
 

 

සිග්මන්  ප්රොයිඩ් 

  

ළමො සංවර්ධනය පිළිබඳ සිග්මන්  ප්රොයිඩ්ප්ග් මප්නෝ විශ්ප්ේෂණවොදී නයොය 

 

සිග්මන්  ප්රොයිඩ්ප්ග් න්යොයට අනුව ළමො සංවර්ධන්යට ප්ෙළින්ම අදොළ වන්ප්න් මප්න්ෝ ලංගිෙ සංවර්ධන් 

අවධි ප්ේ. ප්මම මප්න්ෝ ලංගිෙ සංවර්ධන් අවධි  ප්ේරුම් ගැනීමට පුද්ගල ප් ෞරුෂ වුහය පිළිබඳ මන්ො 

වැටහීමක් ප්ෙප්න්කුට අවශ්ය වනු ඇත. වයස අවු 5 වන් විට පුද්ගල ප් ෞරුෂය වැඩී අවසන් බව 

ප්රොයිඩ්ප්ග් මතය වන් අතර බොල ෙොලය තුළ ඇතිවන් ඌන්තො ප්හෝ රබලතො ප් ෞරුෂප්යහි අඩු වැඩි විම 

ප්ෙප්ර් බල ොන් බවේ ඒ අනුව වැඩුනු පුද්ගලයොප්ග් ප් ෞරුෂය තීරණය වන් බවේය.  ප්මය  ැහැදිල 

කිරීමට Id (ඉඩ්) , Ego (ඊප්ගෝ) සහ සු ර් ඊප්ගෝ (Super Ego) යන් සංෙල්  ඔහු ප්යොදො ප්ගන් ඇත. 

 

 Id (ඉඩ්) 

ප්මය උ ප්ේදීම මන්ප්සේ  වතින් මුල්ම ප්හවේ ආරම්භෙ අ රිණත , ආප්ේගොේමෙ සහ අප්හේතුවොදී ශ්ක්ති 

සංචිතයයි.   තමො තුළ ඇතිවන් අවශ්යතො හො වහො ඉටු ෙරගැනීප්මන් සංතෘප්තතිය ළඟොෙර ගැනීම ඉඩ් ප්ග් 

අප්ප්තක්ෂොවයි. පුද්ගල අවිඥොනිෙ මන්ස ප්මයින්  

නිරූ ණය වන් අතර ප් ෞරුෂප්ේ ඉතො බලවේ ම, විශ්ොලතම අංශ්ය ප්ලසටද  ප්රොයිඩ් ප් න්වො ප්දනු ලබයි.  

“සුබප්ේදන් මූලධර්මය” අනුව ඉඩ් ප්ග් එෙම අභිලොෂය තම ආශ්ොවන් සංතර් න්ය කිරීමයි.  හේ මට්ටප්ම් 

ආශ්ොවන්  වො අමු අමු ප්ේ ඉටු ෙර ගැනීමට ඉඩ් යේන් දරයි. මුළුමනින්ම ආේම ප්ක්න්ිය ආේමොර්ථෙොමී 

හැසිරීමක් ඉඩ් ප්ගන් විදයොමොන් ප්වයි. 



ඉඩ් බලප්ේගය තමන්ට රිසි  රිදි ක්රියොේමෙ වුවප්හොේ පුද්ගලයො තම ශිෂේට සම් න්න් භොවය ඉක්මවො යන් 

අශීලොචොර පුද්ගලයකු බවට ද  ේ ෙරවනු ලබයි.  ොලන්යකින් ප්තොරව ඉඩ් ප්ග් ක්රියොෙොරීේවය 

පුද්ගලයොට ප්මන්ම සමොජයටද හොනිදොයෙය. ළමො ෙොලප්ේ යට ේ ෙරන් ලද ප්න්ොප්යකුේ මප්න්ෝ ලංගිෙ 

අේදැකීම් ප්මන්ම ආක්රමණශිල ආප්ේග ද ඉඩ් සංසේෙොරය තුළ  ැවතිය හැකි බවට ප්රොයිඩ් ප් න්වො ප්දයි. 

 

 ඊප්ගෝ (Ego) 

 

ඊප්ගෝ මන්ස තුළ සංවර්ධන්ය වන් ප්දවන් ප්ෙොටසයි. සැලසුම් කිරීම, ප්හේතු ප්සවීම, ගැටළු විසඳීම සහ “ඉඩ් 

”  ොලන්යට ඊප්ගෝට හැකියොව ඇත. ඊප්ගෝ සතු රධොන් ෙොර්ය ඉඩ්ප්ග් ආප්ේග බොහිර  රිසරයට ගැළප් න් 

ප්ලසට මුදො හැරීමට ඉඩ සැලසේවීමයි. ඊප්ගෝ වඩොේ නිප්යෝජන්ය ෙරනුප්ේ විඥොන්ය සහ උ විඥොන්යයි. 

ඊප්ගෝ මූලධර්මවල ට අනුව ෙටයුතු ෙරයි. නීති රීති චොරිත්ර වොරිත්ර පිළිබඳව සළෙො බලයි. ඊප්ගෝ, ආේමය, 

 හන් සිත, උඩු සිත යන් විවිධ න්ම්වලන් ද හඳුන්වනු ලබයි. ප්මහිදී සළෙන් ආේමය ආගම් වයවහොරප්ේ 

එන් ආේමීය සංෙල් ය ප්න්ොවන් බවට ප්රොයිඩ්  ැහැදිල ෙර ඇත. 

 

  සු ර් ඊප්ගෝ ( Super Ego) 

 

මන්ප්සේ සංවර්ධන්ය වන් තුන්වන් ප්ෙොටසයි. ප්මය ඊප්ගෝ හි ප්ෙොටසේෙරුප්වකු ප්ලසටේ ක්රියො ෙරන් අතර 

පුද්ගල සදොචොර අංශ්ය (Moral) නිප්යෝජන්ය ෙරනු ලබයි. ළමයො සිරිේ විරිේ අගයන් ඉප්ගනීමට  ටන් 

ගේ විට සු ර් ඊප්ගෝ සංවර්ධන්ය ආරම්භ ප්වයි. හෘද සොක්ිය (On science) සහ ඊප්ගෝ  රමේවය (Ego  

ideal) යනුප්වන් සු ර් ඊප්ගෝ  ප්ෙොටසේ 2කින් යුක්ත ප්වයි. (Morality Principles) සදොචොර මූලධර්ම 

රමුඛේවප්ේ  ලො සු ර් ඊප්ගෝ සළෙනු ලබන් අතර මිනිසේ ප් ෞරුෂප්ේ ඉහළම සදොචොර තේවයට ප්මමගින් 

ළඟොවිය හැෙ.  සු ර් ඊප්ගෝ මොන්සිෙේවය ඇති පුද්ගලයන් තීරණ ගැනීප්ම්දී ප්හොඳ, න්රෙ, සොධොරණය, 

අසොධොරණය, යුක්තිය, අයුක්තිය, යුතුෙම, වගකීම ආදී වශ්ප්යන් විවිධ අංශ් සළෙො බලො  රමොදර්ශීව 

සදොචොරොේමෙ ව ජීවේ විය යුතු ආෙොරයට නිවැරදිව තීරණ ප්ගන් ෙටයුතු ෙර  ප්රේෂේඨේවය ෙරො ළඟො 

වීමට උේසොහ ගනු ලබයි.  

ප්රොයිඩ්ප්ග් ළමො සංවර්ධන් අවධි අවසේථො, පුද්ගල ප් ෞරුෂප්ේ මප්න්ෝ ලංගිෙ වර්ධන්යන් පිළිබඳවද  හත 

ප් ප්න්න්  රිදි සළෙො බලො ඇත.  

 

 

 

 



i. මුඛීය අවධිය   ( උ  ප්ේ සිට අවුරුදු 02 දක්වො)  (Oral Phase)  

ප්මම අවධිප්ේදී ළමයො සතුට ලබන්ප්න් මුඛය මුල් ෙරප්ගන්ය. ආහොර ගැනීම, කිරි උරො බීම , විප්රෝධය   

 ෑම නිදසුන් ප්ලසට ප් න්විය හැෙ. ප්රොයිඩ්ට අනුව ප්මම අවධිප්ේ කිරි ඉරීම ෙරනුප්ේ කුසගින්න් 

සඳහොම ප්න්ොප්ේ. එප්සේ ඉරීම සමඟ සිදුවන් තළු මැරීම, ප්තොලෙට ප්ලව ෙෑම මගින් ද ළමයො තෘප්තතිමේ 

ප්ේ.  

මුඛීය අවධිප්ේදී ප්න්ොසළෙො හරිනු ලබන් දරුවන්ප්ග් සු ර් ඊප්ගෝ නිසි ප්ලස වර්ධන්ය ප්න්ොවන් බවටද අධි 

ආරක්ෂොව ලබො දීප්මන් සු ර් ඊප්ගෝ අවශ්ය  මණට වඩො බලවේ වන් බවටද, ප්රොයිඩ් ප් න්වො ප්දයි. ප්මම 

අන්ත 2ම මොන්සිෙව ප්යෝගය ප්න්ොවන් බවේ, මධයසේථ මට්ටම සුභවොදී ප් ෞරුෂයෙට මඟ ප් න්වන් 

බවටේ ඔහු වැඩි දුරටේ සඳහන් ෙරයි. 

 

ii.  ගුද අවධිය   ( අවු. 2 – 4 )  (Anal Phase)  

ප්ම් අවධිප්ේදී දරුවො මළ හ කිරීප්මන් හො මූත්රො කිරීප්මන් සතුටක් ලබයි. වැසිකිළි පුහුණුව ලබන්ප්න් ද  

ප්ම් අවධිප්ේය. ප්දමොපියන්ප්ග් ප්න්ොදැනුවේෙම ප්හේතුප්වන් ප්මම අවධිප්ේදී ළමයොට මළ හ චොරිත්ර 

ඉක්මණින් හුරු කිරීමට යෑප්මන් ඔහුට විඳීමට අප්ප්තක්ිත සතුට ප්හෝ තෘප්තතිය ප්න්ොමැති වී යෑමයි. ප්ම් 

නිසො ඇති වන් අප්ප්තක්ෂො භංගේවප්යන් ළමයො තුළ මුරන්ඩුෙම, යමක් ප්න්ොෙර සිටීම (මළ හ) සහ 

ක්රමවේ බවට විප්රෝධය  ෑම වැනි ප් ෞරුෂ ගැටුම්  හළ ප්වයි.  

 

iii. ලංග රූපිත අවධිය   ( අවු. 4 – 6 )  (Phallic Phase)  

 

ප්මම අවධිප්ේදී ළමයො ආසේවොදය, සතුට ලැබීමට තම ලංගය ප්ෙප්ර් ප්යොමු වන් බව   ප්රොයිඩ් ප් න්වො 

ප්දයි.පිරිමි ළමුන් ඊඩි සේ සංකීර්ණය (oedipus) ද, ගැහැණු ළමුන් ඉප්ලක්රො සංකීර්ණය (Electra) ද,  සු 

කිරීමට ප්මවිට සිදු ප්වයි.  

තමොප්ග් ලංගය අත ත ගෑම, සේ ර්ශ්ය, ඒවො ක්රියොේමෙ වන් අයුරු නිරීක්ෂන්යෙර වින්දන්යක් ලබයි. එය 

රදර්ශ්න්ය කිරීමට ප්මන්ම අන්යන්ප්ග් ලංග නිරීක්ෂණයට ද  ෙැමැේතක් දක්වයි.  ප්මෙලදී සේී - පුරුෂ 

ලංග ප්ේදය පිළිබඳව කුතුහලය විවෘත ප්වයි. ප්මය මප්න්ෝ ලංගිෙ ළඳ ප්බොළඳ භොවප්ේ ලක්ෂණයන් මිස 

ලංගිෙ ආශ්ොවන් ප්හෝ රජන්න්ය අරමුණු ප්ෙොට ගේ තේවයක් ප්න්ො වන් බව ද   ප්රොයිඩ් ප් න්වො ප්දයි. 

 

iv. ගුප්තත ප්හවේ නිලන් අවධිය   ( අවු. 6 – 12 )  (Latency Period)  

 

ප්මෙල සොමොන්ය ප් ෞරුෂ ලක්ෂණ සම්ූර්ණ ප්වයි. ලංගිෙ ආප්ේග තොවෙොලෙව යට ේ ෙරගත හැකි 

වයසකි. ඉප්ගනීමට හො ක්රීඩොවට වැඩි න්ැඹුරුතොවයක් දක්වන් ෙොලයකි. පිරිමි-ගැහැණු සම්බන්ධතො 



 ැවැේවීමද ප්මෙල තවේ වි ප්ශ්ේෂ ලක්ෂණයකි. ක්රියොෙොරෙම් වලදී ගැහැණු පිරිමි ප්වන් ප්වන්ම 

ෙණ්ඩොයම් ගැප්සනු දැකිය හැකි අතර මිර ෙණ්ඩොයම් දැකිය හැකි ප්න්ොප්ේ. 

 

v. වෘද්ධ ෙොම ප්හවේ වැඩිහිටි අවධිය (අවු 12 න්  සු) Period of Adult sex – Genital Stage) 

 

ප්ම් වන් විට න්ව ප්යොවුන් වියට ළමයො ළඟොවී ඇත. ලංගිෙ  රිණතිය සිදු වන් අතර විරුද්ධ ලංගිෙයන් 

ප්ෙප්රහි අවධොන්ය ප්යොමු ෙරයි. ලංගිෙ චර්යොවන් හො ඒ පිළිබඳ වින්යක් හො වගකීමක් ප්ගොඩ න්ගො 

ගැනීමක් ද සිදු ප්ේ. ප්ම් වන් විට ළමයොප්ග් ලංගිෙ භූමිෙොව නියත ප්ලසටම රසොරණයට  ේ ප්වයි. එහි 

රතිඵලයක් ප්ලසට ලංගිෙ සබඳතො, සේවලංගිෙ ආසේවොදය යන්ොදිය සහ තම හෘද සොක්ිය අතර බර තළ 

ගැටුම් ප්මන්ම බිය සංකූලතො ද හට ගනී. 

 

5. මොසේප්ලෝප්ග් අවශ්යතො න්යොය 

 

අවශ්යතො මතය අනුව ළමො සංවර්ධන්ය කුඩො ෙල සිටම අවශ්යතො ඉටු වීම මත සිදුවන් බව කියප්ේ.  

පුද්ගලයන්  සු ෙොළීන්ව සො රොධි හැසිරීම් වලට ප්යොමුවනුප්ේ ළමො ෙොලය තුළදී ඔවුන්ප්ග් මූලෙ 

අවශ්යතො සපුරොලීමට ප්දමොපියන්, සමොජය අප් ොප්හොසේ වීම නිසො බව ප්මම න්යොයප්යන් ප් න්වො ප්දනු 

ලබයි. බොලො රොධෙොරියන් පිරිසක් පිළිබඳ ව  ර්ප්ේෂණයක් ෙළ ඩේ. එම්. ප්තෝමසේ න්ැමැේතො ප්ග් 

අවශ්යතො න්යොය  සුෙළෙදී එබ්රහම් මොසේප්ලෝ විසින් වඩොේ තර්ෙොනුකූලව හො සංවිධොන්ොේමෙ වශ්ප්යන් 

සමොජයට ඉදිරි ේ ෙර ඇත.  එය අවසේථො ධූරොවල 8 කින් සමන්විතය. 

අවශ්යතො ධුරොවලප්ේ  හල සේථරප්යහි ඇති අවශ්යතො මූලෙ අවශ්යතො වන් අතර ඉහළ සේථරප්ේ (5,6,7,8) 

ඉහළ අවශ්යතොවයක් ප් න්නුම් ෙරනු ලබයි. මුලන්ම අවශ්යතො 5 ක් ප්ලස ඉදිරි ේ වූ අවශ්යතො මතය 

මොසේප්ලෝ ප්ග් මරණප්යන්  සු අවශ්යතො 8 ක් දක්වො සංවර්ධන්ය වී ඇත. 

1) ෙොය ජීවී අවශ්යතො (Physiological needs)  

ආහොර, ජලය ,නින්ද , විප්ේෙය, ශ්ොරිරිෙ  හසුව ප්බප්හේ ප්හේේ, ලංගිෙ අවශ්යතො ආදි ප්ද් මින් 

පිළිඹිබු ප්වයි. 

2) රැෙවරණ අවශ්යතො (Safety needs) 

3) ආරක්ෂොව, සැ   හසුව, සේථොවර බව,  ොරිසරිෙ, සමොජීය , ශ්ොරීරිෙ ආරක්ෂොව, සොමය, නිදහප්සේ   

ජීවේ වීමට ඇති ඉඩෙඩ, ආර්ිෙ සේථොවරභොවය, රැකියොප්ේ සේිරේවය ප්මයින් දැක්ප්වයි. 

 

 



4) පිළිගැනීම හො ආදර අවශ්යතො (Love & affection needs) 

සමොජ පිළිගැනීම , ප්සප්න්හස,  වුප්ල් අසල්වැසි සුහද බව, මිතුරු ඇසුර,  ොසප්ල්, වැඩ ප් ොප්ේ 

ඇති යහ ේ සබඳතො මින් අදහසේ ප්ෙප්ර්.  

(iv) සේවොභිමොනී අවශ්යතො (Self esteem needs) 

සේව අභිමොන්ය, සේව ආේම ගරුේවය, තේවය, න්ම්බුව , ගරුේවය , අගය කිරීම, පිළිගැනීම , 

න්ොයෙේවය, වගකීම , කීර්තිය , රසිද්ධිය ආේම ශ්ක්තිය මින් කියැප්ේ. 

(v) රජොන්න් අවශ්යතො (Cognition needs) 

වටපිටොව,  රිසරය, ප්ලෝෙය, විශ්ේවය දැන් ගැනීම, ප්ේරුම් ගැනීම, අවප්බෝධය මින් නිප්යෝජන්ය 

ප්ේ. 

 (vi) ප්සෞන්ධර්යය අවශ්යතො (Aesthetic needs) 

ගැළපිම , අනුපිළිප්වළ, අලංෙොරය , ප්සෝබොව, චමේෙොරය, වින්දන්ය ,රසොසේවොදය , අගය කිරීම 

මින් කියැප්ේ. 

 (vii) ආේම ූර්ණ අවශ්යතො (Self Actualization needs) 

ආේම විශ්ේවොසය, ආේම සොධන්ය, අඛණ්ඩ වර්ධන්ය, අභිප්යෝග ජය ගැනීම, තෘප්තතිමේ බව ඉහළ 

අප්ප්තක්ෂො ඉටුවීම මින් අදහසේ ප්ේ. 

(viii) උේතරණ අවශ්යතො (Transcendence needs) 

සද්භොවයට  ැමිණීම, සේ භොවී සොරධර්ම සේභොව රජොන්න්ය, රඥොව ලැබීම, යථො භූත ඥොන්ය මින් 

නිප්යෝජන්ය ප්වයි.  මොසේප්ලෝට අනුව රජොන්න්ය  හළ සහ ඉහළ යනුප්වන් ප්ෙොටසේ 2කි.  හළ 

රජොන්න්ය යනු තමන්ප්ග්  ැවැේම සඳහො ඉප්ගනුම, දැනුම ප්සොයො යොම ප්ලසට සලෙනු ලබයි. 

ඉහළ රජොන්න් මට්ටම යනු  රප්තරට ගිය ගැඹුරු අවසේථොවකි. බුදු දහප්ම් ප් න්වන් රඥොව වැනි  

සංෙල් ප්යහි ප්ලෝෙය ඇති සැටිප්යන් දැකීමකි. මිනිසුන් හැසිප්රන්, ෙටයුතු ෙරන් ආෙොර ප්දස 

බැලීප්ම්දි ඔවුන්ප්ග්අවශ්යතො ඉටුවී ඇති දැයි නිරීක්ෂණය ෙළ හැකි අතර ඒ අනුව ඔවුන්ප්ග් 

ප් ෞරුෂ වර්ධන්ප්ේ ඇති වර්ධන්ය ද දුබලතො ද අවප්බෝධ ෙර ගත හැෙ. 

ප්මහිදී ගුරුවරයකුට අඩු වරරසොද සහිත දරුවන්ප්ග් අධයො නිෙ මට්ටම න්ංවොලීමට ප්මම 

අවශ්යතො න්යොය උ ප්යෝගී ෙර ගනිමින් අදොළ  රිදි තම ඉප්ගනුම් ක්රමප්ේද සෙසේ ෙර ගැනීම 

 හසුවක් වනු ඇත. ප්ම් අනුව මන් ද ප් ෝෂණය , මන්ද බුද්ධිෙ භොවයට ප්හේතුවන් බව ප්ේරුම් 

ගැනීප්මන් දරුවන්ප්ග් සොධන් මට්ටම  හළ ගිය විට ඔවුන්හට බැන් වැඳීම් තර්ජන් ප්න්ොෙළ යුතු 

බවේ ඒ සඳහො රතිෙර්ම තමන්ට හැකි අයුරින් ගත යුතු බවේ ගුරුවරුන් ප්ේරුම් ගත යුතුව ඇත. 

තුන් වන් ප්ලෝෙප්ේ රටවල ළමුන්ට ප්දමොපිය රැෙවරණය ද අවශ්ය  මණට ප්න්ොලැප්බන් බව 

ප්න්ොරහසකි.  වුල් සංසේථොව බිඳ වැටීප්මන් ළමයො අසරණ වන් බවේ එවිට ඔවුන්ප්ග් ඉප්ගනීමට 

ඇති උන්න්දුව  හව යන් බවේ ගුරුභවතුන් වටහො ප්ගන් ඒ අනුව ළමො සුරක්ිතභොවය ඇතිවන් 

අයුරින් ක්රියො කිරීමට වග බලො ගත යුතුව ඇත. 


