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ଥମ ଏକକ: ାମ ସମାଜଶା

:

ସଚ
ୂ ୀପ
1.0.

ପଠନର ଉେ ଶ

1.1.

ାମ ସମାଜଶା : ଏକ ପରିଚତ
ି ି

1.2.

ାମ ସମାଜଶା ର ସଂ ା

1.3.

ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ

1.3.1.

ାମ ସମାଜଶା ଏକ ବି ବ ବି ାନ

1.3.2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

ଭାରତେର ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ

ାମ ସମାଜଶା ର ଗୁରୁ ଓ ଯଥାଥତା
ାମ ସମାଜଶା ର େବୖଶି

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର

ଏକ ୀକରଣ
ମୁଖ ଶ

ସହାୟକ

ସୂଚୀ

ଆ ପରୀ ଣ – ସ ାବ ଉ ରମାଳା

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ପଠନର ଉେ ଶ :







1.1

ାମ ସମାଜଶା କୁ ଅ ୟନର େ

ରୂେପ ଉପ ାପନା କରିବାକୁ ଗୁରୁ

ାମ ସମାଜଶା କୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଓ ବ ନା କରିବା

ଦାନ କରିବା

ଏହାର େବୖଶି , ପରିସର ଓ ଯଥାଥତା ସଂପକେର ପାଠକ ୁ ପରିଚତ
ି କରାଇବା
ଭାରତୀୟ ପରିେ

ୀେର ଏହି େ

ର ଯ଼ଥାଥତାକୁ ଜାଣିବା

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିଚୟ (Rural Sociology: An Introduction) :
ାମା ଳେର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅ ୟନ ସହିତ ସଂ ି

ସମାଜବି ାନର ଏକ ଉପେ

ବା ‘ ାମ

ସମାଜଶା ’

ରୂେପ ସୁପରିଚତ
ି । 1910 ମସିହାେର ଆେମରିକା ିତ ଜାତୀୟ କୃ ଷି

ବିଭାଗ ଓ ଲ ା - ା କୃ ଷି ବି ବିଦ ାଳୟ ମହାବିଦ ାଳୟର ମିଳତ
ି ଉଦ ମେର ଯୁ ରା େର ଏହି େ

ର

ଶୁଭାର େହାଇ ଲା। ମା ଆଜି ଏହି ାମ ସମାଜଶା ସାରା ପୃ ବୀେର ସୁପରିଚତ
ି ଓ ସ ିୟ। ଖାଦ
ଓ କୃ ଷି ସମ ତ
ି ସମାଜବି ାନ ାମ ସମାଜଶା ର ଅନ ତମ ାନାକଷଣ େ
କୃ ଷି ଉ ାଦନର ଅଥନୀତି ସଂପକୀତ କାଯ କରିଆସୁଛ।ି ଏହା ବ ତୀତ ପଳାୟନ ଓ େସମାନ ର ଅନ ାନ

େ

େର

ଏବଂ ଏହି େ

ଏେବ

ାମା ଳରୁ େଲାକମାନ ର

ନିେୟାଜନ, ପାରିପା କ ସମାଜବି ାନ, ସୁେଯାଗ

ଅନୁ େ ରିତ ବିକାଶ, ସବସାଧାରଣ ଭୂ-ନୀତି, ତଥାକ ତ “ସହରା ଳ ଅଭିବୃ ”ି ର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ
ବିଶୃ ଳା, ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ େ ରିତ ବିକାଶ ସହିତ ଜ ଲ, ଖଣି, ମାଛଧରା ଓ ଅନ ାନ େ
ସଂପଦ ସମ ତ
ି ସମାଜବି ାନ,
େ

ାମ ସଂ ତ
ୃ ର
ି େବୖଶି

ର ଅ ୟନର ଅ ଭୁ ଅଟ ।ି ବହୁ

,

ାକୃ ତକ
ି

ାମା ଳର ଚିକି ା ଓ ଶି ା ନୀତି ଆଦି ଏହି

ାମ ସମାଜଶା ୀ ଏେବ ବିକାେଶାନଖୀ ଅ ୟନ, େଗା ୀଗତ

ଅ ୟନ, େଗା ୀଗତ ବିକାଶ ଏବଂ ପାରିପା କ ଉ ୟନ େ

େର କାମ କରିଆସୁଛ ।ି ଅଥା

ତୃ ତୀୟ ବି ଏେବ ବ ାପକ ଓ ବି ୃ ତ ଗେବଷଣାର ଅେପ ା ରଖୁଛ।ି
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ଭଳି

ଏହି
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ାମ ସମାଜଶା

ସାମାଜିକ ବ ବ ା ଓ

ବା ସମାଜବି ାନ ଶ ରୁ ବୁ ଝାପଡୁଛି େଯ ଏହି େ

ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଅ ୟନ ସହିତ ଜଡିତ।

ାମ ସମାଜ,

ାମ

ାମ ସମାଜ ମୁଖ ତଃ କୃ ଷି

ଉପେର ନିଭରଶୀଳ େହାଇ ବାରୁ ାମ ସମାଜଶା ମ କୃ ଷକ ସମାଜ ଉପେର ଚି ା କଟ କରିଥାଏ।
ାମ ସମାଜେର ସାମାଜିକ ସଂରଚନା, କାଯ ଧାରା, ସାମାଜିକ ଗତିବି , ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିେର

ଅେନକ େଭଦ ରହିଛ।ି େସହିପରି ସହରୀ ସମାଜ ଓ ାମ ସମାଜ ଭିତେର ବହୁ ପାଥକ ରହି େଲ େହଁ
ାମ ସମାଜଶା

ବିେଶଷଭାେବ

ାମ ସମାଜର ଅ ୟନ ଉପେର େଯା

ାମଗୁଡକ
ି ସହିତ ସଂ ି

ବାରୁ

କ କାଯ କାରିତାକୁ ଅ ୟନ କରାଯାଇଥାଏ।

ାମଗୁଡକ
ି େର ଗଡିଆସୁ ବା ବିଭି

ଉନଳନ ପାଇଁ ପଥ ଦଶନ କରିଥାଏ।

1.2

ାମ ସମାଜଶା

ାମା ଳର ଦୃ ିେକାଣ, ଏହାର କାଯ ଧାରା, ସ ଖ
ୁ ୀନ େହଉ ବା

ସମସ ା ଓ ଏହି ସମସ ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ କ ଆହାନକୁ ଗୁରୁ

ସମାଜଶା

ାମ ସମାଜଶା କୁ

ାମାଂଚଳର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅ ୟନପାଇଁ ପରିକ ନା କରାଯାଇଛି। ଏ େର ାମ ସମାଜ

ବ ବ ା ଓ ସମାଜେର ତାହାର ନି
ବିଭି

େଦଇଥାଏ। ଏଣୁ,

ସମସ ାର ଉପଯୁ

େଦଇଥାଏ।

ାମ

ସମାଧାନ ଓ ତାହାର ସଂପୂ

ାମ ସମାଜଶା ର ସଂ ା (Definition of Rural Sociology) :

1. ସା

ସନ (Sanderson)

ଦୃ ିେର,

ାମ ସମାଜଶା

େହଉଛି

ା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

େହଉଛି

ାମ ପରିେବଶେର ମାନବୀୟ

ସଂପକର ଅ ୟନ (“Rural sociology is that study of human relationships in
rural environment”)।

3. ଟି. ଏ . ି (T.L. Smith) କହ ି - ାମା ଳର ସାମାଜିକ ସଂପକ ଅ ୟନରୁ ା େହାଇ ବା
ସମାଜେବୖ ାନିକ ତଥ ଓ ନିୟମକୁ

ାମ ସମାଜଶା

ରୂେପ ଅଭିହତ
ି କରାଯାଇପାେର (

“Such sociological facts and principles as are derived from the study of
rural social relationships may be referred to as rural sociology”)।
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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4. ଏ . ଏ . ଚାପିନ(F.S Chapin)
ସମାଜେର

ବା

ାମ ଜନସଂଖ ା,

ଦୃ ିେର, “ ାମ ଜୀବନର ସମାଜତ
ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ

େହଉଛି,

ାମ ସାମାଜିକ

ାମ

ି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 ଏହିରୂେପ ଅଭିହତ
ି 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”.

ଏହିସବୁ ପରିଭାଷାରୁ

େହଉଛି େଯ ାମ ସମାଜଶା

ିୟା- ତି ିୟା, ସାମାଜିକ-ସଂ ାନ, ସାମାଜିକ-ଗତିବି

ଏ େର ାମା ଳର ସାମାଜିକ ସଂ ାନ, ସଂରଚନା ଓ
ଦିଗରୁ କହିବାକୁ ଗେଲ, ାମ ସମାଜଶା
ଏବଂ ଏହା

ାମ ସମାଜେର ଗଢି ଉଠୁ ବା ସାମାଜିକ

ଓ ସାମାଜିକ-ପରିବ ନର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।
ାପିତ-ବ ବ ାର ଅ ୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ

ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ତିଫଳନ ରୂେପ କାଯ କରିଥାଏ

ାମ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁ ବା

େଦଇଥାଏ। ସେବାପରି ଏହା ାମା ଳର ବ ିବେି ଶଷ

ଚଳିତ ବ ବହାର ଓ ମୂଲ େବାଧକୁ େଯାଗାଇ
ଜୀବନଧାରା ଓ େସମାେନ ସହରୀ ବ

େଯଉଁସବୁ ଦିଗରୁ ଅଲଗା ବା ନିଆରା, େସ ସଂପକେର ଏକ

ଚି

ଦାନ କରିଥାଏ।

1.3 ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ (Emergence of Rural Sociology):
1950 ମସିହାର ଆର େବଳକୁ , ସମାଜଶା ୀ ଓ ସାମାଜିକ ନୃ ତ ବି

ାମ ସମାଜଶା େ

ବି ୃ ତ ଓ ବ ାପକ ଅ ୟନର ବ ବ ା କରି େଲ। ଏହି ଅ ୟନର ମୁଖ ଚି ା ଓ ଉେ ଶ
ସଂଗଠନର ବିଭି
େ

ି ଠାରୁ

ଲା

େର

ାମ

ଦିଗ ମ େର ରହି ବା ପାର ରିକ ସମ କୁ ବିେଶଷଣ କରିବା। ାମ ସମାଜବି ାନ

ପରବ ୀ କାଳେର ଏ .ଏ . ିନବ
ି ାସ (1960), ମ ାକକି

ମ ାରିଓଟ (1955), ଏସ.ସି.ଦୁ େବ

(1955) ଏବଂ ଡି.ଏନ. ମଜୁ ମଦାର (1955) ଆଦି େଯାଗଦାନେର ସମୃ େହାଇ ଲା।
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ାମ ସମାଜବି ାନର ଜନ ମୁଖ ତଃ

ାମ ଜୀବନର ଭି ଭି

ଅବ ା ଓ ଦୃ ିଭ ୀ ତଥା

ାମ

ସମାଜେର ଗଢି ଉଠୁ ବା ସମସ ାକୁ ଅ ୟନର ଆବଶ କତାରୁ େହାଇ ଲା। ପୂବରୁ ମ ବହୁ ସମାଜଶା
ାମ ସମାଜେର େଦଖା େଦଉ ବା ଆହାନଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଉପଯୁ

କରି େଲ ବି ଏ େ

େର ସଫଳ େହାଇନ େଲ। ଫଳତଃ ଏହି

ଚାଲ ଆର. େହାଫ

(Charles R.Hoffer)

ଗଭୀର ଅ ୟନ ପାଇଁ ଉପଯୁ

େ

ଟିଏ

ସମାଧାନ େଯାଗାଇ େଦବାକୁ

ୟାସ

ାମ ସମାଜ ଉପେର ଆ ରିକ ଓ

ଦାନ କରିବା ଉେ ଶ େର

ାମ ସମାଜଶା

ଜନେନଲା।

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”.

ଯଦିଓ ଏହି

ାମ ସମାଜ ବହୁ ଅତୀତରୁ ସମାଜେର ବିଦ ମାନ ରହି ଲା, ତଥାପି

ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ନିହତ
ି

ିର ଓ ଅପରିବ ତ େବୖଶି

େହତୁ

ାମ

ସମାଜଶା

ାମ

ପରିଦୃ

େହାଇନ ଲା। ସାଂ ତିକ ସମୟେର, ଏ ଦିଗେର ତ ରତା ଓ ପରିବ ନ ଜୀବନର ଜଟିଳ ସମସ ାଗୁଡକ
ି ୁ
ବୁ ଝବ
ି ାର

ମତାକୁ ବଢାଇ େଦଇଛି। ପୁନ

ଅ ାଦଶ ଶତା ୀେର େବୖ ାନିକ ଉ ାବନ ଓ ଆବି ାରେର

ବ ାପକ ପରିବ ନ ମାନବର ବିଚାରଧାରା ଓ ଜୀବନକୁ ରୂପା ରଣ କରିବାେର ସହଜ େହଲା। ଶି ାୟନ ଓ

ସହରୀକରଣର ଦତ ଅଭିବୃ ି ସହରେର ବ ି ଓ ଭିଡଭାଡ ଭଳି ସମସ ାର କାରଣ େହଲା। ଏହିଭଳି
ଗ ୀର ଉଦବି ତା ଓ ପରି ିତି
ପଳାୟନ କରୁ ବା ବ ି

ଆଡକୁ

ାମେର ବସବାସ କରୁ ବା ଏବଂ ଉପାଜନ ଉେ ଶ େର ସହରକୁ
ାନାକଷଣ କଲା।

ାମା ଳର ବ ି ଅେନକ ଆହାନ ଓ ସମସ ାର

ସ ୁ ନ େହେଲ। ଫଳେର ପରବ ସମୟେର, କିଛ ି ଉପଯୁ ଚି ାନାୟକ ଦାରି
ଓ ପରି

ତା, ଶି ା ଓ ଅଣସାଂଗଠନିକତା ଭଳି ସମସ ା ଉପେର ଚି ାବ

, େବେରାଜଗାର, ା

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 ବିପୁଳ ବିଭାଜନର ସ ଖ
ୁ ୀନ େହଲାେବେଳ,
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ାମ ସମାଜଶା

ଯୁ ରା

ଆେମରିକାେର ଏକ ବି ବ

କାରଣଗୁଡକ
ି ମ େର େଘାର ଦାରି

ବି ାନ ଭାବେର ଉ ବ େହାଇ ଲା। ଏହାର

, ଅଥେନୖତକ
ି ସଂକଟ, ଭୂମି ଉପେର କୃ ଷକ ର ଅନ କାର ଇତ ାଦି

ଲ। ଏହିସବୁ ସମସ ା େହତୁ ବହୁ େଲାକ ଗଁା ଭିତରୁ ସହର ଆଡକୁ ଜୀବିକା ସ ାନ ଉେ ଶ େର ପଳାୟନ

କେଲ। ଫଳତଃ େଦଶେର ଖାଦ ଶସ ର େଘାର ସ ଟ େଦଖାେଦଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ
ଅବ ୟତା େ

େର ବିପଦ ସୃ ି େହଲା।

ଆେମରିକାେର ‘ରା

ଏହି ଅ ୟନେର ବିଭି

ାମ ସମାଜର

ାମ ସମାଜର ଅବ ୟ ପରି ତିକୁ ଅ ୟନ କରିବାପାଇଁ

ଜୀବନ ଆେୟାଗ (Country Life Commission (CLC))’ର ନିଯୁ ି କରାଗଲା ଓ
େ

ରୁ ମିଳି ବା ଉପଯୁ

ତଥ କୁ 1912 ମସିହାେର ଆେମରିକୀୟ ସମାଜ-

େବୖ ାନିକ ସମିତି (American Sociological Society)କୁ ପଠାଗଲା। େଜମ

ମାଇେକଲ ୱିଲିୟମ

(James Michel Williams), ୱାେରନ ଏ ୱିଲସନ (Warren H. Wilson) ଏବଂ େନେୱଲ ଏଲ. ସିମ
(Newell L. Sims)

ଭଳି ଖ ାତନାମା ସମାଜେବୖ ାନିକ ଆେମରିକୀୟ

ାମ ସମାଜର ଅ ୟନ

ଦିଗେର ବହୁ ଭାେବ େଯାଗଦାନ କେଲ। ତ କାଳୀନ ସମୟେର, ାମ ସମାଜବି ାନୀ ଆେମରିକୀୟ ରା
ଜୀବନର ଆନୁ ଭବିକ ବା ବତାକୁ

ା କରିବାପାଇଁ ପରିସଂଖ ାନ ଓ ଐତିହାସିକ ଡାଟା ବ ତୀତ େ

ସା ାତକାରକୁ ବ ବହାର କରୁ େଲ। ଆେମରିକାେର

ାମ

ୀୟ

ସମାଜ ଉପେର େହାଇ ବା କାଯ କୁ

ମାନବୀୟ ଦୃ ିେକାଣରୁ ବିଚାର କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ରୁ ମିଳି ବା ସମାଧାନକୁ ଜାତୀୟ

ରର ନୀତି

େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରାେର ସମସ ା େହତୁ ସାଧାରଣ ସମାଜଶା
େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଉ ବ େହାଇ ଲା, ଠି
ସମାଜଶା ର ଆବଶ କତା ସୃ ିକଲା।

1917 ମସିହାେର, ବିଭି ସମାଜବି ାନୀ

ଓ ଗେବଷଣା ପାଇଁ

ଉପେର

ମିଳତ
ି
ୟାସ େହତୁ

ଆେମରିକୀୟ ସମାଜେବୖ ାନିକ ସଂ ାନେର

ବିଭାଗଟିଏ େଖାଲାଗଲା। ଏହା ସେ
େହତୁ

େସହିଭଳି ଭାେବ

ାମ ସମାଜଶା

େର େର ବହୁ

େଗାଟିଏ ସମୟେର କୁ ଶଳୀ ଓ

ାମ ଜୀବନର ସମସ ା

ାମା ଳ ଉପେର ସେଭ, ଅ ୟନ

ାମ ସମାଜଶା

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ଗେବଷକ ତା

ନାମେର ନୂ ଆ

ଶି ିତ ମାନବସମଳର ଅଭାବ

ଗେବଷଣା ଦିଗେର ସ ଟର ସ ୁ ନ େହଲା। କି ୁ ପେର
ସି

ାମ

ଗେବଷଣା ମା ମେର ଏହି େ

ାମ ସମସ ା

କୁ ଯଥାଥ ଓ
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ଭରସାେଯାଗ େଯାଗଦାନ େଦେଲ। 1936 ମସିହାେର ‘Rural Sociology’ ନାମେର ଏକ େ ମ
ୖ ାସିକ
ପ କ
ି ା କାଶିତ େହଲା ଓ ଏହା ାମ ଜୀବନ େ
ଏକ ପାଟଫମ

ଦାନ କଲା। ଏହା ପେରପେର,

େର େହଉ ବା ଗେବଷଣା କ ବ କୁ କାଶନ କରିବା ପାଇଁ

ାମ ସମାଜେବୖ ାନିକ ସମିତ ି (Rural Sociological

Society) ନାମେର ଏକ ଅନୁ ାନ 1937 ମସିହାେର ାପିତ କରାଗଲା। 1930 ମସିହାେର, େସାେରାକି ,
ଜିେମରମ ାନ ଏବଂ ସି. େଜ. ଗାଲପିନ
Sociology’ ବହି

ାରା ଲି ତ ‘A Systematic Source Book in Rural

କାଶ ପାଇଲା ଯାହାକୁ ଏେବବି

ଅ ାୟରୂେପ ବିେବଚନା କରାଯାଉଛି।
ଯୁ

ସମୟେର ଅ ାଭାବିକ ପରି ିତି େହତୁ

ାମ ସମାଜେବୖ ାନିକ େଲଖାର ଗୁରୁ ପୂ

ାମା ଳ ସମାଜବି ାନୀ

ଆବଶ କତାକୁ ମ

ବହୁ ଳଭାେବ ଅନୁ ଭବ କରାଗଲା।

ାମ ଗେବଷଣା କାଯ ର ନିର ରତା ଉେ ଶ େର ଆେମରିକୀୟ

ର

ବି ବିଦ ାଳୟେର ଅ ାପନା କାଯ େର ନିେୟାଜିତ େହେଲ। କି ୁ

ସରକାର ାରା ବହୁ ବିଭାଗର ାପନା କରାଗଲା। ାମ ସମାଜ ଉପେର ବହୁ ଗେବଷକ ଗେବଷଣା ଜାରି
ବା ବେଳ ଅନ ମାେନ ବିଭି

ବା ବେର ଏହି ାମ ସମାଜଶା ଯୁ ପରବ ସମୟେର ସି ି ଲାଭକଲା। େସହି ସମୟେର ହ ାମ
ସମାଜଶା ଉପେର ବି ୃ ତ ଗେବଷଣା ଓ ଅ ୟନ ସା ତ େହାଇ ଲା। ପୂବରୁ େକବଳ
ଭିତେର ସୀମିତ ରହି ବା

ାମ ସମାଜଶା ର େ

ଜାତି, ବିବାହ, ପାରିବାରିକ ବ ବ ା ଭଳି

ର ପରିସର ବୃ ି ପାଇଲା। ପେର ଏହାର ପରିସର

ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ;

ସାମାଜିକ ବିବ ନ ଏବଂ ଅେପ ାକୃ ତ ନୂ ତନ ଜୀବିକାନିବାହର ସୁବଧ
ି ା,
ାମ ଓ ସହରୀ ମ େର

ସମୟେର େନଲସନ

ବା ଅସମତା ଓ

ାମ

ାମା ଳରୁ ପଳାୟନ ଭଳି
ାମ ସମୁଦାୟ,

ର

ାମ

ାମ ଶି ା,

େସବା ଆଦି ଦିଗେର ବି ାରଲାଭ କଲା। ଏହି

ାରା Rural Sociology (1948) ଏବଂ େକା ବ ଓ ବନର

Rural Society (1952) ଭଳି ମୂଲ ବାନ

ାମ ସମସ ା

କାଶନ ଘଟିଲା।

ାମ ସମାଜଶା

ାରା A Study of
ଉପେର ଯଥାଥ

କାଶନ ସହିତ, ଆେମରିକୀୟ ବି ବିଦ ାଳୟେର ଏହି ଦିଗେର ଅ ୟନପାଇଁ ନୂ ଆନୂ ଆ ବିଷୟବ ୁ ର

ବ ବ ା ମ ବହୁ ବ

ି

ାରା ଶଂସନୀୟ େହାଇପାରିଲା।

1.3.2 ଭାରତେର ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ (Emergence of Rural Sociology in India) :

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ଭାରତେର

ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ ସା େହେନରୀ ଏସ. ମାଇନ

ାରା ଲି ତ ଦୁ ଇଟି ପୁ କ

Ancient Law (1861) ଏବଂ Ancient Society (1877)ର

କାଶନ ସମୟରୁ ଅ ୟନର େ

େଲ

ସପ େର ପ ପାତିତା େହତୁ ଡୁେମା

ାର

େହାଇ ଲା।

େଲ ମ

େସ ତା ର

ପରବ

ାର ି କ ସମୟେର ଭାରତର

ସମୟେର ତା ର ୟୁ େରାପୀୟ

ାରା ସମାେଲାଚିତ େହାଇ େଲ। ଡୁେମା

ରୂେପ

ାମ ଜୀବନ ଉପେର ବି ୃ ତଭାେବ

ମତାନୁ ସାେର, “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 େଯାଜନାଗୁଡକ
ି ର (Community Development Programmes) ବ ନ େହବାପେର
ଆର େହଲା। ଭାରତେର ଇଂେରଜ ଶାସନ ସମୟେର, ସମାଜବି ାନୀମାେନ ଭୂ-ସ ା କାରର
ଚଳିତ ନିୟମ ଏବଂ

ୁ ଚାଷୀ ଓ କଳାକାର

କାଯ କରିବାର ଧାରା ଆଦିକୁ ଅନୁ ସ ାନ କରିବାକୁ

େଚ ା କରି େଲ। ଏହା ସହିତ ତ ାଳୀନ ସମୟେର

ାମ ଜୀବନର ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ବ ାପାର ଉପେର

ଗେବଷଣା ଓ ଅନୁ ସ ାନ କରାଯାଇ ଲା। ଭାରତେର ବାରମାର ଘଟୁ ବା ଦୁ ଭ
ବ ାପକ ଅ ୟନକୁ ଅନୁ େ ରିତ କରି ଲା। ପାଖାପା
ଗେବଷଣା କରି ବା ସମାଜବି ାନୀମାନ

ଣାଳୀ,

ନିର ର

ଏକ ଦଶ ି ଧରି େ

ମ

ଏହି ଦିଗେର

ୀୟ ସେବ ଣ ଆଧାରିତ

େଚ ାର ଫଳ ରୂପ ‘ଭାରତୀୟ ସମାଜବି ାନ

ଗେବଷଣା ପରିଷଦ (Indian Council of Social Science Research (ICSSR)) ଆଜି ସେବା

ସଂ ାନରୂେପ ସୁପରିଚତ
ି େହାଇପାରିଛ।ି ଏହାର A Survey of Research in Sociology ଏବଂ Social
Anthropology (Vol.I) ନାମକ
ସମାଜଶା ର ଉପେ

ଥମ ଭଲୁ ମେର

ଉପେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଛି।

‘Rural Sociology in India’ ର ସଂପାଦନା କରି
େସ ଏ େର

ବା, ‘Rural Studies’ ଅ ାୟେର

ାତନାମା ସମାଜଶା ୀ ଏ.ଆର. େଦଶାଇ

ାମ ସମାଜଶା

େ

େର େବୖ ବିକତା ଆଣିଛ ।ି

ାମ ସମାଜଶା କୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଅବସରେର କିଛ ି େମୗଳିକ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାମ

ଶର ଉ ାପନ
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କରିଛ ;ି ଯଥା - ‘ ାମ ସମାଜଶା
ନୀତିଗୁଡକ
ି ର

େୟାଗ ମା

?’

େଗାଟିଏ ନିଆରା ବି ାନ ନା ଏହା ସମାଜଶା ର େମୗଳିକ

ା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 ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ତୁ ଳନା କ ଦିଗରୁ ଅ ୟନର ଅବି ନ
ି ଅଂଶରୂେପ ଅ ଭୁ

କରିବା ଉଚିତ?

ଆହୁ ରି ମ

େସ

ଶ କରିଛ :ି

ାମ ସମାଜଶା

େକବଳ

ାମ ସମାଜ ଉପେର

େବୖ ାନିକ ସମଳିତ ାନ ଦାନ କରିବା ଉଚି ନା ଏହା ଏକ ନିେ ଶକର ଭୂମିକା ହଣ କରି ସାମାଜିକଅଥେନୖତକ
ି ତଥା ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଦିଗରୁ ଉ

ସମାଜର ସଂ ାର ତଥା ପୁନଃନିମାଣ ଉେ ଶ େର ବା ବ

େଯାଜନାଗୁଡକ
ି ସଂପକେର ମତାମତ ର ବା ଉଚି ?
ାଧୀନତା ସଂ ାମେର

ାମ

ଜନତା ର ବିପୁଳ ଅଂଶ ହଣ େହତୁ

ାଧୀନତା ପରବ

ଭାରତେର େଗା ୀଗତ ଜୀବନଧାରାେର ସ ଟ ଆସିଲା। ଭାଷା, ଜାତି, ଆ ଳିକ ପ ପାତିତା େହତୁ
ସମାଜେର ବିଭାଜନ େଦ ବାକୁ ମିଳଲ
ି ା। ଭାରତୀୟ ସମାଜର କୃ ଷି ଭି କ
ି େବୖଶି
କାରଣଗୁଡକ
ି େହତୁ

ାମ ସମାଜଶା ଭାରତ ଭୂଇଁେର

େର େର

ଏବଂ ଉପେରା

ସି ି ଲାଭକଲା। ଭାରତର ଆ ା

ାମେର ବାସ କେର ଏବଂ ଏହାର ଅ କାଂଶ ଅ ବାସୀ କୃ ଷି ଉପେର ନିଭରଶିଳ। େତଣୁ ଏହି ଦୁ ଇଟି

ବାକ ହ ଭାରତେର ାମ ସମାଜଶା ର ଉ ବ ଓ ବିକାଶକୁ େଯ ପଥ ଦଶନ କରିଛ,ି କହିେଲ ଅତୁ

େହବନାହ। ଆହର ଉେ ଶ େହଉଛି ମୁଖ ସମସ ାଗୁଡକ
ି ର ଅ ୟନ କରିବା, ପରିଦୃଶ ଘଟଣାବଳୀକୁ

ି

ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଆହାନର ାସପାଇଁ ବ ବହାରିକ ସମାଧାନ ଦାନ କରିବା।

1.4.

ାମ ସମାଜଶା ର ଗୁରୁ ଓ ଯଥାଥତା (Importance and Significance of Rural
Sociology) :

ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିେଶଷତଃ କୃ ଷିଭି କ
ି ଏବଂ ଏହାର ଅ କାଂଶ ଜନସମୁଦାୟ

କର ।ି େତଣୁ
ଭାରତୀୟ
େମରୁଦ

ାମେର ବସବାସ

ାମ ସମାଜଶା ର ଭାରତେର ବିେଶଷ ଭୂମିକା ରହିଛ।ି କୃ ଷି ଉପେର ନିଭରଶିଳତା

ାମ ଜୀବନଧାରାକୁ େମୗଳିକ ଭି ଭ
ି ୂ ମି

ରୂପ କାଯ କରିଆସୁଛ ି । େତଣୁ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାହ

ାମ ସମାଜଶା

େକବଳ

ାମ ଜନମାନସର

ାମ ବ ି

ଅଥେନୖତକ
ି
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ଅଭିବୃ େି ର ସାହାଯ କରୁନାହ, ବରଂ େସମାନ ର େନୖତକ
ି , ମନ ା କ
ି ଓ ଆଦଶ ଜୀବନ ଗଠନର

ଭୂମିକା ନିବାହ କରିଆସୁଛ।ି ଏହା ସେ ବି ସହରୀ ସମାଜେର େଦଖାେଦଉ ବା ଘଟଣା ଓ ଆହାନ ଉପେର
ଏ ପଯ

ଅ ୟନ କରୁ ବା ବି ାନ ଓ ଗେବଷକ ର ସହର ତି ବିେଶଷ ଅନୁ ରାଗ ଦଶନ କରୁଛ ।ି

ଫଳତଃ ଭାରତର ତିନ-ି ଚତୁ ଥାଂଶ େଲାକ

ାମେର ଅତ

େସମାନ ଉପେର ଚି ଅ ୟନ କରାଯାଉଛି।
ଏ.ଆର. େଦଶାଇ

ଦରି

ଓ ମନ ାପେର ବାସ କରୁ େଲ େହଁ,

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
ଆହୁ ରି ମ କହିଛ ି େ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 ବି ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ମିଳୁ ବା ସମସ ା, ଜଟିଳତା ଏବଂ ଏହାର

ସମାଜେର ଘଟୁ ବା ପରିବ ନର େବୖ ାନିକ ଓ ପ ତିବ ଅ ୟନର ଆବଶ କତା ରହିଛ।ି

ତିଫଳରୁ

ସାଧାରଣ େଲାେକ, ଭାରତେର ାମ ସମାଜକୁ ଅଚଳ ଏବଂ ନି ୀୟ ଭାବେର ବିେବଚନା କରିଥା ି

ଓ ଏଠିକାର େଲାେକ େରାଜଗାର ଉେ ଶ େର ଅନ

ାନକୁ ଯି ବାର ଚି ାଟିଏ ବି ନକରି ସାରାଜୀବନ

ବିେତଇ େଦଇଥା ।ି କି ୁ ସମୟ େ ାତେର, ଭାରତେର ଇଂେରଜ ଶାସନର ବହୁ ଳ
ଅନନ କୃ ଷିଭି କ
ି ସମାଜବାଦୀ-ଅଥେନୖତକ
ି ସମାଜେର ବହୁ ରୂପା ରଣ ଘଟିଛ।ି
କାଳେର ପ ବାଷକ େଯାଜନାର କାଯ ାନୟନ ତଥା ଗଣମା ମର
େବୖ ବିକ ପରିବ ନ ଆଣିପାରିଛ।ି ପୂବରୁ

ାମଗୁଡକ
ି ୁ ସୂ ତର,

ଚାର ସାର

ଭାବ େହତୁ ଏହି

ଧୀନତାର ପରବ

ାମ ସମାଜେର

ଧୀନ ଏବଂ ଆ ନିଭରଶୀଳ ତଥା

ଘନି ଭାେବ ବିେବଚନା କରାଯାଉ ଲା। କି ୁ ଆଧୁନକ
ି େଟେକାେଲାଜି ଓ ଶି ର ଆମଦାନି ସାେଥସାେଥ,
ାମ ବ ିବେି ଶଷ

ାମର ଆଭ ରୀଣ ଅ ଳରୁ ଜୀବିକା ଉେ ଶ େର ସହରକୁ ପଳାୟନ କେଲ;

ଫଳତଃ ସହରେର ଜନସଂଖ ା ଆବଶ କତାରୁ ଅ କ ବୃ ି େହବା ସହିତ ବ ି ଗୁଡକ
ି ଗଢିଉଠିଲା।

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ସାବାଳକ ର େଭାଟ େଦବା ଅ କାର, ଗଣତ , ଅ ିର ସାମାଜିକ ରୂପା ରଣ ମା ମେର

ାମବାସୀ

ରାଜେନୖତକ
ି
ମତା ସହିତ ପରିଚତ
ି େହେଲ। ଏହି ଦୃ ିରୁ ାମ ଜନତାର ାମ ସମାଜ ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ

ାମ ସମାଜଶା ର ାଧାନ ଦୃ ିରୁ ମୂଲ ାୟିତ କରିବା ଆବଶ କ ମେନେହଲା। ଏହା ସେ ବି ଡ ାଭିଜ

େପାକକ

ଓ ଲୁ ଇ

ନାହ। ଉଭୟ

ଦୁ େମା

ଯୁ ି ରଖେଲ େଯ ଭାରତୀୟ

ାମ ଜୀବନେର େସପରି କିଛ ି ନୂ ତନତା

ାମ ଓ ସହରୀ ସମାଜ ଉପମହାେଦଶର ବୃ ହ ର ସଭ ତାର ଅଂଶବିେଶଷ। େସମାନ

ଯୁ ିେର, ସହରୀ ସଭ ତା କହିେଲ େକବଳ ାମ ସମାଜର ବି ୃ ତ ରୂପକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ। ଅତଏବ, ାମ ଓ
ସହରୀ ସମାଜ ସେତେଯପରି େଗାଟିଏ ମୁ ାର ଦୁ ଇଟି ପା ସଦୃ ଶ।

େସ ରାମପୁର େହଉ ବା କାନପୁର େହଉ, ହି ୁ ବିବାହ ମୂଳତଃ େସହି ାନର େକବଳ ହି ୁ ବିବାହକୁ

ହ ବୁ ଝାଇଥାଏ। ଏହା େଗା ୀର ପରିବ ନେର ପରିବ ତ େହାଇନଥାଏ। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେର

ାମ

ପରିବାର ଓ ସହରୀ ପରିବାର ମ େର େସଭଳି କିଛ ି ପାଥକ ରହିନଥାଏ। ପରିବାର ମୂଳତଃ େଗାଟିଏ
ଭାରତୀୟ ଅନୁ ାନ; ଆଇ.ପି. େଦଶାଇ
ସଂଯୁ

ନୃ ତ ବି

ଉ ିକୁ ଉ ାର କେଲ, ପରିବାର କହିେଲ ଭାରତେର େକବଳ

ବା େଯୗଥ ପରିବାରକୁ ହ ବୁ ଝାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜଶା କୁ େଯାଗଦାନ େ
ଦୃ ିେକାଣ ଅ କ

ତିକୂଳ ଅନୁ ମିତ େହାଇଥାଏ। ସହରୀ ସମାଜେର ମିଳୁ ବା ସୁବଧ
ି ା,

ସୁେଯାଗ ଏବଂ େରାଜଗାର ମା ମ ତୁ ଳନା କ ଦୃ ିରୁ

ାମ ସମାଜେର କ । ଆଉ ଏହି ଅସମାନତା ହ

ାମ ସଭ ତାକୁ ସହରୀ ସଭ ତା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ।

ଏହି ଉଭୟ ସଭ ତାର ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଓ ଧାମକ ଗତିବି େର ପାଥକ

ଏହି ଉଭୟ ସମାଜର ବ

ାମ ସମାଜଶା

ି

ତୀୟମାନ ନେହେଲ ବି

ଜୀବନେଶୖଳୀ ଓ େମୗଳିକ ରୀତିନୀତି ମ େର ବହୁ ପାଥକ ରହିଛ।ି

ଅ ୟନର ଗୁରୁ

ଓ ଯଥାଥତାକୁ

ତିପାଦନ କରିବାପାଇଁ ଭାରତୀୟ

ସମାଜେର ଘଟୁ ବା ପରିବ ନର ଦିଗଗୁଡକ
ି ୁ ନିମେର ଉେ ଖ କରାଯାଇପାେର।

1.4.1

େର ବିେଦଶୀ

େ ଣୀର ଗଠନ ଓ

ମତାର ରୂପା ରଣ (Class Formation and Power

Transformation): ସାଂ ତିକ ଭାରତେର

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାମ

ାମ ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତା ମୁଖ ତଃ ରାଜେନୖତକ
ି
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ପରିବ ନ ଓ େ ଣୀ ଗଠନର ପରିଣତି। 1960ରୁ 1970 ଦଶକ ମ େର ପ ବାଷକ େଯାଜନା ଏବଂ

ସବୁ ଜ ବି ବର ଫଳାଫଳ ନୂ ଆ େ ଣୀ ଗଠନ ନିମେ ପଥ ପରି ାର କଲା। ଏହି ସମୟେର ସି ି
ଅଜନ କରି ବା କୃ ଷିଭି କ
ି ମ ବି

େ ଣୀ ପରବ

ସମୟେର ରାଜେନୖତକ
ି

ମତାର ଉପଯୁ

ରୂପା ରଣ ସପ େର ଦାବି ଉପ ାପନ କଲା। କୃ ଷିଭି କ
ି ବିକାଶ େହତୁ ନୂ ଆନୂ ଆ ବୃ ି ପାଉ ବା
ଉ

ଓ

ଳ ବଗର ଚାଷୀ ଏବଂ ମ ମ ବଗ ଚାଷୀମାନ

କୃ ଷକ ର ଅନୁ ର
ମତାକୁ

ଉ ବ ସହିତ ସମୃ

ବି ଶାଳୀ

େଗା ୀର ଅଭିବୃ ି େହବାେର ଲାଗିଲା େଯଉଁମାେନ େସମାନ ର ରାଜନୀତିକ

ରୂେପ ବ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତଥାପି,

ାମୀଣ ଭାରତେର ବଗ ନିମାଣ ଓ େ ଣୀ

ିୟା ନୁ େହଁ। କୃ ଷିର ଏହି ଦତ ବିକାଶ

ବିେଭଦତା େଗାଟିଏ ସିଧାସଳଖ

ାମ

ରେର

କଳହର କାରଣ େହଲା। ଫଳତଃ ସଂ ଦାୟି କତାକୁ େ ା ାହନ ମିଳଲ
ି ା ଏବଂ ଅଣ ଧମନିରେପ
ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ମତା ା େହେଲ।

ପ ାୟତିରାଜ ଏବଂ ଏହାର

1.4.2

ପ ାୟତିରାଜ ବ ବ ାର ନୂ ତନ

ଓ

ଭାବ (Panchayat Raj and Its Impact) :

ମତା େକ

ମ

ର ଆସିଛ।ି ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ମହିଳା

ାମ

ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତାର ଦାବି

ପାଇଁ ସଂର ଣ ନୀତି ମା ମେର ୀକୃ ତ ି ା

େବୖଷମ େଡରିେର େହେଲବି ାମ ଜୀବନଧାରାେର ସାମାଜିକ ସାଂଗଠନିକତାକୁ ବଳବ ର କରିଛ।ି
ପ ାୟତିରାଜର ସଂରଚନା ଓ
ବିେଭଦ ମ

ାମ ସଂରଚନାକୁ

କାଯ ତଥା ଉ ଜାତି ଓ ଦଳିତମାନ

ମ େର ପୂବରୁ ରହି ବା

ଭାବିତ କରିଛ ।ି ଏ ପାଇଁ ାମ ସମାଜକୁ ବୁ ଝବ
ି ାେର େବୖ ାନିକ

ପ ତି ଉପେଯାଗର ଚାହିଦା ବଢୁ ଛି।

1.4.3

ଦାରି

ଦୂରୀକରଣ କାଯ ମ (Poverty Removal Programmes): ଦାରିଦ

ଦୂ ରୀକରଣ ପାଇଁ ଗୃହୀତନୀତି ଉପଲ

ଅବ ାକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଛ।ି

ଓ ନାମମା

ଚାଷୀ ୁ

ନୂ ଆ କଳହ ସହିତ ଅ କ ମଜୁ ରୀ ବ ବ ା, ପତିତ ଜମିର ଆବ ନ, ଅଥକାରୀ ଫସଲ

ସ େର

ବୃ ହ

ବା ପାର ରିକ ଚାଷୀ

ୁ

ବିପ େର ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛି। ନୂ ତନ ଚାଷୀ ଆେ ାଳନ ଏହି

କୃ ଷିଭି କ
ି ସମାଜର ସମ ଏବଂ ସେବାପରି େ ଣୀଗୁଡକ
ି ମ େର ଅସହି ୁ ତା ଭଳି ଅନ ାନ ବୃ ହ
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ସମସ ାକୁ ସାେ ତିତ କରୁଛି। ବିଭି
ଏହାର ବା ାକୁ

କୃ ତ ହିତା କାରୀ

ଦାରି

ଦୂ ରୀକରଣ କାଯ ମକୁ ସଫଳ କରିବାପାଇଁ ଏବଂ

ନିକଟେର ପହ ାଇବାପାଇଁ ମ

ଜାଣିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ଅ ା ୀଭାେବ ଜଡିତ େବୖଶି
ରହିଛ।ି

1.4.4

ାମ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାକୁ

ଗୁଡକ
ି ୁ ବୁ ଝବ
ି ାର ଆବଶ କତା

ପରିବ ତ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାରିପା କ ସଂକଟ (Changing Ecosystem and

Environmental Dilemma): ଆଜି ଅେନକଗୁଡଏ
ି କାରଣରୁ ଜ ଲେର ଦତ ବୃ େ ଦନ ଓ
ପେରପେର ଜ ଲ ଭୂମିର ଅବେ ୟ ଘଟୁଛି। ଅେବୖ ାନିକ 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

ତିର ସ ଖ
ୁ ୀନ େହଉଛ ।ି େଗାଟିଏ ପଟେର ବିକାଶ ଓ ଅନ ପଟେର

ିର

ପଯ ାବରଣ ଉପେର ତକ ଭାରତେର ନୂ ଆ ସଂକଟର କାରଣରୂେପ ପରିଗଣିତ େହଉଛି। ଆହୁ ରି ମ

ଯୁ ି କରାଯାଏ େଯ, ବିକାଶ େଯାଜନାକୁ ପଯ ାବରଣର ଅବ ୟ ଓ ଅ ିରତାର ମୂଲ େଦଇ
କରାଯି ବା ଉଚିତନୁ େହଁ। ଯଦିଓ ନଦୀବ େଯାଜନାଟିଏ ଏକ ଦିଗେର ଜଳେସଚନର ବ ାପକ ସୁେଯାଗ
ଦାନ କରିଥାଏ, ଅନ ଦିଗେର ତାହା ମ ଜ ଲକୁ

ବ ାପକ ଧନଜୀବନର

ଂସ କରିଥାଏ, ବହୁ କୃ ଷକ ୁ େବଘର କରାଇ

ତିର କାରଣ ହୁ ଏ। ଏ ରୁ ସୃ ି ବି ାପିତ

ଥଇଥାନ ଜନିତ ସଂକଟ

କୃ ଷିଭି କ
ି ବିପଯ ୟକୁ ଜନ େଦଇଥାଏ। ଅନ ଦିଗେର, ବିକାଶର ବିେଶଷ ଗଣ ଏବଂ ବିେଶଷଭାେବ
ରାଜ ଓ େକ ସରକାର ପର ରର ସପ େର ବିକାଶର ମୂଲ ପାଇଁ ଏହି ମାନବ ସମଳ

ତି ହ

ସବଦା ପାରିପା କ ଅନୁ କୂଳ େହବା ଉଚିତ। େତଣୁ ସାଂ ତିକ ପରି ିତେି ର ପଯ ାବରଣର

ଂସକୁ

ଅଭିେ ତ ବା ଯଥାଥ େବାଲି ଯୁ ି ର ଥା ି । ଅତଏବ େଦଶେର େଯେକୗଣସି ପରି ିତେି ର ବିକାଶ
ଅଭିେ ତ କରୁ ବା ବୃ ହ ବିକାଶ ପରିେଯାଜନାଗୁଡକ
ି େହତୁ
ଗୁରୁ

ବହନ କରିଛ।ି

ାମ ସମାଜଶା

ାମ ସମାଜଶା ର ଯଥାଥତା ଏେବ

ଅନୁ କୂଳ ପଯ ାବରଣ ଓ ପାରିପା କ ଅନୁ କୂଳ ବିକାଶ

ପରିେଯାଜନାଗୁଡକ
ି ର ସୁନମ
ି ାଣ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପେଦଶ େଦଇଆସୁଛ।ି
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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1.4.5

ଅନୁ ସାେର,

ସା ି ଧାନିକ ଦାୟି େବାଧ (Constitutional Obligations) :
ାମ ସମାଜର ଅଭିବୃ ି ଓ

ଗତି

ପୂବର ନିରୀ ଣ

ତି ସରକାର (ଉଭୟ େକ ଓ ରାଜ ସରକାର)

ର କ ବ ବା ଦାୟି େବାଧ ରହିବା ଆବଶ କ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ ି ଧାନେର

ଦ

ନିୟମାନୁ ସାେର

ସୁଚାରୁରୂେପ ପାଳନ କରାଯି ବା ଉଚିତ । ଭାରତୀୟ ସ ି ଧାନର ରା ନିେ ଶମୂଳକ ନୀତି (Directive
Principles of State Policy) େଦଶର ଶାସନେର େମୗଳିକ ଭାବଧାରା" ଅଟ ;ି ଏବଂ "ଏହିସବୁ

ନୀତିକୁ ଆଇନେର ପରିଣତ କରିବା ରାଜ ଗୁଡକ
ି ର ଦାୟି "। ସା ି ଧାନିକ ନିେଦଶ ଅନୁ ସାେର, ଜାତୀୟ
ଜୀବନର ସମ

ସଂ ାନେର ସାମାଜିକ, ଅଥେନୖତକ
ି ତଥା ରାଜେନୖତକ
ି

ଭୁ କୁ ସୁର ିତ ର ବାକୁ

ୁ ତ କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଛି। "The state shall direct its

ରାଜ ମାନ ୁ ଏକ ସାମାଜିକ ନିେ ଶନା

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 ବିକାଶ ନୀତିର ମ ବିଭି ଉେ ଶ ରହିଛ ି କି ୁ ଏ
ସବୁ ର

ମୁଖ ଓ େମୗଳିକ ଉେ ଶ େହଉଛି

ବ ିବେି ଶଷ
ବିକାଶର

ଯ

ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ବୃ ି କରିବା। ଏହି
କରିବା େନୖତକ
ି ଦାୟି

ବିକାଶପାଇଁ ସି ା କ
ି େକୗଶଳ ସହିତ
କରିଆସୁଛ।ି

1.4.6
farmers):

ାମା ଳେର ବସବାସ କରୁ ବା ବିରାଟ

ୁ ଓ ନାମମା ଚାଷୀ

ମେନହୁ ଏ। େତଣୁ

ସ େର ସମାଜର
ାମ ସମାଜଶା

ାମା ଳେର

ାମାଂଚଳର
଼

ାେୟାଗିକ ସମାଧାନ େଯାଗାଇେଦବାେର ସାହାଯ

ନିରାଶାେବାଧ (Despair of the small and marginal

ାୟତଃ େଗାଟିଏ ଦଶ ର
ି ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦଶ ି ଭିତେର ପୀଢି ପେର ପୀଢିେର

ବଂଶାନୁ ମେର ଉ ରଦାୟାଦେର ପରିବ ନ େହତୁ ଭୂ-ସ ା କାର
ଲାଗଛି। ଫଳତଃ ଭୂମି ଏେବ ଦୁ ଲଭ ପଣ
ଆଧୁନକ
ି କୃ ଷି

ାମ

ମଶଃ ବିଭାଜିତ େହବାେର

ବ ଭାେବ କୃ ଷିହୀନତାର କାରଣ େହାଇଛି। ନୂ ତନ ଏବଂ

ାେଦ ାଗିକୀ ବୃ ହ ଚାଷୀ ୁ ଲାଭଜନକ େହଉ ବାେବେଳ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ୁ ଚାଷୀ

ପାଇଁ ଏହା
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େସେତ ଉପକାରୀ େହଉନାହ। ଫଳେର ାରିଦ ସଂପ

ୁ ଓ ନାମମା ଚାଷୀ ତା ର ବାସ ାନକୁ

ଛାଡି ଜୀବିକା ସଂ ହ ଉେ ଶ େର ଅନ ାନକୁ ପଳାୟନ କରୁଛ ।ି ନାମମା ଚାଷୀଗଣ
ଅ କ ଉ ାଦନ ପାଇଁ ପଯ ା
ଲାଗିଛ ।ି

ଭୂମି ନ ବାରୁ େସମାେନ

ଉ ାଦନ େସମାନ ୁ

ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ପାଇଁ ବା

ମିକ େ ଣୀେର ପରିଣତ େହବାକୁ

ଆୟ ଦାନ କରୁଛି ଓ ମଶଃ େସମାନ ୁ ଦରି ଓ ଦୁ ବଳ

କରୁଛି।

ାମ ସମାଜଶା କୁ ଏହି ଗରିବ କୃ ଷକ

ଅ ୟନ କରିବାପାଇଁ ବ ବହାର କରାଯାଇପାେର ଏବଂ ଏହାର ସମୃ କ
ି ୁ
ଉେ ଶ େର ଅଭିେ ତ ଉପଯୁ
କୃ ଷି ଅଭିମୁ

ନୀତି କୃ ଷକ

ନିକଟେର

ୁ

ଅବ ାକୁ

ଓ ନାମମା ଚାଷୀ

ୁ ତ କରିବାେର ଉପେଯାଗ କରାଯାଇପାେର। ଏହି କାର

ନୀତି

ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ବୃ ି କରିବାେର ଏବଂ େସମାନ ୁ ଅନ ାନ

ଜୀବିକାର ଉପଯୁ ସୁେଯାଗ େଦବାେର ସାହାଯ କରିବ।

1.4.7

ବିବଧ
ି ଆବାସିକତା (Diverse Ethnicities): ଭାରତ ବିବଧ
ି ତା, ବିଭି ତା ଓ ବହୁ -

ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ତାର ଏକ ସବେ

ଉଦାହରଣ ଯାହା

କରିବାକୁ ବା କରିଥାଏ। ଆମ େଦଶେର ବହୁ

ଏକା ଆବଶ କ।
ଉପେରା

କରୁ ବାରୁ
ସମୟେର,

ାମ ନୃ ତ

କାରଣରୁ ଏହା କୁ ହାଯାଇପାେର େଯ
ାମ ସମାଜଶା ର

ଅ ୟନର େ

ଓ

କରୁଛି େଯ ଏହି ବିବଧ
ି ତା ଓ ଏପଯ

ାମ ସମାଜବି ାନ ଉପେର ବି ୃ ତ

ାନ

ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ବହୁ ଭାେବ ଶ

ରୂେପ ବହୁ ଳ ସ ାବନା ରହିଛ।ି ସାଂ ତିକ

ାମ ସମାଜଶା ତାହାର ପରି କୁ ବି ାର କରିଛ।ି

କୃ ଷକର ସମ , ଭୂ-ସଂ ାର, କୃ ଷିଭି କ
ି

ଣାଳୀଗତ ଢ େର ପରିଭାଷିତ

ାମ ରହିଛ ି ଯାହାର ନିଜ ଭାଷା, େବାଲି , ପରଂପରା,

ରୀତିନୀତି ଓ ମୂଲ େବାଧ ରହିଛ।ି ଏହା ବହୁ ଭାେବ
ତାହାର ସହାବ ାନକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ

ାମ ଜୀବନକୁ

ମ, ମଜୁ ରୀ ସଂ ାର,

ାମ ସମାଜଶା

ଏେବ କୃ ଷି ଓ

ାମା ଳର େନତୃ , ପଯ ାବରଣ

ଏବଂ ସେବାପରି କୃ ଷକ ଆେ ାଳନ ଏବଂ ସଂଘଷ ଆଦି ଉପେର ଅ ୟନ ଜାରି ର ଛି। ନିମବଗ
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

_éÂû 17

କୃ ଷକ ସମାଜ ଓ ଉ ବଗ କୃ ଷକ ସମାଜ ମ େର ଜନ େନଉ ବା େଶାଷଣ ଓ ଶତତା ଦୃ ିରୁ
ଭିତେର ବହୁ ସମସ ା ବଢୁ ଛି।

ାମା ଳର ବ ି

ାମ ଆ େକୖ କ
ି ତାକୁ ଛାଡି କୃ ଷିଭି କ
ି ସମ

େଦଉଛ ।ି ାମ ସମାଜବି ାନର ଏହି ବି ୃ ତ େ

ଓ କୃ ଷକ ଆେ ାଳନ ଆଡକୁ ତା ର
େଗାଟିଏ ଉପଯୁ

ଦାନ କରୁଛି। ସେତେଯପରି ଏହା

ଆକଷଣୀୟ ଉପେଦଶ
ଅ ୟନ। ଏହା

ାମ ସମାଜଶା ୀଗଣ ଏେବ ଜାତି, ଧମ ଏବଂ
ାମା ଳର ବିକାଶ ଦିଗେର

ାମ ସାମାଜିକ ବ ବ ାର ସାମ ି କ

ାମା ଳର ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ ା ଉପେର ଉପାେଦୟ

ଦାନ କରୁଛି ଓ ଆମକୁ

ାନ

ାନ

ାମ ସମାଜବି ାନକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ଏହାର ସାମ ି କ ଗତି ଓ ସମୃ ି ପାଇଁ

ଉପଯୁ ବ ବ ା ଦିଗେର ସାହାଯ କରିଆସୁଛ।ି
ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ କ ’

ଟି ଣୀ: କ ) ଉ ର ପାଇଁ ଦ ଖାଲି ାନେର ଉ ର େଲଖ ୁ ।

ଖ) ଏହି ଶଗୁଡକ
ି ର ସ ାବ ଉ ର ପାଇଁ ଏକକର େଶଷେର ଦିଆଯାଇ ବା ଉ ରମାଳାକୁ ଯାଆ ୁ ।

1)

ାମ ସମାଜଶା ଅ ୟନର ଯଥାଥତାଗୁଡକ
ି କ’ଣ ଉେ ଖ କର।

ଉ ର-

1.5

ାମ ସମାଜଶା ର େବୖଶି

ାମ ସମାଜଶା କୁ

(Nature of Rural Sociology) :

ାକୃ ତକ
ି ବି ାନ ବା କଳାର ଅ ନେର ବଗୀକରଣ କରାଯି ବ, ତାହାର େବୖଶି

ହ ନି ାରଣ କରିଥାଏ। ସମାଜାବି ାନର ବାପା ‘August Comte’, ସମାଜବି ାନକୁ ବି ାନଗୁଡକ
ି ମ େର
ରାଣୀ ଭାେବ ଅଭିହତ
ି କରିଛ ।ି େକେତକ ସମାଜବି ାନୀ ସମାଜଶା କୁ
େଦ ଛ ।ି ପାଇରି ବରଡିଉ (Pierre Bourdieu)

ାକୃ ତକ
ି ବି ାନ ଦୃ ିରୁ

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

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ଧାରଣା ଏହି େଯ ସମାଜଶା
େଯ, ସମାଜଶା

ନିକଟେର ବି ାନର ସମ

େଗାଟିଏ ବି ାନ।

େହାଇ ବାରୁ ଏହା ମ େଗାଟିଏ ବି ାନ।

ାମ

ସମାଜଶା

େବୖଶି

ନିହତ
ି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ନିସଂେଦହ

ସମାଜବି ାନର େଗାଟିଏ

ତ

େ

ଅ କ ୁ , ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାବେର ଅ କ ବି ୃ ତ ଢ େର ବ ନା କରିବା ପୂବରୁ, ଆମକୁ

ଥେମ ବି ାନ କାହାକୁ କହ ି ବୁ ଝବ
ି ାକୁ େହବ। ବି ାନ କହିେଲ ତଥ ର ପଯ େବ ଣ, ସଂ ହଣ,

ବଗୀକରଣ ଭଳି ସୁଶୃ ଳ ରେର ିର ଭାବେର େକୗଣସି ବ ୁ କୁ ଆବେଲାକନ କରିବା ଓ ପେର ତାହାର
ସତ ତା

ତିପାଦନ, ପରୀ ଣ, ସି ା

ଓ ଉପସଂହାରେର ଉପନୀତ େହବାର ପ ତିକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ।

ବି ାନ ସବଦା ଛଅେଗାଟି େମୗଳିକ ଉପାଦାନ ବା େବୖଶି

କୁ ବହନ କେର।

ଥେମ, ବି ାନ େବୖ ାନିକ ପ ତିକୁ ସୂଚୀତ କରିଥାଏ। ତ
ି ୀୟେର, ବି ାନ ଘଟଣାର କୃ ତ ଅ ୟନ

କରିଥାଏ। ତୃ ତୀୟତଃ, େବୖ ାନିକ ନିୟମ ସାବେଭୗମିକ ବା ସାବଜନୀନ।

ଚତୁ ଥତଃ, େବୖ ାନିକ

ନିୟମଗୁଡକ
ି ସବଦା ଉ ାଭିମୁଖୀ। ପ ମେର, ବି ାନ ବ ୁ ଓ ଘଟଣା ମ େର ବା କାଯ -କାରଣ ସମ କୁ

ଜା ତ କରିଥାଏ ଓ ଏହି ଦିଗେର ସାବେଭୗମିକ ଓ େବୖଧ ନିୟମ ଦାନ କରିଥାଏ। ପରିେଶଷେର, ବି ାନ
ି
େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟବ ୁ େର ନିହତ
କାଯ -କାରଣ ସମ

ସଂପକତ ସାବେଭୗମିକ ଓ େବୖଧ ନିୟମ

ସଂପକେର ପୂବାନୁ ମାନ କରିପାେର। ବି ାନର କାଯ ସାଧାରଣ ଜନତା
େହାଇଥାଏ।

ାମ ସମାଜଶା ର େବୖଶି

1.5.1

ବି ାସ ଉପେର ପଯ େବଶିତ

କୁ ବି ାନ ଦୃ ିରୁ ନିମଲି ତ ଦିଗରୁ ପରୀ ା କରାଯାଇପାେର:

େବୖ ାନିକ ପ ତି (Scientific Methodology) : ାମ ସମାଜଶା େବୖ ାନିକ ପ ତିର

ଉପେଯାଗ କରିଥାଏ, େତଣୁ

ାମ ସମାଜଶା େର ବ ବହୃ ତ େହଉ ବା ସମ ପ ତି ବି ାନସ ତ

ଅଟ ।ି ଏହି ପ ତିଗୁଡକ
ି େହଉଛି ପଯ େବ ଣ (observation), ସା ାତକାର(interview), ନମୁନା
ଅ ୟନ (case study), ଅନୁ ସୂଚୀ(schedule), ଓ ସେବ ଣର

ଶାବଳୀ (questionnaire)

ଇତ ାଦି। ଏହିସବୁ ପ ତିେର, ଥମ ର େହଉଛି ପଯ େବ ଣ ମା ମେର ତଥ ର ସଂ ହଣ। ଏକ
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ନି

ତାରିଖେର ଫଳାଫଳକୁ ଗୃହୀତ ତଥ ର ଆଧାରେର

ଫଳାଫଳର େବୖଧତାକୁ

କାଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି

ଥେମ ଯା କରାଯାଏ ଓ ତଦନୁ ଯାୟୀ ସି ା

ପ ତିରୁ ନିଭରେଯାଗ 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 େବଶିତ। ଏହା

ାମ ସାମାଜିକ ସମ ତା ଓ ଗତିବି କୁ ବା ବ େଶୖଳୀେର ଅ ୟନ

କରିଥାଏ। ଏହା ବା ବ ତଥ , େମୗଳିକ ନିୟମ ଓ ଏ େର ସଂ ି
ୁ ତ କେର। େରାବଟ େମଟନ (Robert Merton)

ଅ ୟନ
କାଯ େ

ସି ା ଗୁଡକ
ି ର େବୖ ାନିକ

ମତେର େଯପରି ବି ାନ ସବଦା

ରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ ନିଭର େହାଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ଠି

ସମାଜବି ାନୀ ଆଉଜେଣ ସମାଜବି ାନୀ ଉପେର ନିଭର କରିଥାଏ।
େୟାଗବାଦ (Empiricism):

1.5.3

ତିପାଦନପାଇଁ

ସମାଜଶା

େ

ସମାଜଶା ୀକୁ େ
ଆହୁ ରି ମ

ୀୟ ଅ ୟନ ମା ମେର

େସହିପରି

ାମ

ାେୟାଗିକ ପ ତିର ବ ବହାର କରିଥାଏ। ଜେଣ

କୁ ଯି ବା ବହୁ ଯଥାଥତା ଓ ସ ାବନା ବହନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତା ୁ େଯଉଁ

ଏହି େ

ଦାନ କରିଥାଏ।

େସହିପରି ଜେଣ

ାକୃ ତକ
ି ବି ାନେର େଯପରି ପରିମାପ ଓ ସତ ତାର

େୟାଗଶାଳାେର ପରୀ ାନିରୀ ା କରାଯାଇଥାଏ, ଠି

ତଥ ଉପେର େସ ସି ା

1.5.4

ୁ ତ ହୁ ଏ। ଏହି କେଠାର

ୁ ତ କରିେବ େସହି ଉପେଯାଗୀ ତଥ

ଦାନେର ସାହାଯ କରିଥାଏ;

ୀୟ ଅ ୟନ ତା ୁ ପରୀ ାନିରୀ ା, ପଯ େବ ଣ ଓ ଯା

ପାଇଁ ସମୟ

ଇ ୟ
ି ାନୁ ଭୂତି ଓ ସଠିକତା (Precision and Accuracy): େବୖ ାନିକ ଅନୁ ସ ାନର ଦୁ ଇଟି

ମୁଖ େବୖଶି

େହଉଛି ଇ ୟ
ି ାନୁ ଭୂତି ଓ ସଠିକତା। ସଂଗୃହୀତ େହାଇ ବା ତଥ ପଯ େବ ଣ

ସମୟେର ବା ବ ଅବ ାକୁ ତିଫଳନ କରୁ ବା ଉଚିତ। ାମ ସମାଜଶା ର ନିୟମ ଯା ସମୟେର
ସତ

ମାଣିତ େହବା ଆବଶ କ। ଆଉ ଏହି େବୖଧତା େଯ େକହି

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାରା ପରୀ ିତ େହବା ଉଚିତ।
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1.5.5

କାଯ -କାରଣ ସମ ତାର ଆବି ାର (Discovery of cause-effect relationship):

ସମାଜବି ାନ ଭଳି, ାମ ସମାଜଶା ମ ବିଭି ଘଟଣା ମ େର ବା କାରଣ ଓ ତାହାର ଭାବର
ସମ

ବା କାଯ -କାରଣ ସମ କୁ ଆବି ାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ

ରୂପ, ଆଧୁନକ
ି ସମାଜେର,

ପାରିବାରିକ ବିଶୃ ଳା େହତୁ ବିବାହ-ବିେ ଦ ବଢିବାେର ଲାଗିଛ।ି ଠି େସହିପରି, ଜନସଂଖ ାର ଦତ
ଅଭିବୃ ି େହତୁ

ାମ

ସମାଜେର ଦାରିଦ

ଓ େବେରାଜଗାରର ହାର ବୃ ପ
ି ାଉଛି। ଏହିସବୁ

ଉଦାହରଣେର ପାରିବାରିକ ବିଶୃ ଳା ଓ ଜନସଂଖ ା ବୃ ି େହଉଛି ଦୁ ଇଟି କାରଣ ଏବଂ ବିବାହ-ବିେ ଦ
ସହିତ ଦାରି

ଓ େବେରାଜଗାର ଏହି କାରଣର

ଭାବ ଅଟ ।ି

ାମ ସମାଜଶା

ଘଟୁ ବା ଘଟଣା ଏବଂ ଜନସଂଖ ା ବୃ ି ତଥା ବିବାହ-ବିେ ଦ ଉପେର କାରଣ ଓ
ଉ ଘାଟନ କରୁଛି। େତଣୁ

ାମ ସମାଜଶା

ଭାବ ସଂପକକୁ

ାମ ସମାଜେର ମିଳୁ ବା ସାମାଜିକ ବିଶୃ ଳା ଓ

ଅନ ାନ ଘଟଣା, ଗତିବି ଏବଂ ସମ ତାେର ନିହତ
ି କାରଣଗତ େବୖଶି

1.5.6

ସମାଜେର

କୁ ଉ ଘାଟନ କରିଆସୁଛ।ି

ପୂବାନୁ ମାନ (Predictions): ପରିେଶଷେର, କାଯ -କାରଣ ସମ ର ଆଧାରେର,

ସମାଜଶା

ଇତ ାଦିର

ାମ

ଭବିଷ ତକୁ ପୂବାନୁ ମାନ କରିବାେର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂପକ, ଗତିବି , ଘଟଣାବଳି
ା -ଆକଳନ କରିବାେର ସ ମ େହାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ

ରୂପ, ଯଦି ପରିବାରେର

ବିଶୃ ଳା େଦଖାେଦବାର ସ ାବନା ବୃ ପ
ି ାଏ, େତେବ ବିବାହ-ବିେ ଦ ଓ ଅନ ାନ କାରଣର
ସ ାବ ତା ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। େକାଣସି ଘଟଣାର କାରଣ ଓ
ପେର,

କରିଥାଏ।

ାମ ସମାଜଶା

ଏହିସବୁ ଉପେରା

ଭାବକୁ ଜାଣିବା

‘କାହାର ଆଧାର’େର ’କ’ଣ କରାଯାଇପାରିବ’ ତାହାର ଦିଗ ନି ାରଣ

କାରଣରୁ

େଗାଟିଏ ବି ାନ। ଏହା ବି ାନର ସମ

ତୀୟମାନ ହୁ ଏ େଯ, େବୖଶି

ଆବଶ କୀୟ ଗୁଣ ଓ େବୖଶି

ଦୃ ିରୁ

ାମ ସମାଜଶା

କୁ ବହନ କରୁଛି। ତଥାପି,

ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାେବ ଅଭିହତ
ି କରିବାେର ବହୁ ବିେରାଧ ମ େଦ ବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ବହୁ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ସମାଜବି ାନୀ

ାମ ସମାଜଶା ର େବୖ ାନିକ େବୖଶି

ଉପେର ଆପ ି ଉଠାଇଛ ।ି

ାମ

ସମାଜଶା କୁ ଏହି ସମାଜବି ାନୀଗଣ ନିମଲି ତ କାରଣରୁ ବି ାନ େବାଲି କହିବାକୁ ବିେରାଧ
କରୁଛ ।ି

1.5.7

କହିବାର

ବ ୁ ନି ତାର ଅଭାବ (Lack of Objectivity): ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ ଭାେବ
ଓ ବ ୁ ନି

ଥମ ବିେରାଧ ଏହି େଯ, ଏ େର ନିରେପ

ଏହା ପଛେର

ଅ ୟନ କରିବା ସ ବନୁ େହଁ।

ଧାନ କାରଣ େହଉଛି, ସମାଜବି ାନୀ ୁ ସମାଜେର ଉଭୟ ଡା ର ଓ େରାଗୀ

ଉଭୟର ଭୂମିକା ବହନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। େସମାେନ େଯଉଁ ସମାଜର ଅ ୟନ କରିଥା ,ି ତା ୁ

େସହି ସମାଜର ସଦସ େହବାକୁ ପେଡ। ଏହି ଦୃ ିେକାଣରୁ େସମାେନ ସମାଜର ାର ି କ ପଯ ାୟରୁ
ତାହାର ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସୁର ିତ ସଂପକ

ାପନ କରିଥା ।ି ସମାଜବି ାନୀ ୁ ଧମ, ପରିବାର,

ବିବାହ, ଅଥେନୖତକ
ି ବ ବ ା ସବୁ କଛ
ି କ
ି ୁ ଅ ୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କି ୁ େସ ଉପ ାପନ କରୁ ବା
ମ ବ ବା ଉପେଦଶ ବି ାନ ପାଇଁ ଅପରିହାଯ େହଉ ବା ବ ୁ ନି
ଅନୁ ଭବ କରିଥା ।ି

1.5.8 ପରୀ ାନିରୀ ାର ଅଭାବ (Lack of experiment):
ହଣ କରାନଯି ବାର

ତ
ି ୀୟ ଯୁ ି େହଉଛି, େଯଉଁ

ଉପାଦାନର ଅଭାବେବାଧ

ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନଭାେବ

ାମ ସମାଜଶା େର

ାମ ସମାଜବି ାନର

ବି ାନ ଶ ବ ବହାର େହାଇନ ବ ତାହାକୁ ବି ାନ ଭାେବ ହଣ କରାଯାଇପାରିବନାହ। ଯଦି ବି ାନ
ଶ

େକବଳ େଭୗତିକ ବି ାନପାଇଁ ଅଭିେ ତ, େତେବ

ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନରୂେପ କଳନା

କରାଯାଇପାରିବନାହ। େଭୗତିକ ବି ାନ ପାଇଁ ବ ବହୃ ତ ବି ାନ ପଦ ଉଭୟ ପରୀ ାନିରୀ ା ଓ
ସ ାବ ତା

ିୟାକୁ ଅ ଭୁ କରିଥାଏ। ଏହି ସ େର, ାମ ସମାଜଶା ର ବିଷୟବ ୁ ମାନବୀୟ

ସମ ତା ଓ ବ ବହାର ଉପେର ପଯ େବଶିତ ଯାହା ବା ବେର େବୖଶି

ଦୃ ିରୁ ଭାବା କ

େହାଇ ବାରୁ ଏହା ବି ାନ ନୁ େହଁ । େକହି ବି ସମାଜଶା ର ବିଷୟବ ୁ କୁ େଦ ପାରିେବ ନାହ କି ଶ
କରିପାରିେବ ନାହ, ତାହାକୁ ମାପ କରିପାରିେବ ନାହ କି
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

େୟାଗଶାଳାେର ବିେ ଷଣ କରିପାରିେବ
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ନାହ। ଏହା ମ େଭୗତିକ ବି ାନ ଭଳି ମାନବ ବ ବହାରକୁ ପରିମାପ କରିବାପାଇଁ ମାଇେ ାେ ା
ବା ଥେମାମିଟର ଭଳି ଯ ପାତି ବ ବହାର କରିନଥାଏ। ଏହା ବି ାନ ଭଳି

ାମ ସମାଜଶା ର

ସି ା ଓ ନୀତିକୁ 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 ତୃ ତୀୟ ଯୁ ି େହଉଛି େଯ ଏହାର ପରିମାପ
ାକୃ ତକ
ି ବି ାନେର ତଉଲ ଓ ପରିମାପ ପାଇଁ ନି

କରାଯାଇଥାଏ। ଏକକ,

ିୟା ବି ାନ ତୁ ଳନାେର ଅସଂପୂ ।

ଓ ମାନା

ପରିମାପ

ିୟା ବ ବହାର

ା , ମିଟର, େସ ମ
ି ିଟର ଆଦି ଭଳି ବିଭି ପରିମାପ ମା ମେର

ାକୃ ତକ
ି

ବି ାନର ବ ୁ କୁ ପରିମାପ କରାଯାଇପାେର ଯାହା ାମ ସମାଜଶା େର ସ ବ ନୁ େହଁ। ପରିମାପେର
ଅଭାବ ବା ଅସଂପୂ ତା େହତୁ ,

ାମ

ସମାଜଶା ର ଫଳାଫଳ ସମୟାନୁ ସାେର ପରିବ ତ

େହାଇଥାଏ କି ୁ ଏହି ପରିବ ନ ବି ାନେର େଦଖାଯାଏନାହ।

1.5.10

ସଠିକତାର ଅଭାବ (Lack of Exactness): ଚତୁ ଥ ଅଭିେଯାଗ ଏହି େଯ,

ସମାଜଶା େ

େର ଅ ୟନର ନି

ପରିସର ପରିଭାଷିତ େହଉନାହ। ାକୃ ତକ
ି ବି ାନେର ସାରା

ବି େର ଅନୁ ସରଣ କରାଯିବାଭଳି ନିୟମ ବା ନୀତି ଭଳି
ବା େ

େର ଉପେଯାଗ କରାଯିବା ସ ବ ନୁ େହଁ।

େଭଦେର ପରିବ ତ େହାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ
ଅନ େଦଶଠାରୁ ଭି

େହାଇପାେର। ଭାରତର

ସମସ ା କି ୁ ଆେମରିକାେର ଏ ସମସ ା ନାହ।

1.5.11

ାମ

ାମ ସମାଜଶା ର ନିୟମକୁ ସବୁ ାନେର

ାମ ସମାଜଶା ର ନିୟମ

ରୂପ, େଗାଟିଏ େଦଶର

ାନ ଓ କାଳ

ାମ ସାମାଜିକ ସମସ ା

ାମା ଳେର ଅ ଶ
ୃ ତା ଏକ ସ ୀନ ସାମାଜିକ

ପୂବାନୁ ମାନର ଅଭାବ (Lack of Prediction):

ବିପ େର ପ ମ ବା ଅ ମ
ି ଅଭିେଯାଗ ଏହି େଯ,

ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ କହିବା

ବି ାନେର ଏ ଦମ ସଠି

ସ ାବ ତା ବା

ପୂବାନୁ ମାନ କରାଯିବା ଭଳି ାମ ସମାଜଶା େର େସପରି ସଠି ପୂବାନୁ ମାନ କରାଯାଇପାେରନାହ।
ବି ାନେର ପଯ େବ ଣ ଓ ଅନୁ ମାନ ଦୁ ଇଟି େମୗଳିକ ଉପାଦାନ ଅଟ ।ି ପଯ େବ ଣ ଓ ଅନୁ ମାନର

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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ଆଧାରେର ବି ାନେର ବହୁ ନିୟମ
ବିନା ସ ାବ ତାକୁ
ସମାଜଶା

େସହିପରି,

ା

ୁ ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ମା ମେର େକୗଣସି ପରୀ ାନିରୀ ା

କରାଯାଇଥାଏ। କି ୁ ବ ୁ ନି ତା ଓ ଚୟନେର ଅଭାବ େହତୁ ,

ାରା ଆବି ତ
ୃ ନିୟମ ସବଦା ବା ସବୁ ଳେର

ାମ

ହଣେଯାଗ େହାଇନଥାଏ। ଠି

ାମ ସମାଜଶା ର ନୀତି ବା ନିୟମ ସମ େର େକୗଣସି ଘଟଣା ବା ପୂବାନୁ ମାନକୁ

ଅନୁ ମାନ କରିବା ସ ବନୁ େହଁ। ଉଦାହରଣ

ରୂପ,

ାକୃ ତକ
ି ବି ାନର ମାନକ ନିୟମ ଅନୁ ସାେର

ଆେମ ଦୁ ଇଟି ଉ ଜାନ ଅଣୁ ସହିତ େଗାଟିଏ ଅମଜାନ ଅଣୁ ମିଶେି ଲ ଜଳ ଅଣୁଟଏ
ି ପାଇଥାଉ। କି ୁ ଏ
କାର ସ ାବ ତା ାମ ସମାଜଶା େର ାୟତଃ ଅସ ବ କହିେଲ ଚେଳ।
ାମ ସମାଜଶା ର େବୖଶି

ସପ

ବା ବିପ େର ଭି ଭି

ର ଉପେରା
ମତ

ବିଚାର ବା ବିେଶଷଣରୁ

କାଶ ପାଉ ବାରୁ

ତୀତ େହଉଛି େଯ ଏହାର

ାମ ସମାଜଶା କୁ ବି ାନ କହିବା ବା

ନକହିବା ଏକ ବିବଦମାନ ବିଷୟ। ହଁ, ଏ େର େକୗଣସି ମ
ି ତ ନାହ େଯ ାମ ସମାଜଶା ବି ବ
ଢ େର ତଥ ର ସଂ ହଣ ଓ ସଂଗଣନେର ପଯ େବ ଣ,
େବୖ ାନିକ େକୗଶଳର ବ ବହାର କରିଥାଏ।

ାମ ସମାଜଶା

େୟାଗ, ବିଭାଜନ, ଗଣନା ଆଦି ଭଳି
ମା ମେର

ା

ଉପସଂହାର ବା

ମତାମତ େୟାଗା କ ବା ଅନୁ ଭବସି ବା ବତା ଉପେର ପଯ େବଶିତ। ଅତଏବ, ନି
ସମାଜଶା କୁ ନିଜ
କରାଯାଇପାେର।

1.6
ମ

େର ାମ

ବିଷୟବ ୁ ଓ ପ ତି ଭିତେର ବି ାନର ଏକନବୀନ ଧାରା ରୂେପ

ହଣ

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର (Scope of Rural Sociology):

ସାମାଜିକ ବି ାନ ତୁ ଳନାେର, ାମ ସମାଜଶା
ନିଜ

ସମାଜବି ାନର ଏକ ନବୀନ ଶାଖା ଏବଂ ଏହା

ବିଷୟବ ୁ ଓ ଅ ୟନର ପ ତିକୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁ ବା ଏକ ନିଆରା ବି ାନ। ଏହାର

ଅ ୟନର ପରିସରେର

ାମ ସମାଜଶା

ଯାହାକିଛ ି ଅ ୟନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସୂଚୀତ କରିଥାଏ

େବାଲି ବିେବଚନା 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.”

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା
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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 େହଉଛି େଯ

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର

ାମା ଳର ବ ିବେି ଶଷ, ତା ର ଜୀବିକା ଏବଂ ାମ ବାତାବରଣେର ତା ର ସାମାଜିକ ସ କ ବା

ଚଳଣିର ଆଖପାଖେର ଘୂରି ବୁ ଲୁଛି।
ଏହା ସମାଜକୁ

ାମା ଳର ଦୃ ିେକାଣରୁ ଅ ୟନ କରି େଲ ବି, ଏହାର ମୂଳ ଉେ ଶ କି ୁ

ଜୀବନ ଉପେର େକ ୀଭୂତ। ଏହାର ପରିସରେର ଅ ଭୁ ବିଷୟବ ୁ େବୖଶି
ବି ୃ ତ ବା

ୟଂସଂପୂ ; ଅଥା

ଆେମ ବିନା

ଦୃ ିରୁ ବହୁ ଭାେବ

ଧ
ି ାେର କହିପାରିବା ଏହାର ପରିସର ବ ାପକ।

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର ନିମଲି ତ ବିଷୟବ ୁ ର ବିେ ଷଣରୁ ଅ କ

େହାଇପାେର।

ାମା ଳର ସମାଜ (Rural Society) :

1.6.1

ାମ ସମାଜବି ାନ କହିେଲ ସାଧାରଣତଃ

ାମ ସମାଜର ଅ ୟନ ବ ତୀତ,

ମିଳୁ ବା ଏହାର େବୖଶି
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁ ପୂ
ଜୀବନ

ାମ

ାମ ସମାଜର ସମାଜବି ାନକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ। େତେବ

ାମ ସମାଜଶା

ମ

ଗଠନଗତ ଓ

କାଯ ଗତ ମେନାଭାବରୁ

ଓ େମୗଳିକ ଉପାଦାନଗୁଡକ
ି ୁ ଅ ୟନ କେର। େତେବ

ଉେ ଶ େହଉଛି

ାମା ଳର ବ ିବେି ଶଷ

ାମ ସମାଜଶା ର

ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅ ୟନ କରିବା।

ମ େର

ବା ବ ବହାରିକ

ାମ ସାମାଜିକ

ତିରୂପ, ପାର ରିକ ସମ , ସାମାଜିକ

େଯାଗାେଯାଗ, ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଥେନୖତକ
ି ଅବ ାକୁ େନଇ ଗଠିତ। େତଣୁକରି,
ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର ବା ବେର ାମ ସମାଜ ପରିବ ା ି ପଯ

1.6.2

ାମା ଳର ବ

ି ବେି ଶଷ (Rural Population) :

ବି ୃ ତ।

ାମା ଳର େଭୗେଗାଳିକ ପରିେବଶେର ବସବାସ କରୁ ବା ଜନ-ସମୁଦାୟ ହ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାମ ସମାଜଶା ର
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େମୗଳିକ ସାରତ । େତଣୁ ଏହି େ
ଘନ

ଏବଂ ବିଭାଜନକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

ସମାଜ ଉପେର ନକାରା କ
ବ ିବେି ଶଷ
ମ

ବିଭି

ଦିଗରୁ

ାମ ଜନସଂଖ ାର

ାମ ସମାଜଶା

ଭାବ, ସେବାପରି ରା

କୃ ତ,ି େବୖଶି

, ଆକାର,

ଜନସଂଖ ା ଅଭିବୃ ,ି ଏହାର

ବୃ ହ ର

ାଥ ଉେ ଶ େର

ାମ

ାମରୁ ସହରକୁ

ପଳାୟନ ପଛେର ରହି ବା କାରଣଗୁଡକ
ି ୁ ଅ ୟନ କରିବାର ଉେ ଶ ର ଥାଏ। ଏହା

ାମ ବ ି

ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାେବ ଆ ାଦିତ କରି ବା ବ ବହାରିକ ତିରୂପ, ରୀତିନୀତି

ଓ େଲାକପରଂପରାକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ େଚ ା କରିଥାଏ।

1.6.3

ାମ ସମୁଦାୟ (Rural Community) :

ାମ ସମୁଦାୟକୁ ମାନବଜାତିର ଅନ ତମ ଆଦିମ ସଂଗଠନରୂେପ ବିେବଚନା କରାଯାଇଥାଏ। େତଣୁ,
ାମ ସମାଜଶା

ମୁଖ ତଃ

ାମ େଗା ୀର ଉ ବ, େବୖଶି

ମାନବୀୟ ପାରିପା କ ଉପେର ାନ େଦଇଥାଏ। ଏହା ମ
ଚଳଣି, ରୀତିନୀତି, େଲାକଧାରା,

,

କୃ ତ,ି ସାମାଜିକ ବିେଶଷତା ତଥା

ାମ ସମୁଦାୟେର ଏପଯ

ଚଳି ଆସି ବା

ଥା, ପରଂପରା ଆଦିେର କେଠାର ଓ ର ଣଶୀଳ ବିେଶଷତାର

ସମଜାତୀୟତା ଦିଗରୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

1.6.4
ସଂଗଠନ

ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ (Rural Social Organization):
େତ କ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର େମରୁଦ

ସମାଜଶା ର ସବୁ ଠାରୁ ଅ କ ଅଭିେ ତ
ାନ

ଦାନ କରିବା।

ଧାମକ ଗତିବି , ପବି
ଜୀବନକୁ ବହୁ ଳଭାେବ

ଭଳି କାଯ କରିଥାଏ। େତଣୁ

କାଯ େହଉଛି ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟେର େମୗଳିକ

ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନେର ଭରି ରହି ବା

ାମ ମଣିଷର ଆ ା କ
ି ଜୀବନ,

ସଂପକ ଏବଂ ପୁନଜନର େଦୖବକ
ି ବି ାସ, କମଫଳ ଆଦି ସମୁଦାୟ
ଭାବିତ କରିଥା ।ି େତଣୁ

ାମ ସମାଜଶା ,

ଉେ ଶ େର ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଭବିଷ ଉପେର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

1.6.5

ାମ

ାମ ବ ିବେି ଶଷ

ାମ

ହିତ

ାମ ସାମାଜିକ ସଂ ାନ (Rural Social Institution):

ାମ ସାମାଜିକ ସଂ ାନଗୁଡକ
ି

ାମ ବ ିବେି ଶଷ

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ଭିତେର

ବା ସଂପକେର

ଭୁ

ଲାଭ କରି ବା
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ିୟାର ପରିଚତ
ି ବ ବ ାକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ।

ସଂରଚନା, ବିେଶଷତା ଏବଂ

ାମ ସମାଜଶା

କାଯ ର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

ାମ ସାମାଜିକ ସଂ ାନର

ାମ

ସ େର ଏହିସବୁ ସଂ ାନର

ାମ ସାମାଜିକ ସଂ ାନଗୁଡକ
ି ପରିବାର,

ବିବାହ, ବ ୁ ତା, ଧମ, ଜାତି ଆଦିକୁ େନଇ ଗଠିତ। ାମ ସମାଜଶା
ସମାଜେବୖ ାନିକ ଯଥାଥତାର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

ାମ ଅଥନୀତି (Rural Economy) :

1.6.6

ାମ ଅଥନୀତିର େମରୁଦ

ନିଭରଶୀଳ। େସମାେନ
ନିଭର କରିଥା ।ି
ଓ

େତଣୁ

ତ

େହଉଛି କୃ ଷି ଏବଂ

ରୂେପ େସମାନ ର ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନ ନିବାହ ପାଇଁ କୃ ଷି ଉପେର

ାମ ସମାଜଶା କୃ ଷିେର ବିଫଳତା ପଛେର ନିହତ
ି କାରଣକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ

ାମେର କୃ ଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭି

ାେଦ ାଗିକୀକୁ

ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। କୃ ଷି େକ ଗୁଡକ
ି େର ନୂ ତନ କୃ ଷି

ହଣ କରିବା ସହିତ ପୁରୁଣା କୃ ଷି ଣାଳୀକୁ ବିକାଶ କରିବା, ବିପଣନ ପାଇଁ େଖାଲା

ବଜାର ସୃ ି କରିବା ଏବଂ କୃ ଷକ ୁ କୃ ଷିଭି କ
ି
ଅ ୟନର ବିଷୟବ ୁ ଅଟ ।ି

1.6.7

ାମ ଜନସଂଖ ାରୁ ଅ କାଂଶ ଏହି କୃ ଷି ଉପେର

ଶି ଣ

ଦାନ କରିବା

ାମ ସମାଜର

ମୁଖ

ାମ ସାମାଜିକ କାଯ ଧାରା (Rural social Process):

ାମ ସମାଜଶା ,

ାମ ସାମାଜିକ ବିନମ
ି ୟତାରୁ ଦୁ ଇଟି କାଯ ଧାରାକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ;

ଥମଟି ସଂପୃ ତା ଓ ତ
ି ୀୟଟି ଅସଂପୃ ତା ବା ବିଭାଜନ। ାମା ଳର ସଂପୃ ି କାଯ ଧାରା ସହେଯାଗିତା,

ସହଭାଗିତା ଓ ଆ ୀକରଣକୁ ଅ ଭୁ
ତିେଯାଗିତା ଓ

ତି

ିତାକୁ ଅ ଭୁ

କରିଥାଏ।

ଅନ

ପଟେର

ାମ

ବିଭାଜନ କାଯ ଧାରା

କରିଥାଏ। େତଣୁ ଏହିସବୁ କାଯ ଧାରାର

କୃ ତ,ି େବୖଶି

ସାମାଜିକ ାଧାନ ସବୁ କୁ ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସରେର ଉପଯୁ ଭାେବ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।

1.6.8

ାମ ଧମଧାରା (Rural Religion) :

ାମ ବ ିବେି ଶଷର ଆ ାରୂେପ ବିେବଚିତ ଧମଧାରା

ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଧମଧାରାକୁ
ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାମ ଜୀବନର

ଓ

ାମ ସମାଜେର ଅନ ତମ ଗୁରୁ ପୂ

ଧାନ ନିଯ ାସ ରୂେପ ବିେବଚନା
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କରାଯାଇଥାଏ।

ାମ ବ ିବେି ଶଷ ଧାମକ କ ନା ଓ ମୂଲ େବାଧକୁ ଅ ଭାବେର ଅନୁ ସରଣ କରିଥା ି

ଏବଂ ଠାକୁ ର ପୂଜାକୁ ତା ର

ହଣ କରିଥା ି ।

ାଥମିକ କ ବ ରୂେପ

ାମ ଧମଧାରାର େମୖ।ଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁରୁ

ସ େର

ଭାବକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

ଏବଂ

ାମ ସମାଜଶା , ଏହି

ାମ ସମାଜ ଉପେର ଏହାର

ାମ ସଂ ୃତ ି (Rural Culture) :

1.6.9

ସଂ ତ
ୃ ି କହିେଲ େସହି ଜଟିଳ ପୂ ା

ଭାବକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ େଯଉଁ େର

ନିୟମ, ପରଂପରା ଓ ମାନବ ତାହାର ସମାଜରୁ ଶି

ବା ଅନ େଯେକୗଣସି

ାମ ସଂ ତ
ୃ ି କେଠାର ଓ ର ଣଶୀଳ ବି ାସ ଉପେର ତି ିତ ଏବଂ ଏହା େବୖଶି

ାନ, ବି ାସ, େନୖତକ
ି

ମତା ଅ ଭୁ

ଅଟ ।ି

ଦୃ ିରୁ ସାଧାରଣତଃ

ଅବିଚଳିତ। ଏ େର ପୁରୁଣା ଥା, ପରଂପରା, େଲାକଧାରା, ରୀତି ନୀତି ଆଦି ଅ ଭୁ । ାମ ସମାଜଶା
ାମ ସଂ ତ
ୃ ର
ି ଜଟିଳତା, ଏହାର ବିଭି

େବୖଶି

ସଂରଚନା କ ସଂଗଠନ, ସାଂ ତ
ୃ କ
ି

ତିରୂପ, ସାଂ ତ
ୃ କ
ି

ତଥା ାମ ପରିେବଶେର ରହି ବା ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଅଭାବେବାଧର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

1.6.10

ାମ ସାମାଜିକ ସମସ ା (Rural Social Problems) :

ାମ ସମାଜଶା ତାହାର ଅନ ତମ ମୁଖ ବିଷୟ ରୂେପ ାମ ଜୀବନେର ସମାହିତ ସମସ ାର

ଅ ୟନକୁ ଅ ଭୁ

କରୁଛି। ଏହିସବୁ ସମସ ାଗୁଡକ
ି ସାମାଜିକ, ଅଥେନୖତକ
ି , ରାଜେନୖତକ
ି , ସାଂ ତ
ୃ କ
ି

ଭାବଧାରା ଓ ଆଧାରିତ ମୂଲ େବାଧ ଉପେର େକ ୀଭୂତ। ଏହିସବୁ ସମସ ାଗୁଡକ
ି ସାଧାରଣତଃ ଦାରି
େବେରାଜଗାର, ଜନସଂଖ ା ବୃ ି, ଅଶି ା, ଜାତିବାଦ, ଅ ଶ
ୃ ତା ଇତ ାଦି ସଂପକୀତ।
େତଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ ାର କାରଣ ଓ ତାହାର ନକାରା କ

ଭାବର ଅ ୟନ କରିଥାଏ ଓ ସେବାପରି

ରା ର ହିତ ଉେ ଶ େର ଏହିସବୁ ସମସ ାର ଉନଳନ ପାଇଁ ଉପଯୁ
ସମସ ା

ାମ ସମାଜ ସହିତ ଅ ା ୀ ଭାେବ ଜଡିତ

େସଗୁଡକ
ି ପଛେର ରହି ବା କାରଣ, େବୖଶି
ସମାଜଶା

ବିଭି

ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ

ବାରୁ ଏହା ାନରୁ ାନକୁ ଅଲଗା େହାଇଥାଏ;

ଓ ତିକାର ମ ପର ର ଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇଥା ।ି ାମ

ସମସ ାରୁ ଉ ି ମାରୁ ବା ସମସ ାବଳି ଭିତେର

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

ାମ ସମାଜଶା

,

ବା ସମତା ଓ ଭି ତାେର
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ସୀମାେରଖା ଟାଣିବାକୁ େଚ ା କରିଥାଏ।

1.6.11

ାମ ସାମାଜିକ ନିୟ ଣ (Rural Social Control ) :

ସାମାଜିକ ନିୟ ଣ କହିେଲ ବ ି ଉପେର ସମାଜର ନିୟ ଣକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ।

ସାମାଜିକ ନିୟ ଣ େବୖଶି

ଦୃ ିରୁ ଆନୁ ାନିକ ଓ କେଠାର।

ାମ ସମାଜଶା

ାମ ସମାଜେର

ସାମାଜିକ ନିୟ ଣର

ଧମ, ରୀତିନୀତି, େଲାକଧାରା, ଥା, ପରଂପରା ଇତ ାଦି ଭଳି ଅଣଆନୁ ାନିକ ଉପାୟ ଓ ସଂ ାନ ଉପେର
ବିେଶଷଭାେବ ଅ ୟନ କରିଥାଏ।
ଉପାଦାନ

ାମ ସମାଜେର, ପରିବାର ଓ ପେଡାଶୀ ଭଳି ଅତ ାବଶ କ େମୗଳିକ

ମୁଖ ଭୂମିକା ହଣ କରିଥା ।ି

1.6.12

ାମ ସାମାଜିକ ପରିବ ନ (Rural Social Change) :

ସାମାଜିକ ସଂଗଠନେର ଘଟୁ ବା ସମାଜର ସଂରଚନା ଓ କାଯ ଭଳି ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ େକବଳ

ସାମାଜିକ ପରିବ ନର ବ ବ ା କରାଯାଇଛି। ବିଳମେର େହେଲବି, ାମ ସମାଜ ସାମାଜିକ ପରିବ ନର
ମାଗେର ଅ ସର େହଉଛି। ଅଥର ଦତଗତିେର ଅନୁ େ ରଣ େହତୁ ,

ାମ ସମାଜ ବିଂଶ ଶତା ୀେର

େଦବାପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଗତିକୁ ଜାରି ର ବାପାଇଁ,

ଆବଶ କୀୟ ପଦେ ପ ହାତକୁ

ଅବି ସନୀୟ ଭାେବ ରୂପା ରିତ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି
େନଉଛି।

ାମା ଳେର ସାମାଜିକ ପରିବ ନକୁ େବଗ

ାମ ସମାଜଶା

ାମ ସମାଜଶା ମ ଏକ ବି ବ ଢ େର ସାମାଜିକ ପରିବ ନ ପାଇଁ ଉ ରଦାୟୀ ବିଭି

କାରଣକୁ ଅ ୟନ କରୁଛି। ଏହା ମ

ାମ ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ବିଚୁ ତି େହତୁ େକୗଣସି

ପରିବ ନର ସ ାବ ସମାଧାନ ଦାନ କରିବାକୁ ୟାସ ଜାରି ର ଛି।

1.6.13

ାମ ସହରୀ େବୖଷମ (Rural Urban Contrast) :

ାମା ଳ ଓ ସହରା ଳ ମ େର

ଅ ୟନ ବିନା

ବା େବୖଷମ ଗୁଡକ
ି ର ଉପଯୁ

ଓ େବୖ ାନିକ ଉପାୟେର

ାମ ସମାଜର ଅ ୟନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତୁ ଳନା କ ଦୃ ିରୁ ଉଭୟ

ସମୁଦାୟ ଜୀବନର ଦୁ ଇଟି େବୖସାଦୃ ଶ ତ ।
ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଦୃ ିେକାଣରୁ

ାମ ସମାଜଶା

ାମ ଓ ସହର

ସାମାଜିକ, ଅଥେନୖତକ
ି , ଧାମକ ଓ

ାମ -ସହରୀ େବୖଷମ କୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ ତୀତ,

ଓଡିଶା ରାଜ ମୁ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଓଡିଶା

କାର

ାମ
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ସମାଜବି ାନ ମ

ଏହି ଦୁ ଇ ସମାଜ ମ େର ତୁ ଳନା କ ଅ ୟନ ଉପେର

ାନ ଆକଷଣ କରୁଛି।

ଫଳ ରୂପ, ାମ ସମାଜ ଏ ସମାଜିକ ଅନୁ ାନଗୁଡକ
ି ର ପରିକ ନାକୁ ଏହି େବୖସାଦୃ ଶ ବିେ ଷଣରୁ
କରାଯାଇପାରିବ।

1.6.14

ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନିମାଣ (Rural Planning and Reconstruction) :

ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନିମାଣ ବିକାଶଶୀଳ ସମାଜପାଇଁ ବହୁ ଳଭାେବ ଆବଶ କ। ଏହି ସ େର

ଭାରତୀୟ ାମ ସମାଜର ଦାରି

ଓ ପୁନଃନିମାଣ ଆବଶ କ କରୁଛି।

ଓ ପଛୁ ଆ ଅବ ା ଏକ ବି ବ ଓ େଯାଜନାବ ଉପାୟେର େଯାଜନା
ାମ ସମାଜ

ଚୁର ସମସ ା ଓ ସାମାଜିକ ସଂକଟେର ପୀଡିତ

େହାଇଛି। େତଣୁକରି, ଏହିସବୁ ସମସ ାର ଉନଳନ ପାଇଁ ଓ
ରାଜ ତଥା େକ
େଦଶାଇ କହ ,ି

ସରକାର

ତରଫରୁ ଉପଯୁ

ାମ ସମାଜଶା

ମାଗ ଦଶନ କରିଥାଏ।

େତେବ ଏହିସବୁ ଉପେରା

ାମ ଜୀବନର ଉ ଷସାଧନ ପାଇଁ ଉଭୟ

େଯାଜନା ଓ ବିନମ
ି ାଣ କରାଯି ବା ଉଚିତ। ଏ. ଆର.

ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଅ ୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗେର ଉପଯୁ

କାରଣରୁ

ାମ ସମାଜଶା ର ପରିସର େଯ େକେତ ବ ାପକ, ଏହା

ନିଃସେ ହେର କୁ ହାଯାଇପାେର। ଯଦିଓ ଏହାର ଉ ବ ତୁ ଳନା କ ଢ େର େବଶି ପୁରୁଣାନୁ େହଁ ଓ ଏହା

ଏକ ଗତିଶୀଳ ବି ାନ, େତେବବି ାମ ସମାଜ ଓ ାମ ଜୀବନକୁ ଏହା ବିଭି ଦୃ ିେକାଣରୁ ଅ ୟନ
କରିଚାଲି ଛ।ି
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ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ଖ’

ଟି ଣୀ: କ ) ଉ ର ପାଇଁ ଦ ଖାଲି ାନେର ଉ ର େଲଖ ୁ ।

ଖ )ଏହି ଶଗୁଡକ
ି ର ସ ାବ ଉ ର ପାଇଁ ଏକକର େଶଷେର ଦିଆଯାଇ ବା ଉ ରମାଳାକୁ
ଯାଆ ୁ ।
1)

ାମ ସମାଜଶା

ଅ ୟନ େ

ସବୁ ଅବଲମନ କରାଯାଇଥାଏ?

ର େବୖଶି

କୁ ଜାଣିବାପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ପ ତି

ଉ ର-

2)

ାମ ସମାଜଶା ର ବିଭି ପରିସରଗୁଡକ
ି କ’ଣ ଅଟ ି ?

ଉ ର-

1.7 ବିଷୟବ ୁ ର ସାରମମ (Lets Sum Up) :



ାମ ସମାଜଶା ସମାଜବି ାନର ଏକ ଉପେ

ଅ ୟନ ସହିତ ସଂ ି Âö

ଯାହା ାମା ଳେର ସାମାଜିକ ଜୀବନର

ଏହା ଏେବ ସାରା ବି େର ଏକ ସ ିୟ ଅ ୟନର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏହା 1910 ମସିହାେର
ଯୁ ରା

ଆେମରିକାେର ଜାତୀୟ କୃ ଷି ବିଭାଗ ଓ ଲ ା - ା

କୃ ଷି ବି ବିଦ ାଳୟର

ମହାବିଦ ାଳୟ ମ େର ସହବ ତ
ି ାରୁ ଥେମ ପରିକ ତ
ି ବା ଉ ବ େହାଇ ଲା ।
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ାମ ସମାଜଶା ର ଶିେରାନାମାରୁ ଏହା

େହଉଛି େଯ ଏହା

ାମ ସମାଜ,

ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ଓ ସଂ ାନର ଅ ୟନ କରିଥାଏ।

ାମ

ାମ ସମାଜ ମୁଖ ତଃ କୃ ଷି ଉପେର ନିଭରଶୀଳ ବାରୁ ାମ ସମାଜଶା ନିଜକୁ କୃ ଷକ

ସମାଜ ସହିତ ସଂ ି

ଉପେର େକ ୀଭୂତ।

କରିଆସୁଛ।ି ଏହା

ାମ ସମାଜଶା ମ

ାମ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ

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

ଧାନ ଉ େବଗ

ପାର ରିକ ସଂପକକୁ ଉ ଘାଟନ କରିବା

ାମ

ସଂଗଠନର ବିଭି

ଲା।

ାମ

ଆୟାମ ମ େର

ସମାଜବି ାନ େ

େର

M।N.Srinivas (1960), McKim Marriott (1955), S.C.Dube


(1955) ଏବଂ D.N.Majumdar (1955)
ଭାରତେର

ାମ ସମାଜଶା ର ଏକ ଅ ୟନର େ

ମାଇନି (Sir Henry S Maine)

Society (1877) ଭଳି ଦୁ ଇଟି ବହିର
ଭାରତୀୟ

େଯାଗଦାନରୁ ଅ କ ସମୃ େହଲା।
ରୂେପ ଉ ବ ସା

Ancient Law (1861) ଓ Ancient
କାଶନରୁ ଆର

ାମ ଜୀବନ ଉପେର େଲଖା େଲ

େହଲା। େସ ବି ୃ ତଭାେବ

େଲ େହଁ ପରବ ୀ ସମୟେର ତା ର

ୟୁ େରାପୀୟ ସମାଜ ତି ପ ପାତିତା ଓ ାନେକ ୀତ େହତୁ ଦୁ େମା
ାରା ସମାେଲାଚିତ େହେଲ।

1.8

େହନରୀ ଏସ.

(Dumont )

ମୁଖ ଶ (Keywords):

ାମ , ାମ, େବୖ ାନିକ, 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. ଦୁ େବ. ଏ .ସି. India’s Changing Village
3. ବଟା . ଏ.ଏଲ., Rural Sociology
4. ସାହା ଜି., 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. ଦୁ େବ. ଏ .ସି. , Contemporary India & Its Modernization
9. ଧାନଗେର. ଡି.ଏ ., Peasant Movements in India
10. େଦଶାଇ.ଏ.ଆର., Peasant Struggles in India
ଆ ପରୀ ଣ ଶର ଉ ରମାଳା (CHECK YOUR PROGRESS –
POSSIBLE ANSWERS) :

1.10.

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

1) ାମ ସମାଜଶା ଅ ୟନର

ମୁଖ ଯଥାଥତାଗୁଡକ
ି େହଉଛ ି ବଗର ଗଠନ ଏ

ମତାର େକ ୀକରଣ, ପ ାୟତିରାଜ ଓ

ଏହାର

ଭାବ, ଦାରି

ଦୂ ରୀକରଣ

କାଯ ମ, ପଯ ାବରଣ ଓ ପାରିପା କ ସଂଶୟେର ପରିବ ନ, ସାଂବିଧାନିକ
ଆ ାଭାଜନ,

ୁ

ଓ ନାମମା

ବିେଭଦତା ଇତ ାଦି।

ଚାଷୀ

େନୖରାଶ ର ରହସ ଉ ଘାଟନ, ଜାତିଗତ

ଆ ପରୀ ଣ ଶ ‘ଖ’ ର ଉ ରମାଳା (Check Your Progress II )

1) ାମ ସମାଜଶା ର େବୖଶି କୁ ପରୀ ା କରିବାପାଇଁ ବିଭି ପ ତିଗୁଡକ
ି େହଉଛି
େବୖ ାନିକ ପ ତି, ତଥ ଆହରଣ,
କାଯ -କାରଣ

ସମ ତାର

େୟାଗବାଦ, ନିଭୁ ଲ ପରିମାପନ ଓ ସଠିକତା,

ଆବି ାର,

ପୂବାନୁ ମାନ,

ବ ୁ ନି ତାର

ଅଭାବ,

ପରୀ ାନିରୀ ାର ଅଭାବ, ପରିମାପର ଅଭାବ, ସଠିକତାର ଅଭାବ, ପୂବାନୁ ମାନେର
ଅଭାବ।
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2) ାମ ସମାଜଶା ର ବିଭି ପରିସର ବା ସୁେଯାଗଗୁଡକ
ି େହଉଛି ାମ ସମାଜ, ାମ
ଜନସଂଖ ା,

ାମ ସମୁଦାୟ,

ସାମାଜିକ ସଂ ାନ,

ାମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ,

ାମ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି,

ାମ ଅଥନୀତି,

ାମ ଧମଧାରା,

ାମ

i

ାମ ସଂ ତ
ୃ ,ି

ାମା ଳର ସାମାଜିକ ସମସ ା, ାମ ସାମାଜିକ ନିୟ ଣ, ାମ ସାମାଜିକ ମିୟ ଣ,
ାମ ସହରର େବୖଷମ , ାମା ଳର େଯାଜନା ଓ ପୁନଃନିମାଣ।
**********************
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