
 

එබ්රහම් මාස ්ලෝ  
 

 මාස ්ලෝ්ේ අවශ්යතා න්යාය 

 

අවශ්යතා මතය අනුව ළමා සංවර්ධනය කුඩා කල සිටම අවශ්යතා ඉටු වීම මත සිදුවන බව කියවේ.  

පුද්ගලයන් පසු කාළීනව සාපරාධි හැසිරීම් වලට වයාමුවනුවේ ළමා කාලය තුළදී ඔවුන්වේ මූලික 

අවශ්යතා සපුරාලීමට වෙමාපියන්, සමාජය අවපාවහාසත් වීම නිසා බව වමම නයායවයන් වපන්වා වෙනු 

ලබයි. බාලාපරාධකාරියන් පිරිසක් පිළිබඳ ව පර්වේෂණයක් කළ ඩබ්. එම්. වතෝමස් නැමැත්තා වේ 

අවශ්යතා නයාය පසුකළකදී එබ්රහම් මාස්වලෝ විසින් වඩාත් තර්කානුකූලව හා සංවිධානාත්මක වශ්වයන් 

සමාජයට ඉදිරිපත් කර ඇත.  එය අවස්ථා ධූරාවලි 8 කින් සමන්විතය. 

 

 



අවශ්යතා ධුරාවලිවේ පහල ස්ථරවයහි ඇති අවශ්යතා මූලික අවශ්යතා වන අතර ඉහළ ස්ථරවේ (5,6,7,8) 

ඉහළ අවශ්යතාවයක් වපන්නුම් කරනු ලබයි. මුලින්ම අවශ්යතා 5 ක් වලස ඉදිරිපත් වූ අවශ්යතා මතය 

මාස්වලෝ වේ මරණවයන් පසු අවශ්යතා 8 ක් ෙක්වා සංවර්ධනය වී ඇත. 

1) කාය ජීවී අවශ්යතා (Physiological needs)  

ආහාර, ජලය ,නින්ෙ , විවේකය, ශ්ාරිරික පහසුව වබවහත් වහත්්, ලිංගික අවශ්යතා ආදි වද් මින් පිළිඹිබු 

වවයි. 

2) රැකවරණ අවශ්යතා (Safety needs) 

3) ආරක්ෂාව, සැප පහසුව, ස්ථාවර බව, පාරිසරික, සමාජීය , ශ්ාරීරික ආරක්ෂාව, සාමය, නිෙහවස ්

ජීවත් වීමට ඇති ඉඩකඩ, ආර්ික ස්ථාවරභාවය, රැකියාවේ ස්ිරත්වය වමයින් ෙැක්වවයි. 

4) පිළිගැනීම හා ආෙර අවශ්යතා (Love & affection needs) 

සමාජ පිළිගැනීම , වසවනහස, පවුවේ අසේවැසි සුහෙ බව, මිතුරු ඇසුර, පාසවේ, වැඩ වපාවත් ඇති 

යහපත් සබඳතා මින් අෙහස ්වකවර්.  

(iv) ස්වාභිමානී අවශ්යතා (Self esteem needs) 

 

ස්ව අභිමානය, ස්ව ආත්ම ගරුත්වය, තත්වය, නම්බුව , ගරුත්වය , අගය කිරීම, පිළිගැනීම , නායකත්වය, 

වගකීම , කීර්තිය , ප්රසිද්ධිය ආත්ම ශ්ක්තිය මින් කියැවේ. 

 

(v) ප්රජානන අවශ්යතා (Cognition needs) 

වටපිටාව, පරිසරය, වලෝකය, විශ්්වය ෙැන ගැනීම, වත්රුම් ගැනීම, අවවබෝධය මින් නිවයෝජනය වේ. 

 

 (vi) වසෞන්ෙර්යය අවශ්යතා (Aesthetic needs) 

ගැළපිම , අනුපිළිවවළ, අලංකාරය , වසෝබාව, චමත්කාරය, වින්ෙනය ,රසාස්වාෙය , අගය කිරීම මින් 

කියැවේ. 

 (vii) ආත්ම පූර්ණ අවශ්යතා (Self Actualization needs) 

ආත්ම විශ්්වාසය, ආත්ම සාධනය, අඛණ්ඩ වර්ධනය, අභිවයෝග ජය ගැනීම, තෘප්තතිමත් බව ඉහළ අවප්තක්ෂා 

ඉටුවීම මින් අෙහස් වේ. 

 



(viii) උත්තරණ අවශ්යතා (Transcendence needs) 

සද්භාවයට පැමිණීම, සත් භාවී සාරධර්ම සත්භාව ප්රජානනය, ප්රඥාව ලැබීම, යථා භූත ඥානය මින් 

නිවයෝජනය වවයි.  මාස්වලෝට අනුව ප්රජානනය පහළ සහ ඉහළ යනුවවන් වකාටස් 2කි. පහළ ප්රජානනය 

යනු තමන්වේ පැවැත්ම සඳහා ඉවගනුම, ෙැනුම වසායා යාම වලසට සලකනු ලබයි. ඉහළ ප්රජානන 

මට්ටම යනු පරවතරට ගිය ගැඹුරු අවස්ථාවකි. බුදු ෙහවම් වපන්වන ප්රඥාව වැනි  සංකේපවයහි වලෝකය 

ඇති සැටිවයන් ෙැකීමකි. මිනිසුන් හැසිවරන, කටයුතු කරන ආකාර වෙස බැලීවම්දි ඔවුන්වේඅවශ්යතා 

ඉටුවී ඇති ෙැයි නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර ඒ අනුව ඔවුන්වේ වපෞරුෂ වර්ධනවේ ඇති වර්ධනය ෙ 

දුබලතා ෙ අවවබෝධ කර ගත හැක. 

                                                   වමහිදී ගුරුවරයකුට අඩු වරප්රසාෙ සහිත ෙරුවන්වේ අධයාපනික මට්ටම 

නංවාලීමට වමම අවශ්යතා නයාය උපවයෝගී කර ගනිමින් අොළ පරිදි තම ඉවගනුම් ක්රමවේෙ සකස් කර 

ගැනීම පහසුවක් වනු ඇත. වම් අනුව මන් ෙ වපෝෂණය , මන්ෙ බුද්ධික භාවයට වහ්තුවන බව වත්රුම් 

ගැනීවමන් ෙරුවන්වේ සාධන මට්ටම පහළ ගිය විට ඔවුන්හට බැන වැඳීම් තර්ජන වනාකළ යුතු බවත් ඒ 

සඳහා ප්රතිකර්ම තමන්ට හැකි අයුරින් ගත යුතු බවත් ගුරුවරුන් වත්රුම් ගත යුතුව ඇත. තුන් වන 

වලෝකවේ රටවල ළමුන්ට වෙමාපිය රැකවරණය ෙ අවශ්ය පමණට වනාලැවබන බව වනාරහසකි. පවුේ 

සංස්ථාව බිඳ වැටීවමන් ළමයා අසරණ වන බවත් එවිට ඔවුන්වේ ඉවගනීමට ඇති උනන්දුව පහව යන 

බවත් ගුරුභවතුන් වටහා වගන ඒ අනුව ළමා සුරක්ිතභාවය ඇතිවන අයුරින් ක්රියා කිරීමට වග බලා ගත 

යුතුව ඇත. 


