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     ପଠନର ଉେ ଶ : 
 
 ାମ  ସମାଜଶା କୁ ଅ ୟନର େ ରୂେପ ଉପ ାପନା କରବିାକୁ ଗରୁୁ  ଦାନ କରବିା  
 ାମ  ସମାଜଶା କୁ ପରଭିାଷିତ କରବିା ଓ ବ ନା କରବିା 
  ଏହାର େବଶୖି , ପରସିର ଓ ଯଥାଥତା ସଂପକେର ପାଠକ ୁ  ପରଚିତି କରାଇବା 
 ଭାରତୀୟ ପରେି ୀେର ଏହ ିେ ର ଯ଼ଥାଥତାକୁ ଜାଣିବା   
  

1.1 ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିଚୟ (Rural Sociology: An Introduction) : 
  ାମା ଳେର ସାମାଜକି ଜୀବନର ଅ ୟନ ସହତି ସଂ ି  ବା ‘ ାମ  ସମାଜଶା ’ 

ସମାଜବି ାନର ଏକ ଉପେ  ରୂେପ ସୁପରିଚତି। 1910 ମସିହାେର ଆେମରିକା ିତ ଜାତୀୟ କୃଷି 
ବଭିାଗ ଓ ଲ ା - ା  କୃଷି ବି ବଦି ାଳୟ ମହାବଦି ାଳୟର ମିଳତି ଉଦ ମେର ଯୁ ରା େର ଏହ ିେ ର 
ଶଭୁାର  େହାଇ ଲା। ମା  ଆଜ ିଏହ ି ାମ  ସମାଜଶା  ସାରା ପୃ ବୀେର ସୁପରିଚତି ଓ ସ ିୟ। ଖାଦ  
ଓ କୃଷି ସମ ତି ସମାଜବି ାନ ାମ  ସମାଜଶା ର ଅନ ତମ ାନାକଷଣ େ  ଏବଂ ଏହ ିେ  ଏେବ 
କୃଷି ଉ ାଦନର ଅଥନୀତ ି ସଂପକୀତ କାଯ  କରିଆସୁଛ।ି ଏହା ବ ତୀତ - ାମା ଳରୁ େଲାକମାନ ର 
ପଳାୟନ ଓ େସମାନ ର ଅନ ାନ  େ େର  ନେିୟାଜନ, ପାରିପା କ ସମାଜବି ାନ, ସୁେଯାଗ 
ଅନୁେ ରିତ ବକିାଶ, ସବସାଧାରଣ ଭୂ-ନୀତ,ି ତଥାକ ତ “ସହରା ଳ ଅଭିବୃ ”ି ର ବକିାଶ, ସାମାଜକି 
ବଶିୃ ଳା, ସୁବଧିା ଅନୁେ ରିତ ବକିାଶ ସହତି ଜ ଲ, ଖଣି, ମାଛଧରା ଓ ଅନ ାନ  େ  ଭଳ ି ାକୃତକି 
ସଂପଦ ସମ ତି ସମାଜବି ାନ, ାମ  ସଂ ତୃରି େବଶୖି , ାମା ଳର ଚକିି ା ଓ ଶି ା ନୀତ ିଆଦ ିଏହ ି
େ ର ଅ ୟନର ଅ ଭୁ  ଅଟ ।ି ବହୁ ାମ  ସମାଜଶା ୀ ଏେବ ବକିାେଶାନଖୀ ଅ ୟନ, େଗା ୀଗତ 
ଅ ୟନ, େଗା ୀଗତ ବକିାଶ ଏବଂ ପାରିପା କ ଉ ୟନ େ େର କାମ କରିଆସୁଛ ।ି ଅଥା  ଏହ ି
ତୃତୀୟ ବି  ଏେବ ବ ାପକ ଓ ବି ୃତ ଗେବଷଣାର ଅେପ ା ରଖଛୁ।ି  
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  ାମ  ସମାଜଶା   ବା ସମାଜବି ାନ ଶ ରୁ ବୁଝାପଡୁଛ ି େଯ ଏହ ି େ  ାମ  ସମାଜ, ାମ  
ସାମାଜକି ବ ବ ା ଓ ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନର ଅ ୟନ ସହତି ଜଡତି। ାମ  ସମାଜ ମୁଖ ତଃ କୃଷି 
ଉପେର ନଭିରଶୀଳ େହାଇ ବାରୁ ାମ  ସମାଜଶା  ମ  କୃଷକ ସମାଜ ଉପେର ଚି ା କଟ କରିଥାଏ। 

ାମ  ସମାଜେର ସାମାଜକି ସଂରଚନା, କାଯ ଧାରା, ସାମାଜକି ଗତବିି , ଏବଂ ସାମାଜକି ରୀତନିୀତେିର 
ଅେନକ େଭଦ ରହଛି।ି େସହପିରି ସହରୀ ସମାଜ ଓ ାମ  ସମାଜ ଭିତେର ବହୁ ପାଥକ  ରହି େଲ େହଁ 

ାମ  ସମାଜଶା  ାମ  ସମାଜର ଅ ୟନ ଉପେର େଯା  େଦଇଥାଏ। ଏଣୁ, ାମ  ସମାଜଶା କୁ 
ବେିଶଷଭାେବ ାମାଂଚଳର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅ ୟନପାଇଁ ପରିକ ନା କରାଯାଇଛ।ି ଏ େର ାମ  ସମାଜ 
ବ ବ ା ଓ ସମାଜେର ତାହାର ନି କ କାଯ କାରିତାକୁ ଅ ୟନ କରାଯାଇଥାଏ।  ାମ  ସମାଜଶା  

ାମଗୁଡକି ସହତି ସଂ ି  ବାରୁ ାମା ଳର ଦୃ ିେକାଣ, ଏହାର କାଯ ଧାରା, ସ ଖୁୀନ େହଉ ବା 
ବଭିି  ସମସ ା ଓ ଏହ ି ସମସ ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ କ ଆହାନକୁ ଗୁରୁ  େଦଇଥାଏ। ାମ  
ସମାଜଶା  ାମଗୁଡକିେର ଗଡଆିସୁ ବା ବଭିି  ସମସ ାର ଉପଯୁ  ସମାଧାନ ଓ ତାହାର ସଂପୂ  
ଉନଳନ ପାଇଁ ପଥ ଦଶନ କରିଥାଏ। 

1.2 ାମ  ସମାଜଶା ର ସଂ ା (Definition of Rural Sociology) :  
  
1. ସା  ସନ (Sanderson)  ଦୃ ିେର, ାମ  ସମାଜଶା  େହଉଛ ି ାମ  ପରିେବଶେର ବା 

ାମ  ଜୀବନର ସମାଜବି ାନ (“Rural sociology is the sociology of rural life in 
the rural environment”)।   

2. ବଟା  ମତେର (Bertand), ାମ  ସମାଜଶା  େହଉଛ ି ାମ  ପରିେବଶେର ମାନବୀୟ 
ସଂପକର ଅ ୟନ (“Rural sociology is that study of human relationships in 
rural environment”)।   

3. ଟ.ି ଏ . ି  (T.L. Smith) କହ  ି- ାମା ଳର ସାମାଜକି ସଂପକ ଅ ୟନରୁ ା  େହାଇ ବା 
ସମାଜେବୖ ାନକି ତଥ  ଓ ନୟିମକୁ ାମ  ସମାଜଶା  ରୂେପ ଅଭିହତି କରାଯାଇପାେର ( 
“Such sociological facts and principles as are derived from the study of 
rural social relationships may be referred to as rural sociology”)।   
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4. ଏ . ଏ . ଚାପିନ(F.S Chapin)  ଦୃ ିେର, “ ାମ  ଜୀବନର ସମାଜତ  େହଉଛ,ି ାମ  
ସମାଜେର ବା ାମ  ଜନସଂଖ ା, ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନ ଓ ାମ  ସାମାଜକି ିୟାର 
ଏକ ଅ ୟନ” ( “The sociology of rural life is a study of rural population, 
rural social organization, and the rural social processes operative in rural 
society”)।   

5. ଏ.ଆର. େଦଶାଇ (A.R.Desai) ାମ  ସମାଜଶା କୁ ଏହରୂିେପ ଅଭିହତି କରିଛ ,ି :- “the 
science of the laws governing the specific Indian rural and social 
organization has still to be created. Such a science is, however, the basic 
premise for the renovation of the Indian rural society, as indispensable for 
the renovation of the Indian society as a whole”.  

 
 ଏହସିବୁ ପରିଭାଷାରୁ  େହଉଛ ିେଯ ାମ  ସମାଜଶା  ାମ  ସମାଜେର ଗଢ ିଉଠୁ ବା ସାମାଜକି 

ିୟା- ତି ିୟା, ସାମାଜକି-ସଂ ାନ, ସାମାଜକି-ଗତବିି  ଓ ସାମାଜକି-ପରିବ ନର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 
ଏ େର ାମା ଳର ସାମାଜକି ସଂ ାନ, ସଂରଚନା ଓ ାପିତ-ବ ବ ାର ଅ ୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ  
ଦଗିରୁ କହବିାକୁ ଗେଲ, ାମ  ସମାଜଶା  ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନର ତଫିଳନ ରୂେପ କାଯ  କରିଥାଏ 
ଏବଂ ଏହା ାମ  ସମାଜକୁ ପରିଚାଳତି କରୁ ବା ଚଳତି ବ ବହାର ଓ ମୂଲ େବାଧକୁ େଯାଗାଇ 
େଦଇଥାଏ। ସେବାପରି ଏହା ାମା ଳର ବ ିବେିଶଷ  ଜୀବନଧାରା ଓ େସମାେନ ସହରୀ ବ ି ଠାରୁ 
େଯଉଁସବୁ ଦଗିରୁ ଅଲଗା ବା ନଆିରା, େସ ସଂପକେର ଏକ  ଚି  ଦାନ କରିଥାଏ।  

 
1.3  ାମ  ସମାଜଶା ର ଉ ବ (Emergence of Rural Sociology):  1950 ମସିହାର ଆର  େବଳକୁ, ସମାଜଶା ୀ ଓ ସାମାଜକି ନୃତ ବି  ାମ  ସମାଜଶା  େ େର 
ବି ୃତ  ଓ ବ ାପକ ଅ ୟନର ବ ବ ା କରି େଲ। ଏହ ିଅ ୟନର ମୁଖ  ଚି ା ଓ ଉେ ଶ  ଲା ାମ  
ସଂଗଠନର ବଭିି  ଦଗି ମ େର ରହି ବା ପାର ରିକ ସମ କୁ ବେିଶଷଣ କରିବା। ାମ  ସମାଜବି ାନ 
େ  ପରବ ୀ କାଳେର ଏ .ଏ . ିନବିାସ (1960), ମ ାକକି  ମ ାରିଓଟ (1955), ଏସ.ସି.ଦୁେବ 
(1955) ଏବଂ ଡ.ିଏନ. ମଜୁମଦାର (1955)  ଆଦି  େଯାଗଦାନେର ସମୃ  େହାଇ ଲା। 
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  ାମ  ସମାଜବି ାନର ଜନ ମୁଖ ତଃ ାମ  ଜୀବନର ଭି ଭି  ଅବ ା ଓ ଦୃ ିଭ ୀ ତଥା ାମ  
ସମାଜେର ଗଢ ିଉଠୁ ବା ସମସ ାକୁ ଅ ୟନର ଆବଶ କତାରୁ େହାଇ ଲା। ପୂବରୁ ମ  ବହୁ ସମାଜଶା  

ାମ  ସମାଜେର େଦଖା େଦଉ ବା ଆହାନଗୁଡକିପାଇଁ ଉପଯୁ  ସମାଧାନ େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ୟାସ 
କରି େଲ ବ ି ଏ େ େର ସଫଳ େହାଇନ େଲ। ଫଳତଃ ଏହ ି ାମ  ସମାଜ ଉପେର ଆ ରିକ ଓ  
ଗଭୀର ଅ ୟନ ପାଇଁ ଉପଯୁ  େ ଟଏି ଦାନ କରିବା ଉେ ଶ େର ାମ  ସମାଜଶା  ଜନେନଲା। 
ଚାଲ ଆର. େହାଫ  (Charles R.Hoffer)  ମତେର, “Like all sciences, Rural Sociology 
developed in response to a need. It is an elementary fact in the realm of scientific thought 
that a new science comes into existence whenever phenomena confronting the human 
mind are not, or cannot be understood satisfactorily by the existing disciplines or 
sciences”.  ଯଦଓି ଏହ ି ାମ  ସମାଜ ବହୁ ଅତୀତରୁ ସମାଜେର ବଦି ମାନ ରହି ଲା, ତଥାପି  ାମ  
ସାମାଜକି ଜୀବନେର ନହିତି ିର ଓ ଅପରିବ ତ େବଶୖି  େହତୁ ାମ  ସମାଜଶା  ପରିଦୃ  
େହାଇନ ଲା। ସାଂ ତକି ସମୟେର, ଏ ଦଗିେର ତ ରତା ଓ ପରିବ ନ ଜୀବନର ଜଟଳି ସମସ ାଗୁଡକୁି 
ବୁଝବିାର ମତାକୁ ବଢାଇ େଦଇଛ।ି ପୁନ  ଅ ାଦଶ ଶତା ୀେର େବୖ ାନକି ଉ ାବନ ଓ ଆବି ାରେର 
ବ ାପକ ପରିବ ନ ମାନବର ବଚିାରଧାରା ଓ ଜୀବନକୁ ରୂପା ରଣ କରିବାେର ସହଜ େହଲା। ଶି ାୟନ ଓ 
ସହରୀକରଣର ଦତ ଅଭିବୃ  ି ସହରେର ବ ି ଓ ଭିଡଭାଡ ଭଳ ି ସମସ ାର କାରଣ େହଲା।  ଏହଭିଳ ି
ଗ ୀର ଉଦବି ତା ଓ ପରି ିତ ି ାମେର ବସବାସ କରୁ ବା ଏବଂ ଉପାଜନ ଉେ ଶ େର ସହରକୁ 
ପଳାୟନ କରୁ ବା ବ ି   ଆଡକୁ ାନାକଷଣ କଲା। ାମା ଳର ବ ି ଅେନକ ଆହାନ ଓ ସମସ ାର 
ସ ୁ ନ େହେଲ। ଫଳେର ପରବ  ସମୟେର, କଛି ିଉପଯୁ  ଚି ାନାୟକ ଦାରି , େବେରାଜଗାର, ା  
ଓ ପରି ତା, ଶି ା ଓ ଅଣସାଂଗଠନକିତା ଭଳ ିସମସ ା ଉପେର  ଚି ାବ  କରିବା ଆର  କେଲ। 

 
 

1.3.1 ାମ  ସମାଜଶା  ଏକ ବି ବ  ବି ାନ (Rural Sociology as a Systematic Science): 
 
 1890 ରୁ 1920 ମସିହା ମ େର ଆେମରିକୀୟ ସମାଜ ବପିୁଳ ବଭିାଜନର ସ ଖୁୀନ େହଲାେବେଳ, 
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ାମ  ସମାଜଶା  ଯୁ ରା  ଆେମରିକାେର ଏକ ବି ବ  ବି ାନ ଭାବେର ଉ ବ େହାଇ ଲା। ଏହାର 
କାରଣଗୁଡକି ମ େର େଘାର ଦାରି , ଅଥେନତୖକି ସଂକଟ, ଭୂମି ଉପେର କୃଷକ ର ଅନ କାର ଇତ ାଦ ି

ଲ। ଏହସିବୁ ସମସ ା େହତୁ ବହୁ େଲାକ ଗଁା ଭିତରୁ ସହର ଆଡକୁ ଜୀବକିା ସ ାନ ଉେ ଶ େର ପଳାୟନ 
କେଲ। ଫଳତଃ େଦଶେର ଖାଦ ଶସ ର େଘାର ସ ଟ େଦଖାେଦଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ାମ  ସମାଜର 
ଅବ ୟତା େ େର ବପିଦ ସୃ ି େହଲା। ାମ  ସମାଜର ଅବ ୟ ପରି ତକୁି ଅ ୟନ କରିବାପାଇ ଁ 
ଆେମରିକାେର ‘ରା  ଜୀବନ ଆେୟାଗ (Country Life Commission (CLC))’ର ନଯୁି ି କରାଗଲା ଓ 
ଏହ ିଅ ୟନେର ବଭିି  େ ରୁ ମିଳି ବା ଉପଯୁ  ତଥ କୁ 1912 ମସିହାେର ଆେମରିକୀୟ ସମାଜ-
େବୖ ାନକି ସମିତ ି (American Sociological Society)କୁ ପଠାଗଲା। େଜମ  ମାଇେକଲ ୱିଲିୟମ  
(James Michel Williams), ୱାେରନ ଏ  ୱିଲସନ (Warren H. Wilson) ଏବଂ େନେୱଲ ଏଲ. ସିମ  
(Newell L. Sims)  ଭଳ ି  ଖ ାତନାମା ସମାଜେବୖ ାନକି  ଆେମରିକୀୟ ାମ  ସମାଜର ଅ ୟନ 
ଦଗିେର ବହୁଭାେବ େଯାଗଦାନ କେଲ। ତ  କାଳୀନ ସମୟେର, ାମ  ସମାଜବି ାନୀ ଆେମରିକୀୟ ରା  
ଜୀବନର ଆନୁଭବକି ବା ବତାକୁ ା  କରିବାପାଇଁ ପରିସଂଖ ାନ ଓ ଐତହିାସିକ ଡାଟା ବ ତୀତ େ ୀୟ 
ସା ାତକାରକୁ ବ ବହାର କରୁ େଲ। ଆେମରିକାେର ାମ  ସମାଜ ଉପେର େହାଇ ବା କାଯ କୁ 
ମାନବୀୟ ଦୃ ିେକାଣରୁ ବଚିାର କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ରୁ ମିଳି ବା ସମାଧାନକୁ ଜାତୀୟ ରର ନୀତ ି
େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରାେର ସମସ ା େହତୁ ସାଧାରଣ ସମାଜଶା  
େଯଉଁଭଳ ି ଭାବେର ଉ ବ େହାଇ ଲା, ଠି  େସହଭିଳ ି ଭାେବ ାମ  ଜୀବନର ସମସ ା ାମ  
ସମାଜଶା ର ଆବଶ କତା ସୃ ିକଲା। 

 1917 ମସିହାେର, ବଭିି  ସମାଜବି ାନୀ  ମିଳତି ୟାସ େହତୁ ାମା ଳ ଉପେର ସେଭ, ଅ ୟନ 
ଓ ଗେବଷଣା ପାଇଁ  ଆେମରିକୀୟ ସମାଜେବୖ ାନକି ସଂ ାନେର ାମ  ସମାଜଶା  ନାମେର ନୂଆ 
ବଭିାଗଟଏି େଖାଲାଗଲା। ଏହା ସେ  େଗାଟଏି ସମୟେର କୁଶଳୀ ଓ ଶି ିତ ମାନବସମଳର ଅଭାବ 
େହତୁ ାମ  ସମାଜଶା  ଗେବଷଣା ଦଗିେର ସ ଟର ସ ୁ ନ େହଲା। କି ୁ  ପେର ାମ  ସମସ ା 
ଉପେର େର େର ବହୁ ସି  ଗେବଷକ ତା  ଗେବଷଣା ମା ମେର ଏହ ି େ କୁ ଯଥାଥ ଓ 
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ଭରସାେଯାଗ  େଯାଗଦାନ େଦେଲ। 1936 ମସିହାେର  ‘Rural Sociology’ ନାମେର ଏକ େ ମୖାସକି 
ପ କିା କାଶତି େହଲା ଓ ଏହା ାମ  ଜୀବନ େ େର େହଉ ବା ଗେବଷଣା କ ବ କୁ କାଶନ କରବିା ପାଇଁ 
ଏକ ପାଟଫମ ଦାନ କଲା। ଏହା ପେରପେର, ାମ  ସମାଜେବୖ ାନକି ସମିତ ି (Rural Sociological 
Society) ନାମେର ଏକ ଅନୁ ାନ 1937 ମସିହାେର ାପିତ କରାଗଲା।  1930 ମସିହାେର, େସାେରାକି , 
ଜେିମରମ ାନ ଏବଂ ସି. େଜ. ଗାଲପିନ  ାରା ଲି ତ ‘A Systematic Source Book in Rural 
Sociology’ ବହ ି  କାଶ ପାଇଲା ଯାହାକୁ ଏେବବ ି ାମ  ସମାଜେବୖ ାନକି େଲଖାର ଗୁରୁ ପୂ  
ଅ ାୟରୂେପ ବେିବଚନା କରାଯାଉଛ।ି 

ଯୁ  ସମୟେର ଅ ାଭାବକି ପରି ିତ ି େହତୁ ାମା ଳ ସମାଜବି ାନୀ  ଆବଶ କତାକୁ ମ  
ବହୁଳଭାେବ ଅନୁଭବ କରାଗଲା। ାମ  ଗେବଷଣା କାଯ ର ନରି ରତା ଉେ ଶ େର ଆେମରିକୀୟ 
ସରକାର ାରା ବହୁ ବଭିାଗର ାପନା କରାଗଲା। ାମ  ସମାଜ ଉପେର ବହୁ ଗେବଷକ ଗେବଷଣା ଜାରି 
ର ବା ବେଳ ଅନ ମାେନ ବଭିି  ବି ବଦି ାଳୟେର ଅ ାପନା କାଯ େର ନେିୟାଜତି େହେଲ। କି ୁ  
ବା ବେର ଏହ ି ାମ  ସମାଜଶା  ଯୁ  ପରବ  ସମୟେର ସି  ିଲାଭକଲା। େସହ ିସମୟେର ହ ାମ  
ସମାଜଶା  ଉପେର ବି ୃତ ଗେବଷଣା ଓ ଅ ୟନ ସା ତ େହାଇ ଲା। ପୂବରୁ େକବଳ ାମ  ସମସ ା 
ଭିତେର ସୀମିତ ରହି ବା ାମ  ସମାଜଶା ର େ ର ପରିସର ବୃ  ିପାଇଲା। ପେର ଏହାର ପରିସର 
ଜାତ,ି ବବିାହ, ପାରିବାରିକ ବ ବ ା ଭଳ ି ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନ; ାମା ଳରୁ ପଳାୟନ ଭଳ ି ାମ  
ସାମାଜକି ବବି ନ ଏବଂ ଅେପ ାକୃତ ନୂତନ ଜୀବକିାନବିାହର ସୁବଧିା, ାମ  ସମୁଦାୟ, ାମ  ଶି ା, 

ାମ  ଓ ସହରୀ ମ େର ବା ଅସମତା ଓ ାମ  େସବା ଆଦ ିଦଗିେର ବି ାରଲାଭ କଲା। ଏହ ି
ସମୟେର େନଲସନ  ାରା  Rural Sociology (1948)  ଏବଂ େକା  ବ ଓ ବନର  ାରା  A Study of 
Rural Society (1952) ଭଳ ିମୂଲ ବାନ ର କାଶନ ଘଟଲିା। ାମ  ସମାଜଶା  ଉପେର ଯଥାଥ 

କାଶନ ସହତି, ଆେମରିକୀୟ ବି ବଦି ାଳୟେର ଏହ ି ଦଗିେର ଅ ୟନପାଇଁ ନୂଆନୂଆ ବଷିୟବ ୁର 
ବ ବ ା ମ  ବହୁ ବ ି  ାରା ଶଂସନୀୟ େହାଇପାରିଲା। 
 
1.3.2 ଭାରତେର ାମ  ସମାଜଶା ର ଉ ବ (Emergence of Rural Sociology in India) : 
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  ଭାରତେର ାମ  ସମାଜଶା ର ଉ ବ ସା  େହେନରୀ ଏସ. ମାଇନ  ାରା ଲି ତ ଦୁଇଟ ିପୁ କ 
Ancient Law (1861) ଏବଂ Ancient Society (1877)ର କାଶନ ସମୟରୁ ଅ ୟନର େ ରୂେପ 

ାର  େହାଇ ଲା।   େସ ତା ର ାର ିକ ସମୟେର ଭାରତର ାମ  ଜୀବନ ଉପେର ବି ୃତଭାେବ 
େଲ େଲ ମ  ପରବ  ସମୟେର ତା ର ୟୁେରାପୀୟ   ସପ େର ପ ପାତତିା େହତୁ ଡୁେମା  

ାରା ସମାେଲାଚତି େହାଇ େଲ। ଡୁେମା  ମତାନୁସାେର, “Sir Henry Maine hardly ever looked at 
the Indian village in itself, but only as a counterpart to Tutonic, Slavonic or other 
institutions. India was to him little more than the historical repository of veritable 
phenomena of ancient usage and ancient juridical thought”. 

 
 ଅଥଚ, ଭାରତେର ାମ  ସମାଜବି ାନର ବି ବ  ଅ ୟନ ଭାରତେର ସ ିଧାନର ଣୟନ ଏବଂ 

େଗା ୀ ଉ ୟନ େଯାଜନାଗୁଡକିର (Community Development Programmes) ବ ନ େହବାପେର 
ଆର  େହଲା। ଭାରତେର ଇଂେରଜ ଶାସନ ସମୟେର, ସମାଜବି ାନୀମାେନ ଭୂ-ସ ା କାରର ଣାଳୀ, 

ଚଳତି ନୟିମ ଏବଂ ୁ ଚାଷୀ ଓ କଳାକାର  କାଯ  କରିବାର ଧାରା ଆଦକୁି ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ 
େଚ ା କରି େଲ। ଏହା ସହତି ତ ାଳୀନ ସମୟେର ାମ  ଜୀବନର ନତିଦିନିଆି ବ ାପାର ଉପେର 
ଗେବଷଣା ଓ ଅନୁସ ାନ କରାଯାଇ ଲା। ଭାରତେର ବାରମାର ଘଟୁ ବା ଦୁଭ  ମ  ଏହ ି ଦଗିେର 
ବ ାପକ ଅ ୟନକୁ ଅନୁେ ରିତ କରି ଲା।  ପାଖାପା  ଏକ ଦଶ  ିଧରି େ ୀୟ ସେବ ଣ ଆଧାରିତ 
ଗେବଷଣା କରି ବା  ସମାଜବି ାନୀମାନ  ନରି ର େଚ ାର ଫଳ ରୂପ ‘ଭାରତୀୟ ସମାଜବି ାନ 
ଗେବଷଣା ପରଷିଦ (Indian Council of Social Science Research (ICSSR)) ଆଜ ି ସେବା  
ସଂ ାନରୂେପ ସୁପରିଚତି େହାଇପାରିଛ।ି ଏହାର A Survey of Research in Sociology ଏବଂ  Social 
Anthropology (Vol.I) ନାମକ ଥମ ଭଲୁ ମେର ବା, ‘Rural Studies’ ଅ ାୟେର ାମ  
ସମାଜଶା ର ଉପେ  ଉପେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି  ାତନାମା ସମାଜଶା ୀ ଏ.ଆର. େଦଶାଇ 
‘Rural Sociology in India’ ର ସଂପାଦନା କରି ାମ  ସମାଜଶା  େ େର େବୖ ବକିତା ଆଣିଛ ।ି 
େସ ଏ େର ାମ  ସମାଜଶା କୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଅବସରେର କଛି ି େମୗଳକି ଶର ଉ ାପନ 
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କରିଛ ;ି ଯଥା - ‘ ାମ  ସମାଜଶା  େଗାଟଏି ନଆିରା ବି ାନ ନା ଏହା ସମାଜଶା ର େମୗଳକି 
ନୀତଗୁିଡକିର େୟାଗ ମା  ?’ ାମ  ସମାଜଶା  ଏହାର ପରିସରକୁ େକବଳ ାମ  ସମାଜର 
ଜୀବନେଶୖଳୀ ଭିତେର ବା  ିର ବା ଉଚି  ନା ପାର ରିକ ସହସମ  ତଥା ସମନୟତା ଦୃ ିରୁ ଏହା ଉଭୟ 

ାମ  ଓ ସହରୀ ସାମାଜକି ଜୀବନଧାରାକୁ ତୁଳନା କ ଦଗିରୁ ଅ ୟନର ଅବି ନି ଅଂଶରୂେପ ଅ ଭୁ  
କରିବା ଉଚତି?   ଆହୁରି ମ  େସ ଶ କରିଛ :ି  ାମ  ସମାଜଶା  େକବଳ ାମ  ସମାଜ ଉପେର 
େବୖ ାନକି ସମଳତି ାନ ଦାନ କରିବା ଉଚି  ନା ଏହା ଏକ ନେି ଶକର ଭୂମିକା ହଣ କରି ସାମାଜକି-
ଅଥେନତୖକି ତଥା ସାଂ ତୃକି ଦଗିରୁ ଉ  ସମାଜର ସଂ ାର ତଥା ପୁନଃନମିାଣ ଉେ ଶ େର ବା ବ 
େଯାଜନାଗୁଡକି ସଂପକେର ମତାମତ ର ବା ଉଚି ? 

 ାଧୀନତା ସଂ ାମେର ାମ  ଜନତା ର ବପିୁଳ ଅଂଶ ହଣ େହତୁ ାଧୀନତା ପରବ  
ଭାରତେର େଗା ୀଗତ ଜୀବନଧାରାେର ସ ଟ ଆସିଲା। ଭାଷା, ଜାତ,ି ଆ ଳକି ପ ପାତତିା େହତୁ 
ସମାଜେର ବଭିାଜନ େଦ ବାକୁ ମିଳଲିା। ଭାରତୀୟ ସମାଜର କୃଷି ଭି କି େବଶୖି  ଏବଂ ଉପେରା  
କାରଣଗୁଡକି େହତୁ ାମ  ସମାଜଶା  ଭାରତ ଭୂଇଁେର େର େର ସି  ିଲାଭକଲା। ଭାରତର ଆ ା 

ାମେର ବାସ କେର ଏବଂ ଏହାର ଅ କାଂଶ ଅ ବାସୀ କୃଷି ଉପେର ନଭିରଶଳି। େତଣୁ ଏହ ି ଦୁଇଟ ି
ବାକ  ହ ଭାରତେର ାମ  ସମାଜଶା ର ଉ ବ ଓ ବକିାଶକୁ େଯ ପଥ ଦଶନ କରିଛ,ି କହେିଲ ଅତୁ ି 
େହବନାହ। ଆହର ଉେ ଶ  େହଉଛ ି ମୁଖ ସମସ ାଗୁଡକିର ଅ ୟନ କରିବା, ପରିଦୃଶ  ଘଟଣାବଳୀକୁ 
ବୁଝବିା ଏବଂ ଏହସିବୁ ଆହାନର ାସପାଇଁ ବ ବହାରିକ ସମାଧାନ ଦାନ କରିବା। 

 
1.4.  ାମ  ସମାଜଶା ର ଗୁରୁ  ଓ ଯଥାଥତା (Importance and Significance of Rural    

Sociology) :  ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବେିଶଷତଃ କୃଷିଭି କି ଏବଂ ଏହାର ଅ କାଂଶ ଜନସମୁଦାୟ ାମେର ବସବାସ 
କର ।ି େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା ର ଭାରତେର ବେିଶଷ ଭୂମିକା ରହଛି।ି କୃଷି ଉପେର ନଭିରଶଳିତା 
ଭାରତୀୟ ାମ  ଜୀବନଧାରାକୁ େମୗଳକି ଭି ଭୂିମି ଦାନ କରୁଛ ି ଏବଂ ଏହାହ ାମ  ଜନମାନସର 
େମରୁଦ  ରୂପ କାଯ  କରିଆସୁଛ ି । େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା  େକବଳ ାମ  ବ ି  ଅଥେନତୖକି 
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ଅଭିବୃ େିର ସାହାଯ  କରୁନାହ, ବରଂ େସମାନ ର  େନତୖକି, ମନ ା କି ଓ ଆଦଶ ଜୀବନ ଗଠନର 
ଭୂମିକା ନବିାହ କରିଆସୁଛ।ି ଏହା ସେ  ବ ିସହରୀ ସମାଜେର େଦଖାେଦଉ ବା ଘଟଣା ଓ ଆହାନ ଉପେର 
ଏ ପଯ  ଅ ୟନ କରୁ ବା ବି ାନ ଓ ଗେବଷକ ର ସହର ତ ିବେିଶଷ ଅନୁରାଗ ଦଶନ କରୁଛ ।ି 
ଫଳତଃ ଭାରତର ତନି-ିଚତୁଥାଂଶ େଲାକ ାମେର ଅତ  ଦରି  ଓ ମନ ାପେର ବାସ କରୁ େଲ େହଁ, 
େସମାନ  ଉପେର ଚି  ଅ ୟନ କରାଯାଉଛ।ି  

 ଏ.ଆର. େଦଶାଇ  ମତେର, “the study of the Indian rural society, which varies from 
state to state, district to district, due to their extreme geographical, historical and ethnic 
peculiarities, hitherto made has been spasmodic, insufficient and often superficial”. େସ 
ଆହୁରି ମ  କହଛି  ିେଯ, “such a study cannot give an authentic, composite picture of the 
variegated landscape of the rural life, nor can it serve as a guide for evolving a scientific 
programme of reconstruction of the rural society, so essential for the renovation of the 
entire Indian society”.  ଏହା ସù ବ ି ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନେର ମିଳୁ ବା ସମସ ା, ଜଟଳିତା ଏବଂ ଏହାର  ତଫିଳରୁ 
ସମାଜେର ଘଟୁ ବା ପରିବ ନର େବୖ ାନକି ଓ ପ ତବି  ଅ ୟନର ଆବଶ କତା ରହଛି।ି 

 ସାଧାରଣ େଲାେକ, ଭାରତେର ାମ  ସମାଜକୁ ଅଚଳ ଏବଂ ନି ୀୟ ଭାବେର ବେିବଚନା କରିଥା  ି
ଓ ଏଠକିାର େଲାେକ  େରାଜଗାର ଉେ ଶ େର ଅନ  ାନକୁ ଯିବାର ଚି ାଟଏି ବ ି ନକର ି ସାରାଜୀବନ 
ବେିତଇ େଦଇଥା ।ି କି ୁ  ସମୟ େ ାତେର, ଭାରତେର ଇଂେରଜ ଶାସନର ବହୁଳ ଭାବ େହତୁ ଏହ ି
ଅନନ  କୃଷିଭି କି ସମାଜବାଦୀ-ଅଥେନତୖକି ସମାଜେର ବହୁ ରୂପା ରଣ ଘଟଛି।ି ଧୀନତାର ପରବ  
କାଳେର ପ ବାଷକ େଯାଜନାର କାଯ ାନୟନ ତଥା ଗଣମା ମର ଚାର ସାର ାମ  ସମାଜେର 
େବୖ ବକି ପରିବ ନ ଆଣିପାରିଛ।ି ପୂବରୁ ାମଗୁଡକୁି ସୂ ତର, ଧୀନ ଏବଂ ଆ ନଭିରଶୀଳ ତଥା 
ଘନି  ଭାେବ ବେିବଚନା କରାଯାଉ ଲା। କି ୁ  ଆଧୁନକି େଟେକାେଲାଜ ିଓ ଶି ର ଆମଦାନ ିସାେଥସାେଥ, 

ାମ  ବ ିବେିଶଷ ାମର ଆଭ ରୀଣ ଅ ଳରୁ ଜୀବକିା ଉେ ଶ େର ସହରକୁ ପଳାୟନ କେଲ; 
ଫଳତଃ ସହରେର ଜନସଂଖ ା ଆବଶ କତାରୁ ଅ କ ବୃ  ି େହବା ସହତି ବ ିଗୁଡକି ଗଢଉିଠଲିା। 
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ସାବାଳକ ର େଭାଟ େଦବା ଅ କାର, ଗଣତ , ଅ ିର ସାମାଜକି ରୂପା ରଣ ମା ମେର ାମବାସୀ 
ରାଜେନତୖକି ମତା ସହତି ପରିଚତି େହେଲ। ଏହ ିଦୃ ିରୁ ାମ  ଜନତାର ାମ  ସମାଜ ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ 

ାମ  ସମାଜଶା ର ାଧାନ  ଦୃ ିରୁ ମୂଲ ାୟିତ କରିବା ଆବଶ କ ମେନେହଲା। ଏହା ସେ  ବ ି ଡ ାଭିଜ 
େପାକକ  ଓ ଲୁଇ  ଦୁେମା  ଯୁ ି ରଖେଲ େଯ ଭାରତୀୟ ାମ  ଜୀବନେର େସପରି କଛି ି ନୂତନତା 
ନାହ। ଉଭୟ ାମ  ଓ ସହରୀ ସମାଜ ଉପମହାେଦଶର ବୃହ ର ସଭ ତାର ଅଂଶବେିଶଷ। େସମାନ  
ଯୁ ିେର, ସହରୀ ସଭ ତା କହେିଲ େକବଳ ାମ  ସମାଜର ବି ୃତ ରୂପକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅତଏବ, ାମ  ଓ 
ସହରୀ ସମାଜ ସେତେଯପରି େଗାଟଏି ମୁ ାର ଦୁଇଟ ିପା  ସଦୃଶ। 

 
 େସ ରାମପୁର େହଉ ବା କାନପୁର େହଉ, ହି ୁ  ବବିାହ ମୂଳତଃ େସହ ି ାନର େକବଳ ହି ୁ  ବବିାହକୁ 

ହ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା େଗା ୀର ପରିବ ନେର ପରିବ ତ େହାଇନଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବେର ାମ  
ପରିବାର ଓ ସହରୀ ପରିବାର ମ େର େସଭଳ ି କଛି ି ପାଥକ  ରହନିଥାଏ। ପରିବାର ମୂଳତଃ େଗାଟଏି 
ଭାରତୀୟ ଅନୁ ାନ; ଆଇ.ପି. େଦଶାଇ  ଉ ିକୁ ଉ ାର କେଲ, ପରିବାର କହେିଲ ଭାରତେର େକବଳ 
ସଂଯୁ  ବା େଯୗଥ ପରିବାରକୁ ହ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜଶା କୁ େଯାଗଦାନ େ େର ବେିଦଶୀ 
ନୃତ ବି   ଦୃ ିେକାଣ ଅ କ ତକୂିଳ ଅନୁମିତ େହାଇଥାଏ। ସହରୀ ସମାଜେର ମିଳୁ ବା ସୁବଧିା, 
ସୁେଯାଗ ଏବଂ େରାଜଗାର ମା ମ ତୁଳନା କ ଦୃ ିରୁ ାମ  ସମାଜେର କ । ଆଉ ଏହ ିଅସମାନତା ହ 

ାମ  ସଭ ତାକୁ ସହରୀ ସଭ ତା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। 
ଏହ ିଉଭୟ ସଭ ତାର ସାଂ ତୃକି ଓ ଧାମକ ଗତବିି େର ପାଥକ   ତୀୟମାନ ନେହେଲ ବ ି

ଏହ ିଉଭୟ ସମାଜର ବ ି  ଜୀବନେଶୖଳୀ ଓ େମୗଳକି ରୀତନିୀତ ିମ େର ବହୁ ପାଥକ  ରହଛି।ି 
 ାମ  ସମାଜଶା  ଅ ୟନର ଗୁରୁ  ଓ ଯଥାଥତାକୁ ତପିାଦନ କରିବାପାଇଁ ଭାରତୀୟ ାମ  

ସମାଜେର ଘଟୁ ବା ପରିବ ନର ଦଗିଗୁଡକୁି ନମିେର ଉେ ଖ କରାଯାଇପାେର। 
 

1.4.1 େ ଣୀର ଗଠନ ଓ ମତାର ରୂପା ରଣ (Class Formation and Power 
Transformation): ସାଂ ତକି ଭାରତେର ାମ  ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତା ମୁଖ ତଃ ରାଜେନତୖକି 



 ଓଡଶିା ରାଜ  ମୁ  ବି ବଦି ାଳୟ, ଓଡଶିା _éÂû 14  
 

ପରିବ ନ ଓ େ ଣୀ ଗଠନର ପରିଣତ।ି 1960ରୁ 1970 ଦଶକ ମ େର ପ ବାଷକ େଯାଜନା ଏବଂ 
ସବୁଜ ବି ବର ଫଳାଫଳ ନୂଆ େ ଣୀ ଗଠନ ନମିେ  ପଥ ପରି ାର କଲା।  ଏହ ିସମୟେର ସି  ି
ଅଜନ କରି ବା କୃଷିଭି କି ମ ବି  େ ଣୀ ପରବ  ସମୟେର ରାଜେନତୖକି ମତାର ଉପଯୁ  
ରୂପା ରଣ ସପ େର ଦାବ ିଉପ ାପନ କଲା। କୃଷିଭି କି ବକିାଶ େହତୁ ନୂଆନୂଆ ବୃ  ିପାଉ ବା 
ଉ  ଓ ଳ ବଗର ଚାଷୀ ଏବଂ ମ ମ ବଗ ଚାଷୀମାନ  ଉ ବ ସହତି ସମୃ  ବି ଶାଳୀ 
କୃଷକ ର ଅନୁର  େଗା ୀର ଅଭିବୃ  ି େହବାେର ଲାଗିଲା େଯଉଁମାେନ େସମାନ ର ରାଜନୀତକି 

ମତାକୁ ରୂେପ ବ  କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତଥାପି, ାମୀଣ ଭାରତେର ବଗ ନମିାଣ ଓ େ ଣୀ 
ବେିଭଦତା େଗାଟଏି ସିଧାସଳଖ ିୟା ନୁେହଁ।  କୃଷିର ଏହ ି ଦତ ବକିାଶ ାମ  ରେର  ଓ 
କଳହର କାରଣ େହଲା। ଫଳତଃ ସଂ ଦାୟିକତାକୁ େ ା ାହନ ମିଳଲିା ଏବଂ ଅଣ ଧମନରିେପ  
ରାଜେନତୖକି ଦଳ ମତା ା  େହେଲ। 
  

1.4.2 ପ ାୟତରିାଜ ଏବଂ ଏହାର ଭାବ (Panchayat Raj and Its Impact) : 
ପ ାୟତରିାଜ ବ ବ ାର ନୂତନ ମତା େକ  ମ  ାମ  ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତାର ଦାବ ି
ର ଆସିଛ।ି ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଏବଂ ମହଳିା  ପାଇଁ ସଂର ଣ ନୀତ ିମା ମେର ୀକୃତି ା  
େବଷୖମ  େଡରିେର େହେଲବ ି ାମ  ଜୀବନଧାରାେର ସାମାଜକି ସାଂଗଠନକିତାକୁ ବଳବ ର କରିଛ।ି   
ପ ାୟତରିାଜର ସଂରଚନା ଓ କାଯ  ତଥା ଉ ଜାତ ି ଓ ଦଳତିମାନ  ମ େର ପୂବରୁ ରହି ବା 
ବେିଭଦ ମ  ାମ  ସଂରଚନାକୁ ଭାବତି କରିଛ ।ି ଏ ପାଇଁ ାମ  ସମାଜକୁ ବୁଝବିାେର େବୖ ାନକି 
ପ ତ ିଉପେଯାଗର ଚାହଦିା ବଢୁଛ।ି  
 

1.4.3 ଦାରି  ଦୂରୀକରଣ କାଯ ମ (Poverty Removal Programmes): ଦାରିଦ  
ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଗହୃୀତନୀତ ି ଉପଲ  ଅବ ାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛ।ି  ୁ  ଓ ନାମମା  ଚାଷୀ ୁ  
ବୃହ  ବା ପାର ରିକ ଚାଷୀ  ବପି େର ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛ।ି ନୂତନ ଚାଷୀ ଆେ ାଳନ ଏହ ି
ନୂଆ କଳହ ସହତି ଅ କ ମଜୁରୀ ବ ବ ା, ପତତି ଜମିର ଆବ ନ, ଅଥକାରୀ ଫସଲ ସ େର 
କୃଷିଭି କି ସମାଜର ସମ  ଏବଂ ସେବାପରି େ ଣୀଗୁଡକି ମ େର ଅସହି ୁତା ଭଳ ିଅନ ାନ  ବୃହ  
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ସମସ ାକୁ ସାେ ତତି କରୁଛ।ି ବଭିି  ଦାରି  ଦୂରୀକରଣ କାଯ ମକୁ ସଫଳ କରିବାପାଇ ଁ ଏବଂ 
ଏହାର ବା ାକୁ କୃତ ହତିା କାରୀ  ନକିଟେର ପହ ାଇବାପାଇଁ ମ  ାମ  ସାମାଜକି ସଂରଚନାକୁ 
ଜାଣିବା ଏବଂ ସାମାଜକି ଜୀବନେର ଅ ା ୀଭାେବ ଜଡତି େବଶୖି ଗୁଡକୁି ବୁଝବିାର ଆବଶ କତା 
ରହଛି।ି 
 

1.4.4 ପରିବ ତ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାରିପା କ ସଂକଟ (Changing Ecosystem and 
Environmental Dilemma): ଆଜ ି ଅେନକଗୁଡଏି କାରଣରୁ ଜ ଲେର ଦତ ବୃ େ ଦନ ଓ 
ପେରପେର ଜ ଲ ଭୂମିର ଅବେ ୟ ଘଟୁଛ।ି ଅେବୖ ାନକି ଓ ଅଣବ ବ ିତ କାରଣରୁ ବ ାପକ ଖଣିଜ 
ଉେ ାଳନ େହତୁ, ଏେବ ଜ ଲ ଜମି ଂସ େହବାକୁ ବସିଛ।ି ଜ ଲ ଜମିର ାସ େହତୁ ଉଭୟ ସହରୀ 
ଓ ାମା ଳ ଏେବ ତରି ସ ଖୁୀନ େହଉଛ ।ି େଗାଟଏି ପଟେର ବକିାଶ  ଓ ଅନ ପଟେର ିର 
ପଯ ାବରଣ ଉପେର ତକ ଭାରତେର ନୂଆ ସଂକଟର କାରଣରୂେପ ପରିଗଣିତ େହଉଛ।ି ଆହୁରି ମ  
ଯୁ ି କରାଯାଏ େଯ, ବକିାଶ େଯାଜନାକୁ ପଯ ାବରଣର ଅବ ୟ ଓ ଅ ିରତାର ମୂଲ  େଦଇ 
କରାଯିବା ଉଚତିନୁେହଁ। ଯଦଓି ନଦୀବ  େଯାଜନାଟଏି ଏକ ଦଗିେର ଜଳେସଚନର ବ ାପକ ସୁେଯାଗ 

ଦାନ କରିଥାଏ, ଅନ  ଦଗିେର ତାହା ମ  ଜ ଲକୁ ଂସ କରିଥାଏ, ବହୁ କୃଷକ ୁ  େବଘର କରାଇ 
ବ ାପକ ଧନଜୀବନର ତରି କାରଣ ହୁଏ। ଏ ରୁ ସୃ ି ବି ାପିତ  ଥଇଥାନ ଜନତି ସଂକଟ 
କୃଷିଭି କି ବପିଯ ୟକୁ ଜନ େଦଇଥାଏ। ଅନ  ଦଗିେର, ବକିାଶର ବେିଶଷ ଗଣ ଏବଂ ବେିଶଷଭାେବ 
ରାଜ  ଓ େକ  ସରକାର ପର ରର ସପ େର ବକିାଶର ମୂଲ  ପାଇଁ ଏହ ିମାନବ ସମଳ ତ ିହ 
ଅଭିେ ତ ବା ଯଥାଥ େବାଲି ଯୁ ି ର ଥା  ି । ଅତଏବ େଦଶେର େଯେକୗଣସି ପରି ିତେିର ବକିାଶ 
ସବଦା ପାରିପା କ ଅନୁକୂଳ େହବା ଉଚତି। େତଣୁ ସାଂ ତକି ପରି ିତେିର ପଯ ାବରଣର ଂସକୁ 
ଅଭିେ ତ କରୁ ବା ବୃହ  ବକିାଶ ପରିେଯାଜନାଗୁଡକି େହତୁ ାମ  ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତା ଏେବ  
ଗୁରୁ  ବହନ କରିଛ।ି ାମ  ସମାଜଶା  ଅନୁକୂଳ ପଯ ାବରଣ ଓ ପାରିପା କ ଅନୁକୂଳ ବକିାଶ 
ପରିେଯାଜନାଗୁଡକିର ସୁନମିାଣ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପେଦଶ େଦଇଆସୁଛ।ି  
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1.4.5 ସା ିଧାନକି ଦାୟି େବାଧ (Constitutional Obligations) :  ପୂବର ନରିୀ ଣ 
ଅନୁସାେର, ାମ  ସମାଜର ଅଭିବୃ  ିଓ ଗତ ି ତ ିସରକାର (ଉଭୟ େକ  ଓ ରାଜ  ସରକାର) 

ର କ ବ  ବା ଦାୟି େବାଧ ରହବିା ଆବଶ କ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ ିଧାନେର ଦ  ନୟିମାନୁସାେର 
ସୁଚାରୁରୂେପ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚତି । ଭାରତୀୟ ସ ିଧାନର ରା  ନେି ଶମୂଳକ ନୀତ ି(Directive 
Principles of State Policy) େଦଶର ଶାସନେର େମୗଳକି ଭାବଧାରା" ଅଟ ;ି ଏବଂ "ଏହସିବୁ 
ନୀତକୁି ଆଇନେର ପରିଣତ କରବିା ରାଜ ଗୁଡକିର ଦାୟି "। ସା ିଧାନକି ନେିଦଶ ଅନୁସାେର, ଜାତୀୟ 
ଜୀବନର ସମ  ସଂ ାନେର ସାମାଜକି, ଅଥେନତୖକି ତଥା ରାଜେନତୖକି ଭୁ କୁ ସୁର ିତ ର ବାକୁ 
ରାଜ ମାନ ୁ  ଏକ ସାମାଜକି ନେି ଶନା ୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି "The state shall direct its 
policy in such a manner as to secure the right of all men and women to an adequate 
means of livelihood….Some of the other important directives relate to the prerequisite 
of opportunities for "the organization of village Panchayat" and enhancement in the 
standard of living”. ପ ବାଷକୀ େଯାଜନା  ଓ ବକିାଶ ନୀତରି ମ  ବଭିି  ଉେ ଶ  ରହଛି ିକି ୁ  ଏ 
ସବୁର ମୁଖ ଓ େମୗଳକି ଉେ ଶ  େହଉଛ ି ାମା ଳେର ବସବାସ କରୁ ବା ବରିାଟ ାମ  
ବ ିବେିଶଷ  ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ବୃ  ି କରିବା। ଏହ ି ସ େର ସମାଜର ାମା ଳେର 
ବକିାଶର ଯ  କରିବା େନତୖକି ଦାୟି  ମେନହୁଏ। େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା   ାମା ଼ଂଚଳର 
ବକିାଶପାଇଁ ସି ା କି େକୗଶଳ ସହତି ାେୟାଗିକ ସମାଧାନ େଯାଗାଇେଦବାେର ସାହାଯ  
କରିଆସୁଛ।ି  
 

1.4.6 ୁ  ଓ ନାମମା  ଚାଷୀ  ନରିାଶାେବାଧ (Despair of the small and marginal 
farmers): ାୟତଃ େଗାଟଏି ଦଶ ରୁି ଆଉ େଗାଟଏି ଦଶ  ି ଭିତେର ପୀଢ ି ପେର ପୀଢେିର 
ବଂଶାନୁ ମେର ଉ ରଦାୟାଦେର ପରିବ ନ େହତୁ ଭୂ-ସ ା କାର ମଶଃ ବଭିାଜତି େହବାେର 
ଲାଗଛ।ି ଫଳତଃ ଭୂମି ଏେବ ଦୁଲଭ ପଣ ବ  ଭାେବ କୃଷିହୀନତାର କାରଣ େହାଇଛ।ି ନୂତନ ଏବଂ 
ଆଧୁନକି କୃଷି ାେଦ ାଗିକୀ ବୃହ  ଚାଷୀ ୁ  ଲାଭଜନକ େହଉ ବାେବେଳ ୁ  ଚାଷୀ  ପାଇଁ ଏହା 
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େସେତ ଉପକାରୀ େହଉନାହ। ଫଳେର ାରିଦ  ସଂପ  ୁ  ଓ ନାମମା  ଚାଷୀ ତା ର ବାସ ାନକୁ 
ଛାଡ ିଜୀବକିା ସଂ ହ ଉେ ଶ େର ଅନ ାନକୁ ପଳାୟନ କରୁଛ ।ି ନାମମା  ଚାଷୀଗଣ  ନକିଟେର 
ଅ କ ଉ ାଦନ ପାଇଁ ପଯ ା  ଭୂମି ନ ବାରୁ େସମାେନ ମିକ େ ଣୀେର ପରିଣତ େହବାକୁ 
ଲାଗିଛ ।ି  ଉ ାଦନ େସମାନ ୁ   ଆୟ ଦାନ କରୁଛ ିଓ ମଶଃ େସମାନ ୁ  ଦରି  ଓ ଦୁବଳ 
ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ପାଇ ଁ ବା  କରୁଛ।ି ାମ  ସମାଜଶା କୁ ଏହ ି ଗରିବ କୃଷକ  ଅବ ାକୁ 
ଅ ୟନ କରିବାପାଇଁ ବ ବହାର କରାଯାଇପାେର ଏବଂ ଏହାର ସମୃ କୁି ୁ  ଓ ନାମମା  ଚାଷୀ  
ଉେ ଶ େର ଅଭିେ ତ ଉପଯୁ  ନୀତ ି ୁତ କରିବାେର ଉପେଯାଗ କରାଯାଇପାେର। ଏହ ି କାର 
କୃଷି ଅଭିମୁ  ନୀତ ି କୃଷକ  ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ବୃ  ି କରିବାେର ଏବଂ େସମାନ ୁ  ଅନ ାନ  
ଜୀବକିାର ଉପଯୁ  ସୁେଯାଗ େଦବାେର ସାହାଯ  କରିବ।  
 
 

1.4.7 ବବିଧି ଆବାସିକତା (Diverse Ethnicities): ଭାରତ ବବିଧିତା, ବଭିି ତା ଓ ବହୁ-
ସାଂ ତୃକିତାର ଏକ ସବେ  ଉଦାହରଣ ଯାହା ାମ  ଜୀବନକୁ ଣାଳୀଗତ ଢ େର ପରିଭାଷିତ 
କରିବାକୁ ବା  କରିଥାଏ। ଆମ େଦଶେର ବହୁ ାମ ରହଛି ିଯାହାର ନଜି  ଭାଷା, େବାଲି, ପରଂପରା, 
ରୀତନିୀତ ି ଓ ମୂଲ େବାଧ ରହଛି।ି ଏହା ବହୁଭାେବ  କରୁଛ ି େଯ ଏହ ି ବବିଧିତା ଓ ଏପଯ  
ତାହାର ସହାବ ାନକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ ାମ  ନୃତ  ଓ ାମ  ସମାଜବି ାନ ଉପେର ବି ୃତ ାନ  
ଏକା  ଆବଶ କ।  
 
 ଉପେରା  କାରଣରୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାେର େଯ ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନଧାରାକୁ ବହୁଭାେବ ଶ 
କରୁ ବାରୁ ାମ  ସମାଜଶା ର  ଅ ୟନର େ ରୂେପ ବହୁଳ ସ ାବନା ରହଛି।ି ସାଂ ତକି 
ସମୟେର, ାମ  ସମାଜଶା  ତାହାର ପରି କୁ ବି ାର କରିଛ।ି  ାମ  ସମାଜଶା  ଏେବ କୃଷି ଓ 
କୃଷକର ସମ , ଭୂ-ସଂ ାର, କୃଷିଭି କି ମ, ମଜୁରୀ ସଂ ାର, ାମା ଳର େନତୃ , ପଯ ାବରଣ 
ଏବଂ ସେବାପରି  କୃଷକ ଆେ ାଳନ ଏବଂ ସଂଘଷ ଆଦ ିଉପେର  ଅ ୟନ ଜାରି ର ଛ।ି ନମିବଗ 
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କୃଷକ ସମାଜ ଓ ଉ ବଗ କୃଷକ ସମାଜ ମ େର ଜନ େନଉ ବା େଶାଷଣ ଓ ଶତତା ଦୃ ିରୁ 
ାମା ଳର ବ ି  ଭିତେର ବହୁ ସମସ ା ବଢୁଛ।ି ାମ  ସମାଜଶା ୀଗଣ ଏେବ ଜାତ,ି ଧମ ଏବଂ 
ାମ  ଆ େକୖ କିତାକୁ ଛାଡ ି କୃଷିଭି କି ସମ  ଓ କୃଷକ ଆେ ାଳନ ଆଡକୁ ତା ର ାନ 

େଦଉଛ ।ି ାମ  ସମାଜବି ାନର ଏହ ିବି ୃତ େ  େଗାଟଏି ଉପଯୁ  ାମା ଳର ବକିାଶ ଦଗିେର 
ଆକଷଣୀୟ ଉପେଦଶ ଦାନ କରୁଛ।ି ସେତେଯପରି ଏହା ାମ  ସାମାଜକି ବ ବ ାର ସାମ ିକ 
ଅ ୟନ। ଏହା ାମା ଳର ସାମାଜକି ଘଟଣା ଏବଂ ସାମାଜକି ସମସ ା ଉପେର ଉପାେଦୟ ାନ 

ଦାନ କରୁଛ ିଓ ଆମକୁ ାମ  ସମାଜବି ାନକୁ ବୁଝବିା ଏବଂ ଏହାର ସାମ ିକ ଗତ ିଓ ସମୃ  ିପାଇ ଁ
ଉପଯୁ  ବ ବ ା ଦଗିେର ସାହାଯ  କରିଆସୁଛ।ି 
 ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ କ ’   ଟି ଣୀ: କ ) ଉ ର ପାଇଁ ଦ  ଖାଲି ାନେର ଉ ର େଲଖ ୁ । 

                  ଖ) ଏହ ି ଶଗୁଡକିର ସ ାବ  ଉ ର ପାଇଁ ଏକକର େଶଷେର ଦଆିଯାଇ ବା  ଉ ରମାଳାକୁ ଯାଆ ୁ । 
1) ାମ  ସମାଜଶା  ଅ ୟନର ଯଥାଥତାଗୁଡକି କ’ଣ ଉେ ଖ କର।  
ଉ ର -  
      

1.5   ାମ  ସମାଜଶା ର େବଶୖି  (Nature of Rural Sociology) :    ାମ  ସମାଜଶା କୁ ାକୃତକି ବି ାନ ବା କଳାର ଅ ନେର ବଗୀକରଣ କରାଯିବ, ତାହାର େବଶୖି  
ହ ନି ାରଣ କରିଥାଏ।   ସମାଜାବି ାନର ବାପା ‘August Comte’, ସମାଜବି ାନକୁ ବି ାନଗୁଡକି ମ େର 
ରାଣୀ ଭାେବ ଅଭିହତି କରିଛ ।ି େକେତକ ସମାଜବି ାନୀ ସମାଜଶା କୁ ାକୃତକି ବି ାନ ଦୃ ିରୁ 
େଦ ଛ ।ି ପାଇରି ବରଡଉି (Pierre Bourdieu)  ମତେର, “Sociology seems to me to have all 
the properties that define as science…All sociologists worthy of the name agree on a 
common heritage of concepts, methods and verification procedures”। ବହୁ ସମାଜବି ାନୀ  
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ଧାରଣା ଏହ ି େଯ ସମାଜଶା  ନକିଟେର ବି ାନର ସମ  େବଶୖି  ନହିତି ଅଛ ିଏବଂ ଏହା ନସିଂେଦହ 
େଯ, ସମାଜଶା  େଗାଟଏି ବି ାନ। ାମ  ସମାଜଶା  ସମାଜବି ାନର େଗାଟଏି ତ  େ  
େହାଇ ବାରୁ ଏହା ମ  େଗାଟଏି ବି ାନ। 

 ଅ କ ୁ , ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାବେର ଅ କ ବି ୃତ ଢ େର ବ ନା କରିବା ପୂବରୁ, ଆମକୁ 
ଥେମ ବି ାନ କାହାକୁ କହ  ି ବୁଝବିାକୁ େହବ। ବି ାନ କହେିଲ ତଥ ର ପଯ େବ ଣ, ସଂ ହଣ, 

ବଗୀକରଣ ଭଳ ିସୁଶୃ ଳ ରେର ିର ଭାବେର େକୗଣସି ବ ୁକୁ ଆବେଲାକନ କରିବା ଓ ପେର ତାହାର 
ସତ ତା ତପିାଦନ, ପରୀ ଣ, ସି ା  ଓ ଉପସଂହାରେର ଉପନୀତ େହବାର ପ ତକୁି ବୁଝାଇଥାଏ। 
ବି ାନ ସବଦା ଛଅେଗାଟ ିେମୗଳକି ଉପାଦାନ ବା େବଶୖି କୁ ବହନ କେର। 

 ଥେମ, ବି ାନ େବୖ ାନକି ପ ତକୁି ସୂଚୀତ କରିଥାଏ। ତିୀୟେର, ବି ାନ ଘଟଣାର କୃତ ଅ ୟନ 
କରିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ, େବୖ ାନକି ନୟିମ ସାବେଭୗମିକ ବା ସାବଜନୀନ।  ଚତୁଥତଃ, େବୖ ାନକି 
ନୟିମଗୁଡକି ସବଦା ଉ ାଭିମୁଖୀ। ପ ମେର, ବି ାନ ବ ୁ ଓ ଘଟଣା ମ େର ବା କାଯ -କାରଣ ସମ କୁ 
ଜା ତ କରିଥାଏ ଓ ଏହ ିଦଗିେର ସାବେଭୗମିକ ଓ େବଧୖ ନୟିମ ଦାନ କରିଥାଏ। ପରିେଶଷେର, ବି ାନ 
େକୗଣସି ଏକ ବଷିୟବ ୁେର ନହିତି  କାଯ -କାରଣ ସମ  ସଂପକତ ସାବେଭୗମିକ ଓ େବଧୖ ନୟିମ 
ସଂପକେର ପୂବାନୁମାନ କରିପାେର। ବି ାନର କାଯ  ସାଧାରଣ ଜନତା  ବି ାସ ଉପେର ପଯ େବଶତି 
େହାଇଥାଏ। 

 ାମ  ସମାଜଶା ର େବଶୖି କୁ ବି ାନ ଦୃ ିରୁ ନମିଲି ତ ଦଗିରୁ ପରୀ ା କରାଯାଇପାେର: 
  

1.5.1 େବୖ ାନକି ପ ତ ି(Scientific Methodology) : ାମ  ସମାଜଶା  େବୖ ାନକି ପ ତରି 
ଉପେଯାଗ କରିଥାଏ, େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା େର ବ ବହୃତ େହଉ ବା ସମ  ପ ତ ିବି ାନସ ତ 
ଅଟ ।ି ଏହ ିପ ତଗୁିଡକି େହଉଛ ିପଯ େବ ଣ (observation), ସା ାତକାର(interview), ନମୁନା 
ଅ ୟନ (case study), ଅନୁସୂଚୀ(schedule), ଓ ସେବ ଣର ଶାବଳୀ (questionnaire) 
ଇତ ାଦ।ି ଏହସିବୁ ପ ତେିର, ଥମ ର େହଉଛ ିପଯ େବ ଣ ମା ମେର ତଥ ର ସଂ ହଣ।  ଏକ 
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ନି  ତାରିଖେର ଫଳାଫଳକୁ ଗହୃୀତ ତଥ ର ଆଧାରେର କାଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହ ି
ଫଳାଫଳର େବଧୖତାକୁ ଥେମ ଯା  କରାଯାଏ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ସି ା  ୁତ ହୁଏ। ଏହ ିକେଠାର 
ପ ତରୁି ନଭିରେଯାଗ  ସି ା କୁ ଉପ ାପନ କରିବାେର ବି ାସ କରାଯାଏ। 
 
 

1.5.2 ତଥ ର ଆହରଣ (Facts Accumulation) : ାମ  ସମାଜଶା  ସବଦା ବା ବ ଅ ୟନ 
ଉପେର ପଯ େବଶତି। ଏହା ାମ  ସାମାଜକି ସମ ତା ଓ ଗତବିି କୁ ବା ବ େଶଳୖୀେର ଅ ୟନ 
କରିଥାଏ। ଏହା ବା ବ ତଥ , େମୗଳକି ନୟିମ ଓ ଏ େର ସଂ ି  ସି ା ଗୁଡକିର େବୖ ାନକି 
ଅ ୟନ ୁତ କେର। େରାବଟ େମଟନ (Robert Merton)  ମତେର େଯପରି ବି ାନ ସବଦା 
କାଯ େ ରୁ ସଂଗହୃୀତ ତଥ  ନଭିର େହାଇ ବକିାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ଠି  େସହପିରି ଜେଣ 
ସମାଜବି ାନୀ ଆଉଜେଣ ସମାଜବି ାନୀ ଉପେର ନଭିର କରିଥାଏ।  
   

1.5.3 େୟାଗବାଦ (Empiricism): ାକୃତକି ବି ାନେର େଯପରି ପରିମାପ ଓ ସତ ତାର 
ତପିାଦନପାଇଁ େୟାଗଶାଳାେର ପରୀ ାନରିୀ ା କରାଯାଇଥାଏ, ଠି  େସହପିରି ାମ  

ସମାଜଶା  େ ୀୟ ଅ ୟନ ମା ମେର ାେୟାଗିକ ପ ତରି ବ ବହାର କରିଥାଏ। ଜେଣ 
ସମାଜଶା ୀକୁ େ କୁ ଯିବା ବହୁ ଯଥାଥତା ଓ ସ ାବନା ବହନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତା ୁ  େଯଉଁ 
ତଥ  ଉପେର େସ ସି ା  ୁତ କରିେବ େସହ ିଉପେଯାଗୀ ତଥ  ଦାନେର ସାହାଯ  କରିଥାଏ; 
ଆହୁରି ମ  ଏହ ି େ ୀୟ ଅ ୟନ ତା ୁ  ପରୀ ାନରିୀ ା, ପଯ େବ ଣ ଓ ଯା  ପାଇଁ ସମୟ 

ଦାନ କରିଥାଏ। 
 

1.5.4 ଇ ୟିାନୁଭୂତ ିଓ ସଠକିତା (Precision and Accuracy): େବୖ ାନକି ଅନୁସ ାନର ଦୁଇଟ ି
ମୁଖ େବଶୖି  େହଉଛ ି ଇ ୟିାନୁଭୂତ ି ଓ ସଠକିତା। ସଂଗହୃୀତ େହାଇ ବା ତଥ  ପଯ େବ ଣ 

ସମୟେର ବା ବ ଅବ ାକୁ ତଫିଳନ କରୁ ବା ଉଚତି। ାମ  ସମାଜଶା ର ନୟିମ ଯା  ସମୟେର 
ସତ  ମାଣିତ େହବା ଆବଶ କ। ଆଉ ଏହ ିେବଧୖତା େଯ େକହି  ାରା ପରୀ ିତ େହବା ଉଚତି।  
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1.5.5 କାଯ -କାରଣ ସମ ତାର ଆବି ାର (Discovery of cause-effect relationship): 

ସମାଜବି ାନ ଭଳ,ି ାମ  ସମାଜଶା  ମ  ବଭିି  ଘଟଣା ମ େର ବା କାରଣ ଓ ତାହାର ଭାବର 
ସମ  ବା କାଯ -କାରଣ ସମ କୁ ଆବି ାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଆଧୁନକି ସମାଜେର, 
ପାରିବାରିକ ବଶିୃ ଳା େହତୁ ବବିାହ-ବେି ଦ ବଢବିାେର ଲାଗିଛ।ି ଠି  େସହପିରି, ଜନସଂଖ ାର ଦତ 
ଅଭିବୃ  ି େହତୁ ାମ  ସମାଜେର ଦାରିଦ  ଓ େବେରାଜଗାରର ହାର ବୃ ପିାଉଛ।ି ଏହସିବୁ 
ଉଦାହରଣେର ପାରିବାରିକ ବଶିୃ ଳା ଓ ଜନସଂଖ ା ବୃ  ିେହଉଛ ିଦୁଇଟ ିକାରଣ ଏବଂ ବବିାହ-ବେି ଦ 
ସହତି ଦାରି  ଓ େବେରାଜଗାର ଏହ ି କାରଣର ଭାବ ଅଟ ।ି ାମ  ସମାଜଶା  ସମାଜେର 
ଘଟୁ ବା ଘଟଣା ଏବଂ ଜନସଂଖ ା ବୃ  ିତଥା ବବିାହ-ବେି ଦ ଉପେର କାରଣ ଓ ଭାବ ସଂପକକୁ 
ଉ  ଘାଟନ କରୁଛ।ି େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା  ାମ  ସମାଜେର ମିଳୁ ବା ସାମାଜକି ବଶିୃ ଳା ଓ 
ଅନ ାନ  ଘଟଣା, ଗତବିି  ଏବଂ ସମ ତାେର ନହିତି କାରଣଗତ େବଶୖି କୁ ଉ  ଘାଟନ କରିଆସୁଛ।ି 
   

1.5.6 ପୂବାନୁମାନ (Predictions): ପରିେଶଷେର, କାଯ -କାରଣ ସମ ର ଆଧାରେର, ାମ  
ସମାଜଶା  ଭବଷି ତକୁ ପୂବାନୁମାନ କରିବାେର ଏବଂ ସାମାଜକି ସଂପକ, ଗତବିି , ଘଟଣାବଳ ି
ଇତ ାଦରି ା -ଆକଳନ କରିବାେର ସ ମ େହାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଯଦ ି ପରବିାରେର 
ବଶିୃ ଳା େଦଖାେଦବାର ସ ାବନା ବୃ ପିାଏ, େତେବ ବବିାହ-ବେି ଦ ଓ ଅନ ାନ  କାରଣର 
ସ ାବ ତା ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। େକାଣସି ଘଟଣାର କାରଣ ଓ ଭାବକୁ ଜାଣିବା 
ପେର, ାମ  ସମାଜଶା  ‘କାହାର ଆଧାର’େର ’କ’ଣ କରାଯାଇପାରିବ’ ତାହାର ଦଗି ନି ାରଣ 
କରିଥାଏ।  

ଏହସିବୁ ଉପେରା  କାରଣରୁ  ତୀୟମାନ ହୁଏ େଯ, େବଶୖି  ଦୃ ିରୁ  ାମ  ସମାଜଶା  
େଗାଟଏି ବି ାନ। ଏହା ବି ାନର ସମ  ଆବଶ କୀୟ ଗୁଣ ଓ େବଶୖି କୁ ବହନ କରୁଛ।ି ତଥାପି, 

ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାେବ ଅଭିହତି କରିବାେର ବହୁ ବେିରାଧ ମ  େଦ ବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ବହୁ 
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ସମାଜବି ାନୀ ାମ  ସମାଜଶା ର େବୖ ାନକି େବଶୖି  ଉପେର ଆପ  ି ଉଠାଇଛ ।ି ାମ  
ସମାଜଶା କୁ ଏହ ି ସମାଜବି ାନୀଗଣ ନମିଲି ତ କାରଣରୁ ବି ାନ େବାଲି କହବିାକୁ ବେିରାଧ 
କରୁଛ ।ି 
 
1.5.7  ବ ୁନି ତାର ଅଭାବ (Lack of Objectivity): ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାେବ 
କହବିାର ଥମ ବେିରାଧ ଏହ ିେଯ, ଏ େର ନରିେପ  ଓ ବ ୁନି  ଅ ୟନ କରିବା ସ ବନୁେହଁ। 
ଏହା ପଛେର ଧାନ କାରଣ େହଉଛ,ି ସମାଜବି ାନୀ ୁ  ସମାଜେର ଉଭୟ ଡା ର ଓ େରାଗୀ 
ଉଭୟର ଭୂମିକା ବହନ କରିବାକୁ ପଡଥିାଏ। େସମାେନ େଯଉଁ ସମାଜର ଅ ୟନ କରିଥା ,ି ତା ୁ  
େସହ ିସମାଜର ସଦସ  େହବାକୁ ପେଡ। ଏହ ିଦୃ ିେକାଣରୁ େସମାେନ ସମାଜର ାର ିକ ପଯ ାୟରୁ 
ତାହାର ଘଟଣାବଳୀ ସହତି ସୁର ିତ ସଂପକ ାପନ କରିଥା ।ି ସମାଜବି ାନୀ ୁ  ଧମ, ପରିବାର, 
ବବିାହ, ଅଥେନତୖକି ବ ବ ା ସବୁକଛିକୁି ଅ ୟନ କରିବାକୁ ପଡଥିାଏ। କି ୁ  େସ ଉପ ାପନ କରୁ ବା 
ମ ବ  ବା ଉପେଦଶ ବି ାନ ପାଇଁ ଅପରିହାଯ  େହଉ ବା ବ ୁନି  ଉପାଦାନର ଅଭାବେବାଧ 
ଅନୁଭବ କରିଥା ।ି 

 
1.5.8 ପରୀ ାନରିୀ ାର ଅଭାବ (Lack of experiment):  ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନଭାେବ 

ହଣ କରାନଯିବାର ତିୀୟ ଯୁ ି େହଉଛ,ି େଯଉଁ ାମ  ସମାଜଶା େର ାମ  ସମାଜବି ାନର  
ବି ାନ ଶ  ବ ବହାର େହାଇନ ବ ତାହାକୁ ବି ାନ ଭାେବ ହଣ କରାଯାଇପାରିବନାହ। ଯଦ ିବି ାନ 
ଶ  େକବଳ େଭୗତକି ବି ାନପାଇଁ ଅଭିେ ତ, େତେବ ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନରୂେପ କଳନା 
କରାଯାଇପାରବିନାହ।  େଭୗତକି ବି ାନ ପାଇଁ ବ ବହୃତ ବି ାନ ପଦ ଉଭୟ ପରୀ ାନରିୀ ା ଓ 
ସ ାବ ତା ିୟାକୁ ଅ ଭୁ  କରିଥାଏ। ଏହ ି ସ େର, ାମ  ସମାଜଶା ର ବଷିୟବ ୁ ମାନବୀୟ 
ସମ ତା ଓ ବ ବହାର ଉପେର ପଯ େବଶତି ଯାହା ବା ବେର େବଶୖି  ଦୃ ିରୁ ଭାବା କ 
େହାଇ ବାରୁ ଏହା ବି ାନ ନୁେହଁ । େକହ ିବ ିସମାଜଶା ର ବଷିୟବ ୁକୁ େଦ ପାରିେବ ନାହ କ ି ଶ 
କରିପାରିେବ ନାହ, ତାହାକୁ ମାପ କରିପାରିେବ ନାହ କ ି େୟାଗଶାଳାେର ବେି ଷଣ କରିପାରେିବ 
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ନାହ।  ଏହା ମ  େଭୗତକି ବି ାନ ଭଳ ିମାନବ ବ ବହାରକୁ ପରିମାପ କରିବାପାଇଁ ମାଇେ ାେ ା  
ବା ଥେମାମିଟର ଭଳ ି ଯ ପାତ ି ବ ବହାର କରିନଥାଏ। ଏହା ବି ାନ ଭଳ ି ାମ  ସମାଜଶା ର 
ସି ା  ଓ ନୀତକୁି ମୂଲ ାୟନ କରିବା ବା ପରୀ ା କରିବାପାଇଁ ସ ାବ ତା ର ନଥାଏ।  
 

1.5.9 ପରିମାପର ଅଭାବ (Lack of measurement): ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ରୂେପ ହଣ 
ନକରିବାର ତୃତୀୟ ଯୁ ି େହଉଛ ି େଯ ଏହାର ପରିମାପ ିୟା ବି ାନ ତୁଳନାେର ଅସଂପୂ । 

ାକୃତକି ବି ାନେର ତଉଲ ଓ ପରିମାପ ପାଇଁ ନି  ଓ ମାନା  ପରିମାପ ିୟା ବ ବହାର 
କରାଯାଇଥାଏ। ଏକକ, ା , ମିଟର, େସ ମିିଟର ଆଦ ିଭଳ ିବଭିି  ପରିମାପ ମା ମେର ାକୃତକି 
ବି ାନର ବ ୁକୁ ପରିମାପ କରାଯାଇପାେର ଯାହା ାମ  ସମାଜଶା େର ସ ବ ନୁେହଁ।  ପରିମାପେର 
ଅଭାବ ବା ଅସଂପୂ ତା େହତୁ, ାମ  ସମାଜଶା ର ଫଳାଫଳ ସମୟାନୁସାେର ପରିବ ତ 
େହାଇଥାଏ କି ୁ  ଏହ ିପରିବ ନ ବି ାନେର େଦଖାଯାଏନାହ।  
 

1.5.10     ସଠକିତାର ଅଭାବ (Lack of Exactness): ଚତୁଥ ଅଭିେଯାଗ ଏହ ି େଯ, ାମ  
ସମାଜଶା  େ େର ଅ ୟନର ନି  ପରିସର ପରିଭାଷିତ େହଉନାହ। ାକୃତକି ବି ାନେର ସାରା 
ବି େର ଅନୁସରଣ କରାଯିବାଭଳ ିନୟିମ ବା ନୀତ ିଭଳ ି ାମ  ସମାଜଶା ର ନୟିମକୁ ସବୁ ାନେର 
ବା େ େର ଉପେଯାଗ କରାଯିବା ସ ବ ନୁେହଁ। ାମ  ସମାଜଶା ର ନୟିମ ାନ ଓ କାଳ 
େଭଦେର ପରିବ ତ େହାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ରୂପ, େଗାଟଏି େଦଶର ାମ  ସାମାଜକି ସମସ ା 
ଅନ  େଦଶଠାରୁ ଭି  େହାଇପାେର। ଭାରତର ାମା ଳେର ଅ ଶୃ ତା ଏକ ସ ୀନ ସାମାଜକି 
ସମସ ା କି ୁ  ଆେମରିକାେର ଏ ସମସ ା ନାହ। 
 

1.5.11      ପୂବାନୁମାନର ଅଭାବ (Lack of Prediction): ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ କହବିା 
ବପି େର ପ ମ ବା ଅ ମି ଅଭିେଯାଗ ଏହ ି େଯ,  ବି ାନେର ଏ  ଦମ ସଠି  ସ ାବ ତା ବା 
ପୂବାନୁମାନ କରାଯିବା ଭଳ ି ାମ  ସମାଜଶା େର େସପରି ସଠି  ପୂବାନୁମାନ କରାଯାଇପାେରନାହ। 
ବି ାନେର ପଯ େବ ଣ ଓ ଅନୁମାନ ଦୁଇଟ ିେମୗଳକି ଉପାଦାନ ଅଟ ।ି ପଯ େବ ଣ ଓ ଅନୁମାନର 
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ଆଧାରେର ବି ାନେର ବହୁ ନୟିମ ୁତ କରାଯାଇଛ ିଯାହା ମା ମେର େକୗଣସି ପରୀ ାନରିୀ ା 
ବନିା ସ ାବ ତାକୁ ା  କରାଯାଇଥାଏ। କି ୁ  ବ ୁନି ତା ଓ ଚୟନେର ଅଭାବ େହତୁ, ାମ  
ସମାଜଶା  ାରା ଆବି ତୃ ନୟିମ ସବଦା ବା ସବୁ ଳେର ହଣେଯାଗ  େହାଇନଥାଏ। ଠି  
େସହପିରି, ାମ  ସମାଜଶା ର ନୀତ ି ବା ନୟିମ ସମ େର େକୗଣସି ଘଟଣା ବା ପୂବାନୁମାନକୁ 
ଅନୁମାନ କରିବା ସ ବନୁେହଁ।  ଉଦାହରଣ ରୂପ, ାକୃତକି ବି ାନର ମାନକ ନୟିମ ଅନୁସାେର 
ଆେମ ଦୁଇଟ ିଉ  ଜାନ ଅଣୁ ସହତି େଗାଟଏି ଅମଜାନ ଅଣୁ ମିଶେିଲ ଜଳ ଅଣୁଟଏି ପାଇଥାଉ। କି ୁ  ଏ 

କାର ସ ାବ ତା ାମ  ସମାଜଶା େର ାୟତଃ ଅସ ବ କହେିଲ ଚେଳ।  
ାମ  ସମାଜଶା ର େବଶୖି ର ଉପେରା  ବଚିାର ବା ବେିଶଷଣରୁ  ତୀତ େହଉଛ ିେଯ ଏହାର 

ସପ  ବା ବପି େର ଭି ଭି  ମତ କାଶ ପାଉ ବାରୁ ାମ  ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ କହବିା ବା 
ନକହବିା ଏକ ବବିଦମାନ ବଷିୟ। ହଁ, ଏ େର େକୗଣସି ମିତ ନାହ େଯ ାମ  ସମାଜଶା  ବି ବ  
ଢ େର ତଥ ର ସଂ ହଣ ଓ ସଂଗଣନେର ପଯ େବ ଣ, େୟାଗ, ବଭିାଜନ, ଗଣନା ଆଦ ି ଭଳ ି
େବୖ ାନକି େକୗଶଳର ବ ବହାର କରିଥାଏ।  ାମ  ସମାଜଶା  ମା ମେର ା   ଉପସଂହାର ବା 
ମତାମତ େୟାଗା କ ବା ଅନୁଭବସି  ବା ବତା ଉପେର ପଯ େବଶତି। ଅତଏବ, ନି େର ାମ  
ସମାଜଶା କୁ ନଜି  ବଷିୟବ ୁ ଓ ପ ତ ି ଭିତେର ବି ାନର ଏକନବୀନ ଧାରା ରୂେପ ହଣ 
କରାଯାଇପାେର। 
 

1.6   ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସର (Scope of Rural Sociology): 
 ସାମାଜକି ବି ାନ ତୁଳନାେର, ାମ  ସମାଜଶା  ସମାଜବି ାନର ଏକ ନବୀନ ଶାଖା ଏବଂ ଏହା 

ମ  ନଜି  ବଷିୟବ ୁ ଓ ଅ ୟନର ପ ତକୁି ଅନୁସରଣ କରୁ ବା ଏକ ନଆିରା ବି ାନ। ଏହାର 
ଅ ୟନର ପରିସରେର ାମ  ସମାଜଶା  ଯାହାକଛି ିଅ ୟନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସୂଚୀତ କରିଥାଏ 
େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିସର ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରି ଏ . ଏ . ସି  ସ 
(N.L. Sims) କହ ,ି “The field of Rural Sociology is the study of association among 
people living by or immediately dependent upon agriculture. Open country and village 
groupings and groups behavior are its concern.”  
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 ଲରି େନ  ସ  (Lowry Nelson)  ମତେର, “The scope of Rural Sociology is the 
description and analysis of progress of various groups as they exist in the rural 
environment”. ବ ା  (Bertrand)  ଏବଂ ତା ର ସହେଯାଗୀ  ଦୃ ିେର: “In its broadest 
definition Rural Sociology is the study of human relationship in rural environment.” 
ସି  ସ, େନ  ସନ ଓ ବଟା  ମତାମତରୁ, ଏହା ସୂଚୀତ େହଉଛ ିେଯ ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସର 

ାମା ଳର ବ ିବେିଶଷ, ତା ର ଜୀବକିା ଏବଂ ାମ  ବାତାବରଣେର ତା ର ସାମାଜକି ସ କ ବା 
ଚଳଣିର ଆଖପାଖେର ଘୂରି ବୁଲୁଛ।ି 
 ଏହା ସମାଜକୁ ାମା ଳର ଦୃ ିେକାଣରୁ ଅ ୟନ କରି େଲ ବ,ି ଏହାର ମୂଳ ଉେ ଶ  କି ୁ  ାମ  

ଜୀବନ ଉପେର େକ ୀଭୂତ। ଏହାର ପରିସରେର ଅ ଭୁ  ବଷିୟବ ୁ େବଶୖି  ଦୃ ିରୁ ବହୁଭାେବ 
ବି ୃତ ବା ୟଂସଂପୂ ; ଅଥା  ଆେମ ବନିା ଧିାେର କହପିାରିବା ଏହାର ପରିସର ବ ାପକ। 

ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସର ନମିଲି ତ ବଷିୟବ ୁର ବେି ଷଣରୁ ଅ କ  େହାଇପାେର। 
 

1.6.1 ାମା ଳର ସମାଜ (Rural Society) :  
 ାମ  ସମାଜବି ାନ କହେିଲ ସାଧାରଣତଃ ାମ  ସମାଜର ସମାଜବି ାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। େତେବ 

ାମ  ସମାଜର ଅ ୟନ ବ ତୀତ,  ାମ  ସମାଜଶା  ମ  ଗଠନଗତ ଓ କାଯ ଗତ ମେନାଭାବରୁ 
ମିଳୁ ବା ଏହାର େବଶୖି  ଓ େମୗଳକି ଉପାଦାନଗୁଡକୁି ଅ ୟନ କେର। େତେବ ାମ  ସମାଜଶା ର 
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ ପୂ  ଉେ ଶ  େହଉଛ ି ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନର ଅ ୟନ କରିବା। ାମ  ସାମାଜକି 
ଜୀବନ ାମା ଳର ବ ିବେିଶଷ  ମ େର ବା ବ ବହାରିକ ତରୂିପ, ପାର ରିକ ସମ , ସାମାଜକି 
େଯାଗାେଯାଗ, ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଏବଂ ସାମାଜକି ଅଥେନତୖକି ଅବ ାକୁ େନଇ ଗଠତି। େତଣୁକର,ି 

ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସର ବା ବେର ାମ  ସମାଜ ପରିବ ା ି ପଯ  ବି ୃତ। 
 

1.6.2 ାମା ଳର ବ ିବେିଶଷ (Rural Population) :  
 ାମା ଳର େଭୗେଗାଳକି ପରିେବଶେର ବସବାସ କରୁ ବା ଜନ-ସମୁଦାୟ ହ ାମ  ସମାଜଶା ର 
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େମୗଳକି ସାରତ । େତଣୁ ଏହ ି େ  ବଭିି  ଦଗିରୁ ାମ  ଜନସଂଖ ାର କୃତ,ି େବଶୖି , ଆକାର, 
ଘନ  ଏବଂ ବଭିାଜନକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। ାମ  ସମାଜଶା  ଜନସଂଖ ା ଅଭିବୃ ,ି ଏହାର ାମ  
ସମାଜ ଉପେର ନକାରା କ ଭାବ, ସେବାପରି ରା  ବୃହ ର ାଥ ଉେ ଶ େର ାମରୁ ସହରକୁ 
ବ ିବେିଶଷ  ପଳାୟନ ପଛେର ରହି ବା କାରଣଗୁଡକୁି ଅ ୟନ କରିବାର ଉେ ଶ  ର ଥାଏ।  ଏହା 
ମ  ାମ  ବ ି  ନତିଦିନିଆି ଜୀବନକୁ ବହୁଭାେବ ଆ ାଦତି କରି ବା ବ ବହାରିକ ତରୂିପ, ରୀତନିୀତ ି
ଓ େଲାକପରଂପରାକୁ ବୁଝବିାକୁ େଚ ା କରିଥାଏ। 

 
1.6.3         ାମ  ସମୁଦାୟ (Rural Community) :  

 ାମ  ସମୁଦାୟକୁ ମାନବଜାତରି ଅନ ତମ ଆଦମି ସଂଗଠନରୂେପ ବେିବଚନା କରାଯାଇଥାଏ। େତଣୁ, 
ାମ  ସମାଜଶା  ମୁଖ ତଃ ାମ  େଗା ୀର ଉ ବ, େବଶୖି , କୃତ,ି ସାମାଜକି ବେିଶଷତା ତଥା 

ମାନବୀୟ ପାରିପା କ ଉପେର ାନ େଦଇଥାଏ। ଏହା ମ  ାମ  ସମୁଦାୟେର ଏପଯ  ଚଳ ିଆସି ବା 
ଚଳଣି, ରୀତନିୀତ,ି େଲାକଧାରା, ଥା, ପରଂପରା ଆଦେିର କେଠାର ଓ ର ଣଶୀଳ ବେିଶଷତାର 
ସମଜାତୀୟତା ଦଗିରୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 

  
1.6.4 ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନ (Rural Social Organization):  

 ସଂଗଠନ େତ କ ସମାଜ ଓ ସାମାଜକି ଜୀବନର େମରୁଦ  ଭଳ ିକାଯ  କରିଥାଏ। େତଣୁ ାମ  
ସମାଜଶା ର ସବୁଠାରୁ ଅ କ ଅଭିେ ତ କାଯ  େହଉଛ ି ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନ ବଷିୟେର େମୗଳକି 

ାନ ଦାନ କରିବା। ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନେର ଭରି ରହି ବା ାମ  ମଣିଷର ଆ ା କି ଜୀବନ, 
ଧାମକ ଗତବିି , ପବି  ସଂପକ ଏବଂ ପୁନଜନର େଦବୖକି ବି ାସ, କମଫଳ ଆଦ ି ସମୁଦାୟ ାମ  
ଜୀବନକୁ ବହୁଳଭାେବ ଭାବତି କରିଥା ।ି େତଣୁ ାମ  ସମାଜଶା , ାମ  ବ ିବେିଶଷ  ହତି 
ଉେ ଶ େର ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନର ଭବଷି  ଉପେର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 

 
1.6.5 ାମ  ସାମାଜକି ସଂ ାନ (Rural Social Institution):  

 ାମ  ସାମାଜକି ସଂ ାନଗୁଡକି ାମ  ବ ିବେିଶଷ  ଭିତେର ବା ସଂପକେର ଭୁ  ଲାଭ କରି ବା 
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ିୟାର ପରିଚତି ବ ବ ାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ାମ  ସମାଜଶା  େତଣୁ ାମ  ସାମାଜକି ସଂ ାନର 
ସଂରଚନା, ବେିଶଷତା ଏବଂ କାଯ ର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। ାମ  ସାମାଜକି ସଂ ାନଗୁଡକି ପରିବାର, 
ବବିାହ, ବ ୁତା, ଧମ, ଜାତ ିଆଦକୁି େନଇ ଗଠତି। ାମ  ସମାଜଶା  ାମ  ସ େର ଏହସିବୁ ସଂ ାନର 
ସମାଜେବୖ ାନକି ଯଥାଥତାର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 

 
1.6.6 ାମ  ଅଥନୀତ ି(Rural Economy) :  

 ାମ  ଅଥନୀତରି େମରୁଦ  େହଉଛ ିକୃଷି ଏବଂ ାମ  ଜନସଂଖ ାରୁ ଅ କାଂଶ ଏହ ିକୃଷି ଉପେର 
ନଭିରଶୀଳ। େସମାେନ ତ ରୂେପ େସମାନ ର ଜୀବକିା ଓ ଜୀବନ ନବିାହ ପାଇଁ କୃଷି ଉପେର 
ନଭିର କରିଥା ।ି ାମ  ସମାଜଶା  କୃଷିେର ବଫିଳତା ପଛେର ନହିତି କାରଣକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ 
ଓ ାମେର କୃଷିର ବକିାଶ ପାଇଁ ବଭିି  ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। କୃଷି େକ ଗୁଡକିେର ନୂତନ କୃଷି 

ାେଦ ାଗିକୀକୁ ହଣ କରିବା ସହତି ପୁରୁଣା କୃଷି ଣାଳୀକୁ ବକିାଶ କରିବା, ବପିଣନ ପାଇଁ େଖାଲା 
ବଜାର ସୃ ି କରିବା ଏବଂ କୃଷକ ୁ  କୃଷିଭି କି ଶି ଣ ଦାନ କରିବା ାମ  ସମାଜର ମୁଖ 
ଅ ୟନର ବଷିୟବ ୁ ଅଟ ।ି  
 
1.6.7 ାମ  ସାମାଜକି କାଯ ଧାରା (Rural social Process):  
 ାମ  ସମାଜଶା , ାମ  ସାମାଜକି ବନିମିୟତାରୁ ଦୁଇଟ ି କାଯ ଧାରାକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ; 

ଥମଟ ିସଂପୃ ତା ଓ ତିୀୟଟ ିଅସଂପୃ ତା ବା ବଭିାଜନ। ାମା ଳର ସଂପୃ ି କାଯ ଧାରା ସହେଯାଗିତା, 
ସହଭାଗିତା ଓ ଆ ୀକରଣକୁ ଅ ଭୁ  କରିଥାଏ।  ଅନ  ପଟେର ାମ  ବଭିାଜନ କାଯ ଧାରା  

ତେିଯାଗିତା ଓ ତି ିତାକୁ ଅ ଭୁ  କରିଥାଏ। େତଣୁ ଏହସିବୁ କାଯ ଧାରାର କୃତ,ି େବଶୖି  ଓ 
ସାମାଜକି ାଧାନ ସବୁକୁ ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସରେର ଉପଯୁ  ଭାେବ ବଚିାରକୁ ନଆିଯିବା ଉଚତି। 

 
1.6.8 ାମ  ଧମଧାରା (Rural Religion) :  
 ାମ  ବ ିବେିଶଷର ଆ ାରୂେପ ବେିବଚତି ଧମଧାରା ାମ  ସମାଜେର ଅନ ତମ ଗୁରୁ ପୂ  

ଭୂମିକା ନଭିାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହ ି ଧମଧାରାକୁ  ାମ  ଜୀବନର ଧାନ ନଯି ାସ ରୂେପ ବେିବଚନା 
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କରାଯାଇଥାଏ। ାମ  ବ ିବେିଶଷ ଧାମକ କ ନା ଓ ମୂଲ େବାଧକୁ ଅ  ଭାବେର ଅନୁସରଣ କରିଥା  ି
ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ତା ର ାଥମିକ କ ବ  ରୂେପ ହଣ କରିଥା  ି । ାମ  ସମାଜଶା , ଏହ ି

ସ େର ାମ  ଧମଧାରାର େମୖ।ଳକି ଓ ସାମାଜକି ଗୁରୁ  ଏବଂ ାମ  ସମାଜ ଉପେର ଏହାର 
ଭାବକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 

 
1.6.9 ାମ  ସଂ ୃତ ି(Rural Culture) :  
 
 ସଂ ତୃ ି କହେିଲ େସହ ି ଜଟଳି ପୂ ା  ଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ େଯଉଁ େର ାନ, ବି ାସ, େନତୖକି 

ନୟିମ, ପରଂପରା ଓ  ମାନବ ତାହାର ସମାଜରୁ ଶି ବା ଅନ  େଯେକୗଣସି ମତା ଅ ଭୁ  ଅଟ ।ି 
ାମ  ସଂ ତୃ ିକେଠାର ଓ ର ଣଶୀଳ ବି ାସ ଉପେର ତି ିତ ଏବଂ ଏହା େବଶୖି  ଦୃ ିରୁ ସାଧାରଣତଃ 

ଅବଚିଳତି। ଏ େର ପୁରୁଣା ଥା, ପରଂପରା, େଲାକଧାରା, ରୀତ ିନୀତ ିଆଦ ିଅ ଭୁ । ାମ  ସମାଜଶା  
ାମ  ସଂ ତୃରି ଜଟଳିତା, ଏହାର ବଭିି  ସଂରଚନା କ ସଂଗଠନ, ସାଂ ତୃକି ତରୂିପ, ସାଂ ତୃକି  

େବଶୖି  ତଥା ାମ  ପରିେବଶେର ରହି ବା ସାଂ ତୃକି ଅଭାବେବାଧର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 
 
1.6.10 ାମ  ସାମାଜକି ସମସ ା (Rural Social Problems) : 
 ାମ  ସମାଜଶା  ତାହାର ଅନ ତମ ମୁଖ ବଷିୟ ରୂେପ ାମ  ଜୀବନେର ସମାହତି ସମସ ାର 

ଅ ୟନକୁ ଅ ଭୁ  କରୁଛ।ି ଏହସିବୁ ସମସ ାଗୁଡକି ସାମାଜକି, ଅଥେନତୖକି, ରାଜେନତୖକି, ସାଂ ତୃକି 
ଭାବଧାରା ଓ ଆଧାରିତ ମୂଲ େବାଧ ଉପେର େକ ୀଭୂତ। ଏହସିବୁ ସମସ ାଗୁଡକି ସାଧାରଣତଃ ଦାରି , 
େବେରାଜଗାର, ଜନସଂଖ ା ବୃ ି, ଅଶି ା, ଜାତବିାଦ, ଅ ଶୃ ତା ଇତ ାଦ ିସଂପକୀତ।  ାମ  ସମାଜଶା  
େତଣୁ ଏହସିବୁ ସମସ ାର କାରଣ ଓ ତାହାର ନକାରା କ ଭାବର ଅ ୟନ କରିଥାଏ ଓ ସେବାପର ି
ରା ର ହତି ଉେ ଶ େର ଏହସିବୁ ସମସ ାର ଉନଳନ ପାଇଁ ଉପଯୁ  ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। ଏହସିବୁ 
ସମସ ା ାମ  ସମାଜ ସହତି ଅ ା ୀ ଭାେବ ଜଡତି ବାରୁ ଏହା ାନରୁ ାନକୁ ଅଲଗା େହାଇଥାଏ; 
େସଗୁଡକି ପଛେର ରହି ବା କାରଣ, େବଶୖି  ଓ ତକିାର ମ  ପର ର ଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇଥା ।ି ାମ  
ସମାଜଶା  ବଭିି  ସମସ ାରୁ ଉ ି ମାରୁ ବା ସମସ ାବଳ ି ଭିତେର ବା ସମତା ଓ ଭି ତାେର 
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ସୀମାେରଖା ଟାଣିବାକୁ େଚ ା କରିଥାଏ।  
  
1.6.11 ାମ  ସାମାଜକି ନୟି ଣ (Rural Social Control ) : 
 
 ସାମାଜକି ନୟି ଣ କହେିଲ ବ ି ଉପେର ସମାଜର ନୟି ଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ାମ  ସମାଜେର 

ସାମାଜକି ନୟି ଣ େବଶୖି  ଦୃ ିରୁ ଆନୁ ାନକି ଓ କେଠାର। ାମ  ସମାଜଶା  ସାମାଜକି ନୟି ଣର 
ଧମ, ରୀତନିୀତ,ି େଲାକଧାରା, ଥା, ପରଂପରା ଇତ ାଦ ିଭଳ ିଅଣଆନୁ ାନକି ଉପାୟ ଓ ସଂ ାନ ଉପେର 
ବେିଶଷଭାେବ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। ାମ  ସମାଜେର, ପରିବାର ଓ ପେଡାଶୀ ଭଳ ିଅତ ାବଶ କ େମୗଳକି  
ଉପାଦାନ  ମୁଖ ଭୂମିକା ହଣ କରିଥା ।ି 

 
1.6.12 ାମ  ସାମାଜକି ପରିବ ନ (Rural Social Change) : 
 ସାମାଜକି ସଂଗଠନେର ଘଟୁ ବା ସମାଜର ସଂରଚନା ଓ କାଯ  ଭଳ ିଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ େକବଳ 

ସାମାଜକି ପରିବ ନର ବ ବ ା କରାଯାଇଛ।ି ବଳିମେର େହେଲବ,ି ାମ  ସମାଜ ସାମାଜକି ପରିବ ନର 
ମାଗେର ଅ ସର େହଉଛ।ି  ଅଥର ଦତଗତେିର ଅନୁେ ରଣ େହତୁ, ାମ  ସମାଜ ବଂିଶ ଶତା ୀେର 
ଅବି ସନୀୟ ଭାେବ ରୂପା ରିତ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି  ାମା ଳେର ସାମାଜକି ପରିବ ନକୁ େବଗ 
େଦବାପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଗତକୁି ଜାରି ର ବାପାଇଁ, ାମ  ସମାଜଶା  ଆବଶ କୀୟ ପଦେ ପ ହାତକୁ 
େନଉଛ।ି ାମ  ସମାଜଶା  ମ  ଏକ ବି ବ  ଢ େର ସାମାଜକି ପରିବ ନ ପାଇଁ ଉ ରଦାୟୀ ବଭିି  
କାରଣକୁ ଅ ୟନ କରୁଛ।ି ଏହା ମ  ାମ  ସାମାଜକି ଜୀବନେର ବଚୁି ତ ି େହତୁ େକୗଣସି କାର 
ପରିବ ନର ସ ାବ  ସମାଧାନ ଦାନ କରିବାକୁ ୟାସ ଜାରି ର ଛ।ି 

 
1.6.13 ାମ  ସହରୀ େବଷୖମ  (Rural Urban Contrast) : 
 ାମା ଳ ଓ ସହରା ଳ ମ େର ବା େବଷୖମ ଗୁଡକିର ଉପଯୁ  ଓ େବୖ ାନକି ଉପାୟେର 

ଅ ୟନ ବନିା ାମ  ସମାଜର ଅ ୟନ ଅଧୁରା ରହଯିିବ। ତୁଳନା କ ଦୃ ିରୁ ଉଭୟ ାମ ଓ ସହର 
ସମୁଦାୟ ଜୀବନର ଦୁଇଟ ି େବସୖାଦୃଶ  ତ । ାମ  ସମାଜଶା  ସାମାଜକି, ଅଥେନତୖକି, ଧାମକ ଓ 
ସାଂ ତୃକି ଦୃ ିେକାଣରୁ ାମ -ସହରୀ େବଷୖମ କୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ ତୀତ, ାମ  
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ସମାଜବି ାନ ମ  ଏହ ି ଦୁଇ ସମାଜ ମ େର ତୁଳନା କ ଅ ୟନ ଉପେର ାନ ଆକଷଣ କରୁଛ।ି 
ଫଳ ରୂପ, ାମ  ସମାଜ ଏ ସମାଜକି ଅନୁ ାନଗୁଡକିର ପରିକ ନାକୁ ଏହ ିେବସୖାଦୃଶ  ବେି ଷଣରୁ  
କରାଯାଇପାରବି। 

 
1.6.14 ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନମିାଣ (Rural Planning and Reconstruction) : 
 ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନମିାଣ ବକିାଶଶୀଳ ସମାଜପାଇଁ ବହୁଳଭାେବ ଆବଶ କ। ଏହ ି ସ େର 

ଭାରତୀୟ ାମ  ସମାଜର ଦାରି  ଓ ପଛୁଆ ଅବ ା ଏକ ବି ବ  ଓ େଯାଜନାବ  ଉପାୟେର େଯାଜନା 
ଓ ପୁନଃନମିାଣ ଆବଶ କ କରୁଛ।ି ାମ  ସମାଜ ଚୁର ସମସ ା ଓ ସାମାଜକି ସଂକଟେର ପୀଡତି 
େହାଇଛ।ି େତଣୁକରି, ଏହସିବୁ ସମସ ାର ଉନଳନ ପାଇଁ ଓ ାମ  ଜୀବନର ଉ ଷସାଧନ ପାଇଁ ଉଭୟ 
ରାଜ  ତଥା େକ  ସରକାର  ତରଫରୁ ଉପଯୁ  େଯାଜନା ଓ ବନିମିାଣ କରାଯିବା ଉଚତି। ଏ. ଆର. 
େଦଶାଇ କହ ,ି ାମ  ସମାଜଶା  ଏହସିବୁ ବଷିୟକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହ ି ଦଗିେର ଉପଯୁ  
ମାଗ ଦଶନ କରିଥାଏ। 

େତେବ ଏହସିବୁ ଉପେରା  କାରଣରୁ ାମ  ସମାଜଶା ର ପରିସର େଯ େକେତ ବ ାପକ, ଏହା 
ନଃିସେ ହେର କୁହାଯାଇପାେର। ଯଦଓି ଏହାର ଉ ବ ତୁଳନା କ ଢ େର େବଶି ପୁରୁଣାନୁେହଁ ଓ ଏହା 
ଏକ ଗତଶିୀଳ ବି ାନ, େତେବବ ି ାମ  ସମାଜ  ଓ ାମ  ଜୀବନକୁ ଏହା ବଭିି  ଦୃ ିେକାଣରୁ ଅ ୟନ 
କରିଚାଲିଛ।ି 
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 ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ଖ’  ଟି ଣୀ: କ ) ଉ ର ପାଇଁ ଦ  ଖାଲି ାନେର ଉ ର େଲଖ ୁ ।  ଖ )ଏହ ି ଶଗୁଡକିର ସ ାବ  ଉ ର ପାଇଁ ଏକକର େଶଷେର ଦଆିଯାଇ ବା ଉ ରମାଳାକୁ 
ଯାଆ ୁ ।  
 
1)   ାମ  ସମାଜଶା  ଅ ୟନ େ ର େବଶୖି କୁ ଜାଣିବାପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ପ ତ ି

ସବୁ ଅବଲମନ କରାଯାଇଥାଏ?   ଉ ର- 
      

 
  

2)  ାମ  ସମାଜଶା ର ବଭିି  ପରିସରଗୁଡକି କ’ଣ ଅଟ  ି? 
  ଉ ର- 

           
1.7  ବଷିୟବ ୁର ସାରମମ (Lets Sum Up) : 
 
 ାମ  ସମାଜଶା  ସମାଜବି ାନର ଏକ ଉପେ  ଯାହା ାମା ଳେର ସାମାଜକି ଜୀବନର 

ଅ ୟନ ସହତି ସଂ ିÂö 
 ଏହା ଏେବ ସାରା ବି େର ଏକ ସ ିୟ ଅ ୟନର ବଷିୟ, ଏବଂ ଏହା 1910 ମସିହାେର 

ଯୁ ରା  ଆେମରିକାେର ଜାତୀୟ କୃଷି ବଭିାଗ ଓ ଲ ା - ା  କୃଷି ବି ବଦି ାଳୟର 
ମହାବଦି ାଳୟ ମ େର ସହବ ତିାରୁ ଥେମ ପରିକ ତି ବା ଉ ବ େହାଇ ଲା ।  
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 ାମ  ସମାଜଶା ର ଶିେରାନାମାରୁ ଏହା  େହଉଛ ି େଯ ଏହା ାମ  ସମାଜ, ାମ  
ସାମାଜକି ସଂରଚନା ଓ ସଂ ାନର ଅ ୟନ କରିଥାଏ। 

 ାମ  ସମାଜ ମୁଖ ତଃ କୃଷି ଉପେର ନଭିରଶୀଳ ବାରୁ ାମ  ସମାଜଶା  ନଜିକୁ କୃଷକ 
ସମାଜ ସହତି ସଂ ି  କରିଆସୁଛ।ି ଏହା ାମ  ସମାଜଶା  ମ  ାମ  ସମୁଦାୟ ଜୀବନ 
ଉପେର େକ ୀଭୂତ। 

 1950 ମସିହାର ପାଖାପା  ସମୟେର, ସମାଜବି ାନୀ ଓ ସାମାଜକି ନୃତ ବି  ଗଣ ାମ  
ସମାଜବି ାନ ଉପେର ବି ୃତ ଓ ଅସଂଖ  ଅ ୟନର ଆେଯାଜନ କରି େଲ।   

 ଏହସିବୁ ଅ ୟନର ଧାନ ଉ  େବଗ ାମ  ସଂଗଠନର ବଭିି  ଆୟାମ ମ େର 
ପାର ରିକ ସଂପକକୁ ଉ  ଘାଟନ କରିବା ଲା। ାମ  ସମାଜବି ାନ େ େର 
M।N.Srinivas (1960), McKim Marriott (1955), S.C.Dube 
(1955) ଏବଂ D.N.Majumdar (1955)  େଯାଗଦାନରୁ ଅ କ ସମୃ  େହଲା। 

 ଭାରତେର ାମ  ସମାଜଶା ର ଏକ ଅ ୟନର େ ରୂେପ ଉ ବ ସା  େହନରୀ ଏସ. 
ମାଇନ ି (Sir Henry S Maine)  Ancient Law (1861) ଓ Ancient 
Society (1877) ଭଳ ି ଦୁଇଟ ିବହରି କାଶନରୁ ଆର  େହଲା।  େସ ବି ୃତଭାେବ 
ଭାରତୀୟ ାମ  ଜୀବନ ଉପେର େଲଖା େଲ େଲ େହଁ ପରବ ୀ ସମୟେର ତା ର 
ୟୁେରାପୀୟ ସମାଜ ତ ିପ ପାତତିା ଓ ାନେକ ୀତ େହତୁ ଦୁେମା   (Dumont )  

ାରା ସମାେଲାଚତି େହେଲ।  
 
1.8  ମୁଖ ଶ  (Keywords):  ାମ , ାମ, େବୖ ାନକି, ଗେବଷଣା, ସମୁଦାୟ, ଜନସଂଖ ା, ାମା ଳର ସମସ ା, 

େଯାଜନା 
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1.9.  ସହାୟକ ସୂଚୀ (References) :  
 

1. େଦଶାଇ.ଏ.ଆର., Rural Sociology in India  
2. ଦୁେବ. ଏ .ସ.ି India’s Changing Village   
3. ବଟା . ଏ.ଏଲ., Rural Sociology  
4. ସାହା ଜ.ି, Gandhian Approach to Rural Development  
5. େଦ. ଏ .େକ., Panchayati Raj  
6. ପୁରୀ. େକ.ଇ., Social System in Rural India  
7. ଗିେ େଟ. େଯ.ଏ ., Rural Sociology   
8. ଦୁେବ. ଏ .ସ.ି , Contemporary India & Its Modernization  
9. ଧାନଗେର. ଡ.ିଏ ., Peasant Movements in India   
10. େଦଶାଇ.ଏ.ଆର., Peasant Struggles in India    
1.10. ଆ ପରୀ ଣ ଶର ଉ ରମାଳା (CHECK YOUR PROGRESS –    

POSSIBLE ANSWERS) : 
 ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘କ’ ର ଉ ର (Check Your Progress I ) 

 
1)  ାମ  ସମାଜଶା  ଅ ୟନର ମୁଖ ଯଥାଥତାଗୁଡକି େହଉଛ  ି ବଗର ଗଠନ ଏ 

ମତାର େକ ୀକରଣ, ପ ାୟତରିାଜ ଓ  ଏହାର ଭାବ, ଦାରି  ଦୂରୀକରଣ 
କାଯ ମ, ପଯ ାବରଣ ଓ ପାରିପା କ ସଂଶୟେର ପରବି ନ, ସାଂବଧିାନକି 
ଆ ାଭାଜନ, ୁ  ଓ ନାମମା  ଚାଷୀ  େନରୖାଶ ର ରହସ  ଉ  ଘାଟନ, ଜାତଗିତ 
ବେିଭଦତା ଇତ ାଦ।ି    

 ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ଖ’ ର ଉ ରମାଳା (Check Your Progress II )  
1) ାମ  ସମାଜଶା ର େବଶୖି କୁ ପରୀ ା କରିବାପାଇଁ ବଭିି  ପ ତଗୁିଡକି େହଉଛ ି

େବୖ ାନକି ପ ତ,ି ତଥ  ଆହରଣ, େୟାଗବାଦ, ନଭୁିଲ ପରିମାପନ ଓ ସଠକିତା, 
କାଯ -କାରଣ ସମ ତାର ଆବି ାର, ପୂବାନୁମାନ, ବ ୁନି ତାର ଅଭାବ, 
ପରୀ ାନରିୀ ାର ଅଭାବ, ପରିମାପର ଅଭାବ, ସଠକିତାର ଅଭାବ, ପୂବାନୁମାନେର 
ଅଭାବ।    
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2) ାମ  ସମାଜଶା ର ବଭିି  ପରିସର ବା ସୁେଯାଗଗୁଡକି େହଉଛ ି ାମ  ସମାଜ, ାମ i 
ଜନସଂଖ ା, ାମ  ସମୁଦାୟ, ାମ  ସାମାଜକି ସଂଗଠନ, ାମ  ଅଥନୀତ,ି ାମ  
ସାମାଜକି ସଂ ାନ, ାମ  ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ,ି ାମ  ଧମଧାରା, ାମ  ସଂ ତୃ,ି 

ାମା ଳର ସାମାଜକି ସମସ ା, ାମ  ସାମାଜକି ନୟି ଣ, ାମ  ସାମାଜକି ମିୟ ଣ, 
ାମ  ସହରର େବଷୖମ , ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନମିାଣ।     

********************** 
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