
 

ජින් පියාජේ 
 

මන ෝ විද්යානේ කනෂේත්ර පිළිබඳ විවිධ අද්හසේ පළකළ විවිධ ද්ාර්ශනිකයන්, චින්තකයන් විද්යාඥයන් 

අතරින් ජින් පියානේට හිමිවන්නන් සුවිනශේෂ සේථා යකි. ඒ මන්ද් යත් ඔහු ඉදිරිපත් කර  ලද් ළමා බුද්ධි 

වර්ධ   යාය, ගුරු වෘත්ිනේ නයනද්  ඕ ෑම අයකුට  ැිවම බැරි නමවලමක ව  නහයිනි. 

 

ළමා සංවර්ධ ය සිදු වන්නන් නකනසේද් යන්  පිළිබ ඳ අවනබෝධයක න ාමැි අයකුට “ළමයා ඉනෙ  

ෙන්නන් නකනසේද්” ? යන්  නත්රුම් ෙැනීමට අපහසුය. එවිට සාර්ථක ෙරුවරයකු වීමට න ාහැකි වීනමන් 

කලකදී ඔහුට රැකියාව එපා නවනු ඇත. 

 

පරිසරය සමෙ ෙණුනද්නු කිරීනමන් බුද්ධිය සංවර්ධ ය වන්නන්ය යන්  පියානේනේ  යා නේ හරයයි.   

1950 දී “The Psychology of Intelligence”  ැමැි කෘිනයන් පළමු වරට පියානේ ප්රජා   වර්ධ  විෂය 

පිළිබඳව කරුණු රාශියක ඉදිරිපත් කර ඇත. “ප්රජා   වර්ධ ය” යනුනවන් ඔහු හදුන්වා නද්නු ලබන්නන් 

ද්රුවකු ඉපදීනම් සිටම අවට නලෝකය පිළිබඳ ද්ැනුම අවනබෝධය නොඩ ො ෙනිමින් සේවකීය බුද්ධිය 

වැඩිදියුණු කරෙැනීමය. 

 

මතක තබා ෙැනීම, සංජා  ය, ද්ැනීම, සිතීම නහවත් චින්ත ය , ෙැටළු විසඳා ෙැනීම, අත්ද්ැකීම්, වච  

කථා කිරීම, වච වල නත්රුම ද්ැ  ෙැනීම, සංවිධා ය, තීරණ ෙැනීම, පරිකල්ප ය ය ාදිය ප්රජා   

කනෂේත්රයට අයත් කරුණු නලසට නමහිදී පියානේ නපන්වා නද්නු ලබයි.  එම කනෂේත්රයන් සංවර්ධ ය කර 

ෙැනීම මගින් අවසා නේ බුද්ධිය යනුනවන් හදුන්වනු ලබ  සමසේථ හැකියාව සංවර්ධ ය ව  බවට ඔහු 

විසින් කරුණු නසායා බලා නිරීකෂණය කර පරීකෂණ මගින් ද්ැ  තහවුරු කර ද්ැ  ෙත්  පසුව සමසේථ 



“වැඩ සටහ ”  යායක නලසට නලෝකයට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔහුනේ පරීකෂණ වලට අනුව බුද්ධි 

සංවර්ධ නේ දී මතුව  ලකෂණ නද්ක සංරකෂණ හැකියාව සහ ප්රතයාවර්ත  හැකියාව නලසට  ම් කර 

ඇත. 

 

සංරකෂණය යනු සංවිධා ය හා අනුවර්ත ය අතර ඇිව  සමතුලිත බනවන් පසු පුද්ධෙලයා තුල 

ඉිරිව  බුද්ධිමය හැකියාව බවත් ප්රතයාවර්ත ය යනු යම් කිසි චින්ත  ධාරාවක තුළින් තත්වය කරා 

ආපසු යානම් හැකියාව බවත් පියානේ ද්කවා ඇත. 

 

ප්රතයාවර්ත  හැකියාව  

යමක සිතා අතර මෙ  තර නකාට නව ත් කාර්යයක නයදීනමන් පසු නහෝ නව ත් දි ක එම සිතුවිලි 

 ැවත මතකයට නෙ  එතැන් සිට  ැවත ඉදිරියට සිතීනම් හැකියාව ප්රතයාවර්ත  හැකියාව නලසට 

පියානේ ද්කවා ඇත. 

 

සංරකෂණ චින්ත ය 

නමම චින්ත ය ප්රතයාවර්ත  චින්ත  හැකියාව (Reversable Thinking) හා ද්රවය සංරකෂණය (Idea of 

Conservation) ය  නද්කම එකින කට බැඳී ක්රියකාරීව වර්ධ ය නවයි. නපර පැවි යමක වර්තමා නේ 

හැඳීනීම  සංරකෂණ චින්ත ය ව  අතර ද්ැ ට ඇි යමක ආරම්භක අවසේථාවට නහෝ පැවැි තත්වයට 

ආපසු යාමටඇි හැකියාව ප්රතයාවර්ත  චින්ත ය නේ. විිමත් චින්ත  අවිනේදි නමම හැකියාව 

වර්ධ ය නේ. 

 

නම් අනුව එක එක මා සික සංවර්ධ නේ අවි අනුව ඉෙැන්වීම් සැලසුම් කිරීම මගින් උපරිම ඉනෙනීමත් 

ඉනෙනුම්ලාභියාට ලබා දීමට ගුරුවරයාට හැකි වනු ඇත. 

 

පියානේ විසින් බුද්ධි සංවර්ධ නේ අවි 4 ක පහත ආකාරයට විග්රහ කර ඇත. 

ඒවා  ම්, 

1-1 ඉන්ිය චාලක අවිය : (උපනත් සිට අවුරුදු 2 ද්කවා)  

 

කිරි ඉරීම, යමක අල්ලා ෙැනීම, ශබ්ද් නිකුත් කිරීම, ක්රමනයන් යම් යම් ද්රවය සහ ඒවා අතර සම්බන්ධතාව 

නත්රුම් ෙැනීම, ශබ්ද්  හා චල  අනුකරණය කිරීම, ක්රීඩා කිරීම හා අනුකරණය  



 1-2 පූර්ව ක්රියාකාරි චින්ත  අවිය : (අවු 2 - අවු 7 ද්කවා) 

  

භාෂා හැසිරවීමට හැකියාව ලැබීම චර්යානේ සංයුකත සේවභාවය හා ආපසේසට සිතීනම් හැකියාව න ාමැි 

බව, ආත්ම නකන්ීය සේවභාවය, එක අවසේථාවකදී එක නහේතුවක පමණක ද්ැකීම හා සිද්ධියක සමසේථය 

ද්ැකිය න ාහැකි බව ද් නමම අවිය  ැවත පූර්ව සංකල  හා ප්රිභා චින්ත  යනුනවන් අනු අවි 2කින් 

සමන්විත බවද් සද්හන් ව ඇත. 

 

(a) පූර්ව සංකල්ප  අවිය (අවු 2- 4 ½ ද්කවා) 

 

නම් අවිනේදී ළමයින්ට චිත්ර ඇඳීම හා සංනකතයක මගින් ක්රීඩා කිරීමට හැකි වුවද් පැහැදිලි සංකල්ප ඇි 

කර ෙැනීමට අපහසුය. නම් අවිනේ ළමයා එකම වච ය එකම නද්ධකට එකම වර්ෙනේ නද්යකට එක 

සමා  ක්රියාවලින්හි නහෝ එක සමා  අත්ද්ැකීම්වල දී භාවිතා කරයි. 

පියානේ නපන්වා නද්  ආකාරයට නමම අවිනේදී ළමයින් තම අවසේථාවලට සැකනසන්නන් ක්රීඩාව හා 

අනුකරණය තුළිනි. නම් අවිනේ දී ළමුන්නේ  අධයාප නේදී ක්රීඩාව හා අනුකරණය වැද්ෙත් තැ ක හිමි 

කර ෙනී. යමක අනුකරණය කර ෙැනීමට න ාහැකි වූ විට එය සමාග්රහණය කරනුනේ ම ංකල්පිතවය.  

එනසේ සමාග්රහණය කර  නද්ය ම නසේ තත්වාකාරනයන් සැකසීමට ද් ළමුන් නමම අවිනේ දී 

අනපානහාසත්ය. 

 

(b) ප්රිභා චින්ත  අවිය (අවු 4 ½ - 7 ද්කවා) 

 

නමම අවිනේදී ළමයින්නේ සිතීම නකනරහි බලපාන්නන් සංජා   ශකිය බවට පියානේ නපන්වා නද්යි. 

ඉන්ියන්නෙන් ලබ  න ානයක විදිනහේ සංජා   නමනහයවමින් කටයුතු කිරීමට තරම් ළමා ම ස නම් 

කාලය තුළ වර්ධ ය වී න ාමැත.  සංකල්පිත  සිතුවිලි පහළ වීම ඉතා පහත් මට්ටමක ඇත. සිතීම් වල 

වයාකූල භාවයක නපන්නුම් කරයි. නම් අවිනේ දී ආත්ම නකන්ීය සිිවිලි ළමයා තුළ පහළ නවයි. 

නකන කුට ඔවුන් සමෙ යමක ෙැ  සාකච්ජා කළ න ාහැක. 

  

 

 

 

 



1-3 සංයුකත ක්රියාකාරි චින්ත  අවිය (අවු 7- 11 ද්කවා) 

 

නම් ව  විට කළින් ිබූ ආත්ම නකන්ීය සේවාභාවය පහව යයි. සමාජශීලි සේවභාවය වර්ධ ය කර ෙැනීමට 

නපළනෙයි. යම් යම් නද්ධ වර්ෙ කිරීනම් හැකියාව, යම් ද්රවයයක පිළිනවළකට සකසේ කිරීනම් හැකියාව, බර, 

පරිමාව වැනි සංකල්ප නත්රුම් ෙැනීමට හැකි නවයි. 

 

1-4  විිමත් ක්රියාකාරි චින්ත  අවිය (අවු 11-18 ද්කවා) 

 

නමය ඉතාම තීරණාත්මක නමන්ම වැද්ෙත් අවියකබව පියානේ නපන්වා නද්නු ලබයි. ළමයා ළමාවිය 

ඉකමවා  නයෞව  තත්වයට පත්වීම නමම අවිනේ දී සිදු නේ. නමම අවිය ළමා වියට අයත් න ාව  අතර 

වැඩිහිටි වියටද් අයත් න ාවී අතර මැදි සංක්රාන්ික අවියක නලසට සැලනක  වකවානුවකි.  නමකල 

ළමයා ලිංගික වශනයන් පරිණියට පත්නවයි. ශරීරනේ ද්ධවීිය ලිංගික ලකෂණ පහළ වීම හා නේෙවත් 

ශාරීරික වර්ධ ය නම් අවිනේ ප්රකටය. සමාජයීය වශනයන් ද්, ආත්ම නකන්ික බවින් ඉවත් වී සමාජ 

නකන්ික පැත්තට හැරී  ව සිරිත් විරිත් ෙි පැවතුම් හා නීි රීි පිළිපදිමින් සමාජයට අනුෙත වීමට ක්රියා 

කරයි. හරි වැරදි නහාඳ  රක යුකිය, සාධාරණත්වය වැනි සංකල්ප නද්ස  වතාවයකින් බල  

නයෞව ය සද්ාචාරාත්මක පැවැත්මකට හුරු පුරුදු වීමට යත්  ද්රයි. 

 

ජින් පියානේ විසින් ඉදිරිපත් කර  ලද් නමම  යාය තුළින් ඔහු වඩාත්ම අවධාරණය කර ඇත්නත් 

ළමයානේ ප්රජා   නහවත් බුද්ධි සංවර්ධ ය පිළිබඳවයි. එ ම් සංයුකත චින්ත නේ සිට වියුකත 

චින්ත ය හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරීත්වය නද්සට මාරුවීමයි.  සංයුකත ක්රියාකාරී චින්ත නේ දී ළමයානේ 

මූලික ලකෂණය  ම් “නිරීකෂණය”  පද් ම් නකාටෙත් චින්ත යයි. විිමත් චින්ත  අවිනේ දී මූලික 

ලකෂණ  මි චින්ත ය පද් ම් කරනෙ  නිරීකෂණ හා ක්රියාකාරකම් නමනහයවීමයි. එනසේම කාලය හා 

අවකාශය අනුව දුරසේථ වූ නද්ධවල් පිළිබඳව පරිකල්ප  චින්ත  නමනහය විය හැකිය.  උද්ාහරණ නලසට 

අනුරාධපුර, නපානළාන් රුව වැනි සේථා  වල  ටබුන්  ැරඹීනමන් පසු , ඊට අද්ාල ග්රන්ථ පරිහරණය කර 

එකල පැවි සමාජ ආර්ික පසුබිම ෙැ  විග්රහයක කිරීමට පවා නමම අවිනේ දී ළමයා තුළ හැකියාවක 

ඇි නවයි. 

 

2. පියානේනේ බුද්ධි සංවර්ධ   යාය 

 

ළමයා පරිසරය සමෙ ෙැනටමින් ඔහුනේ බුද්ධිය වර්ධ ය කර ෙන් ා ආකාරයත් පරිසරනේ සරු නිසරු 

බව අනුව ඔහුනේ අත්ද්ැකීම් හා බුද්ධි වර්ධ ය ද් නපෝෂණය වීම නහෝ හී  වීම සිදුව  අයුරු නමම  යාය 

තුළින් පියානේ ම ාව අ ාවරණය කර ඇත. ප්රජා   සංවර්ධ නේ ආරම්භය හා වර්ධ ය විසේතර කිරීමට 



 ව වාේ මාලාවක ද් පියානේ විසින් භාවිතා කර ඇි අතර ඉන් ප්රධා තම වනුනේ සේකිමා (Schema) 

නහවත් මන ෝ රටා අනුවර්ත ය (Adaptation) සමාග්රහණය (Assimilation) ප්රිනයෝජ ය 

(Accommodation) සමතුලිතතාව (Equilibrium) සහ සංවිධා ය (Organization) ය  සංකල්පයන්ය. 

 

2-1.  සේකිමා නහවත් මන ෝ රටා (Schema)  

 

පියානේ නේ අධයය යන්ට අනුව උපන් නමානහානත් සිටම ළමයා විසින් හැඬීම, කට ඇරීම, වැසීම, 

ඇහිපිය නහළීම, අතපය නසලවීම, අතමිට නමලවීම ආදී වශනයන් ප්රතීක ක්රියා සිදු කරනු ලබයි.  නම්වා 

ඉනබ්ම සිදුව  ක්රියා නලසද් කිසියම් උත්නත්ජකයකට ප්රිචාර නලසටද් සිදුවිය හැක. එම ක්රියා  ැවත 

 ැවත කිරීම තුළ ඔහු ඒවා වඩා සංවිධා ාත්මක පුරුදු බවට ද් පත් කරෙන් ා අතර ඒ සමෙම ළමයානේ 

බුද්ධි වර්ධ ය ද් ඇරනෙ  බව පියානේනේ මතයයි. 

 

නමම ක්රියා ඉන්ිය චාලක වුවද් ඒ ආශ්රිත මා සික රටා ද් නොඩ ැනෙ  බවත් ඒවා ම නසේ තැන්පත්ව 

චින්ත  ක්රියාවලියට උපකාර ව  බවත් පසුවට “ද්ැනුම” නලසට නමම රටා වුහ පාවිච්චි ව  බවත් 

පියානේ විසින් අ ාවරණය කර ඇත.  නමම ම සේ රටා නහවත් සේකිමා පසුවට වඩා ඒකාබද්ධධ වී වඩාත් 

සංකීර්ණ රටා බවට ද් පත් ව  බව ඔහු අවධාරණය කනළේය. 

 

2-2 සමාග්රහණය (Assimilation) 

 

පරිසරය සමෙ ෙැටීනමන් හා විවිධ ප්රනබෝධක වලට උත්නත්ජ ය වීනම් ප්රිඵල වශනයන් ළමයා බාහිර 

වසේූන් හඳු ානෙ  ඒ සමෙ ක්රියාකාරකම් පවත්වා, ලබ  සේවකීය අත්ද්ැකීම් ම සට එකතු කර ෙැනීම 

නහවත් සංජා  ය කර ෙැනීනම් ක්රියාවලිය සමාග්රහණය නලසට හඳුන්වා ඇත. බාහිර වසේතු සමෙ 

ක්රියාකර ලබා ෙන් ා ම සේ රටා (සේකිමා) නොඩ ැගීම ද් නමයට අයත්ය. ඒ සමෙම ඔහු පරිසරයට 

අනුවර්ත ය ව  අතර ඔහුනේ බුද්ධි මට්ටමද් වර්ධ ය නමයින් සිදුව  බව පියානේ නපන්වා නද්නු ලබයි.  

 

2-3 ප්රිනයෝජ ය (Accommodation) 

 

ඉහත සමාග්රහණය කර ෙන් ා ද්ෑ  ව අවසේථාවකදී තමන්ට අවශය පරිදි නව සේ කර ෙැනීම ප්රිනයෝජ ය 

නලසට හ ඳුන්වනු ලබයි.  නිද්සුන් නලසට බිම ද්ණ ො  ළමයා පුටුවක වැනි බාධකයක හමු වූ විට එය 

තල්ු කර ද්මා නහෝ යටින් රිංො යානම්  ව රටාවකට හුරු වීම ෙත හැක. නමවිට කලින් ම නසේ 

තැන්පත්ව ිබු සේකිමා නව සේ කරමින්  ව අවසේථාවට මුහුණ නද්යි. නබෝතලයක මූඩිය ඇඳීනමන් විවෘත 



කිරීමට ඉනෙ  නෙ  ිබු ළමයා මූඩිය කරකවා විවෘත කළ යුතු නබෝතලයක හමු වූ විට උත්සාහ ද්රා එම 

ක්රමයට හුරු වීම නමයට නිද්සු ක නලසට ෙත හැක.  නිරිකෂණය, පරිකෂණය, තැත් වරද් ක්රමයට අත්හද්ා 

බැලීනමන් මා සික චර්යා රටා කිහිපයක සම්බන්ධ කිරීමට ළමයා නමහිදි නපළනෙයි.  එමගින් ඔහුනේ 

බුද්ධිය වර්ධ යද් සිදුව  අතර සමසේථ ක්රියාවලිනේ ප්රිඵලය නලසට ළමයා පරිසරයට අනුවර්ත ය 

වීමකද් ඉනබ්ටම සිදුව  බව පියානේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. 

 

2 - 4 අනුවර්ත ය (Adaptation) 

 

පරිසරයට අනුවර්ත ය වීම සෑම ජීවිනයකුනේම සේවභාවය යන්  පියානේ නේ මූලික පිළිෙැනීමකි.  

කටුසේසා තමා සිටි  පරිසරනේ ශාකවල පාට ෙැනීම, ආනලෝකය වැඩි අඩු වීම්වලට බළලානේ ඇසේ 

අනුවර්ත ය වීම නමයට කදීම නිද්සුන්නේ. ජීවියාත්, පරිසරයත් අතර අන්තර් ක්රියාව මගින් නමනලස 

අනුවර්ත ය ඇි නේ. එවිට එම  ව අත්ද්ැකීම් වලට සානේකෂව  පුද්ධෙලයානේ මා සික රටා නහවත් 

සේකීමා වලද් නව සක සිදුව  බව පියානේ නපන්වා නද්යි. මන ෝ රටා අත්ද්ැකීම් නපරට වඩා දියුණු 

මට්ටමකින් සංවිධා ය වී බුද්ධියද් වර්ධ ය නේ. 

 

2-5  සමතුලිතතාව (Equilibrium)  

 

සමාග්රහණය තුළින් පවි  තත්ව වටහා  ෙැනීම අපහසු ව  විට එම ෙැටළු ඉදිරිනේ ම නසේ 

සමතුලිතතාව බිඳ වැනට්.   මුත් එය  ැවත  ැවත ඇි කර ෙැනීමට ජීවියා නපළඹීනම්දී  ව අත්ද්ැකීම් 

ග්රහණය කර ෙැනීමට හැකි නලස මා සික වුහ නව සේ කර ෙැනීමට සිදුනේ.  නමනසේ සමාග්රහණය සහ 

ප්රිනයෝජ ය අතර තුල ය පාල ය කර  බලනේෙය සමතුලිතතාව නලසට හඳුන්වා ඇත. 

 

2-6 සංවිධා ය (Organizaion) 

 

ජීවියා අනුවර්ත ය ව  නලසටම අත්ද්ැකීම් ද් සංවිධා ය කරෙනු ලබයි. ඉහින් සඳහන් කර  ලද් 

සමතුලිතකරණය නමම සංවිධා  ක්රියාවලිනයහිම නකාටසක ව  අතර යම් අවසේථාවක පවි  මන ෝ 

රටා  ව අත්ද්ැකීමක ඉදිරිපත් ව  නතක තුලිත බනවන් හා සංවිධා නයන් යුකතය. 

 

 

 



2-7 ප්රජා   ක්රියාවලි 

 

පුද්ධෙලයා පරිසරය මගින් ලබා ෙන් ා අත්ද්ැකීම් සංජා  ය කර ෙැනීම,  අවනබෝධ කර ෙැනීම, මතක 

තබා ෙැනීම ය ාදී ක්රියාවලින් ප්රජා   ක්රියාවලි නලසට නොනු කළ හැක. එම නිසා පන්ි කාමරනයහි 

ඉනෙනුම් ඉෙැන්වීම් කටයුතු සංවිධා ය කිරීනම් දි, සිසු ම ස තුළ ක්රියාත්මක ව  ප්රජා   ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ ද්ැ  සිටීම ගුරුවරයකු හට අතයවශය කරුණක බවට පැහැදිලිය. 

 

2-8 අවධා ය (Attention) 

 

ළමයා තම පංනච්න්ියන් ඇසුනරන් ලබා ෙන් ා සංනේද්  ඔසේනසේ අවට පරිසරය හඳු ා ෙනියි. අවට ඇි 

යම් ප්රනබෝධයකට ඇස, ක ,  ාසය, දිව සහ සම නයාමුකිරීනමන් ඒ පිළිබඳව අවධා යක ලබා ෙනී. 

පුද්ධෙල ම සකට එක අවසේථාවක දී අවධා ය නයාමු කළ හැකනක එක ප්රනබෝධකයක නකනරහි පමණි.  

නම් අනුව ප්රනබෝධක වලින් අවට පරිසරය පිරී ඇි විටක දී එක ප්රනබෝධකයකට ඉන්ියන් නයාමු කිරීම 

අවධා ය නලසට සරලව නිර්වච ය කළ හැකිය. 

 

2-9 අවධා ය නකනරහි බලපා  සාධක 

 

(a) විෂය බද්ධධ සාධක (බාහිර සාධක) 

(b) පුද්ධෙල බද්ධධ සාධක (අභයන්තර සාධක) 

 

(a) විෂය බද්ධධ සාධක  

(i) වසේතුවක ත්රීවතාව  -  ත්රීවතාව වැඩි වූ විට අවධා ය වැඩි නේ. 

(ii) පු රුකතය   -   ැවත  ැවත යමක සිදුවීම  

(iii)  වතාව    -  අුත් නද්යක නුපුරුදු නද්යක වීම 

(iv) වසේතුනේ චල ය වීම  -  අචල නද්යක නලස බැලීමට වඩා චල ය ව  නද්ධට     

                                           අවධා ය නයාමු නේ 

(v) වසේතුනේ සේවභාවය  -  වච  වලට වඩා පින්ූර නපන්වීනමන්  



(vi) සම්පූර්ණ වීම  -  අසම්පූර්ණ යමකට වඩා සම්පූර්ණ නද්ධට අවධා ය නයාමු  

                                            නේ. 

(vii) වර්ණකය    -  පාට අනුව 

(viii) ඉහළින් පිහිටීම   -  පහළින් ඇි නද්ධට වඩා ඉහළින් ඇි නද්ධට, වඩා අවධා ය  

                                                             නයාමු නේ. 

(ix) ප්රමාණය    -  විශාල  ම් අවධා ය වැඩි නේ 

(x)  පසුබිම සමෙ න ාෙැලපීම -  යම් වසේතුවක පසු බිමට වඩා නව සේ  ම් එයට අවධා ය  

                                           නයාමු නේ. 

 

3-2 (b) අවධා ය නකනරහි බලපා  අභයන්තර (පුද්ධෙල බද්ධධ ) සාධක  

 

(i) රුචිකත්වය  - කැමි බව 

(ii) ෙි පුරුදු   - යමක අප නිරීකෂණය කරන්නන්  ම් තමන්ට හුරු වූ ෙි පුරුදු  

  ලකෂණ වලට අනුවය. 

(iii) අවශයතා   - කුසගින් , පිපාසය වැනි විවිධ කායික අවශයතා පද් ම් ව                  

                               අවධා ය නයාමු නේ.  

(iv) මන ෝභාවය  - නකෝපය, සතුට, රාෙය, ආද්රය, භය, ලැේජාව වැනි මන ෝභාවයන්   

                               ට අනුව අවධා ය නයාමු වීම සිදුවිය හැක. 

(v) මන ෝ විද්යාත්මක සාධක - පුද්ධෙල බුද්ධිය, නපළෙවීම, කුතුහලය , ආතිය, මා සික පීඩ ය 

වැනි මන ෝ විද්යාත්මක නහේතුන් මත ද් අවධා ය විෂම විය හැකිය. 

 

 

 

 

 



සේමරණය (Memory) 

සේමරණය යනු  

 

පුද්ධෙලයා වරින් වර අත්ද්ැකීම් නලස ම නසේ තැන්පත් කරනෙ  ඇි නද්ධ පසු කනලක  ැවත සිහි කැඳවීම 

සේමරණය/සේමෘිය/මතකය  මින් සරලව හඳුන්වයි. සේමරණය යනු නතාරතුරු ම නසේ ෙබඩා කරෙැනිම 

හා ඒවා  ැවත මතුකර ෙැනීනම් හැකියාවයි. 

 

සේමරණනේ ප්රනේද් 

1. යාන්ික සේමරණය 

අර්ථය, නත්රුම, නහේතුඵල සම්බන්ධතාව න ාසලකා වැඩි වාර ෙණ ක කියවා හුනද්ක යන්ත්රයක නසේ 

යමක මතක තබා ෙැනීමයි. ව නපාත් කිරීනම්දී සිදුවන්නන් නමම ක්රියාවලියයි. 

උද්ා :- වාකය, අංක අනුපිළිනවලක කට පාඩම් කිරීම. 

 

2. තර්කානුකූල සේමරණය 

බුද්ධිය නමනහයවා යමක තර්කානුකූල බව ද්ැ  මතකනේ රඳවා ෙැනීමයි.  

උද්ා :- දීර්ඝ කථාවක සාරාංශය 

 

ෙණිතය ෙැටු විසඳීනම් සූත්ර නකන කුනේ බුද්ධිය අඩු වැඩි බව අනුව තර්කානුකූල සේමරණ ශකි 

තීරණය නේ. ඉනෙනීනම්දී වඩාත් නයෝෙය වන්නන් තර්කානුකූල සේමරණයයි.  

 

සේමරණ ක්රියාවලිය 

සේමරණ ක්රියාවලිය අවසේථා 03 කි. 

 

1. උපාර්ජ ය  

අත්ද්ැකීමක ලැබීම නිසා ඒ නකනර් අවධා ය නයාමු කර ම සට ඇතුළත් කරෙැනීමයි. 

 



2. ෙබඩා කිරීම 

ලැබු අත්ද්ැකීම් සිනත් ලබා ෙැනීම  ැතනහාත් නමාළනේ ෙබඩා කරෙැනීමයි. නමය ධාරණය නලසද් 

හඳුන්වයි.  

 

3. සිහි කැඳවීම/ප්රතයායත  

මතක ෙබඩානේ තැන්පත් නතාරතුරු මතකයට  ැගීමයි. 

 

සේමරණ අවි 

සේමරණ අවි තු කි.  

1. සංනේද්  (ඉන්ියමය) සේමරණය (Sensory Memory) 

2. නකටිකාලී  සේමරණය   (Short term Memory) 

3. දිගු කාලී  සේමරණය    (Long term Memory) 

 

සංනේද්  මතකය 

 

උත්නත්ජ යක නලස නතාරතුරු සංනේද්  පද්ධධියට ලැබුණ විට එය නමාළය හඳු ා ෙන් ා නතක ද්රා 

සිටීම සංනේද්  මතකයයි. එම නතාරතුරක මතකනේ රැනද්  කාලය තත්පර 30 ටත් අඩු කාලයකි. 

සංනේද්  සේමෘිනේ ධාරිතාව අසීමිතය. ඒ නකනරහි අවධා ය නයාමුනේ  ම් නකටි කාලී  මතකය නලස 

පරිවර්ථ ය නේ. අවධා ය නයාමු න ාවු විට අමතක නේ. එ ම් අතවශය සංනේද්  ඉවත් නකනර්. මතක 

ක්රියාවලිනයන් බැහැර කරයි. 

 

 

නකටි කාලී  මතකය 

 

සේමරණ ක්රියාවලිනේ ඉතා වැද්ෙත් කාර්යභාරයක සිදුව  අවසේථාවයි. එය ප්රාථමික මතකය/කෂණික 

මතකය නලසද්  ම් කරයි. උද්ාහරණ නලස  ැවත අවශය න ාව  දුරකථ  අංකයක නකටි කාලී  

සේමරණනේ තබා අමතක කිරීමක වැනිය. නමම නතාරතුරු මතකනේ / රැනද්න්නන් මිනිත්තු කීපයක පමණි. 

නකටිකාලී  මතකනේ දී නතාරතුරු අතරින් වැද්ෙත් කරුණු නවන් කර ෙන් ා අතර න ාවැද්ෙත් කරුණු 



ඉකමනින් ගිලිනහේ. නකටිකාලී  මතක ක්රියාවලිය නිසා දිගුකාලී  මතකයට අ වශය නතාරතුරු ඇතුල් 

න ානේ. නකටිකාලී  මතකනේ දී වරකට රඳවා ෙත හැකනක නතාරතුරු අයිතම 7 ක පමණි. 

 

දිගු කාලී  මතකය 

 

දිගු කාලයක මතකනේ රැනද්  නතාරතුරු ෙබඩා වන්නන් දිගුකාලී  මතකය තුළය. අසීමිත 

ධාරිතාවයකින් යුතු ව  අතර යම් පිළිනවලකට නතාරතුරු තැන්පත් නේ. නකටිකාලී  මතකයට ඇතුළත් 

ව  නතාරතුරු යම් අභයාස කිරීමකින් පසු දිගුකාලී  මතකයට යයි. යම් පිළිනවලකට තැන්පත් වු 

නතාරතුරු පුසේතකාලනේ අවශය නපාතක නත්රා ෙැනීම නහෝ අවශය විට අවශය, තැනින් සිහි කැඳවිය 

හැකිය.  

 

අමතක වීම 

 

මතක ෙබඩානේ තැන්පත් කර  ලද් නතාරතුරු දිගින් දිෙට රඳා න ාපැවතීම, සිහිපත් කිරීනම් අපහසුතාව 

අමතක වීමයි. 

 

මතකය වැඩි දියුණුවීම නකනර් බලපා  සාධක 

 

1. අි ඉනෙනුම - තවදුරටත් ඉනෙනීම 

2. සංවිධා ය 

3. ද්ත්ත ඉදිරිපත් කිරීනම් සීඝ්රතාවය 

4. චිත්ත රූප නයාද්ා ෙැනීම - රූපමය, මන ෝරූපය, මෙ, ප්රසේතාර, සිියම් නලස ද්ෘෂය මාධයයට 

පරිවර්ථ ය 

5. සමසේත ඉනෙනුම - අර්ථය අවනබෝධ කරෙැනීම. 

6. අර්ථවත් වීම - අර්ථය අවනබෝධ කරෙැනීම. 

7. ආභාෂය - නිරන්තර අභයාස කිරීම 

8. ශබ්ද්  ො කියවීම 



9. සක්රීය ඉනෙනුම - සජීවි ක්රියාකරකම් වලට නපරලා ෙැනීම 

10. සම්බන්ධතාව        

 

 

 

2-10 ළමා සංවර්ධ නේ මූල ධර්ම  

 

සංවර්ධ ය යනු ළමයා වයසින් වැනඩත්ම ඒ හා සානේකෂව පරිසරනයන් හා ඉනෙනුම් ආභාසනයන් විවිධ 

හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ෙැනීනම් ක්රියාවලියයි. නිද්සුන් වශනයන් ෙතනහාත් ළමයා වැනඩත්ම ඔහුනේ 

නපනීම, ඇසීම, අවනබෝධය, නත්රුම් ෙැනීම, විවිධ සිද්ධි වලට මුහුණ පෑම හා ඒවාට ප්රිචාර ද්ැකවීම 

එවැනි සංවර්ධ  ලකෂණයන්ය. 

 

ළමා සංවර්ධ  මූල ධර්ම පහත ආකාරයට මන ෝ විද්යාඥයන් විසින් විසේතර කර ඇත. 

 

1. සංවර්ධ ය යනු න ාකඩවා සිදුව  අඛණ්ඩ ක්රියාවලියකි. 

2. උපනත් සිට මරණය ද්කවා කිසියම් පිළිෙත් රටාවක තුළ නමම සංවර්ධ ය සිදුනවයි. 

3. සංවර්ධ නේ අනුපිළිනවළ සෑම නද් ාටම එක හා සමා  වුව ද් සංවර්ධ  නේෙය පුද්ධෙලයානෙන් 

පුද්ධෙලයාට නව සේය. 

4. සංවර්ධ ය ආරනේත් පරිසරනේත් එකතුවක න ාව ගුණිතයකි. 

5. ශාරිරික සංවර්ධ යට මධය සේ ායු පද්ධධිය නබනහවින් උපකාරී නේ. 

6. ළමා සංවර්ධ ය සරල ප්රතීක ක්රියාවලින් ඇරඹී, චාලක වර්ධ ය, ශාරීරික වර්ධ ය සමෙ වැඩී, 

චිත්ත නේගික මා සික බුද්ධිමය සංවර්ධ යට අවතීර්ණ නේ. 

7. සංවර්ධ යට පුද්ධෙලයා ජීවත් ව  පරිසරය විසින් එල්ල කර  බලපෑම අි මහත්ය. 

 

2-11 පුද්ධෙල සංවර්ධ යට බලපා  සාධක  

 



පුද්ධෙල සංවර්ධ ය නකනරහි බලපා  සාධක 4ක මන ෝ විද්යාඥයන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ඒවා  ම් 

(i) ආරය (Heredity) 

(ii) පරිසරය (Environment) 

(iii) පරිණිය (Maturation) 

(iv) ඉනෙනුම (Learning) 

 

(i) ආරය (Heredity) 

වර්ණක නද්ධහ හා ජා  මගින් එක පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට පුද්ධෙල ශාරීරික හා ෙි ලකෂණ 

ලැබීනම් ක්රියාවලිය ආරය  මින් හඳුන්වයි. 

 

 ආරනයන් උරුම ව  ලකෂණ 

(a) ඇනසේ වර්ණය, හිස නකසේ වර්ණය, රුිර ෙණය, ශරීර අවයව වල හැඩය හා කායික ලකෂණ 

(b) මන්ද් මා සික ද්රුවන් බිහිවීම ( විකෘි වර්ණ නද්ධහ නිසා) 

(c) සමහර නලඩ නරෝෙ නබෝවීම 

(d) බුද්ධිය ද් යම් තරමකට ආරනේ උරුම ව  බව අ  ය නිවුන් ද්රුවන් ඇසුරින් කර  ලද් 

පර්නේෂණ වලින් තහවුරු වී ඇත. 

 

(ii) පරිසරය (Environment) 

පිළිසිඳ ෙැනීනම් සිට මරණය ද්කවා ජිවින්නේ වර්ධ යට හා සංවර්ධ යට බලපෑම ඇි කර  නභෞික, 

සාමාජිය හා මා සික ය  සංකල්පිත නලෝකවල සමසේථ එකතුව පරිසරය නලස නිර්වච ය කර ඇත. 

තමා අවට ඇි විවිධ උත්නත්ජ යන්ට පුද්ධෙලයා මුහුණ දුන් ආකාරය අනුව ඒ තුළින් පුද්ධෙලයා හැඩ 

ෙැනස  අකාරය නලසටද් “පරිසරය“ යනුනවන් හැඳින්විය හැක. පරිසරය, අභයන්තර හා බාහිර පරිසරයන් 

නලසටද්  ැවත වර්ෙ කළ හැක. 

 

(ii)(a) අභයන්තර පරිසරය 

 



මවි කුස තුල දී ඇි වූ බලපෑම් නමහිදී වැද්ෙත් ව  බව මන ෝ විද්යාඥයන්නේ අද්හස නවයි. මවනේ වයස, 

මවනේ නපෝෂණය, මව ෙන් ා ලද් නබනහත් ද්රවය, මවනේ අයහපත් පුරුදු, මව විකිරණවලට භාජ ය වීම, 

මවට වැළ නද්  නරෝෙ, මව මුහුණ නද්  කම්ප  ය ාදිනයන් කළලයට ඇිව  බලපෑම් නමහිදී විසේතර 

නකනරයි. 

 

(b) බාහිර පරිසරය 

 

පුද්ධෙලයා මුහුණ නද්  නභෞිකමය, සමාජමය හා මා සික වශනයන් නමම පරිසරය වර්ෙ කළ හැක. 

 නභෞික පරිසරය 

ආහාර, ජලය, වාතය, නිවාස, නද්ධශගුණය වැනි අංශ නිනයෝජ ය නවයි. 

 සමාජ පරිසරය 

නම් යටනත් පවුල, පාසල, සමවිය කණ්ඩායම් ද්ැකවිය හැක. 

 මා සික පරිසරය 

තමා මුහුණ නද්  උත්නත්ජ යන්ට අනුව ඇිව  මා සික තත්වයයි 

 

ආරය හා පරිසරය පිළිබඳව විවිධ මත පැවියද් පුද්ධෙල සංවර්ධ යට ආරය හා පරිසරය අතර අන්තර් 

ක්රියාව නහේතු නකාට බලපෑම් ඇිනව  බව ද්ැ ට පිළිෙැන   මතය වී ඇත. 

 

(iii) පරිණිය (Maturation) 

 

පරිණිය යනු අභයන්තරව සිදුව  නම්රීමයි.  ැතනහාත් ජා  මගින් සැලසුම් ව ිබී සේවාභාවිකව සහ 

සේවයං සිද්ධධ ව සිදුව  නව සේ වීමයි. 

 

නමහිදී නිශේචිත වර්ධ ය අනුපිළිනවලකට අනුව සිරුනරහි ක්රමානුකූල වර්ධ යක සිදු නේ. අභයන්තර 

ඉන්ිය සාධක නමන්ම නපෝශණය හා නසෞඛය තත්වය වැනි අංශ වලින් සිදුවිය හැකි පරිසරනේ අහිතකර 

බලපෑම නිසා පරිණිය බාල විය හැක. නියමිත පරිණියට ලඟාව තුරු යම් යම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට 

ජීවියා අනපානහාසත් නේ. විනශේෂනයන්ම ඉනෙනීම සඳහා පරිණිය අවශය නවයි. එනහත් පරිණිය ඇි 



වන්නන් ඉනෙනීම නිසාම න ානේ. සෑම බිළි නද්කම එක සමා  පරිණත අනුපිළිනවලකට වර්ධ ය වුවත් 

සෑම බිළිනද්කම එක සමා  ඉනෙනුම් අත්ද්ැකීම් න ාලබයි. 

 

(iii) ඉනෙනුම (Learning)  

 

නබානහෝ මන ෝ විද්යාඥයන් ඉනෙනීම යනු අත්ද්ැකීම් නහේතු නකාට නෙ  පුද්ධෙල චර්යානවහි නහෝ 

චර්යාමය විභවයතාවයන් හි සානේකෂ වශනයන් ඇිව  සේථාවර නව සක නලසට නමය අර්ථ ද්කවනු 

ලබයි.  සමහර වර්ධ  අංශ තුළ ඉනෙනීනම් බලපෑම ඉතා අල්පය. උද්ා : නලසට ද්ත් ඒම, ද්ණ ෙෑමට නයාමු 

වීම, කථා කිරීමට පටන් ෙැනීම ද්ැකවිය හැකිය. අවශය පරිණියට පත් වූ පසු ළමයා න ානයක නද්ධ 

ඉනෙනීමට නපළනෙයි.  නම් නිසා පරිණිය ඉනෙනුනමන් නිද්හසේ බවත්, පරිණියත් සමෙ ඉනෙනීනම් 

හැකියාව ඇි ව  බවත් වටහා ෙැනීම ගුරුවරයකුට අතයවශය කරුණකි. 

 


