සමානත්ාය භ්යාවිතා ක  හැකිය. 
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 උ්ාහර යය: n නිඛිල් සවඛ්යාා සඳහා  හත සඳහ්  ප්රකාන 
තුල්ය (equivalent) බා සාධනය කර් න. 

 

       p:=n ඉරට්යට් නිඛිල් සවඛ්යාාකි. 

      q:= n-1 ඔත්යත් නිඛිල් සවඛ්යාාකි. 

      r:= n2 ඉරට්යට් නිඛිල් සවඛ්යාාකි. 

 

 

23 



සාධනයේදී සිදුාන ය ොදු ාැරදි 

24 

උදාහරණය 1: 1 = 2 බා ය ් ා් න. 

 
උදාහරණය 2:  යේ 𝑛 නිඛිල්යක් සඳහා  𝑛2ඉරට්යට් 

නේ, 𝑛 ඉරට්යට් බා ය ් ා් න. 

 

උ්ාහර යය 3:  𝑥 තාත්වික සවඛ්යාාක් නේ, 𝑥2 ධන බා ය ් ා් න. 
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