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ಓದಲು ಅಸಮಥ��ದವ�� �ತ � ಅನುಮ���. ಇದರ ���ನ ಪ��ಗಳ ತ���

ಅಥ� ��ನ�  ಮುದ�ಣ ಪ��ಯನು�  ಓದಲು ಸಮಥ��ದ ���ೕ ಆಗ�

ಇದನು�  �ತ�ಸು�ದು ಅಥ� �ೕ� ���ೕ �ೕ�ಯ ��ಜ� - ���ರ�� ಈ

�ಸ�ಕ/ �ೖ� ಧ� �ಮುದ�ಣದ ಬಳಸು��ಯನು�  ಕಟು� ���� ��ೕ�ಸ���. ��
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ಮುನು� �

��ಢ��ಯ� ಅ��ಸ �ಡು��ರುವ ��ೕಷ �ೕತನ �����ಗ��� ಈ
ಪಠ� �ಸ�ಕವನು�  �ದ� ಪ�ಸ���. ��ನ ಮತು�  ಗ�ತ �ಷಯಗ��
ಪ��ಯ�� �����ಗಳು ಇ���ದ� �ಜ� �ಸ��, ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�
ಅಥ��ಸ��- ಈ ಮೂರು �ಷಯಗಳ� ���ದರೂ ಎರಡು �ಷಯಗಳನು�
ಆ�����ೂಳು� ವ ಅವ�ಶವನು�  �ೕಡ���. ಇ�ಗಳ� ಸ�ಜ�ಸ��
ಪಠ� �ಷಯ� ಒಂ���. 2015 �ೕ ��ನ� �ದ� ಪ��ದ ಹತ��ೕ ತರಗ�ಯ
ಪಠ� �ಸ�ಕ�

‘���ಕ ಬದ�ವ� ಮತು�  ಅ�ವೃ��’ ಎಂಬ �ೕ���ಯ�ಯ�
���ಕ ಬದ�ವ�ಯ ��ಧ ಮಜಲುಗಳನು�  �����ಗಳು ಅ�ೖ���ೂಳ� ಲು
�ರ��� �ಗೂ ಒಂಬತ��ೕ ತರಗ�ಯ� ‘�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ’ ವನು�
ಪ�ಚ�ಸ���. ಈಗ 2016 �ೕ ��ನ ಎಂಟ�ೕ ತರಗ�ಯ ಸ�ಜ�ಸ��
ಪಠ� �ಸ�ಕ� ‘ಸ�ಜ�ಸ��’ ಎಂಬ �ೕ���ಯ�ಯ� ಪ�ಕಟ�ಗು���. ಇದು 2005
ರ ����ೕಯ ಪಠ� ಕ �ಮ �ಕ��ನ�ಯ� �ಗೂ ಪಠ� ವಸು� �� ಅನುಗುಣ��
ರಚ����. ಈ ಪಠ� ದ�ರುವ ಅ��ಯಗಳು �����ಗಳ� ಸ�ಜ�ಸ��ದ
ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  ಅಥ����ೂಳ� ಲು �ರ�ಗ��.

ಹತು�  ಅ��ಯಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಈ ಪಠ� �ಸ�ಕದ� �ಷಯಮಂಡ�ಯನು�
ಸಂ�ಪ���, ಸರಳ�� �ರೂ�ಸ���. ಹಂತಹಂತ�� �����ಗಳ ಸ� ಯಂ ಕ���
ಉ��ೕಜನ �ೕಡುವಂ� ಮತು�  ಅವರ� ಸ� ಯಂ �ಂತ� �ಳಸಲು ��ೕರಕ�ಗುವಂ�
ಪಠ� �ಸ�ಕವನು�  ರ�ಸ���. ಪ�� ಅ��ಯದ �ೂ�ಯ� �ೕ�ರುವ ಅ��ಸಗಳು
�����ಗಳ� ಚ�� ಮತು�  ��ರ ��ಮಯದಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�
�ಗವ�ಸುವ ಅವ�ಶವನು�  ಒದ�ಸುತ��.

ಈ ಪಠ� �ಸ�ಕವನು�  �ದ� ಪ�ಸುವ� ಸಹಕ��ದ ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ��ಯ ಅಧ� ���,
ಸದಸ� ��, ಪ��ೕಲಕ��, ಪಠ� �ಸ�ಕಗಳನು�  ಸುಂದರ�� ಮು���ದ ಮುದ�ಕ��
�ಗೂ ಈ �ಯ�ದ� ಸಹಕ��ದ ಸಮಸ��ಗೂ ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘದ
ಪರ�� ಕೃತಜ� �ಗಳನು�  ಸ�ಸು��ೕ�. �����ಗಳು ಪಠ� �ಸ�ಕದ ಮೂಲಕ ��ೕರ�
ಪ�ದು, ���ಕ ಪ�ಸರದ ಗು�ತ� ಕ �ಲ� ಗಳನು�  ರೂ���ೂಂಡು ಉತ�ಮ
ಪ��ಗ�� ರೂ��ೂಳ� �ಂದು ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ� ಆ�ಸುತ��.
�. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� , ಅಧ� �ರು, �ಜ�  ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ ಸ��ಗಳು,
ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.



��ೕಂದ� ಕು��, ವ� ವ��ಪಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ (�)
�ಂಗಳೂರು.
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ಅಧ� �ರ ನು�
ಸ�ಜ�ಸ��� ಸ�ಜ��ನಗಳ� ಅತ� ಂತ ಕುತೂಹಲ��ಯೂ �ಗೂ

ಆಸ���ಯಕ� ಆದ �ಷಯ���. ಸ�ಜ, ಸಂಸ� ೃ�, ಕುಟುಂಬ, ಧಮ�,
ಮಗು�ನ �ಳವ��, �ಂಗ�ರತಮ� , �ಲ��ತ ಜನಸಮು�ಯಗಳು, �ಗ�ೕಕರಣ,
��, �ದ�ದ �ಷಯಗಳನು�  ಸ�ಜ�ಸ��� ಕೂಲಂಕುಷ�� ಅಧ� ಯನ
�ಡುತ��. ಇದ�ಂ�� ಸ�ಜದ ಸೂ���ದ ��ರಗಳು ನಮ�  ಅ��� ಬರುತ��.
ಇದು ಏಕ�ಲದ� ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  �ಠ �ಡುವ ಅ��ಪಕರ� ಮತು�  ಅಧ� ಯನ
�ಡುವ �����ಗಳ� ಸ�ಜ����ೕಯ ಪ���ಯನು�  ��ಸುತ��. ಈ ಪ���ಯು
ಪ���ಂದು ���ಕ �ದ� �ನವನು�  ���ೕ ���ಗ�ಹ�ಲ� �
ಸಮ�ೂೕಲನ�ಂದ �ೖ��ಕ�� ಗ ��ಸಲು �ರ�ಗುತ��.

�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ� �ೖ�ಧ� ಮಯ���. ಒಂದು ಪ��ೕಶದ ಜನರ ಸಂಸ� ೃ�
ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶದ ಜನ�� ��ತ ��� �ಣಬಹುದು. ಒಂದು ಧಮ�ದ
ಆಚರ�ಯು ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ದ ಆಚರ��ಂತ ��ನ� ��ರುತ��. ಉಡು�, ��,
ಆ�ರ ಪದ� �, �ೕವನ��ನ, ಆ� ��ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ ಲ�ಣಗಳನು�
ಆಧ��ರುತ��. �ೕ�ನ �ಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸಂ�ೕದ��ೕಲ ಮತು�
ಸೂ����ರುತ��. ಇ�ಗಳನು�  ಸ��� ಅಥ����ೂಳ� �ದ� � �ರ�ೕಯ
ಸ�ಜದ ಐಕ� � ಮತು�  ಸಮಗ��� ದ��ಯುಂಟು �ಡುತ��.

�� �ನಗ�ಂದ�ೕ �����ಗಳು ಸ�ಜವನು�  ಸ���
ಅಥ����ೂಳು� ವ ತರ�ೕ�ಯನು�  �ೂಂದು�ದು ಅವಶ� ಕ. ಇದು ಆ�ೂೕಗ� ಕರ
�ೖ��ಕ ವ� ��ತ� ವನು�  ರೂ�ಸುತ��. ಈ ದೃ���ಂದ ��ಢ�� ಹಂತ�ಂದ ಮಕ� ��
ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ಪ�ಚ�ಸುವ �ಲಸವನು�  �ಡು��ರು�ದು ��ಗ�ಹ�.

��ಢ�� �����ಗ��� �ಠವನು�  ಬ�ಯು�ಗ ಎಚ� ��ಯನು�
ವ�ಸ���. ಕಷ� ಕರ�ದ ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  ಸರಳ ��ಯ� �ೕಳಲು
ಪ�ಯ��ಸ���. ಅಗತ� �ರು�� ಸಮ��ೕನ ಉ�ಹರ�ಗಳನು�  �ೕಡ���.
�ರಕ�ದ �ತ �ಗಳನು�  ಬಳ� ಆಕಷ�ಕ�ದ �ಟ ���ಸವನು�
ಅಳವ���ೂಂ���. ಇದನು�  �ಯ�ರೂಪ�� ತರಲು �ಜ�  ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ
ಸ��ಗಳ ಅಧ� ��ದ �. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� . ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘದ,
��ೕ�ಶಕರು, �ಬ� ಂ�ವಗ�ದವರು ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ�� ಸದಸ� ರ
ಸಹ�ರವನು�  ಮ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ಈ �ಸ�ಕ� ಸರಳ�� �ಗೂ �ೂಕ���
ರೂ��ೂಂ�� ಎಂದು �� ನಂ���. ಇದನು�  ಮತ�ಷು�  ಚಂದ�ೂ�ಸುವ
���ೕ ಸಲ�ಗ�� ನಮ�  ��ಗತ��.
�. ಲ��ೕಪ� �. �., ಅಧ� �ರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ��.
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ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ��

ಸಲ� ಮತು�  �ಗ�ದಶ�ನ:

�. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� , ಅಧ� �ರು, �ಜ�  ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ ಸ��ಗಳು,
ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.
��ೕ ��ೕಂದ� ಕು��, ವ� ವ��ಪಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ,
�ಂಗಳೂರು.
ಅಧ� �ರು:

�. ಲ��ೕಪ� �. �., ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, �. ��. �. ಗೃಹ
��ನ ��ೕಜು, �ಂಗಳೂರು.
ಸದಸ� ರುಗಳು:

�. ಆ���ಯಣಪ�  ಎ�. ಎ., ಸ�ಯಕ ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ��
��ಗ, ಸ��� ಪದ� ��ೕಜು, ಸೂ���, �ಂಗಳೂರು ���ಂತರ ��.

�. �ೕ��� �, ಸ�ಯಕ ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ,
ಮ��� ಮ�� ಕ�, ��ಜ�  ಮತು�  �ವ�ಹ� ��ೕಜು, �ಂಗಳೂರು.

��ೕ �ಗ�ಜು ಆ�. �, ಉಪ��ಸಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, ಎ�. ಎ�.
ಎ�. ಕ� ಮತು�  ��ಜ�  ಮ����ಲಯ, �ೂೕ�, �ಂಗಳೂರು.

��ೕ �. �. �ಸು�, ಸಹ��ಕರು, ��ೕ�ನಂದ ��ಜನ ��ಢ�� ����
ರಂಗನ �ಟ� , ಯಳಂದೂರು �ಲೂ� ಕು, �ಮ�ಜನಗರ ��.

��ೕ �. ಎಂ. ��ನಕ�, ಸಹ��ಕರು, ಸ��� ��ಢ��, ಚಂ�ವರ, �� �.
ಮಧು�� �ೖ��ಕ ��.

ಪ��ೕಲಕರು:
�. ಗುರು�ಂಗಯ� . ಎಂ., ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, ಕು�ಂ�

�ಶ� ���ಲಯ, �ನಸ����, �ವ�ಗ�  �ಗೂ ಸದಸ� ರು, ಕ��ಟಕ �ಜ�
�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಆ�ಗ, �ಂಗಳೂರು.

��ೕಮ� �. �ಗಮ�, ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ,
�ಂಗಳೂರು.
�ಯ�ಕ �ಮ ಸಂ�ಜಕರು:



��ೕಮ� ಎ�. ಎ�. �ಮ� , ಸ�ಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ
ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.
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ಪ���
 

ಅ��ಯ �ೕ���
1. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಪ�ಚಯ (INTRODUCTION TO SOCIOLOGY)
2. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಮೂಲ ಪ�ಕಲ� �ಗಳು (BASIC CONCEPTS OF

SOCIOLOGY)
3. ���ಕ ಪ�� ��ಗಳು (SOCIAL PROCESSES)
4. ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಗ�ಕ� (CULTURE AND CIVILIZATION)
5. ���ೕಕರಣ (SOCIALIZATION)
6. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು (SOCIAL INSTITUTION)
7. ���ಕ ಸ�ರ���ಸ (SOCIAL STRATIFICATION)
8. ���ಕ �ಯಂತ �ಣ (SOCIAL CONTROL)
9. �ೖನಂ�ನ �ೕವನದ� ಸ�ಜ�ಸ�� (SOCIOLOGY IN DAILY LIFE )
10. ಸ�ಜವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುವ ��ನ (METHODS TO STUDY

SOCIETY)
 
ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ�  �ವರ
 

ಅ��ಯ- 1 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಪ�ಚಯ (INTRODUCTION TO SOCIOLOGY)
1.1 �ೕ��
1.2 ಸ�ಜ�ಸ�� ಎಂದ�ೕನು?
1.3 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ ಮತು�  �ಳವ��
1.4 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ����ಯ� ಬರುವ �ಷಯಗಳು
1.5 ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  ಇತರ ಸ�ಜ ��ನಗ�ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
1.6 ಆರಂ�ಕ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು- ಆಗ�� �ೂೕ��, �� ���� �, ಎ��

ಡ�ೕ�� ಮತು�  ����  �ೕಬ�
ಅ��ಯ- 2 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಮೂಲ ಪ�ಕಲ� �ಗಳು (BASIC CONCEPTS OF
SOCIOLOGY)
2.1 �ೕ��
2.2 ಸ�ಜ ಅಥ�, ಪ��ರಗಳು
2.3 ���ಕ ಸಮೂಹಗಳು- ���ಕ ಸಮೂಹಗಳ ಅಥ� ಮತು�

�ಧಗಳು



ಅ. ��ಥ�ಕ ಸಮೂಹಗಳು
ಆ. �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹಗಳು
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ಅ��ಯ- 1 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಪ�ಚಯ (INTRODUCTION TO

SOCIOLOGY)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ಸ�ಜ�ಸ�� ಎಂದ�ೕನು ಎಂಬುದನು�  ��ದು�ೂಳು� ��ೕ�.
2. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ ಮತು�  �ಳವ��ಯನು�  ಅಥ����ೂಳು� �ದು.
3. ಸ�ಜ�ಸ��ದ� ಬರುವ �ಷಯಗಳನು�  ��ದು�ೂಳ� �ಗು�ದು.
4. ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  ಇತರ ಸ�ಜ��ನಗ�� ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು�

ಗ ��ಸ�ಗು�ದು.
5. ಆರಂ�ಕ ಸ�ಜ�ಸ�ಜ� �ದ ಆಗ�� �ೂ��, ��� ��� �,

ಎ��ಡ�ೕ�� ಮತು�  ����  �ೕಬರ ್ ರವರ ಪ�ಚಯ
���ೂಳ� �ಗು�ದು.
 

1.1 �ೕ��:
�ನವ ಸ�ಜಕೂ�  ��� ಸ�ಜಕೂ�  ವ� ��ಸ��. �ನವ ಸ�ಜ� ಸಂಸ� ೃ�

��, ಆ�ರ, ��ರ, ಕುಟುಂಬ, �ದ�ದ�ಗಳನು�  �ೂಂ��. ��� ಸ�ಜ�
�ನವ ಸ�ಜ�� �ೂೕ��ದ� ಸರಳ���. ಏ�ಂದ� ���ಗಳ� ಸಂಸ� ೃ� ��,
��ಹ, ಕುಟುಂಬ �ದ�ದ�ಗಳು ಕಂಡುಬರು��ಲ� . �ನವ ಸ�ಜ�
ಇ�ಲ� ವನು�  �ೂಂ�ದು�  ಅತ� ಂತ ಸಂ�ೕಣ� ವ� ವ�� ���. ಆದುದ�ಂದ �ನವ
ಸ�ಜವನು�  ಅಥ����ೂಳ� ಲು �ದ��ಂದಲೂ ಪ�ಯತ�  ನ�ಯು���.

ಅ�ೕಕ ���ಕ �ಂತಕರು ಇದರ ಬ�� �ಂತ� �ಡುತ��ೕ ಬಂ���.
�ಣಕ� ನ ಅಥ��ಸ��, �ದ� ಧಮ�ದ ಗ �ಂಥಗಳು, ��ೕ� �ೕಶದ ��ೕ�ೂ ನ ‘�ಪ���’,
ಅ���ಟ� ನ ‘�ಜ� �ಸ�� ಮತು�  �ೕ��ಸ��’ ಈ ಗ �ಂಥಗಳ� ಅಂ�ನ ಸ�ಜದ
���ಗ�ಗಳ ಬ�� �ವ�ಸ���. �ಗ�ೕ ಇಟ�ಯ ��ೖವ� ಎಂಬ �ಂತನ�ರನು
‘����’ ಎಂಬ ಕೃ�ಯ� ಸ�ಜದ ರಚ�ಯನು�  ಕು�ತು ಬ�ಯು���.
ಇಬ� �ಲೂ� � ಎಂಬ ಅ�ೕ�� �ಂತಕರು ���ಕ ರಚ�, ಸಂಬಂಧ,
�ಯಮಗಳನು�  ಕು�ತು ���ೕ�ಸು���.

1.2 ಸ�ಜ�ಸ�� ಎಂದ�ೕನು?

ಸ�ಜ�ಸ�� ಶಬ� ದ ಸ��ಥ�ಕ ಪದ�ದ “�ೂೕ��ಲ�” ಎಂಬ ಆಂಗ�
ಪದ� �� �� ��ಯ ‘�ೂೕ�ಯ�’ �ಗೂ ��ೕ� ��ಯ ‘�ೂ�ೂೕ�’



ಪದಗಳ �ೂೕಡ��ಂದ ಬಂ��. ಇದರ ಅಥ� ಸ�ಜವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು
ಎಂಬು���. ಈ ಪದವನು�  �ದಲ ��� ಬಳ�ದವರು “ಆಗ�� �ೂೕ��”. ಈ
ಪದವನು�  ಬಳಸು�ದರ �ೂ�� ಸ�ಜವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುವ ��ನವನು�
�ೕ��ೂಟ� ರು. ಆದುದ�ಂದ ಇವರನು�  ‘ಸ�ಜ�ಸ��ದ ��ಮಹ’ ಎಂದು ಕ�ದರು.

ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ಕು�ತು �ೕ� �ೕ� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ತಮ� �ೕ ಆದ
�ವರ�ಗಳನು�  �ೕ���. ಅ�ಗಳನು�  ��ದು�ೂ�ೂ�ೕಣ.

ಆಗ�� �ೂೕ�� ರವರ ಪ��ರ “���ಕ ಕ �ಮ ಮತು�  ���ಕ ಪ�ಗ��
ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳನು�  ��ರ �ಡುವ ��ನ�ೕ ಸ�ಜ�ಸ��”

ಆ� ಬ�� �ಗೂ �� �� ರವರು �ೕ�ಂದು �ೕಳು���. “ಸ�ಜ�ಸ���
���ಕ �ೕವನದ �ೖ��ಕ ಅಧ� ಯನ���”.

��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� ರವರ ಪ��ರ: “���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ
�ಡುವ ��ನ�ೕ ಸ�ಜ�ಸ��”.

ಉ�ಹರ�� �� ನಮ�  ಕುಟುಂಬದ� ಅಣ� , ತಮ� , ��, ತಂ�, ಅಕ� , ತಂ�
�ದ�ದ ಸಂಬಂಧಗಳನು�  �ಣು��ೕ�. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏ��? ಇ�ಗಳ �ತ ��ೕನು
ಎಂಬುದನು�  ��ದು�ೂಳು� ��ೕ�. �ೕ� ��ದು �ೂಳು� �ದ�ಂದ ಕುಟುಂಬದ� ಅವರು
�ವ��ಸುವ �ತ � ಅಥ��ಗುತ��. �ೕ�ಂದ� ಮ��ಲಸದ� ಅಪ� , ಅಮ� , ಅಕ� , ತಮ�
ಎಲ� ರೂ ���ಗು���.

1.3 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ ಮತು�  �ಳವ��

ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ
ಸ�ಜ�ಸ��ದ �ಳವ��

ಸ�ಜ� �ೖ���ೕಕರಣ�ೂಂ�ಗ �ೖತನು ���ಕ�ಗು���, ಜ�ೕ��ರ
�����ಗು���, ಯುದ� ಗ�ಂದ ಮಗು� ಅ�ಥ�ಗುತ��, ಸ�ಜದ�
ಉಂ�ಗುವ ಇಂತಹ ಬದ�ವ�ಗಳನು�  ಗಮ�ಸುವ ಗುಣ�ೕ ���ಕ ಅಧ� ಯನ.
�. �ೖ� ���.
 

ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ

ಮಕ� �ೕ, ಅಂಗ�, �� ��ೕಜು, ಕ�ೕ� ಮತು�  ಬೂ� � �ಲ��, ಎ��
ಕ�ಯಲೂ�  ಕಂ��ಟ� ಬಳ� �ಲಸ �ಡು�ದು �ಮ� �ೂ��ರಬಹುದು. ಆ�ರ ್
���, �ೕಷ� ���, ಮತ�ರರ ಗುರು�ನ �ೕ�, �ದ�ದ�ಗಳನು�  ಇಂಟ�
�� ಬಳ� ತ��ಸ�ಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಇಂಟ� �� ಮತು�  ಕಂ��ಟರ � ��



�ಂ�ಂ��ಂತಲೂ ���ನ ��ಮುಖ� � ಇ�. ಇದ�ಂದ ಉ�ೂ�ೕಗ ಅವ�ಶಗಳು
�����. ಕಂ��ಟ� ��ನದ ತರಗ�ಗಳು ಎ��  ಕ�ಯು ಕಂಡುಬರು���. ಅಂದ�
ಸ�ಜದ ಅಗತ� ಗ�� ಅನುಗುಣ�� ಅಧ� ಯನ �ಡುವ �ಷಯಗಳು ಹುಟು� ತ��.
���ೕ ಸ�ಜ�ಸ��� 18 �ೕ ಶತ�ನದ� ಸ�ಜದ ಬದ�ವ� ಮತು�
ಅಗತ� ಗ�� ಅನುಗುಣ�� ಹು���ೂಂ�ತು. ಆ ಬದ�ವ�ಗಳು ���ಂದ�

1. �ೖ��� ��ಂ�
2. ನಗರಗಳ �ಳವ��
3. ����ನ ��ಂ�

 
1. �ೖ��� ��ಂ�: �ೖ��� ��ಂ� ಎಂದ� ಮನುಷ� ರ ಬದಲು ಯಂತ �ಗಳು �ಲಸ

�ಡು�ದು. ಇದ�ಂದ ವಸು� ಗಳ ಉ��ದ� �����ತು. �ೖ���ಗಳನು�
ನಗರ ಪ��ೕಶಗಳ� ���ಸ��ತು. ಜನರು ತಮ�  ��ಮಗಳನು�  �ಟು�  ನಗರ
ಪ��ೕಶಗಳ� ���ದರು.

2. ನಗರಗಳ �ಳವ��: ನಗರಗ�� ವಲ� ಬಂದ ಜನರು �ೂಸ �ೖ���ಗಳ� �ಲಸ
��ರಂ��ದರು. ನಗರಗಳ �ತ � ���ತು. ಇದರ �ೂ�� ಸಮ�� ಗಳ ಆಗರ��ತು.
��ನ� , ಅಪ�ಧ, ಒತ�ಡ, ವಸ��ೕನ� ಇಂತಹ ಸಮ�� ಗಳು ಉಲ� ��ದ�. �ೂಸ
��ವರಣ�� ಜನರು �ೂಂ��ೂಳು� �ದು ಸ���ತು. ಈ ಸ�ಲುಗಳು
ಸ�ಜ�ಸ�� ಅಧ� ಯನದ ಅಂಶಗ�ದ�.

3. ����ನ ��ಂ�: 1780 ರ ದಶಕದ� ���� �ೕಶವನು�  16 �ೕ ಲೂ� ಎಂಬ �ಜ
ಮತು�  �ೕ� ಆಂ�ೂ�� ಎಂಬ ��ಯು ಆಳು��ದ� ರು. �ೂ�� ಚ��ನ
���ಕ ವ� ವ�� ಯು �ೕ��ೂಂ�ತು� . ಬಡವರು �ನು� ವ ��� ನ ��ಯು
ದು����ತು� . ಬಡವರು ಗು�ಸಲುಗಳ� ��ಸು��ದ� �, ��ೕಮಂತರು
ಬಂಗ�ಗಳ� ��ಸು��ದ� ರು, �ೂೕಮ� ���ೂೕ�� ಚ�� ಅ� �ಚು�
ಭೂ�ಯನು�  �ೂಂ�ತು� . ಬಡವರು ಮತು�  �ೖತರ �ೕ� ಅ�ರ ���ಗಳನು�
��ಸ�ಗು��ತು� . ಇದ�ಂದ �ೂೕ� �ೂೕದ ಜನ ��ಂ�ಯನು�  �� �ಜನನು�
�ೂಂದು �� ಅರಮ�ಯನು�  ವಶಪ���ೂಂಡರು. ಇದ�ಂದ ಜನ�� �ೂಸ
ಆ�ೂೕಚ� ಮೂ�ತು. �ಜರ ಆ��� �ೂ��ೂಂಡು ಜನ�ೕ ತಮ� ನು�  ��
ಆ��ೂಳು� ವ ಪ��ಪ�ಭುತ�  ವ� ವ�� ಯು ಹು���ೂಂ�ತು. 1789 ರ ��ಂ� ��ಂ�ಯ
ಪ��ಮ�ಂದ ಹ�ಯ �ಜ�ೕಯ-���ಕ ಕಂ��ರಗಳು ಬದ�ದ�.
ಈ ಬದ�ವ�ಗಳ ಪ��ಮ�ಂದ ಸ�ಜ �ೂಸ ರೂಪ ��ತು.
ಮಧ� ಯುಗದ� ಸ�ಜ� �ೕವರ ಸೃ�� ಎಂದು ��ಸ��ತು� . ಸ�ಜದ�
ನ�ಯುವ ಪ���ಂದು ಬದ�ವ�ಯು �ೕವ�ಂದ�ೕ ನ�ಯುತ�� ಎಂದು
ಜನರು ���ದ� ರು. ಆದ� �ೖ��� ��ಂ�, ನಗರಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಗೂ ��ಂ�



��ಂ�ಯು ಜನರ ದೃ���ೂೕನವನು�  ಬದ��ತು. �ೕ�ನ �ರಣಗ�ಂದ ����ನ
�ಟುಂ�ಕ, ಆ��ಕ ���ಕ ಮತು�  �ಂಸ� ೃ�ಕ �ಲ� ಗಳು ಬದ�ದ�. ಇದನು�
ಅಧ� ಯನ �ಡುವ ಅವಶ� ಕ��ಂದ ಸ�ಜ�ಸ��� ಹು���ೂಂ�ತು.

ಸ�ಜ� �ೖ���ೕಕರಣ�ೂಂ�ಗ �ೖತನು ���ಕ�ಗು���,
ಜ�ೕ��ರ �����ಗು���, ಯುದ� ಗ�ಂದ ಮಗು� ಅ�ಥ�ಗುತ��,
ಸ�ಜದ� ಉಂ�ಗುವ ಇಂತಹ ಬದ�ವ�ಗಳನು�  ಗಮ�ಸುವ ಗುಣ�ೕ
���ಕ ಅಧ� ಯನ - �. �ೖ� ���

 

ಸ�ಜ�ಸ��ದ �ಳವ��:

ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ಸ� ತಂತ ��ದ ಅಧ� ಯನ�ಸ���� �ಡುವ ಆರಂ�ಕ
ಪ�ಯತ�  ����ನ ಪ�ಮುಖ �ಂತನ�ರ�ದ ಆಗ�� �ೂೕ��� ಸಲು� ತ��. ಇವರು 1839
ರ� ಬ�ದ ತನ�  ಪ��ದ�  ಕೃ� ‘���� ��ಸ�’ (ಅನುಭ�ತ� ಕ ತತ� �ಸ��) ಯ�
‘�ೂೕ��ಲ�’ ಪದವನು�  ಬಳ�ದರು. ���ಕ �ದ� �ನಗಳ ಅಧ� ಯನದ�
�ೖ��ಕ ��ನವನು�  ಬಳಸ�ೕ�ಂದು ಒತು�  �ೕ�ದರು. ಇದರ ಆ�ರದ �ೕ�
ಪ�ಪಂಚದ ��ಧ �ಗಗಳ� ಸ�ಜದ �ೖ��ಕ ಅಧ� ಯನ� ಆರಂಭ��ತು.

ಹಬ��� �� ನ� � ಎಂಬುವವರು ಸ�ಜವನು�  �ೕ�ಗ�� �ೂೕ�� ಅಧ� ಯನ
��ದರು. ಡು��� ಎಂಬ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಆತ� ಹ��, ಶ �ಮ�ಭಜ�,
ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ಕು�ತು ಅಧ� ಯನ ��ದರು. �� ���� � ರವರು
��ೕಮಂತರು ಮತು�  ಬಡವರ ನಡು� ಇರುವ ಅಸ�ನ�ಯನು�  ಕು�ತು ಅಧ� ಯನ
��ದರು. �ೕ� ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ ಸ�ಜವನು�  ಕು�ತು ಅಧ� ಯನಗಳು ನ�ಯು���.
ಇ�ೕ ಅ��ಯದ ಮುಂ�ನ �ಗದ� ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಬ�� ಕು�ತು ���ನ �ವರಗಳನು�
��ದು�ೂಳ� ���.
 

1.4. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ����ಯ� ಬರುವ �ಷಯಗಳು.
ಜನರು �ನ� ��ೕ ಅಥ� ಚ� �ೕ�ಸು���. ಇ�ಗಳನು�  ಏ�

�ೕ�ಸು���? ಎಂದು ಅಧ� ಯನ ��ದ� ಅ�ೕಕ ಕುತೂಹಲ�� ಅಂಶಗಳು ��ದು
ಬರುತ��. ���ಷರು �ರತ�� ಬರುವ �ದಲು �� ಅಥ� ಚ� �ೕ�ಸುವ
ಅ��ಸ�ರ�ಲ� . ���ಷರು ಇ�ಗಳನು�  ��ದು ತ��� ಜನರ �ೕ� ಪ��ವ �ೕ�
�ೕ�ಸುವಂ� ��ದರು. ಇ�ಗಳನು�  ಒಂ��� ಕು�ಯು�ದರ ಬದಲು ಗುಂ�
ಗುಂ�� ಕು�ಯು���. ಮ�� ��ದರೂ ಅ��ಗಳು ಬಂದ� ಇದನು�
�ೂಡು�ದು ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಗ���. ಇ�ಗಳನು�  �ೂಡ� �ೂೕದ� ಅ�ರವ
�ೂೕ��ದಂ�ಗುತ��. �� ಕು�ಯು�ದರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳು



ಗ���ಗುತ��ಂದು ಕಂಪ�ಗಳು ���ತು �ೕಡುತ��. �ೕ� ಈ ��ೕಯಗಳು
�ನ�ನ� ಮಹತ� ವನು�  ಗ���ೂಳು� ���. ನಮ�  ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂಸ� ೃ� ���ರ,
ಉ���, ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ��ಯ� ಪ�ಮುಖ �ತ �ವನು�  ವ�ಸು���. �ೕ� ���ಕ
ದೃ���ೂೕನ�ಂದ ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದ��ೕ ಸ�ಜ����ೕಯ ದೃ���ೂೕನ
ಎನು� ��ೕ�. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಸ�ಜ�ಸ��� ಆ�ಶದ �ಳ� ಭೂ�ಯ �ೕ� ಇರುವ
ಎ��  �ಷಯಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುತ��. ಈ �ೕ��ಯು ಸ�ಜ�ಸ��ದ ��ಲ
����ಯನು�  ಪ�ಚ�ಸುತ��. ಸ�ಜ�ಸ��� ಜನರು, ಅವರ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ,
ಬುಡಕಟು�  ಸ�ಜ, ಅ��� ಸಮು�ಯ, �ೖ��� ಸಂಬಂಧ, ಮ��, ��ಣ,
�ಂಗ ಸ�ನ�, ���, ��ತ� , ಪ��ಪ�ಭುತ� ದ �ಲ� ಗಳನು�  ಕು�ತು ಅಧ� ಯನ
�ಡುತ��.
 

1.5. ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  ಇತರ ಸ�ಜ ��ನಗ�ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

ಸ�ಜ ��ನಗಳು ಎಂದ� ಒಂ�ೕ ಮರದ ��ಧ �ೂಂ�ಗಳು ಎನ� ಬಹುದು.
ತತ� �ಸ��ವನು�  ಮರ�ಂದು ���ದ� ಸ�ಜ�ಸ��, ಇ��ಸ, ಅಥ��ಸ��, �ಜ� �ಸ��
�ದ�ದ� ಆ ಮರದ �ೂಂ�ಗ���. ಆದುದ�ಂದ ಸ�ಜ ��ನಗಳು
ಸ�ಜದ ��ಧ ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುತ��. ಅ�ಗಳು ಪರಸ� ರ
�ರಕ���. ಈ ����ಯ� ಸ�ಜ�ಸ��� ಇತ� ಸ�ಜ ��ನಗಳ �ೂ�
�ೂಂ�ರುವ ಪರಸ� ರ ಸಂಬಂಧವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದು ಅವಶ� ಕ���.

 
1. ಸ�ಜ�ಸ�� �ಗೂ ಇ��ಸ:

�ನವನ ಅನುಭವಗಳ ಕಥನ�ೕ ಇ��ಸ. ಇದು ��ನುಕ �ಮ ಘಟ�ಗಳ
�ವರ����. ಇ��ಸ� �ೕವಲ ಘಟ�ಗಳನು�  �ವ�ಸು�ದಲ� �, ಅ�ಗಳ
�ರಣವನು�  ಕಂಡು�ೂಳು� ವ ಪ�ಯತ�  �ಡುತ��. �ೂ�� ಭೂತ–ವತ��ನ-
ಭ�ಷ� ��ನ ಸಂಬಂಧವನು�  ಕ��ಸುತ��. ಸ�ಜ�ಸ��� �ನವನ ಅಂತಃ� �� ಮತು�
ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡು�ನ ಪರಸ� ರ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಪ��ಮ ಮತು�  ಸ� ರೂಪವನು�
ಅಧ� ಯನ �ಡುತ��. ಆದುದ�ಂದ ಸ�ಜದ �ಂ�ನ ���ಗ�, �ಗೂ ���ಕ
ಘಟ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅ�ೕಕ ���ಗಳನು�  ಇ��ಸ�ಂದ
ಪ�ಯ�ೕ�ಗು�ದು. ಸಮ��ೕನ ���ಕ ���, ಜನ ಸಮು�ಯಗಳ �ೕ�
�ೕ�, ರೂ� ಸಂಪ��ಯಗಳು �ಗೂ ಸಂಘ ಸಂ�� ಗಳ ಬ�� �ಸ��ಕ ಪ��ಯನು�
ಮೂ�ಸುವ ಅಂಶಗಳನು�  ಇ��ಸ� ಸ�ಜ�ಸ���ಂದ ಎರವಲು
ಪ�ಯ�ೕ�ಗುತ��. ಆಗ�ೕ ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಅಧ� ಯನ� �ೕವಂತ, ಸತ� �ಣ�
�ಗೂ ಕುತೂಹಲ���ಗು�ದು. ಇ��ಸದ �ನ�ಂದ ಸ�ಜ�ಸ���



ಆಸ���ಯಕ�ಗುತ��. ಉ�ಹರ�� ಇ��ಸದ ಮೂಲಕ �� �ೖ��� ��ಂ�
ಮತು�  ����ನ ��ಂ�ಯನು�  ��ದು�ೂಳ� � ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮವನು�
��ದು�ೂಳ� �ಗು��ಲ� . �ೕ� ಇ��ಸ ಮತು�  ಸ�ಜ�ಸ�� ಪರಸ� ರ �ರಕ���.

 

2. ಸ�ಜ�ಸ�� �ಗೂ �ಜ� �ಸ��:

ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  �ಜ� �ಸ��� ಒಂ�ೕ �ಣ� ದ ಎರಡು ಮುಖಗ�ದ� ಂ�.
�ಜ�ೕಯ ಚಟುವ��ಗಳು ವ� ��ಯ ���ಕ �ೕವನದ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರುತ��.
�ಜ� ದ ಸಂಘಟ� ಮತು�  ಸ��ರದ �ಯ���ನಗಳ ಬ�� �ಜ� �ಸ���
ಸ�ಜ�ಸ���� ��� �ೕ�ದ�, ಸ�ಜ�ಸ��� �ಜ� �ಸ���� �ಜ�ೕಯ ಪ��ಯ
ಹುಟು� , ��ಸ ಮತು�  �ಜ�ೕಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ���ಯನು�  �ೕಡುತ��.

 
3. ಸ�ಜ�ಸ�� �ಗೂ ಅಥ��ಸ��:

ಸ�ಜ�ಸ�� �ಗೂ ಅಥ��ಸ��ಗಳು ಪರಸ� ರ ಸ�ಯಕ���. ಆ��ಕ
ಸಂಬಂಧಗಳು ���ಕ ಚಟುವ��ಗ�ೂಂ�� �ೕರ ಸಂಬಂಧ �ೂಂ��. ���ೕ
���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಆ��ಕ ಅಂಶಗ�ಂದ ಪ���ತ���. �ನವನ
ಸಮಗ� ಚಟುವ��ಗ�� ಅಥ�ವ� ವ�� ಯು ತಳಹ����. ವ� ��ಯು ���ಕ
�ೕವನದ� �ೕ� ��ೂ�ಳು� ವನು ಎಂಬುದನು�  ಸಮಗ��� ��ಯಲು ಅಥ��ಸ���
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ���ೂೕಗ�ೕ�ಗು�ದು. ಆ��ಕ ಪ��ಮಗಳು ಸ�ಜದ
�ೕ�ಗುವಂ� ���ಕ ��ರ �ಗೂ �ಲ� ಗಳ ಪ��ಮ ಆ��ಕ �ತ �ದಲೂ�
ಆಗು�ದು. ಅಥ�ವ� ವ�� ಯು ಸ�ಜದ �ಗ. ಆ��ಕ �ಳವ�� �ೂಂದು��ರುವ
�ೕಶಗಳ� ಆ��ಕ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು�ಗ ಅಥ��ಸ��ಜ� ರು �ಗೂ
ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಪರಸ� ರ ಸಹಕ�ಸು�ದು ಅ��ಯ����.

 
1.6 ಆರಂ�ಕ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು:
ಆಗ�� �ೂೕ�� (1798-1857)

 



 

���� �ೕಶದ ಆಗ�� ���ಯವರು ಸ�ಜ��ನ �ತ ��� ಅ�ರ�ದ
�ೂಡು� �ೕ���. �ೂೕ��ಲ� (ಸ�ಜ�ಸ��) ಪದವನು�  �ಟ� �ದಲ
��� ಬಳ�ದ ಇವರು 1798 ರ� ಜ��ದರು. ತಂ� ಲೂ� �ಗೂ ��
�ೂ��. ಇವರು �ಲ� ದ �ನಗಳ� ���� ��ಂ�ಯ ಪ��ವ�� ಒಳ�ದರು.
�ಶ� ���ಲಯದ� ಓ�ದ ಇವರು ಧಮ� �ಗೂ �ಜಪ�ಭುತ� ವನು�  ಅಲ� ಗ�ದು
ಸ�ಜದ ಅಧ� ಯನ�ೕ ಮುಖ� �ಂದು ಪ�ಗ��ದರು. ತಮ�  19 �ೕ ವಯ��ನ�
ಎ�ೂ� ����� � ��ೕ�ನ� ಗ�ತ �ಗೂ ��ನದ ಉತ�ಮ
�������ದ� ರು. ಆದರೂ ಇವರ ಆಸ�� ಅಥ��ಸ��, ಇ��ಸ �ಗೂ
ತತ� �ಸ��ಗಳ��ೕ ಇ��ತು. ನಂತರ ಇವರು ��� � �ಂ� �ೖಮ� ಎಂಬ
ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ �ಂತ�ಯ ಪ��ವ�� ಒಳ�ದರು.

�ೖ��ಕ�� ���ಕ �ಂತ�ಗಳನು�  ರೂ���ೂಂಡರು. ನಂತರದ
�ನಗಳ� ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಬ�� ಅ�ೕಕ ಉಪ��ಸಗಳನು�  �ೕ�ದರು. �ನ� ��
ಒಳ�ದರೂ ಅಮೂಲ� �ದ “Course de Positive Philosophy” ಕೃ�ಯನು�
ಬ�ದರು. ಸ�ಜ� ತನ� �ೕ ಆದ �ಯಮಗಳ ಪ��ರ �ಯ� �ವ��ಸುತ��
ಎಂ���. 1846 ರ� ಇವರು ಬ�ದ ಮ�ೂ�ಂದು ಮ�� ಕೃ� “System of
Positive Polity”, ಇವರು �ೖ��ಕ �ಗೂ �ನವ�ಯ ಧಮ�ವನು�  ಒ��
�ೕ�ದರು. �ೖ�ಕ��ೕ �ಜ�ೕಯ ಸಂಘಟ�ಯ ತಳಹ��ಂದು ���ದ� ರು.
�ೖ��ಕ ದೃ���ಂದ ಸ�ಜವನು�  ಅಥ����ೂಳು� ವ ಪ��ಠವನು�  ���ದರು.
ಇವರು ���ಂಬ� 5, 1857 ರ� ���� ನ� �ೂ�ಯು���ದರು. ಆಗ�� �ೂೕ��
(1798-1857) ಸ�ಜ� �ೕವ�ಂ�ಗ�, ವ� ���ಂ�ಗ� ����ತ��ಲ� . ಇದು
ನಮ�  �ೕವನವನು�  ಸು��ಸುವ� ಕ �ಮಬದ� �� �ಡುವ ಚಟುವ��. ಎಂದು
�ೂೕ��ದರು.
 

“��� ��� �” (1818-1883)



 

 
“��� ��� �” ರವರು ಆ�ನ �ಷ� ದ ಟ�ಯ� ��ಂತ� ದ� 1818 ರ �ೕ 5

ರಂದು ಜ��ದರು. ಜಮ��ಯ �� �ಶ� ���ಲಯದ� �ನೂನು ಪದ�
ಪ�ದರು. ತತ� �ಸ�� �ಗೂ ��ತ� ದ� �ಚು�  ಆಸ��ಯನು�  �ೂೕ�ದರು. ಆನಂತರ
ಬ��� �ಶ� ���ಲಯದ� ��ಧ �ಂತಕರ ಪ��ವ�� ಒಳ�ದರು. 1841 ರ�
�ಕ� �ೕ� ಪದ�ಯನು�  ಗ��ದ ನಂತರ ತಮ� ನು�  ���� ಬರಹದ�
�ೂಡ���ೂಂಡರು. ಅವರ ಬರಹಗಳನು�  ಬ��� ಸ��ರ ಒಪ� �ದ�  �ರಣ�ಂದ
ಅವರು ಬ���� ತಲು� ಜಮ�� ವಕ ���� ���ಯನು�  ಹುಟು� ��ದರು.
“Communist Manifesto” ಎಂಬುದು ಇವರ ಪ��ದ�  ಕೃ�. ಈ ಕೃ�ಯ� ಸ�ಜದ
ಸ� ರೂಪ �ಗೂ ಸು�ರ�ಯ ಬ�� ���ಂತವನು�  ಮಂ��ದರು. ಸ�ಜ�ದದ ಬ��
��ಪಕ ಪ��ರ ��ದರು. �ಕ� �� ತತ� ಗ�ಂ�ೕ ಪ��ದ� �ದ ಇವರ ��ರಗಳು
ಸ�ಜ, ಅಥ�ವ� ವ��  �ಗೂ �ಜ�ೕಯ ವ� ವ�� ಯನು�  �ದು� ವ� ಪ�ಮುಖ ಪ��ವ
�ೕ�ದ�. ಇವರ ಪ��ರ ಸ�ಜ� ವಗ�ಸಂಘಷ�ವನು�  �ೂಂ��. �ಲಸ�ರರ
ವಗ�� ಈ ಸಂಘಷ��� �ೂ�ಯನು�  �� ���ಕರ �ಯಕತ� ದ ಸ�ಜವನು�
ಸೃ���ೂ�ಸು���. ಅಸ�ನ�ಯನು�  �ೂಲ�ಸು���. ಇ�ೕ ವಗ�ರ�ತ ���ಕ
ವ� ವ�� . ಇಂತಹ ವ� ವ�� �ಂದ ಬಡವ ��ೕಮಂತ, �ಣು�  ಗಂಡು, �ೕಲು-�ೕಳು
�ದ�ದ �ೕದ�ವ �ಶ�� ���ಕ ಸ�ನ� ಮೂಡುತ��. �� ���� �
ರವರ �ಧನದ ನಂತರ ಅವರ ���ಂತ�� �ಶ� ��� �ನ� � �ೂ��ತು. 1999 ರ
��� ಸ�ೕ���ಯು ಇವರನು�  ‘��ೕ�ಯ� ನ ಪ��ದ�  �ಂತನ�ರ’ ಎಂದು
ಕ���.
 

ಎ�� ಡ�ೕ�� (1858-1917)
 



 
ಇವರು 19 �ೕ ಶತ�ನದ ���� �ೕಶದ ಪ�ಮುಖ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ��ದ� ರು.

ಏ��� 15, 1858 ರ� ����ನ ಎ��� ��ಂತ� ದ� �ಹೂ� ಕುಟುಂಬದ� ಇವರು
ಜ��ದರು. ಇವರ ಗುರು ಆಗ�� ���. ��ಸಂಗದ ಅವ�ಯ� �ೖ��ಕ ��ನ
�ಗೂ �ೖ�ಕ ತತ� ಗ�� �ರು �ೂೕದರು. ಸ�ಜ�ಸ��� �ೖ��ಕ ��ನವನು�
ಬಳ��ೂಳ� �ೕ�ಂದು ಒ���ೕ�ದರು. ��ಣದ ಬ��ನ ಒಲ� ಇವರನು�  �ೖ��ಕ
ಮನ:�ಸ��ದ ಕ�� �ರು��ತು. 1887 ರ� �ಡೂ� � �ಶ� ���ಲಯದ� ತತ� �ಸ��
��ಗದ� �ೕ�ದರು. ನಂತರ ‘ಸ�ಜ��ನ’ ದ �ೂಸ ��ಗವನು�  ��ದರು.
ಇವರ ಸ�ಜ�ದ� ��� �ಕ� � ರವ��ಂತ �ನ� ��ತು� . ಇವರು ��ರಪರರು,
�ೖ��ಕ ತಜ� ರು �ಗೂ ಪ��� ಬರಹ�ರ��ದ� ರು. ಶ �ಮ�ಭಜ� ��ಂತ, ಆತ� ಹ��,
���ಕ �ನವ�ಸ��, ಇವರ ಪ��ದ�  ಕೃ�ಗಳು.

 
����  �ೕಬ� (1864-1920)

 

����  �ೕಬರ ್ ರವರು ಸಮ��ೕನ ಸ�ಜ�ಸ��ದ �ೕ� ಆಳ�ದ
ಪ��ವವನು�  �ೕ���. ಇವರು ಅಥ��ಸ��ಜ�  �ಗೂ ���ಕ �ಂತಕ��ದ� ರು.
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಅಧ� ಯನ�� �ೖ��ಕ ದೃ���ೂೕನ �ೕ�ದರು. ಸ�ಜದ ಬ�� ಆಳ�ದ
�ಂತ� ನ��ದರು.



ಏ��� 21, 1864 ರಂದು ಜಮ��ಯ ಎರ ್ ಫ�� ��ಂತ� ದ ����� ಂ�
ಮ�ತನದ� ಜ��ದರು. ಇವರ ತಂ� �ಜ�ೕಯದ� ಉನ� ತ ��ನವನು�  �ೂಂ�ದ� ರು.
�� ���ಕ ಶ ��� �ೂಂ�ದು�  ಸ���ಶ �ಮದ� ನಂ�����ದ� ರು. ಈ ದ� ಂದ� ಗ�ೕ
�ರಣ�� ತಂ� �� ನಡು� ಉಂ�ದ �ೖಮನಸ�  �ೕಬರ � �ವ�ಗಳನು�
ಕಲ�ದ�. �ೖಡ� ಬ�� �ಶ� ���ಲಯದ� �ನೂನು ಪದ� ಪ�ದರು. ನಂತರ
�ೖ�ಕ��, ಅ��ಪಕ��, �ಜ�ೕಯ ಮುತ� ����, ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� �� ��ಧ
�ೕ�ಯ ಅನುಭವ ಗ��ದರು. ���� �ಗೂ ಮು� �� �ಶ� ���ಲಯಗಳ�
ಉಪ��ಸಗಳನು�  �ೕಡು��ದ� ರು. ಜೂ� 14, 1920 ರಂದು �ೂ�ಯು���ದರು. ‘�
��’ ಮತು�  ‘���ಸ� ಂ�’ ‘�ೕ�ಸಂ��’, ‘

ಬಂಡ�ಳ ��ಯ ಸತ� ’ ಇವರ ಪ�ಮುಖ ಕೃ����.

ತಮ�  ಬರಹಗಳ� ವಸು� �ಷ� �, �ಷಯ ���ೕಷ� �ಗೂ
�ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ�� ಒತು�  �ೕ�ದ� ರು. ಸ�ಜ�ಸ��, ಸ�ಜ��ನ��

��ಷ�  ರೂಪವನು�  �ೕ�ದರು.

��ಂಶ

1. ಆಗ�� �ೂೕ�� ರವರು �ೂೕ��ಲ� ಪದವನು�  �ದಲ ��� ಬಳ�ದರು.

2. 18-19 �ೕ ಶತ�ನದ� ಉಂ�ದ �ೖ��� ��ಂ� ಯೂ�ೂೕ�ಯ�
ಸ�ಜವನು�  ಬಹಳ�� ಬದ���ತು.

3. ಸ�ಜ�ಸ��� ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ���ಕ � ��, ಸಂಸ� ೃ� �ನ�ತ� ದ
ಆ�ರ ��ರಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುತ��.

4. ���ಕ ��ನಗಳು �ನವನ ��ನ�  ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ
�ಡುತ��.

5. ಸ�ಜವನು�  �ೖ��ಕ ದೃ���ಂದ ಅಥ����ೂಳು� ವ ಪ��ಠವನು�
���ದ ಆಗ�� ��� �ೂಸ ���ಕ ವ� ವ�� ಯನು�  ಹುಟು� ��ದರು.

6. ��� � ರವರ ��ರಗಳು ಸ�ಜ, ಅಥ�ವ� ವ�� , �ಗೂ �ಜ�ೕಯ
ವ� ವ�� ಯನು�  �ದು� ವ� ಪ�ಮುಖ ಪ��ವ �ೕ�ದ�.

 
ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:
1. ಆಗ�� �ೂೕ�� ರವರು _______ ಕೃ�ಯ� ‘�ೂೕ��ಲ�’ ಪದವನು�

ಬಳ�ದರು.



2. ಸ�ಜ� _______ ವನು�  �ೂಂ��.
3. ಶ �ಮ�ಭಜ� ಎಂಬ ಕೃ� ಬ�ದವರು _______ .

4. ಹ�ಯ �ಜ�ೕಯ-���ಕ ಕಂ��ರಗಳು _______ ಪ��ಮ�ಂದ
�ೂ��ದ�.

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. �ಣಕ� ನ ಪ��ದ�  ಕೃ� ��ದು?
2. ಸ�ಜ�ಸ�� ಎಂದ�ೕನು?
3. ��� ��� � ���ಂತ ಸ�ಜದ �ೕ� ಎಂತಹ ಪ��ವ �ೕ��?

4. ಅಥ��ಸ��ಜ� ರು �ಗೂ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಪರಸ� ರ ಸಹಕ�ಸು�ದು
ಅ��ಯ����. �ೕ�?

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ಸ�ಜ�ಸ��ದ �ಳವ��� �ರಣ�ದ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರನು�  ಪ�� ��.
2. ಸ�ಜ�ಸ��ಕೂ�  ಇ��ಸಕೂ�  ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು�  ���ೕ��.
3. ಎ�� ಡ�ೕ�� ರ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

4. ����  �ೕಬರನ ��ರ��ಗ�ೕನು?
IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. ಆಗ�� ���ಯವರ �ೕವನ �ಗೂ �ೂಡು�ಗಳ ಕು��� ಬ���.

2. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ����ಯ ಬ�� ಬ���.
3. ��� ��� � ರವರ �ೂಡು�ಗಳನು�  �ವ��.

4. ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಉಗಮ�� �ರಣ�ದ ಅಂಶಗಳನು�  �ವ��.
ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ ಬ�� ��� ಸಂಗ ���.

2. ���� ��ಂ�ಯ ಬ�� ��ಕರ ಬ� ಚ���, ���ನ ��� ಪ���.
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ಅ��ಯ- 2 ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಮೂಲ ಪ�ಕಲ� �ಗಳು

(BASIC CONCEPTS OF SOCIOLOGY)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು:
1. ಸ�ಜದ ಅಥ� ಮತು�  ಪ��ರಗಳ ಬ�� ��ಯು�ದು.

2. ���ಕ ಸಮೂಹಗಳನು�  ಅಥ� ���ೂಳು� �ದು.
3. ���ಕ ಸಮೂಹಗಳ ಅಥ� ಮತು�  �ಧಗಳನು�  ��ದು�ೂಳ� �ಗು�ದು.
4. ಸಮು�ಯದ ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು ��� ಎಂಬುದನು�

ಅಥ� ���ೂಳ� �ಗು�ದು.

5. ಸಂಘಟ�- ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ��ಯು�ದು.
6. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಬ�� ಚ���ಡ�ಗು�ದು.

 
2.1 �ೕ��:

�ನವರು ಸ�ಜ �ೕ�ಗಳು. ತಮ�  �ೕ��ಗಳನು�  ಸ�ಜದ
�ಕ��ನ��ೕ ಈ�ೕ���ೂಳ� �ೕ�ಗುತ��. ಹಲ�ರು ವ� ��ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ
ಸಮೂಹವನು�  ಸ�ಜ ಎನ� ಬಹುದು. ಈ ಸ�ಜ� ಪರಸ� ರ �ೂಡುವ �ಗೂ
ಪ�ಯುವ ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ �ೕ� �ಂ��. ಆಸ��, ಅ�ರು�, �ಯ��ಮ�,
�ಮಥ� �, ವ��ನ �ಗೂ �ಂಗ�ೕದ �ದ�ದ ���ಕ ಅಂಶಗಳ
ಆ�ರದ �ೕ� ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು �ಯ� ಹಂ�� ���ೂಳು� ���. ಆದುದ�ಂದ
ಮನುಷ� ನನು�  ‘ಸ�ಜ �ೕ�’ ಎಂದು ಕ�ಯ���.

�ಂ�� �ೕ �ೕ�� ರವರ ಪ��ರ “ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವನ ಅ��ತ� �� ��ೕಷ
ಆ�ಮ �ೕ��.” ನರ�ನರ ಹಂತ�ಂದ �ನವ ��ಸ �ೂಂ�ರು�ದರ�
ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ತ ���. ಇ�ೕ �ರಣ��� �ನವನ ���ಕ ವ� ವ�� ಯು ���ಕ,
�ಂಸ� ೃ�ಕ ವ� ವ�� ���. ಉ�ಹರ�� ಇರು�ಗಳ� ಕಂಡುಬರುವ ಶ �ಮ�ಭಜ�
��ೕ�ಕ ಆ��ತ��ದ� � �ನವ ಸ�ಜದ� ಅದು ಸಂಸ� ೃ� ಆ��ತ��ರುತ��.
��ಣ ಅಥ� ತರ�ೕ�ಯನು�  �ೕಡು�ದರ ಮೂಲಕ ��ನ�  ವೃ�� �ಶಲ�
ಸಮೂಹಗಳನು�  �ನವ ಸ�ಜದ� ಸೃ��ಸಲು �ಧ� . �ನವ ಸ�ಜದ�
ಕಂಡುಬರುವ ��ಯು ಪರಸ� ರ �ವ�ಗಳನು�  ��ಸಲು ಸ�ಯ �ಡುತ��.
���ೕ ಬರವ��ಯ �ಶಲ� � �ನವನ ಮಹತ�ರ �ಧ�ಗಳು ಮತು�  �ಂಸ� ೃ�ಕ
ಪರಂಪ�ಯನು�  �ಖ�ಸಲು �ಧ� ���. ಈ �ಶಲ� ಗಳು �ೕ���ೕ



�
���ಗ��ಲ� . ಈ ��ರಗಳನು�  ಅಥ� ���ೂಳ� ಲು ಸ�ಜ�ಸ��� �ಲ� ಮೂಲ
ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  �ೂಂ��. ಅ�ಗಳನು�  ಈ ಅ��ಯದ� ಚ��ಸ���.

 

2.2 ಸ�ಜ– ಅಥ� ಮತು�  ಪ��ರಗಳು

ಸ�ಜದ ಅಥ�.
‘ಸ�ಜ’ ಎಂಬ ಪದದ ಸ��ಥ�ಕ ಶಬ�  ‘�ೂ�ೖ�’ ಇದು �� �� ��ಯ

‘�ೂೕ�ಯ�’ ಪದದ ರೂಪ���. ಇದರ ಅಥ� ಒಡ��ತನ. ಒಡ��ಗ�ಂದ
ಕೂ�ರು��ೕ ಸ�ಜ.

“ರೂ� ಪದ� �ಗಳು ಮತು�  �ಯ���ನಗಳು, ಅ��ರ ಮತು�  ಪರಸ� ರ
ಸ�ಯ, �ನವನ ನಡ�ಯ �ೕ�ನ �ಯಂತ �ಣ ಮತು�  ��ತಂತ �� ಇ�ಲ� �ಗಳನು�
ಒಳ�ೂಂಡ ವ� ವ�� �ೕ ಸ�ಜ”.

ಸ�ಜ� ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬ�. ವ� ��ಗಳ ನಡು� ಪರಸ� ರ ಅ�ವನು�
ಆಧ��ದ ಸಂಬಂಧ�ೕ ���ಕ ಸಂಬಂಧ ಉ�ಹರ�� �ಂ�-�ೂ�, �ಲ-ಕು��
ಇ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ� ���ಕ ಸಂಬಂಧವಲ� . ಇದು �ೕವಲ ಜಡವಸು� ಗಳ
ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ. ��-ಮಕ� ಳು, ಪ�-ಪ��, ��ಯ-�ಳ�, ಗುರು �ಷ� ರು ಇವರ
ನಡು� ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ� ರ ಅ�ವನು�  ಆಧ��ರುತ��.
 

ಸ�ಜದ ಪ��ರಗಳು

ಸ�ಜದ� ಅ�ೕಕ ಪ��ರಗ��. ಅ� ���ಂದ�
1. ��ಥ�ಕ ಸ�ಜ: �ೕ��ಡುವ �ಗೂ ವಸು� ಗಳನು�  ಸಂಗ ��ಸುವ

ಸ�ಜವನು�  ��ಥ�ಕ ಸ�ಜ ಎನ� ಬಹುದು. ಈ ಸ�ಜದ� ಜನರು
ಸರಳ�ದ �ೕವನವನು�  ನ�ಸು���. �ೕ��ಡಲು �ಗೂ ಸಸ� ಜನ�  ವಸು�
ಸಂಗ ��ಸಲು ಸರಳ�ದ ಆಯುಧಗಳನು�  ಬಳಸು���. ಜನರ ಗುಂ�
�ಕ� ��ರುತ��. ಇವರು ��ನ� �� ಅ���ಗ��ರು���. ಇವರ
ಸ�ಜ� �ಂಧವ� ದ �ೕ� ���ಂ�ರುತ��. ಆ�ರ ಉ��ದ� ಕ �ಮ�
�ಶಲ� �ಂದ ಕೂ�ರು��ಲ� . ಅ��� ಅರಣ�  ಪ��ೕಶಗಳ� ��ಸುವ
ಬುಡಕಟು�  ಜನರು ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ ��ಥ�ಕ ಸ�ಜವನು�  �ೂಂ���.
ನಮ�  �ರತದ ಅಂಡ�� ��ೕಪದ� ��ಸುವ �ರವ ಜನರು ಕೂಡ ಇ�ೕ
�ೕ� �ೕವನವನು�  ನ�ಸು���.

2. ��� �ಕ� ಸ�ಜ: ಈ ಸ�ಜದ� ಸು��ತ �ೕ�ಯ ಕ �ಮಗಳನು�
ಅನುಸ�ಸು�ದರ �ೂ�� ಹಸು, �ೂೕ��ಕ� ಇ��ತರ ಕಸುಬುಗಳನು�



�ಡು���. ಈ ಸ�ಜದ ಅಗತ� �ಗಳನು�  ��ೖಸಲು ����ಗಳು,
ಕರಕುಶಲಕ��ಗಳು ಇರು���. �ರತದ� ಇಂ�ಗೂ ಕು�, ದನ, �ೂೕ�
�ಕ�ಯು ಪ��ನ�ದ ಉ�ೂ�ೕಗ���. �ತ �ದುಗ�, ��, �ಳ��,
�ದ�ದ ಕ� ��ರ ಕು�ಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನು�
�ಣಬಹುದು.

3. ಕೃ� ಸ�ಜ: �ೕ�ಯ�ೕ ಪ��ನ��ರುವ ಈ ಸ�ಜದ� ಭೂ�ಯನು�
ಉಳಲು ���ಗಳನು�  �ಗೂ ಇತ� ಶ��ಸಂಪನೂ� ಲಗಳನು�  ಜನರು ಬಳಸು���.
ಅ�ರ�ದ ಕೃ� ಉ��ದ�ಯನು�  �ಡು���. ಕೃ�ಯು �ರತದ
ಬಹುಸಂ��ತ ಜನರ ಬದು�ನ ಮೂಲ���. ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ ನಮ�
�ೕಶವನು�  ಕೃ� ಪ��ನ �ೕಶ�ಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��. ಭತ�, ��, ಕಬು� , ಹ��,
ಕ��ಟಕದ ಪ�ಮುಖ ��ಗ���. ಕೃ�ಯು ಈಗ �ಭ�ಯಕ
ಉದ� ಮ��ಲ� . ಏ�ಂದ� �ತ�� �ೕಜ, �ೂಬ� ರ ಎಲ� ವನು�  ದು�� ���
�ೂಳ� �ೕ���. ಇಷ� ರ ನಡು�ಯೂ ಕೃ� ಸ�ಜ� ಸರಳ�ದ
ಸ�ಜ��ರುತ��. ಅ� ��ಧ ಬ�ಯ ವೃ�� �ಶಲ� ಗಳು, ಕಂಡುಬರುತ��.
ಉ�ಹರ�� ��ಮದ�ರುವ ಕ��ರರು, ���ರರು, ಮರ�ಲಸ�ರರು
ಹ��ಯ ಅಗತ� �ಗಳನು�  ��ೖಸು���. ಕಸುಬುಗಳನು�  �ರಂಪ�ಕ��
ರೂ���ೂಂ�ರು���.

4. �ೖ��� ಸ�ಜ: �ೖ��� ಸ�ಜ ಎಂದ� �ನವರ ಶ �ಮ�� ಬದ��
ಯಂತ �ಗಳನು�  ಬಳ��ೂಂಡು ವಸು� ಗಳನು�  ತ��ಸು����. ಉ�ಹರ��
�� ���ೂಂ�ರುವ ಬ��, �ನ�ತ�  ಬಳಸುವ �ೂೕ�, �ೕಸು� , ಓ�ಡುವ
ಬಸು� ಗಳು, �ೖಲು, �ದ�ದ�ಗಳು ಯಂತ �ಗಳ ಸ�ಯ�ಂದ
ತ��ಸಲ� ���. �ೖ��� ಸ�ಜ�ಂದ� ಹ��ಯಂ� ಸರಳ��ರು��ಲ� .
�ಂಗಳೂರು, ಕಲಬು��, �ಂ�. ಹುಬ� ��, ���ೖನಂ� �ೂಡ�  �ೂಡ�
ನಗರಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ��ನ� �� ನಗರದ ಕುಟುಂಬಗಳ� ಗಂಡು
ಮತು�  �ಣು�  ಇಬ� ರೂ ದು�ಯು���. �ೖ��� ಸ�ಜ� ಗ����ಂದ
ಕೂ�ರುತ��. ಉ�ೂ�ೕ�ವ�ಶಗಳಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳ �ೂ�� ಬಡತನ
ಮತು�  �ನ�ಕ ಒತ�ಡದಂತಹ ಅ�ನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ��. ಮುಂ�ನ
�ನಗಳ� �ೖ��� ಸ�ಜ� ಬಹಳ �ೂಡ� �� ��ಯ��.

5. �ೖ���ೂೕತ�ರ ಸ�ಜ: �ೕ� ಆ�ಗ ���  �ೕ� ಇಂ��ಯ�,
���� ���, ��� ಮತು�  ತಂತ ��ನ �ದ�ದ ಪದಗಳನು�  �ಕಷು�
�ೕ�ರಬಹುದು. ���� ��� ಎಂದ� ಅ�ೕ��ದ�ರುವ ���
ತಂತ ���ರುವ ಪ��ೕಶ���. ಎ������ �� ಎಂದ� �ಂಗಳೂರು
�ೂಸೂರು ರ��ಯ�ರುವ ��� ತಂತ ��ನ �ೕಂದ����.
�ೖ���ಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಪ��ೕಶ���. ಇ���  �ೖ��� ಸ�ಜದಂ�



���ೕ ವಸು� ಗಳನು�  ಉ���ಸು��ಲ� . ಬದ�� ��� ತಂತ ��ನದ
�ೕ�ಯನು�  ಒದ�ಸ�ಗುತ��. �� ಬಳಸುವ ��, ಕಂ��ಟ�
�ದ�ದ�ಗ�� �ೕ�ದ ��ೕ��� ಗಳನು�  ರೂ�ಸ�ಗುತ��.
�ೖ���ೂೕತ�ರ ಸ�ಜದ� ��ಸುವ ಜನರು �ೖ��� ಸ�ಜ�� ಂತ
�ೕ�ಯ�ೕ ಆದ ಲ�ಣವನು�  �ೂಂ�ರು���. ��ಹ ಪದ� �� ಬದ�� ಕೂ�
�ಳುವ ರೂ�ಯನು�  ���ೂಂ�ರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು, �ೖ���ೂೕತ�ರ
ಸ�ಜದ� ಜನರು �ಗ�ಕ ಸಂಪಕ�ವನು�  �ೂಂ�ರು���. ಉ�ಹರ��
�ೕ� �ಮ�  ತರಗ�ಯ� ಕು�ತು ಪ�ಪಂಚದ �ವ �ಗದ�ರುವ ಜನರ
�ೂ� �ೕ�ದರೂ �ತ�ಡಬಹುದು ಆ� �ೖ� ನ� �ಠ �ೕಳಬಹುದು
ಇ���.
 

2.3 ���ಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅಥ� ಮತು�  �ಧಗಳು:

�ೕ� ��� ಬಂದ ನಂತರ ��ಥ��� �ದಲು ಅಥ� ಊಟದ
ಸಮಯದ� �ಟ�  �ಟ�  ಗುಂ�ಗ�� �ೕ�ರು��ೕರ ಏ�? �ೕ� ಏ� ಒಂ���
ಒಬ� � ಕೂರು��ಲ� ? ಏ�ಂದ� �ೕ� ಏನನು�  ಓ���? �ವ ಗುರುಗಳು �ವ
�ಠವನು�  ��ದರು? ಇ��ೕ�� �ವ ��� ಬರು���? ಮುಂ�ದ
��ರಗಳನು�  ಹಂ��ೂಳ� ಲು �ಮ� ಇತರರ ಅವಶ� ಕ� ಇರುತ��. ಆಗ �ೕ� ಗುಂ��
�ೕರ �ೕ�ಗುತ��. ��ಥ�� �ಡು�ಗ ಅಥ� �ಮ�  ��ಯ ಆಟದ ತಂಡವನು�
��ೕ���ಸು�ಗ ಇ�ೕ ��ಯ ಮಕ� ಳು ಒ��� �ೕರು���. �ೕ� ಪರಸ� ರ ಒಂದು
ಉ�ಶ��� ಗುಂ�ಗೂಡು�ದ��ೕ ���ಕ ಸಮೂಹ ಎನ� ಬಹುದು.

ಅಂದ� ಎರಡು ಅಥ� ಅದ�� ಂತ ���ನ ಜನರು �ರಂತರ�ದ �ಂಧವ�
�ಗೂ ಏಕ�ಯ �ವ�ಯನು�  �ೂಂ�ರುವ ಗುಂಪನು�  ‘���ಕ ಸಮೂಹ’
ಎನ� ಬಹುದು. ���ಕ ಸಮೂಹದ ಸದಸ� ರು ಒಬ� ರ�ೂ�ಬ� ರು ಆ���
�ೕ��ಡು�ದಲ� �ೕ ಸಮೂಹದ� ���� �ೂಂದು�ೂಳು� ���. ���ಕ
ಸಮೂಹದ� ಎರಡು ಬ�ಗ��. ಅ� ���ಂದ�-

1. ��ಥ�ಕ ಸಮೂಹಗಳು
2. �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹಗಳು.

 

���ಕ ಸಮೂಹಗಳ �ಧಗಳು

1. ��ಥ�ಕ ಸಮೂಹಗಳು:



��ಥ�ಕ ಸಮೂಹಗ�ಂದ� ಅ� ಹ��ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ ಜನರ
ಗುಂ�. ಇದ�� ಉ�ಹರ��ಂದ� ಅಣು ಕುಟುಂಬ, ಆ��ೕಯ �� ೕ�ತರ ಗುಂ�
ಮುಂ�ದ�. ಇಂತಹ ಸಮೂಹಗಳು ���ೕಕರಣದ �����ರುತ��.
��ಥ�ಕ ಸಮೂಹಗಳ� ನಮ� ��ೕ�, �ತ� ಲ� , ರ�� �ೂ�ಯುತ��.
2. �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹಗಳು:

ಇದು ���ಕ ಸಮೂಹದ ಮ�ೂ�ಂದು �ಧ. �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹ�ಂದ�
ಅ��ೕನು ಆ��ೕಯ�ದ ಸಂಬಂಧ�ಲ� ದ, ಆದ� ���ದರೂ �ಲಸ
�ಯ�ಗಳನು�  ಸುಲಭ�� �ಡಲು �ಧ� �ರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ
ಜನರ ಗುಂ�. ಉ�ಹರ�� �ಮ�  ��ಯ� ��ಯ �ಂಸ� ೃ�ಕ ಚಟುವ��ಗಳನು�
ನ�ಸುವ ಸಲು�� ����� ಸಂಘವನು�  ರ���� ಎಂದು ಇಟು� �ೂ�ೂ�ೕಣ. �ೕ�
ಎಂಟ�ೕ ತರಗ�ಯ�ದ� � �ಮ�  ����� ಸಂಘದ �����ಯು ಹತ��ೕ
ತರಗ�ಯ� ಇರು��� ಎಂದು ���ೂೕಣ. ಆ ಸಂಘದ ಅಧ� � ಮತು�  �ೕ� �ನ�
�ೕ� �ಡ�ದ� ರೂ ಸಹ ���ದರೂ �� ಸ�ರಂಭದ� ಪರಸ� ರ
�ೕ��� ಒ��� �ಯ�ವನು�  �ವ�����. ಒಂದು �ಯ���� ಸಂಬಂಧವನು�
ಇಟು� �ೂಳು� ವ, ಒ��� �ಲಸ �ಡುವ ಗುಂ�ನು�  �� �ಧ� �ಕ ಗುಂ�
ಎನ� ಬಹುದು.

��ಥ�ಕ ಸಮೂಹ� �ಕ� ��ದ� � �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹ� �ೂಡ� ��ರುತ��.
ಅ� ಮು�ಮು� ಸಂಬಂಧ�ದ� � ಇ� ಪ�ೂೕ��ದ ಸಂಬಂಧ�ರುತ��.

 
2.4 ಸಮು�ಯದ ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು

ಅಥ�: �ಮ�  ���ಂದ �ೕ� ಎಂ�ದರೂ ಕ��ಟಕದ �ಮನಗರ
��ಯ ���� ರಂಗನ �ಟ� �� �ೕ� �ೕ�ದ� ಅ� �ೂೕ�ಗ ಬುಡಕ��ನ ಜನರನು�
�ೕ� �ಡಬಹುದು. �ೕ� ಇ��ೕ�ನವ�� ಆ ಜನರು ಒಂದು ���ಷ� �ದ ಭೂ
ಪ��ೕಶದ� ��ಸು�� �� ಮತು�  ನಮ� ವರು ಎಂಬ �ವ�ಯನು�  �ೂಂ���.
��ಹ, ಕುಟುಂಬ, ಹಬ� ದ ಆಚರ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ತಮ� �ೕ ಆದ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�
ಆಚ�ಸು���. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂಡ ���ೕ ಜನರ ಗುಂಪನು�  ��
ಸಮು�ಯ ಎನ� ಬಹುದು.

 



 

�ಮ�ದು ���ರ�:
ಜನ��ನ� ರು, ಸಮು�ಯ ಎಂಬ ಪದವನು�  ಬುಡಕಟು�  ಸಮು�ಯ,

ನಗರ ಸಮು�ಯ, ���ೕಣ ಸಮು�ಯ, ���ೕ ಸಮು�ಯ, �� ಸಮು�ಯ
ಎಂಬ ��ಲ�ದ ಅಥ�ದ� ಬಳಸು���.

ಸ�ಜ�ಸ��ದ� ‘ಸಮು�ಯ’ ಎಂಬ ಪದ�� ��ಷ�  ಅಥ���. ��ನ� ��
���ಷ� �ದ ಪ��ೕಶದ� ��ಸುವ ಮತು�  ಒಂ�ೕ ಬ�ಯ ಆಸ��ಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ
�ನವನ ಸಮೂಹ�� ಸಮು�ಯ ಎನು� ��ೕ�. “���ದ ಅಥ� ���ದ
ಸಮೂಹದ ಸದಸ� �ಲ� ರೂ ���ಷ� �ದ ಆಸ��ಗಳನು�  �ತ � ��ೖ��ೂಳ� �ೕ, ಒಂದು
ಪ��ೕಶದ� ಎಲ� ರೂ ಒಂ�� �ೕ�ಸು�� ತಮ�  ��ನ�  �ೕವನದ ಮೂಲಭೂತ
�ೕ��ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳು� �ದ�� ಸಮು�ಯ” ಎನು� ���. ಒಬ�  ವ� ��ಯು
���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ಯ� �ತ � �ೕ�ಸಲು �ಧ� . ಆದುದ�ಂದ
ಸಮು�ಯ� ���ದ�ೂಂದು ಸ� ಳದ� �ಶ� ತ �� �ೂಂ�ರುತ��.
ಮೂಲಭೂತ �ೕ��ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳ� ಲು ಅಗತ� �ದ ಸಂಘಸಂ�� ಗಳನು� ,
ವ� ವ�� ಯನು�  ಸಮು�ಯದ ಸದಸ� ರು ಕ���ೂಂ�ರು���. �� ���ರುವ �ಲದ
ಬ�� ��ೕಷ ಅ��ನ ���ರುತ��. ಅಂತಹ ಜನರ ಸಮೂಹ�ೕ ಸಮು�ಯ.

 
�ಮ�ದು ���ರ�: ಸಮು�ಯದ� ಆ��� ಸಮು�ಯ, ನಗರ ಸಮು�ಯ
ಮತು�  ���ೕಣ ಸಮು�ಯ ಎಂಬ ಮೂರು �ಧಗ��.

 
ಸಮು�ಯದ ಲ�ಣಗಳು:

1. ���ತ ಪ��ೕಶದ� ��ಸುವ ಜನ ಸಮೂಹ: ಸಮು�ಯದ ಜನರು ��ನ� ��
ಒಂದು ���ತ ��ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ� ��ಸು���. ಉ�ಹರ�� �ೕಲ��ಯ



�ೂೕಡ ಜ�ಂಗದವರು ಪ��ಮ ಬಂ�ಳದ ಸಂ�ಲ ಜ�ಂಗದವರು.
2. �� ಮತು�  ನಮ� ವರು ಎಂಬ �ವ�ಯನು�  �ೂಂ�ರು���: ಜನ�ಲ� ರೂ ಒಂದು

��ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ� ��ಸು�ದ�ಂದ �� ಮತು�  ನಮ� ವರು ಎಂಬ
�ವ�ಯನು�  �ೂಂ�ರು���. ಒಬ� ��ೂಬ� ರು ���ದರೂ ಆಪತು�
ಎದು��ಗ ಅಂದ� ಬರ, ಭೂಕಂಪ. ಪ��ಹಗಳಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�
ಅ�ಯವನು�  ��� ಸ� �ರ�ಗು���.

3. �ತ �ದ� �ಕ� ��ರುತ��: ಸಮು�ಯಗಳು �ತ �ದ� ಸ�ಜ�� �ೂೕ��ದ�
�ಕ� ��ರುತ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಅವರ� �� ಮತು�  ನಮ� ವರು ಎಂಬ �ವ�
ಬಲ��ರುತ��.

4. ��ೕ��ಶಗಳು �ೕ�ತ��ರುತ��: ಸಮು�ಯದ ಜನರ
��ೕ��ಶಗಳು �ೕ�ತ��ರುತ��. ��ನ� �� ಈ ಜನರು ತಮ�
ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ� ಗ�ದ ಆ�ರ, ಉಡು�, ವಸ� �ದ�ದ�ಗ�� ���ನ
ಗಮನ �ೕಡು���.

 
2.5 ಸಂಘಟ�ಯ ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು.
ಅಥ�:

�ೕ� ��ಸುವ ಪ��ೕಶದ� ಅಥ� ��ಮದ� �ೖತ ಸಂಘ ಅಥ� ದ�ತ
ಸಂಘ ಎಂಬ ಸಂಘಗಳ �ಸರನು�  �ೕ�ರಬಹುದು. ಆಗ ಆ ಸಂಘ�ಂದ�ೕನು ಎಂದು
�����? ದ�ತ ಸಂಘ ಮತು�  �ೖತ ಸಂಘದ ಚಟುವ��ಗಳ� �ಮ�  �ಕ� ಪ� ,
�ೂಡ� ಪ� . ��, ತಂ� ��ದರೂ ಈ ಸಂಘಗಳ� �ಗವ�����ೕ?
ಏ�ಂದ� ಒ�� ಕ�ಯಪ�  ಎನು� ವ �����ಯ ತಂ�ಯು ��ಂ�ನ� ��ಯನು�
���� ��ಯುವ ಸಲು�� ಹಣವನು�  �ಲವ��� ��ದು�ೂಂ�ರು���. ಆ
ವಷ�ದ� ಮ�ಯು ���� ��ದ ��ಯು �ೖ ಹತ��ಲ� . �ಕಷು�  ನಷ�
ಉಂ��ತು. ��ಂ�ನ ಅ���ಗಳು ಬಂದು ಕ�ಯಪ� ನ ತಂ�ಯನು�  �ಲ
�ೕ�ಸುವಂ� ಒ����ದರು. ಆಗ �ೖತ ಸಂಘದ ಸದಸ� �ಲ� ರೂ �ೕ� ��ಂ�ನ
ಅ���ಗಳ �ೂ� ಸ� �ೕ� ಮುಂ�ನ ವಷ� �ಲ �ೕ�ಸು��� �ೕ� ��ಂ�ನ
ಅ���ಗಳನು�  �ಂದ�� ಕಳು��ದರು.



 
ಅ�ೕ �ೕ��� ಊ�ನ ಜ�ೕ��ರ�ೂಬ�  ದ�ತ ವ� ��ಯನು�  ಆ�ಗ

�ೕ��ಸು��ದ� ನು. ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ� ಜ�ೕ��ರ�� ಊ�ನ ಜನರು ದ�ತ
ಸಂಘ�ೂಂ�� �ೕ� ಬು��ಯನು�  �ೕ�ದರು ಅದ�ಂದ ಬದ�ವ��ೂಳ�ದ
ಜ�ೕ��ರನು ದ�ತ ವ� ��ಗ�ೂಂ�� ಈಗ ಸಂ�ೂೕಷ�� �ಳು����. ಈ
ಉ�ಹರ��ಂದ �� ಸಂಘಟ� ಎಂದ�ೕನು ಎಂದು ��ದು�ೂಳ� ಬಹುದು.

��ದ� ಸಂಘಟ� ಎಂದ�ೕನು?
���ದ�ೂಂದು ���ತ ಉ�ಶ��� ಇಲ� �ೕ �ೕ�ತ ಉ�ಶಗ���

ಒಂದುಗೂ�ದ ಜನಸಮೂಹ�ೕ ಜನಸಂಘಟ�. ವ� ��ಯು �ೕ��ಗಳನು�
��ೖ��ೂಳ� ಲು ಸಂಘ�ತ�ಗು���. ಸಂಘಟ�ಯ �ೕ��ಗಳು �ೖಯ��ಕ��ರ�
��ನ� ��ರುತ��. ��ನ�  ಆಸ�� �ೂಂ�ದ ಜನರು ಒಂ�� ಸಂಘಟ�
ಕ���ೂಳು� ���. ಉ�ಹರ�� ಒಬ�  ದ�ತ ವ� ��ಯ ಸಮ�� ಯನು�  ಪ�ಹ�ಸಲು
ಊ�ನ ಜನ�ಲ� ರೂ ಒಂ����. ಅಂದ� ಸಂಘಟ�ಯು ಎಲ� �ಗೂ ಒ�ತನು�
ಉಂಟು�ಡುತ��. ಅದು ಎಲ� �ಗೂ ಅನುಕೂಲ �ಡುತ��.

ಜನರು ಒಂ�� �ೕ�ದ �ತ ��� ಅದು ಸಂಘಟ��ಗು��ಲ� . ಉ�ಹರ��
�ಷಣವನು�  �ೕಳಲು, � ��� ಆಟವನು�  �ೕ�ಸಲು �ೕ�ದ ಜನಸಂದ� ಸಂಘಟ�
ಎ���ೂಳ� �ರದು. ಜನರ ಸಮೂಹ ಉತ�ಮ ಸಂಘಟ��ಗ�ೕ�ದ� �ಳಕಂಡ
ಅಂಶಗಳನು�  �ೂಂ�ರ�ೕಕು.

 
ಸಂಘಟ�ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:

1. ಸಂಘಟ�� ���ಷ� �ದ ಗು�ಗ�ರುತ��.
2. ಸಂಘಟ�ಯ ಸದಸ� ರ ನಡು� ಸಹ�ರ �ಗೂ ಅನೂನ�  �ವ��ರುತ��.

ಇದ�ಂದ �ಯ�ಗಳನು�  ಸುಸೂತ ��� ನ�ಸಲು �ಧ� �ಗುತ��.
3. ಜನರನು�  ಸಂಘ�� �� �ಯ�ಗಳನು�  ನ�ಸುವ ಒಂದು ಉತ�ಮ

ವ� ವ�� ���.



4. ಸಂಘಟ�ಯು ಸದಸ� ರ �ಗೂ ಅವರ �ಯ��ತ �ದ �ೕ� ��ತ
��ಸುವ �ಯ��ಧ� �ಡುತ��.
 

2.6 ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು- ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು

�ಮ�ದು ���ರ�: ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ� ��ಥ�ಕ ಸಂ��  ಮತು�  �ಧ� �ಕ
ಸಂ��  ಎಂಬ ಎರಡು ಪ��ರಗ��.
ಅಥ�:

ಮಕ� �ೕ. �� �ೕ�ಲ� ರೂ ��ನ� �� ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ��,
ಆಶ �ಮದ��, ��� � ನ�� ��ಸು��ೕ�. ಉ�ಹರ�� �ೕ� �ಸ� � ನ�
��ಸು���ರ ಎಂದು ���ೂೕಣ. �ಸ� � ನ� ��ಸು�ಗ �� ಅ�ೕಕ
�ಯಮಗಳನು�  ��ಸ�ೕ�ಗುತ��, ಸಮಯ�� ಸ��� ಏಳ�ೕಕು. ���ಮ
�ಡ�ೕಕು, ಶು��ದ ಬ��ಗಳನು�  ಧ�� ��� �ೂೕಗ�ೕಕು, ಸಮಯ��
ಸ��� ತರಗ�� �ಜ�ಗ�ೕಕು. �ದ�ದ �ಯಮಗಳನು�
ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಗುತ�� ಇಂತಹ �ಯಮಗಳನು�  ��ಸುವ ವ� ವ�� ಯನು�  ಸಂ��
ಎನು� ���.

 

 
ಸ�ಜ�ಸ��ದ� ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಅಧ� ಯನ�� ಮಹತ� ದ ��ನ��.

ಸ�ಜ�ಸ��� ���ಕ ಸಂ�� ಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುತ��.
 

���ಕ ಸಂ�� ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:

1. ���ಕ ಸ� ರೂಪ: ಸಂ�� ಗಳು ಜನರ �ಮೂ�ಕ ಪ�ಯತ� ದ ಫಲ�� ಅ��ತ� ��
ಬಂ�ರುತ��. ಅ� ಸಮೂಹ, ಸಮು�ಯ �ಗೂ ಸ�ಜ�ಂದ ���ತ���.



2. �ವ���ಕ�: ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು ಎ��  �ಲಕೂ� , �ೕಶಗ�ಗೂ ಅನ� �ಸುತ��.
ಆದುದ�ಂದ ಇದು �ವ���ಕ�ದುದು.

3. ಪ���ೕಕೃತ �ಯಮಗಳು: �ಲ�ರು �ಯಮಗ�� ಸ�ಜದ ಮನ� �
ಲ��ರುತ��. ಜನರು ಅ�ಗಳನು�  ಅನುಸ�� ನ�ಯುವಂ� ಸ�ಜ�
ಒ���ಸುತ��. ಅ�ಗಳನು�  ಅನುಸ�� ನ�ದವರು ಸ�ಜದ �ರವ��
�ತ ��ಗು���. ಉಲ� ಂ��ದವರು ಸ�ಜದ ದೂಷ�� ಗು��ಗು���.

4. ���ಕ �ಯ�ತಂತ �: ಜನರು ���ಕ �ವ�ಹ��� ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ
��ಹವನು�  ರ���ೂಂ�ರು���. ���ಕ ಸುಭದ�� ಅ�ಗಳ �ರ��ಂದ
�ಧ� �ಗುತ��.

5. ���ಕ �ೂಂ���: ���ಕ �ೕವನದ� �ೂಂ���ಯು ಅಗತ� .
ಸಂ�� ಗಳ ಮೂಲಕ ವ� ��ಗಳು ���ೕಕರಣ�� ಒಳಪಡು���.

6. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು ��ಕ ಇಲ� �ೕ ಬರಹ ರೂಪದ�ರುತ��: ಆ���
ಸಮು�ಯಗಳ� ಸಂ�� ಗಳು ಬಹಳ ಮ��� ಅ��ತ ರೂಪದ�ರುತ��. ಆಧು�ಕ
�ಗ�ಕ ಸ�ಜಗಳ� ಸಂ�� ಗಳು ಅ��ತ ಮತು�  ��ತ ರೂಪಗಳ�ರುತ��.

7. ಒಗೂ� �ಸುವ ಸಂ�ೕತಗಳು: �ಲ� ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು ತಮ� �ೕ ಆದ
ಸಂ�ೕತಗಳನು�  ರೂ���ೂಂ�ರುತ��. ಈ ಸಂ�ೕತಗ�� ���ಷ�  ವ� ವ�� �
ಸಂಬಂ��ದ ವ� ��ಗಳು �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳನು�  ಒಗೂ� �ಸುವ ಶ�� ಇರುತ��.
ಉ�ಹರ�� �ಷ� ��ೕ�, �ಷ� ��ಂಛನ ಈ ಸಂ�� ಗಳು �ೕಶದ ಜನರನು�
ಒಗೂ� �ಸುವ ಸಂ�ೕತ ಸಂ�� ಗ���.
 

��ಂಶ
1. ಹಲ�ರು ವ� ��ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ಸಮೂಹಗಳ ಗುಂ�ೕ ���ಕ ವ� ವ�� .
2. �ನವ ���ಕ ವ� ವ�� ಯು ���ಕ-�ಂಸ� ೃ�ಕ ವ� ವ�� ���.
3. �ೕ�ಗಳ ನಡು�ನ ಪರಸ� ರ ಅ�ವನು�  ಆಧ��ದ ಸಂಬಂಧ�ೕ ���ಕ

ಸಂಬಂಧ.
4. ಎರಡು ಅಥ� ಅದ�� ಂತ ���ನ ಜನರು �ರಂತರ�ದ �ಂಧವ�  �ಗೂ

ಏಕ�ಯ �ವ�ಯನು�  �ೂಂ�ರುವ ಸಮೂಹ�ೕ ���ಕ ಸಮೂಹ.

5. ��ನ� �� ���ಷ� �ದ ಪ��ೕಶದ� ��ಸುವ ಮತು�  ಒಂ�ೕ ಬ�ಯ
ಆಸ��ಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ �ನವನ ಸಮೂಹ�� ಸಮು�ಯ ಎನು� ��ೕ�.

6. ���ದ�ೂಂದು ���ತ ಉ�ಶ��� ಇಲ� �ೕ �ೕ�ತ ಉ�ಶಗ���
ಒಂದುಗೂ�ದ ಜನಸಮೂಹ�ೕ ಜನಸಂಘಟ�.



 
ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. ಸ�ಜ ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ� _______ .
2. �ನವನು _______ ಆ�ರು�ದ�ಂದ ಅವನು ಒಂ���ರ�ರ.
3. �ನವ ���ಕ ವ� ವ�� ಯು _______ ವ� ವ�� ���.

4. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಅಧ� ಯನ�ೕ _______ ದ ಪ�ಮುಖ �ಯ�.
5. ���ದ�ೂಂದು ���ತ ಉ�ಶ��� ಇಲ� �ೕ �ೕ�ತ ಉ�ಶಗ���

ಒಂದುಗೂ�ದ ಜನಸಮೂಹ�ೕ _______ .

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. �ನವನನು�  �ಗ�ಕನ��� ��ರುವ ಅಂಶ ��ದು?
2. ‘ಸ�ಜ’ ಈ ಪದವನು�  ಅ�ೖ��.

3. ���ಕ ಸಮೂಹದ �ಧಗಳು ���?
4. ಸಂಘಟ� ಎಂದ�ೕನು?
5. ಸಮು�ಯ ಎಂದ�ೕನು?

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. ��ಥ�ಕ ಸ�ಜಕೂ� , ����ಕ� ಸ�ಜಕೂ�  ಇರುವ ವ� ��ಸ�ೕನು?

2. ಸಂಘಟ�ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ಪ����.
3. ಸಮು�ಯ �ಗೂ ಸ�ಜಕೂ�  ಇರುವ ವ� ��ಸಗಳನು�  ���.
4. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ��ಮುಖ� � ���.

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:
1. ಸ�ಜದ ಪ��ರಗಳನು�  �ವ��.

2. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಲ�ಣಗ�ೕನು?
3. ���ಕ ಸಮೂಹಗಳ ಅಥ�ವನು�  ������.
4. ‘ಸಂಸ� ೃ��ಂ� �ನವನ ಅ��ತ� �� ��ೕಷ ಆ�ಮ �ೕ��’. �ರೂ��.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:



1. �ೖ��� �ಳವ���ಂದ ಸ�ಜದ� ಉಂ�ದ ಬದ�ವ�ಯನು�
ಚ���.

2. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ �ಯಮಗಳನು�  ಪ�� ��.

3. ಬುಡಕಟು�  ಸಮು�ಯದ ಅ��ತ ಸಂಪ��ಯಗಳನು�  ಸಂಗ ���.
 



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಅ��ಯ- 3 ���ಕ ಪ�� ��ಗಳು (SOCIAL PROCESS)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ���ಕ ಪ�� ��ಯ ಅಥ�ವನು�  ��ಯು�ದು.

2. ��ಧ ���ಕ ಪ�� ��ಗಳು: ಸಹ�ರ, ಸ� ��, ಸಂಘಷ�, �ೂಂ���,
ಸ�ೕಕರಣ ಅಥ� ��ಂ�ೕಕರಣದ ಅಥ� ಮತು�  ಮಹತ� ದ ಬ��
ಅ�ಯು�ದು.

3. ���ಕ ಪ�� ��ಗಳು �ನವನ ಸ�ಜದ ರಚ�ಯ� ವ�ಸುವ �ತ �ವನು�
��ಯು�ದು.
 

1.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ, �ಮ�  ಕುಟುಂಬದ� ತಂ�-��, �ಕ� ಪ� -�ಕ� ಮ� , ಅಣ� -ತಮ� , ಅಕ� -ತಂ�,
ಅ��-�ವ, ಅ��-�ತ ಮುಂ�ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��ಯಲ� �ೕ? �ೕ�
ಓದು��ರುವ ��ಯ� ಮುಖ�  ��ಕರು, ��ಕರು, ಸಹ��ಗಳು ಕಂಡುಬರು���.
ಅದರಂ� �ೕ� ��ಸುವ ಪ��ೕಶದ� ����, ವ�ೕಲ, ಇಂ��ಯ�, ಬಡ�,
ಅಕ� ��ಗ, �ಹನ �ಲಕ, �ೕಂಟ� ��ಧ �ಲಸಗಳ� �ೂಡ�ರುವ ಜನ
ಕಂಡುಬರು���. ಇವ�ಲ� ರು ಒಂದಲ�  ಒಂದು �ರಣ��� ಪರಸ� ರರ ಸಂಪಕ�ಕ��
ಬರು���. ��� ಪರಸ� ರರ ನಡು� ಸಂಬಂಧಗಳು ಏಪ�ಡುತ��. ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸ� ರ� ರಕ� ಸಂಬಂಧ ಕಂಡು ಬಂದ� ಕುಟುಂಬದ �ೂರ� ಅಂದ� ಸ�ಜದ�
��ಸುವ ವ� ��ಗಳ� ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��. �ೕ� ಮನುಷ� ನು
ಸ�ಜದ� ಬದುಕ�ೕ�ದ� ಇತರ�ೂಡ� ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು�  ����ೂಳ� ಲು
ಅಥ� ಈ �ದ�ೕ ಇದ�  ಸಂಬಂಧಗಳ� ಬದ�ವ�ಗಳನು�  ತರಲು ಪ�ಯ��ಸು���.
ಈ � ��ಯನು�  ���ಕ ಪ�� �� ಎನ� ಬಹುದು.

 
3.1 ���ಕ ಪ�� ��ಯ ����:

1. ��ೖವ� ಮತು�  �ೕ�: “ಸಮೂಹದ ಸದಸ� ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒ�� ಒಗೂ� ��ಗ
��ೕಷ ಗುಣರೂಪವನು�  ಪ�ಯುವ ��ನವನು�  ���ಕ ಪ�� ��
ಎನ� ಬಹುದು.”

2. ಎ. ಡಬೂ� . ��ೕ�: “���ಕ ಅಂತ:� ��ಗಳು ಏಪ�ಡುವ ��ಷ�
��ನಗಳನು�  ���ಕ ಪ�� ��ಗಳು ಎನ� ಬಹುದು.”



�ಲ� ���ಕ ಪ�� ��ಗಳನು�  ಈ �ಳ�ನಂ� �ಸ�ಸಬಹುದು.
1. ಸಹ�ರ
2. ಸ� ��
3. ಸಂಘಷ�
4. �ೂಂ���
5. ಸ�ೕಕರಣ ಅಥ� ��ಂ�ೕಕರಣ.

 

3.2 ಸಹ�ರ

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಸಂ�ೕತ �ೕ�ರು�ರಲ� �ೕ? ಸಂ�ೕತ �ೕಳುಗರ ಮನ���
ಸಂ�ೂೕಷ�ಂಟು�ಡುತ��. ಆದ� ಸಂ�ೕತ ರಚ��ಗ�ೕ�ದ� ಅದರ �ಂ�
ತಬಲ, ��ೕ��ಯಂ, �ೂಳಲು, �ೂೕಲು, ���ೂೕ, ������
ಮುಂ�ದ �ದ� ಗಳನು�  ನು�ಸುವವರ ಶ �ಮ�ರುತ��. ಇವ�ಲ� ರು ಪರಸ� ರ
ಅ�ೂ�ೕನ� ��ಂದ �ಲಸ �ಡು�ದ�ಂದ ಇಂ�ದ ಸಂ�ೕತ �ೂರಬರುತ��.
ಅದರಂ� ಒಬ�  ಇಂ��ಯ�, ಎ��� ��ಯ�, ಪ� ಂಬ� (�ೖ�ಗಳನು�  �ೂೕ�ಸುವವ),
ಬಡ�, ಕ��ಣದ �ಲಸದವನು, �� �ಲಸದವನು, ಕಲು� ಕು�ಗ, �ೕಂಟ�
ಮುಂ�ದವರು ಒ��� �ಲಸ �ಡು�ದ�ಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮ�
���ಣ�ಗುತ��. ಒಂದು � ��� ತಂಡದ �ಲು�, ಒಂದು ����ಯ ಯಶಸು� ,
��ಯ� ಆಡುವ ಗುಂ� ಆಟಗಳ� �ಲು�, ���ಕ ಸ�ರಂಭಗಳ ಯಶಸು�
ಅ�ಗಳ ಸದಸ� ರ ನಡು�ನ ಸಹ�ರವನು�  ಅವಲಂ��ರುತ��. ��ದ� ಸಹ�ರ
ಎಂದ�ೕನು?

ಸಹ�ರ ಎಂಬ ಪದ� ಇಂ��ೕ� ��ಯ Co-operation ಎಂಬ ಪದದ ಕನ� ಡ
ಅನು�ದ���. ಈ Co-operation ಎಂಬ ಪದವನು�  �� �� ��ಯ Co-
operation ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗ�ಂದ ಪ�ಯ���. ಇ� ‘�ೂೕ’ ಎಂದ� ಒ���
�ೕರು, ‘ಅ�ರ�’ ಎಂದ� �ಲಸ �ಡು ಎಂದಥ�. Co-operation ಎಂಬ ಪದದ
ಅ�ರಶಃ ಅಥ� ಒ��� �ಲಸ �ಡು�ದು.
�ಮ�ದು ���ರ�: �� ಎಂಬ ಸ�ಜ �ಸ��ಜ� ರು ���ಕ ಪ�� ��ಗಳನು�  38
ಉಪಪ��ರಗ�� �ಂಗ����.

 
ಸಹ�ರದ ����ಗಳು:



1. ��� ಮತು�  ಎ���: “ಇಬ� ರು ಇಲ� �ೕ �ಚು�  ಜನರು ��ನ�  ಗು�ಯನು�
ತಲುಪಲು ಒ��� �ೕ� �ಲಸ �ಡು��ೕ ಸಹ�ರ.”

2. ಎ. ಡಬೂ� . ��ೕ�: “��ನ� �� ಎಲ� ರನು�  ಸಂ�ೕ�ಸುವ ಗು� ಅಥ�
�ಯ�ವನು�  �ವ��ಸಲು ನ�ಸುವ �ರಂತರ�ದ ಮತು�  ಜಂ��ದ
ಪ�ಯತ� ವನು�  ಸಹ�ರ�ನ� ಬಹುದು.”

3. ಒ����� �ೕಳ�ೕ�ಂದ� ತಮ�  ಸ�ನ ಗು�ಯನು�  ��ಸಲು ಜನರು
�ನ�ಕ�� �ಗೂ �ೖ�ಕ�� ಒಮ� ತ�ಂದ ದು�ಯು�ದನು�  ಸಹ�ರ
ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.
 

ಸಹ�ರದ ಸ� ರೂಪ

1. ಸಹ�ರ� �ವ���ಕ �ಗೂ �ರಂತರ�ದುದು.

2. ಸಹ�ರ� ��ನ�  ಪ��ಫಲ���ನ ದು�ತ���.
3. ಸಹ�ರದ� ��ಥ� �ಧ�ಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ��.

4. ಸಹ�ರದ� ಪರಸ� ರ ಸ�ಯ ಕಂಡು ಬರುತ��.
5. ಸಹ�ರ� ವ� ��ಗಳ� ಪರಸ� ರ ��ೕ�- ���ಸಗಳನು�  ಮೂ�ಸುತ��.
6. ‘ಎಲ� ��� �ನು ಮತು�  ತನ�� ಎಲ� ರು’ ಎಂಬುದು ಸಹ�ರದ ಪ�ಮುಖ

ತತ� ���.

 
���ಕ �ೕವನದ� ಸಹ�ರದ �ತ �

1. ಸಹ�ರ� �ನವ�� ಅತ� ಗತ� ���:
ಸಹ�ರ� �ನವ�� ಅವಶ� ಕ���. ಏ�ಂದ� ಅವನು ಏ�ಂ��� ತನ�

ಅವಶ� ಕ�ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳ� ಲು �ಧ� �ಲ� . ಸಂಬಳ, �ಭ, ಅ��ರ, ���ಕ
��ನ�ನ, ಪ������ ಆತನು ಇತರರನು�  ಅವಲಂ�ಸ�ೕ���.

2. ಸಹ�ರ� ನಮ�  �ೖ�ಕ ಅ��ತ� �� ಅಗತ� ���:
ಕುಟುಂಬ �ೕವನದ ಸಹ�ರ� �ನವ ಜ�ಂಗದ ಮುಂದುವ�ಯು���

ಅವಶ� ಕ���. ಉ�ಹರ�� ಗಂಡ �ಂಡ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ, ಸಹ�ರ�
���ಕ �ೕವನದ ಅ��ಯ���.
3. ಸಹ�ರ� ಸ�ಜದ ಪ�ಗ�� ಅವಶ� ಕ���:



ಸ�ಜದ� ಕೃ�, �ೖ���, ���- ಸಂಪಕ�, ತಂತ ��ನ, ಉಪಗ�ಹ ಉ�ವ�
ಮುಂ�ದ �ತ �ಗಳು ಪ�ಗ� ��ಸಲು ಸಹ�ರ ಅತ� ವಶ� ಕ���.
4. ಸಹ�ರ� ವ� ��ಯ ಸಮೂಹ �ೕವನದ� ಪ�ಮುಖ �ತ �ವ�ಸುತ��:

ಸಹ�ರ� �ಟುಂ�ಕ �ೕವನ�ೂಂ�� ��ರಂಭ�ಗುತ��. ಮಕ� ಳ ಜನನ,
�ಲ�- �ಲ�, ಆಟ-�ಠ, ��ಣ-ಸಂ��ರ ಎಲ� � ಸಹ�ರದ ಮೂಲಕ�ೕ
ನ�ಯು�ದು. ���ೕಣ �ೕವನದ� �ಸು �ೂ���ರುವ ಒಡ�ಟ, ಸಹ���,
�ಮರಸ�  ಸಹ�ರ �ೕವನ�� ಆದಶ���ಯ���.
5. ಸಹ�ರ� ಅಂತರ����ೕಯ ಸಮ�� ಗ�� ಪ��ರ ಒದ�ಸಬಲ� ದು:

ಸಹ�ರ� ಇಂದು ����ೕಯ ಮತು�  ಅಂತರ����ೕಯ ಮಟ� ದ�ಯೂ ಕಂಡ
ಬರುತ��. ���ದ�, ವಣ��ೕದ �ೕ�, ಜ�ಂ�ೕಯ�ದ ಮುಂ�ದ
ಸಮ�� ಗ�� ಸಹ�ರ�ಂದ �ತ � ಪ��ರ ಕಂಡು�ೂಳ� ಬಹುದು. ಆದ� �ಂದ�ೕ ಆ�
�ೕಶಗಳ ಪ��ನಮಂ��ಗಳು, �ಷ� ����ರು ��ೕಶಗ�� �ೕ� �ೕ� ��ಪ�ಯ
ಒಪ� ಂದಗ�� ಸ� �ಕು���. �ಶ� ಸಂ��  �ಗೂ �� �ನಂತಹ ���ೕ�ಕ
ಸಂಘಟ�ಗಳು ಅಂತರ����ೕಯ ಸಹ�ರ�� ಉತ�ಮ ಉ�ಹರ�ಗ���.

 
3.3 ಸ� ��

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಎಂ�ದರೂ ಸಂ�� �ೂೕ���? ಅ� ತರ��
�ರುವವರು ಅಥ� ಇತ� ವಸು� ಗಳನು�  �ರುವವರು �ೂೕ�� ವಸು� ಗಳ
��ಯನು�  ಕೂ� ��ಹಕರ ಗಮನವನು�  ತಮ� ತ� ��ಯು��ರು���. ಅವ�ೕ� ��
�ಡು���? ಏ�ಂದ� ಅ� �ರುವವರು ���ನ ಸಂ��ಯ� ಇರು���. ತಮ�
ವಸು� ಗಳನು�  �� �ಧ� �ದಷು�  �ಭ ಗ�ಸಲು �ೕ� ��ಟ�ರ�ೂಂ��
�ೖ�ೕ���ಯು���. �ೕ� �ೖ�ೕ���ಯು��ೕ ಸ� ��. ಗು��ಂದನು�
��ಸಲು ಎಲ� ರು ಒ��� ದು�ಯು�ದು ಸಹ�ರ�ದ�, ಇತರರನು�  �ಂ� ತ��
ಗು�ಯನು�  ��ಸುವ ಪ�ಯತ�  ಸ� �� ಎ�ಸುತ��. �ನವನ ಅಪ��ತ ಬಯ�ಗಳನು�
ಈ�ೕ�ಸುವ ವಸು� ಗಳ ��ೖ�ಯ� �ೂರ���ಗ ಅ�ಗಳನು�  ಪ�ಯಲು ಸ� ��
ಏಪ�ಡುತ��. ಜನರು ��ನ� �� ಸಂಪತು� , ಹಣ, ಅ��ರ, ��ನ�ನ, �ೕ��,
ಉ�ೂ�ೕಗ, �ಸರು, ��ೕ� ಗ�ಸಲು ಬಯಸು���. �ಮ�  ��ಯ� ನ�ಯುವ
�ಷಣ, ಪ�ಬಂಧ, �ತ �ಕ�, ಆ�ೂೕಟ ಸ� �� ಮುಂ�ದ�ಗಳು �ಮ�  �ಧ�ಯನು�
��ಯಲು ನ�ಸುವ ಸ� ��ಗ���. ����ಗಳ� ���ಗ���, ವ�ೕಲರ�
ಕ��ರ���, �ಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ� ಅ��ರ���, � �ೕ�ಪಟುಗಳ� ಪ�ಶ��
��ನ�ನ ಗ�ಸಲು ಸ� �� ನ�ಯುತ��.

 



ಸ� ��ಯ ����ಗಳು:

1. �ಟ�� ಮತು�  ಹಂ�: “ವಸು� ಗಳು, ��ನ�ನ, ಅ��ರ, ��ೕ�
ಮುಂ�ದ�ಗಳ ��ೖ�ಯ� ಪ��ತ�ದ ವಸು� ಗಳನು�  ಪ�ಯಲು ನ�ಸುವ
�ೂೕ�ಟ� ಸ� �����.”

2. �ೂ�ಡ��: “ಸ� ��ಯು �ೕ��ಯನು�  ತೃ��ಕರ�� ��ೖಸ�ಗದ
ಪ��ಣದ�ರುವ ವಸು� �ಂದನು�  ಪ�ಯಲು ನ�ಸುವ �ೂೕ�ಟ���.”

 
ಸ� ��ಯ ಗುಣ- ಲ�ಣಗಳು:

1. ��ನ� �� ವಸು� ಗ�� �ೂರ���ಗ ಸ� �� ಏಪ�ಡುತ��:
��ನ� �� ಜನರು ಬಯಸುವ ವಸು� ಗಳು, ಸಂಪತು� , ಹಣ, ಅ��ರ, ��ನ�ನ
ಇ�ಗಳ ��ೖ�ಯ� �ೂರ���ಗ ಸ� �� ಏಪ�ಡುತ��. ಸೂಯ�ನ �ಳಕು
�ಗೂ ���� ಸ� �� ಕಂಡುಬರದು. ಆದ� �ಸಸ� ಳ, ���ರ, ಉ�ೂ�ೕಗ,
���, �ೕವ�ವಶ� ಕ ವಸು� ಗ��� ಸ� �� ಏಪ�ಡುತ��. ಉ�ಹರ�� ಅಡು�
ಅ�ಲ, ��ೕಶನ ಇ���.

2. ಸಂಪ��ನ ಸಮೃದ�  ���ಯಲೂ�  ಸ� �� ಕಂಡು ಬರಬಹುದು:
ಹಣ, ಸಂಬಳ, ಉ�ೂ�ೕಗ, ಆ�ರ, ವಸ� ಇಲ� ದವರು ಇ�ಗಳನು�  ಪ�ಯಲು
ಸ� ����ದ�, ಇ�ಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವವರು �ೕ��, ��ನ�ನ, ಅ��ರ���
ಸ� ����ಯು���. ಉ�ಹರ�: ��� ನಟರು, ��ೕಮಂತ ಉ����ರರು,
ಅಂತರ����ೕಯ � �ೕ�ಪಟುಗಳು.

3. ಸ� ��ಯು �ವ���ಕ�ದುದು:

ಸ� ��ಯು ಎಲ�  �ತ �ಗಳಲೂ�  ಕಂಡು ಬರುತ��. ಉ�ಹರ�� ��ಣ, ���ರ,
ಉ���, � �ೕ�, ಉ�ೂ�ೕಗ, ಕೃ�, �ೖ��� ಇ���.

4. ಸ� ��ಯು �ರಂತರ�ದುದು:

ಸ� ��� �ೂ� ಇಲ� . ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ� �ನವಸ�ಜ ಕಂಡು ಬಂದ
�ನ�ಂದಲೂ ಸ� �� ಕಂಡು ಬಂ��. ಮನುಷ� ರು ಇರುವವ�ಗೂ ಸ� ��
ಮುಂದುವ�ಯುತ��.
5. ಸ� ��ಯು ವ� ��ಗಳ ಅ���ಂದ ಅಥ� ಅ��ಲ� �ಯೂ ನ�ಯಬಹುದು:

ವ� ��ಗಳು ಸ� ��ಯ� ಅ���ಂದ �ಗವ�ಸಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� � �ೕ�.
��ಯ� ನ�ಯುವ �ಷಣ, ಪ�ಬಂಧ, �ಟಕ ಸ� �� ಇ���ಗಳ� ತನ�
ಸಹ��ಗ��ಂತ ಉತ�ಮ �ಧ� �ಡ�ೕ�ಂಬ ಉ�ಶ�ಂದ�ೕ



ಪ���ವ�ಕ�� �����ಗಳು ��ೂ�ಳು� ���. ಅದರಂ� ಸ� ��ಳುಗಳ� ಸ� ��
ಅ��ಲ� � ನ�ಯಬಹುದು. ಉ�ಹರ�: �ಕ�  ಮಕ� ಳು ತಮಗ��ಲ� � ��ಯ
��ೕ� ಗ�ಸಲು ಸ� ����ಯು�ದು.
6. ಸ� ��ಯು ರಚ�ತ� ಕ ಇಲ� �ೕ ���ತ� ಕ��ರಬಹುದು:

ಆ�ೂೕಗ� ಕರ ಸ� ��ಯು ಸ�ಜದ ಒ�ತನು�  ��ಸು�ದು. ಉ�ಹರ��
����ಗಳ ನಡು�ನ ಸ� ���ಂದ ಗುಣಮಟ� ದ ವಸು� ಗಳ ಉ��ದ��ಗುತ��
�ಗೂ ವಸು� ಗಳ ಉ��ದ�ಯ� �ಚ� ಳ�ಗುತ��. ಆದ� ಸ� ��ಯು
ಅ��ೂೕಗ� ಕರ���ಗ ಸ�ಜ�� ��ಯುಂ�ಗುತ��.
�ಮ�ದು ���ರ�: ‘ಸ� ��ಯು ಅ��ತ� ��� �ೂೕ�ಟ, ಪ�ಬಲ�� ಉ��’ ಎಂಬ
ತತ� ವನು�  ಆಧ���.

 
ಸ� ��ಯ ಮಹತ� :

1. ಸ� ��ಯು �ಯ�ದ��ಯನು�  ���ಸುತ��.
2. ಸ� ��ಯು ವ� ��ಗ�� ���ಕ ��ನ�ನವನು�  ಕ����ೂಡುತ��.

3. ಸ� ��ಯು �ೂಸ ಅನುಭವ �ಗೂ �ಧ�� ��ೕರ� �ೕಡುತ��.
4. ಸ� ��ಯು ���ಕ, ಆ��ಕ �ಗೂ �ಂ��ಕ ಪ�ಗ�� ಸಹ���ಗುತ��.
5. ಸ� ��ಯು ���ಕ ಚಲ�� �ರಣ�ಗುತ��.

6. ಸ� ��ಯು ಏ��� �ರಣ�ಗುತ��.
7. ಸ� ��ಯು ಸಂಪನೂ� ಲಗಳ ಸದ� ಳ�� �ರಣ�ಗುತ��.

 

3.4 ಸಂಘಷ�:

ರಂಗಪ�  ಚಂ�ವರ ��ಮದ �ೖತ. ತನ�ರುವ �ಲು�  ಎಕ� ಜ�ೕ�ನ�
ವ� ವ�ಯ ���ೂಂ�ದ� . ಅವ�� ಇಬ� ರು ಮಕ� ಳು. �ಸಪ�  ಮತು�  ಲಕ� ಪ�  ಅವರ
�ಸರು. ಅ��ೂೕಗ� �ಂದ ��� ��ದ ರಂಗಪ�  �ೕ�ೕಳ�ೕ ಇಲ� . ಆತನ �ಧನದ
ನಂತರ �ಲು�  ಎಕ� ಜ�ೕನನು�  �ಸಪ�  ಮತು�  ಲಕ� ಪ�  ತ� ಎರಡು ಎಕ�ಯಂ�
�ಲು ���ೂಂಡರು. �ಸಪ� �� ಬಂದ ಎರಡು ಎಕ� ಜ�ೕ�ನ�ರುವ ಹತು�
�ಂ�ನ ಮರಗಳ ��ರ�� ಇಬ� �ಗೂ ��ದ ಉಂ��ತು. ಊ�ನ
ಮುಖಂಡ�ಂದಲೂ ��ದ ಬ� ಹ�ಯ�ಲ� . ಅಣ� - ತಮ� ಂ��ಬ� ರು
ಬ����ೂಂಡು ಆಸ� �� �ೕ�ದರು. ಮಕ� �ೕ ಈ ಕ��ಂದ �ೕ� ��ದು�ೂಂಡ
�ಷಯ�ೕನು? ರಂಗಪ�  ಇರುವವ�� ಅವನ ಕುಟುಂಬದ� ಅ�ೂ�ೕನ� �, ಆ��ೕಯ�,



� � � � �
ಸಹ�ರ, ಪರಸ� ರ �ೂಂ����ತು� . ಆದ� ಆತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಮಕ� ಳ�
ಅಸಹ�ರ, �ೂಂ���ಯ �ೂರ��� ಜಗಳ� ��ರಂಭ��ತು. ಇದ��ೕ
�� ಸಂಘಷ� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

���ಕ ಪ�� ��ಗಳ� ಸಂಘಷ�� ಒಂದು. ವ� ��ಗಳ ನಡು� �ಗೂ
ಸಮೂಹಗಳ ನಡು� ��ಗಲೂ ಸಹ�ರ ಇರು��ಲ� . �ಲ��� ಅಸಹ�ರ�
ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಜನರ ಅ���ಯ, ಆದಶ�, �ಲ� , ನಂ��, ಆ�ರ-
��ರಗಳ� �ೕವ� ವ� ��ಸ ಕಂಡುಬಂದ� ಸಂಘಷ�� ಉಂ�ಗು�ದು. ಸ� ��ಯ�
ಗು��ಂದ �ಮುಖ�� ತಮ�  ಆಸ��ಯನು�  ಸ� ��ಳುಗಳ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕ��ದ�
ಅದು ಸಂಘಷ��� �� ���ೂಡುತ��. ಇ� �ೕಡು, �ೕಸ, ದ����ಗಳು ಕಂಡು
ಬರುತ��. ಮಕ� ಳ ಜಗಳಗಳು ಸಂಘಷ��� ಉತ�ಮ ಉ�ಹರ����. ಅದರಂ�
ಯುದ� , �� ಸಂಘಷ�, ���ಕ ಕಲಹಗಳು, ��ಂ�ೕಯ�, ���ಕರು �ಗೂ
ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಘಷ�ಗಳು ಇತರ ಉ�ಹರ�ಗ���.

�ಮ�ದು ���ರ�: �� ��ಕ� �ರು ‘ಮನುಕುಲದ ಇದುವ��ನ
ಇ��ಸ�ಂದ� ವಗ� ಸಂಘಷ��ೕ ಆ��’ ಎಂದು ಅ���ಯ ಪ����.

 

ಸಂಘಷ�ದ ����ಗಳು:

1. ಎ. ಡಬೂ� � ��ೕ�: “�ೕ�ಯವನ ಅಥ� �ೕ�ಯವರ ಇ�� ಯನು�
ಉ�ಶ�ವ�ಕ�� ��ೂೕ�ಸುವ ಮತು�  ಒ��ಯ�ವ�ಕ�� ಹ��ಕು� ವ
ಪ�ಯತ� �ೕ ಸಂಘಷ����.”

2. ��� ಮತು�  ���: “ಎದು��ಗಳನು�  ಮತು�  �ದ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕ� ಹು���
ವ� �� ಮತು�  ಸಮೂಹಗಳು ತಮ�  ಗು�ಯನು�  ��ಸುವ ಪ�� ���ೕ ಸಂಘಷ�.”

ಸಂಘಷ�ದ ಸ� ರೂಪ ಮತು�  ಗುಣ- ಲ�ಣಗಳು:

1. ಸಂಘಷ�� �ವ���ಕ�ದುದು:
ಸಂಘಷ�� ಎಲ�  ಸ�ಜಗಳ�ಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ��. �ಲ� ಸ�ಜಗಳ�

ಅದು �ಮ�  ಸ� ರೂಪದ�ದ� �, ಇನು�  �ಲ� ಸ�ಜಗಳ� ಉಗ�
ರೂಪದ�ರಬಹುದು. ಆದ� ಸಂಘಷ� ಮುಕ� ಸ�ಜವನು�  �� �ಣಲು
�ಧ� �ಲ� .

2. ಸಂಘಷ�� ಪ���ವ�ಕ � �����:

ಸಂಘಷ��ಯ� �ೂಡ�ರುವ ವ� ��ಗಳು ತಮ�  ಎದು��ಗಳನು�
ಉರು�ಸ�ೕ�ಂಬ ಉ�ಶ�ಂದ ಅ���ಂದ�ೕ �ೂೕ�ಟ �ಡುವರು. �ೕಸ,
�ೕಡುಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ವ� ��ಯು ಎದು��� �ಂ� �ೂಡು���. ಸಂಘಷ�ಗಳು



ಎಲ�  �ಲಕೂ�  �ಂ�ತ� ಕ��ರ�ೕ�ಂ�ನೂ ಇಲ� . ಸಂಘಷ��� �ಸ�ತ� ಕ ಒ���
�ೂ��ಗ ಅದು �ಂ�ಯುತ�� ನ�ಯಬಹುದು. ಉ�ಹರ�: ��
�ಂ�ಯುತ�� ನ�ಯುವ �ನೂನು ಯುದ� ���.

3. ಸಂಘಷ�� ಸ�ಜದ �ರಂತರ ಲ�ಣವಲ� :
���ೕ ಸ�ಜದ� ಸಂಘ�� ಬಹು �ೕಘ��ಲದವ�� ಕಂಡು

ಬರ�ರದು. ಒಂದು �ೕ� ��ೕ�ದರೂ ಆದ� ಆ ಸ�ಜದ� ಅ�ಂ�
ಏಪ�ಡು�ದು. ಸಂಘಷ�ದ ದುಷ� ��ಮಗ�� ತು��ದ ಜನ ಅದನು�
�ೂ���ಸಲು ಬಯಸುವರು. ಸಂಘಷ� ���ದಂ� �ಂ�ಯ ಮಹತ�
ಅ��ಗುತ��.

4. ಸಂಘಷ� ಮತು�  �ಯಮಗಳು:

�ಯಮಗಳನು�  �ೕ�ದ ಸ� ��ಯು ಸಂಘಷ��� �ರಣ�ಗುತ��.
ಸಂಘಷ�ದ� �ೂಡ�ದ ವ� �� �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳು ���ಕ �ಯಮಗಳನು�
ಮು�ಯು���. ಉ�ಹರ��: �� ಕಲಹಗಳು, ಮ�ೕಯ ಗಲ�ಗಳು.

5. ಸಂಘಷ�� ��ೕಷವನು�  ಸೂ�ಸು�ದು:
ವ� �� �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳ ನಡು�ನ �ನ� �, ��ದಗಳು ��ೕಷ��

�ರಣ�ಗುತ��. ತನೂ� ಲಕ ��ೕಷ� ಸಂಘಷ��� �ರಣ�ಗುತ��.

6. ಸಂಘಷ�� �ೕ� �ೕ� ರೂಪಗಳ�ರಬಹುದು:
ವ� ��-ವ� ��ಯ ನಡು� �ೖಯ��ಕ ಸಂಘಷ��ದ�, ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಗ�ಗಳು,

ಜ�ಂಗಗಳು, �ಷ� �ಗಳ ನಡು� ಸಂಘಷ�� ಅ�ೖಯ��ಕ ರೂಪದ�
ಕಂಡುಬರುತ��.

7. ಆ�ಭಂಗ, ಅಭದ�� ಸಂಘಷ��� ಎ� ���ೂಡುತ��:
ಅತೃ��, ಅಸ��ನ, ಆ��ಕ �ಕ� ಟು� , �ರು�ೂ�ೕಗ, ��ೕ��ಂದ

ವಂ�ತ�ಗುವ ಸಂದಭ� ಮುಂ�ದ ಪ����ಗಳ� ಜನರು ಹ�ಶ��
ಸಂಘಷ��� ಇ�ಯುವರು.

 

���ಕ �ೕವನದ� ಸಂಘಷ�ದ �ತ �:

ಸಂಘಷ��ಯು �ನವ ಸ�ಜದ ಮೂಲಭೂತ ಲ�ಣ���. ಇದು
ಸಹ�ರದ ��ೂೕ� ತತ� �ದ� ಂ�. ���ಕ ��ಸ ಮತು�  ಪ�ಗ�ಯ� ಇದರ �ತ �
ಪ�ಮುಖ�ದುದು. ಉ�ಹರ�� ���� ��ಂ��ಂದ ಲೂ� �ೂ�ಗಳ
ದು�ಡ�ತ �ೂ��ೂಂ�ತು. ಯುದ� ದಂತಹ ಘಷ��ಯ ಫಲ�� �ಜ�ೕಯ
ಪ��ವಂ��, ��ೂೕ�ಕ ಅ��ೕಷ�ಗಳು, �ೂಸ �ಂ��ಕ �ನಗಳು �ಳ�� ಬರುತ��.



� � �
�ರತದ� 1857 ರ ದಂ� ���� ಆಡ�ತ ��ನದ�ನ ಬದ�ವ��
�ರಣ��ತು. ಸಂಘಷ���ಂದ �ಂ�ಯ ಮಹತ�  ��ಯುತ��. ಸಮೂಹ
ಮತು�  ಸ�ಜಗಳ� �ಹ�  ಸಂಘಷ���ಂದ ಒಗ� ಟು� , ��ೖಕ� � ವೃ���ಗುತ��.
ವ� ��ಗತ ಸಂಘಷ��ಗ�ಂದ �ೖಯ��ಕ ಸಮ�� ಗ�� ಪ��ರ �ೂ�ಯುತ��. ಪ�-ಪ��,
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ� ರು, ��ಯರ ನಡು�ನ ಸಂಘಷ�� �ಂಧವ� �� �ೂಸತನ �ೕ�ದ�,
ಅ���-�ಕರರ ನಡು�ನ ಸಂಘಷ�� �ಯ�ದ��ಯನು�  ���ಸುತ��.

ಸಂಘಷ���ಂದ ಒ�ತು-�ಡುಕುಗ�ರಡೂ ಉಂ�ಗುತ��.
ಸಂಘಷ���ಂದ ��ೕಷ ���� ಅ�ೖಕ� � ಉಂ�ಗುತ��. ಸಂಘಷ�� ಆ��ಕ ನಷ� ,
ರಕ��ತ, �ಂ�ಯನು�  ಹುಟು� �ಕುತ��. ಆ��-��ಣ �� ಆಗುತ��. ಸ� ��ಯ�
�ದ� ವ�ಗೂ �ಗೂ �ೂೕತವ�ಗೂ ಪ�ತ� ��� �ಗೂ ಪ�ೂೕ��� �ಭ�ಗುತ��.
ಆದ� ಸಂಘಷ�ದ� �ೂೕತವರು �ತ �ವಲ�  �ದ� ವರೂ ನಷ�  ಅನುಭ�ಸು���.
‘�ದ� ವನು �ೂೕತ, �ೂೕತವನು ಸತ�’ ಎಂಬ �ತು ಸಂಘಷ�ದ ಪ��ಮವನು�
��ಸುತ��. ಆದ� �ಂದ ವ� �� �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳು ಸಂಘಷ�� ಮ�ೂೕ�ವ �ೂ�ದು
ಸಹ�ರ, ಆ�ೂೕಗ� ಕರ ಸ� ���ಂದ ಸ�ಜದ ಪ�ಗ�ಯನು�  ��ಸು�ದು
ಒ��ಯದು.

 
3.5 �ೂಂ���

ಮಕ� �ೕ, �ಂ�ನ ಘಟಕದ� �ೕ� ರಂಗಪ� ನ ಕ� �ೕ�ರು�ರಲ� �ೕ? ರಂಗಪ� ನ
��ನ ನಂತರ �ೂ����ೂಂಡು ಆಸ� �� �ೕ�ದ �ಸಪ�  ಮತು�  ಲಕ� ಪ�  ��ದವನು�
���ಲಯ�� �ೂಂ�ೂಯ� ರು. ಪ�ಕರಣ ಇತ� ಥ��ಗುವವವ�� ಜ�ೕ�ನ�
ವ� ವ�ಯ �ಡದಂ� �ೂೕ�� ಆ�ೕ��ತು. ಅಲ� �ೕ ಪ�ಕರಣದ ಖಚು�
�ಚ� ಗ��� ಹಣ ಮತು�  ಸಮಯ �ೕ��ತು. ಇದ�ಂದ ಕುಟುಂಬ �ವ�ಹ�
ಕಷ� ��ತು. �ೂ�� ಅಣ� - ತಮ� ಂ�ರು ತಮ� ��ೕ ��ದವನು�  ಬ�ಹ�ಸಲು
�ೕ���� ಪ�ಕರಣವನು�  �ಂಪ�ದರು. ಈಗ ಸಹ�ರ�ಂದ ��ದವನು�
ಪ�ಹ���ೂಂಡು ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಇ��. ಇದ��ೕ �ೂಂ��� ಎಂದು
�ೕಳಬಹುದು.

�ೂಂ���ಯು ಮ�ೂ�ಂದು ���ಕ ಪ�� �����. ಸ�ಜದ�
ಸಂಘಷ�� ��ಗಲೂ ಕಂಡುಬರ�ರದು. ಅದರ ���ರಕ
ಪ��ಮಗ�ಂ�� ಸದಸ� ರು ತಮ� �ಯ ಅ���ಯ �ೕದಗಳನು�  ���ಸಲು
ಪ�ಯ��ಸು��� ಇದ��ೕ �ೂಂ��� ಎನು� ��ೕ�.

ಮಗು ಹು��ದಂ��ಂದ �ೕವನಪಯ�ಂತ ಪ�ಸರ�ೂಡ� ಸಂಘಷ���
ಒಳ�ಗುತ��. ಆದ� ಸಮೂಹದ ಸದಸ� �� ಮುಂದುವ�ಯಲು �ೂಂ���ಯು
ಅ��ಯ��ಗುತ��. �ೕ� ಆ�ಗ ಅದ�ಂದ ತ����ೂಳಲು ತನ�  ಪ�ಸರ�ೂಂ��



�ೂಂ��ೂಳ� ಲು ಪ�ಯ��ಸು���. ಇದ��ೕ �ೂಂ��� ಎನು� ��ೕ�. ಉ�ಹರ�:
ಗಂಡ- �ಂಡ�, �����-��ಕ ನಡು�ನ �ೂಂ���.

1. ಲುಂ� ಬ��: “ಸ� �� �ಗೂ ಸಂಘಷ��ಗ�ಂ�ಗುವ ಆ�ಸ ಮತು
ಆತಂಕಗಳನು�  ���ಸಲು ವ� ��ಗಳು ಸಮೂಹಗಳ� ���ೂಳು� ವ
�ೂಂ���ೕ �ೂಂ��� ”.

2. ��ೖವ�: “�ೂಂ���ಯು �ನವನು ತನ�  ಪ�ಸರ�ೂಂ��
�ಮರಸ� ವನು�  ��ಸುವ ಪ�� ��ಯನು�  ಸೂ�ಸುತ��,”
 

�ೂಂ���ಯ ಗುಣ-ಲ�ಣಗಳು

1. �ೂಂ���ಯು �ವ���ಕ�ದುದು: ಇದು ಎಲ�  �ಲಗಳ�ಯೂ, ಎಲ�
�ೕಶಗಳ�ಯೂ ಕಂಡುಬರುತ��. ಒಂದಲ�  ಒಂದು �ೂೕ�ಟ, ���ಟಗಳ� ಜನರು
�ೂಡ�ರು�ದ�ಂದ �ೂಂ��� �ವ���ಕ���.

2. �ೂಂ���ಯು �ರಂತರ�ದುದು: �ನವನು ಹು���ಂದ ಮರಣದವ��
��ನ�  ಸಂದಭ�, ಸ���ೕಶ ಮತು�  ಪ�ಸರಗಳನು�  ಎದು�ಸ�ೕ��ರು�ದ�ಂದ
�ೂಂ���ಯು �ರಂತರ���.

3. ಸಂಘಷ� ಸಹಜ ಪ��ಮ���: ಸಂಘಷ�� ಸತತ�� ನ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� .
ಅದ�ಂದ �ೂರಬರಲು �ೂಂ���ಯು ಅವಶ� ಕ���.

4. ವ� ��ಗಳ �ಣ� ಅ���ಂದ ಅಥ� ಅ��ಲ� � ಸಂಭ�ಸಬಹುದು: ಮನುಷ� ನು ತನ�
ಕುಟುಂಬ, ��, ��, ���ೂ� ಇ��� ���ಕ ಪ�ಸರ�� ತನಗ��ಲ� ದಂ�
�ೂಂ��� ���ೂಳು� ���. �ಲ�ಂದು ಸಲ ಸಂಘಷ��ಂದ ತ����ೂಳ� ಲು
ಸಂ�ಣ� ಅ���ಂದ�ೕ �� ���ೂಳು� ���. ಉ�ಹರ�� ಒಂದ�ೕ
ಮ�ಯುದ� � �ೂೕ��ಂತರ ಜನರ ���, ಅ�ರ ಆ��ಯ �ಶ��
�ರಣ��ತು. ಇದ�ಂದ ಯುದ� �ರತ �ೕಶಗಳು ಪ���ವ�ಕ�� ಒಪ� ಂದದ
ಮೂಲಕ ಯುದ�  ���ದ�.

5. �ೂಂ���ಯು ����ಕ��ರಬಹುದು ಅಥ� �ೕಘ��ಲ
ಮುಂದುವ�ಯಬಹುದು: �ೂಂ���ಯು ಒಂದು ���ತ ಅವ�ಯವ��
ಸಂಘಷ�ವನು�  ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� 1919 ರ� ವ�ೖ���
ಒಪ� ಂದದ ಮೂಲಕ ಒಂದ�ೕ ��ಯುದ�  �ೂ��ೂಂ�ತು. ಆದ� ಇಪ� ತು�
ವಷ�ಗಳ��ೕ ಪ�ಪಂಚ� ಮ�ೂ�ಂದು ಮ�ಯುದ� ವನು�  ಕಂ�ತು. ���ೕರ
�ಷಯದ� �ರತ �ಗೂ ����ನಗಳ ನಡು� ಸಂಘಷ� ಮತು�
�ೂಂ���ಗಳ ಆಟ ನ�ಯುತ��ೕ ಇ�.
 



�ೂಂ���ಯ ಮಹತ�

���ೕ ಸ�ಜ� ಸಂಘಷ��ಂದ ಮುಕ���ಲ� . ಆದ� ಸಂಘಷ��
���ಕ ಏಕ� ಮತು�  �ಂ�ಯನು�  �ಶ�ಡು�ದು. ಆದ� �ಂದ �ೂಂ���ಯ
ಮೂಲಕ ಸಂಘಷ�ವನು�  ��ರ� �ಡಬಹುದು. �ೂಂ���ಯು ��ೕಷವನು�
ಅ�� �ಕುತ��. ಸ�ಜದ� ಸಹ�ರ ಮ�ೂೕ�ವ�ಯನು�  ��ಸುತ��. ತನೂ� ಲಕ
ಸ�ಜದ� �ಂ�ಯುತ �ೕವನ ಕಂಡುಬರುತ��. ��ಣ, �ೕ�� ವ� ವ�� ,
���ಲಯ �ಗೂ ���ಕ �ಯ�ಕತ�ರು �ೂಂ���ಯ� ಪ�ಮುಖ
�ತ � ವ�ಸು���.

 

3.6 ಸ�ೕಕರಣ ಅಥ� ��ಂ�ೕಕರಣ

ತರು� �ಗೂ ��ೕಯ� ��ಯರು. ತರು� ನ ತಂ� ರತ� �ಂ�
�ಜ��ನದವರು. ���ರ��ಂದು ಬಂದು �ಳ��ಯ� ಐದು ವಷ�ಗ�ಂದ
���ರುವರು. ಒಂದು �ನ ��ೕಯ� ��ಯ ತರು� ಮ�� �ೂೕ�ಗ ಊಟ
�ಡು��ದ�  ತರು� �� ೕ�ತನನು�  ಊಟ �ಡಲು ಒ����ದ. ಊಟ�� ಕು�ತ
��ೕಯ� �� ಅವರು ��ದ ಅಡು� ��, ��, ಸು�� �ೂಸ���ತು. ಅದು
ಅವರ ಮುಖ�  ಆ�ರ�ಂದು ���ತು. �ದ �ದಲು ��, ��, ಸು��
�ತ � �ಡು��ದ�  ಅವರು ಈಗ �ೕಂ� ಚ��, ���� ಚ��, ಗು�ಳು�  ಚ�� ಸ�ೕತ
�ೂೕಳದ �ೂ�� ಊಟ �ಡು���. ದು���� ಅವರ ಪ�ಮುಖ ���ಕ
ಆಚರ���ತು� . ಆದ� ಈಗ ಅವರು ಗ�ೕಶ ಚತು��ಯನೂ�  ಆಚ�ಸು���.

ಈ ಉ�ಹರ��ಂದ ��ಯು��ೕ�ಂದ� �ಜ��ನದ ಕುಟುಂಬ�ಂದು
ಕ��ಟಕದ� ���ದ �ೕ� ಹಂತ ಹಂತ�� ಅವರ ಆ�ರ ಪದ� �, ಆಚರ�ಗಳ�
ಬದ�ವ��� ಇ�ಯ ಆ�ರ ಪದ� �, ಆಚರ�ಗಳನು�  ಅಳವ���ೂಂಡು ಈ
ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಗ�ದರು. �ೕ� ಒಂದು ಸಂಸ� ೃ� ಇ�ೂ�ಂದು ಸಂಸ� ೃ�ಯ� ಒಂ�ಗುವ
ಪ�� ��ಯನು�  ಸ�ೕಕರಣ ಅಥ� ��ಂ�ೕಕರಣ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

ಸ�ೕಕರಣ� ಒಂದು ಬ�ಯ �ೂಂ������. ಇ� ವ� �� ಅಥ�
ಸಮೂಹ �� ��ಸ�ೕ�� ಬಂದ ಸಮೂಹದ �ಲ� ಗಳು, ಮ�ೂೕ�ವ�ಗಳು,
�ೕ�-�ೕ�ಗಳು �ಗೂ �ೕವನ-��ನವನು�  ತಮ� ����ೂಳು� ���. �ೕ� ��ನ�
ಪ�ಸರಗಳ� ��ದು ಬಂದ ಜನರು ಒಂದು ಕ� �ಚು�  �ಲ ��ಸುವ ಪ���� ಬಂ�ಗ
ತಮ� �ಯ �ೕದಗಳನು�  ಮ�ತು �ೂಂ��ೂಂಡು �ಳು��ೕ ಸ�ೕಕರಣ.

 
ಸ�ೕಕರಣದ ����ಗಳು:



1. ಆ� ಬ�� ಮತು�  �� ��: “ಒ�� �ನ� ��ದ�  ವ� ��ಗಳು ಇಲ� � ಸಮೂಹಗಳು
�ನ� �ಯನು�  ಕ�ದು�ೂಂಡು ಒಂದುಗೂಡುವ ಪ�� ��ಯನು�  ಸ�ೕಕರಣ
ಎನ� ಬಹುದು.”

2. ಯಂ� ಮತು�  ���: “ಆರಂಭದ� ಪರಸ� ರ ಸಂ�ಣ��� �ೕ� �ೕ���ದ�
ಸಮೂಹಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವ ಪ�� ���ೕ ಸ�ೕಕರಣ.”

ಒ��ನ� �ೕಳ�ೕ�ಂದ� ವ� ��ಗಳು �ಂ�ಯುತ �ಗೂ �ಮ� �ಯ �ೕವನ���
ತಮ� �ಯ �ನ� �ಗಳನು�  ಮ�ತು ಪರಸ� ರರನು�  ಅ�ತು�ೂಂಡು ಬದುಕು��ೕ
ಸ�ೕಕರಣ.

 

ಸ�ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳು:

1. ಪ���ವ�ಕವಲ� ದ ಪ�� ��.

2. ಮಂದಗ��ಂದ ನ�ಯುವ ಪ�� ��.
3. �ರಂತರ�� ನ�ಯುವ ಪ�� ��.

4. ಒಮು� ಖ ಪ�� �� ಅಲ� .
5. ಸ�ೕಕರಣ� �ವ���ಕ���.
�ಮ�ದು ���ರ�: �ರತದ �ೕ� ಆಕ �ಮಣ ��ದ ಶಕರು, ��ೕಕರು,

ಗುಜ�ರರು, ಹೂಣರು �ದ�ದ ��ೕ�ಗರು ಉತ�ರ �ರತದ� ���ಂತು
ಶತ�ನಗಳ ��ವ�ಯ� �ರ�ೕಯರ ��ಸ �ೂಂ�ದರು.

 
ಸ�ೕಕರಣದ ಮಹತ� :

1. ಒಂದು ಸಮೂಹದ ��ನ�  ಸಂಸ� ೃ�ಗಳ ಮ�� �ಮರಸ�  ಉಂ�ಗುತ��.

2. ಸಂಬಂಧಗಳು ��ದು ಐಕ� � �ಧ��ಗು�ದು.
3. ಸ�ೕಕರಣ� ��ದಗ�� �ಶ� ತ ಪ��ರ �ೕಡು�ದು.

4. ಸ�ೕಕರಣ� ವ� �� �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳ� ಅಮೂ�ಗ� ಬದ�ವ�ಗಳನು�
ತರು�ದು.
 

��ಂಶ

1. ಸಹ�ರ ಎಂದ� ಒ��� �ಲಸ �ಡು�ದು ಎಂದಥ�.



2. ��ನ� �� ಸಹ�ರ� ��ಥ�ರ�ತ � ���ಂದು ಕ�ಯಲ� ಡುತ��. ಆದ�
��ಥ� �ಧ�ಯೂ ಇ� ಕಂಡುಬರುತ��.

3. ಹಂಬಲ, ಬಯ�, �ಸರು, �ೕ��ಗ�ಸುವ ಉತ� ಟ ಇ�� , ಛಲ, �ಹಸ ಪೃವ��
�ಗೂ � ���ೕಲ�
ಇ� ಸ� ��� �ರಣ�ಗುವ ಮುಖ�  ಅಂಶಗಳು.

4. ಸ� ��ಯು �ಯಮಗ�� ಬದ� ���.

5. ���ಕ ��ಸ ಮತು�  ಪ�ಗ�ಯ� ಸಂಘಷ�ದ �ತ � ಗಣ�ೕಯ�ದುದು.
6. �ೂಂ���ಯು ಸಂಘಷ�ದ ಸಹಜ ಪ��ಮ���.
7. �ೂಂ���ಯು ವ� ��ಗಳ �ಣ� ಅ���ಂದ ಅಥ� ಅ��ಲ� �

ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

8. ವ� ��ಗಳು �ಂ�ಯುತ �ಗೂ �ಮ� � �ೕವನ��� ತಮ� �ಯ �ನ� �ಗಳನು�
ಮ�ತು ಪರಸ� ರರನು�  ಅ�ತು�ೂಂಡು ಬದುಕು��ೕ ಸ�ೕಕರಣ.
 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ಸೂಕ� ಪದಗ�ಂದ ಭ�� ���.

1. �� �� ��ಯ �ೂೕ ಎಂದ� _______ ಎಂದಥ�.
2. ವಸು� ಗಳ �ೂರ���ಗ _______ ಏಪ�ಡುತ��.
3. �ೂಂ���ಯ� ವ� ��ಸ��ಗ _______ ಉಂ�ಗುತ��.

4. ಒಂದು ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಇ�ೂ�ಂದು ಸಂಸ� ೃ�ಯ� ಒಂ�ಗುವ ಪ�� �� _______
ಎ���ೂಳು� �ದು.

II. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���.

1. ಸಹ�ರ ಎಂದ�ೕನು?
2. ಸಹ�ರದ ಪ�ಮುಖ ತತ�  ��ದು?
3. ಸ� ��� �ರಣ�ಗುವ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು�  ���.

4. ಸ�ೕಕರಣದ ಅಥ� ���.
III. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಮೂರು-�ಲು�  �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.

1. �ೂಂ���ಯ ಗುಣ-ಲ�ಣಗಳು ���?



2. ‘ಆ�ೂೕಗ� ಕರ ಸ� ��ಯು ಸ�ಜದ ಒ�ತನು�  ��ಸು�ದು’ ಸ� ��ೕಕ��.
3. ಸ�ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳನು�  ���.

IV. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಏ�ಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.
1. ‘���ಕ �ೕವನದ� ಸಹ�ರ� ಮಹತ� ದ �ತ � ವ�ಸುತ��’ ಈ

�ೕ��ಯನು�  ಸಮ���.

2. ಸಂಘಷ�ದ ಗುಣ-ಲ�ಣಗಳನು�  ���.
ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. ಸಹ�ರದ ಮಹತ�  ��ಸುವ ಒಂದು ಕ�ಯನು�  �ೕ�.

2. ‘�ರತದ ��ಧ ಧಮ�, ��ಗಳ ಜನರ ನಡು�ನ �ೂಂ���ಯು ಏಕ��
�ರಣ���.’ ಚ���.
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ಅ��ಯ- 4 ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಗ�ಕ� (CULTURE AND
CIVILIZATION)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ಸ�ಜ ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�� ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅ�ಯು�ದು.

2. ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು ��ದು�ೂಳು� �ದು.
3. ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಧಗಳು- �ತ ಮತು�  ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ� ವ� ��ಸ ಗ ��ಸು�ದು.
4. �ಗ�ಕ�– ಅಥ�, ಗುಣಲ�ಣಗಳು ಮತು�  �ಧಗಳನು�  ��ದು�ೂಳು� �ದು.

5. ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಗ�ಕ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ ಅ�ಯು�ದು.
 

4.1 �ೕ��:

�ನವ ಸ�ಜದ ��ೕಷ�ಂದ� ಸಂಸ� ೃ�. ಅದು �ನವನನು�  ���ಗ�ಂದ
ಪ���ೕ�ಸುತ��. ಪ�ಕೃ�ಯನು�  ��ಧ �ೕ�ಯ� ಬಳ��ೂಂಡು ಮನುಷ�  ���ತ
ಸಂಗ�ಗ�ಲ� � ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಅಂಶಗ���. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವನು �ನ�ಕ��
�ಗೂ ���ಕ�� ಸ��ಕ �ೕವನದ� ���ರುವ ಎ��  ಅಂಶಗಳನು�
ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಹು���ಂದ ಬಂ�ರು��ಲ� . ಬದ�� ಅದು
�ನವನು ರೂ���ೂಂಡು ಬಂದ ನಡವ��ಯ ಕ �ಮ���. ಈ �ನ� �ಯ� ಸಂಸ� ೃ�
ಎಂದ�ೕನು ಎಂಬುದನು�  ��ದು�ೂ�ೂ�ೕಣ.

 
4.2 ಸ�ಜ ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�� ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

ಶ�ಂ�, �ವ� , ಮ��, ಶ��ೕ� ಇವ�ಲ� ರೂ �� ೕ�ತರು. ಶ�ಂ� ನ
�ತೃ�� ಕನ� ಡ�ದ�, �ವ�  �ಲು�ನ� �ತ�ಡು���, ಮ�� ತ�ಳು
�ತ�ಡು���, ಶ��ೕ� ಉದು� �ತ�ಡು���. ಇವ�ಲ� ರ ��
�ೕ��ದರೂ ಒಂ�ೕ ��ಯ� ಕ�ಯು��ರು���. ಒ��� ಆಟ �ಠಗಳ�
�ಗವ�ಸು���. �ೕ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಜನರು ಒ��� ಕೂ� ಸ�ಜವನು�
ರೂ���ೂಂ���. ಜನರ ಉಡು�, �ೂಡು�, ��-�ರ��ರ, �ತುಕ�,
ಇ�ಲ� � ಸಂಸ� ೃ� ಎ���ೂಳು� ತ��.

ಸ�ಜ ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ� ಒಂ�ೕ �ಣ� ದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. �ನವ
ಸ�ಜದ� ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಪ�ಮುಖ �ತ � �ವ��ಸು���.



ಮಗು�� ತಂ�, ��, ���ೂ�ಯವರು, ��ಕರು, �� ೕ�ತರು ಮತು�
ಸ�ಜದ�ರುವ ಇತ� ಜನರು ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಕ�ಸು���. �ೕ� ಮಗು �ನು
��ಸುವ ಸ�ಜ�ಂದ�ೕ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಕ�ಯುತ��. ಆದ� �ಂದ ಸ�ಜ ಮತು�
ಸಂಸ� ೃ� ತುಂ� ಹ��ರದ ಸಂಬಂಧವನು�  �ೂಂ��. ಸಮು�ಯ ಮತು�  ಸ�ಜ�ಂದ
�ೕ�-�ೕ�ಗಳು, ನಡವ��, ವತ��, �ೕವನ �ಶಲ� ಗಳನು�  ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು
ಕ�ತು�ೂಳು� ���. ಇ� �ಂಸ� ೃ�ಕ ಅಂಶಗ�ೕ ಆ��.

 

4.3 ಸಂಸ� ೃ� ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು:

ಅಥ�: ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವ ಸ�ಜವನು�  ��ೕಮಂತ�ೂ�ಸುತ��. ಜನರು ವ��ಸುವ
�ೕ��ೕ ಸಂಸ� ೃ�. �ಲ� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ��ಣ�� ಸ�ಸ�ನ�ದ
ಅಥ�ದ� ಬಳಸು���. ‘ಸಂಸ� ೃ�’ ಎಂಬ ಕನ� ಡ ಪದ� ಆಂಗ�  ಪದ�ದ ‘Culture’ �ಂದ
ಬಂ��. ಆ ಪದ� ‘Colere’ ಎಂಬ �� �� ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ಎಂದ� ಉಳು�
�ಡು ಎಂಬ ಅಥ� ಬರುತ��. ಮಧ� ಯುಗದ �ಲದ� ಉತ�ಮ ��
��ಯು�ದನು�  ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗು��ತು� . �ಲಕ ��ೕಣ ಸಂಸ� ೃ�ಯು
��ನ� �ದ ಅಥ�ಗಳನು�  ಪ�ದು�ೂಂ�ತು. ಚ�ತ ��ರರು ಉನ� ತ �ಧ�ಗಳನು�  ಸಂಸ� ೃ�
ಎಂದು ಕ�ದರು. ಇ�ಲ� � ಒಂದು �ೕ� ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ತಮ�  ��ಯ� �ವ�ಸಲು
ಪ�ಯ��ಸುತ��. ಆದ� ಸಂಸ� ೃ�� �ಣ� ಪ��ಣದ �����ಂದನು�  �ೕ�ಲ� . ��ಧ
ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ��ಧ �ೕ�ಯ ����ಗಳನು�  �ೕ���.
 
ಸಂಸ� ೃ�ಯ ����ಗಳು:

1. ಇ. �. �ೖಲರ �ವರ ಪ��ರ: “�ನ. ನಂ��, ಕ�, �ನೂನು, �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು,
ಪದ� �ಗಳು ಮತು�  ಸ�ಜದ ಸದಸ� �� �ನವನು ಗ��ರುವ ಎ��  ಇತರ
�ಮಥ� �ಗಳು ಮತು�  ಅ���ಯಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಸಂ�ೕಣ� ರೂಪ�ೕ
ಸಂಸ� ೃ�”.

2. �. ಮ��ೂೕ��ರವರ ಪ��ರ: “ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವ ತನ�  ಗು�ಗಳನು�  ��ಸುವ
�ಧ� ಮ”.

3. ಆಂ�ೂೕ� ��� �� ರವರ ಪ��ರ: “ಒಂದು ���ಷ�  ಸಮೂಹದ ��ಷ�  ಲ�ಣಗಳು
ಎ��ರುವ �ಲ� ಗಳು, �ಯಮಗಳು ಮತು�  ��ಕ ವಸು� ಗಳು ಸಂಸ� ೃ� ಎ�ಸುತ��”.
 

ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಲ�ಣಗಳು

1. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಕ���ಂದ ಉಂ�ಗುತ��.



� ೃ
2. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ವ��ವ��ಗುತ��.
3. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ರಂತರ�ದುದು.

4. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಬದ�ವ��ಗುವಂತಹುದು.
5. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವ�� ��ಷ� �ದುದು.

6. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಹಂ��ೂಳ� ಲ� ���.
7. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಅಖಂಡ�ದುದು.
ಈ ����ನಗಳನು�  ಪ��ೕ���ಗ �� ಸ�ಜದ ಸದಸ� ��ದು� �ೂಂಡು ಕ�ತ
ಮತು�  ನಮ�  ಪರಂಪ�ಯ� ರೂ���ೂಂಡ ಅಂಶಗ�ೕ ಸಂಸ� ೃ����.

 
1. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಕ���ಂದ ಉಂ�ಗುತ��:

�� ನಮ�  ಮ�ಯ� ಅಮ� , ಅಪ� , ಅ��, �ತ, �ಕ� ಪ� , �ಕ� ಮ� , ಅ��, �ವ, ಅಣ� ,
ತಮ� , ಅಕ� , ತಂ� ಇವ�ಲ� ರನೂ�  �ೂೕ� �ತ�ಡು�ದು, ನ�ಯು�ದು, ಊಟ
�ಡು�ದು, ಆಟ�ಡು�ದು, ಇ�ಲ� ವನೂ�  ಕ�ಯು��ೕ� ಅಲ� �? ಇ�ೕ ಸಂಸ� ೃ�
ಅಂದ� �� ನಮ�  ಸುತ�ಮುತ��ನ ಜನ�ಂದ ಕ�ಯು��ಲ� � ಸಂಸ� ೃ�
ಎ���ೂಳು� ತ��. ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ���ಕ ಸಂಪಕ��ಂದ �ತ ��ೕ ಕ�ಯಲು
�ಧ� �ಗುತ��. ಆದ� �ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಕ���ಂದ ಉಂ�ಗು��� ಎಂದು ಸ� ಷ� ��
�ೕಳಬಹುದು.
 
2. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ವ��ವ��ಗುತ��:

ನಮ�  �ಂ�ನವರು ಅಂದ� ಅ��-�ತ ��ದ� ನು�  ಅಪ�  ಅಮ�  ಅನುಸ��ದ�. ಅಪ�
ಅಮ�  ��ದ� ನು�  �� ಅನುಸ�ಸು��ೕ�. ಆದ� �ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಒಂದು
�ೕ���ಂದ ಇ�ೂ�ಂದು �ೕ��� ವ��ವ�ಯಗುತ��. ಇ�ೂಂದು �ರಂತರ
ಪ�� �����. ಆದ� �ಂದ �ನವನ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ತ����ಂದ ತ����
ವ��ವ��� ��ದು ಬಂ��. �ಂಟ� ರವರು �ೕಳುವಂ� ಒಂದು
ತ����ಂದ ಇ�ೂ�ಂದು ತ���� �� ಬರುವ ���ಕ ಪರಂಪ��ೕ
ಸಂಸ� ೃ�. ಉ�ಹರ�� ಯು��, ಸಂ��ಂ�, � �� ಮ�, ರಂ��,ಊರಹಬ� ಗಳು
ಎ��  �ೕ��ಯವರು ಆಚ�ಸು�ದು. ಕಂಡುಬರುತ��.

 
3. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ರಂತರ�ದುದು:



�ತು-ಕ�, ನ�-ನು�, ವತ�� ಊಟ, ಬ�� ಮುಂ�ದ� ನಮ� �ೕ�ೕ
�ೕಕು. ಆದುದ�ಂದ �� ಎ��  ��ರಗಳನು�  �ಂ�ನವ�ಂದ ಕ�ತು
ರೂ���ೂಂಡು ಬಂ���� ಅ�ೕ �ೕ� ಮುಂ�ನ �ೕ��� ಕ�ಸ��ೕ�.
ಆದ� �ಂದ ಸಂಸ� ೃ� ಎಂ�ಗೂ ಮು�ಯದ ಪ�� ��, ಅ���ಲ�ಂದಲೂ ಆಧು�ಕ
�ಲದವ�� ಎ��  ಅಂಶಗಳನು�  ತನ� � �ೕ��ೂಂಡು ಸ��ಲ ��ಯು��ರುವ ಒಂದು
�ತ��ೕ ಸಂಸ� ೃ�. ಉ�ಹರ�� ಮದು� ಎನು� ವ ಸಂ��ರ ���ೕನ �ಲ�ಂದ
ಇಂ�ನವ�� ಎಲ�  ಸ�ಜಗಳ�ಯೂ �ೂೕಡು��ೕ�, ಆದ� �ಡುವ ��ನ
ಬದ�ವ���ರಬಹುದು, ಅ�ೕ �ೕ� ಹಬ� ಗಳು. ಸಂಸ� ೃ� ಒಂದು ತ����ಂದ
ಮ�ೂ�ಂದು ತ���� ಹ�ದು ಬರುತ��.

 

4. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಪ�ವತ���ೕಲ�ದುದು:
ಪ�ವತ�� ಎಂದ� ಬದ�ವ� ಇದು �ೖಸ��ಕ �ಯಮ ಸಂಸ� ೃ�ಯು

ಬದ�ವ�ಯ ���ವ �ೂಂ�ದು�  �ಲ ಮತು�  ಪ����ಗ�� ಅನುಗುಣ��
ಪ�ವತ���ಗು��ರುತ��. ���ೕನ �ಲ�ಂದ ಇಂ�ನ �ಲದವ�� ��ಬಂದ
ಸಂಸ� ೃ�ಯ� �ಲ�� ತಕ� ಂ� �ಕಷು�  ಬದ�ವ���ರು�ದನು�  ��
�ಣಬಹು���. ಸಂದಭ��� ತಕ� ಂ� �ೂಸ �ೂಸ ಅಂಶಗಳನು�  ತನ� �
ಅಳವ���ೂಳು� �� ಬಂ��. ಆದ� �ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಪ�ವತ���ೕಲ�ದುದು ಎಂದು
�ೕಳಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� �ಂ�ನ �ಲದ� �ರ�ೕಯ ಮ��ಯರು
�ೕ�ಯನು�  ಉಡು��ದ� ರು. ಈಗ ದು��� ಅನುಕೂಲಕರ�ದ �ೕ�� ��ಂ�
�ೕಶ�� ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  �ೂಡು�ದು ಕಂಡುಬರುತ��.

 
5. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವರ� �ತ � ಕಂಡು ಬರುತ��.

ಸಂಸ� ೃ� �ನವರನು�  ಇತರ �ೕ�ಗ�ಂದ ಪ���ೕ�ಸುವ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ���.
�ನವ ಕ�ಯುವ �ಮಥ� �ವನು�  �ೂಂ���. ��, �ನ, ನಂ��ಗಳು,
ಪದ� �ಗಳು, ಕ�, ತಂತ ��ನ, ಆದಶ� ಮತು�  �ಯಮಗಳನು�  ಸ�ಜ�ಂದ
ಕ�ಯು���. ಆದುದ�ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವರ� �ತ � ಕಂಡುಬರುತ��.

 
6. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಹಂ��ೂಳ� ಪ���:

ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಒಬ�  ವ� ��. ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಥ� ಸಮು�ಯದ ಜನ
ಇತರ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳು� ����. ಇದು ��ೂಬ� ರ �ೖಯ��ಕ ಆ���ಗ�
ಸಮೂಹ ಅಥ� ಸ�ಜದ ಆ�����. ಆ�ರ-��ರ, ಪದ� �ಗಳು, �ಲ� ಗಳು,
�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು, ಆದಶ�ಗಳು ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ಒಂದು ಗುಂ�ನ ಜನ



ಮ�ೂ�ಂದು ಗುಂ�ನ �ೂ� ಹಂ��ೂಳು� ���. ಉ�ಹರ�� �ಗಲ�ಂದ �ರತ��
����, ಚೂ��� �ದ�ದ�ಗಳು ಪ�ಚಯ�ದ�.

 

7. ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಅಖಂಡ�ದುದು:
ಸಂಸ� ೃ� ��ನ�  �ಂಸ� ೃ�ಕ ಅಂಶಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ�ದು�  ಅ�ಗಳ ನಡು�

�ೂಂ��� ಸಂ�ಜ� �ಡಲ� ���. ಇದು ಸಮಗ���ದು�  ��ಧ ಅಂಶಗಳು
ಮತು�  ಘಟಕಗಳ ನಡು� ಸಮನ� ಯ� ಇ�. �ಂಸ� ೃ�ಕ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ� ರ
ಅವಲಂ�ತ��ದು�  �ರಕ�� �ಯ��ವ��ಸು���. ಆದ� �ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�
ಒಂದು ಅಖಂಡ ವ� ವ��  ಎಂದು ಕ�ಯ���. ಉ�ಹರ�� ಕುಟುಂಬ, ��,
���ಲಯ ಎ��  ಕ�ಯೂ �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳನು�  ��ಸ�ೕ�ಗುತ��. ಇ�ಲ� �
���ನ ��ಯಂ� ಪರಸ� ರ ಹ�ದು�ೂಂ��.

�ೕ� ಸಂಸ� ೃ�ಯು ��ಷ�  ಲ�ಣಗ�ಂದ ಕೂ�ದು�  ಅದರ ���ವವನು�
ಅಥ����ೂಳ� ಲು ಉಪಯುಕ����. ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ೕ�ನ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�
ಗಮ�� ಒ����� �ೕ� �ೕಳಬಹುದು. ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ೖ�ಧ� ಮಯ��ರು�ದು.
���ೕ ಜ�ಂಗ. ��, ಧಮ�, ಅನುಸ�ಸುವ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ��ೕಷ� �ಂ�ಗ�.
ಕ�ಷ� �ಂ�ಗ� ಕ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ಏ�ಂದ� ವ� ��ಯು �ನು ��ಯುವ
ಪ�ಸರದ� ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ರೂ���ೂಳು� ���. �ಲ� ಪಟ� ಭದ� ��ಸ��ಗಳು ತಮ�
ಅನುಕೂಲ��� ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಬದ�ವ�� ಒಳಪಡು��ಲ� . ಅದು ��ಗಲೂ
ಒಂ�ೕ �ೕ� ಇರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುತ��. ಆದ� ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಚಲನ�ೕಲ�ದುದು.
���ಕ, ಆ��ಕ ಪ����ಗಳು ಬದ�ದಂ� ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಬದ�ಗುತ��.
ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಕು�ತು ಅಧ� ಯನ �ಡು�ಗ ���ೕ ���ಗ�ಹಗ�ಲ� �ೕ
ಮುಕ�ಮನ���ಂದ ಅಧ� ಯನ �ಡ�ೕಕು. �ೕ� ವಸು� �ಷ� �ದ ಅಧ� ಯನದ ಮೂಲಕ
ಗುಣ ಲ�ಣಗಳನು�  ಚ���ದ ನಂತರ ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಧಗಳನು�  ಚ���ೂೕಣ.

 
4.4 ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಧಗಳು:

ಅ�ೕಕ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಮತು�  �ನವ�ಸ��ಜ� ರು ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಎರಡು
�ಗಗ�� �ಂಗ���� ಅ�ಗ�ಂದ�:

 
ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಧಗಳು

1. �ತ ಸಂಸ� ೃ�
2. ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ�



 
1. �ತ ಸಂಸ� ೃ�: �ತ ಎಂದ� ಮೂತ� ಸ� ರೂಪದು� . ಇಂ��ಯಗ�� �ೂೕಚರ�ಗುವ,
ಸ� ��ಸಲು ಮತು�  �ೂೕಡಲು �ಧ� �ರುವ ���ೕ �ನವ ���ತ ವಸು� ಗಳನು�
ಅ�ವ� ��ಗಳನು�  �ತ ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

�� ಬಳಸುವ, �ೂಂ�ರಬಹು�ದ ರೂ��ರುವ ಉ����ರುವ ಪ���ಂದೂ
�ತಸಂಸ� ೃ� ಎ���ೂಳು� ತ��. ಉ�ಹರ�� ಕಟ� ಡ, ಯಂತ �ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು,
����ಗಳು ಪ���ಂದು �ತಸಂಸ� ೃ� ಎ���ೂಳು� ತ��.
2. ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ�: ಅ�ತ ಎಂದ� ಇಂ��ಯಗ�� �ೂೕಚರ�ಗದು� ,
ಅಮೂತ��ದದು� . ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದ� ಇಂ��ಯಗ�� �ೂೕಚರ�ಗ�ಯೂ
�ನವನ ���ಕ, ಆ��ಕ �ೕವನದ �ೕ� �ಕಷು�  ಪ��ಮ �ೕರುವ
��ಂತಗಳು, �ಲ� ಗಳು, ಆ�ರ-��ರಗಳು ಇ��� ಇ�ಗಳನು�  ��ಧ ರೂಪದ�
ಪ�ಕ�ಸಬಹುದು, ಆಚ�ಸಬಹುದು ಆದ�, ವಸು� �ನ ರೂಪದ� �ೂೕ�ಸಲು �ಧ� �ಲ� .
ಅದು ನಮ�  ಇ�ೕ ವ� ��ತ� ದ ಮೂಲಕ �ೂರ�ೂಮು� ���ರುತ��. ಉ�ಹರ��
��ಯ ಬಳ�, ಆಂ�ಕ ಚಲ�, ಇತರರ � ��ಗ�� ಪ��� ��ಸುವ ��ನ ಇ���.

�ತ ಸಂಸ� ೃ�ಯು �ನವ ಸಮು�ಯದ ಅಂತ�ತ� ವನು�  ಪ����ಸುತ��,
ಉ�ಹರ��: ��, ನಂ��, ಆಚರ�ಗಳು, ರೂ� ಸಂಪ��ಯಗಳು,
��� ದಶ�ಗಳು, ���ಂತಗಳು, ��ತ� , ಕ�, ಮುಂ�ದ�ಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂ��.

 
4.5 �ಗ�ಕ�ಯ ಅಥ�, ಗುಣಲ�ಣಗಳು ಮತು�  �ಧಗಳು.

�ಗ�ಕ�ಯ ಅಥ�:

�ತ ಮತು�  ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ� ಪ�ಕಲ� �ಗಳಂ��ೕ ಸ�ಜ�ಸ��ದ� �ಗ�ಕ�
ಎನು� ವ ಪ�ಕಲ� � ಇ�. ಈ�ಗ�ೕ ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಬ�� �ಕಷು�
��ದು�ೂಂ�ರು�ದ�ಂದ �ಗ�ಕ�ಯ ಬ�� ಅ�ತು�ೂಳ� ಬಹುದು.

�ಗ�ಕ�ಯನು�  ಆಂಗ�  ��ಯ� ‘���ೖ�ಶ�’ ಎಂದು ಕ�ಯು���
ಇದು �� �� ��ಯ ���� ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ����
ಎಂದ� ನಗರ, ���ೖ�ೕಶ� ಎಂದ� �ಗ�ಕ� ಎಂಬಥ�. ಆದ� �ಂದ ನಗರ�ಂದ
��ರಂಭ�ಗು��ೕ �ಗ�ೕಕ�. ಸಂಘ�ತ ನಗರ�ಂದರ ಜನರ �ೕವನ
��ನವನು�  �ೂೕ�ಸು��ೕ �ಗ�ೕಕ�.

ಒ����� �ಗ�ೕಕ� ಎಂದ� �ನವನು �ೖಸ��ಕ ಸಂಪನೂ� ಲಗಳ �ೕ�
ಮತು�  ತನ�  ���ಕ �ೕವನದ �ೕ� ��ತ ��ಸಲು ರೂ���ೂಂ�ರುವ ಒಂದು
�ಜ�ಬದ�  ತಂತ ��ೕ �ಗ�ಕ� ಎನ� ���.



�ಗ�ಕ�ಯ ����ನಗಳು:
��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� ರವರುಗಳ ಪ��ರ “ನಮ�  ಗು�ಗಳನು�  ��ಸಲು ಇರುವ

�ಧನ ಮತು�  ಉಪಕರಣಗಳನು�  �ಗ�ಕ�ಯು ಒಳ�ೂಂ��”.

�ೂೕಲ� � �ೖಸರ ್ ರವರು “�ಗ�ಕ�ಯನು�  ಸಂಸ� ೃ�� ಅಥ�ದಂ��ೕ
�ನವನ ಎ��  �ಧ�ಗಳ ಪ���ಂಬ ಎಂ���”.

 

�ಗ�ಕ�ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:

�ಗ�ಕ�ಯನು�  ಸ��� ಅಥ����ೂಳ� �ೕ�ಂದ� ಅದರ ಲ�ಣಗಳನು�
��ಯು�ದು ಮುಖ�  ಅ� ���ಂದ�.

�ಗ�ಕ�ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:
1. �ಗ�ಕ�ಯು �ತ ವಸು� ಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ��
2. �ಗ�ಕ� ಸ� ಮುನ� �ಯುಳ� ದು�
3. �ಗ�ಕ�ಯನು�  ಅ�ಯಬಹು���
4. �ಗ�ಕ�ಯು �ಂ��ಕ�ದುದು ಮತು�  ಉಪಯುಕ��ದುದು
 

1. �ಗ�ಕ�ಯು �ತ ವಸು� ಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ��:
�ಗ�ಕ� ಸ�ಜದ�ರುವ ಅ�ೕಕ ��ಕ ವಸು� ಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ��,

ಆದ� �ಂದ ಆ� ಬ� �ರವರು �ಗ�ಕ�ಯನು�  �ತ ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದು ಕ�ಯು���.
�ಗ�ಕ� �ಳವ���ಂ�� ತಂತ ��ನ� �ಳವ�����. ಉ�ಹರ��:
�ೖ� �ೖಟ�, ಕಂ��ಟ�, ಮುದ�ಣಯಂತ �, �ೕ�ರು �ಹನ, ಮುಂ�ದ�
ಇ�ಗಳ �ೂ�� �ನವನ ಅ��ಕ, ���ಕ, �ೖ��ಕ, �ಜ�ೕಯ, �ೖದ� �ೕಯ
ವ� ವ�� ಗಳು ಅ�ವೃ�� �ೂಂ��, �ೂ�� ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು ಅ�ವೃ���ಗು���,
ಉ�ಹರ�� ��, ��ೕಜು, ��ಂಕು, �ೕವ�� ಕಂಪ�ಗಳು ಆಸ� ��
ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

 
2. �ಗ�ಕ� ಸ� ಮುನ� �ಯುಳ� ದು� :

�ಗ�ಕ�ಯು ಸ� ಮುನ� �ಯು��ರುತ��. ಉ�ಹರ�� ���ೕಣ ರ��ಗಳು
ಮ��ನ ರ��, ಜ� ರ��, �ಂಬರು ರ�� ನಂತರ ��ಂ� �ಂ� �� ರ�� ಈ
ಬದ�ವ�ಗಳು �ಗ�ಕ�ಯ ಮುನ� �ಯನು�  ಸೂ�ಸುತ��.



 
3. �ಗ�ಕ�ಯನು�  ಅ�ಯಬಹು���:

�ಗ�ಕ�� �ರಣ�ದ ವಸು� ಗಳನು�  ಅ�ಯಬಹು���, ಉ�ಹರ��
ಎ��ನ��, �ೖಕ�, �ೕ�ರು�ೖಕ� ಮತು�  �ರು, ಹಡಗು, ��ನ,
ಮುಂ�ದ�ಗಳ� ��ದು ಎಷು�  �ೕಗ�� ಚ�ಸಬಲ� � ಎಂಬುದನು�
ಸುಲಭ�� ಅ�ಯಬಹುದು.

 

4. �ಗ�ಕ�ಯು �ಂ��ಕ�ದುದು ಮತು�  ಉಪಯುಕ��ದುದು:
�ಗ�ಕ�ಯು �ನವನ �ೕವನ�� �ಂ��ಕ�ದುದು ಮತು�

ಉಪಯುಕ��ದುದು ಆ��, ಆಧು�ಕ ಸ�ಜದ� �ೕ��, ದೂರದಶ�ನ,
ದೂರ��, ವತ��ನ ಪ���, ��ೖ� �ೕ�, ಅಂತ��ಲ�ಲ� � ಬದುಕು�ದು
ಕಷ� �ದ�  ಎಂಬಂ���.

 

4.6 ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಗ�ಕ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ:

�ಗ�ಕ� ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�ಗ�ರಡು �ನವ ���ತ�ದ�ಗಳು. ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�
�ಗ�ಕ�ಗಳ� �ಣಬರುವ ವ� ��ಸದ �ೂರ��ಯೂ ಅ� ಪರಸ� ರ ಸಂಬಂಧ
�ೂಂ��. �ೕ�ಂದ�:

1. �ಗ�ಕ�ಯು ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರು�ದು. ���ೕ
�ಗ�ಕ�ಯ �ೕ� ಸಂಸ� ೃ� ತನ�  ವಚ�ಸ� ನು�  �ೕರು�ದು. �ಲ� ವಸು� ಗಳು
�ಂಸ� ೃ�ಕ �ಗೂ �ಂ��ಕ ಅಂಶಗ�ರಡನೂ�  ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಉ�ಹರ�:
���

2. �ಗ�ಕ�ಯು ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಹಕ���. ಧ� �ಮುದ�ಣ, ಗ �ಂ�ಲಯದ
ಮೂಲಕ ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಹಕ���.

3. ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  �ಗ�ಕ�ಯು ಪ���ಸ�ೂ�ಸಬಲ� ದು. �ಗ�ಕ� ಪ�ಸರ�
ನಮ�  �ಂತ�ಗಳು, �ಲ� ಗಳು, �ೖ�ಕ�, ��ೕ�, ಉ�ಶಗಳು
�ದ�ದು�ಗಳ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರಬಲು� ದು.
 

��ಂಶ

1. ನಮ�  ಉಡು�, �ೂಡು�, ��-�ನ��ರ, �ತುಕ� ಇ�ಲ� � ಸಂಸ� ೃ�
ಎ���ೂಳು� ತ��.



2. ಸಂಸ� ೃ� ಪದದ ಆಂಗ� ರೂಪ�ದ ಪದದ ‘Culture’ ಪದ� ‘Colere’ ಎಂಬ
�� �� ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ಅಂದ� ಉಳು� �ಡು ಎಂಬ ಅಥ�.

3. ಇ. �. �ೖಲರ ್ ರವರು “�ನ. ನಂ��, ಕ�, �ನೂನು, �ೖ�ಕ, �ಯಮಗಳು
ಪದ� �ಗಳು ಮತು�  ಸ�ಜದ ಸದಸ� �� �ನವನು ಗ��ರುವ ಎ��  ಇತರ
�ಮಥ� �ಗಳು ಮತು�  ಅ���ಯಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಸಂ�ೕಣ� ರೂಪ�ೕ
ಸಂಸ� ೃ�” ಎಂ���.

4. �ತ ಮತು�  ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ�ಯು ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಎರಡು �ಧಗಳು.
5. �ನವನು �ೖಸ��ಕ ಸಂಪನೂ� ಲಗಳ �ೕ� ಮತು�  ತನ�  ���ಕ �ೕವನದ

�ೕ� ��ತ ��ಸಲು ರೂ���ೂಂ�ರುವ ಒಂದು �ಜ�ಬದ�  ತಂತ ��ೕ
�ಗ�ಕ� ಎನ� ���.

6. �ಗ�ಕ�ಯನು�  ಆಂಗ�  ��ಯ� ���ೖ�ೕಶ� ಎಂದು ಕ�ಯು���.
ಇದು �� �� ��ಯ ���� ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದ�ಂದ ಬಂ��.

7. �ಗ�ಕ�ಯು ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರು�ದು. ���ೕ
�ಗ�ಕ�ಯ �ೕ� ಸಂಸ� ೃ� ತನ�  ವಚ�ಸ� ನು�  �ೕರು�ದು. �ಲ� ವಸು� ಗಳು
�ಂಸ� ೃ�ಕ �ಗೂ �ಂ��ಕ ಅಂಶಗ�ರಡನೂ�  ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��.
 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:
1. ಸಂಸ� ೃ�ಯು _______ �ಂದ ಉಂ�ಗುತ��.
2. ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  _______ ಮತು�  _______ �ಧಗ�� �ಂಗ�ಸ���.

3. �ಗ�ಕ� ಮತು�  _______ ಗ�ರಡು �ನವ ���ತ�ದ�ಗಳು.
4. �ಗ�ಕ�ಯು _______ �ಹಕ���.

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದ�ೕನು?
2. ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಧಗ���?

3. �ಗ�ಕ� ಎಂದ�ೕನು?
4. �ಗ�ಕ�ಯ ���ದರೂ ಎರಡು ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. �ತ ಮತು�  ಅ�ತ ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದ�ೕನು?



� � ೃ
2. ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಎರಡು ಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.
3. ಸಂಸ� ೃ� ಎಂದ�ೕನು? ಅದರ �ಧಗಳನು�  ಬ���.

4. �ಗ�ಕ�ಯ ���ದರೂ �ಲು�  ಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.
 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:
1. ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.
2. ಸ�ಜ ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�� ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು�  ಚ���.

3. �ಗ�ೕಕ� ಎಂದ�ೕನು? ಅದರ ಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.
4. ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಗ�ಕ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು�  ಬ���.

 
ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ಮ�  ಊ�ನ� ಇರುವ ಜನರ ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಬ�� �ಮ�  ��ಕರ� �ೕ�
��ದು�ೂ��.

2. �ಗ�ಕ�ಯ �ಧಗಳ ಬ�� ��� ಸಂಗ ���.
3. �ಮ�  ಊ�ನ� ನ�ಯುವ ಹಬ� ಗಳ �ಸರನು�  ಪ�� ��.
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ಅ��ಯ 5 ���ೕಕರಣ (SOCIALIZATION)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ���ೕಕರಣದ ಅಥ�ವನು�  ��ಯು�ದು.

2. �ೖ�ಕ �ೕ��ದ �ನವನು ���ಕ �ೕ��ಗು�ದು �ೕ�ಂದು ಅಥ�
���ೂಳು� �ದು.

3. ಮಕ� ಳು �ವ �ವ ಹಂತದ� �� ಮತು�  ��ಣ, ಪ�ಯು��� ಎಂಬುದನು�
��ದು�ೂಳು� ��ೕ�.

4. ���ೕಕರಣದ ���ಗಳನು�  ��ದು ಚ���ೂೕಣ.

 
5.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ, ಈಗ ��ಂದು ��ಗಳ ಕ�ಯನು�  �ೕ�ೂೕಣ ಎರಡು ��ಮ�ಗಳು ��
���ಂದ �ೕಪ�ಡುತ��. ಒಂದು ��ಯು ಋ�ಗಳ ಆಶ �ಮದ� ��ಯುತ��.
ಮ�ೂ�ಂದು ��ಯು ಕಳ� ರ ಗುಂ�ನ� ��ಯುತ��, ಎರಡು ��ಗಳು ��ಯುವ
ಪ�ಸರ� �ೕ� �ೕ���ರುತ��. ಋ�ಗಳ ಗುಂ�ನ� ��ದ ��ಯು ��ದರೂ
ಅ��ಗಳು ಬಂ�ಗ ಬ��. ಕು�ತು�ೂ�� ಎಂದು ಸತ� �ಸುವ �ತುಗಳನು�  ಆಡುತ��. ಕಳ� ರ
ಗುಂ�ನ� ��ದ ��ಯು ಅ��ಗಳು ಬಂ�ಗ �ೂೕಚು, �ೂ�, ಬ� ಎನು� ವ
�ತುಗಳನು�  ಆಡುತ��. �� ಈ ಎರಡು ��ಗಳ ವತ��ಯ� ವ� ��ಸವನು�
�ಣಬಹುದು. ಏ�ಂದ� ಈ ಎರಡು ��ಗಳು ���ರುವ ಪ�ಸರ �ೕ� �ೕ����.
ಅ� ಕ��ರುವ ನಡವ��ಗಳು ಸಹ �ೕ� �ೕ����. ಅಂದ� ���ಗಳು, ಪ�ಗಳು,
��ಸುವ ಪ�ಸರ�� ಅನುಗುಣ�� ಹಂತ ಹಂತ�� ��ಯುತ��. ���ೕ
�ನವನೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತ�� ತನ�  ನಡವ��ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� ���. ಈ
ಪ�� ��ಯನು�  �� ���ೕಕರಣ ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು ಅಂದ�, ಮಗು�ಂದು
ಹು��ದ �ೕ� ���ಕ �ೕ��� ಪ�ವತ�� �ೂಂದುವ ಪ�� ���ೕ
���ೕಕರಣ ಎ����ೂಳು� ತ��.
 

5.2 ���ೕಕರಣದ ಅಥ�:

���ೕಕರಣ ಎಂಬ ಪದವನು�  �ದಲ ��� 1828 ರ� ಇಂ��ೕ� ��ತ� ದ�
ಬಳಸ��ತು. ಇದನು�  ಸ�ಜ����ೕಯ ಅಥ�ದ� ಬಳ�ದ �ೕ�� �. ��. �ೕ�
ಮತು�  �. ��. ಕೂ�ಯವ�� ಸಲು� ತ��.
���ೕಕರಣದ ����ಗಳು:



ಆ� ಬ�� ಮತು�  �� �� ರವರ ಪ��ರ “ವ� ��ಯು ಗುಂ�ನ ಪ��ಣಕಗ��
�ೂಂ��ೂಂಡು ವ��ಸು�ದನು�  ಕ�ಯುವ ಪ�� ��� ���ೕಕರಣ” ಎನು� ವರು.

�ೕಟ� ವ�� � �ವ�ಸುವಂ�, “���ೕಕರಣ� ಸಂಸ� ೃ� ಸಂರಚ�ಯ
ಪ�� ����ದು�  ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ���ಕ ಸಮೂಹಗಳ �ಯಮ ಮತು�
ಆಚರ�ಗಳನು�  ಕ�ತು�ೂಳು� ���”. �ೕ�ನ ����ನಗಳನು�  ಗಮ��ದ�, “�ನವನ
ಮೂಲಭೂತ ಪ�ವೃ��ಗಳು ಮತು�  �ಯ�ಗಳನು�  �ಯಂ��ಸುವ ಪ�� ���ೕ
���ೕಕರಣ” ಎ���ೂಳು� ತ��.

 
5.3 ���ೕಕರಣದ ಮಹತ�

���ೕಕರಣದ ಅಥ� ಮತು�  ����ನಗಳನು�  ��ದು�ೂಂಡ �ೕ�
���ೕಕರಣ ಇಲ� �ದ� � ಏ�ಗುತ�� ಎಂಬ ಪ��� ಬರುತ��. ���ೕಕರಣದ ಪ�� ���
ಒಳಪಡದ ವ� ��ಯು �ನು ��ಸುವ ಸಮು�ಯದ ಅಥ� ಸಂಸ� ೃ�ಯ ��, ಅಂ�ಕ
ಚಲ�, ನಂ��ಗಳು ಮತು�  �ಲ� ಗಳನು�  ಕ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ಆದ� �ಂದ ��ಗಳು
���ೕಕರಣದ ��ಮುಖ� �ಯನು�  ��ಯು�ದು ಅವಶ� ಕ. ಅ� ���ಂದ�,
1. ವ� ��ತ� ದ �ಳವ��� ಸ�ಯಕ�ದುದು: ���ೕಕರಣ� ವ� ��ಯ ವ� ��ತ� ವನು�

��ಸುತ��. ಉ�ಹರ�� ಆ�ೂೕಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಧೃಡ�ಗಬಹುದು.

2. ���ೕಕರಣ ತರ�ೕ� �ೕಡುತ��: ���ೕಕರಣ� ಸ�ಜದ� ಮಕ� ��
ತರ�ೕ� �ೕ� ಅವ�� �ೕವನ ನ�ಸುವ ಕ�ಯನು�  ಮನದಟು�  �ಡುತ��.

3. ಉ�ಶಗಳ ಈ�ೕ��� ಸ�ಯ: ���ೕಕರಣ� ವ� ��ಗ�� ಆ� ಮತು�
ಗು�ಗಳನು�  ಸ�ಜ�� ಧ�� ಬರದಂ� ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ಸ�ಯ �ಡುತ��.

4. ಸ� ಪ�ಕಲ� � ��ಯುತ��: ಪ���ಬ� �ಗೂ ಸ� ಪ��ಯು ಅವಶ� ಕ�ದುದು. �ನು
�ರು? ಸ�ಜದ� �ನು ವ�ಸ�ೕ�ದ �ತ ��ೕನು? ರೂ���ೂಳ� �ೕ�ದ
ಗುಣಗಳು ���? ಕ�ಯ�ೕ�ದ �ಲಸಗ�ೕನು? �ದ�ದ�ಗಳನು�
ಅ�ತು�ೂಳ� ಲು ���ೕಕರಣ �ರ�ಗುತ��.

5. ���ೕಕರಣ� ವೃ�� ಸಂಬಂ�ತ�ದುದು: ವೃ�� �ವ�ಹ�ಯ�ಯೂ
���ೕಕರಣ ಸ�ಯಕ���. ನಮ�  ಕುಟುಂಬದ� �� ತಂ�ಯರು
�ೖ�ೂಂ�ರುವ ವೃ��ಯು ಮಕ� ಳ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರು�ದು. ���ೕಣ
ಸ�ಜಗಳ� �ಯ� ಂ�ಯರು ಅನುಸ�ಸುವ ವೃ��ಯನು�  ಮಕ� ಳು
ಮುಂದುವ���ೂಂಡು �ೂೕಗುವ �ಧ� � ����ರು�ದು.

6. ���ಕ �ತ �ಗಳ �ವ�ಹ�ಯ� ಸಹ��: ಪ���ಬ�  ವ� ��ಯು �ೕವನದುದ� ಕೂ�
ಹಲ�ರು ���ಕ �ತ �ಗಳನು�  �ವ��ಸ�ೕ�ಗು�ದು. ಈ �ತ �ಗಳು �ೕ�
�ಯ�ವ�ಗಳ ಸುತ� ��ಯಲ� ���. ���ೕಕರಣ� ಈ �ಯಮಗಳನು�



ಅ�ತು�ೂಂಡು �ತ � �ವ�ಹ�� ಅಗತ� �ದ ಮ�ೂೕ�ವ ����ೂಳ� ಲು
ಸ�ಯ�ಡು�ದು.

7. ���ೕಕರಣ� ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ಹಕ: ���ೕಕರಣ� ಪ���ಬ�  ಮನುಷ� ನನು�
���ಕ �ೕ�ಯ��� ಪ�ವ��ಸುತ��. ಪ���ಬ�  ���ಕ �ೕ�ಯು �ನು
��ಸುವ ಸ�ಜದ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ರೂ���ೂಳು� ���. �ೕ� ರೂ���ೂಂಡ ಸಂಸ� ೃ�
ಮತು�  ��ಯನು�  ತನ�  ಮುಂ�ನ �ೕ��� ವ���ಸು���. ಈ
ವ��ವ��ಂದ ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ರಂತರ ಮುಂದುವ��ಯು �ಧ� �ಗುತ��.

 
5.4 ���ೕಕರಣದ ಹಂತಗಳು

���ೕಕರಣ� �ರಂತರ�� ಹಂತ ಹಂತ�� ನ�ಯುವಂತಹ ಒಂದು
ಪ�� ��. ಒಂದು �ಶು ಸ�ಜ�� �ೂಂ��ೂಳ� �ೕ�ಂದ� ಅದು �ೕವನ ಪಯ�ಂತ
ಕ�ಯುತ��ೕ ಇರ�ೕ�ಗುತ��. ಈ ಕ��ಯನು�  �ಲು�  ಹಂತಗ�� �ಂಗ�ಸ���.

1. �ದಲ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� ��ಕ ಹಂತ
2. ಎರಡ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� �ಚ ತರ�ೕ� ಹಂತ
3. ಮೂರ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� ಈ�ಪ� ಹಂತ
4. �ಲ� � ಹಂತ ಅಥ� �ವ�ವ�� ಯ ಹಂತ

 
���ೕಕರಣದ ಹಂತಗಳು

1. �ದಲ�ಯ ಹಂತ, ��ಕ ಹಂತ, ಹು���ಂದ 1 ವಷ�ದವ��, �ಚಕ
ಅವಲಂಬ�.

2. ಎರಡ�ಯ ಹಂತ, �ಚ ತರ�ೕ� ಹಂತ, 2 �ಂದ 3 ವಷ�ದವ��, ಶು�ತ� ದ ಬ��
ಅ��.

3. ಮೂರ�ಯ ಹಂತ ಈ�ಪ� ಹಂತ 3 �ಂದ 14 ವಷ�ದವ�� �ಂಗ �ತ �,
ಕುಟುಂಬದ �ತ �, ಸದಸ� ರನು�  ಗುರು�ಸು�ದು

4. �ಲ� � ಹಂತ �ವ�ವ��  ಹಂತ 14 �ಂದ 25 ವಷ�ದವ�� ��ೕ�ಕ ಮತು�
�ನ�ಕ �ಳವ��
 

1. �ದಲ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� ��ಕ ಹಂತ:
ಈ ಹಂತ� ಮಗು�ನ ಜನನ�ಂದ ��ರಂಭ�� ಒಂದು ವಷ�ದವರ� ಇರುತ��. ಈ

ಅವ�ಯನು�  �ಚಕ ಅಥ� ��ಕ ಹಂತ ಎಂದು ಕ�ಯು���. �ಲು �ೕ����ಗ,
ಮಲ ಮೂತ ��ಂದ ಬ�� ಒ���ಗ, ಆ�ೂೕಗ�  ���ಗ, �ದ����ಗ,



�
ಚ���ಗ, ಮುಂ�ದ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನು�  ವ� ಕ�ಪ�ಸುತ��. ಶಬ�
ಅಥ� ಅಳು�ನ ಮೂಲಕ ತನ�  �ವ�ಯನು�  ವ� ಕ� ಪ�ಸು�ದನು�  ��ಕ ಹಂತ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಗುತ��.

 

2. ಎರಡ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� �ಚ ತರ�ೕ� ಹಂತ:
ಮಗು�ನ ಎರಡ�ೕ ವಷ��ಂದ ��ರಂಭ�� ಮೂರ� ವಷ�ದವ��ನ

ಅವ�ಯನು�  ���ೕಯ ಅಥ� �ಚ ��ಣ ತರ�ೕ� ಹಂತ�ಂದು ಕ�ಯು���. ಈ
ಹಂತದ� ಮಗು ಸಣ�  �ಟ�  ��ರಗಳನು�  ಕ�ಯುತ��. ತನ�  ಬ��ಗಳನು�  �ೂಳ�ಗದಂ�
�ೂೕ��ೂಳು� �ದು, �ೖ �ಲು �ೂ�ಯು�ದು, ಮಲ-ಮೂತ � �ಸಜ��ಯ �ೕ�
ಹ�ೂೕ�ಯ�����ೂಳು� �ದು. ಈ ಹಂತದ� ��ಯು ಮಗು�ನ ���ೕಕರಣದ�
ಪ�ಮುಖ �ತ � �ವ��ಸು���. ಅ��ತ� ವನು�  �ಶು� ತನ�  ಮತು�  ತನ�  ��ಯ �ತ �ವನು�
�ೕ� �ೕ��� ಗುರು�ಸುತ��.

 
3. ಮೂರ�ಯ ಹಂತ ಅಥ� ಈ�ಪ� ಹಂತ:

ಈ ಹಂತ �ಲ� �ೕ ವಷ��ಂದ ���ವ�� ಯವ�� ಮುಂದುವ�ಯುತ��. ಈ
ಹಂತದ� ಮಗು� ಕುಟುಂಬದ �ಣ� ಪ��ಣದ ಸದಸ� �ಗು���. �� ಮತು�
ಇತರರ �ೂ��ನ ಸಂಪಕ�ದ� ಮಗು ಪಳಗುತ��. ಉ�ಹರ�� ಎಂಟ�ೕ ತರಗ�ಯ
ಮಕ� �ದ �ೕ� ಈ�ಪ� ಹಂತದ����. �ಮ� ಸಂಬಂ��ದ ಸಣ�  �ಟ�  ಜ����ಗಳನು�
�ವ��ಸುವ �ಮಥ� ���.

ಈ�ಪ� �ಂ����  ಮತು�  ಎ���� �ಂ����  ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  �ಗ� ಂ� ����
ಎಂಬ ಮನ�ಸ��ಜ� ರು ರೂ��ದರು. ಈ�ಪ� �ಂ����  ಎಂದ� ಗಂಡು ಮಕ� ಳು ��ಯ
ಬ�� ���ನ ��ೕ�ಯನು�  ಇಟು� �ೂಳು� �ದು. ಎ���� �ಂ����  ಎಂದ� �ಣು�  ಮಕ� ಳು
ತಂ�ಯ ಬ�� ���ನ ��ೕ�ಯನು�  ಇಟು� �ೂಳು� �ದು. �ೕ� ಕೂಡ ಇದನು�
ಗಮ��ರಬಹುದು. ಆದ� ���� ರವರು �ೕ�ದ ಈ ��ರ� ಎ��  ಸ�ಜ, ಸಂಸ� ೃ�
ಮತು�  ಸಂದಭ�ಕೂ�  ಅನ� ಯ�ಗುತ�� ಎಂದು �ೕಳಲು �ಧ� �ಲ� .

 

4. �ಲ� � ಹಂತ ಅಥ� �ವ�ವ��  ಹಂತ:
ಮಕ� �ೕ �ಮ�  ಮ�ಯ� �. ಯು. �. ಅಥ� ಪದ� ಓದು��ರುವ ಅಣ�  ಅಥ�

ಅಕ�  ಇದ� � ಒಂದು �ಷಯವನು�  ಗಮ�ಸು��ೕ�. ಅದು ಏ�ಂದ�, �ಮ�  ಅಪ�  ಅಮ�
ಅವ�� ಬು�� �ೕಳು��ರು���. ಇ��ೕ�� ನಮ�  ಮಕ� ಳು �ತನು�  �ೕಳು��ಲ� �ಂದು
�ೕಸರಪಟು� �ೂಳು� ���. ಅವರು ��ಯರ �ೂ� �ಚು�  �ಲ ಕ�ಯು��ರು���.
ಹುಡು��ದ� ಹುಡುಗರ ಬ�� �ಚು�  ಆಸ�� �ೂರು�ದು ಕಂಡುಬರುತ��.
ಹುಡುಗ�ದ� ಹುಡು�ಯರ ಬ�� ಆಸ�� �ೂೕರು���. ಕನ� �ಯ� ಆ�ಗ ತಮ� ನು�
�ೂ��ೂಳು� ��ರು���. ತಂ� ��ಗಳು ಅಥ� ಗುರುಗಳ �ತನು�  ಪ���ಸು���.



� � � � � � �
�ಲವರಂತೂ �ಟ�  ಅ��ಸಗಳನು�  ಕ�ತು�ಡು���. ಏ�ಂದ� ಈ ಹಂತದ� ಸ� ತಂತ �
ಮ�ೂೕ�ವ� �ಚು�  �ಲಸ �ಡು��ರುತ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಇದನು�  �ವ� �ವ��
ಎಂದು ಕ�ಯು���. ಈ ಹಂತದ� ಉ���ಯರು �ಗೂ ತಂ� ��ಗಳು ಮಕ� ��
ಸ��ದ �ಗ�ದಶ�ನ �ೕಡ�ೕ�ಗುತ��. �ೂ�� ಮಕ� ಳ ವ� ��ತ� � ಸ� ತಂತ ���
ರೂ��ೂಳ� ಲು ಸ�ಯ �ಡ�ೕ�ಗುತ��.

 

5.5 ���ೕಕರಣದ ���ಗಳು:

���ೕಕರಣದ ���ಗಳು ಎಂದ� ಮಗು� ಸ�ಜ�� �ೂಂ��ೂಳ� ಲು
�ರ�ಗುವ ಅಂಶಗಳು. ಅ�ಗಳನು�  ಈ �ಳಕಂಡಂ� ���ೕ�ಸಬಹು���.

1. ಕುಟುಂಬ ಮತು�  ರಕ�ಸಂಬಂ�ಗಳು.
2. ಸ�ನ ವಯಸ� ರ ಗುಂ�.

3. ��.
4. ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳು.

 
1. ಕುಟುಂಬ ಮತು�  ರಕ� ಸಂಬಂ�ಗಳು:

���ೕಕರಣದ ���ಗಳ� �ದಲ�ಯ�ೕ ಕುಟುಂಬ �ರಣ, ಮಗುವನು�
�ದ�� ಬರ ���ೂಳು� ��ೕ ಕುಟುಂಬ. ಆದ� �ಂದ ಮಗು�ನ ಎ��  ವ� ವ�ರಗಳು
�ದ�� ��ರಂಭ�ಗು��ೕ ಕುಟುಂಬ�ಂದ. ಕುಟುಂಬ� ���ೕಕರಣದ ಅ�ೕ
ಪ�ಮುಖ�ದ ���. ಕುಟುಂಬದ� ��ಕ, �ೖ�ಕ �ಗು ���ಕ ಇ���
ಅಂಶಗಳು ಮಗು�ನ ವ� ��ತ�  ರೂ�ಸುವ� ಪ��ನ �ತ � ವ�ಸುತ��.

 

 

 



ಮಗು ತನ�  �� ಮತು�  ರಕ� ಸಂಬಂ�ಗ�ಂದ �ತ�ಡು�ದನು�  ಕ�ಯುತ��.
ಮಗು�� �ೕ�ಗುವ ಸೂಕ� ವತ��ಯನು� , ನಡವ��ಯನು�  ��ಯ�� �ರವ
�ೂೕರ�ದು, �ೕ� �ಯಮಗಳನು�  ಕುಟುಂಬದ �ತವರಣ� ಮಗು�ನ �ಳವ��ಯ
�ೕ� �ಕಷು�  ಪ��ವ �ೕರುತ��. ಮ�ೂೕ���ಗಳು “ಒಬ�  ವ� �� ಕುಟುಂಬದ�ನ
ಪ�ಸರ�� ಅನುಗುಣ�� ರೂ��ೂಳು� ���” ಎಂದು ���ೕ�ಸು���. ಒ��ಯ
�ತವರಣದ� ಮಗು� ಒ��ಯ ಅ��ಸಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� ತ��. �ಟ�  �ತವರಣದ�
ಮಗು �ಟ�  ಅ��ಸಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� ತ��. �ೕ� ಮಗು�ನ �ಳವ��ಯ�
ಕುಟುಂಬ� ���ನ ಪ��ವ �ೕರುತ��.
 

2. ಸ�ನ ವಯಸ� ರ ಗುಂ�:
 

ಸ��ೕಕರಣದ ���ಗಳ� ಸ�ನ ವಯಸ� ರ ಗುಂ�� ಎರಡ� ��ನ.
���ೕಕರಣದ� ಈ ಗುಂ� ಮುಖ�  �ತ � �ವ��ಸುತ��. ಈ ಗುಂ� ಮಗು�ನ
ಸಮವಯಸ� ರು, ಹ��ರದ �� ೕ�ತರು, ತರಗ�ಯ �� ೕ�ತರು, �ೂ�ಯ ಆಟ�ರರು
ಮುಂ�ದವರನು�  ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಸಹ�ರ ಮತು�  ಪರಸ� ರರನು�
ಅಥ����ೂಳು� �ದು ಈ ಗುಂ�ನ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣ���. ಈ ವಯ��ನ� ಕುಟುಂಬದ
ಸಮೂಹ�� ಂತ ಸ�ನ ವಯಸ� ರು �ಚು�  ಪ�ಮುಖ ��ಸು���. ಮಗು�ನ ದೃ��ಯ�
�ತ�ವರ ಸಂಸ� ೃ��ಂತಲೂ ಸಮ ವಯಸ� ರ ಸಂಸ� ೃ� ಪ�ಮುಖ��ಸುತ��. ಏ�ಂದ� ಮ�ಯ�
ತಂ�-���ಂದ ಅಥ� ಇತರ ��ಯ�ಂದ ��ಯ�ಗದ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳನು�
ಸಮ ವಯಸ� ರ ಗುಂ��ಂದ ಪ�ಯು���.

 
3. ��:

 

 



 
ಮಗು�ನ ���ೕಕರಣ ಪ�� ��ಯ� ��ಯು ಪ�ಮುಖ �ತ � �ವ��ಸುತ��.
ಮಗು�ನ ವ� ��ತ�  �ಕಸನದ� ��ಕರ �ತ � ಬಹಳ ಮುಖ� .

��ಥ�ಕ ��ಣ�ಂದ ಉನ� ತ ��ಣದವ�� �� ��ೕಜುಗಳು ವ� ��ಯನು�  ರೂ�ಸುತ��.
ಮಗು�ನ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಮತು�  ಅ�ವ� ��ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳ� ಲು ಅಥ� ����ೂಳ� ಲು
ಸಹಕ�ಸುತ��. ಮಗು�� ಅಗತ� �ದ �ನ ಮತು�  �ಶಲ� ಗಳನು�  ಒದ�ಸು�ದರ �ೂ��
ಮಗು�ನ� ��ೕ�, ��ೕಮ, ಸಹ�ರ, �ಸು� , �ೕಶ ಭ��, ಮುಂ�ದ �ಲ� ಗಳನು�
�ೕಡುತ��. ಮಗು� ಕುಟುಂಬ ಮತು�  �� ಎರಡೂ ಕ�ಯ� ���ೕಕರಣ��
ಒಳ�ಗುತ��. ಆದ� ಕುಟುಂಬದ� �ಗುವ ���ೕಕರಣ�� ಂತ �� ಹಂತದ� �ಗುವ
���ೕಕರಣ� �ನ� ��ರುತ�� �ಗು ಈ ���ೕಕರಣ� ಔಪ��ಕ
ಸ� ರೂಪ��ರುತ��.
 

4. ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳು.

ಆಧು�ಕ ಸ�ಜದ ���ೕಕರಣ ಪ�� ��ಯ� ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳು ತುಂಬ
ಪ��ವ�� ���ಗ���. ಪ�ಮುಖ ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗ�ಂದ� ಸು�� ಸ��ರ
ಪ���ಗಳು, �ರಪ���ಗಳು, �ಸ�ಕಗಳು, �ೕ��, ದೂರ��, ದೂರದಶ�ನ,
ಚಲನ�ತ �ಗಳು �ದ�ದ�.

 

 

 
ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ� ಎ��  ಸಮೂಹಗಳ �ೖ� ���ಷ� ಅತ� ಂತ ಪ��ವ��

������. ಒಂದು �ಲದ� ನಗರ ಸ�ಜ�� �ೕ�ತ��ದ�  ಸಮೂಹ
�ಧ� ಮಗಳು ಇಂದು ���ೕಣ ಪ��ೕಶಕೂ�  ಹರ��. �ೂೕಡುವ ಮತು�  �ೕಳುವ



�ಧ� ಮ���ದ ���ಷ� �ಲ� ಸಂದಭ�ದ� ಒ��ಯ ಪ��ವವನು�  �ಗೂ �ಲ�
ಸಂದಭ�ಗಳ� ಅ�ಯ�� ಪ��ವವನು�  �ೕರುತ��. ಆದುದ�ಂದ ಮಕ� ಳ �ೕ�ನ
���ಷ� ಪ��ವ ಕು�ತು �ಕಷು�  ಅಧ� ಯನಗಳು ನ���.

 

 
 

�ೕ� ���ೕಕರಣ� ಒಬ�  ವ� ��ಯು ಮಗು��, ��ೂೕರ��, ��ಢ��,
�ೕಷಕ��, ಸಂ�ರಸ� �� ಮತು�  ವೃದ� �� �ೂ��ಲದವ�� ಅ�ೕಕ
ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಕ�ಯಲು �ರ�ಗುತ��.

 
��ಂಶ

1. ���ೕಕರಣ ಎಂಬ ಪದವನು�  �ದಲ ��� 1828 ರ� ಇಂ��ೕ� ��ತ� ದ�
ಬಳಸ��ತು.

2. �ನವನ ಮೂಲಭೂತ ಪ�ವೃ��ಗಳು ಮತು�  �ಯ�ಗಳು �ಯಂ��ಸುವ
ಪ�� ���ೕ ���ೕಕರಣ.

3. ���ೕಕರಣದ ಹಂತಗಳು ���ಂದ� ��ಕ ಹಂತ, �ಚ ತರ�ೕ� ಹಂತ,
ಈ�ಪ� ಹಂತ ಮತು�  �ವ�ವ�� ಯ ಹಂತ.

4. ಈ�ಪ� �ಂ����  ಮತು�  ಎ���� �ಂ����  ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  �ಗ� ಂ� ����
ಎಂಬ ಮನ�ಸ��ಜ� ರು ರೂ��ದರು.

5. ಈ�ಪ� �ಂ����  ಎಂದ� ಗಂಡು ಮಕ� ಳು ��ಯ ಬ�� ���ನ ��ೕ�ಯನು�
ಇಟು�  �ೂಳು� �ದು.

6. ಎ���� �ಂ����  ಎಂದ� �ಣು�  ಮಕ� ಳು ತಂ�ಯ ಬ�� ���ನ ��ೕ�ಯನು�
ಇಟು� �ೂಳು� �ದು.



7. ಕುಟುಂಬ, ಸ�ನ ವಯಸ� ರು, �� ಮತು�  ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳು
���ೕಕರಣದ ���ಗಳು.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:
1. ���ೕಕರಣದ� _______ ��ಥ�ಕ ಸಂ�� .
2. ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗ�� ಒಂದು ಉ�ಹರ� _______ .

3. �ವ� �ವ�� ಯು ���ೕಕರಣದ�ೕ ಹಂತ _______ .
4. ಕುಟುಂಬದ����ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ವ� �� _______ .

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. ���ೕಕರಣ ಎಂದ�ೕನು?
2. ���ದರೂ ಎರಡು ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳನು�  �ಸ��.

3. �ಚ ��ಣ ತರ�ೕ� ಹಂತ ಎಂದ�ೕನು?
4. ���ೕಕರಣದ ���ಗ���?

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ���ೕಕರಣವನು�  ������.
2. ಸ�ನ ವಯಸ� ರು ಎಂದ� �ರು?

3. ಈ�ಪ� ಹಂತ ಎಂದ�ೕನು?
4. ��ೂೕ�ವ��  ಎಂದ�ೕನು?

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. ���ೕಕರಣ ಎಂದ�ೕನು? ಅದರ �ಲು�  ಹಂತಗಳನು�  �ವ��.
2. ���ೕಕರಣದ ಮಹತ� ವನು�  ಬ���.

3. ���ೕಕರಣದ ���ಗಳನು�  �ವ��.
4. ���ೕಕರಣದ� �� ಮತು�  ಕುಟುಂಬದ �ತ �ವನು�  ���ೕ��.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. ಮಕ� �ೕ �ನಪ���, �ರಪ��� ಮತು�  �ಸಪ���ಗಳನು�  ಸಂಗ ���, �ಮ�  ��ಯ
�ೂಠ�ಯ� ಪ�ದ���.



2. �ಮ�  ಮ� ಅಥ� ಅಕ� ಪಕ� ದ ಮ�ಯ ಮಗು�ನ �ಳವ��ಯ ಬ�� ಒಂದು
ಟಪ� � ಬ���.

3. �ಮ�  ತರಗ� �ೂ��ರರ ಬ�� ಒಂದು �ಟ�  ವರ� ತ���, ��ಕ�� �ೂೕ��.

 
ಅ��ಯ- 6 ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು (SOCIAL INSTITUTION)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಅಥ� ಮತು�  ����ಗಳು.

2. ಕುಟುಂಬದ ಅಥ�, ಗುಣಲ�ಣಗಳು ಮತು�  �ಧಗಳು.
3. ��ಹದ ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು.

4. ಧಮ�ದ �ಯ�ಗಳು ಮತು�  �ರ�ೕ��ಯ�ಗಳು.
5. ��ಣದ ಅಥ�, �ಧಗಳು ಮತು�  �ಯ�ಗಳು.

 

6.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ �ೕ�ಲ� ರೂ ಓದಲು ��� ಬರು��ೕ�. ���ೕ �ಮ�  ತಂ�- ��
�ಲಸ �ಡಲು ����/ ಕ�ೕ�� �ೂೕಗು���. ��ಲ� ರೂ ನಮ�  ನಮ�  �ಲಸ
�ಯ�ಗಳನು�  ಮು���ೂಂಡು ಮ�� �ಂ�ರುಗು��ೕ�. ಮ�ಯ� ��ೕ�, ���ಸ,
ಆ�ೖ�, ಊಟ, ಬ��-ಬ�, ವಸ�, ರ�� ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ಸದಸ� �ಲ� ರೂ ಪ�ಯು��ೕ�
ಅಲ� �ೕ? ಇ�ಲ� � �� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ ಅಗತ� ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳ� ಲು
���ೂಂ�ರುವ ��ಧ �ೕ�ಯ ವ� ವ�� ಗಳು. ಇ�ಗಳನು�  �� ಸಂ�� ಗಳು ಎಂದು
ಕ�ಯು��ೕ�. ಉ�ಹರ�� ��ಯನು�  ��ಣ ಪ�ಯಲು ರೂ�ಸ���. ���ೕ
�ೕವ��ನ, ಚ��, ಮ�ೕ�, ಗುರು��ರ ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ನಮ�  ���ಕ
ಅಗತ� ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳ� ಲು ರೂ�ಸ���. ����, ಕ�ೕ�ಗಳು ನಮ�  ದು��
ಮತು�  ಆ�ಯ ಗ�ಸುವ ಮೂಲಗ���. ಮ� ಅಂದ� ಕುಟುಂಬದವ�ಲ� ರೂ �ೕ�
ತಮ�  �ೖಯು��ಕ ಅಗತ� ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ���ೂಂ�ರುವ ವ� ವ�� ���.
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6.2 ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಅಥ� ಮತು�  ����ಗಳು:

‘ಸಂ�� ’ ಎಂದ� ��ನ�  ಅಥ�ದ� ���ಷ�  ಉ�ಶ��� ಜನರು ಒ��� �ೕ�
ರೂ���ೂಂ�ರುವ ಒಂದು ವ� ವ��  ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು. ಆದ� ಸ�ಜ����ೕಯ
ದೃ���ೂೕನದ� ‘ಸಂ�� ’ ಯು ಮಹತ� �ದ ಕಲ� ����. ‘ಸಂ�� ’ ಎಂಬ ಪದ�
ಸ�ಜ�ಸ��ದ� ��ನ�  ಬಳ��ಂತಲೂ �ನ� �ದುದು. �ನವನು ತೃ���ಯಕ
�ೕವನವನು�  ನ�ಸಲು ತನ�  ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ� �ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳು� �ದು
ಅವಶ� ಕ���. ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ� ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ಪ���ಂದು
ಸ�ಜ� ಸೃ����ೂಂ�ರುವ ಒಂದು ��ಷ�  ವ� ವ�� �ೕ ‘ಸಂ�� ’ ಉ�ಹರ��
ಕುಟುಂಬ, ��ಹ, ಧಮ�, ��, ����, �ಜ� , ಸ��ರ, �ಶ� ���ಲಯ,
ಮುಂ�ದ�.

 

����ಗಳು:
�ಟ�� ಮತು�  ಹಂ� ರವರ ಪ��ರ ���ಕ ಸಂ�� ಯು

“�ೂೕ��ರಗಳು ಮತು�  �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳ ಸಂಘ�ತ ಸಮ����ದು�
ಬಹುಮುಖ� �ದ �ನವ ಚಟುವ���ಂದರ ಸುತ� �ೕಂ��ೕಕೃತ���.”

��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� ರವರ ಪ��ರ “ಸಂ�� ಗ�ಂದ�, �ಮೂ�ಕ ಚಟುವ���
��ಷ� �ದ ���ತ �ಯ���ನದ ರೂಪಗಳು ಮತು�  �ಯಮಗಳು.”

�ಂಗ� �ೕ �ೕ�� ರವರು ������ರುವಂ� “�ಯ��ಂದರ ಸುತ� ರ�ಸಲ� ಟ�
�ಗೂ ಪರಸ� ರ �ರಕ�ದ �ೂೕ��ರ, �ೖ�ಕ �ಯಮ ಮತು�  �ನೂನುಗಳ
ಸಮುಚ� ಯ�ೕ ಸಂ�� .”

 

ಸಂ�� ಗಳ ��ಮುಖ� �:

�ೕ�ನ ����ಗ�ಂದ ಸಂ�� ಗಳು �ನವನ ಅವಶ� ಕ�ಗಳನು�  ��ೖ��ೂಳ� ಲು
ರೂ�ಸ���. ಎಂಬುದು ಸ� ಷ� �ಗುತ��. �ನವರು ತಮ�  �ಮೂ�ಕ �ೕವನದ�
ಅಗತ� ಗಳನು�  ��ೖಸುವ ���ನ� ಹಲ�ರು ಸೂಕ� ಮತು�  ಸಫಲ �ಗ�ಗಳನು�
ಕಂಡು�ೂಳ� ಲು �ರಂತರ�� ಪ�ಯ��ಸುತ��ೕ ಇರು���. ಇಂತಹ ಪ�ಯತ� ಗಳ�
ಯಶ���ದ ಮತು�  ಬಹುಜನ�� ಅನುಕೂಲಕರ�ದ �ದ�ಗಳು ಜನರ ಮನ� �
ಗ���ೂಳು� ತ��. ��ನುಕ �ಮದ� ಹಲ� �ರಕ �ಬ�ಂಧಗ�ೂಂ�� ಜನರು
ಸ�ಜದ� ಒ��ತ�ದ ���ಷ�  �ೕ�ಯ ಆಚರ�ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� �ದ�ೂಂ��
ಅದ�� ಅನುಗುಣ�ದ ನಡವ��ಗಳನೂ�  ಸ� ಕ�ತು�ೂಳು� ���. �ೕ� ಸಂ�� ಗಳು



ಹು���ೂಳು� ವ ಮತು�  ವ� ವ��ತ ಸ�ಜದ �ಗ�ಗುವ ಪ�� ��ಯನು�  �ಂ��ೕಕರಣ
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��. ಉ�ಹರ�� ಕುಟುಂಬ �ನವರ ವತ��ಗಳ �ಯಂತ �ಣ,
ಮಕ� ಳ �ಲ�-�ಲ� ಮತು�  ���ಕ ��ಣ �ೕಡಲು ರೂ�ಸ�ದ ವ� ವ�� . ಆ��ಕ
ಸಂ�� ಯು ಸ�ಜ�� ಅಗತ� �ದ ಸರಕುಗಳು (ವಸು� ಗಳು) ಮತು�  �ೕ�ಗಳನು�
�ಯ�ತ�� ಉ���ಸುವ ಮತು�  �ತ�ಸುವ ವ� ವ�� .

 

ಸಂ�� ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:
1. ಸಂ�� ಯು ���ಕ ಸ� ರೂಪ���.

2. ಸಂ�� ಯು �ವ���ಕ�ದುದು.
3. ಸಂ�� ಯು ���ತ ನಡವ�����.
4. ಸಂ�� ಯು ಜನರ ಅಗತ� ಗಳು ಅಥ� �ೕ��ಗಳನು�  ��ೖಸುವ

�ಧನ���.

5. ಸಂ�� ಯು ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧನ���.
6. ಸಂ�� ಯು �ರಂತರ�ದುದು.

ಈ ಗುಣಲ�ಣಗಳುಳ�  �ಲ� ಸಂ�� ಗಳನು�  ಅಥ����ೂ�ೂ�ೕಣ.
 
6.3 ಕುಟುಂಬ- ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣಲ�ಣಗಳು

�ೕ� �ಮ�  ಅಥ� ಅಕ�  ಪಕ� ದ ಮ�ಗಳ� ಅಪ� -ಅಮ� , ಅ��-�ತ, ಅಣ� -ಅಕ� ,
ತಂ�-ತಮ� , �ಕ� ಪ� �ಕ� ಮ� , �ೂಡ� ಪ� -�ೂಡ� ಮ�  �ೕ� ಹಲ�ರು ಜನರುಗಳು ಒ���
��ಸು��ರು�ದನು�  �ೂೕ���? ಮುಂ�� ಎದು�  ಅಪ�  ಅಮ�  ಎಲ� �ಗೂ ಅಡು�
�� ಬ�� ಮಕ� ಳನು�  ��� ಕಳು�� �ನು �ಲಸ�� �ರಳು���. ನಂತರ ���
ಎಲ� ರೂ ಮ�� ಬಂದು ಒ��� �ೕ� ಊಟ �� ಮಲಗು���. ಇದನು�  �ೕ�
ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�� ಇದನು�  �� ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಅಂದ� ಗಂಡ
�ಂಡ� ಮಕ� ಳು ಒ��� ಕೂ� �ಳು��ೕ ಕುಟುಂಬ.

 

ಕುಟುಂಬದ ಅಥ�:

ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪದ� ‘����’ ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಪದದ ಕನ� ಡ ಅನು�ದ. ����
ಎಂಬ ಪದ� �ೂೕಮ� ��ಯ ‘��ಮುಲ�’ ಮತು�  �� �� ��ಯ
‘�����’ ಎಂಬ ಪದಗ�ಂದ ಉತ� �����. ಗಂಡ �ಂಡ� ಮತು�
ಮಕ� �ಂ�ೂಡಗೂ�ದ �ೖ�ಕ ಮತು�  ���ಕ ಘಟಕ�ೕ ಕುಟುಂಬ.



� ೖ �
ಸಮ� � ಮತು�  �ಲ� ರ ್ ರವರು �ೕಳುವಂ�, “ರಕ� ಸಂಬಂಧಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ಮತು�

ಕ�ಷ�  ಎರಡು ತ��ರುಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಅ� ಸೂ�� ಸಂಘಟ��ೕ
ಕುಟುಂಬ”.

�� �� ರವರ ಪ��ರ “ಸಂತ� ಸ�ತ�� ಇಲ� �ೕ ಸಂತ� ರ�ತ�� ಗಂಡ-
�ಂಡ� ಕೂ� ಆ�ರುವ ಅಥ� ���ೕ ಅಥ� �ರುಷ�ೂಬ� �ೕ ಮಕ� �ೂಂ�� ಇರುವ
ಮತು�  �ಚು�  ಕ�� ಬಹು�ಲ �ಳುವ ಸಂಬಂಧ�ೕ ಕುಟುಂಬ”.

�ಮ�ದು ���ರ�: ಆಗಬ�� ಮತು�  �� �� ರವರು, ಮನರಂಜ�
�ಯ�, ಸಂರ��ಯ �ಯ�, ���ಕ �ಯ�, �ೖ��ಕ �ಯ�, ��ೕ��ತ� ಲ� ರ
�ಯ�, ಆ��ಕ �ೕ��ಯ �ಯ� ಇ�ಗಳನು�  ಕುಟುಂಬ� 6 ಮುಖ�
�ಯ�ಗಳನು�  �ವ��ಸುತ�� ಎಂ���.

 

ಕುಟುಂಬದ ಲ�ಣಗಳು:

ಕುಟುಂಬ� ತನ� �ೕ ಆದ ��ಷ�  ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  �ೂಂ��. ಇದು �ೕ���
ಸಮೂಹಗ��ಂತ �ಶ� ತ�ದುದು. ಇದನು�  ಗಮ�� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� �ದ ��ೖವ�
ಮತು�  �ೕ� ರವರು ಕುಟುಂಬದ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ಪ������ ಅ� ಇಂ��.

1. ಕುಟುಂಬ� �ವ���ಕ�ದುದು:
ಮಡ�� ರವರು ‘���ಕ ರಚ�’ ಕೃ�ಯ� ಸು�ರು 150 ಕೂ�  �ಚು�

ಸ�ಜಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ ����. ಅವರ ಅಧ� ಯನ� �ೕ��ಡುವ
ಸ�ಜ�ಂದ ��ದು �ೖ��� ಸ�ಜದವ�� ಹ���. ಇವರ ಪ��ರ ಎ��
ಸ�ಜಗಳ�ಯೂ ಒಂದಲ�  ಒಂದು �ೕ�ಯ ಕುಟುಂಬ� ಕಂಡುಬರುತ��. ಆದ� �ಂದ
ಕುಟುಂಬ� �ವ���ಕ�ದುದು.

2. �ತ �ದ� �ಕ� ದು:
ಸಂಘ, ಸಮು�ಯ �ದ�ದ ಸಂ�� ಗ�� �ೂೕ��ದ� ಕುಟುಂಬ� �ತ �ದ�

�ಕ� ��ರುತ��. ಮಕ� �ರುವ ಏಕವ� �� ಕುಟುಂಬ. ಅಣು ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದ ಕ�ಷ�
�ತ ��� ಉ�ಹರ����. ���ೕ ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ� ಇರುತ��.

3. ���ಕ �ಯಮ�ೂ�ಳಪ���:

ಕುಟುಂಬ� ಸ�ಜ�ಂದ ಒ��� ಪ�ದು �ಲ� �ಯಮಗಳ�ಯ�
ರೂ��ೂಂಡ ಸಂ�� ���. ಕುಟುಂಬದ ಪ���ಬ�  ಸದಸ� ರ ಕತ�ವ� ಗಳು �ಗೂ
ಹಕು� ಗಳ ಬ�� �ಳುವ�� ಇರುತ��. ��ಹ ��� ೕದನ, ಮರು��ಹ, ಆ��ವ��ವ�
�ಲ� �� ಅ�ಪ��ಕ ��ಯ� ನ�ದ� �ಲ� �� �ಸ�ತ� ಕ ��ಯ�
ಜರುಗುತ��.



4. �ವ�ತ� ಕ ಆ�ರ:
ಕುಟುಂಬದ� ಗಂಡು ���ನ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ� �ಶ� ತ�� ಉ�ಯ�ೕ�ದ�

�ವ�ಗಳು ಮುಖ� . �ೂೕಪ, ಜಗಳ, ಘಷ��, ������ಯ, ಇ�ಗಳ
�ೂರ��ಯೂ ಒ��� ��ಸು�ದು ಕುಟುಂಬದ ಲ�ಣ. ಆದ� ಇದನು�  �ೕ�
��� ೕಧನಗಳು ಆಗುವ �ದ� � ಇರುತ��.

5. ಸಂ��ಗಳ ಆ��:
ವಯಸ� �ದ ���ೕ-�ರುಷರು ತಮ�  �ೕವನ ಸಂ��ಗಳನು�  ಆ�� ���ೂಳ� ಲು

ಅ��ಶ�ರುತ��. ��ಯರು ಮತು�  ��-ತಂ�ಯರು ಆ��ಯ� ಪ�ಮುಖ
�ತ � ವ�ಸು��� �ಗು ಈ ಆ��ಯು ಹಲ�ರು �ಯಮಗ�ಂದ
�ಬ�ಂ�ತ��� ಉ�ಹರ�� ಒಳಪಂಗಡ ��ಹ, �ೂರ ಪಂಗಡ ��ಹ.

6. �ಮ ಸೂಚಕ ವ� ವ�� :
ಆ� ಕುಟುಂಬ�� �ೕ�ದ ಸದಸ� �� ���ಷ�  �ಸ��ಂದ ಕೂ�ದ ಗುರುತನು�

ಅಥ� ಒಂದು ��ಷ�  ‘ಅನನ� �’ಯನು�  �ೕಡು�ದು ಕುಟುಂಬದ ಲ�ಣಗಳ�
ಒಂ���. ಉ�ಹರ�� �ಗರತ�  �ೂಸಮ�, ಹನುಮಂತಪ�  ��ಡ�.

7. ಸದಸ� ರ ಆ��ಕ ಭದ��:

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ� ರ ನಡು� ಪರಸ� ರ ಹಕು� �ಧ� �ಗ�ರುತ��. ��ನ� �� �ಂಡ�
ಮಕ� ಳ ಕ�ಷ�  ಆ��ಕ ಅಗತ� ಗಳನು�  ��ೖಸುವ �ೂ� ಗಂಡನ��ರುತ��. ಒ���
�ೕಳು��ದ� ಸದಸ� ರ ಆ��ಕ ಅಗತ� ಗಳನು�  ಕುಟುಂಬ� ��ೖಸುತ��.
 

ಕುಟುಂಬದ ಪ��ರಗಳು:

ಕುಟುಂಬದ ಸ� ರೂಪ, ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ��ದು�ೂಂಡ �ೕ�
ಇ�ಗಳ��ದ��ದ ಕುಟುಂಬದ �ಧಗಳನು�  ��ದು�ೂಳ� ಬಹುದು. ಏ�ಂದ�,
ಈ�ಗ�ೕ ಅಧ� ಯನದ ��ಧ ಕ� ���ರುವಂ� ಕುಟುಂಬದ ರಚ�ಯು ���ಕ,
ಆ��ಕ ಒತ�ಡಗಳು, �ಲಘಟ� , ಸಂಸ� ೃ� ಮತು�  �ಲ� ಗಳ��ಧ�� ರೂ��ೂಳು� ತ��.
ಕುಟುಂಬದ �ಧಗಳು ರೂ��ೂಳ� ಲು ಸ�ಜದ�ನ ���ೕ �ರುಷರ �ತ �
ಶ �ಮ�ಭಜ�, ���ಕ ��ನ�ನಗಳು ಪ�ಮುಖ�ತ � ವ�ಸುತ��. ಈ �ನ� �ಯ�
��ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಪ�ಮುಖ�� ಎರಡು �ೕ�ಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ��ರಗಳನು�
ಗು�����. ಅ� ���ಂದ�.

 
1. ಅಣುಕುಟುಂಬ



ಅಣುಕುಟುಂಬ� ಇಂ�ನ ಸ�ಜದ �ದ� �ನ���. ಅಣುಕುಟುಂಬ�ಂದ�
ಗಂಡ- �ಂಡ� ಮತು�  ಅವರ ಅ���ತ ಮಕ� ಳು ಒ��� �ಸ��ರು�ದು.
ಮದು�ಯ ನಂತರ ಮಕ� ಳು ಕುಟುಂಬ�ಂದ �ೕ��� ತಮ� �ೕ ಆದ
ಕುಟುಂಬವನು�  �����ೂಳು� ���. ತಂ�- �� ಮತು�  ಮದು��ದ ಮಕ� ಳ
ನಡು� ಕ�� ಅವಲಂಬ� ಇರುತ��. ಆದ� �ಂದ ಅಣುಕುಟುಂಬಗಳು �ಚು� -ಕ��
ಸ� ತಂತ ���ರುತ��.

�. �. ಮಡ�� ರವರ ಪ��ರ, “ಗಂಡ �ಂಡ� ತಮ�  ಅ���ತ ಮಕ� �ೂಂ��
��ಸುವ ಕುಟುಂಬವನು�  ಅಣುಕುಟುಂಬ ಎನ� ಬಹುದು”.

 
2. ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ:

ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬವನು�  �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ ಮೂರು ಆ�ರ ಸ�ಂಭಗಳ�
ಒಂ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ���. ಇದು ಅ�� �ಲ�ಂದಲೂ �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ
ಅ��ಜ�  ಅಂಗ���. ಇ�ವ� ಕ��, �. ಎಂ. ಫ�ಕ� �, �. �. ��ೕ��
ಮುಂ�ದ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬವನು�  ಕು�ತು ಆಳ�ದ
ಅಧ� ಯನಗಳನು�  ����. �ರ�ೕಯ ಕುಟುಂಬದ ರಚ�ಯು ���ತ�
ಕುಟುಂಬ�� ಂತ ಸಂ�ಣ� �ನ� ��ದು�  ಒ��� �ಸ�ಡು�ದು, ಸಹ�ೂೕಜನ ಇ�
ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ���. ಇದಲ� � ಆ��ಯ
��ೕಕತ� , ರಕ� ಸಂಬಂಧ, ಋಣ �ೕ�ಸು�� ಮುಂ�ದ� ಕೂಡ ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬದ
ಅಂಶಗ���.

ಇ�ವ� ಕ��ರವರ ಪ��ರ, “ಒಂ�ೕ ಮ�ಯ� ��ಸು��, ಒಂ� ಒ�ಯ�
��ದ ಅ��ಯನು�  �ೕ�ಸು��, ಕುಟುಂಬದ ಆ��ಯ� �ಮೂ�ಕ ಒ�ತನ
�ೂಂ�, �ೕವರ ��ಯ� ಒಂ�ೕ ಪದ� �ಯ� �ಗವ�ಸುವ ರಕ� ಸಂಬಂಧಗ�ಂದ
ಪರಸ� ರ ಸಂಬಂ�ಗ��ರುವ ಒಂದು ಗುಂಪನು�  ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ ಎಂದು
ಕ�ಯಬಹುದು”.

 

6.4 ��ಹ- ಅಥ� ಮತು�  ಗುಣ ಲ�ಣಗಳು

ಅಥ�:
ಮಕ� �ೕ ��ಹ ಎಂದ� ಎಲ� �ಗೂ �ನ�ಗು�ದು ಮ�ಯ ಮುಂ� ಚಪ� ರ

�� ಆಡಂಬರ�ಂದ ಮ� ಅಥ� ��ಹ ಸಮು�ಯ ಭವನದ�
ಮದು��ಗು�ದು. ಆದ� ಇ�ೂಂ� �ೕ�ೕಯ ��ಹ ಪದ� � ನಮ�  ಸ�ಜದ�
ಇ��ೕ ಎಂಬ ಪ��� ನಮ� ನು�  �ಡು��ಲ� �ೕ? �ದು, ಏ�ಂದ� ನಮ�  ಸ�ಜದ�
ಹಲ� �ೕ�ಯ ��ಹ ಪದ� �ಗ��. ಅ�ಂದ� �ೂೕಂದ� ��ಹ, ಇ��ೕ��



ಜನ��ಯ� ಪ�ದು�ೂಂ�ರುವ �ಮೂ�ಕ ��ಹ, �ಷ� �ಕ� ಕು�ಂ�ರವರು
�ೕ�ರುವ �� ಮಂತ � �ಂಗಲ�  ��ಹ, ಇ�ಲ� �ಗಳ ಮೂಲಕ
ಮದು��ಗು�ದನು�  ��ಹ ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

��ನ ಮತು�  ��� ರವರ ಪ��ರ: “ಸಂ�ನ ಪ�ಯಲು ಕುಟುಂಬ ���ಸಲು
��ಜ�ಂದ ಪ�ದ ಒ����ೕ ��ಹ”.

ಎ. ಎ�. �ೕರವರ ಪ��ರ: “ಗಂಡು-�ಣು� ಗಳು ���ತಪ��ದ �ಯಮಗಳ
ಅನು�ರ�� ಬ�ರಂಗ�� ಜ�ಗೂ� ಪ�ಪ��ಯ�ಗು�ದ�� ��ಹ�ಂದು
�ೕಳಬಹುದು”.

�. ಮ��ೂ�ೕ��ರವರು �ೕ�ರುವಂ�: “��ಹ ಎಂಬುದು ಗಂಡು-���ನ
�ೖಂ�ಕ ಅ�ೕ� ��ೖ���, �ೂ�� ಸಂ�ನ ಅ�ವೃ�� ಉ�ಶ�ಂದ
ಏಪ����ೂಂಡ ���ಕ ಒಪ� ಂದ���”.

 
��ಹದ ಗುಣಲ�ಣಗಳು:

1. ��ಹ� �ವ���ಕ�ದುದು:
ಜನರು ಇರುವ ಕ� ��ಹ ��ನ� �ದುದು. ಒಂದು �ೕ� ಮದು��ಗ�ದ� �
ಸ�ಜದ� ಜನರು ಅವರನು�  �ೕ�� �ಣು���. ಉ�ಹರ�� �ೂ��ದ�
ಅ���ತರನು�  ಅಧ�ವ� �� ಎಂದು, �ೕ�ದ� ಅಪ�� ಎಂದು ಮು��ಂರ�
ಬ�ಹ� ಚಯ��� ಂತ ��ಹ�ೕ ���ದು�ಂದು, ಜ�� ನ� ಅ���ತರನು�
ಬ�ರಂಗ�� ಖಂ�ಸು���.

2. ���ೕ �ರುಷರ ನಡು�ನ ಸಂ�ಗ:
��ಹ� ���ೕ �ರುಷರ ನಡು�ನ �ೂಂ������. �ರು �ರನು�
��ಹ�ಗ�ೕಕು? ಒಬ� ರು ಎಷು�  ಜನರನು�  ��ಹ�ಗ�ೕಕು? �ೕ�
��ಹ�ಗ�ೕಕು ಇ�ಗಳು ��ಹ�� ಸಂಬಂ��ದ ���ಕ �ಯಮಗಳು ಇ�
ಸ�ಜ�ಂದ ಸ�ಜ�� �ನ� ��ರುತ��.

3. �ಶ� ತ ಸ� ರೂಪ:

��ಹ� �ಶ� ತ�ದುದು. ಏ�ಂದ� ಗಂಡು �ಣು�  ��ಹದ ನಂತರ ಸಣ�  �ಟ�
ಸಮ�� ಗಳೂ ಎದು�ದರೂ ಒಬ� ��ೂಬ� ರು ಅ�ತು �ಳು�ದ�ಂದ �ರಂತರ��
�� ಬದುಕು���. ಆದ� �ಂದ ಇದು �ಶ� ತ�ದ ಸಂಬಂಧ���. ಆದ� �ಲ�
ಕುಟುಂಬಗಳು �ೂಂ���ಯ �ೂರ� ಮತು�  ಘಷ���ಂದ
ಒ�ದು�ೂೕಗಬಹುದು.

4. ಸ�ಜದ ಮನ� � ಅಗತ� :



ಸ�ಜದ ಒ��� ನಂತರ �ತ � ���ೕ �ರುಷರ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ� ��ಹ�ಂದು
ಕ�ಯಲ� ಡು�ದು. �ೂೕ�ರೂ� �ಗೂ �ನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಜ�
��ಹ�� ಮನ� �ಯನು�  �ೕಡು�ದು. ಇಂದು �ರತದ� ��ಹ�ದ ನಂತರ
ವಧು-ವರರು ತಮ�  ತಮ�  ���  �ೂೕಂದ� �ೕಂದ�ಗಳ� �ೂೕಂದ� ��ಸು�ದು
ಕ��ಯ���.

5. ಪರಸ� ರ ಹಕು�  �ಧ� �ಗಳ ಸೃ��:
��ಹ� ವ� ��ಗ�� ಅವರ ಕತ�ವ�  �ಗೂ �ೂ����ಗಳ ಬ�� ಮನವ��
���ೂಡು�ದು. ಉ�ಹರ�� �ರತದ� ಪ�ಚ�ತ�ರುವ ನಂ��ಯಂ�
ಮಕ� ಳನು�  ಮತು�  �ಂಡ�ಯನು�  ಸಂರ�ಸು�ದು ಗಂಡನ ಕತ�ವ� ��ರುವಂ�, ಗಂಡ
ಮತು�  ಮಕ� ಳನು�  ಸ��� �ೂೕ��ೂಳು� �ದು �ಂಡ�ಯ �ೖ�ಕ
ಕತ�ವ� ��ರು�ದು. ಅ�ೕ �ೕ� ಮಕ� ಳ �ಲ�-�ಲ� �ೕಷ� ತಂ�
��ಯ ಕತ�ವ� ��ದ� �, ವೃದ� �ದ ಬ�ಕ ಅವರ ಸಂರ��ಯ �ೂ�
ಮಕ� ಳ�ಗು�ದು. ಈ �ರ�ದ ನಂ�� �ಲ� ಗಳು ಇತರ ಸಮು�ಯಗಳಲೂ�
ಇ�.
 

6.5 ಧಮ�ದ ಅಥ� ಮತು�  �ಯ�ಗಳು

�ರತ ��ಧ�ಯ� ಏಕ�ಯನು�  �ೂಂ�ರುವ �ೕಶ. ನಮ�  �ೕಶದ�
�ಂದೂ, ಮು��ಂ, ��ೖಸ�, ��, �ದ� , �ೖನ, ��� ಮುಂ�ದ ಧಮ�ಗ��. ಈ ಎ��
ಧಮ�ಗಳಲೂ�  ಮ��ರುಷ ಅಥ� �ೕವರ �ೕ� ನಂ����. �ಂದೂಗಳು
ಗ�ೕಶ, ಸರಸ� �, �ರಮ� , �ಡಮ� , �ೕರಭದ���� ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�
ಮು��ಮರು ಅ�� ರವರನು� , ��ೖಸ�ರು �ೕಸು� �ಸ�ರನು�  �ೕ� ��ಧ �ೕವರನು�
ನಂಬು���. ಅಂದ� ನಂ��ಯ ಆ�ರದ �ೕ� ಜನರು ಬದುಕು����. ಈ ನಂ��
ಇ��ೕ�ನದಲ�  ���ೕನ �ಲ�ಂದಲೂ ಇರುವ ಪದ� ����. ಇದನು�  ���ೕ
ಬಹು�ೕಕರು ಅನುಸ�ಸು��ರು�ದು ��ನ� ���.

 
ಧಮ�ದ ಅಥ�:

ಧಮ� ಎಂಬ ಪದ� ಸಂಸ� ೃತ ��ಯ ‘ಧೃ’ ಎಂಬ �ತು��ಂದ ಉತ� ����
ಧೃ ಎಂದ� ಧ�ಸು, �ರ�, �ೕಷ� �ಡು ಎಂಬು���.

ಧಮ��� ಇಂ��ೕಷ� � ‘��ಜ�’ ಎಂದು ಕ�ಯು���. ಇದು �� �� ��ಯ
‘���ೕ�’ ಎಂಬ ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ���ೕ� ಎಂದ� ಒ��� ಕೂ�ಸು ಬಂ�ಸು
ಎಂದಥ�. ಅಂದ� ಎಲ� ರನೂ�  ಒ��� �ೕ�� ಕೂ�ಸು��ೕ ಧಮ� ಎಂದು
�ೕಳಬಹುದು.



ಇ. �. �ೖಲ� �ನವ�� �ೖ�ಕ �ೕ�ಗಳ �ೕ�ರುವ ಶ ����ೕ ಧಮ�
ಎಂ���.

��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� ರವರ ಪ��ರ, “�ನವ �ನವರ ಸಂಬಂಧ
�ತ ���ರ�, �ನವ ಮತು�  ��ಧ ಅ��ಕ ಶ��ಗಳ ನಡು�ನ
ಸಂಬಂಧ��ರುತ��”.

 
ಧಮ�ದ �ಯ�ಗಳು:

ಧಮ�� �ನವನ �ೕವನದ� ಅ�ೕಕ �ಯ�ಗಳನು�  �ವ��ಸುತ��.
ಅ�ಗಳು ���ಂದ�,
1. �ನ�ಕ �ಂ�:

��ಕೃ�ಕ ��ೂೕಪಗಳ ಬ�� ಭಯ, ಮುಂ� ಏ�ಗು��ೂೕ ಎಂಬ ಆತಂಕ�ಂದ
ಜನರು �ೕವರು ಮತು�  ಧಮ�ವನು�  ಅವಲಂ�ಸು���. ಆಗ ಧಮ�� �ನವ��
�ಂ� ಸ��ನವನು�  �ೕಡುತ��. ಆತ� ���ಸ ಮತು�  �ೖಯ�ವನು�  ತುಂಬುತ��.

2. ಮನರಂಜ�ಯನು�  ಒದ�ಸುತ��:

ಧಮ� ತನ�  ಭ���ಗ��, ಭಜ�, ��ಥ��, ನೃತ� , ಹ�ಕ�, ���, ಪ�ವಚನ, ��,
�ರ��ರ, �ಟಕ, ಸಂ�ೕತ ಮುಂ�ದ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜ�ಯನು�
ಒದ�ಸುತ��.

3. ಸ�ಜ�� ಭದ��ಯನು�  ಒದ�ಸುತ��:
ಧಮ� �ೖ�ೕಶ��ಯ� ನಂ��ಯನು� ಂಟು�ಡು�ದ�ಂದ ಸ�ಜ��
ಭದ��ಯನು�  ಒದ�ಸುತ��.

4. ವ� ��ಯ ��ಮುಖ� �ಯನು�  ���ಸುತ��:
ಧಮ� ವ� ��� �ೕವ�ೂಡ� ಸಂಬಂಧ ಸೃ��ಸುತ��. �ನು �ೕವಸೃ��ಯ ಫಲ.
ಅದ�ಂದ�ೕ ಜನ� ����ಂದು ನಂ�ಸುತ��.

5. ಸ�ಜವನು�  �ಯಂ��ಸುತ��:

�ನವ�� ಆತ� , �ೕ��, ಭೂತ, ��ೕತ ಮುಂ�ದ�ಗಳ� ನಂ�� ಇ�. ಈ
ನಂ�� ಆತನ ಬಹಳಷು�  ಚಟುವ��ಗಳನು�  �ಯಂ��ಸುತ��. ಸ� ಗ� ನರಕಗಳ
ಕಲ� �ಯು ಆತನ ನಡ�ಯ �ೕ� ಪ��ವ �ೕರುತ��.

6. �ನ�ೕಯ �ಲ� ಗಳ ಸಂರ��:

ಧಮ� �ನವನ ನಡ�ಯನು�  �ಯಂ��ಸು�ದ�ೂಂ�� ಸ�ಜದ ಐಕ� �ಯನು�
��ಡುತ��. �ೂ�� ��ನ�  �ೖ�ಕ, ಆ����ಕ, ���ಕ �ಲ� ಗಳನು�



� � ೖ � � � �
��ಡುತ��.

 

ಧಮ� �ರ�ೕ� �ಯ�ಗಳು:

1. ಧಮ�ದ �ಸ�ನ� ಕಲಹ ಉಂ�ಗುತ��. �ರತ ಮತು�  �ಶ� �ದ� ಂತ ��ಧ
ಧಮ�ಗ�� �ೕ�ದ ಜನರು ತಮ� �ೕ ��ೕಷ�  ಧಮ� ಎಂದು �ೂ��ಡು���.

2. ಧಮ�� ��ರ �ಡು�ದನು�  ಅ���ಕುತ��. ಮೂಢನಂ�� ��ಸುತ��
ಮತು�  ��ನದ �ಳವ��� ಅ�����.

3. ಧಮ�ವನು�  ��ೂೕ�ತರು, ���ಗಳು ಮತು�  ���ಗಳು
ದುರುಪ�ಗಪ���ೂಂಡು ಜನರನು�  �ೂೕಷ� �ಡು���.

 
6.6 ��ಣದ ಅಥ� ಮತು�  �ಧಗಳು

ಮಕ� �ೕ. �ೕ� ���� � ��ಯವರ �ಸರನು�  �ೕ�ರಬಹುದು, ���� �
��ಯವರು ಮ�ತ�  �ೂ� ೕ� � ��ಯವರ ಪ��. 19 �ೕ ಶತ�ನದ�
ಮ��ಷ� �ದ� ಜ��ದರು. ಆ �ಲದ� �ರತದ �ಳ ಸಮು�ಯದ ಜನ��
��ಣದ ಅವ�ಶಗಳು ಕ�� ಇದ� �. ಮ�ತ�  ��ಯವರು ���� � ರವರನು�
ಮದು���ಗ ಅವ�� ��ಣದ ಪ�ಚಯ�ರ�ಲ� . �ೂೕ� � ��ಯವರು
���� � ಅವ�� ��ಣ �ೕ� ಅವರನು�  ���ವಂ�ಯ����ದರು. ಇದರ ಫಲ��
�� ���� � ��ಯವರು ಈ �ೕಶದ �ದಲ ಮ�� ����ದರು. ಅಷು�
�ತ �ವಲ� � ಅಸ� øಶ�  �ಣು�  ಮಕ� ��� ��ಗಳನು�  ��ದರು. �ೂೕ� �
��ಯವರು ����ದ ಸತ� �ೂೕಧಕ ಸ�ಜದ ಮೂಲಕ ಸ�ಜದ ಸು�ರ�ಯ�
ಪ�ಮುಖ �ತ � ವ��ದರು. ಇಂದು �ರತ�ದ� ಂತ �ೂೕ� �ೂೕ� �ಣು�  ಮಕ� ಳು
��ಣ ಪ�ಯು��ದ� � ಅದರ� ಇವರ ಪ�ಯತ� � ಇ�. ಮಕ� �ೕ. ಮ�ತ�  �ೂೕ� �
�� ದಂಪ�ಗಳ ಉ�ಹರ��ಂದ ನಮ� �ರತದ� ��ಣದ ��ಮುಖ� �ಯು
��ದು ಬರುತ��.

 

��ಣದ ಅಥ� ಮತು�  ����ಗಳು:

��ಣ ಎಂಬ ಪದ� ಇಂ��ೕ� ��ಯ ‘ಎಜು�ೕಷ�’ ಎಂಬ ಪದ�ಂದ
ಬಂ�� ‘ಎಜು�ೕಷ�’ ಎಂಬ ಪದ� �� �� ��ಯ ‘ಎಜು�ೕ�’ ಎಂಬ ಪದ�ಂದ
ಬಂ��.



ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� �ದ ಎ�� ಡ��ಂರವರ ಪ��ರ “ತರುಣ �ೕ��ಯನು�
ಸ��ೕಕರಣ�ೂ�ಸುವ ಪ�� ���ೕ ��ಣ”.

��� ��ೕ�ನಂದರವರು, “ಮನುಷ� ನ� ಈ�ಗ�ೕ ಇರುವ �ೖವತ� ದ
ಆ���ವ�ೕ ��ಣ” ಎಂ���.

 
��ಣದ �ಯ�ಗಳು:

���ೕನ �ಲ�ಂದಲೂ ಪ�ಪಂಚದ ಎ��  �ಗಗಳ�ನ ���ಂಸರು, ��ಣ
ತಜ� ರು, ಬು�� �ೕ�ಗಳು, �ಶ��ಕರು ��ಣದ ಅಥ�, ಗು� ಮತು�  �ಯ�ಗಳ ಬ��
ಚ��ಗಳನು�  ನ�ಸು�� ���ೕ�ಸು�� ಬಂ���. ಅವ�ಲ� ರ ಪ��ರ ��ಣದ
�ಯ�ಗ�ಂದ�:

1. ��ಣ �ನವನು�  ಒಂದು �ೕ���ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು �ೕ���
ವ���ಸುತ��.

2. ದುಡು�� �ೕ��ರುವ �ನ, �ಶಲ� , ಮತು�  ತಂತ �ಗಳನು�  ಒದ�ಸುತ��.
3. ಸ�ಜದ ಆ��ಕ ವ� ವ�� ಯನು�  ���ರ�ೂ�ಸುತ��.

4. ಸಂರಚ�ತ� ಕ �ಯ�ಗಳನು�  ��ಡುತ��.
5. ���ಕ ಪ�� ��ನು�  ವ� ವ��ತ��ಸುತ��.
6. ��ಣ ವೃ��ಗಳ ಬ�� ಆ�ೂೕಗ� ಕರ�ದ ಮ�ೂೕ�ವವನು�  ��ಸುತ��.

7. ಸ�ಜದ�ರುವ ಪ��ಣಕಗಳು ಮತು�  �ಲ� ಗಳ ಬ�� ಅ��
ಮೂ�ಸುತ��.

8. ��ಣ� ಒಂದು ತ����ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ತ���� ತಂತ ��ನ ಮತು�
�ಲ� ಗಳನು�  ವ��ವ� �ಡುತ��.

9. ಇದು ಪ��ಪ�ಭುತ� ವನು�  ಬಲ�ೂ�ಸು�ದು.
10. ಇದು ���ಕ ಐಕ� �ಯನು�  ��ಡುತ��.

11. �ೂ�� ��ಣ� ವ� �� ಅಥ� �ನವನ ಸವ��ೂೕ�ಮುಖ ��ವ���
ಅನು� ���ೂಡುತ��.
 

��ಣದ ಪ��ರಗಳು



ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ��ಣವನು�  �ಲು�  �ೂೕ�ಗಳ ನಡು� ��
�ೂಠ��ಳ� ನ�ಯುವ ಕ��ಯ ಪ�� �� ಎಂದು�ೂಂ���. ಆದ� ��ಣದ
ಅಥ� ��ಲ�ದುದು. ಕ��ಯ ಅ�ೕಕ ಬ�ಗ��. ನಮ� ���ರು�ವಂ�
�ನವನು �ಚು�  ಕ��ಯ �ಮಥ� �ವನು�  �ೂಂ���. ಕ��ಯು��ಯ ಅಳ
ತುಂಬ ��ಪಕ�ದುದು. ಅ�ೕಕ ��ಣ ತಜ� ರು ಮತು�  ��ಣ �ಸ��ಜ� ರು ��ಣವನು�
��ಧ ಪ��ರಗಳ� ಗುರು���� ಅ�ಗಳನು�  ಈ �ಳ�ನಂ� �ೂೕಡಬಹು���.

1. ಔಪ��ಕ ��ಣ:

�ವ���ತ, ಉ�ಶ�ವ�ಕ ಮತು�  ���ತ �ಯಮಗ�ಂದ
ವ� ವ��ತ��ರುವ ��ಣ ವ� ವ�� �ೕ ಔಪ��ಕ ��ಣ. ಉ�ಹರ�� ��
��ೕಜುಗಳ ��ಣ.

2. ಅ�ಪ��ಕ ��ಣ:

ಉ�ಶ�ವ�ಕವಲ� ದ, ಅ���ತ, �ರಂತರ�� ಸಮವಯಸ� ರ ಸಮೂಹ,
ದು��ಯ �ಗ ಮುಂ�ದ ಕ� ಹಲ�ರು �ಷಯಗಳನು�  ಕ�ಯುವ
ಪ�� �����. ಉ�ಹರ�� ವ� ವ�ಯ, ಪಶು ����, ಅಡು� �ಲಸ
ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ� �ಂದ�ೕ ಕ�ತು�ೂಳು��ೕ�.

 
��ಂಶ

. ಸಂ�� � ಪ�ಮುಖ ಉ�ಹರ�ಗಳು ಕುಟುಂಬ, ��ಹ, ಧಮ�, ��.

. ��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� ರವರು “ಸಂ�� ಗ�ಂದ�, �ಮೂ�ಕ ಚಟುವ��� ��ಷ� �ದ
���ತ �ಯ���ನದ ರೂಪಗಳು ಮತು�  �ಯಮಗಳು.” ಎಂದು �ೕ���.

3. ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪದ� ���� ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಪದದ ಕನ� ಡ ಅನು�ದ. ����
ಎಂಬ ಪದ� �ೂೕಮ� ��ಯ ��ಮುಲ� ಮತು�  �� �� ��ಯ
����� ಎಂಬ ಪದಗ�ಂದ ಉತ� �����.

4. ಕುಟುಂಬ ಎಂದ� ಗಂಡ �ಂಡ� ಮತು�  ಮಕ� �ಂ�ೂಡಗೂ�ದ �ೖ�ಕ ಮತು�
���ಕ ಘಟಕ�ೕ ಕುಟುಂಬ.

5. ಕುಟುಂಬದ� ಅಣು ಕುಟುಂಬ ಮತು�  ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಎರಡು �ಧಗ��.
6. “��ಹ ಎಂಬುದು ಗಂಡು-���ನ �ೖಂ�ಕ ಅ�ೕ� ��ೖ��� �ೂ�� ಸಂ�ನ

ಅ�ವೃ�� ಉ�ಶ�ಂದ ಏಪ����ೂಂಡ ���ಕ ಒಪ� ಂದ���”.
7. ��ಣ ಎಂಬ ಪದ� ಇಂ��ೕ� ��ಯ ‘ಎಜು�ೕಷ�’ ಎಂಬ ಪದ�ಂದ ಬಂ��

‘ಎಜು�ೕಷ�’ ಎಂಬ ಪದ� �� �� ��ಯ ‘ಎಜು�ೕ�’ ಎಂಬ ಪದ�ಂದ
ಬಂ��.



 
ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. ಕುಟುಂಬ� �ನವ ಸ�ಜದ _______ ಘಟಕ���.
2. ��ಣ ಎಂಬ ಪದ�� ಇಂ��ೕಷ� �_______ ಎಂದು ಕ�ಯು���.
3. ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ� _______ �� ಂತಲೂ �ಚು�  ತ��ರುಗಳನು�

ಒಳ�ೂಂ��.

4. ಧಮ�� _______ ಶ��ಯನು�  �ೂಂ��.
II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ಸಂ�� � ಒಂದು ಉ�ಹರ� �ೂ�.
2. ಕುಟುಂಬ ಎಂದ�ೕನು?
3. ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.

4. �ರತದ� ಇರುವ ���ದರೂ ಎರಡು ಧಮ�ದ �ಸರನು�  ಬ���.
III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ��ಣ ಎಂದ�ೕನು?

2. ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ����ಯನು�  ಬ���.
3. ಧಮ� ಎಂದ�ೕನು?

4. ��ಹದ �ಧಗಳನು�  ���.
IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.

2. ಕುಟುಂಬದ ಲ�ಣಗಳನು�  ಬ���.
3. ಧಮ�ದ �ಯ�ಗಳನು�  ���ೕ��.

4. ��ಣದ �ಯ�ಗಳನು�  ���.
ಸ��ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ಮ�  ಕುಟುಂಬದ ಬ�� ಒಂದು �ಪ� � ಬ�ದು ��ಕ�� �ೂೕ��.

2. �ಮ�  ��ಯ� �ೂ�ಯು� ��ಣವನು�  ಕು�ತು ಒಂದು
ಚ��ಸ� ��ಯನು�  ��ಯ� ಏಪ���.



3. �ರತದ� ಇರುವ ಧಮ�ಗಳ ಬ�� ���ಯನು�  ��ಕರ ಹ��ರ �ೕ�
ಪ���.

4. ��ಹ� ಸ�ಜದ� ಏಷು�  ಅವಶ� ಕ ಎಂಬುದನು�  ಕು�ತು ಚ�� ನ��.
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ಅ��ಯ- 7 ���ಕ ಸ�ರ ���ಸ (Social Stratification)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ���ಕ ಸ�ರ���ಸ ಎಂದ�ೕನು ಎಂಬುದನು�  ��ಯು�ದು.

2. ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ �ಧಗಳನು�  ಅಥ����ೂ�ೂ�ೕಣ.
3. ವಗ�ದ ಬ�� ಅಥ����ೂಳು� �ದು.
4. �ಂಗ ಅಸ�ನ�ಯ ಬ�� ಅ�ಯು�ದು.

 
7.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ, �ೕ� �ೖ��� ಹಡ�ನ �ಸರನು�  �ೕ���? ಈ ಹಡ�ನ� �ಳ,
ಮಧ� ಮ ಮತು�  ಉನ� ತ ಅಂತಸು�  ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂತಸು� ಗ�ದ� � ಒ�� ಸಮುದ�ದ�
ಚ�ಸು�ಗ ಹಡಗು ಮುಳುಗ�� ಒಳ�ಗುತ��. ಇದನು�  ಕಂಡ ��ಕರು ಜನರನು�
ರ�ಸಲು ಮುಂ�ಗು���, �ಮ�  ಪ��ರ ��ಕರು �ರನು�  �ದಲು ರ�ಸ�ೕಕು?
�ಲ ಮಹ�ಯ� ಚ�ಸು��ರುವವರನು�  ಅಲ� �ೕ? ಆದ�, ��ಕರು �ೕ� ಇದ�
��ೕಮಂತರನು�  ರ��, ನಂತರ ಮಧ� ಮ ಹಂತದ�ದ� ವರನು�  ರ��ದರು. ನಂತರ
ಬದು�ದ� � �ಳಮಹ�ಯ� ಇರುವವರನು�  ರ�ಸಲು ಮುಂ�ದರು. ಇದ�ಂದ �ಮ�
ಏನು ���ತು. ಅಂದ�, �ದಲು ಹಣ ಅಂತಸು�  ಇರುವ ��ೕಮಂತರನು�  ಬದು��
ಸಮಯ ಇದ� � ಬಡ, �ಳವಗ�ದ ಜನರನು�  ���ೂೕಣ�ಂಬ ಅಸ�ನ�ಯ
ಮ�ೂೕ�ವ� ಇತು� . ಇದನು�  �� ���ಕ ಸ�ರ���ಸ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.
 
7.2 ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ ಅಥ�:

Stratification ಎಂಬುದರ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ “ಸ�ರ���ಸ” ಸ�ರ���ಸ�
��, ಬಣ� , ��ಣ, �ಂಗಗಳ ಆ�ರದ �ೕ� ಜನರನು�  �ೕಲು �ೕ�ಂದು
ವ�ೕ�ಕ�ಸು����.

ಎಂ. ಎಂ. ಟೂ� �� ರವರ ಪ��ರ ಅ��ರ, ಸಂಪತು� , ���ಕ �ಲ� ,
�ಣ�ಯಗಳ ��ಯ� ಸ�ಜ�ಂದು ��ರುವ ಅಸ�ನ ಅಂತಸು� ಗಳ ��ೕ�
ವ� ವ�� ಯ ಏ���ೕ ���ಕ ಸ�ರ���ಸ.

ಆ� ಬ�� ಮತು�  �� �� ರವರ ಪ��ರ “ವ� ��ಗಳು �ಗೂ ಸಮೂಹಗಳನು�
�ಚು�  ಕ�� �ಶ� ತ�ದ ಏ�-��ೕ�ಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಅಂತ��ನ ಆ�ರದ �ೕ�



ವ�ೕ�ಕ�ಸುವ ಪ�� �ೕ��ೕ ���ಕ ಸ�ರ���ಸ”.
ಲುಂ� ಬ� �ರವರು �ೕಳುವಂ�: “���ಕ ಸ�ರ���ಸ�ಂದ ಕೂ�ರುವ

ಸ�ಜ� �ೕಲು-�ೕಳು ಎಂದು ಪ�ಗ�ತ��ರುವ ಜನರ ನಡು�ನ ವ� ��ಸಗ�ೕ
���ಕ ಸ�ರ���ಸ”.

�ೕಮಂ� ಡಬೂ� � ಮ�� ರವರು “�ೕಲು ಮತು�  �ೕಳು ಎಂಬ ���ಕ
ಘಟಕಗ�� ಸ�ಜವನು�  ಸಮ�ಂತರ�� ���ಸು����” ಎಂ���.

 

 
7.3 ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ �ಧಗಳು:

���ಕ ಸ�ರ���ಸ� ಅಸ�ನ ಏ� �ೕ��� �ಂಗ�ಸು����. ಈ
ವ� ವ��  ���ೕನ �ಲ�ಂದಲೂ ಇ�. ಇಂ�ಗೂ �ರಂತರ�� ಸ� ಲ�  ವ� ��ಸಗ�ೂಂ��
�ಣು��ೕ�. ಸ�ರ ವ� ವ�� ಯ ಪ�ಸು� ತ ಸ� ರೂಪವನು�  ��ಯಲು ಶತ�ನಗ�ಂದಲೂ
��ಬಂದ �ೕ� ಮತು�  ��ನಗಳನು�  ��ಯು�ದು ಸೂಕ�. ಎಂ. ಎಂ ಟೂ� �� ರವರು
���ಕ ಸ�ರ���ಸದ� �ಲು�  ಬ�ಗಳನು�  ಗುರು����, ಅ�ಗ�ಂದ�.

1. ��ವ� ವ��

2. ವಗ�ವ� ವ��
3. ಗು�ಮ��
4. ಎ�� ೕ�� ವ� ವ��

 
1. �� ವ� ವ�� :

�� ಎಂದ� ಹುಟು�  ಎಂದಥ�. ��ಯು Caste ಎಂಬ ����� ಮತು�
�ೕಚು��ೕ� ಮೂಲದ ��� ಎಂಬ ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ಇದರ ಅಥ� ಉತ� ��, ತ�,



ಅನುವಂ�ೕಯ� ಎಂದು. ��ಯ� ಹಲ�ರು �� ಉಪ��ಗಳು ಇ�. ��ಗಳು
ಸಣ� �ದ ಸಂರಚ�ಯನು�  �ೂಂ�ದು�  �ೕವಲ ಸ� �ೕಯ�� ಕಂಡುಬರುತ��.
��ಗಳು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಪ��ೕಶ�� �ೕ� �ೕ� �ಸ�ನ� ಇರು�ದನು�  �ೂೕಡಬಹುದು.
��ಯ� ಆ�ರ, ��ಹ ಪದ� �, ವೃ��, ಸಂಬಂಧ, ಮುಂ�ದ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�
�ಬ�ಂಧಗ�ರು�ದನು�  �ಣು��ೕ�. ��ಯ ಉ�ಹರ�ಗಳು ಒಕ� �ಗ, ��ಹ� ಣ,
�ಂ��ತ, ���, ಕ��ರ, ಕುರುಬ, �ೕಡ ಮುಂ�ದ�.

 

2. ವಗ� ವ� ವ�� :

ವಗ�� ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ ರೂಪ���. ಇದು ಎ��  ಸ�ಜದ�ಯೂ
ಕಂಡು ಬರುತ��. ��ಯ�ರುವಂ� ಕಟು� ���ನ �ಯಮಗ�ರು��ಲ� . ಅಂತಸು� ,
ಅ��ರ, �ಧ�, ಪ���ಯ ಆ�ರದ �ೕ� ಒಂದು ಕ��ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಕ�
ಚ�ಸಲು ಜನ�� �ಧ� �ಗುತ��. ಚ�ಸು�ಗ ಏರ�ತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��. ಅ��ರ
ಇದ� ವರು ಕ�ದು�ೂಳು� �ದು ಇಲ� ದವರು ಪ�ದು�ೂಳು� �ದು ��ನ� ���. ಇ�
���ೕ ಅ�ತ�ಗ�ರು��ಲ� .

��ೖವ� ಮತು�  �ೕ� �ೕಳುವಂ� ���ಕ ��ನ�ನ�ಂ��
ಉ�ದ�ಗ�ಂದ �ನ� �ದು�ಂದು ಗುರು�ಸಲ� ��ರುವ ಸಮು�ಯದ ಒಂದು
��ಗ�ೕ ���ಕ ವಗ� ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು.

 

3. ಗು�ಮ��:

ಇದು ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ ಒಂದು ರೂಪ. ಗು�ಮ ಎಂದ� ಒ�ಯ
ಅಥ� ಯಜ�ನರು �ೕ�ದ �ಲಸವನು�  �ಡು�ದು, �ನ���
ದು�ಯು�ದು, ��ದ� ನು�  �ನು� �ದು, ಆ��ಕ, ���ಕ, �ಜ�ೕಯ
ಹಕು� ಗ�ಂದ ವಂ�ತ�ಗು�ದು ಎಂದಥ�. ಉ�ಹರ�� �ಂಗ ಎಂಬ ವ� �� ಆ��, ಹಣ
ಮತು�  ಮ� ಇಲ� ದ ಕಡು ಬಡವ. ಇವನು ತನ�  ಊ�ನ� ಇರುವ ��ೕಮಂತ ವ� ���ದ
�ಮ ಎಂಬುವವನ ಮ�ಯ� ಗು�ಮ�� �ಲಸ�� �ೕ��ೂಳು� ���. ಅ ಮ�ಯ
ಯಜ�ನ�ದ �ಮ �ಂಗ ಎಂಬುವವ�ಂದ ತನ�  ಮ� ಸ� ಚ� �ೂ���ೂಳು� �ದು,
�ೂೕಟದ� ದು���ೂಳು� �ದು. ತನ�  ಮ�ಯ ಎ��  �ಲಸಗಳನು�  ����ೂಂಡು
ಮ�ಯ� ಉ�ದ ಆ�ರವನು�  ���ೂೕ ಮೂ�ಯ� ಕೂ�� �ಕು�ದು,
ಮತು�  ಯಜ�ನ �ಲು�  ಎಂದ� �ಲು� �ದು, ಕು�ತು�ೂ ಎಂದ�
ಕು�ತು�ೂಳು� �ದು, �ಲಸ �ಡು ಎಂದ� �ಲಸ �ಡು�ದು, ���ಂ� ಪ� ಎಂ��
ಪ�ಯು�ದು ಇ���. ಈ ಉ�ಹರ�ಯು ಗು�ಮರ ಪ����ಯನು�  ��ಸುತ��.

 



 
4. ಎ�� ೕ� ವ� ವ�� :

ಬ�ಷ� �ದ ಭೂ��ಕ ಮತು�  ದುಬ�ಲ�ದ ಕೃ�ಕ ಇವರುಗಳ ನಡು� ನ�ದ
ಕ�ರನು�  ಸೂ�ಸು����. ಭೂ�ಯ �ೕ� ಅ��ರ �ೂಂ�ದವನು
ಭೂ��ಕ, ಬ�ಷ� �ದ ��ೕಮಂತನು ಬಡವ�� ರ��ಯ ಭರವ�ಯನು�  �ೂ��ದ��
ಪ���� ಬಡವನು ��ೕಮಂತನ �ೕ� ���ೂಂಡು ಬದುಕಲು ಒ���ಯನು�
�ೂಡು��ದ� . ಇದನು�  ಎ�� ೕ� ಪದ� � ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. ��ೕಡ� �ೕಶದ�
��ೂೕ�ತರು, ಕು�ೕನರು, ಪ��ಗಳು ಮತು�  ಕೃ�ಕರು ಎಂಬ �ಲು�  ವಗ�ಗ�ದು� ದನು�
�ಣಬಹುದು.

 

7.4 ವಗ�- ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು:

ಮಕ� �ೕ. �ೕ� ನಗರದ� ಇರುವ �ಮ�  ಸಂಬಂ�ಕರ ಮ�� �ರಳಲು ಬ�
��� ಣ�� ಬಂದು �ಲು� ��ೕರ. ಆಗ �ಮ� ಎರಡು �ೕ�ಯ ಬಸು� ಗಳು
ಪ�ಚಯ�ಗುತ��. ಒಂದು ��ೂ� ಬಸು� , ಮ�ೂ�ಂದು �ಂ� ಬಸು� . ��ೂ� ಬ��ನ�
ಸಂಚ�ಸ�ೕ�ದ� �ಚು�  ಹಣ �ೂಟು�  ಓ�ಡ�ೕಕು. ಅದು ಬಡವ�� �ಧ� �ಲ� . �ಂ�
ಬ��ನ� ಕ�� ಹಣ �ೕ� ಸಂಚ�ಸಬಹುದು. ಈ ಬ��ನ� ಬಡವರು ಮತು�  ಮಧ� ಮ
ವಗ�ದವರು ಚ�ಸಬಹುದು. ಇ�ರಡರ ನಡು� ಹಲ� �ಮ� � ಇ�. ಅಂದ�
ಸ�ಜದ� ��ೕಮಂತರು ಬಡವರು, ಹಣವಂತರು ಹಣ�ಲ� ದವರು ಎಂಬ ವಗ�ವ� ವ��
ಇರು�ದು ��ಯುತ��. �� �ೖ�ನ� ಹ��ಯಂ��ತ, �ಯಂ��ತ, ��ನ� ,
���ದ� �ಲ� �, ��ನ�  �ೂೕ�� ಗಳ� ಪಂಚ�ರ �ೂೕ�� ಮತು�
ರ��ಬ�ಯ� ���ರ �ಡುವ ��ಂ�� ಗಳು, �ೕ� ಮುಂ�ದ�ಗಳ� ವಗ�ವ� ವ��
ಕಂಡುಬರುತ�� ��ದ� ವಗ� ಎಂದ�ೕನು? ಅಂದ�, ಒಂದು ಬ�ಯ ಪ�ಕ�ತ



�ೕವನ ಮಟ� ವನು�  �ೂಂ�ರುವ ಮತು�  ವಸು� ಗಳನು�  ಪ�ಯಲು ಸ�ನ
ಅವ�ಶಗಳನು�  ಪ��ರುವ ಜನರ ಸಮೂಹ�ೕ ���ಕ ವಗ�.

��� ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಪದದ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ ವಗ�. ವಗ� ವ� ವ�� ಯು
�ೕ� �ೕ� ಸ�ಜಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಇಂ�ನ ಆಧು�ಕ ಸ�ಜಗಳಲೂ�
ಕಂಡುಬರತ��. ವಗ� ವ� ವ�� ಯ� ಆ��ಕ ವ� ವ�� ಯ ಆ��ತ�� ಜನರನು�  ��ನ�
ಸಮೂಹಗ�� �ಂಗ��ರುವ ವ� ವ�� ��ದ� ರೂ, ಇ� ಪ��� ಅಥ� �ಧ�ಯ
ಆ�ರದ �ೕ� ಅಂತ���ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಅಂತ��� ಬದ�ಗಲು ಅವ�ಶ�ರುತ��.

 
ವಗ�ದ ಲ�ಣಗಳು

1. ��ತ ��ನ�ನ: ವಗ� ವ� ವ�� ಯ� ���ಕ ��ನ�ನಗಳು ವ� ��ಗ��
ಹು���ಂದ ಬಂ�ರು��ಲ� . ಅವರು ತಮ�  �ಹಸ, �ಧ�ಗ�ಂದ
ಪ�ದು�ೂಂ�ರುವ ��ನ��ರುತ�� �ಗೂ ವ� ��ಗಳು ತಮ�  ��ನ�ನಗಳನು�
�����ೂಳ� ಲು ಅಥ� ಕ�� ���ೂಳ� ಲು �ಧ� �ರುತ��. ಉ�ಹರ�� ಆ��,
ಆ�ಯ, ಉ�ೂ�ೕಗ, ಸಂಪತು�  ಮತು�  ��ಣ.

2. ವಗ�� �ವ���ಕ�ದ � ��: ವಗ� ವ� ವ�� ಯು �ವ���ಕ�ದ � �����.
ಇದು ಎ��  ಸ�ಜಗಳಲೂ�  ಕಂಡುಬರುತ��. �ಗ�ೕಕ, ಆಧು�ಕ, ಸಂ�ೕಣ�
ಸ�ಜಗಳಲೂ�  ಕಂಡುಬರುವ ಪ�� �����.

3. ���ಕ ಪ����: ���ಕ ವ� ವ�� ಯ� ವಗ��ಂದು �ೂಂ�ರುವ ��ನ�
ಅದು �ೂಂ�ರುವ ���ಕ ಪ����ಯ ಮಟ� ವನು�  ಅವಲಂ��ರುತ��.
ಪ���ಂದು ಸ�ಜದಲೂ�  ಆಳುವ ವಗ�ದ ��ನ ಮತು�  ಪ����ಠಯ ಜನವಗ�ದ
��ನ ಮತು�  ಪ����ಠ�ಂತಲೂ �ೕಲ� ಟ� ��ರುತ��. �ಗೂ ಇದು ಜನರ �ಲ�
ಮತು�  �ಣ�ಯಗ�� ಸಂಬಂ����ರುತ��.

4. ವಗ�� ಬಹುಮ��� ��ರ�ದುದು: ವಗ�� ಜನರ ಗುಂ�, ಜನಜಂಗು� ಅಥ�
�ೂ�ೕತೃ ಸಮೂಹದಂತಹ ಅ�ಧ� �ದ ಸಮೂಹ��ರು��ಲ� .ಇಂದು ಪ�ವತ���
ವಗ�ದ� ���ನ ಅವ�ಶಗಳು ಕಂಡುಬರು��ದರೂ ಅದನು�  ಒಂದು ��ೕ� ��ರ
ಸಮೂಹ�ಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

5. ವಗ�� ಒಂದು ��ದ ಸಮೂಹ: ���ಕ�� ವಗ� ವ� ವ�� ಯ� ವಗ�ಗಳು
��ದ ಸಮೂಹಗ���. �ಗೂ ��ದ ಅಥ� ಮುಕ� ವ� ವ�� ಯನು�  ಪ����ಸುತ��.
���ಕ ವ� ವ�� ಯ� ವ� ��ಗಳು ���ಕ ��ನದ ಏ�-��ೕ� ವ� ವ�� ಯ�
�ೕ�ಂದ �ಳ� �ಳ��ಂದ �ೕ� ಚ�ಸಲು ಮುಕ� ಅವ�ಶ �ೂ�ಯುತ��.

6. ವಗ�� ಒಂದು �ೕವನದ ��ನ: ಸ�ಜದ� ಪ���ಂದು ವಗ�� ತನ� �ೕ
ಆದ �ೕ� �ೕ�ಗಳನು�  �ೕವನದ� ಅಳವ���ೂಳು� �ದು. ಇದರ �ೂ��



���ಕ ವಗ�ಪ��ಯ� ಸಂಸ� ೃ�ಯೂ ಇರು�ದು. ಇ�ಗಳ ಸ��ಲನದ�
ವಗ�ವ� ವ��  ಒಂದು �ೕವನ ��ನ�� ಕಂಡುಬರು���.
�ಮ�ದು ���ರ�: �ರ�ೕಯ ಮ��ಯರ ಅಂತಸು�  ಮತು�  ಸಮ�� ಗಳನು�
ಪ��ೕ�ಸಲು ����ೕಯ ಆ�ಗ�ಂದನು�  ರ�ಸ��ತು. ಈ ಆ�ಗದ
ವರ�ಯನು�  ಸ�ನ�ಯತ� ವರ�-1974 ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

 
7.5 �ಂಗ ಅಸ�ನ�:

�ಂಗ ಅಸ�ನ� ಎಂದ� ಗಂಡು ಮತು�  ���ನ ನಡು�ನ ಅಸ�ನ����.
�ಂಗ� �ೖ�ಕ�ದ � ��. �ೖ�ಕ�ದ, ��ೕ�ಕ�ದ ���ಗಳು ���ೕ ಮತು�  �ರುಷರ
�ಂಗಗಳನು�  �ಧ��ಸುತ��. ಆದ� ಅವರ ��ನ�ನಗಳನು�  ಸ�ಜ �ದ��ಸುತ��.
ಉ�ಹರ�� �ಲ� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಗಂಡುಮಗು ಮತು�  �ಣು�  ಮಗು ಇಬ� ರು
ಮಕ� ��� ಎಂದು�ೂ�ೂ�ೕಣ. ಈ ಮಕ� ಳ� ಗಂಡು ಮಗು�� �ಚು�  ��ಶಸ��
�ೂಡು���, ಆದ� �ಣು�  ಮಗು�� ಕ�� ��ಶಸ�� �ೕಡು���. ಇದ�ಂದ ನಮ�
ಕುಟುಂಬದ�ನ ಅಸ�ನ� �ವ �ೕ� ಇ� ಎಂಬುದು ��ಯುತ��.
ಉ�ೂ�ೕಗದ�ನ ಅಸ�ನ�ಯನು�  �ಳಕಂಡ ಉ�ಹರ��ಂದ ��ಯಬಹುದು.
ನಗರ ಅಥ� ���ೕಣ �ಗದ� ಮ� ಕಟು� ವ ಮ�� ಮತು�  �ರುಷ ಕೂ�
���ಕರು ಸ�ನ�ದ �ಲಸವನು�  �ಡು��ರು���. ಆದ� �ನಗೂ� �ೕತನ
�ೕಡು�ಗ �ರುಷ�� ���ನ ಮ�� ಮ��ಯ�� ಕ�� �ನಗೂ� �ೕತನವನು�
�ೕಡು���. ಇದ�ಂದ ��ಯು���ಂದ� ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮತು�  ���ನ
ಅಸ�ನ� ಇರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು.

�ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ� �ಂ� ಗಂಡು ಮತು�  ���ನ ನಡು� ���ನ
ಅಂತರ�ತು� . ಇ��ಸದುದ� ಕೂ�  �ಣ� ನು�  ಅಬ��� ದುಬ�ಲರ��� ಪ�ಗ��
�ರುಷ ಪ��ನ ಸ�ಜದ� ಆ�ಯನು�  ��ೕ�ಯ ದ��ಯ ಪ��ಯ���
ಪ�ಗ�ಸ��ತು. ಆ��ಕ, ���ಕ, �ಜ�ೕಯ, �ೖ��ಕ �ತ �ದ� ಅಸ�ನ�
ಇದು� ದ� ನು�  �� ಗಮ�ಸಬಹುದು ಮತು�  �ಣ� ನು�  �ಲು�  �ೂೕ�ಗಳ ಮ��ಯ�
ಕುಟುಂಬದ ���ತೃ�� ಬಂಧನದ� ಇಡ���. ಆದ�, �ರುಷ ಇದ�ಂದ
�ೂರ�� ���ೕ �ಬಂಧ�ಗ�� ಒಳ�ಗ� ಸ� ತಂತ ��ದ �ೕ��ನಗಳನು�
��ದು�ೂಳು� ���. ಕುಟುಂಬದ ಯಜ���ಯನು�  ಮ��� ಸಮ�ಲು �ೕಡಲು
�ಂಜ�ಯು���. �ನಬದ�ದಂ� ���ೕಯರ ��ನ�ನದ� ಬದ�ವ�ಯನು�
�ಣ��ತು. 20 �ೕ ಶತ�ನದ ನಂತರದ� ���ೕಯರ ��ನ�ನದ� ಹಲ�ರು
ಬದ�ವ�ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ�. ��ಟ� ಮತು�  ಅ�ೕ�ಕದ� ���ೕಯ�ಗೂ
ಮತ�ನ �ಡುವ ಅ��ರ �ೂ��ತು. ಪ��ಮದ ಸ�ಜಗಳ� ಅವರ ಅಂತ��ನ�
�� ಸು�ರ�ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ�. ಮ��ಯರ �ೕ�ದ�  ಆ��ೂ�ೕ ಅನಹ��ಗಳು



�ಯ�� �ರುಷ�� ಸ�ನ�ದ ಬದುಕನು�  �����ೂಂ���. ಇಂದು
ಮ�� �ೕ�ರು �ೖಕು ಸ��, ಐ� �� ಕಂಪ�ಯ� �ಲಸ, ಬಸು� ಗಳ �ಲ�,
ಗೃಹ�, ಕುಟುಂಬದ ಯಜ���, ನೃತ� ���, ಕವಯ��, �ೕ��, ����ೕ�,
��, ���, ಐ. ಎ. ಎ�., ಐ. �. ಎ�., �. ಎ. ಎ�., �ಜ�ೕಯ �ಯ�ಯರು
�ೕ� ಹಲ�ರು �ತ �ಗಳ� �ಧ� �ಡು�� �ರುಷ��ಂತಲೂ �� ಕ�� ಇಲ�
ಎಂಬಂ� ಸ� ಸ�ನ�� ಬದುಕು����. ಇದನು�  ಸ�ನ�ಯ ಒಂದು �ಗ�ಂದು
ಕ�ಯಬಹುದು.

 

��ಂಶ

1. ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ� �ನವರನು�  ��, ಬಣ� , ��ಣ, �ಂಗಗಳ ಆ�ರದ
�ೕ� �ೕಲು �ೕ�ಂದು ವ��ಕ�ಸು����.

2. ��� ಎಂಬ ಪದ� ����� ಮತು�  �ೕಚು��ೕ� ಮೂಲದ ��� ಎಂಬ
ಪದ�ಂದ ಉತ� ����. ��� ಎಂಬ ಪದ�� ಜ�ಂಗ, ತ�, ಅನುವಂ�ೕಯ�
ಎಂಬ ಅಥ���.

3. ಎ�� ೕ� ಪದ� � ಎಂದ� ಬ�ಷ� �ದ ಭೂ��ಕ ಮತು�  ದುಬ�ಲ�ದ ಕೃ�ಕ
ಇವರುಗಳ ನಡು� ನ�ದ ಕ�ರನು�  ಸೂ�ಸು����.

4. ವಗ� ವ� ವ�� ಯು �ೕ� �ೕ� ಸ�ಜಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಇಂ�ನ ಆಧು�ಕ
ಸ�ಜಗಳಲೂ�  ಕಂಡುಬರು���.

5. ಗಂಡು ಮತು�  ���ನ ನಡು�ನ ಅಸ�ನ��ೕ �ಂಗ ಅಸ�ನ� ಎನ� ಬಹುದು.

6. �ದಲ ��� ��ಟ� ಮತು�  ಅ�ೕ�ಕದ� ���ೕಯ�ಗೂ ಮತ�ನ �ಡುವ
ಅ��ರ �ೂ��ತು.
 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. ��ಯು _______ ಪದ�ಂದ ಉತ� �����.
2. ಜನರನು�  ��ನ�  ಸ�ರಗ�� ವ�ೕ�ಕ�ಸುವ ವ� ವ�� ಯನು�  _______ ಎನು� ವರು.
3. ಬ�ಷ� �ದ ಭೂ��ಕ ಮತು�  ದುಬ�ಲ�ದ ಕೃ�ಕ ಇವರುಗಳ ನಡು� ನ�ದ

ಕ�ರನು�  _______ ಸೂ�ಸುತ��.

4. ವಗ�� ಒಂದು _______ ಸಮೂಹ.



II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. ���ಕ ಸ�ರ���ಸ ಎಂದ�ೕನು?

2. ವಗ�ವ� ವ��  ಎಂದ�ೕನು?
3. ಗು�ಮ�� ಎಂದ�ೕನು?

4. �ಂಗ ಅಸ�ನ� ಎಂದ�ೕನು?
III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ� �ನವರನು�  ��ದರ ಉ�ಹರ� �ೕ�
�ೕ�ಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಗುತ��.

2. ��ಯ ಅಥ�ವನು�  ���.
3. ���ದರೂ �ಲು�  ಮ�� �ಧ�ಯರ �ಸರನು�  ಬ���.

4. ವಗ� ವ� ವ�� ಯನು�  ������.
IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���;

1. ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ �ಧಗಳನು�  �ವ��.

2. �ಂಗ ಅಸ�ನ�ಯ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.
3. ವಗ�ವ� ವ�� ಯ ಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.
4. ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:
1. ��ಕರ �ರ��ಂದ �� ಸ�ೕ�ಯ ಮಹತ� ವನು�  ����.

2. ಮ�� �ದ�ಯರ ಬ�� ��� ಸಂಗ ��� �ಮ�  ತರಗ�ಯ� ಪ�ದ���.
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ಅ��ಯ- 8 ���ಕ �ಯಂತ �ಣ (Social control)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ಅಥ� ಮತು�  �ಯ�ಗಳು.

2. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧಗಳು: ಔಪ��ಕ ಮತು�  ಅ�ಪ��ಕ
�ಯಂತ �ಣ.

3. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ���ಗಳು.
4. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು, �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು, �ನೂನು ಇ�ಗಳ ಮಹತ� .

 
8.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ �ಮ�  ��ಯ� �ೕ� ��ಸುವ �ಯಮಗ���?
��ಯ �ೕ�ಪ��ಯಂ� ನ�ದು�ೂಳು� ��ೕ�. ತಪ� �ೕ �� ��ಥ���

�ಜ�ಗು��ೕ�. ��ಯ ಸಮವಸ��ವನು�  ಧ�ಸು��ೕ�. ��ಕರನು�  �ರ�ಸು��ೕ�.
��ಯ �ೖ�ನವನು�  ಸ� ಚ� ��ಟು� �ೂಳು� ��ೕ�. ಅಂದಂ�ನ ಮ��ಲಸ ಅಂದಂ�ೕ
�ಡು��ೕ�. ಕ��ಯ� ಆಸ���ಂದ ��ೂ�ಳು� ��ೕ�. ಆ�ೂೕಟ ಸ� ��ಗಳ�
� ���ೕಲ�� ��ೂ�ಂಡು, ��� �ೕ�� ತರು��ೕ�. ಅಲ� �ೕ? ಈ �ಯಮಗಳನು�
ಮು�ದ� ಏ�ಗುತ��? ��ಯ ವ� ವ��  ��ಗುತ��. �ಸು�  ಇಲ� �ಗುತ��. �ಮ�
ಗು� �ಧ�ಯ �� ಕ�ಣ�ಗುತ��. ಆದ� �ಂದ ಈ �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
��ಯು �ನು ಬಯ�ದಂ� �ಮ�  ವತ��ಗಳನು�  ಬದ��� �ಮ�  ��ಣ
ಸುಗಮ�� ನ�ಯುವಂ� �ಡುತ��. ���ೕ ಸ�ಜದ� �ಲ� ವ� ��ಗಳು
ಸ�ಜ�� ಅನುಕೂಲಕರ�ಗುವ �ೕ� ವ���ದ� ಮ�� �ಲವರು ಸ�ಜದ �ತವನು�
�ಳು �ಡುವ �ೕ�ಯ� ವ��ಸು���. ಇದ�ಂದ ಸ�ಜ� ಸುಗಮ��
�ಯ� �ವ��ಸಲು �ೂಂದ��ಗುತ��.

 
8.2 ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ಅಥ� ಮತು�  ����ಗಳು:

ಸ�ಜ� ತನ�  ಸದಸ� ರ �ೕ� �ಲ� �ಯಮಗಳನು�  ��ಸು�ದರ ಮೂಲಕ
ಅವರ ವತ��ಯನು�  ಹ�ೂೕ�ಯ�ಡಲು ಪ�ಯ��ಸುವ ಕ �ಮವನು�  ���ಕ
�ಯಂತ �ಣ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.



1. ಆ�. �ಬ�� ರವರ ಪ��ರ “���ೕ ಸ�ಜದ� �ನವನ ವತ��ಯನು�
�ಯಂ��ಸಲು ಬಳಸುವ �ಧನ ಮತು�  ತಂತ �ಗಳನು�  ���ಕ �ಯಂತ �ಣ
ಎನ� ಬಹುದು”.

2. ��� �ೕ�: “ಸ�ಜ� �ನು ರೂ��ದ �ಯಮಗಳನು�  �ಯು� �ೂಳ� ಲು
ಹಲ�ರು ��ನಗಳ ಮೂಲಕ �ನವನ ನಡ�ಯ �ೕ� �ೕರುವ ಪ��ವ�ೕ
���ಕ �ಯಂತ �ಣ”.

�ಮ�ದು ���ರ�:
ಇ. ಎ. �� ಎಂಬ ಅ��ಕದ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ನು 1901 ರ� �ದಲ ���

Social Control (���ಕ �ಯಂತ �ಣ) ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಯನು�  ಬಳ�� ತಂದನು.

 
8.3 ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಯ�ಗಳು:

1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣ� ವ� ��ಗಳ� ಸ�ಜ� ಬಯಸುವ ಬದ�ವ�ಗಳನು�
ತರುತ��.

2. ವ� ��ಗಳ ಸ�ಜ ��ೂೕ� ಚಟುವ��ಗಳನು�  �ಯಂ��ಸುತ��.

3. ಸ�ಜದ �ಮರಸ� �� �ಗೂ ಪ�ಗ�� �ರಣ�ಗುತ��.
4. ���ಕ ಐಕ� �ಯನು� ಂಟು �ಡುತ��.
5. ���ಕ ಒ�ತನು�  ��ಸುತ��.

6. ಸ�ಜದ �ರಂತರ�ಯನು�  ಸಂರ�ಸುತ��.
 

8.4 ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧಗಳು

���ಕ �ಯಂತ �ಣ �ಯ�ದ� ಬಳಸ�ಗು��ರುವ �ಧನಗಳ ಆ�ರದ
�ೕ� ���ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�  ಎರಡು �ಧಗ�� �ಂಗ�ಸಬಹುದು.

1. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ
2. ಅ�ಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ

 

ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ:

�ನೂನು, �ಸನ, �ೖ�ಕಶ��, �ೕ�� ಪ�, ���ಲಯದ ಮೂಲಕ
ವ� ��ಯ ನಡವ��ಯನು�  �ಯಂ��ಸು�ದನು�  ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ ಎನು� ���.



�
�ಯಂತ �ಣ �ೕ�ದವ�� ��ಯನು�  �ೕಡ�ಗುತ��. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�
ಎಂತಹ ಸಂದಂಭ�ಗಳ�, �ವ �ರಣ��� �ೕ� ಬಳಸ�ಗು�ದು? ಅದರ
ಪ��ಮಗ�ೕನು? �ಗೂ ಈ �ಯಮಗಳನು�  ಉಲ� ಂ��ದ� �ೕಡುವ ��ಯ
ಸ� ರೂಪ ಮುಂ�ದ �ಯಮಗಳು ಬರವ��ಯ ರೂಪದ�ರುತ��. ಉ�ಹರ��
��ಂ�, ����, ಕಂಪ�, ��-��ೕಜು, ���� ಸಂಘಟ� ಮುಂ�ದ�ಗಳು
ತಮ� �ೕ ಆದ ��ತ �ಯಮಗಳನು�  �ೂಂ��. ಔಪ��ಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ�
�ಚು�  ಪ��ಮ���ದುದು. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ� ���� �ಧ� �ಕ
ಸಮೂಹಗಳ� ಕಂಡು ಬರು�ದು.

 

ಅ�ಪ��ಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ:

ಸರಳ�ದ ���ಕ �ಧನಗಳ ಮೂಲಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ
��ಸು�ದನು�  ಅ�ಪ��ಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ ಎನು� ��ೕ�. ಇ� ���ೕ
ಬರವ��ಯ ರೂಪದ �ಯಮಗ�ರು��ಲ� . ಈ �ಯಮಗಳು �ೕ�
ಹು���ೂಂಡ� ಎಂದು ಖ�ತ�� �ೕಳಲು ಆಗು��ಲ� . ಅ� ಸಂದಭ��� ತಕ� ಂ�
ಹು���ೂಂಡು ಜನ�ಂದ ಒ�� ��ಸಲ� ಡುತ��. ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು ಈ �ಯಮಗಳನು�
�ೕ��ಗ �� ��ಸುವ ವ� ವ��  ಇರು��ಲ� . ��� ಜನ ಇ�ಗಳನು�
ಉಲ� ಂ�ಸು���. ಆದ� �� ��ದವರು ಜನರ �ಂದ��, ಅಪ�ಸ� ��
ಒಳ�ಗು���. ಉ�ಹರ�� ತ��  ��ದ ವ� ��ಯನು�  ಜನ ತಮ�  ಕುಹಕದ
�ತುಗಳು, �ಂದ�ಯ ಮೂಲಕ ಖಂ�ಸು���. ಅವ�� ���ಕ ಬ���ರದ
ಭಯ, ಸ�ಜದ ಇತರ ಸದಸ� ರ ಸಹ�ರ �ಗ�ರುವ ಭಯ ಆವ�ಸಬಹುದು.
ಅ�ಪ��ಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ�� ಉ�ಹರ��ಂದ� �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು,
�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು, ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಸಂ��ರಗಳು, ಆಚರ�ಗಳು, ನಂ��ಗಳು,
�ಸು�ತು ಇ���. ಇ� ಕುಟುಂಬ, ���ೂ�, ಆ��� ಸಮು�ಯ, ���ೕಣ
ಸಮು�ಯಗಳ� �ಚು�  ಪ��ಮ����ರುತ��.

 
8.5 ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ���ಗಳು:

���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ���ಗ�ಂದ� ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರನು�
ಹ�ೂೕ�ಯ�ಡಲು ಬಳಸುವ �ಧನಗಳು. ಆ �ಧನಗಳು ಅ�ೕಕ ರೂಪದ�
ಕಂಡುಬರುತ��. ಅ� ���ಂದ�,

�ಮ�ದು ���ರ�: ‘�ೂೕ��ರಗಳು ಪ���ಂದು ಸಂಸ� ೃ�ಯ ತಳಹ��ದ� ಂ�’-
 
�ೂೕಕರೂ�ಗಳು ಅಥ� �ೂೕ��ರಗಳು:



ಸಮ� � ಎಂಬ ಅ�ೕ�ಕದ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ನು �ದಲ ��� ��ೕ� Folkways ಎಂಬ
�ಸ�ಕದ� ‘�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು’ ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಯನು�  ಬಳ�� ತಂದನು. Folk
ಎಂದ� ಜನರು ಮತು�  ways ಎಂದ� ಆ�ರ ಎಂದಥ�.
 

�ೂೕ�ರೂ�ಗಳ ����ಗಳು

1. ��� ಮತು�  ���: “ಒಂದು ಸಮೂಹದ� ಜನ�� ಅ��ಲ� ದಂ�, ��
��� ��ದು ಬಂ�ರುವ �ನ�ತ� ದ ವತ��ಯ ನಮೂ�ಗ�ೕ
�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು.”

2. ��ೖವ�: “ಸ�ಜ�ಂದರ� ಮನ� � ಪ�ದ ವತ��ಯ ಪ��ರಗ�ೕ
�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು.” ಒ��ನ� ಎಲ� ರೂ ಒ�� ನ�ಯುವ ಅನು�ನ�
ಆಚ�ಸುವ ��ಗಳನು�  �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಎನ� ಬಹುದು.

�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು �ನ�ತ� ದ �ೕವನದ� ಹು��ದ ಹ��ಸಗಳು. ವ� ��ಯು ಇ�ಗಳ
ಬ�� ��ಸ�ೕ ಸುಮ� � ಅ�ಗಳಂ� ನ�ದು�ೂಳು� ���. ಉ�ಹರ�� �ನ�
��ನ �ಡು�ದು, ಹಲು� ಜು� �ದು, ಊಟ �ಡು�ದು, ಶುದ�  ಉಡು�
ಧ�ಸು�ದು, ��ಸು�ದು, ಆಟ�ಡು�ದು, ಗುರು-��ಯರನು�  �ರ�ಸು�ದು
ಇ���.

ಸ�ಜದ� ಆಚರ�ಯ�ರುವ ಎಲ�  �ೂೕ�ರೂ�ಗಳೂ ಜನರ ಕ�� ಣ ಗು�
�ೂಂ�� ಎಂದು �ೕಳ�ಗದು. ಮದ� �ನ �ಡು�ದು, �ೂ��ೂ��  �ನು� �ದು,
ಧೂಮ�ನ �ಡು�ದು �ದ�ದ ಆಚರ�ಗಳು ��ಪಕ�� ರೂ�ಯ��.
ಇ�ಗಳ ಆಚರ��ಂದ ಸ�ಜ��ಗ�, ವ� ��ಗ��ಗ� ಒ��ಗು��ಲ�  ಎಂದು
��ಸ�ಗುತ��. �ಟಮಂತ �, ಮದು�  �ಕು�ದು, �ೕವ�� ಪದ� �, ಬಹುಪ��ತ� ,
�ಧ���ಹ �ೕ�ೕಧ �ದ�ದ� ಸ�ಜದ� ಕಂಡುಬರುತ��. �ಲ�
�ೂೕಕರೂ�ಗ�� �ೖ��ಕ ಸಮಥ���ಲ� . ಉ�ಹರ�� ಪ��ಣ �ೂರಟ
ವ� ���ಬ�  �ಕು�  ಅಡ�  ಬಂ�ಂದು ಪ��ಣವನು�  ��ಸು���. ಇಂತಹ ಅ�ೖ��ಕ
ರೂ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನು�  �ಯಂ��� �ೂೕ�ಸುವ �ಧ� � ಇರುತ��.

 

�ೂೕ�ರೂ�ಗಳ ಸ� ರೂಪ:

1. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ���ಕ�ದ�ಗಳು:

�ೂೕ�ರೂ�ಗಳನು�  ವ� ��ಗ�ೕ ಅನು��ನ�ೂ�ಸು���. ಆದ� ಅ�
ಹು��ರು�ದು ಸ�ಜದ��ೕ ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು.

2. �ನ�ವ��ತ ಸ� ರೂಪ �ೂಂ��:



ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು ಮ�� ಮ�� �ಡುವ ��ನಗ�ೕ �ೂೕ�ರೂ�ಗ�ಗುತ��.
ಉ�ಹರ�� ಹಲು� ಜು� �ದು, ��ನ �ಡು�ದು, ��ಯ�� ನಮಸ� �ಸು�ದು.

3. �ಜ�ರ�ತ ಉಗಮ:

�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಕ �ಮಬದ�  �ಜ��ಂದ ಹು��ದ�ಗಳಲ� . ಅ�
ಇದ� �� ದ� ಂ��ೕ, ಜನ�� ಅ��ಲ� ��ೕ ಆಚರ�� ಬರುತ��.

4. ಅ�ಪ��ಕ ���ೂ�ಸು��:

�ೂೕ��ರಗ�� �ನೂ�� ಇರುವಂತಹ ��ಮುಖ� � ಇರು��ಲ� . ಅ�ಗಳನು�
ಉಲ� ಂ��ದ� �ನೂ�ನ ��ಯೂ ಇರು��ಲ� . ಉ�ಹರ�� ��ನ ��ಲ�
ಎಂದು �ವ ವ� ��ಯನೂ�  ಬಂ�ಸುವಂ�ಲ� .

5. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು �ೖ�ಧ� ಮಯ�ದ�ಗಳು:
ಪ���ಂದು ಸಮೂಹಕೂ�  ತನ� �ೕ ಆದ �ೂೕ�ರೂ�ಗ�ರುತ��. ಪ���ಂದು
ಸಮೂಹ� ವೃ��, ಅಂತಸು� , ವಯಸು� , ��� ತಕ� ಂ� �ೕ�
�ೕ���ರು�ದ�ಂದ ಹಲ� �ರ�ದ �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ��.
ಉ�ಹರ�� ��ಹ�� ಸಂಬಂ��ದ ಆಚರ�ಗಳು �ೕ� �ೕ� ��ಗಳ� �ೕ�
�ೕ���ರುತ��.

6. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಅಸಂ��ತ���:
�ೂೕಕರೂ�ಗಳು ನಮ�  ವತ��ಯ �ಕ� -�ಟ�  ಅಂಶಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ��. ಇ�
ಪ���ನದ ��-�ೕ ಕು�ಯು�ದ�ಂದ ��ದು ಸತ�ವರನು�  ಸ��
�ಡುವವ��ನ ಎ��  ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂ��. ಆದ� �ಂದ
�ೂೕ�ರೂ�ಗಳು �ಕ���.

 
�ೂೕ�ರೂ�ಗಳ ��ಮುಖ� �:

1. ವ� ��ಗಳು �ಲ ಸಂದಭ��� ತಕ� ಂ� �ೕ� ನ�ದು�ೂಳ� �ೕಕು ಎಂದು ��ಸು�ದರ
ಮೂಲಕ ನಮ�  ಶ �ಮ, ಶ�� �ಗೂ ಸಮಯವನು�  ಉ�ಸುತ��.

2. �ಮೂ�ಕ ಉ�ಶಗಳನು�  ��ಸಲು ಸಹ�����.
3. ವತ��ಗಳನು�  �ಯಂ��ಸು�ದರ ಮೂಲಕ ಮನ��ನ ಆತಂಕವನು�  ಕ��

�ಡುತ��.

4. ���ಕ ರಚ�ಯ ಮುಖ�  ಅಂಶಗ���.
5. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ� ಬಹುಮುಖ�  �ತ � ವ�ಸುತ��.

 



�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು:

ಸ�ಜದ ಒ��� ಅತ� ಗತ� �ದ �ಲ� �ೂೕ�ರೂ�ಗ�� ಸ�ಜದ �ಂಬಲ
�ಗೂ ಮನ� � �ೂ��ರುತ��. ಇಂತಹ �ೂೕ�ರೂ�ಗಳ ಆಚರ��ಂದ ತಮ�
�ೕವನ �ಲ�  ���ಗು�ದು ಎಂದು ಸ�ಜ ನಂ�ರುತ��. ಇಂತಹ
�ೂೕ�ರೂ�ಗ�ೕ �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಸ�-ತ��  ಕಲ� �ಗಳನು�
ತಮ� � �ೕ���ೂಂ�ಗ �ೖ�ಕ �ಯಮಗ�� ಬದ�ಗುತ��. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು
ಜನರ ವತ��ಯನು�  �ಯಂ��ಸುತ�� �ಗೂ ನಡ�ಯನು�  �ದು� ತ��. ���ಕ
�ೕವನದ ��ಯ-ಅ��ಯ, ಸ�-ತ�� , ಒ�ತು-�ಡುಕುಗಳನು�  �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು
�ೕ���ಸುತ��. �ೂೕ�ರೂ�ಗ�� �ೂೕ��ದ� �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಸ�ಜದ�
ಆಳ�� �ೕರೂ��.

 

�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳ ����ಗಳು:
1. ��� ಮತು�  ���: “ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು ಸಮೂಹದ ಇರು��� ಅ�

ಅಗತ� �ಂದು ��ಸ�ದ ಪದ� �ಗ�ೕ �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು.”
2. �ಸ� ಮತು�  ��� �: “ಸಮೂಹದ ಕ�� ಣವನು�  ��ಸುವಂತಹ

�ೂೕ��ರಗ�ೕ �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು.”

 
�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳ ಲ�ಣಗಳು:

 
1. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ���ಕ �ಯಂತ �ಕಗ�ದ� ಂ�:

�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಕುಟುಂಬ �ಗೂ ಸ�ಜದ� ವ� ��ಯ ನಡ�ಯನು�
�ಯಂ��ಸುತ��. ಉ�ಹರ�� ಮಕ� ಳು ಸುಳು�  �ೕ��ಗ, ಸುಳು�  �ೕಳು�ದು
ತ��ಂದು �ಳುವ�� �ೕ�ರುವ ಮೂಲಕ ಮಕ� ಳ ಸುಳು�  �ೕಳು�ದನು�
�ಯಂ��ಸ�ಗುತ��.

2. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು �ಶ� ತ�ದ�ಗಳು:
�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಬಹು�ೕಕ �ಶ� ತ��ರುವಂತಹ ಆಚರ�ಗಳು. ಉ�ಹರ��
ಸತ� ವನು�  ನು�, ಕಳ� ತನ �ಡ�ೕಡ, �ೂ���ಚು�  ಪಡು�ದು ಒ��ಯದಲ�
ಇ���ಗಳು ಸವ��ಲದ�ಯೂ ಕಂಡುಬರುವ�.

3. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಸಮೂಹ�ಂದ ಸಮೂಹ�� �ೕ��ಗುತ��:



ಒಂದು ಸಮೂಹದ� ಆಚರ�ಯ�ರುವ �ಯಮ� ಇ�ೂ�ಂದು ಸಮೂಹದ�
��ೕ�ಸಲ� ��ರಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� �ರ�ೕಯರು ನಮಸ� �ಸು�ದರ
ಮೂಲಕ �ರವ ಸೂ��ದ�, ����ತ� ರು �ರವ ಸೂ�ಸಲು ತಮ�  ತ�ಯ
�ೕ�ನ �ೂ���ಯನು�  ��ಯು���.

4. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಬದ�ಗುವ ಗುಣ �ೂಂ��:

�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು �ಲ �ಲ�� ಬದ�ವ� �ೂಂದುತ��. ಉ�ಹರ��
���ೕನ ಸ�ಜದ� ಸ� ಪದ� � ಒ��ತ ಆಚರ���ತು� . ಇಂದು �ನೂನು
ಅದನು�  �ೕ�ೕ�ಸುತ��. ���ೕ-�ಶು ಹ��, �ಲ�  ��ಹ ಇಂದು �ನೂ�ನ
ದೃ��ಯ� ಅಪ�ಧ���.

5. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಆ�ೕ�ಸುವ ಗುಣ �ೂಂ��:

ಉ�ಹರ�: ��ಯರನು�  �ರ�ಸು, ಸುಳು�  �ೕಳ�ೕಡ, ಕಳ� ತನ �ಡ�ೕಡ
ಇ���
 

�ೖ�ಕ �ಯಮಗಳ ��ಮುಖ� �

1. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ವ� ��ಯ ವತ��ಯನು�  �ಧ��ಸುತ��.

2. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಸ�ಜದ ಐಕ� �ಯನು�  ��ಡುತ��.
3. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧನಗ���.
4. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ವ� ��ಯನು�  ಸಮೂಹ�ೂಂ�� ಗುರು�ಸುತ��.

5. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು �ನೂ�ನ ರಚ�ಯ� ಸ�ಯಕ���.
 

�ನೂನು

��ತನ �ಲದ ಸ�ಜ� ಸರಳ��ತು� . ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಆಚರ�ಗಳು,
�ಯಮಗಳು ಜನರ ವತ��ಯನು�  �ಯಂ��ಸು��ದ� �. ಆದ� ಇಂದು ಇಂತಹ
�ಧನಗಳು ಜನರನು�  �ಯಂ��ಸಲು ಸಮಥ���ಲ� . ಆದ� �ಂದ ಆಧು�ಕ, ಸಂ�ೕಣ�
ಸ�ಜದ ಜನರನು�  �ಯಂ��ಸಲು ಅ�ಪ��ಕ �ಧನಗ��ಂತಲೂ �ನೂನು
ಬಲ���ದ �ಗೂ ಪ��ವ���ದ �ಧನ���. ಇದು ��ತ
ರೂಪದ�ರುತ��.

 
�ನೂ�ನ ����ಗಳು:



1. ಸಮ� �: “�ೂ�ೕ�ೕಕ�ಸಲ� ಟ�  �ೖ�ಕ �ಯಮಗ�ೕ �ಸ��ಕ
�ನೂನುಗ���”.

2. �. ಎ�. ���: “�ಜ�ೕಯ ಸಂ�� ಗಳ ಮೂಲಕ �ೂರ�ೂಮು� ವ ���ಕ
�ಯಮಗಳನು�  �ನೂನು ಎನ� ಬಹುದು”.

�ಜ� � ����ದ ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧನ�ೕ �ನೂನು. �ನೂನು
�ೕ��, ���ಲಯ, �ೖನ� , ��ಗೃಹ �ದ�ದ�ಗಳ ಮೂಲಕ
ಚ��ಸಲ� ಡುತ��. ���ಕ�ತವನು�  ��ಡು��ೕ ಇದರ ಉ�ಶ���.
�ಗ�ಕರ ವ� ��ತ�  �ಕಸನ�ಗ�ೕ�ದ� �ನೂನುಗಳು ಅವಶ� ಕ. �ನೂನು ಪ��ಗ��
ಹಕು� ಗಳ �ೂ�� ಕತ�ವ� ಗಳನೂ�  �ೕಡುತ��. ಅ�ಗಳ �ಲ�ಯ ಜ����
�ನೂ�� �ೕ��. ಆದ� �ಂದ ಇಂ�ನ ಸಂ�ೕಣ� ಸ�ಜದ� �ನೂ�� �ಚು�
��ಮುಖ� � ಇ�. ಏ�ಂದ� �ನೂ�� ��ಯನು�  �ೕಡುವ ಅ��ರ��. ಅದು
ಪ��ಮ���� ��ಸಲ� ಡ�ೕ�ದ� ಜನ��ನ� �� �ನೂ�ನ ಬ�� ಅ��
ಇರ�ೕ�ದುದು ಅ� ಮುಖ� ���.

 

�ನೂ�ನ ಲ�ಣಗಳು:

1. �ನೂನು ಪ��ಗಳ �ತ ��ಡುತ��.

2. �ನೂನು ��ತ ರೂಪದ�ರುತ��.
3. ಎಲ� ರನೂ�  ಸಮ�� �ಣುತ��.

4. �ನೂ�ನ ಉಲ� ಂಘ� ��� ಅವ�ಶ ���ೂಡುತ��.
5. �ನೂನು �ೕಶ�ಂದ �ೕಶ��, �ಲ�ಂದ �ಲ�� ಬದ�ವ��

ಒಳಪಡುತ��.
6. �ನೂ�ನ ದೃ��ಯ� ಎಲ� ರೂ ಸ�ನರು.

7. �ನೂ�ನ ��� ಪ��ತ �ಬ� ಂ� �ೕ�ಗು���.
 

�ನೂ�ನ �ಯ�ಗಳು:

1. ವ� ��ಗಳ ಅ�ತ�� ಚಟುವಟ�ಗಳ �ಯಂತ �ಣ:

ಸ�ಜದ� ನ�ಯುವ �ೂ�-ಸು��, ದ�ೂೕ�, ಕಳ� ತನಗಳಂತಹ ಸ�ಜ
��ೂೕ� ಚಟುವ��ಗಳನು�  �ಯಂ��ಸಲು �ನೂನು ಸಹ�����.

2. ಇತರರ ಹಕು� ಗಳನು�  �ರ�ಸು�ದು:



ಸ�ಜದ�ರುವ ವ� ��ಗಳು ತಮ�  ತಮ�  �ತ �ಗೂ ಹಕು� ಗಳ ರ���
ಮುಂ�ಗು���. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಇತರರ ಹಕು� ಗ�� ಧ���ಗದಂ� ಎಚ� ರ
ವ�ಸು�ದು ಅಗತ� ���. ಉ�ಹರ�� �ಭಗ�� ����ಗಳ ಹಕು� . ಆದ�,
ಅದ�ಂದ ��ಹಕರ �ೂೕಷ��ಗು�ದನು�  ಒಪ� �ಗದು. �ನೂನು ಇಂತಹ
�ೂೕಷ�ಯನು�  ತ�ಯುತ��.

3. ಸ�ಜದ� �ಂ�, ಸುವ� ವ��  ��ಡು�ದು:

ಸ�ಜದ� ಜಗಳ, ಗ��, ಸಂಘಷ�ಗ��ಗ ಸ�ಜದ �ಂ� ಕದಡುತ��. ಆಗ
�ನೂನು �ಂ� ಸುವ� ವ��  ��ಡುವ �ೂ� �ೂರುತ��.
 

8.6 ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ದುರುಪ�ಗಗಳು:

1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣ� ಸ�ಜದ �ಮರಸ� ವನು�  ��ಡಲು ಬಹಳ ಅಗತ� .
ಆದ� ���ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�  ದುರುಪ�ಗ ಪ���ೂಳ� ���.
ಉ�ಹರ�� �ೕಶ ��ೕಮದ �ಸ�ನ� ಜಮ��ಯ �ಟ� ರನು ಯಹೂ�ಗಳ
�ಳವ��ಯನು�  �ಯಂ���ದನು. ಈ �ಯಂತ �ಣ� ಅ��ೕಕ�� �ೂೕ�
���ರು ಯಹೂ�ಗಳ �ರಣ �ೂೕಮ��ತು. ಸ�����ಗಳು ತಮ�
ಪ��ಗಳ �ೕ� ಅ��ರವನು�  ಚ��ಸಲು �ಯಂತ �ಣವನು�  ಆಯುಧ��
ಬಳಸು���.

2. ಮ��ಯರನು�  ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಸ�ನ� �ೂೕಷ�
�ಡ�ಗುತ��. �ರವ ಮತು�  ರ��ಯ �ಸ�ನ� ಅವರನು�  ��ಣ
ಪ�ಯದಂ� �ಯಂ��ಸ�ಗುತ��.

3. ಸಂಪ��ಯದ �ಸ�ನ� ಎ��  ��ಯ ಜನರು ಒ��� ��ಯಲು
ಅವ�ಶ�ಲ� ದಂತಹ ಎ�ೂ�ೕ ಸಂದಭ�ಗಳು ಸೃ���ಗುತ��.

4. ���ನ �ಸ�ನ� �ೕಷಕರು ಮತು�  ��ಕರು �����ಗಳ ಪ���ಯು ಅರಳದಂ�
�ಡುವ �ಧ� � ಇ�.
 

��ಂಶ

1. ಸ�ಜ� ತನ�  ಸದಸ� ರ �ೕ� �ಯಮಗಳನು�  ��ಸು�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ
ವತ��ಯನು�  ಹ�ೂೕ�ಯ�ಡಲು ಪ�ಯ��ಸುವ ಕ �ಮವನು�  ���ಕ
�ಯಂತ �ಣ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

2. ���ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�  ಎರಡು �ಧಗ�� �ಂಗ�ಸಬಹುದು.



a. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ
b. ಅ�ಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ

3. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ� ���� �ಧ� �ಕ ಸಮೂಹಗಳ� ಕಂಡು ಬರುತ��.
4. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು, �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು, ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಆಚರ�ಗಳು,

ನಂ��ಗಳು ಅ�ಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣದ ಮುಖ�  �ಧನಗ���.

5. ಸಮೂಹದ ಕ�� ಣವನು�  ��ಸುವಂತಹ �ೂೕ��ರಗ�ೕ �ೖ�ಕ
�ಯಮಗಳು.

6. �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು ಸಮೂಹ�ಂದ ಸಮೂಹ�� �ೕ���ರುತ��.
7. ಆಧು�ಕ, ಸಂ�ೕಣ� ಸ�ಜದ ಜನರನು�  �ಯಂ��ಸಲು ಅ�ಪ��ಕ

�ಧನಗ��ಂತಲೂ �ನೂನು ಬಲ���ದ �ಗೂ ಪ��ವ���ದ
�ಧನ���.

8. �ಜ� �ಂದ ���ಸಲ� ಟ�  ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಧನ�ೕ �ನೂನು.
9. �ನೂನು ಪ��ಮ���� ��ಸಲ� ಡ�ೕ�ದ� ಜನ��ನ� ��

�ನೂ�ನ ಬ�� ಅ�� ಇರ�ೕ�ದುದು ಅ� ಮುಖ� ���.

10. �ನೂ�ನ ದೃ��ಯ� ಎಲ� ರೂ ಸ�ನರು.
 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ಸೂಕ� ಪದಗ�ಂದ ಭ�� ��.
1. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣ� ���� _______ ಸಮೂಹಗಳ� ಕಂಡು ಬರು�ದು.

2. ���ೕಣ ಸಮೂಹ� ಒಂದು _______ ಸಮೂಹ���.
3. ಇಂ�ನ ಸಂ�ೕಣ� ಸ�ಜದ� _______ � �ಚು�  ��ಮುಖ� � ಇ�.

4. ��ತನ �ಲದ ಸ�ಜ� _______ ��ತು� .
II. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���.

1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣ ಎಂದ�ೕನು?

2. �ೂೕ��ರಗಳು ಎಂದ�ೕನು?
3. �ನೂ�ನ ಅಥ� ���.

4. Folkways ಎಂಬ �ಸ�ಕ ಬ�ದವರು �ರು?



III. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಮೂರು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.
1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�  ������.

2. ಔಪ��ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�  ಉ�ಹರ� ಸ�ತ �ರೂ��.
3. ‘���ಕ �ಯಂತ �ಣದ� �ೂೕ��ರಗಳು ಪ�ಮುಖ �ತ � ವ�ಸುತ��.’ ಈ

�ೕ��ಯನು�  ಸಮ���.

4. �ನೂ�ನ ಲ�ಣಗಳನು�  ���.
IV. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.

1. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ �ಯ�ಗಳನು�  ���.

2. �ೖ�ಕ �ಯಮಗ�ಂದ�ೕನು? ಅ�ಗಳ ಲ�ಣಗ���?
3. �ೂೕ�ರೂ�ಗಳು ಎಂದ�ೕನು? ಅದರ ��ಮುಖ� �ಯನು�  ಬ���
4. ���ಕ �ಯಂತ �ಣದ ದುರುಪ�ಗಗಳನು�  ���

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:
1. �ೕ� ಆಚ�ಸುವ ಹಬ� ಗಳನು�  ಪ�� ��.

2. �ೂೕ��ರಗಳು �ಗೂ �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳ ನಡು�ನ ವ� ��ಸಗಳನು�  �ಮ�
��ಕರನು�  �ೕ� ����.
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ಅ��ಯ- 9 �ೖನಂ�ನ �ೕವನದ� ಸ�ಜ�ಸ�� (Sociology in Daily
life)

ಈ ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. �ನ�ತ� ದ �ೕವನವನು�  ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಮೂಲಕ ��ದು�ೂಳು� �ದು.

2. ��ನ�  �� ಮತು�  ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಬ�� ��ಯು�ದು.
3. ಸಂ�ೕತಗಳ ಮಹತ� ವನು�  ಅ�ಯು�ದು.
4. ಸ�ಜದ� �ನವನ ���ಕ ವತ��ಯನು�  ಗಮ�ಸು�ದು.

 
9.1 �ೕ��:

ಪ���ತ� � �� ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ ಚಟವ��ಗಳ� �ೂಡಗು��ೕ�. ಜನರು
ತಮ� �ೕ �ಲಸದ� �ೂಡ�ರು���. ���� ಎದು�  �ೖತರು �ೂಲಗ�� �ೕ�ಯ
�ಡಲು �ೂೕಗು���, ���ಕರು ಕೂ� �ಲಸ�� �ೂೕಗು���, �ಲ� ಮಕ� ಳು
��� �ೂೕದ� ಇನೂ�  �ಲ� ಮಕ� ಳು ದು��ಯ� �ೂಡಗು���, ��ಯ�
ಅ��ಪಕರು �ಠ �ಡು���, ಮು�ೂ�ೕ���ಯರು ಇ�ೕ ��ಯ ಆಡ�ತವನು�
�ೂೕ��ೂಳು� ���. ಗು�ಸಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂ��ೕ ಬಂಗ�ಗಳೂ
ಕಂಡುಬರುತ��, ��ೕಸರು ರ�� ಸಂ�ರ �ಯಂ��ಸು��ರು���.

�ನ�ತ� � �ೕ�ನ ಒಂದ��  ಒಂದು ದೃಶ� ಗಳನು�  �ೂೕಡು��ೕ� ಮತು�  ಅದರ�
�ಲು�ೂಳು� ��ೕ�. ಒಂದು ���ಷ� �ದ ��ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ� ��ಸು�ಗ
���ಷ�  �ೕ�ಯ ಬದು�ನ ���ಸಗಳನು�  ಗಮ�ಸು��ೕ�. ಎಲ�  ಜನರು ಒಂ�ೕ
�ೕ�ಯ� ವ��ಸು��ಲ� . ತಂ�. �� ಸ�ೂೕದರರು, �� ೕ�ತರು �ೕ� �ೕ� �ೕ�
ಜನರು ತಮ� �ೕ ಆದ �ೕ�ಯ� ವ��ಸು���. ಇದನು�  ಅಥ����ೂಳು� �ದು �ೕ�
ಮತು�  ಏ� ಅಥ����ೂಳ� �ೕ�ಂದು ಸ�ಜ�ಸ��� ನಮ� ����ೂಡುತ��.

ಉ�ಹರ�� �ಲ� ಮಕ� ಳು ��� �ೂೕದ� ಇನೂ�  �ಲ� ಮಕ� ಳು
��ಯ ��ಣ�ಂದ ವಂ�ತ�ಗು���. ಏ� ಎಂದು �ೕ�ದ� ��ನ�  ಜನರು ತಮ�
��ನ�  �ನದ ಆ�ರದ �ೕ� ಉತ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು��� �ಲವರು ಅದು
ಅವರವರ ಕಮ� ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು. ಆದ� ಈ ಬ�ಯ ಉತ�ರಗ�ಂದ ��
ಮಕ� ಳು ��� �ೂೕಗ�ರುವ ಬ�� ಸ��ದ ���ಯನು�
��ದು�ೂಂಡಂ�ಗು��ಲ� .



ಇನೂ�  �ಲವರು ಮ��ಯರ ಬ�� �ತ�ಡು�ಗ �ಂಗಸ�� �ಚು�
�ಳುವ�� ಇರು��ಲ�  ಎಂಬ �ೕ��ಯನು�  ಆ�ಗ ವ� ಕ�ಪ�ಸು��ರು���, ಈ
�ೕ��ಯ� ಮ��ಯರನು�  ಕ�ಗ��ರು�ದು ಮತು�  �ರುಷ��ಂತ ಶ���ೕನ�ಂದು
���ರು�ದು �ೂೕಚ�ಸುತ��, ಆದ� ಇದು ಮ��ಯರನು�  ಕು�ತು �ೕಳುವ
��ನ�  �� �ೂರತು ���� �ಳುವ��ಯ��ೕನೂ �ೕಡು��ಲ� .

�ೕ�ನ ಉ�ಹರ�ಗ�ಂದ ಅಥ��ಗು��ೕ�ಂದ�, ��ನ�  �ನ�
ಅ�ೕಕ �� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ �ೕವನದ� �ರ�ದರೂ ಕೂಡ �ಲ� ಮುಖ� �ದ
ಪ���ಗ�� ಉತ�ರವನು�  �ೕಡಲು �ಫಲ�ಗುತ��. ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ� ನಮ�
ಸ�ಜ�ಸ��� �ರ�ಗುತ��. ಅಂದ� ಮಕ� ಳು ��� �ೂೕಗ�ರು�ದನು�  ಕು�ತು
�ೖ��ಕ�� ಅಧ� ಯನ �� ಮಕ� ಳ ��ಣ�� ಇರುವ ���ಕ, ಆ��ಕ ಮತು�
�ಂಸ� ೃ�ಕ �ೂಂದ�ಗಳನು�  ಗುರು�ಸುತ��. ���ೕ ಮ��ಯರನು�  ಕು�ತು
ಅಧ� ಯನ �� ಅವರೂ ಸಹ �ರುಷರ�� ಶ����ಗಳು, ಸ�ನರು ಎಂಬುದನು�
�ೖ��ಕ�� �ರೂ�ಸಲು �ಧ� �ಗುತ��.

�ೕ�ನ �ವರ�ಗ�ಂದ ��ದುಬರು��ೕ�ಂದ�, ಸ�ಜ�ಸ��� ನಮ�
ಸ�ಜ ಮತು�  ನಮ�  �ನ�ತ� ದ �ೕವನದ ಬ�� ಸ��ದ �ನವನು�  �ೕಡುತ��.
ಆದ�, ���ೕ ��ರವನು�  ���ೕ ���ಗ�ಹ�ಲ� � ವಸು� �ಷ� ��
ಅಧ� ಯನ �ಡ�ೕ�ಗುತ��.
 

9.2 �ೕಹ ��:

�� ಪ���ನ� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ �ೕವನದ� ಅ�ೕಕ ಜನ�ೂಡ�
ಒಡ�ಡು��ೕ�. ಈ ಒಡ�ಟವನು�  ���ಕ ಅಂತ� ��ೕ�ಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.
���ಕ ಒಡ�ಟ�ಂದ� ಇಬ� ��ಂತ �ಚು�  ವ� ��ಗಳು ಪ���ತ� � ��, ಸಂ�ೕತ
ಇ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ� ರ ಸಂವಹನ ನ��, ಒಬ� ರ ನಡವ�� �ೕ� �ಚ�ಯ
�ೕ� ಮ�ೂ�ಬ� ರು ಪ��ಮ �ೕರು����.

ಸಂವಹನ ನ�ಸ� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ �ೕವನ� ಮುನ� �ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ��
�ವ ��ಯ� �ತ�ಡು��ೕ�ಂಬುದು �ವ ಪ��ೕಶದ� �����
ಎಂಬುದರ �ೕ� ���ರ�ಗುತ��. ಅದ�� ಅನುಗುಣ�� �� ��ಯನು�
ರೂ���ೂಳು� ��ೕ�. ಇಲ� � �ೂೕದ� ನಮ� �ೕವನ ನ�ಸು�ದು ಕಷ� ಕರ�ಗುತ��.
ನಮ�  �ೕ��ಗಳನು�  ಈ�ೕರ��ೂಳ� ಲು �� �ೕ� �ೕ�ಯ ಸಂವಹನವನು�
ಬಳಸು��ೕ�. �� ಬರ� �ೂೕದ� ಸಂ�ಷ� ನ�ಸಲು �ಧ� �ಲ� . ಅಂತಹ
ಸಂದಭ�ದ� �ೖ�ಕ ��ಯ ಮೂಲಕ� ಮುಖ�ವದ ಮೂಲಕ� ನಮ�
�ವ�ಗಳನು�  ವ� ಕ�ಪ�ಸು��ೕ�.



ನಮ�  �ೖ�ಕ �� ಮತು�  ಮುಖ�ವ �ವ �ೕ� ರೂ��ೂಳು� ತ��
ಎಂಬುದನು�  �ಣು�  ಗಂ�ನ ಉ�ಹರ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂೕಡಬಹುದು. ಮ��
ಅಧ� ಯನದ ���ಸ� ��� �ೕ ಅವರು ಇದ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ರುಷರು ಮತು�
ಮ��ಯರ ಆಂ�ಕ ��ಯನು�  ����ೂ����. �ರುಷರು �ೖ�ಕ ��ಯ�
ಅ��ರ ��ಬಲ�  ಉನ� ತ ��ನ�ನಗಳು ಕಂಡುಬಂದ� ಮ��ಯರ �ೖ�ಕ
��ಯ� ಅ�ೕನ� ಕ�� ��ನ�ನವ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು.

ಮ��ಯರನು�  ಶ���ೕನ�ಂದು ��ಸಲು ಅವರ �ೖ�ಕ ��ಯನು�
ಪ�ಗ�ಸ�ಗುತ��. ಮ��ಯರ �ೖ�ಕ ��ಯು ಅವ���ೕ
ರೂ���ೂಂಡದ� ಲ� . ಬದ�� ಸ�ಜದ� �ಣು� ಮಕ� ಳನು�  ��ಸು�ಗ ಅವ��
�ನಯ�ಂದ ತ��ಬ�� ನ�ಯುವಂ� ಮತು�  ಅಂ�ಂಗಗಳನು�  �ಜೂ�� ಬಳಸುವಂ�
�ೕ��ೂಡ�ಗುತ��. ಅದ�ಂ�� ಅವರು ಒಡ�ಟದ� ದುಬ�ಲ�ಯನು�
ಪ���ಂ�ಸುವ �ೖ�ಕ ��ಯನು�  ಕ�ಯು���. �ೕ� ನಮ�  ಮುಖ�ವ, �ೖ�ಕ
�� ರೂ��ೂಳು� ತ��.

�ಲ� ಸ�ಜಗಳ� ಏ�ದರೂ �ಲಸವನು�  �ೕಳು�ಗ ಅಥ�
�ೂೕ��ಯನು�  ಮಂ�ಸು�ಗ �ೖ �ರಳನು�  �ೂೕ��ದ� �ೂೕಪ�ೂಳು� ���.
ಏ�ಂದ�, ಅದು ಇ�ೂ�ಬ� ರ �ೕ� ದ���� ನ�ಸುವ ಮ�ೂೕ�ವವನು�
�ೂೕ�ಸುತ��. �ೕ� ಒಡ�ಟದ� ನಮ�  ಆಂ�ಕ ��ಯು ಪ��ಮವನು�
�ೕರುತ��. ಸ�ಜ�ಸ��� ��ಧ ವಗ�, �� ಗುಂ�ಗಳ� ರೂ��ೂಳು� ವ �ೖ�ಕ
��ಯನು�  ಅಧ� ಯನ �� ಸ�ಜದ� ಅದು �ತ � �ವ�ಹ�ಯ� ವ�ಸುವ
�ತ �ವನು�  ����ೂಡುತ��.

 

9.3 �ನವರು ಮತು�  ��:

�� ನಮ�  �ವ�ಗಳನು�  �ೕ� ವ� ಕ�ಪ�ಸು��ೕ�? �ೖ�ಕ ಸಂ�, ಸೂಚ�ಗಳ
ಮೂಲಕ ಹ��, ���, ����, �ೂೕ�, ಸಂ�ೂೕಷ �ದ�ದ�ಗಳನು�
��ಸಬಹುದು. ಆದ� �ನವರು ತಮ�  ಈ ಎ��  �ವ�ಗಳನು�  ಆಂ�ಕ ��ಯ
ಮೂಲಕ ��ಸಲು �ಧ� �ಲ� . ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ� ��ಯು
ಅ��ಯ��ಗುತ��. �ನವರ �ೕಹರಚ�ಯು ���ಗಳ �ೕಹರಚ��ಂತ
�ನ� ���. ���ಗಳ �ೕಹರಚ�ಯು �ೕವಲ ಶಬ� ಗಳನು�  �ೂರ�ಸಲು ಶ��ಯನು�
�ೂಂ��. ಆದ� �� ನಮ�  ಎ��  �ವ�ಗಳನು�  ��ಯ ಮೂಲಕ ಇತರ��
��ಸಲು �ಧ� �ಗುವ �ೕಹ ರಚ�ಯು ನಮ��.

��ಯು ಬಹಳ ಮುಖ� �ದ ಸಂ�ೕಶಗಳನು�  ಮತು�  ಅಥ�ಗಳನು�  ��ಸಲು
�ರ�ಗುತ��. ಉ�ಹರ�� ‘�ರತ� ಪ���ಸು���’ ಎಂಬ ಪದ� ಅ�ೕಕ



ಅಥ�ಗಳನು�  �ೂಡುತ��. �ರತ �ೕಶ ಆ��ಕ, ���ಕ �ಗೂ �ಂಸ� ೃ�ಕ
ಪ�ಗ�ಯನು�  ����ೂಡಲು ಈ ಪದಗುಚ� � �ರ�ಗುತ��.

�� �ತ�ಡು�ಗ ಅಪ� , ಅಮ� , ಅಣ� , ಅಕ� , �ಕ� ಪ� , �ೂಡ� ಪ�  �ದ�ದ
ಪದಗಳನು�  ಬಳಸು��ೕ�. �ೕ� ಅಣ� , ಅಕ�  ಎನು� ವ ಪದಗಳು ನಮ�  ��ಯ ಸ�ೂೕದರ
ಮತು�  ಸ�ೂೕದ�ಯನು�  ಉ��� ಬಳಸುವ ಪದಗ���. ���ಷ� ��
ಸಂಬಂಧಗಳನು�  ಅಥ����ೂಳ� ಲು ��ಯು ಬಹಳ ಮುಖ� .

��ದರೂ ನಮ� ಸ�ಯ ���ಗ ಅದ�� ಪ���� ��
ಧನ� �ದಗಳನು�  �ೕಳು��ೕ�. �ಗ�ೕ ತ��  ���ಗ ��ಯನು�  �ೂೕರು��ೕ�.
��ನ� �� ಅ�ೕ�ಕ� ಮಕ� ಳು ತಮ�  ಸಂ�ಷ�ಯ� ನನ�  ಸೂ� ಲು, ನನ�  ��,
ನನ�  ��, ನನ�  �ೕಶ ಎಂದು ಬಳಸು���, ಏ�ಂದ� ಅ� ಸ�ಜ�� ಂತ ವ� ���ೕ
ಮುಖ� ��ರು���. ಆದ� ನಮ�  �ೕಶದ ಮಕ� ಳು ನಮ�  ಸೂ� ಲು, ನಮ�  �ೕಶ, ನಮ�
�� ಎಂಬ ಗುಂ�ನ ��ಯನು�  ಬಳಸು���. ಇ� ನನ�  ಮತು�  ನಮ�  ಎಂಬುದರ
ನಡು� ವ� ��ಸ��. ನನ�  ಎಂಬ ಪದ� ವ� ���ದವನು�  ಸೂ��ದ� ನಮ�  ಎಂಬ ಪದ�
ಇ�ೕ ಗುಂಪನು�  ಸೂ�ಸುತ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ��ಯು �ಂಸ� ೃ�ಕ �ಲ� ಗಳ
ಪ���ಂಬ���. �� ಮತು�  ಸ�ಜದ ನಡು� ಅ�ೂ�ೕನ�  ಸಂಬಂಧ��. �� ಇಲ� �
�ೂೕದ� ಏ�ಗು����ಂದು ಒ�� ಕ����ೂ�� ಪಠ� �ಸ�ಕಗ�ಗ� ��ಗ�ಗ�
ಅ��ತ� ದ�ರು��ರ�ಲ� . �ನವ ಸ�ಜ� ��� ಸ�ಜದಂ��ೕ ಇರುವ �ಧ� �
ಇತು� . ಆದುದ�ಂದ ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು�ಗ ��ಯನು�  ಬಹಳ
ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ�ಂದು ಪ�ಗ�ತ�ಗುತ��, ಇ��ೕ�� ���ಕ �ತ�ಸ�� ಎಂಬುದು
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ���� �ಚು�  ಜನ��ಯ��ರು�ದು ಕಂಡುಬರುತ��.

 

9.4 ಸಂ�ೕತಗಳು:

ಮಕ� �ೕ ಕ��ಟಕ�ದ� ಂತ ಕನ� ಡ ��ೂ� ೕತ� ವನು�  ಸಂಭ�ಮ�ಂದ
ಆಚ�ಸು���. 1956 �ೕ ��ಂಬ� ಒಂದರಂದು ಕ��ಟಕದ ಮುಖ� ಮಂ����ದ�
�ೕವ�ಜ ಅರಸುರವರು �ೖಸೂರು �ಜ�  ಎಂಬುದ�� ಬದ�� ಕ��ಟಕ �ಜ�
ಎಂಬ �ಸರನು�  �ೕ�ದರು. ಆ ಸಂ�ೂೕಷದ �ನ��� ��ಲ� ರೂ ಪ�� ನ�ಂಬ�
ಒಂದ� ��ೕಖು �ಂ� ಹಳ� ಬಣ� �ಳ�  ��ಟವನು�  ��ಸು��ೕ�. �ೂ�� ಅಂದು
ಕನ� ಡವನು�  ಕು�ತ ��ೕಷ �ಯ�ಕ �ಮಗಳು, ಕನ� ಡ ಚಲನ�ತ �ಗಳ ಪ��ರ �ೕ�
ಎ��ಯೂ ಕನ� ಡದ ��ವರಣ�ೕ ತುಂ�ರುತ��. �� ಏ� �ೕ� �ಡು��ೕ�?
ಏ�ಂದ� ಕನ� ಡ ಧ� ಜ ಎನು� �ದು ನಮ�  ���ಯ ಸಂ�ೕತ���.

��ದ� ಸಂ�ೕತ�ಂದ�ೕನು? ಸಂ�ೕತ�ಂದ� ಸ�ಜದ ಸದಸ�
���ದರೂ �ವ� �ದ� �ನ ಘಟ�ಗಳನು�  ಸೂ�ಸುವ ಅಂಶ���. �ೕ�
ಈಗ ��ಯ� ಕು��ರು�ಗ�ೕ �ೂರಗ� ರ���ಂದ ಓಲಗ, ತಮ� �ದ� ಗಳ



ಶಬ� � �ೂೕ�� �ೕ� ಬಂದ� ರ��ಯ� �ೕವರ �ರವ�� ಎಂದು ಊ�
�ಡು��ೕರ. ಅಥ� �ೖರ� ಸದು�  ಬಂದ� ರ��ಯ� ಆಂಬು��� ���ೂೕ
ವ� ��ಯನು�  ������ ಕ�ದು �ೂೕಗು��� ಎಂದು ��ದು ಬರುತ��. ಓಲಗ ಮತು�
�ೖರ� ಶಬ� � ಒಂದು ��ರವನು�  ಸೂ�ಸುವ ಸಂ�ೕತ���.

ಸ�ಜ�ಸ��ದ� ಸಂ�ೕತಗಳನು�  ಅಥ����ೂಳ� �ಗುತ��. ಏ�ಂದ�,
ಸಂ�ೕತಗಳನು�  ಅಥ����ೂಳ� � ಸ�ಜವನು�  ಅಥ� ���ೂಳ� ಲು �ಧ� �ಲ� .
ಉ�ಹರ�� ದೃ���ೂೕಷ�ರುವ ಆದರೂ ಬು��ವಂತ�ರುವ ಮಕ� �� ��ೖ�
��ಯನು�  ಬಳಸ�ಗುತ��. �ೕವಲ ಸ� ಶ�ದ ಆ�ರದ �ೕ� ಮಕ� ಳು ಓ�
ಅ�ರಗಳನು�  ಗುರು�ಸು���. �ೕ� ಪ���ಂದು ಸಂ�ೕತ����ೂಳು� ತ��. ��
ಸಂ�ೕತವನು�  ಅಥ� ���ೂಳ� �ೕ �ೂೕದ� ಜನರನು�  ತ��� ��ಯುವ �ಧ� �
ಇರುತ��. ಉ�ಹರ�� ಆ��ಕ ಖಂಡದ �ಲ� ಜನರು ತಮ�  ��ೕ�ಯನು�  ವ� ಕ� ಪ�ಸಲು
ಪರಸ� ರ ಮೂಗು ಉ���ೂಳು� ���. �ರತದ �ಲ� �ಂಪ���ಕ ಕುಟುಂಬದ�
ಅ��, ಅ�ಯ, ಅ�ಯ ಮತು�  �ವ ಮು�ಮು��� �ೕ��ಗು��ಲ� .
ಅಥ� ಕು�ತು �ತ�ಡು��ಲ� . ಇದರ ಅಥ� ಅವ�ಬ� ರ ನಡು� ಮು�ಸು ಅಥ�
ಜಗಳ ಉಂ��� ಎಂದು ಅಥ�ವಲ� . ಅದು �ರವದ ಸಂ�ೕತ. ಇದನು�
ಅಥ����ೂಳ� � �ೂೕದ� ಜನರ �ವ�ಗಳನು�  ತ��� ��ಯು��ೕ�.
ಆದುದ�ಂದ ಪ�� ಸ�ಜದ� ಇರುವ ಸಂ�ೕತವನು�  ಸ��� ಗ ��ಸು�ದು ಅವಶ� ಕ.
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಅಧ� ಯನ ಪ��ಣ��ಗ�ೕ�ದ� ಸಂ�ೕತಗಳನು�  �ೖ��ಕ��
ಅಧ� ಯನ �ಡ�ೕ�ಗುತ��.

 
9.5 ���ಕ ವತ��:

�� ಇತರ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳು� ವ ��ನವನು�  ���ಕ ವತ�� ಎಂದು
ಕ�ಯಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� ಉ���ಯರು ತರಗ�ಯ ಒಳಗ� ಬಂ�ಗ
�ೕ�ಲ� ರೂ ಎದು�  �ಂತು �ರ�ಸು��ೕ�. ಬ��ನ� ಬರು�ಗ ��ದರೂ ವೃದ� �ದ� �
ಅವ�� �ೕಟು �ಟು� �ೂಟು�  �ೕ� �ಲು� ��ೕ�, ತಂ� ��ಗ�� �ೂಲ-ಗ�
�ಲಸಗಳ� �ರ�ಗು��ೕ�. ಬಡವ ��ೕಮಂತ ಎಂದು �ೕದ��ಸ� ಎಲ� ರನೂ�
ಬಹುವಚನದ� �ತ��ಸು��ೕ�. ಇ�ಗ�ಲ� ವನು�  ���ಕ ವತ�� ಎನ� ಬಹುದು.

ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ���ಕ ವತ��ಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುವ ��ನ
ಎಂದು ಕ�ಯು���. ಸ�ಜದ ಸದಸ� ರು ��ಧ �ೕ�ಯ ನಡವ��ಗಳನು�
�ೂೕರು��� ಏ�? ಆ ನಡವ��ಗ�� �ರಣ�ೕನು? ಎಂಬುದನು�  ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು
�ದ��ಂದಲೂ ಅಧ� ಯನ �ಡು�� ಬಂ���. �ೕ� ಅಧ� ಯನ
�ಡು�ದ�ಂದ ಸ�ಜವನು�  ���� ಅಥ� ���ೂಳ� ಲು �ಧ� �ಗುತ��.
ಉ�ಹರ�� 2016 �ೕ ಇಸ� ಎ��� �ಂಗಳ� ಉಡು� ತ��� ����ಗಳ�



�ಲಸ �ಡು��ದ�  ���ಕರು ���ರು ಸಂ��ಯ� ����ಯ� �ಲಸ
�ಡು�ದನು�  �ಟು�  ರ����ದರು. �ದಲು �ಂ�ಯುತ�� ನ�ದ
ಪ��ಭಟ�ಯು ನಂತರ �ಂ�ತ� ಕ ಚಳುವ��� ಪ�ಣ��ತು. ��ದ�, ಎಂದೂ
ಈ �ೕ��� ವ��ಸ�ದ�  ���ಕರು ಈಗ �ೕ�� ವ���ದರು? ಎಂಬುದು
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಅಧ� ಯನದ �ಷಯ�ಗುತ��. ಈಗ �ೕ� ಏ� ಅಧ� ಯನ
�ಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಪ���ಯನು�  �ಳಬಹುದು. ಅದ�� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು �ೕ�ಂದು
ಉತ��ಸು��� ಏ�ಂದ� ���ಕರ ಸಮ�� ಗಳನು�  �ೖ��ಕ�� ಅಧ� ಯನ
���ಗ ���ಕರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳನು�  �ೖ��ಕ��
ಅಥ����ೂಳ� ಬಹುದು. �ೂ�� ಅವರ ವತ��� �ರಣ�ದ ಅಂಶಗಳನು�
��ದು�ೂಂಡು, ಅಗತ� �ದ ಪ��ರವನು�  ಸ��ರ�� ಸೂ�ಸಬಹುದು. ಇದ�ಂ��
ಸ��ರ�� ಮತು�  �ವ�ಜ�ಕ ಆ������ ಉಂ�ಗುವ �� ತ�� ತ�� �ೂ��
���ಕರ ಸಮ�� ಗಳು ಬ�ಹ�ಯುತ�� ಮತು�  ಮುಂ� ���ಕ�� ಸಂಬಂ��ದ
���ೕ �ನೂನು ಮತು�  �ಯಮಗಳನು�  �ಡು�ಗ ಮುಂ�ಗರೂಕ�
ವ�ಸಲು �ಧ� �ಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ �� ���ಕ ವತ��ಯನು�  ಅಧ� ಯನ
�ಡು��ೕ�.

���ಕ ವತ��ಯ� ಎರಡು �ಧಗ�� ಅ� ���ಂದ�:

1. ಅನುವತ��
2. ಅಪವತ��

ಈ ಎರಡು �ಧಗಳ ಅಥ�ವನು�  ಉ�ಹರ� ಸ�ೕತ ��ದು�ೂ�ೂ�ೕಣ.
 
ಅನುವತ��:

ಅನುವತ�� ಎಂದ� ಸ�ಜ�ಂದ ಸಮ� �ಸ� ಟ�  ನಡವ��ಯ �ದ�ಗಳು
ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. ಉ�ಹರ�� ಸಮಯ ಪ��ಲ� �ಡು�ದು. �ತ��
�ೕರನು�  ಬಳಸು�ದು. ಆ�ರವನ�  ವ� ಥ� �ಡ�ರು�ದು. ಇ���. ಇಂತಹ
ವತ��ಗ�ಂದ ಸ�ಜದ� ನಮ� �ರವ �ೂ�ಯುತ��.

 

ಅಪವತ��:
ಅಪವತ�� ಎಂದ� ಸ�ಜ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ�ಸಲ� ಡದ ನ��ತ� ಕ

ನಡವ��ಗಳನು�  �ೂೕರು�ದು. ಉ�ಹರ�� �ರ��ದರೂ ಧಮ� ಅಥ�
��ಯ �ಸ��ಂದ �ಂ�ಸು�ದು, ಇತರರ �ೖ�ಕ ನೂ� ನ� �ಗಳನು�  ಅಣ�ಸು�ದು.
�ನು ಇತರ��ಂತ �ಚು�  ಎಂಬ �ವ� �ೂೕರು�ದು �ದ�ದ� ಅಪವತ��
ಎ���ೂಳು� ತ��. ಇದ�ಂ�� ಸ�ಜದ� ಅ�ಂ� ಉಂ�ಗುತ��.



�ೕ� ಸ��ಕ ವತ��ಗಳು ವ� �� ಮತು�  ಸ�ಜದ �ೕ� ಪ��ಮವನು�
�ೕರುವ ಶ��ಯನು�  �ೂಂ��. ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಅ�ಗಳ ಅಧ� ಯನ�� ಸ�ಜ�ಸ���
��ಮುಖ� � �ೕಡುತ��.

 

��ಂಶ

1. �� ಪ���ನ� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ �ೕವನದ� ಅ�ೕಕ ಜನ�ೂಡ�
ಒಡ�ಡು��ೕ�. ಈ ಒಡ�ಟವನು�  ���ಕ ಅಂತರ ್ � �ೕ� ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಗುತ��.

2. ಸ�ಜ�ಸ��� ��ಧ ವಗ�, �� ಗುಂ�ಗಳ� ರೂ��ೂಳು� ವ �ೖ�ಕ
��ಯನು�  ಅಧ� ಯನ �� ಸ�ಜದ �ತ � �ವ�ಹ�ಯ� ವ�ಸುವ
�ತ �ವನು�  ����ೂಡುತ��.

3. �ೖ�ಕ ಸಂ� ಸೂಚ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಹ��, ���, ���� �ೂೕ�,
ಸಂ�ೂೕಷ �ದ�ದ�ಗಳನು�  ��ಸಬಹುದು.

4. �� ಇತರ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳು� ವ ��ನವನು�  ���ಕ ವತ�� ಎಂದು
ಕ�ಯಬಹುದು.

5. ���ಕ ವತ��ಯ� ಅನುವತ�� ಮತು�  ಅಪವತ�� ಎಂಬ ಎರಡು
�ಧಗ��.

 
ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:
1. �ೖತ ರು �ೂಲಗ�� _______ �ಡಲು �ೂೕಗು���.

2. ಪ���ನ� ನಮ�  �ನ�ತ� ದ _______ ಅ�ೕಕ ಜನ�ೂಡ� ಒಡ�ಡು��ೕ�.
3. �� ತ��  ���ಗ _______ �ೂೕರು��ೕ�.
4. �� ಇತರ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳು� ವ ��ನವನು�  _______ ಎಂದು

ಕ�ಯಬಹುದು.

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. �ೕಹ ��� ಒಂದು ಉ�ಹರ� �ೕ�.
2. ನಮ�  �ತೃ �� ��ದು?



3. �����ಗ�� ತರಗ� ಮು��ತು ಎಂಬುದು �ವ ಸಂ�ೕತದ ಮೂಲಕ
��ಯುತ��?

4. ಅನುವತ��� ಒಂದು ಉ�ಹರ� �ೂ�.

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:
1. �� ಎಂದ�ೕನು?

2. ಸಂ�ೕತಗಳು ���?
3. �ೕಹ �� ಎಂದ�ೕನು?
4. �ನವ�� �� ಅವಶ� ಕ�ೕ? ���.

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:
1. ���ಕ ವತ��ಯ �ಧಗಳನು�  ಉ�ಹರ� ಸ�ೕತ �ವ��.

2. ��ಜದ� ��ಯ ��ಮುಖ� �ಯನು�  �ವ��.
3. ಎಂಟು ಸಂ�ೕತಗಳನು�  ಬ�ದು ಅ�ಗಳ �ವರ�ಯನು�  ಬ���.

4. ���ದರೂ ಎಂಟು ��ಗಳ �ಸರನು�  ಬ���.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:
1. �ಮ�  �ತೃ ��ಯಲ� � �ೕ� ��ಯನು�  ��ಕ�ಂದ �ೕ� ����.
2. �ೕ� ಅನುಸ�ಸುವ ಅನುವತ��ಗಳ ಪ�� ��.

3. ಕ��ಟಕ �ಜ� ದ ಸಂ�ೕತಗಳನು�  ಸಂಗ ���.
 



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಅ��ಯ-10 ಸ�ಜವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡುವ ��ನ (Methods to
Study Society)

ಅ��ಯದ� ಕ�ಯುವ ಅಂಶಗಳು
1. ಸ�ಜದ� �ನವ�� ವಸು� �ಷ�  ಅಧ� ಯನದ ಪ�ಮುಖ� �ಯನು�

��ಯು�ದು.

2. ಅವ�ೂೕಕನ�ಂದ �ೕ�ಸು�ದು �ೕ� ಎಂಬುದನು�  ಅ�ಯು�ದು.
3. ಇಬ� ರು ವ� ��ಗಳ ನಡು� �ವ �ೕ� ಸಂ�ಷ� ನ�ಯುತ�� ಎಂಬುದನು�

��ದು ಚ��ಸು�ದು.
4. ಸಂದಶ�ನ� �ನವ�� �ವ �ೕ�ಯ� ಉಪ�ಗ ಎಂಬುದನು�

��ಯು�ದು.

5. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನದ ಬ�� ��� ��ದು ಚ��ಸು�ದು.
 

10.1 �ೕ��:

ಸ�ಜ ��ಲ�ದುದು. �ನವ ಸ�ಜವನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು�ಗ
��� ಮತು�  �ನವ ಸ�ಜಕೂ�  ಇರುವ ವ� ��ಸವನು�  ��ದು�ೂಳು� �ದು
ಸೂಕ����. �ನವ ಸ�ಜ ��� ಸ�ಜ�� ಂತ �ನ� ���. �ನ�ತ�  ಅ�ೕಕ ��
�ೕ� �ಮ�  ಪ�ಸರದ� ಅ�ೕಕ ���ಗಳನು�  ಗಮ��ರಬಹುದು. ���ಗಳು ಏ�
�ತ�ಡು��ಲ� ? �ೕವಲ ���ಷ�  �ೕ�ಯ ಶಬ� ಗಳನು�  �ತ � �ಡುತ��. �ೂ��
�ವ �ೕ�ಯ ವಸು� ಗಳನೂ�  ತ��ಸು��ಲ�  ಏ�? ಎಂಬ ಪ���ಗಳು ಹಲ�ರು
�� ಸು���ರಬಹುದು. ಆದ� �ನವ�ದ �� �ತ�ಡು��ೕ�. ಆ�ರವನು�
ಸಂಗ ��ಸು��ೕ�, ��ಧ �ೕ�ೂೕಪಕರಣಗಳನು�  ತ��ಸು��ೕ�, ��ಧ ಸಂಘ
ಸಂ�� ಗಳನು�  ಕ���ೂಂ���. ಇದ�� ಉತ�ರವನು�  ��ಯಲು �� ಸ�ಜವನು�
ಅಧ� ಯನ �ಡ�ೕ�ಗುತ��. ಅದ��ೕ ‘ಸ�ಜ����ೕಯ’ ಅಧ� ಯನ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಗುತ��.

ಉ�ಹರ�� �ರತದ� ಬಡವರು ಮತು�  ��ೕಮಂತರ ನಡು� ಅಂತರ ���
ಇ� ಎಂದು ���ೂೕಣ. ಈ �ಷಯವನು�  �� �� ��ನ� �ೕ�ದ�
�ರು ನಂಬು��ಲ� . ಅದರ ಬದ�� �ರತದ ಜನಸಂ�� ಎ���? ಇದರ� ಜನರ
ಆ�ಯ ಎಷು� ? ಅ� �ಚು�  ಆ�ಯ ಉಳ� ವರು ಎಷು�  ಜನ���? ಕ�� ಆ�ಯ
ಉಳ� ವರು ಎಷು�  ಜನ��� ಎಂಬ ���ಯನು�  ಸಂಗ ��� �ಂಗ�ಸ�ೕ�ಗುತ��.



ಮ�� �ಲ� ��ೕಮಂತರನು�  ಸಂದಶ�ನ �� ಅವರ ��ೕಮಂ��� �ರಣ�ೕನು
ಎಂಬುದನು�  ��ದು�ೂಳ� �ೕ�ಗುತ��. ಬಡತನ ಮತು�  ��ತನ�ಂದ ಜನರ �ೕವನದ
�ೕ� ಎಂತಹ ಪ��ಮ ಉಂ�ಗುತ�� ಎಂದು ��ದು�ೂಳು� ವ ಅವಶ� ಕ� ಇರುತ��.
ಅನಂತರ ��ತನ�� �ರಣಗ�ೕನು? ಬಡತನ�� �ರಣಗ�ನು? ಎಂಬುದನು�  ಸಹ
��ದು�ೂಳ� �ೕ�ಗುತ��. ���ೕ ��ರವನು�  ಕ �ಮಬದ� �� �ೖ��ಕ��
ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದನು�  ಸ�ಜ����ೕಯ ಅಧ� ಯನ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.
ಆದ� �ಂದ ಈ ಅಧ� ಯನವನು�  �ಡು�ಗ �ಲ� ��ನಗಳನು�  ಅನುಸ�ಸ�ಗುತ��.
ಅ� ���ಂದ�-

1. ವಸು� �ಷ�  ಅಧ� ಯನ
2. ಅವ�ೂೕಕನ
3. ಸಂದಶ�ನ
4. ಪ���ವ�
5. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ

 

10.2 ವಸು� �ಷ�  ಅಧ� ಯನ:

ಮಕ� �ೕ, �ಮ�  ��ಯ� ಆಗ�� 15 ರಂದು ��ತಂತ �� ��ಚರ� �ಯ�ಕ �ಮ
ನ�ಯು��� ಎಂದು�ೂ�ೂ�ೕಣ. �ಮ�  ���ನ �� ೕ�ತ ��ತಂತ ��ವನು�  ಕು�ತು ಒಂದು
�ೕ�ಯನು�  �ಡು���. �ಡು �ೕ�ದ �ೕ� ���� �ಡ�ದ� ರೂ ���� ���
ಎಂದು �ೕಳು��ೕ�? ಇಲ� . �ೕ� �� �ೕ�ದ� ಅದನು�  �� ವಸು� �ಷ� � ಎಂದು
ಕ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ��ದ� ವಸು� �ಷ� � ಎಂದ�ೕನು? �� ೕ�ತ �ಡನು�  ����
��ದ� ����� ಎಂದೂ, ���� �ಡ�ದ� � ����ಲ�  ಎಂದು �ೕಳು�ದನು�
ವಸು� �ಷ� � ಎನ� ಬಹುದು. ಅಂದ� ಇದ�  ಸಂಗ�ಗಳನು�  ಇದ�  �� �ೕಳು��ೕ ವಸು� �ಷ� �.

 
10.3 ಅವ�ೂೕಕನ

�ಂ�ನ ತರಗ�ಯ� ��ತಂತ �� ��ಚರ�ಯ ಬ�� ��ದು�ೂಂ���
ಅಲ� �ೕ? ಅಂದು �ಮ�  ��ಯ� ನ�ದ �ಯ�ಕ �ಮವನು�  �ೕ� �ೕ��,
�ೕ���ೂಂಡು, ಸೂ���� ಗಮ�ಸು�ದರ ಮೂಲಕ ��� ಕ� ���� ��?
ಇದ��ೕ �� �� ಅವ�ೂೕಕನ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಈ ��ನವನು�  �ತ
��ನ ಮತು�  ಸ�ಜ ��ನಗ�ರಡರಲೂ�  ಬಳಸು���. �ತ ��ನ ಮತು�
ಸ�ಜ��ನಗಳ� �ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದ ���ಯನು�  ಸಂಗ ��ಸಲು
ಅವ�ೂೕಕನ ��ನವನು�  ಬಳಸ�ಗುತ��.



Observation ಪದದ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ ಅವ�ೂೕಕನ. ಅಂದ� ಇದರ ಅಥ�
�ೕ�ಸು�ದು, ಸ� ��ಸು�ದು, ಗ ��ಸು�� ಇ���. ಸ�ಜ���ಗಳು ಅವ�ೂೕಕನ��
��ಷ�  ಅಥ�ವನು�  �ೕಡು���. ವ� ��ಯು ರ��ಯ� �ಗು�ಗ ಇಷ� �ದ ಎಲ� ವನು�
�ೕ�� ಮುಂ� �ಗು���. �ೕ��ದ ವಸು� ಗಳ ���ಕ ಸಂಗ�ಗಳನು�  ��
ಗಮ�ಸು��ಲ� . ಅದನು�  ಸೂ���� ಗಮ�ಸು�ದರ ಮೂಲಕ ���
ಸಂಗ ��ಸು��ೕ ಅವ�ೂೕಕನ. ಸ�ಜದ� ಘ�ಸುವ ��ನ�  ಘಟ�ಗಳನು�  ಸೂ����
ಗಮ�ಸು�ದು �ಗೂ �ಖರ�� ಗುರು�� ಅ�ಗಳ �ರಣ ಪ��ಮಗಳನು�
ಕಂಡು�ೂಳು� ��ೕ ಅವ�ೂೕಕನ���.
ಅವ�ೂೕಕನದ ಪ��ರಗಳು:

ಪ���ಬ� ರು ಅವ�ೂೕಕನದ ಮೂಲಕ ಸ�ಜವನು�  ��ಧ ದೃ��ಯ�
�ೕ�ಸು���. ಆದ� ಸ�ಜವನು�  �� �ೂೕ�ದ� �ಲದು, ವ� ವ��ತ��
ಸೂ��ಮ��ಂದ �ೂೕಡುವಂ�ಗ�ೕಕು. ಆದ� �ಂದ ಅವ�ೂೕಕನವನು�  ಎರಡು
ಪ��ರಗಳ ಮೂಲಕ ���ಣ:

1. ಅ�ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ
2. �ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ

 
1. ಅ�ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ

ಅ�ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ ಪದ� �ಯ� �ನವನು ತನ�  ಇಂ��ಯಗಳನು�
ಉಪ��� ���ಯನು�  ಸಂಗ ��ಸಬಹು���. ಇ� ���ೕ �ೖ��ಕ
ತಂತ �ಗಳನು�  ಬಳಸು��ಲ� . �ೕವಲ ಅವ�ೂೕಕನ�ರನು �ೕ�� �ಡು�ದರ
ಮೂಲಕ ��� ಸಂಗ ��ಸು���. ಇದನು�  ಅ�ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ ಎನ� ಬಹುದು.
ಅ�ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನವನು�  ಎರಡು �ೕ��� �ಂಗ�ಸಬಹುದು ಅ�ಗ�ಂ��-

ಅ. ಅ�ಯಂ��ತ ಸಹ�� ಅವ�ೂೕಕನ:
ಈ ��ನವನು�  ಎಡ� �� � �ಂಡಮ� ರವರು 1924 ರ� �ೂ�ಯ� �ಸ� ವ�

ಕೃ�ಯ� ಪ�ಪ�ಥಮ�� ಸಹ��ೕ ಅವ�ೂೕಕನ ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಯನು�  ಬಳ���.
ಈ ಅವ�ೂೕಕನದ� ಸಂ�ೂೕಧಕನು ಉ�ಶ�ವ�ಕ�� ಒಂದು ಗುಂ��ೂಡ�
��ತು ಅಥ� ಸ� ತಃ �ಗವ�� ���ಯನು�  ಸಂಗ ��ಸುವ ��ನ�ೕ ಸಹ��
ಅವ�ೂೕಕನ. ಉ�ಹರ�� �ಮ�  ಊ�ನ� ನ�ಯು��ರುವ ���ಯ� ���ೕ
�ಬ�ಂಧ�ಲ� � ಇಷ� �ದ ಎಲ� ವನೂ�  �ೕ�ಸು�ದನು�  ಅ�ಯಂ��ತ ಸಹ��
ಅವ�ೂೕಕನ ಎನ� ಬಹುದು.
ಆ. ಅ�ಯಂ��ತ ಅಸಹ�� ಅವ�ೂೕಕನ:



ಅವ�ೂೕಕನ�ರನು ನ�ಯುವ ಘಟ�ಯ ಸ� ಳದ� �ಗವ�ಸ�ೕ
ಅವ�ೂೕ�ಸುವ ��ನ�ೕ ಅ�ಯಂ��ತ ಅಸಹ�� ಅವ�ೂೕಕನ. ಈ ��ನದ�
ಅವ�ೂೕಕನ�ರ ಮತು�  ಅವ�ೂೕ�ತ ಇಬ� ರೂ ಮುಜುಗರ�� ಒಳಪಡುವ �ಧ� �
ಇರುತ��. ಒಬ�  ಅಪ��ತನು ತನ� ನು�  ಅವ�ೂೕ�ಸು���� ಎಂದು ���ೂಡ�
ಅವ�ೂೕ�ತನ ವತ�� ಸಹಜ�� ಬದ�ಗಬಹುದು. ಆದುದ�ಂದ ಅವ�ೂೕಕನ�ರ
�ಲ� ಸಂದಭ�ಗಳ� ಆಗು��ರುವ � ��ಗಳನು�  ದೂರದ� �ಂತು �ೕ�ಸು�ದರ
ಅಥ� �ೕಳು�ದರ ಮೂಲಕ ���ಯನು�  �ಖ�ಸು���.

 

2. �ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ:

�ಮ�  ಊ�ನ� ನ�ಯು��ರುವ ���ಯ� �ೕ� �ಗವ���ಗ
��ಯ� ಎರಡು ಗುಂ�ಗಳ ನಡು� ಜಗಳ ನ�ಯು��� ಎಂದು ���ೂೕಣ. ಆಗ
�ೕ� ಆ ಜಗಳದ� �ಗವ�ಸ�ೕ ತಟಸ� �� �ಂತು ಅದನು�  �ೕ� ಗಮ��ದ� ಇದ��
�� �ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

 
10.4 ಸಂದಶ�ನ:

ಮಕ� �ೕ, �ೕ� ��ತಂತ �� ��ಚರ�� ಬಂದ ಅ���ಂದ ��� ಸಂಗ ���
ಎಂದು �ಮ�  ��ಕರು �ೕ�ದ� ಏನು �ಡು��ೕ�? ಖು�� ಗಣ� ರ ಹ��ರ �ೂೕ�
�ಮ�  �ಸ�ೕನು? ಊರು ��ದು? �ೕ� ಪ���ಗಳನು�  �ೕ� ��� ಪ�ಯು��ೕ�
ಅಲ� �ೕ ಇದ�� �� ಸಂದಶ�ನ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಸಂದಶ�ನದ� ��ತ ಪ���ಗಳ
ಮೂಲಕ ���ಯನು�  ಸಂಗ ��ಸು�ದು. ಸಂದಶ�ನದ� ಸಂ�ಷ��ರುತ��.
�ೕ� ��ನಗ�ಂದ ಪ�ಯ�ರದಷು�  ���ಯನು�  ಈ ��ನ�ಂದ
ಪ�ಯಬಹು���. ಸಂದಶ�ನ ನ�ಸು�ದ�ಂದ ���ನ ��� �ೂ�ಯುತ��.

Interview (ಇಂಟರೂ � �) ಪದದ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ ಸಂದಶ�ನ. ಇದರ ಅಥ�
�ೕ��� ಸಂ�ಷ� ನ�ಸು�ದು. ಆದ� ಸಂದಶ�ನ ಪದ�� �ಣ� ಅಥ�ವನು�
�ೂಡು��ಲ� . ಸ�ಜ��ನಗಳ� ಸಂದಶ�ನವನು�  ���ಥ�ದ�
ಬಳಸ�ಗುತ��. ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ ಪ��ರ ಒಬ�  ವ� ��ಯ ಅಂತರಂಗದ � ��ಯನು�
��ಯುವ ಪ�ಯತ� �ೕ ಸಂದಶ�ನ. ಒಬ�  ವ� ��ಯು ಮ�ೂ�ಬ�  ಅಪ��ತ ವ� ��ಯ ಆಂತ�ಕ
�ೕವನವನು�  �ಚು�  ಕ�� ಅಥ� ���ೂಳು� ವ ವ� ವ��ತ ��ನ�� ಸಂದಶ�ನ ಎಂದು
ಕ����.
 



 

ಸಂದಶ�ನದ �ಧಗಳು:

ಸಂದಶ�ನದ� ಎರಡು �ಧಗ��. ಅ� ���ಂದ�:

1. ರ�ತ ಸಂದಶ�ನ
2. ಅರ�ತ ಸಂದಶ�ನ

 
1. ರ�ತ ಸಂದಶ�ನ:

ರ�ತ ಸಂದಶ�ನದ� �ದ�ೕ ಪ���ಗಳ ಪ��ಯನು�  ತ����ೂಳ� �ಗುತ��.
ಸಂದಶ�ಕನು ಸಂದಶ�ನ �ಡ�ೕ�ಂದ� ವ� ��ಯನು�  �ೕ��ಡುವ �ದ�ೕ ಎ��
ಪ���ಗಳನು�  ತ����ೂಂ�ರು���. ತ���ದ ಪ���ಗಳನು�  �ೕಳು�ದರ ಮೂಲಕ
ಉತ�ರ ಪ�ಯು��� ಇದ�� ರ�ತ ಸಂದಶ�ನ ಎನು� ��ೕ�. ಇ� ಪ��� �ೕಳುವ ಮತು�
ಉತ�ರ �ೕಡುವ ವ� ��� ���ೕ ��ತಂತ ���ರು��ಲ� .
ಉ�ಹರ��: �ಮ� ಆಟ�ಡಲು ಇಷ� ���?

ಅ. �ದು
ಆ. ಇಲ�

 

2. ಅರ�ತ ಸಂದಶ�ನ:
ಅರ�ತ ಸಂದಶ�ನದ� �ದ�ೕ ತ���ದ ಪ���ಗ�ರು��ಲ� , ಸಂದಶ�ನ

�ಡು�ಗ ಸಂದಭ��� ತಕ� ಂ� ಪ���ಗಳನು�  ರ��, ಉತ�ರವನು�  ಪ�ಯ�ಗುತ��.
�ೕಳುವ ಮತು�  ಉತ�ರ �ೕಡುವ ವ� ��� ಸಂ�ಣ� ��ತಂತ ���ರುತ��. �ರುಕ��ಯನು�
ಕು�ತ ಅಧ� ಯನ �ಡು��ೕ� ಎಂ�ಟು� �ೂ�ೂ�ೕಣ ಉ�ಹರ�� �ೕ�
�ರುಕ��� �ೂೕ�ಗ ರ��ಯ ಪಕ� ದ� ����ಯ ಹ��ರ �ೂೕ� �ಂ�ಗ ಎಷು�



� � � �
�� ಎ�ಂದ ತಂ��? �ೖತ�� ಎಷು�  ಹಣ �ೂ��� ಎಂದು �ರಂತರ�� ಪ���
�ೕಳು��ಲ� �ೕ ಇ�ೕ ಅರ�ತ ಸಂದಶ�ನ.

 

ಸಂದಶ�ನದ ಅನುಕೂಲಗಳು:

1. ವ� ��ಗಳ� ಇರುವ �ನ ��ಮಯ�ಗುತ��.
2. ಸಂದಶ�ನ�ಂದ ಪರಸ� ರ �ೕ� �ಧ� �ಗುತ��.
3. �ಷಯದ� �ವರ�ದ ��� �ೂ�ಯುತ��.

4. ಸಂದಶ�ನ�ರ�� ಉತ�ಮ ಫ��ಂಶ �ೂ�ಯುತ��.
5. ಮು�ಮು��ದ ��ನ��ರು�ದ�ಂದ ���ೕ

�ೂಂದಲಗ�ರು��ಲ� .
6. �ಷಯದ ಸ� ಷ� � �ೂ�ಯುತ��.

 
ಸಂದಶ�ನದ ಅ�ನುಕೂಲಗಳು:

1. ���ನ ಹಣ ವ� ಯ�ಗುತ��.

2. �ಚು�  ಸಮಯ ವ� ಥ�.
3. ಸಂಘಷ�ಗಳು ಎದು�ಗುವ �ದ� � �ಚು� .
4. ಸತ� ವನು�  ಮ��ಚುವ �ಧ� � ಇರುತ��.

 
10.5 ಪ���ವ�:

Questionnaire ಪದದ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ ಪ���ವ�. ಇದರಥ� ಒಂದು �ಷಯ
ಅಥ� ವಸು� �� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕ �ಮಬದ� �� ಪ���ಗಳನು�  ತ���, ಆ �ಷಯ��
ಸಂಬಂಧಪಟ�  ವ� ��� �ೕ� ��� ಪ�ಯು��ೕ ಪ���ವ�. ಪ���ವ�ಯನು�  “ಪ���ಗಳ
��� ಅಥ� ಪ���ಗಳ �ಂಜ” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಒಂದ� ತರಗ��ಂದ ಇ�ಯವ�ಗೂ ���ಕ ಪ�ೕ�
ಬ�����, ಅಲ� �ೕ? �ಮ�  ��ಕರು ವಷ���ೕ ಅಧ� ಯನ ��ದ �ಷಯವನು�
�ವ ಮಟ� ದ� �ನ ಪ���� ಎಂದು ��ಯಲು ಪ���ಪ��� ತ��� 3
ಗಂ�ಗಳ �ಲ ಪ�ೕ� ನ�� ���ಂದ ಉತ�ರವನು�  ಪ�ಯು��ಲ� �ೕ, ���ೕ
�� ���ದರೂ ��ರ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಂ� ವ� ��ಗ�� ಪ���ಗಳ ಪ��ಯನು�  �ೕ�



��� ಸಂಗ ��ಸು�ದನು�  ಪ���ವ� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಪ���ವ��ಂದ ಆಂತ�ಕ
ಮತು�  �ಹ�  ಉತ�ರಗಳು �ೂ�ಯುತ��. ��ೕಷ�� �ಪ�  ��� ಸಂಗ ��ಸಲು
ಬಳ��ೂಳ� �ಗುತ��. ಉ�ಹರ�� �ೕ� �ಮ�  �� �ತ �ೂ�ಯ� �ಂ�ಗ
��ದರೂ ಬಂದು �ೕನು ದಡ� �ೕ ಎಂದು ��ದ� �ನ� �ೕಸರ�ಗು��ಲ� �ೕ?
ಅದರ ಬದಲು ಪ���ಗಳನು�  �ೕ� �ಪ� �� ಉತ�ರವನು�  ಪ�ದ� ���ೕ
ಮುಜುಗರ ಎದು�ಗು��ಲ� .

ಉತ�ರಗಳನು�  ��ತ�� ಪ�ಯು�ದು ಪ���ವ�ಯ ಉ�ಶ. ಅವ�ೂೕಕನ
ಮತು�  ಸಂದಶ�ನ�ಂದ �ಧ� �ಗದ ���ಯನು�  ಪ���ವ��ಂದ ���
ಸಂಗ ��ಸ�ಗುತ��. ಈ ಪ���ವ��ಂದ ಜನರ �ೖಯ��ಕ, ಆಸ��, ನಂ��, ಜನರ
ವತ��, ಅ�ರು�, ಚಟ, ಹ��ಸ, �ನ�ಕ �ೂಂದಲಗಳು, ಮುಂ�ದ�ಗಳ ಬ��
��� ��ಯಲು �ಧ� �ಗುತ��.

 
ಪ���ವ�ಯ �ಧಗಳು:

1. ರ�ತ ಪ���ವ�.
2. ಅ��ತ ಪ���ವ�.

 

1. ರ�ತ ಪ���ವ�:
��ತ ರೂಪದ� ತ�ರು �ಡು��ೕ ರ�ತ ಪ���ವ�. ಈ ಪ���ವ�ಯ�

�ವ� �ಗ�ತ, ಸ� ಷ� �ದ ಮತು�  ಮೂತ� ಸ� ರೂಪದ ಪ���ಗಳನು�  �ದ� ಪ�ಸ�ಗುತ��.
ಇದರ� ಉತ�ರ �ೕಡುವ ಎ��  ����ರ�ಗೂ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ ಪ���ವ�ಯನು�
�ೕಡ�ಗುತ��. ಪ���� ಸಂಬಂ��ದ ಉತ�ರವನು�  �ತ � �ೕಡ�ೕ�ಗುತ��.

2. ಅರ�ತ ಪ���ವ�:
ಅರ�ತ ಪ���ವ� ��ನದ� ಪ���ಗಳನು�  �ವ� �ಗ��� ರ�ಸ�,

ಸಮಯ��, ಸ���ೕಶ�� ಅಗತ� �� ಅನುಗುಣ�ದ ಪ���ಗಳನು�  ಪ�ಗ�ಸ�ಗುತ��. ಈ
��ನದ� ಪ���ಗಳನು�  ಬದ�ವ� ಅಥ� ���ಡು ���ೂಳ� ಲು
ಅವ�ಶ�ರುತ��.

 

10.6 ಒಂ�ೕ �ಷಯ ಕು�ತು ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದು (ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ):

ಸ�ಜ ��ನಗಳ� ಈ ಪದವನು�  ಪ�ಚ��ದ �ೕ�� ����ನ ಗ�ತಜ�
����� �ೕ��ಯವ�� ಸಲು� ತ��. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನವನು�  ಸಂಸ� ೃ�ಗಳ �ಲ�ಕ



ಅಧ� ಯನದ� �� ನ� �, �ಲಪ�ಧ ಅಧ� ಯನದ� ��ಯಂ �ೕ�, ಮನಃ�ಸ��ದ�
�� � ಮು��ಯವರು ಬಳ���.

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಪ�ಸರ ��ೕ�. �ಲುಮರದ �ಮ� ಕನವರ �ಸರು �ೕ����
ಅಲ� �ೕ? ಅವರು ತಮ� ಮಕ� �ಲ� ದ �ೂೕವನು�  ಮ�ಯಲು �ಲು ಮರಗಳನು�  �ಟು�
���ದರು. ಇಂದು ಆ ಮರಗಳು �ಮ� ರ�� ��ದು �ಲುಮರದ �ಮ� ಕನ �ಸರನು�
ಪ��ದ�  �ೂ���. ಇದನ�  ಗಮ��ದ ಹಲ�ರು ಸಂ�� ಗಳು ಮತು�  ವ� ��ಗಳು �ಲುಮರದ
�ಮ� ಕ� ನ �ೕವನ ಚ���, ಬದುಕು, ಸ� �ಟ�  �ನ� � �ೕ� ಏಕ ವ� �� ಅಧ� ಯನ
ಕ� �ೂಂ��� ಇದ��ೕ �� ಒಂ�ೕ �ಷಯ ಕು�ತು ಅಥ� ���ೂಳು� �ದು
ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. ಮ�ೂ�ಂದು ಉ�ಹರ�ಯನು�  ಗಮ��ೂೕಣ ��ೕಷ
�ೕತನ�� ಸ��ರ �ೕಡುವ ಸವಲತು� ಗಳು ಸ��ದ �ೕ�ಯ� ಅಂಗ�ಕಲ��
ತಲು���ೕ��ೕ ಎಂದು ��ಯಲು ಅಂಗ�ಕಲ ಸಂ�� ಯನು�  ಅಧ� ಯನ��
ಒಳಪ�ಸು��ೕ ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

ಏಕ�ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ ಎಂದ� ���ೕ ಒಂದು �ಷಯದ ಪ��ಣ�
�ಳುವ��� ಅದರ ಕು��� ಆಳ�ದ ಸಂ�ೂೕಧ� ನ�ಸು��ೕ ಏಕ ನ�ಸು�ದು.

ಸರಳ�� ಏಕ�ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ ಎಂದ� ಒಬ�  ವ� ��, ಒಂದು ಸಂ�� , ಒಂದು
ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗುಂ�ನ ಬ�� ಸಮಗ��ದ ���ಯನು�  ಸಂಗ ��ಸು�ದು.

 
ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನದ ಅನುಕೂಲಗಳು:

1. ಏಕ�ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ� ಒಂದು ಸಂ��  ಅಥ� ವ� ��ಯ ಬ�� ಸಮಗ���
ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದ�� ಸಹ���ಗುತ��.

2. ಆ�� ���ೂಂಡ ಅಧ� ಯನ �ಷಯದ ಬ�� ��ಧ ಮೂಲಗ�ಂದ ಗು�ತ� ಕ
��� ಸಂಗ ��ಸಬಹು���.

3. ಅಧ� ಯನ�� ಒಳಪ�ಸುವ ವ� ��ಗಳನು�  �ೕರ�� ���� ಪ�ತ� � ���ಯನು�
ಸಂಗ ��ಸು����.

4. ಸಮಗ� ಅಧ� ಯನ ��ನದ� ಪ���ವ�, ಸಂದಶ�ನ ಇ���ಗಳ ���
ಸಂಗ ��ಸಲು ಸಹ���ಗುತ��.

5. ಈ ��ನದ� ವ� ��ಗಳ ಒಳ�ೂೕಟ, ಅನುಭವ, �ಯ� ಚಟುವ��ಗಳು, ಅವರ
�ನ� � �ೕ� ಹಲ�ರು �ಷಯಗಳ ��� ಸಂಗ �ಹ� �ಧ� .
 

��ಂಶ



1. ಸಂ�ೂೕಧ� ಎಂದ� ಸತ� ವನು�  �ೂೕ�ಸು����.
2. ವಸು�  �ಷ� �� ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದನು�  �ೖ��ಕ ಅಧ� ಯನ ಎನು� ���.

3. ಇದ�  ಸಂಗ�ಗಳನು�  ಇದ�  �� �ೕಳು��ೕ ವಸು� ���.
4. ಅವ�ೂೕಕನದ ಅಥ� �ೕ�ಸು�ದು, ಸ� ��ಸು�ದು, ಗ ��ಸು��.

5. ಏಕ�ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ ಎಂದ� ���ೕ ಒಂದು �ಷಯದ ಪ��ಣ�
�ಳುವ��� ಅದರ ಕು��� ಆಳ�ದ ಸಂ�ೂೕಧ� ನ�ಸು�ದು.

6. ಎಡ� �� � �ಂಡಮ� ರವರು 1924 social discovery ಕೃ�ಯ�
ಪ�ಪ�ಥಮ�� ಸಹ��ೕ ಅವ�ೂೕಕನ ಎಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಯನು�  ಬಳ���.

7. ಸಂದಶ�ನದ� ರ�ತ ಸಂದಶ�ನ ಮತು�  ಅರ�ತ ಸಂದಶ�ನ ಎಂಬ ಎರಡು
�ಧಗ��.

8. ಒಬ�  ವ� ��ಯು ಮ�ೂ�ಬ�  ಅಪ��ತ ವ� ��ಯ ಆಂತ�ಕ �ೕವನದ� �ಚು�  ಕ��
ಕಲ� �ತ� ಕ�� ಪ��ೕ�ಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ� ವ��ತ ��ನ�� ಸಂದಶ�ನ ಎಂದು
ಕ����.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ���:

1. ಪ�� ವಷ� ರಂದು ��ತಂತ ����ಚರ� �ಯ�ಕ �ಮವನು�  ಹ���ೂಳ� �ಗುತ��.
2. ‘ಪ���ಗಳ ���' ಅಥ� ‘ಪ���ಗಳ �ಂಜ’ ವನು�  ಎನು� ವರು.
3. ಶ �ಮ�ಭಜ� ರವರ ಕೃ����.

4. �ಲು ಮರದ �ಮ� ಕ�  �ತ �ದ� �ಧ� ����.
II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ಸಂ�ೂೕಧ� ಎಂದ�ೕನು?
2. ಸಂದಶ�ನದ ಅಥ� ���.
3. ರ�ತ ಸಂದಶ�ನ ಎಂದ�ೕನು?

4. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನ ಎಂದ�ೕನು?
III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. �ಯಂ��ತ ಅವ�ೂೕಕನದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.



2. ಸಂದಶ�ನದ ಎರಡು �ಧಗಳನು�  ಬ���.
3. ಪ���ವ�� ಒಂದು ಉ�ಹರ� ���.

4. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನದ ಅನುಕೂಲಗಳನು�  ಬ���.
IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. ಅವ�ೂೕಕನದ ಪ��ರಗಳನು�  �ವ��.
2. ಏಕ �ಷಯಕ ಅಧ� ಯನದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.
3. ಪ���ವ�ಯ �ಧಗಳನು�  �ವ��.

4. ಸಂದಶ�ನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು�  ಅ�ನುಕೂಲಗಳನು�  ಬ���.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ಮ�  ನಗರ ಮತು�  ��ಮದ� ���ದರೂ ಅಧ� ಯನ ನ��ದ� � �ವರ
����.

2. �ಮ�  ��ಮದ� ಇರುವ ಮ�ಗ�� �ೕ� �ೕ� ಹ�ಯ �ಸ�ಕಗಳನು�  ಸಂಗ ���.
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