
ప్రత్యామ్నాయనల కోసం అన్వేషణ 

కీలక అంశాలు మరియు సూత్రాలు  

ప్రిచయమ్ు 

సుస్థిరమ నై , సమత్వంత్ో కూడిన మరయిు న్రాయమ ైన ప్పా్ంచం దిశగా ప్యాాణం చేస్ ందుకోసం ఉమమడ ిదృష్థి  

కోణరలు మరియు దరరులు ఉండగలవా?అలాంటి చటరాలు(ఫ ంావర్క్) మరయిు భవిష్ాత్ ప్యాత్రాలను ప్సాుు త్ం  

వారసత్వంగా వసుు నా ఆలోచనలు, దృష్థి  కోణరలు మరయిు సంస్ృత్ుల ప ై ఎలా నిరమించగలము? ప్పా్ంచరనిా 

ప్రాావరణ ప్రంగా ప్ూరిు నషి్ం అంచులకు త్ోస్థవసే్థన, సామాజిక-ఆరిిక అసమానత్లకు ,నిరాశాల లోత్ులకు  

కారణంఅవుత్ునా  ప్సాుు త్ బలమ నై ఆరిిక మరయిు రాజకయీ వావసిలు, మర ివీటి నుండి అలాంటి చటరాలు ఏ 

విధంగా వేరుగా ఉండగలవు?సాంప్దారయ (ర ైట్ వింగ్) భరవజాల విఝుర ంభణ మరియు ప్రాావరణ నషి్ం దరవరా 

కలిగిన ఉత్రాత్రల వలల   సామాజిక ఉదికాుత్లు మరయిు ఘరషణలు దరరుణ స్థితికి చరేుకొనా ఈ త్రుణంలో ఈ 

చటరాలు ఆశాకిరణరలను ప్సారంిచగలవా? 

ఈ న్ోట్ అలాంట ి కొనిా ఆలోచన్ర ప్కాిియలకు బరట వయేడరనికి, చరచలకు మరయిు భవిష్ా దరశన్రనిక ి

త్ోడరాటును అందించే ఒక మారాా నిా చూప్ుత్ుంది.న్ేడు అన్ేక సామాజిక రంగాలలో బలీయంగా ఉనా అభివృదిి  

మరియు పాలన నమూన్రలకు  ప్తా్రామాాయాలను చూప్డం కోసంవివిధ రంగాలలో  కృష్థ చసేుు నా కొనిా 

న్ెటవర్క్ గూి ప్ులు మరయిు వాకుు లు కలస్థన‘వికలా సంగం’ (Alternative Confluence)’ అన్ే వదేికఆ 

ప్కాిియలను ముందుకు తీసుకోనివళె్ల ందుకు ఈ చిరు ప్ుసుకం ప్యాతిాసుు నాది. 

(http://kalpavriksh.org/index.php/alternatives/alternative-knowledge-center/353-vikalpsangam-

coverage;  మరియు Daga 2014,Kothari 2015,thakaekara2015 ను చూడండి). భరరత్ దేశంలోని వివిధ 

పాాంతీయత్లను మరయిు ఇతివృత్రు లను సమమమళనం చయేడమమ  దీని యొక్ అతి ముఖ్ామ ైన కారాకిమము; 

అదనంగా భరరత్దశేం లోని కథలు మరియు దృకోణరలత్ో ఒక వబె్ైైటు నిరవహణ(www.vikalpsangam.org or 

www.alternativesindia.org) , కసే్ సిడసీ్, ఒక మొబ్లై్ పో సిర్క ఎకిైబిష్న్ (కలా వృక్ష 2015 అన్ే ప రుత్ొ 

ముదింాచ బడినది) మరయిు జరుగుత్ునా కృష్థని వీడియో రూప్ంలో చితీకారించడము కూడర జరుగుత్ునాది. 

సుస్థిర వావసాయము, సంచరర ప్శుపో ష్ణ, ప్ునరుత్రాదక ఇందనవనరులు,వికేందీకారించబడిన పాలన, 

సామాజిక ఆరోగాము, కళలను ప్ునరుజీ్జవనింప్ చయేడము, విభినా ప్తాిభరవంత్ులను సమ్మమళిత్ం 

చేసుకొనడము, ప్తా్రామాాయ అభరాసము(Alternate Learning) మరియు విదా, మలిిప్ుల్ స్ కుైవాలిటసీ్,  

కమూానిట ీ ఆధరరతి్ ప్రిరక్షణ,వికేందీకారమిాబడిన నీట ియాజమానాం, నగరాల సుస్థి రత్,జ ండర్క మరియు కుల 

సమానత్వం వంటి అన్కె రంగాలలో జరుగుత్ునా ప్దదత్ులు ,కృష్థ దరవరా వలెుగులోక ి వసుు నా అనుభవాలు  

మరియు ఆలోచనలను ప్ంచుకోనడరనికి ఏరాాటు కాబడిన వదేకిలు-‘సంగం’ అనావి. దేశ ప్జాలు త్రము 

అభాస్థసుు నా మరియు సంకలిాసుు నా వినూాత్ామ ైన ,అదుుత్మ ైన కృష్థనిసంగం దరవరా ఒక చోట కలిస్థ 

ప్ంచుకోగలుగుత్ున్రారు. 

http://kalpavriksh.org/index.php/alternatives/alternative-knowledge-center/353-vikalpsangam-coverage
http://kalpavriksh.org/index.php/alternatives/alternative-knowledge-center/353-vikalpsangam-coverage
http://www.vikalpsangam.org/
http://www.alternativesindia.org/


ఆచరణరత్మక అనుభవాలత్ో(practicle experienses) పాటుగా వికల్ా సంగం ప్కాిియ యొక్ మరొక అతి 

ముఖ్ామ ైన ఫలిత్ము ఏమ్మటంటే సమూల ప్రవిరున్రశీలమ నై ప్తా్రామాాయాల గురించిన భరవనల ఫ మా్ వర్క్ 

వెలువరించడము. ఈ ఫ మా్ వర్క్ ప్తాి సంగం యొక్ చరచల దరవరా నిరివరామంగా ప్రణిరమం చ ందుత్ూన్ే 

ఉనాది. వివిధ రంగాలకు చ ందిన వందరలాది ప్జాలు ప నై త్ లిపథన అంశాలప్రంగా ఫ ామ్ వర్క్ ప నై విసు ృత్ంగా  

చరచలు జరపారు.( ఒకో్ సంగం సంబంధించి పాాంతీయ భరష్లలో(హ ందీ,మరాఠీ,త్మ్మళ్,త్ లుగు)ఆ వివరాలు 

అందుబరటులో ఉనావి). ఈ చరచలకుమ్మంచి ఉనా మరినిా కీలక అంశాలు, అభిపాాయాలను, సలహా  

సూచనలను ఈ వాాసము వలెుగు లోకి త్ సుు ంది. భవిష్ాత్ుు లో మరినిా అభిపాాయాలను, సలహాసూచనలకు ఈ 

ప్కాిియలో సాి నము కలిాంచడము కోసం భరరత్ దేశప్ు భవిష్ాత్ గురించిన ప్జాల ఆకాంక్షల’ను కూడర వలెుగు 

లోకి  త్ సుు ంది.  

మనం ఎదోరొ్న్ే సామాజిక, ఆరిిక,ప్రాావరణ సమసాలను, లేదర వాటిక ి గల మూల కారణరలను గురించిన 

విసు ృత్మ ైన చరచలను వికల్ా సంగం కావాలన్ ే దూరం ప డుత్ుంది. ఎందుకంట ేఈ న్పే్థ్రాలను వివిధ వదేికలలో 

విసు ృత్ంగా చరచించడం జరుగుత్ూన్ ే ఉంటరయని నముమత్ుంది మరయిు సంగం భరగాసావములందరూ ఈ 

న్ేప్థాం గురించి కనీసం కొంత్ వరక ైన్ర ఒకరేకమ నై అవగాన కలిగి ఉంటరరని భరవిసుు ంది.  సంక్షపి్ు ంగా చ పాలంట ే 

ప్రాావరణ అస్థిరత్, అసమానత్ మరయిు అన్రాయము, జ్జవిత్రలు –జ్జవన్రధరరాలు నషి్ం అవడరనిక ిసామాజిక 

నిరామణంలో ఉనా మూల కారణరలను ఈ ఫ మా్ వర్క్  గురిుసుు ంది;ఇంకా కేందీకాృత్మ నై మరియు 

అంచ లత్ో(hierarchy) కూడుకొనా రాజా వావసిలు, ప టుి బడదిరరుల ప త్ునం, పథత్ృసావమాం, కులం వంటి ప్లు 

రకాల సాంఘ క& సాంస్ృతిక అసమానత్లు, ప్కాృతి నుండి మరియు స్వవయ ఆధరాతిమకత్ (spiritual-self) 

నుండి దూరం కావడము మరియు విజాా నము & సాంకేతికల ప ై అప్జాాసావమ్మక నియంత్ణాలు ప ై కూడర 

చరచిసుు ంది. సంగం ప్కాిియలో భరగాసావములందరూ  వీటనిాంటతి్ో ఏకభీవించక పో వచుచ  అయిత్ే సభుాలుగా  

మనమందరూ ‘సంక్షోభరలు ప నై దరదరప్ు ఒకే భరవన కలిగ ి ఉంటూ’ ముందునా మారాా లు మరియు భవిష్ాత్ 

ఆశలు ప  ైదృష్థి  ఉంచడము జరుత్ుంది. 

ప్తా్రామాాయాలు అంటే ఏమ్మటి ? వాటిని త్యారుచసే్  మూల అంశాలు ఏవి? వాటి కలీక ప్రిధులు ఏవి?  (ఆ) 

వివిధ రంగాలలోని మరయిు క్షేత్రాల లోని కొనిా ప్తా్రామాాయాలకు  ఉదరహరణలు (ఇ)ఈ విభినా ప్కాిియ 

దరవరా  ఉదయించిన సూత్రాలు లేదర విలువలు ఏమ్మట?ి (ఈ) ఈ మారాా ల దరవరా మారుా సాధించడరనికి 

అవసరమయియా  వూాహాలు మరయిు(ఉ) ఇంకా శోధించవలస్థన సమసాలు కిింద చరచినచబడుత్ున్రాయి. 

ప్రత్యామ్నాయం అంటే ఏమిట ి? 

ప్తా్రామాాయo అంటే ఏమ్మటి అనా శోధన సంగం ప్కాిియలో నిరంత్రం అంత్రీలనంగా జరుగుత్ూన్ే ఉంటుంది. ప నై 

అనుకునా సమసాలు, వాటి మూల కారణరల నుండ ి మనలిా దూరంగా తీసుకువళె్ే మారాా ల కోసం 

వెత్ుకు్ంటున్రాం అని భరవిస్ ు , ఫ ామ్ వర్క్ ఈ విధంగా చ ప్ుత్ుంది. “ ప్తా్రామాాయాలు అన్వేి ఆచరణరత్మక  

కారాకిమాలు కావచుచ , విధరన్రలు , ప్కాిియలు, సాంకతేికత్లు కావచుచ  మరయిు స్థదరద ంత్రలు/ఫ ాంవరులు 



కావచుచ. వాటిని సమూహాలు, ప్భాుత్రవలు,పౌర సంఘాలు,వాకుు లు, సో ష్ల్ ఎంటపా ైజైేస్ మరియు ఇంక వర ైన్ర 

అమలు చేసాు రు లేదర ప్తాిపాదనను చయేోచుచ లేదర వాాపథు  చయేొచుచ . అవి కవేలం గత్ంలో  చసేుు నా వాటిని 

కొనసాగించడము, కాలానుగుణంగా కొదిద  మారుా చరేుాలత్ో బలప్రచడము  కావచుచ లేదర ప్ూరిుగా కొత్ువి అయి 

వుండవచుచ . అయిత్ ేప్తా్రామాాయం అన్ ేఈ ప్దము ఎప్ుాడూ త్కు్వ సాి యి అన్ో లేక కొత్ువి అన్ ేఅరిం 

ఇవవదని, ప్సాుు త్ం బలంగా ఉనా వావసిలకు లేదర ప్ధారన సవాంతిక ి భినామ నైవనిగురుు ంచుకోవడం చరలా 

ముఖ్ాం” అని చరటి చ ప్ుత్ునావి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఒకట ిత్ో ఒకట ిముడపి్డని కలీక అంశాలు లేక రంగాలప  ైఆధరరప్డ ి ప్తా్రామాాయాలు నిరమించబడ ి

ఉండరలని ఈ ఫ ామ్ వర్క్ ప్తాిపాదసిుు ంది:   

a. ప్రాావరణ సమగిత్ మరియు త్టుి కొని నిలబడగలగడము , ప్కాృతి ప్రిరక్షణ మరియు ప్కాృతి 

వెైవిధాత్, జ్జవావరణ విధుల నిరవహణ, జ్జవావరణ ప్రిధులు (సాి నిక & ప్పా్ంచ సాి యిలలో) 

మరియు మానవులు చపే్టేి  ప్తాి ప్నిలో జ్జవావరణ న్ెతైికత్.  

b. సామాజిక శరయిసుై మరియు సామాజిక న్రాయము,భౌతికంగాను , సామాజికంగాను , 

సాంస్ృతికంగాnను  మరయిు ఆధరాతిమకంగా కూడరను అరివంత్మ నై జ్జవిత్రలు,వాకుు ల 

మధా, వివిధ మత్రల మధా మరియు జాత్ుల మధా సామరసాం, సమానత్వం ; మత్ 

విశావసాలు ,జ ండర్క, కులము,వరాము,జాతి, సామరియం లాంటి ఇత్ర అంశాల ఆధరరంగా ఉండ ే

విభజనలు మరయిు హెచుచ త్గుా లను చరేిపథవేయడం. 

c. ప్తా్ాక్ష మరియు ప్రోక్ష ప్జాాసావమాం, ప్తాి వాకిు అరివంత్ంగా పాలగా న్ే సాి యిలో నిరణయ 

ప్కాిియ జరగటం, ప ై సాి యిలోని పాలన సంసిలు కిింద ిసాి యి వారకిి జవాబుదరరగిా ఉండేలా 

నిరాాక వావసిను నిరిమంచడము , ఇవనీా అటిడుగు వరాా ల అవసరాలు మరియు హకు్లకు 

గౌరవం ఇచచేలా ఉండడము.  

d. ఆరిిక సావమాం, ఇందులో సాి నిక సమూహాలు మరియు వాకుు లు ఉత్ాతిు  సాధన్రలప నై , 

ప్ంపథణీ, లావాదేవీల మీద మరియు మార ్టల  మీద నియంత్ణాను కలిగి ఉండటము, దనీిక  ై

సాి నికత్ అన్ే సూత్ంా ప ై ఆధరరప్డటము మరయిు దీని నుండి వాాపారం విసురించడము;  

ప ైవైటే్ ఆసుు లను ఉమమడి ఆసుు లుగా మారచడమన్ ేసూత్ంా దీనిక ికేందంాగా ఉంటుంది. 

e. సాంస్ృతిక వెైవిధాత్ మరయిు విజాా నం అందరిక ీ అందుబరటులో కీ రావడము, విజాా నం  

బహుళరీతిలోనూ,  సామరసాంగా ఉండే విజాా న వావసిలు ఉండటం, వివిధ జ్జవన శ ైలులు, 

ఆలోచనలు మరయిు స్థదరి ంత్రల ప్టల  మరాాద, సృజన్రత్మకత్ & కొత్ురతీి ఆలోచనలకు 

పో ా త్రైహం.   

 



 

ప ైన త్ లిపథన వాటి ఆధరరంగా ఫ ామ్ వర్క్ ప్తాిపాదించడము ఏమ్మటంటే “మానవ కారాకిమాలకు రాజాం లేదర 

కారొారషే్న్ కాకుండర ఒక బలమ నై, వెైరుదాత్ మరియు సామాజికశరయిసుై ప్రమావధిగా గల 

వాకుు లసమూహమమకేందకాంగా ఉండరలి”. ఇలాంటి సమూహాలు వివిధ రకాలుగా అనగా అత్ాంత్ ప్ురాత్న గాి మాల 

నుండి నగరాలలోని వాడల వరకు, విదరారుి ల సంఘాల నుండి , ‘వరుచయవల్ న్టెవర్క్ ‘ ల వరకు ఏవెైన్ర అయి 

ఉండవచుచ అయిత్ ేవాటకినిాంటికీ ఉమమడ ిశరయిసుై అనాదేఆశయంగా ఉండ ితీరాలి”. 

ప్తా్రామాాయాల కోసం చేస్  ప్యాత్రాలనీా ప నై త్ లిపథన అంశాలననిాంటినీ న్రాయం చేయలేవన్ ే విష్యానిా 

ఫ ామ్ వర్క్ త్ప్ాక గురిుసుు ంది. ప నై త్ లిపథన ఇదింటిలో (5) కనీసం ర ండు (2) అంశాలను న్రేవరేచగలిగ ిమ్మగలిిన 

అంశాలకు వాతిరకేంగా ప్నిచయేని, ఆ అంశాలను ఎలా న్ేరవేరచగలుగుత్రమో సూచించ ేవాటిని‘ప్తా్రామాాయాలు’ 

గా గురిుంచడం ఒక నియమంగా ప్తాిపాదసిుు ంది. 

అయిత్ే ఇద ి ఎవరో బయటి నుండ ి తీరుా ఇచిచనటుల గా కాకుండర, ‘ ఏమ్మ చయేాలో?’ అన్దేరనికోసం  

భరగాసావములందరూ  ఆ మారుా ప్కాిియ లో పాలు ప్ంచుకొంటూ నిరణయించటము అతి ముఖ్ామ ైన విష్యం. 

అంత్  కాక ప్తాి రంగంలో ఏ విధమ నై చరాలు మరయిు ప్కాిియలు ప్తా్రామాాయాలుగా ప్రగిణ ంచ బడుత్రయో, 

ఏవి ప్రిగణ ంచ బడవో అనాది గురిుసూు   ఫ ామ్ వర్క్ ఇచిచన కొనిా ఉదరహరణలు కిింద కుల ప్ు ంగా వివరించడం 

జరగిినది. 

వివిధ రంగాలలో ఉన్ా ప్రత్యామ్నాయనలు  ఏవి? 

12 రంగాలలో ప్తా్రామాాయాలు  అని ప్రగిణ ంప్బడే  ప్యాత్రాలకుసూచికలను ఈ ఫ ామ్ వర్క్ త్ లియ 

చేసుు ంది.ఈ ప్తా్రామాాయలకు నిజమ నై ఉదరహరణలుగా నిలచిన ప్యాత్రాలను వికలా సంగం వబె్ స్ టై్ నుండ ి

గిహ ంచడం జరిగనిద.ి 

1. సమ్నజమ్ు, సంసకృతి మ్రియు శాంతి 

 ఇందులో మానవ జ్జవిత్ప్ు సాంఘ క మరయిు సాంస్ృతిక కోణరలను ఫలవంత్ం చసే్  ప్యాత్రాలు 

ఉన్రాయి;  

 భరరత్ దశేప్ు భరషా వెవైిదాత్, కళలు మరియు చేతి ప్నుల వెైవిధామును సుస్థిరం చసే్ వి;  

 కుల, వరా,లింగ, పాాంతీయత్, అక్షరాసాత్,జాతి,మత్ మరయిు పాాంతీయ అసమానత్లను ( గాి మీణ-

ప్టిణ, దగార-దూరపాాంత్రలు) త్ొలగించేవి; 

 వివిధ పాాంత్రలకు చ ందని, వివిధ మత్రలూ  మరయిు సంస్ృతి గలకమూానిటలీ మధా  సామరసాం 

ప ంప ందించవేి;  

 ప్సాుు త్ం అణగారిన,దోపథడకీు గుర నై, దరరదియా రేఖ్కు అంచున వునా, వికలాంగులు లేదర విభినా 

ప్తాిభరవంత్ుల మరయిు లింగత్వ ప్రంగా మ నై్రరిటీ వరాా ల వారకిి గౌరవ ప్దామ నై జ్జవిత్ం లభించేలా 

చేస్ వి; 



 మరియు  న్ెైతికత్త్ో కూడిన ఆలోచించననుమరియు జ్జవిత్ విధరన్రలను  పో ా త్ైహ ంచవేి మరయిు 

ఆధరాతిమక ఉనాతి కోసం అవసరమయియా చయేూత్ను ఇచచేవి కలిస్థ ఉంటరయి. 

కొనిా ఉదరహరణలు మనసుకు సుురసిుు న్రాయి;‘భరష్’చసే్థన ప్ని- భరరత్ దశేంలోని అనిా పాాంత్రలలో ఉనా 

భరష్లను డరకుామ ంట్ చేయడము, భరష్ల వెవైిధామును నిలిప ందుకు కృష్థ చేయడం, వీటిత్ో పాటు ప్జాల ఆరిిక, 

రాజకీయ, సాంస్ృతిక, సామాజికఅంశాలను సమ్మమళిత్ంకోనడము- వీరి’Peoples linguistic survey of 

India’(‘భరరత్ ప్జాల భరష్ల ప  ై సరేవ’) భరగంగా 780 భరష్లను డరకుామ ంట్ చయేడము జరిగనిది.(  

http://www.vikalpsangam.org/article/the -language-of-diversity/ ని చూడండి).  

స్థయాటల్ కు చ ందిన సవచంధ సంసి  ‘లాండసే’ ప్శ్చచమ బ్ంగాల్ లోని యువ మహ ళలత్ో ప్ని చేసుు నాది. అనా 

త్ముమళేత్ో పాటు త్మ ప రు మీదుగా కూడర వారసత్వ ఆసుు లను ప ంద ందుకు వారలిో చ ైత్నాం కలిాంచడమమ 

కాక ఆహార భదతా్ కోసం వారకి ి అవసరమ నై న్ెపై్ుణరాలను కూడర 

అందసిుు నాది.(http://www.vikalpsangam.org/article/how-to-teach-a-girl-tofarm-and-transform-her-

life-in-the-process/#VgZ7WPntmko) . సాి నిక/సాంప్దారయక ఆహారానిా సంస్ృతిని భదపా్రచుకోవడరనిా 

పో ా త్ైహ ంచడం కోసం ‘కలావృక్ష’ కృష్థ చేసుు నాది. సవయం సహాయక బృందరలుగా త్యారుకావడంలో 

మహ ళలకు సౌలబాకరు గా ఉంటూన్ే భీమాశంకర్క (మహారాషి్ర)లో  ‘అటవీ ఆహార ఉత్ైవం’(వెైల్్ ఫుడ్ ఫ స్థివల్) ను 
జరుప్ుత్ూ ఆదవిాస్థలకు సాి నిక, సాంప్దారయక ఆహారంప ై ఉనా ప్రిజాా నంను తిరగి ి వాడుకలోక ి తీసుకొని 

రావడరనిక ి కృష్థ చసేుు నాది. జంక్ ఫుడ్ త్రకడికిి గుర నై ఈ కాలంలోసాి నిక వంటకాల ప్టల  విష్యమ  ై

వారుగరవప్డలేా ప్యాతిాసుు నాది.(http://www.vikalpsangam.rog/article/food-fest-to-revive-tribal-

cuisine/#.Vic-wH7hDIU and http://vikalpsangam.org/article/wild-foods-festival-yum/#.Wc4tgdjhXIU) 

. కిింద త్ లిపథన మరకిొనిా ఉదరహరణలు సుస్థిర వావసాయం దరవరా జ ండర్క, కుల అసమానత్లను 

త్ొలగించదేేలాగో, సుస్థిర చతేి వృత్ుు ల (కాి ఫి్ట్్) దరవరా జ్జవన్ోపాధులను ఎలా ప ందవచోచ త్ లుప్ుత్రయి. ప్భాుత్వ 

మదదత్ుత్ో ప టుి బడి దరరుల అజండర ముందుకు దూసుకోనివసుు నా ఈ త్రుణంలో మనం  ఈ కిింది ముఖ్ా 

అంశాలను గమనించరలని ఫ మా్ వర్క్ హచెచరసిుు నాది;  ఒక కోణంలో ప్తా్రామాాయంగా కనప్డే ప్నులు కూడర  

ఉదరహరణకు ప్రాావరణ ప్రిరక్షణ,ఆధునికత్వం మూకుమమడగిా  దరడి చసేుు నా త్రుణంలో అవసరమ నై 

సంప్దారయాలను నిలుప్ుకోవటం మొదల ైనవి, సామాజిక అన్రాయానికి, అసమానత్రవనికి సంబంధించి ప్క్ష 

పాత్ంత్ో కూడుకొనా సంకుచిత్ ఉదేదశాాల త్ో – కులత్త్వం, మత్త్త్వం,ల ైంగిక దురహంకారం వంటి మర ేఇత్ర 

దురుదేదసాాలు కలిగ ి ఉనా లేదర ఇత్ర సంస్ృతి, ప్జాా సమూహాల ప్టల  అసహనం త్ో కూడుకొనా సంకుచిత్ 

జాతీయ త్త్రవనిా పో ా త్ైహ సుు నా, అవి అసలు ప్తా్రామాాయాలు కావు అని అరిం చేసుకోవాలి. 
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2. ప్రత్యామ్నాయ ఆరిిక రంగాలు & సాంకేతికత 

నవా ఉదరరవాద భరవనలకు (నియో లిబరల్), ఆరిిక వావసి ప పై్భాుత్వఆధిప్త్రానిా పో ా త్ైహ ంచే అభివృదిద   

“త్రా్నికి ”(లాజిక్) భినాంగా వాటకిి ప్తా్రామాాయాలను వతెిక ేప్యాత్రాలు; 

 సవయం సమృదిి , ప్లు రకాల జ్జవన్ోపాధుల ప్టల  గౌరవము మరియు వాటిక ి చయేూత్ నివవడము; 

ఉత్ాతిుదరరుల మరియు వినియోగదరరుల సహకార సంఘాలు, సమూహాలు,  సాి నిక వాాపారాలు 

మరియు సాి నిక దవాాం; డబుుత్ో ముడిప్డని,సమాన విలువ వినిమయం మరయిు బహుమతి 

రూప్ంలో నడచిే ఆరిిక రంగం(గిఫి్ట్ ఎకానమీ); 

 ప్రాావరణ సూత్రాల ప  ై ఆధరరప్డని ఉత్ాతిు , ప్రాావరణ మరియు సాంస్ృతిక సమగిత్ను గౌరవించ ే

వినూాత్ా సాంకతేికత్లు; 

 జ్జవన ప్మాాణరలను కొలిచ ే GDP లాంట ి సూచికలనుండి దూరంగా జరుగుత్ూ గుణరత్మకమ నై 

(కావలిటేటవి్) హయామన్ –స్ ్ల్ (మానవీయత్న్ే కొలమానం) వెైప్ు తీసుకోని పో గలిగే సాి నికంగా 

మరియు వికేందీకారించిన మౌలిక అవసరాలు. 

చరల ఉదరహరణలు ప ైన త్ లిపథన వాటిని ప్తాిఫలింప్చేసుు న్రాయి; సాి నిక త్యార ిమరయిు పాాంతీయ ఆధరరతి్ 

ఆరిిక వావసిలను మొదలు ప టిిన కుత్ంబక్ం మాజ్జ సరాంచ్ ఇలంగో రామసామ్మ 

(http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/resources/kuthumbakkam_1st_july.pdf), 

ప్రాావరణరనిక ి అనుకూలమ నై ఉత్ాత్ుు లు- ఈత్ ఆకులత్ో ప ల ట్ై, బటిత్ో/ప ప్ర్క త్ో చసే్థన సంచులు మరియు 

జనప్న్రరత్ో చసే్థన ప్ునరివనియోగ ఉత్ాత్ుు ల త్ో చ న్ెైా  కు చ ందని మహ ళలకు శ్చక్షణ ఇచిచ పాల స్థిక్ కు 

ప్తా్రామాాయం చూప  దిశలో వళెుత్ున్రారు. వార ి ‘నమమభూమ్మ’ అన్ ే ప్యాోగము ‘వాడి పారసే్  సంస్ృతి’ని 

ఎదురొ్న్లేాఅన్ేక ప్తా్రామాాయ ఉత్ాత్ుు లను త్యారుచసేుు నాది(http://vikalpsangam.org/article/two-

women-engage-in-battle-against-plastic/). 

ర ైత్ులు, బస్ువారు, సంచరర ప్శు పో ష్ణ ప ై ఆధరర ప్డనివారు, కళాకారులు ఏంత్ో మంది ‘ఉత్ాతిుదరరుల 

కంప నీ’లను ఏరాాటు చేసుకొన్రారు.ఉదర: ‘టింబకుి  కల కిివ్’ చ ే ఏరాాటు చేయబడిన ‘ధరణ ’, గాి మీణ ప్జాలు- 

ముఖ్ాంగా మహ ళలు,యువత్- సాధికారత్ వెపై్ు నడచిలేా స్ ందియా వావసాయం పోా త్ైహ సుు నాది; సుస్థిర 

ప్దదత్ులలో జ్జవించలేాగున మరయిు ప్రాావరణ ప్రిరక్షణ దరవరా అభివృదిిని పో ా త్రైహ ంచ ే లాగున  

కృష్థచసేుు నాది(http:/vikalpsangam.org/article/very-much-on-the-map-the-timbaktu-revolution/). 

ఇంకొక ఉదరహరణ ‘గూనీ్’- దుసుు లప్రంగా‘డబుు అవసరంలేని ఆరిిక వావసి’ కోసం చసే్  ప్యాత్ాం ఇది;‘ప్నిక ి

దుసుు లు’ అన్ే నిన్రదంత్ో చసేుు నాఈ కృష్థ, విప్త్ుు  కాలంలో ప్ంచబడే వసుు వుగా కాకుండర ఆదరయానిా ఇచచే 

ఒక విలువెైన వనరుగా దుసుు ల సాి యిని ప ంచుత్ునాది. వసుు వినిమయం అన్ే పాత్ ప్దదతిని తిరగిి సావగతిసూు , 

http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/resources/kuthumbakkam_1st_july.pdf
http://vikalpsangam.org/article/two-women-engage-in-battle-against-plastic/
http://vikalpsangam.org/article/two-women-engage-in-battle-against-plastic/


డబుు రూప్ంలోని వనరులప నై ఆధరరప్డటరనిా త్గిాసూు , వసు ంై (మ టీరయిల్) మరయిు కూలి(లేబర్క)  అన్ ే

ర ండు రకాల ైన వినిమయ దవాాాలత్ో ముడపి్డ ిఈ ప్దదతి ప్నిచసేుు ంద ి

(http://www.vikalpsangam.org/article/cloath-as-currency-how-goonj-is-creating-a-parallel-cashless-

economy/#.Vgoyvvntmko). 

ఇక్డ కూడర ఫ మా్ వర్క్‘కాబో యియ ప్తా్రామాాయాలను’  హచెచరిసుు ంది; ప్ూరిుగా లోత్ ైన సామాజిక మరయిు 

రాజకీయ ప్రమ నై అంశాలకు మార ్ట్ & సాంకేతికత్ల ప ైన విప్రతీ్ంగా  ఆధరరప్డని ప్రిషా్రాలు  లేదర 

ప్సాుు త్ం ఉనా వావసి చుటూి న్ే తిరుగుత్ూ చినా చినా మారుాలత్ో  ప్నిచసే్  ‘గీిన్ గోి త్/ గీిన్ కపేథటలిసం’ వంట ి

మారాా లు, కవేలం ప  ైప నై్పే్ని చేస్ వి లేదర త్ప్ుాడు ప్రిషా్రాలు చూప విప్తా్రామాాయాలుగా ప్రగిణ ంచబడవు. 

3. జీవన్ోపాధులు 

సాి నికంగా కేందీకాృత్మయియా  ఆరిికరంగం కోసం ప్నిచేసూు సంత్ృపథు ,గౌరవం కలిగించ ేవిధమ ైన, ప్రాావరణ ప్రంగా 

సుస్థిర జ్జవన్ోపాధులను మరయిు ఉదోాగాలను కలిాంచగలిగవేి ప్తా్రామాాయాలు అనుకోవచుచను .ఇందులో 

భరగంగా 

 ప్సాుు త్ం సాంప్దారయకంగా వసుు నా వృత్ుు లను ఆ కంమునిటీలు కొనసాగించడరనికి అవసరమయియా  

అనువెనై ప్రసి్థిత్ులు కలిాంచబడరలి. 

  వావసాయము, సంచరర ప్శుపో ష్ణ(pastoralism)  సంచరర జ్జవనం, అటవీ, మత్ైయ, చతేివృత్ుు లు 

మరియు ఇత్ర పాాథమ్మక రంగాలు; లేదర త్యార ీ& స్ వల రంగాలలో ప్రాావరణ ప్రంగా సుస్థిరమ ైన 

మరియు గౌరవప్దామ ైన ఉదో ాగాలు ఉండవచుచను. 

ఇలాంటి జ్జవన్ోపాధులకు ఉదరహరణలు :త్ లంగాణర లోని ‘డ క్న్ డ వలప మంట్ స స్ టైీ’కి చ ందిన దళిత్ మహ ళలు 

సుస్థిరమ నై స్ ందియా వావసాయానిా ప్ునరుజీ్జవనం చసేూు , జ్జవ-వెవైిధా వావసాయ ప్దదత్ులు, విత్ున్రలను 

సాంప్దారయకంగా భదపా్రచుకోవడము, ఆఫథకాా-ఇండియా మ్మల ల ట్ న్ెటవర్క్ ను పాారంభించడము జరిగనిది. దీనిక ి

జాతీయ మరయిు అంత్రాీ తీయ గురిుంప్ు లభించినది(http://www.vikalpsangam.org/article/cultivating-

biodiversity-peasant-women-in-india/#VgTVlMvtmko).ఆంద ాప్దాశే్ లో చినా ర తై్ులు ‘టింబకుి  కల ల కిివ్’ త్ో 

కలస్థ ప్నిచేయడము(http://vikalpsangam.org/article/very-much-on-the-map-the-timbaktu-

revolution/); కచ్ పాాంత్ం లో సంచరర ప్శుపో ష్కులు (pastoralists) కోసం ‘సహజ్జవన్’ చేసుు నా 

సహకారం(http://kalpavriksh.org/images/alternatives/CaseStudies/KachchAlternativesReport.pdf) 

కొనిా ఉదరహరణలు.మహారాషి్ర లో ప్ని చేసుు నా మహ ళా ప్శువెదైా నిప్ుణుల జటుి  ‘అంత్ర’ అన్ ేప రుత్ొ చినా 

ర ైత్ులు,ఆదివాస్వలు, సంచరర ప్శుపో ష్కులు ,దళిత్ులూ మరియు మహ ళల సమసాల ప్రిషా్రం కోసం 

సుస్థిరమ నై, మనిాక నై, నిరూపథత్మ నై, ప్జాల జాా న్రనిక ిప దదపవట వసే్  ప్దదత్ులను డరకుామ ంట్ చసే్థ ఒక బలమ నై 

‘ప్జాల జాా న భరండరగారానిా’ త్యారుచేస్థనది(http://anthra.org/index.php) ; ‘ది ఫుడ్ స వరేిాటి అలయన్ై’ 

వారు ఆదివాస్వలు,దళిత్ులు,సంచరర ప్శుపో ష్కులు, చినా సనాకారు ర ైత్ుల కోసం ‘ఆహారం ప నై సారవభౌమ  

http://www.vikalpsangam.org/article/cloath-as-currency-how-goonj-is-creating-a-parallel-cashless-economy/#.Vgoyvvntmko
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హకు్లను’ కలిగి ఉండటరనిక ిమరయిు భూమాత్ యొక్ హకు్లను’ కాపాడుకోవటం కోసం ఒక ఐకా వదేికను 

ఏరాాటు చేశారు(http://foodsovereignityalliance.wordpress.com) .ఝరఖండ్ ప్భాుత్వం చ ే ఏరాాటు 

చేయబడిన ‘ఝారాలఫిా్ట్’ కళలలో న్ెపై్ుణాం ఉనా 3,00,000 కుటుంబరలకు జ్జవన్ోపాదులను ఏరాాటు చయేడం 

దరవరా ఉపాది అవకాశాలను ప ంచడమమ కాక వారు త్మ కళను చూస్  దృకాథం కూడర మారలేా చసే్థనది( 

http://vikalpsangam.org/article/being-the-changejharcraft-in-jharkhand/#Vgzzmvntmko) ;వసాు ర నిక ి

సృజన్రత్మకత్ను జోడించడం దరవరా చనే్ేత్ ప్ని వారు  మరియు చతేి వృత్ుు ల వారు నిలకడ గల జ్జవన్ోపాధ ి

ప ందుత్ూ సాధకిారత్ను సాధించలేా ‘మలఖ ’ కృష్థ చేసుు నాది.(http://vikalpsangam.org/article/the-key-to-

the-handloom-crisi/#. ViYyCH7hDIU) ;ప్ూణే లో  ‘సవచచ’ అన్ ే కారాకిమం దరవరా చ త్ును ఏరుకొని జ్జవనం 

సాగించే మహ ళలు సంఘటతి్మ సైురక్షతి్మ నై,గౌరంత్ో కూడని ప్నిచసే్  వారిగా చటిబదద మ నై గురిుంప్ును  

ప ందగలిగారు(http://vikalpsangam.org/article/picking-a-bright-future/) . 

 సాంప్దారయకం లేదర నవీన ప్దదత్ులు అయి ఉనాప్ాటకిీ అవి ప్ని చసే్  వారిని శోష్ణ కు గురచిేస్థ, ప్నిచయేని 

వారు నియంత్ణా మరయిు లాభరనిా ( డబుు ప్రమ నై లేక రాజకయీ) వార ి చేత్ులలో ఉంచుకొన్ే ప్దదత్ులు 

ప్తా్రామాాయ జ్జవన్ోపాదులుగా గురిుచబడవు . ఇలాంటి ప టుి బడిదరరులు లేక ప్భాుత్వ కారోారషే్నుల  ‘ప్రాావరణ 

హ త్ంగా’ చ ప్ుాకొంటునాప్ాటకిీ వారు ఆ దరరలిో కారమికులను దోపథడీ చేయడము లేదర లాభరల ప ంచుకొనడంలో 

శోష్ణ మారాా లను పాటసిూు న్ే ఉన్రారు. 

4. అవాసాలు మ్రియు రవాణయ 

మానవ ఆవాసాలు (గాి మీణ,నగర, నగర శ్చవారులు)  

 సుస్థిరమ నై, న్రాయబదింగా,  చిరకాలం మన్ేా నిరామణ శ లైిని కలిగి, అందరూ అందుబరటులో ఇలుల  

ప ందేలా, సాి నికంగాన్ ేపాాథమ్మక అవసరాలు తీరలేా ఏరాాటుల . 

 ప్రాావరణ ప్ునరుజీ్జవనం, త్కు్వ వారాి ల విడుదల మరియు వాటి ప్ునరివనియోగం; నగరాలలో 

సంప్నుాలు ఎకు్వ వనరులను ఉప్యోగించడరనిా త్గిాంచడము; విష్ప్ూరతి్ ఉత్ాత్ుు లను ప్రాావరణ 

హ త్మ నై వాటతి్ో ప్ూరించ ేప్దదత్ులు. 

 నగరాలలో సంయుకుంగా వినియోగించుకొన్ే(కామన్ ఫ స్థలిటసి్) ప్దదత్ుల ఏరాాటు ;  

 ఆవాసాలను నిరమించడంలో బడేీట్ & ప్ణారళికలను సహభరగ ప్దదతిలో వికేందీకారణ; 

 సుస్థిరమ నై, న్రాయబదిమ నై రవాణర మారాా ల పో ా త్ైహం (ప్తా్ాకంగా మాస్, ప్బిల క్ మరియు non-

motarized). ఇటువంటి  నివాస యోగాంగాను మరయిు ప్ని చేయడరనికి అనుకూలంగాను ఉండ ే

ఆవాసాల అన్ేవష్ణ.    

ఇలాంటి ప్యాత్రాలకు కొనిా ఉదరహరణలు : ప దవారు వారిక ి త్గని నివాసాలు, నీట ి లభాత్, వారాి ల 

యాజమానాము, ఆరుబయలు ప్దాశేాలు (ఓప్న్ స్ ాస్ స్) మరియు స్ వలను వారిక ివార ేఏరాాటు  

http://foodsovereignityalliance.wordpress.com/
http://vikalpsangam.org/article/being-the-changejharcraft-in-jharkhand/#Vgzzmvntmko
http://vikalpsangam.org/article/the-key-to-the-handloom-crisi/
http://vikalpsangam.org/article/the-key-to-the-handloom-crisi/
http://vikalpsangam.org/article/picking-a-bright-future/


 

చేసుకోనడము లేదర బయటి నుండి ప ందే విష్యమ ై సాధకిారత్ సాధించే లక్షాంత్ో  ‘హొమ్ై ఇన్ ది స్థటీ’ ప రుత్ొ 

భుజ్ పాాంత్ంలోని చరలా NGOలు ప్యాత్ాం చసేుు న్రాయి.(http://bhyjbolechhe.org/en/hic); బ్ంగళూరు 

మరియు స్ లం నగర ప్రదిులలోని చిత్ుడ ి

న్ేలలప్ునరుజేీవనం(e.g.kaikondaraballi,http://vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/kai

kondarahalli_lake_casestudy_harini.pdf) ;  ప్ూణే కు చ ందని ‘వసిే్ పథకర్క కొ ఆప్రటేివ్KKPKP’ మరియు 

‘యూనియన్ SWaCH’ వారు నగరాలలో వావసాయం కోసం ‘రూఫ్ టరప్ గార ్నింగ్’ 

ఏరాాటు(http://swachcoop.com and http://www.kkpkp-pune.org) ప్ూణే లో ‘ప్బిల క్ బడ ీట్’ లో పౌరుల 

అభిపాాయాలకు చోటు ఇచిచ భరగసావమా ప్దదతిలో బడ ీట్ ను ఖ్రుచ 

చేసుు న్రారు(http://www.vikalpsangam.org/article/participatory-budgeting-in-pune-a-criticle-review/) 

. 

గొప్ాగా ఉనా లేదర ఖ్రుచత్ో కూడుకొనా నమూన్రలు ప్రాావరణ అనుకూలంగా ఉన్రాయని అనిపథంచినప్ాటకి ీ

అవి ఆ ప్రసిుి త్ులకు అనుగుణంగా లేకపో వడం కాని, చరలా మందిక ి అందుబరటులో లేకపో యినప్ుాడు అవి 

ప్తా్రామాాయాలుగా ప్రిగణ ంచబడవు. 

5. ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయనలు 

ఇందులో ప ందుప్రచిన మారాా లు  

 ప్జాల శరయిస్ ై ప్థామ ఆశయంగా జరగిే పాలన, నిరణయాధికారం 

  గాి మీణ మరయిు ప్టిణరలలో ప్తా్ాక్ష ప్జాాసావమాం లేదర సవరాజ్ వంటవిిత్మ సంబంధరలనువిశాల 

ప్రధిలిో కలిగ ిఉంటరయి  

 ప్రాావరణ మరియు సంస్ృత్ులకు దగార సంబందరలు ఏరారచుకోన్లేా  ప్సాుు త్ రాజకయీ ప్రధిులను  

ప్ునరిారవచినుచకొంటూ , పారీిలకు అతీత్మ నై రాజకయీ ప్కాిియలను పో ా త్ైహ సాు యి 

  ప్భాుత్వ మరయిు రాజకయీ పారీిలలో జవాబుదరతి్నము మరయిు పారదరశకత్ తీసుకోనివచేచ 

ప్దదత్ులు ప ంచుకొంటూ  ప్గాతిశీల రాజకయీ చటరాలు సాధించడమమ లక్షాంగా కలిగ ిఉంటరయి. 

ప ై వాటనిి ప్తాిబింబించే కొనిా ఉదరహరణలు: ‘మ ంధ-లేఖ్’ గాి మం యొక్ ౩౦ సం.ల కథ- గాి మంలోని ఉమమడ ి

వనరులను త్న ఆధీనంలోన్ ే ప్ూరిుగా ఉంచుకొని,నియంత్ణా కలిగి,త్రమమ ప్భాుత్వంగా ప్కాటించుకునాద ి ఈ 

గాి మం. ఎన్ోా ఏళుేగా మరచిపోయిన‘మహారాషి్ర గాి మదరన్ చటిం-1965´ ను విజయవంత్ంగా త్మ గాి మంలో 

అమలు చసే్థనది. ఈ చటింలో భరగంగా గాి మంలోని ర ైత్ులందరూ త్మ త్మ భూములను గాి మసభక ి దరనం 

చేయడం దరవరా గాి మసభను బలోప త్ం చయేడమమ కాక వారి భూములప  ైహకు్లను సురక్షతి్ం చేసుకోగలిగారు 

(pathak and gour-broome2001 and http://www.vikalpsangam.org/article/mendha-lekha-resident-

gift-all-their-farms-to-gram-sabha/) . ఒక దశాబద కాలంగా చేస్థన ప్యాోగంత్ో  రాజసాు న్ లోని అరావర ిబసే్థన్ 

http://bhyjbolechhe.org/en/hic
http://swachcoop.com/
http://www.kkpkp-pune.org/
http://www.vikalpsangam.org/article/mendha-lekha-resident-gift-all-their-farms-to-gram-sabha/
http://www.vikalpsangam.org/article/mendha-lekha-resident-gift-all-their-farms-to-gram-sabha/


ప్జాల చటిసభ దరవరా పాాంతీయ ప్రాావరణ ప్రమ నై నిరణయాధికారానిా  ప ందనిది(హసాాట్ 2005). పౌరులకు 

సమాచరరం ప ందే హకు్, లోక్ పాల్ దరవరా పాలనను చేస్  హకు్ మరియు ప్బిల క్ ఆడిట్(ఉదర: జాతీయ గాి మీణ 

ఉపాధి హామీ ప్థకము) మరియు ఇత్ర అంశాలప ైన సాధికారత్ కోసం కూడర కొనిా ప్యాత్రాలు చేయడం 

జరగిినది. 

6. విజఞా న్మ్ు మ్రియు మీడయిన 

ఇందులో సమాచరరము/ విజాా నము మరియు మీడయిా కు చ ందని కొనిా ఉప్కరణరలను ‘మారుా’ కోసం 

ఉప్యోగించుకొన్ే ప్యాత్రాలు జరగిినవి. అవి 

 నూత్న- సాంప్దారయక, గాి మీణ - నగర, అధికార - అనధికార ప్రధిులలోని విజాా న/ సమాచరర 

ప్కాిియలను సమంగా ఉప్యోగించుకోవడము 

 విజాా న్రనిా ప్జాలకు చ ందినదగిా చేయడము , ప్జాలందరికీ అందుబరటులో ఉంచడము  

 వివిధ రకాలప్తా్రామాాయ మరియు వినూాత్ా  ప్సాార మాధామాలను కమూానికేష్న్ై కోసం 

ఉప్యోగించుకోనడము. 

ఈ విష్యమ  ైకొనిా ఉదరహరణలు: 2007 సం. లో శాి మ్మకులు మరియు కారాకరులు కలస్థన పౌర సమాజం చ ే 

గుజరాత్ రాషి్రం, భుజ్ ప్టిణం లోపాారంభించిన ‘అరున్ స్ త్ు(urban Bridge)’ కారాకిమంలో భరగంగా ప్టిణంలో 

నివస్థంచవేారందరిక ీ ముఖ్ాంగా మురికవిాడలలోని వారిత్ో కలిపథ, వార ి హకు్లను వారు త్ లుసుకోనడము, 

వారకిోసమ ై అందుబరటులో ఉనా ప్భాుత్వ ప్థకాలు, విధరన్రల గురించి సమాచరరము త్ లిపథ వారి సామరాి యలను 

ప ంచడం జరిగనిద ి(http://vikalpsangam.org/article/a-bridge-not-too-far/#.VgUFNMvtmko). ఛతీస్ ఘడ్ 

లోని మారుమూల గాి మాలకు ‘పాలన’ చరేువ చేస్ ందుకు ‘CG న్ెట్ సవర’ వారు మొబ్ైల్ మరయిు రడేియో 

సాంకేతికత్ను ఉప్యోగసిుు న్రారు (http://www.vikalpsangam.org/article/cell-phone-based-netwrking-

system-in-the-forests/). 

7.ప్రాావరణం మ్రియు జీవావరణమ్ు 

ఈ అంశాల ప్రంగా చేస్థన ప్ాయత్రాలు  
 ప్రాావరణ స్థిరత్రవనిా పోా త్ైహ ంచే విధంగా సాి నిక కమూానిటీ నే్త్ృత్వంలో అక్డి భూమ్మని ప్రిరక్షించడము 
 నీటి మరియు జ్జవవైెవిధా ప్రిరక్షణ, కాలుష్ాం మరియు వారాి లను నివారించడము లేదర త్గిాంచడం 
 క్షీణ సుు నా  జ్జవావరణవావసిలను ప్ునరుదిరించడం 
 మానవులు కూడర జ్జవవైెవిధాంలోఒక భరగమనే్ భరవన, జ్జవం యొక్ ప్విత్ాత్ ప ై గౌరవానిా ప ంచే దిశగా 

అవగాహన కలిాంచడం మరియు ప్రాావరణ నీతిని పోా త్ైహ ంచడము. 
భరరత్ దేశంలోని అనిా పాాంత్రలలో కమూానిటీ నే్త్ృత్వంలో ప్రిరక్షణ(కమూానిటీ కనైరేవడ్ ఏరియాస్-CCA)  చేప్డుత్ునా 

ఉదరహరణలు కొనిా వేలవరకూ ఉన్రాయి. CCAలు ఉనా పాాంత్రలలో మానవులు మరియు వనాపాాణులు 
కలస్థ మనుగడ సాగిసాు రు. జ్జవ వైెవిదరానికి తీవ ాఅపాయం ప ంచి ఉనా ఈ కాలంలో సాి నిక కమూానిటీలు చేప్టిే 
సంరక్షణ కృష్థకి ఎంత్ో పాాముఖ్ాత్ ఉనాది (http://www.kalpvriksh.org/index/.php/conservation-

livelihoods1/community-conserved-areas) . ఉదయప్ూర్క, స్ లం,బ్ంగళూరువంటి నగర పాాంత్రలలో 

http://vikalpsangam.org/article/a-bridge-not-too-far/#.VgUFNMvtmko
http://www.vikalpsangam.org/article/cell-phone-based-netwrking-system-in-the-forests/
http://www.vikalpsangam.org/article/cell-phone-based-netwrking-system-in-the-forests/


కూడర ప్రాావరణ వావసిలను ప్ునరుదిరించే ప్ాయత్రాలు ఇంకా కొనిా జరుగుచూనే్ 
ఉనావి(http://vikalpsangam.org/statistics/media/uploads/resources/kaikondrahalli_lake_c

asestudy_harini.pdf.ఉదయప్ూర్క లోప్జాలత్ో ఏరాాటు చేయబడిన“ఝీల్ సంరక్షణ్ సమ్మతి” అక్డి నీటి 
నిరవహణ మరియు కాలుష్ా సంబందిత్ సంక్షోభరలప ై అవిశాింత్ంగా ప్ని చేసూు  నగరంలోని నీటి సమసాలు 
మరియు సరసుై యొక్ ప్ునరుజీ్జవనం కోసం ఉదామ్మసుు నాది (http://vikalpsangam.org.article/anil-

mehta-a-man-with-a-mission/#.ViYCL37hDIU; http://www.vikalpsangam.org/article/life-

of-pi-yush-21st-century-activist-salem/#V6wEuWVkTSo). ప్రాాటకానిా కూడర ప్రాావరణ 
అనుకూలంగా ఉండేలా చేస్  కృష్థ కూడర జరుగుచునావి.   స్థకి్ం రాషి్రం ,యుకోైం అనే్ గాి మంలోని యువత్ 
‘కనే్చన్ోీ ంగ సంరక్షణ కమ్మటీ (KCC)’ ని 1997 లో పాారంభించి’ ఆదరయ వరనురులను’, ప్రిరక్షణ దరవరా ‘ప్రవత్ 
ప్రాాటక అభివృదిి’ ర ండింటిని సమత్ులాత్త్ో సాధించగలిగారు. కమ్మటీ దరవరా ‘హ ం స్ ి ’, టరకాి్ంగ్ లో వారాి లు 
వేయకుండర (జ్జరో వేసి్ టరకాి్ంగ్) మరియు ‘ఎకో టూరిజం సరీవస్ ప ా వైెడర్కై అసో స్థయియష్న్ అఫ్ యుకోైం’ ను 
ఏరాాటు చేసుకొన్రారు (http://www.vikalpsangam.org/article/conserving-sacred-spaces-

kanchendzonga-conservation-committee-sikkim/). అంత్ే కాక సాి నిక బరలబరలికలకు జ్జవ వైెవిధా 
అంశాలప ైన వారికి అరిమయియా విధంగా పాటరలు మరియు ఇత్ర మారాా ల దరవరా నే్రిాంచే కృష్థ జరుచునాది. 

కాలుష్ాం త్గిాచడం కోసం కారున్ ఉదరా రాలను త్గిాంచడం కాకుండర ప ై ప ై ప్రిషా్రాలుగా చ టుల  ప ంచటం లాంటివి ప్రాావరణ 
సమసాలకు ప్తా్రామాాయాలుగా ప్రిగణ ంచకపో వచుచ. 
 

8. శకతి వన్రులు  
కిింది త్ లిపథన ప్ాయత్రాలను ప్తా్రామాాయాలుగా గురిుంచవచుచను 

 ప్రాావరణరనికి హాని చేస్ వి, సుస్థిరముకానివి మరియు కేందీకాృత్ శకిు వనరులకు ప్సాుు త్ ప్ాత్రామాాయాలు 
పోా త్ైహ ంచుట 

 ప్వర్క గిిడోల   సమాన హకు్లు ప ందడము, వికేందీకాృత్ మరియు కమూానిటీచే నడుప్బడేప్ునరుత్రాదక వనరులు 
మరియు మ ైకోి -గిిడల  ఏరాాటు. 

 పాస్థవ్ హీటింగ్ మరియు కూలింగ్ వంటి విదుాతే్త్ర శకిు వనరులను పోా త్ైహ ంచుట 
 వినియోగము మరియు ప్ంపథణీలో నషాి లను త్గిాంచడము, అధిక వినియోగానిా నియంతాించుట  
 శకిుని ప దుప్ు (ఎనరీీ స్ వింగ్) చేయగలిగే సామరియం గల ప్దరరాి ల వాడుకను పోా త్ైహ ంచుట  

వీటికి ఉదరహరణలుగా ఎన్ోా వికేందీకాృత్ ప్ునరుత్రాదక ఎనరీీ పాాజ కులు ఉనావి. బీహార్క లోని ధరణ  మ ైకోి -గిిడ్ ను  గీిన్ పవస్ 
ఇండియా వారు స్ ంటర్క ఫర్క ఎనివరానె్మంట్ అండ్ ఎనరీీ డ వలప మంట్ వారి సహకారంత్ో ఏరాాటు చేశారు 
(http://www.vikalpsangam.org/article/energy-empowerment-the-story-of-bijli-and-

dharani/#VgaQefntmko). మరొక ఉదరహరణగా బీహార్క లో BASIX వారు సౌరశకిు త్ో మ ైకోి -గిిడ్ ఏరాాటుచేస్థ గాి మం 
మొత్రు నికి విదుాత్ ను అందచేయగలిగిన్రరు. ఈ పాాజ కి్ ను కేందీకాృత్ విదుాత్ గిిడ్ ప్దదతికి 
వాతిరేకంగాకమూానిటీకిసవంత్మ ైన మరియు కమూానిటీనిరవహ ంచబడగలిగే విధరన లక్షాంత్ో 
ఏరాాటుచేయడమ ైనది(http://www.basixindia.com/). ఎకు్వగా దక్షిణ భరరత్దేశంలో కేందీకాృత్మ ై ఉనా ఒక 
సో ష్ల్ ఎంటపా ైజైైంసి- SELCO. ఇది సుస్థిర ఇంధన వరనరులను మరియు స్ వలను నిరాదరణకు గుర ైన కుటుంబరలకు 
మరియు చినా వాాపారాలకు అందించడరనికి విసు ృత్ంగా ప్నిచేసుు నాది. ఇది దేశంలోని మారుమూల పాాంత్రలలో అవగాహన 
మరియు కీలక ఆరిిక ప్థకాల దరవరా త్న స్ వలను అందిసుు నాది.(http://www.selco-india.com). 

 

ఏవైెతే్ అధిక ఖ్రుచ, అధున్రత్న సాంకేతికత్ మరియు ప్కాిియలు త్ో కూడుకొనికొని ఎకు్వ మంది ప్ాజల ప్రిస్థిత్ులకు 
అనుగుణంగా లేవో, లేదర ప ద ప్జాలకు అందుబరటులో లేని, ప్రాావరణ ప్రంగా ఎకు్వ నషి్ప్రిచే కేందీకాృత్, చమురు 
ఆధరరిత్ గిిడ్ వావసిలు / ప్ునరివనియోగ శకిు పాాజ కుి లు ప్ాత్రామాాయ ప్రిగణన లోకి తీసుకోనబడవు. ప్ాసుు త్ం ప్భాుత్వ 
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చేప్డుత్ునాప్ాయత్రాలలో ప దద  సాి యి సౌర శకిు పాాజ కుి లకు సంబంధించి చివర త్ లిపథన ప్దదతి ఎకు్వ ఆందోళన 
రేక తిుసుు నాది. 
9. అభ్యాసమ్ు (న్వరుుకొన్డమ్ు) మ్రియు విద్ా 
ఇలాంటి ప్యాత్రాలలో భరగంగా 

 పథలల లు మరియు ఇత్రులు వారికి సాి నిక ప్రాావరణరనికి మరియు సంస్ృతికీ సంబంధించిన అంశాలను కేవలం 
యాంతిాకంగానే్ కాకుండర చేత్ులు, మనసుప టిి, ఆసకిు త్ో ప్శా్చాసూు , సంయుకుంగా  ఆలోచిసూు , చేసూు , సమగింగా 
నే్రుచకొంటరరు. 

 వాకిుసాి యిలోన్ే కాక సామూహ కంగా ఉనా సంబంధరలను, బలాలను కూడర ప ంచుకొంటరరు. 
 అధికారిక- అనధికారిక, సాంప్దారయక- నూత్న , సాి నిక- అంత్రాీ తీయత్లను కలిపథ ఒకటికి ఒకటి బలం చేకూరేచ 

ప్యాత్రానిా చేసాు రు.  
జ్జవం లేని, మారుాకు అనుకూలించని ప్ధారన సవాంతికి చ ందిన విదరావిధరనం ఉధృత్ంగా ఉనాప్ాటికీ ప ైన త్ లిపథన 
విధంగా ఉనా  ఉదరహరణలు భరరత్ దేశంలో కోకొలల లుగా ఉన్రాయి. ఉదర: త్న ఆవాసానికి కావలస్థన శకిు వనరులకు 
సంబంధించి సవయం సమృదిి సాధించిన లడక్ లో ఉనా SECMOL స్ ంటర్క 
(http://vikalpsangam.org/article/secmol/#VgTg5Mvtmko) మధా ప్ాదేశ్ , ‘బదవని’ లో ఆదివాస్థలకోసం  
ఏరాాటు చేస్థన ‘అధరిశల’ అనే్ ర స్థడినిశయల్ పాటశాల విదరారుి లకు  నే్రుచకొనే్ వాత్రవరణం సాంప్దారయక మరియు 
సాంస్ృతిక ప్రిజాా న్రనిా ప ంచే విధంగా ఉండరలని గటిిగా భరవిసుు నాది 
(http://www.vikalpsangam.org/article/the-school-on-the-hill/#V6tfnmVkTSo); ఛతీుస్ ఘడ్ బసుర్క 
పాాంత్ం ‘బలేనా ప్ర’ లో ఏరాాటుచేస్థన ‘ఇమీల  మహువా సూ్ల్ ఫర్క ఆదివాస్థ కమూానిటీస్’ లో విదరారుి లకు వారు 
పాటశాలలో ఏమ్మ నే్రుచకోవాలనే్ నిరణయం వారే తీసుకొనే్ స్ వచరాయుత్ వాత్రవరణరనిాకూడరకలిాసుు నాది 
(http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/imlee_mahua_learning2.pdf)

; గుజరాత్ కచ్ పాాంత్ంలో కరిగారాశల అఫ్ హునారాశల ఫౌండేష్న్ వారు సాి నిక ప్ాజల కోసం సామాజిక సాధికారత్, 
విజాా న ప్రంగా నె్ట్ వరి్ంగ్, ప్రిశోధన మరియు అభివృదిి కారాకిమాల సహాయంత్ో ప్జాలు త్మ ఆవాసాలను వారే 
ప్ునరిారామణం చేసుకొనే్ విధంగావారి సామరాి యలను ప ంచే లక్షాంత్ో ప్ని చేసుు నాది. 
(http://issue.com/hunnarshala/docs/newsletter-vol1). 
 

10.ఆరోగ్ామ్ు మ్రియు ప్రిశుభ్రత 
ఇందులో కనబరచిన ప్యాత్రాలు 

 ప్రిశుభతా్ మరయిు ఆరోగాానిా ప్భారవిత్ం చసే్  పౌష్థిక ఆహారం, నీరు అందరకిీ అందుబరటులో 
ఉంచడము 

 వెైదా సౌకరాాలను ప ందడం మరియు అన్రరోగా అంశాలను దూరం చసే్  విధరన్రలను పాటించడం  
దరవరా ప్తాి ఒక్రిక ీమంచి ఆరోగాానిా అందించడము 

 నివారించగలిగే వాాధుల గురించి  వెైదా సదుపాయాలను  సాంప్దారయకంగా అందుకోలేని వారికి ఆ 
సౌకరాాలు అందించడము 

  వివిధ వెదైా వావసిలను,  సాంప్దారయక మరియు నూత్న వెదైా విధరన్రలను సమ్మమళిత్ం చయేడము   
  భరరత్ దశేంలో మునుప్ట ి కాలంలో ఉనా వివిధ వెదైా విధరన్రల ైన న్రటు వెదైాం, ప్కాృతి 

వెైదాం,ఆయురేవదం, యున్రని మరయిు ఇత్ర ప్దదత్ులను తిరగిి పాాచురాంలోకి త్ేవడము. 
 కమూానిటీఆధరరిత్ యాజమానాం, నియంత్ణాలోక ిఆరోగా సంరక్షణ మరియు ప్రశిుభతా్ అంశాలను 

తీసుకొనిరావడము. 

http://vikalpsangam.org/article/secmol/#VgTg5Mvtmko) 
http://www.vikalpsangam.org/article/the-school-on-the-hill/#V6tfnmVkTSo
http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/imlee_mahua_learning2.pdf
http://issue.com/hunnarshala/docs/newsletter-vol1


భరరత్ దేశం లో ఇలాంట ిప్యాత్రాలు ప రుగుత్ునావి. ఉదరహరణలు : ఛతీుస్ ఘడ్ లోని ‘సవసు య సవర’ వారు 
సాంప్దారయక మూలికా వెదైా విధరన్రలను, అక్డ ి ‘వెదైా’ మరయిు ఆయురేవదకి్ వెదైుాల ప్రజిాా న్రనిా 
గాి మీణులు త్మ ఆరోగా ప్రిరక్షణ కోసం ఉప్యోగించుకోన్ ే లక్షాం త్ో ప్ని చసేుు నాది. 
(http://www.vikalpsangam.org/article/swastya-swara-a-unique-communiy-health-

solution/#V6tiv2VkTSo).అదేవిధంగా త్మ్మళన్రడు లోని ‘టరైబైల్ హెల్ు  ఇనిష్థయియటివ్’వారు స్ టిిలింగి లోయ 
పాాంత్ం లోని ఆదవిాస్వ ప్జాలకు కావలస్థన కనీస వెదైా సదుపాయాల కోసం కోసం వివిధ రకాల ైన సామాజిక 
ఆరోగా కారాకిమాలను చేప్టరి రు(http://www.tribalhealth.org) 

11.ఆహారమ్ు మ్రియు నీరు 
ఆహారము మరయిు నీరు అంశాల ప్రంగా భదతా్, సాధకిారత్ సాధించేందుకు చేస్  ప్యాత్రాలు 

 సురక్షతి్మ నై మరియు పౌష్థిక ఆహార ఉత్ాతిు  మరయిు అందుబరటు 
 వెైవిదాభరతి్మ ైన భరరతీయ వంటలు మరుగున ప్డకుండర వాాపథు  లోక ిత్ేవడము  
 ఆహార ఉత్ాతిు  మరయిు ప్ంపథణీ ప్కాిియలప నై కమూానిట ీయొక్ నియంత్ణా 
 సాగుచేయని / అటవీ (wild) ఆధరరిత్ ఆహారానిా గురిుంచి , పో ా త్ైహ ంచడము 
   నీటి నిలవ, నీటి వినియోగము మరియు ప్ంపథణీ వికేందీకారణ 
 ప్రాావరణప్రంగా సుస్థిరమ నై, సమరివంత్మ నై, సమానత్వంత్ో ఉండే ఉత్ాతిుదరరులు మరయిు 

వినియోగదరరుల సంబంధరలు 
 నీరు అనాది అందరిక ీచ ందనిది అన్ ేవాదనను కొనసాగించడము 
 నీరు మరియు చిత్ుడని్ేలలను(wetlands) ప్జాాసావమాబదదంగా నిరవహ ంచుకోనడరనిా 

పో ా త్ైహ ంచడము. 
వీటకిి సంబంధించి భరరత్ దశేంలో చరలా ఉదరహరణలు ఉన్రాయి. డ క్న్ డ వలప మంట్ స స్ ైట ీమరియు టింబకుి  
ల గురించి ఇంత్కుమునుప  త్ లప్డం జరిగనిది. ఇవి కాకుండర ప్ూణ ేచుటూి  ప్ాక్ల ప్నిచేసుు నా ‘గోరుస్ ఆరాా నిక్ 
ఫారిమంగ్ అసో స్థయియష్న్’ వారు‘కమూానిటీ సహకారంత్ో వావసాయం’ చయేడంలోభరగంగా చినా ర తై్ులకు స్ ందియా 
మరియు ప్కాృతి వావసాయంలో శ్చక్షణ ఇసూు  వారి ప్ంటకు మార ్టింగ్ కలిాసూు  ఏడరదంత్ర ఎప్ుాడ నై్ర మదదత్ు 
ధరత్ో కొనుగోలుచసేుు న్రారు(http://vikalpsangam.org/article/placing-faith-in-the-

farmer/#VhYMxvntmko).మరొక ఉదరహరణ, గుజరాత్ ‘కచ్’ లోని ‘అరడి్ కమూానిటీస్ అండ్ 
టరకాాలజ్జస్(ACT) అను సంసి శుష్్, అరి శుష్్ పాాంత్రలకు చ ందనికమూానిటీ వారకి ి ఫ స్థలిటషే్న్ మరయిు 
సాంకేతికత్ను అందచేయడం దరవరా వారు ప్రాావరణ సంబందిత్ చికు్లను అధగిమ్మసూు  వారి జ్జవన్ోపాధులను 
బలోప త్ం చయేడం చేసుు నాది. ఇందులో భూగరు జల యాజమానాం మరయిు అరున్(urban) వాటర్క ష్ డ్ 
యాజమానాం ప  ై ఎకు్వ దృష్థి  ప టిడం జరుగుచునాద ి
(http://www.kalpvriksh.org/images/alternatives/casestudies/kachhalternativesReport.pdf and 

http://act-india.org)http://www.indiawaterportal.orgఅన్ే పో రిల్ లో అన్కే ఇత్ర ఉదరహరణలు 
అందుబరటులో ఉనావి.  
ఆరోగాకరమ నై లేదర  స్ ందియాం (ఆరాా నిక్) అయినప్ాటకిీ ఎకు్వ పాాచురాంలోకి త్ చిచ ,భమా్మంప్ చేస్  ఆహారం; 
ఎకు్వ మంది ప్జాలకు సంబందించని  ఖ్రదీ నై సాంకేతికత్ త్ో కూడిన నీటవినరులకు చ ందిన ప్రిషా్ర మారాా లు  
ప్తా్రామాాయాలుగా ప్రిగణ ంచబడవు. 
 

12. అంతరాా తీయ సంబంధయలు  

http://www.vikalpsangam.org/article/swastya-swara-a-unique-communiy-health-solution/#V6tiv2VkTSo
http://www.vikalpsangam.org/article/swastya-swara-a-unique-communiy-health-solution/#V6tiv2VkTSo
http://vikalpsangam.org/article/placing-faith-in-the-farmer/#VhYMxvntmko
http://vikalpsangam.org/article/placing-faith-in-the-farmer/#VhYMxvntmko
http://www.kalpvriksh.org/images/alternatives/casestudies/kachhalternativesReport.pdf
http://act-india.org)http/www.indiawaterportal.org


ఇందులో ప్భాుత్వ లేక పౌర సమాజం ప్ూనుకొనా ప్యాత్రాలు ఉంటరయి. ఇవి అంత్రాీ తీయ భౌగోళిక రాజకీయ 
శత్ుాత్రవల వలల  ప్భారవిత్మ ైన  అతి తీవమా ైన పో టలీకు ప్తా్రామాయాలను అందిసాు యి.   అవి 

 పౌరులు మరియు దౌత్ావేత్ుల సాి యిలో దశేాల మధా చరచలు 
  స్ నైాం,పో లీస్,నిఘాల ప ై చసే్  ఖ్రుచల ప ై మారటోరియం మరియు త్గిాంప్ు  
 హాని కలిగించే వాాపారాలు(ఉదర: ఆయుధరలు, హానికర రసాయన్రలు, వారాి లు) ప ైన నిష్ ధము 
 ‘దేశం-రాషి్రము’ అన్ ేభరవనను కూడర తిరగిి ప్రశిీలించుకోవడము  
 ప్పా్ంచ ప్జాలందరి మధా మంచి సంబంధరలప ై గటిి  ప్యాత్ాం చేయడము  

వీటకిి ఉదరహరణలుగా భరరత్ మరియు భరరత్ దశేంలోని పౌర సమాజం చసేుు నా ప్యాత్రాలుగా -భరరత్ 
మరియు పాకిసాు న్ దేశ ప్జాల మధా చరచలు, నిరాయుధీకరణ, అలీన్ోదామము (non-alignement), ప్రాావరణ 
సుస్థిరత్ మరియు ఇత్ర ప్పా్ంచసాి యి విధరన్రలప  ైఅనుకూల వాదనలు వినిపథంచడము. 
భరరత్ మరయిు ఇత్ర పాాభవంలోకి వసుు నా దేశాలు (బాిక్) అందరూ కలిస్థ అమ రకిా మరయిు యూరోప్ దశేాలకు 
పో టీగా త్యారుకావడం కూడర ఇప్ాటవిరకు అభివృదిి  చ ందని దేశాల విధరనం అయిన ప్భాుత్వ-కారొారటే్ 
ఆధపి్త్ాం త్ో చసే్థన నియో లిబరల్ విధరనం మాదిరగిాన్ే(Bond 2015) ఉంటుంది. అందువలన ఈ ప్దదతి 
ప్తా్రామాాయం కిింద ప్రిగణ ంచబడవు. 

ప్రత్యామ్నాయనలలో ఏ సూత్యర లు వాకిీకరించబడుత్యయి? 
వివిధ సంఘాలలో ప్ంచుకొనా ప ైన త్ లుప్ బడిన ప్తా్రామాాయాలలో అంత్రీలనంగా ఉనా మూల సూత్రాలను 
సాషి్ంగా త్ లప్డమమ ఫ మా్ వర్క్ యొక్ అతి ముఖ్ాఉదేదశాము(http://vikalpsangam.org/about/the-search-

for-alternatives-key-aspects-and-principles/).ఇందులో భరగంగా  చేస్థన ప్యాత్రాలు/ కృష్థ చరలా వెైవిధాం 
గా ఉంత్రయి.  సాి నిక ప్రసి్థిత్ులు వరేేవరుగా ఉండటం మూలాన, అదవేిధమ నై ప్ాతిరూపాలు  (replicable) 
మరొకచోట సృష్థించలేమన్ే నిజం గురిుంచబడనిది.అయిత్ే అందులోని అంత్రీలన సూత్రాలను న్ేరుచకొనడం వలన 
వేరొకచోట అలాంటి ప్తా్రామాాయాలు సృష్థించడంలో సహాయప్డుత్రయి. 
ఫ ామ్ వర్క్ గురిుంచినదేమ్మటంటే ఈ “సూత్రాలు మానవ న్ెతైిక విలువలను ప్ున్రదగిా చసేుకొని, శాంతి, సానుభూతి, 
నిజాయితి & సత్ాం త్ోనూ క్షమా,దయ మరయిు సంరక్షణలను కలిగి  ఉంటరయి. ఈ గుణరలు అనీా ఆధరాతిమక 
సాంప్దారయాల మరియు లౌకకి నీత్ుల మదదత్ు కలిగి ఉంటరయి మరియు వీటనిి కిింద వివరించిన సూత్రాలను 
చరచించ ేసందరుంలో మూలంగా భరవించడం చరలా ముఖ్ానది. 
ఫ ామ్ వర్క్ఏరాాటుచేస్థన సూత్రాలు కిింద ివిధంగా ఉన్రాయి(వివరణ లేక నిరవచన్రలత్ో) 

 Ecological integrity and the rights of nature 

 ప్రాావరణ సమగిత్ మరియు ప్కాృతి యొక్ హకు్లు  
 Equity, justice and inclusion 

 సమత్వం,న్రాయం మరయిు సమ్మమళిత్ము 
 Right to and responsibility of meaningful participation 

 అరివంత్మ ైన భరగసావమాం వహ ంచే హకు్ మరియు భరదాత్ 
 Diversity and pluralism 

 వెైవిధాము మరయిు బహుళత్వము 
 Collective Commons and solidarity with individual freedoms 

 సమ్మష్థి  త్త్వమూ మరియు వాకిుగత్ స్ వఛచ క ై సంఘభీరవము 
 Resilience and adaptability  

 ప్రసి్థిత్ులను అనుగుణంగా (అనువరున )మరయిు తిరిగి నిలబడగలిగే లాఘవం 
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 Subsidiarity, self-reliance and Eco regionalism  

 అనుబంధనీయత్, సవయం సమృదిి  మరియు ప్రాావరణ పాాంతీయత్ 
 Simplicity and sufficiency 

 సరళత్వం మరియు సమృదిి   
 Dignity and creativity of labour and work 

 ప్ని మరయిు కష్థించతే్త్వంలో గౌరవము మరయిు సృజన్రత్మకత్  
 Non-violence, harmony, peace 

 అహ ంస, సామరసాం , శాంతి 
 Efficiency in production and consumption(in terms of energy and material usage) 

 ఉత్ాతిు  మరియు వినియోగంలో సామరియము ( శకిు మరియు వనరులు ఉప్యోగించడంలో) 
 Ethical of spiritual worldview 

 న్ెైతిక లేదర ఆధరాతిమకత్త్ో కూడిన దృష్థికోణం 

ఇలనంటి భ్విషాత్ ప్రత్యామ్నాయనల వ ైప్ు దయరి చూపే వయాహాలు  
ప ైన త్ లిపథన కలీకసూత్రాలవెపై్ుగా ప్పా్ంచరనిా  కదలచడరనికోసమ  ై ఫ ామ్ వర్క్ చరలా వూాహాలను  మరయిు 
కారాకిమాలను గురిుంచినది.ఇదే సృజన్రత్మక మారాా నిా పో ా త్ైహ ంచడం కోసం‘సంగం’ చేప్టిిన న్టెవరి్ంగ్ మరియు 
ప్తా్రామాాయాల విధరన్రలను మరింత్ ముందుకు తీసుకోనిపో వలస్థన అవసరం ఉనాది. 
అయిత్ే ఇదే సమయంలో“ అస్థిరత్ , అసమానత్ మరయిు అన్రాయం ప నై ఆలోచన విధరనంలో వలస భరవజాల 
ధోరణులు మరయిు వావసిలప ై  వాతిరేకత్, పౌర అవిధయేత్, సహకారం అందించకపో వడము” (వాకిుగత్ంగాను 
మరియు సంయుకుంగాను) వంటి విష్యాల పాాముఖ్ాత్ను కూడర ‘సంగం’ భరగసావములుగురిుంచడం జరగినిది. 
ఈ చరాలత్ో పాటుగా గత్ంలో ఒక ప్రధికిి లోబడిన లేదర ‘మూస్థవుంచబడిన’ విష్యాలను తిరగిి వాాపథు  లోకి 
త్ేవడందరవరా దళిత్ుల,ఆదవిాస్థల,మహ ళల,భూమ్మలేనివారి,వికలాంగుల,మ ైన్రరటిీల , సంచరరజాత్ుల, డ ి
న్ోటఫి ైడ్ గిరజినుల,శాి మ్మకుల మరియు ఇత్ర అటిడుగు వరాా ల వార ి గొంత్ుకను వినిపథంచడరనికి వీలు 
కలిగినది.జ ండర్క మరియు ల ైంగిక సమసాలప ై ప్ని చసే్  భరగసావములు ఆ విష్యాలప ై ప్క్షపాత్ం చూప , లేదర 
వివక్షత్ చూప  వారిప  ై ‘ బహ రాత్ ప్రిచ ే / వారని్ ే అవమానప్రచిే (counter shaming)’వూాహానిా 
అనుసరించడరనిా న్ొకి్ చ ప్ుత్ున్రారు, మరికొందరు అహ ంసా ప్దదత్ులలో, చరచలత్ో సమసాల ప్రిషా్రానిా 
సూచిసుు న్రారు. వీటతి్ో పాటుగా వివిధ నమమకాలు మరయిు సంస్ృత్ుల న్పే్థాం గలవారందరకిి  అవగాన 
కలిాంచడము దరవరా, ఆధరాతిమక మరియు న్ెతైిక ప్కాిియల దరవరా ఒకరిని ఒకరు అరిం చసేుకొని సామరసాంత్ో 
మనుగడ సాగించ ేవిధరన్రనిా కూడర మరికొందరు సమరిిసుు న్రారు. ఫ మా్ వర్క్ లో ఇవే కాక ఇత్ర మారాా ల దరవరా 
ప్జాలు వాకిుగత్ అభివృదిి  కొరక ై వారి చరాలకు వారే భరదాత్ తీసుకొని, విజాా న్రనిా,అనుభవాలను,వనరులను 
మరియు న్ెైప్ుణరాలను ప్ంచుకొంటూ చరచలను నిరంత్రం కొనసాగించే విధరనం ప రొ్నబడనిది. 
పాాముఖ్ాత్ సంత్రించుకునా ఇత్ర వూాహాలు ఏవనగా –రాజకయీ నిరామణరలు పారీి మరియు పారీి యియత్ర 
రూపాల త్ో కలస్థ ప్నిచయేుట,ప్సాుు త్ం అందుబరటులో ఉనా ప్జాాసావమ్మక మారాా ల దరవరా సమసాల 
ప్రిషా్రము మరియు మారుా కోసం ప్యాతిాసూు న్ే అలాంటి వేదకిల ప్రధిిని మరింత్ ప ంచుకోవడరనికి కృష్థ 
సలపాలి అనావి. సామాజిక మరియు ప్రాావరణ ప్రంగా చూస్థనప్ుడు భరదాత్రయుత్ వినియోగ ధోరణులను 
ప్తా్ేా కంగా ప్టిణరలలో ప ంచడము, వినియోగదరరులకు అవగాహన కలిాంచడము ప రొ్నబడినవి. ప్జాలలో 
అవగాహన ప ంచడరనికి,వారు త్మ వాతిరకేత్ను వాకుప్రచడరనికి,మారుా గురించి త్ లప్డరనికపి్ధారన సవాంతి  
మరియు ప్తా్రామాాయ ప్సాార మాధామాలను ఉప్యోగించుకోవడము, కళారూపాలకు పాాముఖ్ాత్ను ఇవవడం 
జరగిినది. అయిత్ే కళలు అనావి కేవలం ప్దారశనకోసమమ కాదు;వీటిని రోజువారి జ్జవిత్రలలోకి తీసుకొనిరావడము, 



ప్తాి మనిష్థ లోని మరియు కమూానిటలీోని సృజన్రత్మకత్ను వాకుప్రచిలేా చసేూు , ప్ని మరియు సంత్ోషానిా 
ర ండింటిని ఒకచేోట తీసుకొని రావడము అనాది చరల ముఖ్ామ ైనది. 
సంగం ప్కాిియలో ఒక ఆసకిుకరమ నై చరచ- ‘ఏ భరవజాలానిా పాాతిప్దకిగా తీసుకొని మన శోధన చపే్టరి లి ?’. 
‘శాస్వుయై మరియు జానప్ద/సాి నిక’ సాంప్దారయాలు ర ండంిటిని మానవీయత్ త్ో కలిపథ(చివరికి ర ండింటి మధా 
చీలిక తీస్థవసేూు ) స్వవకరించరలి  అని అందరూ అభిపాాయప్డటం జరగినిది; ముఖ్ామ ైన మమధరవులు , 
భరవజాలాలకు చ ందని ఇదదరనిుండ ి (గాంధి,మార్క్్,ఫులే,అంబదే్ర్క,ఆరోబిందో ,టరగోర్క,...ఇత్రులు), ఫ మ్మనిసుి లు 
,ప్రాావరణవతే్ులు, మరియు ఆదవిాస్వలు/సాి నికులు/గిరజినులు/దళిత్ ప్జాలు కలస్థన ఈ ప్కాిియ’ ప్జాల 
మధా, అంత్రాీ తీయంగా ఉనాఅనిా న్రగరకిత్ల మధా‘ప్రసారం న్రేుచకోనడము’ అనాదరనిని 
ప ందుప్రుసుు నాది. 
ఫ ామ్ వర్క్ ప రో్నా ఇలాంటి వూాహాలు మరియు చరాలు  భరరత్ దశేంలో ఎక్డో ఒకచోట ‘ముడ ిరూప్ంలో ’(అన్ 
రిఫ ైండ్) ఉంటూ, ఇంత్కు మునుప  అభరాసంలో ఉండటమో లేక అన్ేవష్థంచి ఉండటమో జరగిినది(ప ైన త్ లిపథన 
ఉదరహరణల ప్రంగా). వాటనిి ప్ధారన సవాంతి లోక ి తీసుకొని రావడంలో వనెుకబడి ఉండటము సాషి్ంగా 
ఉనాప్ాటికీ అవి జ్జవించి ఉన్రాయనా విష్యమమ కలీకము అంత్ే కాక ప దద  సాి యిలో చేయడరనికి అవకాశం 
ఉనాద ిఅని త్ లిప  ఒక మంచి గురుు . 

ఇవనీా సంప్యరణ ప్రత్యామ్నాయ ద్ృష్టికోణయలుగా ఒకేచోట కలసటపో గ్లుగ్ుత్యయన? 
 

చివరిగా మరకిొంత్ శోధనకు,చరచలకు మరయిు తీరామన్రలకు దరరతిీస్ విధంగా కొనిా ప్శాాలను ఫ ామ్ వర్క్ 
మనముందు ఉంచుత్ునాది. ప్తా్రామాాయాల ప్దిత్ుల మరయిు భరవనల న్ెటవరి్ంగ్  ఒక సమగి 
ప్తా్రామాాయాల దృష్థికోణంగా మారాలంటే ఈ విధమ నై ప్కాిియ అతి కలీకమ నైదని గురిుంచడమ నైది. కిింద 
అలాంట ిప్శాాలు యథ్రత్థంగా ఇవవడం జరిగనిది  

 ప్భాుత్వం లేదర కారొారటే్ బదులుగాకమూానిటీని లేదర సమ్మష్థిత్త్రవనిా (collective) ‘అధికారం’ 
(power) యొక్ఆధరరంగా /మూల సింభం (ఫలలరం) గా ఎంత్ బలంగా నిలబడ్ుత్రము?  

 ఎంత్వరకు ప్ురాత్న ప్దదత్ులు మరయిు భరవనలు త్మ ఔచిత్రానిా /సాి న్రనిా ఇప్ాటిక ీ
నిలబ్టుి కొనిఉన్రాయి; మత్ ప్రమ ైన లేదర ప టుి బడిదరరులకు ( కారొారటే్ శకుు ల) త్రచూ త్లగగేా  
వీటనిి అలాంట ిదురివనియోగంనుండ ిఎలా కాపాడుకోవాలి? 

 ఒకో్సార ి బలమ ైన వాదనల కిింద మునిగిపో యిన(ఉదర: ఫ మ్మనిసి్) దృష్థి  కోణరల నుండి ఎలా 
న్ేరుచకోగలము ? 

 ప్సాుు త్ భరరత్ దశేప్ు ప్జాలు ముఖ్ాంగా అందులోని యువత్మంచి ధన్రత్మక సందశేాలను ప ంద ే
అవసరానిక ిఇవి ఏవిధంగా త్గనివి? 

 ఏవిధంగా ఈ సమసాలు ఎకు్వ మంది ప్జాలకు (మారని వారకిి) కు చరేగలవు, ఇందుకోసం ఏ 
భరష్లు మరియు ఏ రకాల ైన సమాచరర ప్దదత్ులు ఎకు్వ సామరియం త్ో ప్నిచయేగలవు? ఇచేచ 
సందశేాలలో కారణము మరయిు భరవోదేవగము ర ండింటిని ఎలా సమ్మమళిత్ము చయేగలము? 

 ప్సాుు త్మునా బలమ నై వావసిలలో చికు్కుపోయిన వారకిోసం, నగరాలలో నివస్థంచే మధా త్రగతి 
కుటుంబరలత్ో కలిపథ,  ఏ రకమ ైన ప్రవిరున్రలు (టరానిైష్న్ై) ప్నిచేసాు యి ? దీనిత్ో పాటుగా ఇంత్కు 
మునుప  సుస్థిర జ్జవన విధరన్రలను అవలంబిసుు నా వారు దరనిాఎలా కొనసాగించేలా చేయాలి  
మరియు ముందుకు  ఎలా ప ంప ందించుకోవాలి? 



 మారుాకు ఎవరు ముఖ్ా రాజకీయ ప్తాినిధులుగా(Political agents) ఉంటరరు? ప్సాుు త్ం బలమ ైన 
వావసిలను నిరోధసిుు నా ఉదామాలత్ో భరగసావమాం వహ ంచి (engage) ప్తా్రామాాయాల భవిష్ాత్ 
లోకి ఎలా దిశానిరేదశాం చయేగలుగుత్రము? 

 ప్తా్రామాాయలకోసం భరరత్ దేశమంత్టర చ లాల చ దురుగా, ముక్లు ముక్లుగా చసేుు నా వివిధ 
పో రాటరలను ఏ ప్కాిియలు,కొనిాదరరిశనికత్లు మరయిు ఉమమడి కారణరల ఆధరరంగా  ఏకత్రటి ప ైక ి
తీసుకొని రాగాలుగుత్రము? రాజకయీ మారుానకు ఇది ఏ విధంగా ఒక బలమ నై కారణం కాగలదు? 

 ప ైవైటేు ఆసుు ల సమసా ప ైన ఏద ైన్ర ఏకాభిపాాయం ఉనాదర? 
చివరిగా, సంగం లో పాలగా నా భరగసావములు వారిని వార ే ప్ాశ్చాంచుకొన్రారు: వాకుు లుగా లేదర సంసిలుగా ఈ 
విలువలను మరయిు సూత్రాలను మనమమ ఎంత్ మమరకు పాటసిుు న్రాము?మన సంసిలు మరయిు మన ప్ని 
కేవలం సంఘీభరవము , సరళత్వం మీదన్ే ఆధరరప్డి ఉన్రాయా ........లేక మన ప్నికి ప్తా్రామాాయంగా ఆరిిక 
ఎంపథకలు (ఆప్షన్ై) ఏవెనై్ర ఉన్రాయా? 
 

 

మ్ుగింప్ు 
ప దద  మారుాను త్ చేచ సామరియంగల రాజకీయ ప్జాల సమూహనిా త్యారు చసే్  ప్కాిియ అనాద ివికల్ా సంగం 
త్న దీరఘకాల లక్షయాలలో ఒకటగిా కలిగ ి ఉనాది. ఆ దిశలో ఈ ప్కాిియ ప్యనిసుు నాదర లేదర అని 
ఇప్ుాడేచ ప్ాలేము. భరరత్ దశే భవిష్ాత్ కోసం క్షతే్ ాసాి యి (గాి స్ రూట్ై) ప ై దృష్థి  ప టిడము అనాదిఫ మా్  వర్క్ 
నిరవరించిన ప్తా్రామాాయాలలో ఒకటి అయి ఉండవచుచను ; అయిత్ ేఇది సాషి్మ ైన రూప్ం ప ందడరనికి చరచలు 
మరియు  మమధోమథనం అవసరమునాది, దీనిత్ోపాటుగా ప్తాి రంగంలోనూ లేదర ప్ని చేస్  క్షతే్ంాలో అది ‘ప్జాల 
అజండర’ గా చయేాలిైన కృష్థ కూడర ఉనాది. ఒక ఉదరహరణగా వికల్ా సంగం - శకిు రంగంలో ప్తా్రామాాయాలను 
ఏరాాటు చసేుకోవడరనికి కొనిా చరచలు ఈ విధంగా జరగిాయి 
(http://vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/bijali_vikalpreport_sb.pdf) భరరత్ దశేంలో 
ప్తా్రామాాయ శకిు వరనరుల కోసం పౌరులు చేయవలస్థన ప్నుల దిశా నిరేదశాము (‘రోడ్ మాాప్’) ను అభివృదిి  
చేయగలమా, శ్చలాజ ఇంధన్రల ప నై్ే ఆధరరప్డే బలీయమ నై ఆలోచననుండి ప్భాుత్వం దృష్థి  మరలచడరనికి, 
భవిష్ాత్ లోఆ విధరన్రల మారాా నిా ప్భారవిత్ం చయేడరనికి సహాయప్డటము, కడీు చసే్  శకిు వనరులను నిరోధించ ే 
విష్యమ ై పౌరులు చపే్టేి  సవయం కృష్థక ి  సమగిమ ైన న్పే్థాం అందించడము మరియు ప్రిశుది, 
వికేందీకారించబడిన శకిు మారాా లు అన్ేవశ్చంచడము.  ఇదవేిధమ నై ప్కాిియలు ఆహారము, విదా, యువత్,కళలు, 
నగరాలు ఇంకా సంగాలు ఏరాాటు చసేుకొనా వివిధ న్పే్థ్రాల చుటూి  జరగవచుచను. కిింద నుంచి ప ైనికి (బరటమ్ 
అప్) దరరశనికత్ మరియు అడోవకస్థ అన్ే విధరనంలో సారూప్ాత్ లేక ఒకే రకమ ైన ఆసకిు కలిగని న్టెవర్క్ లు 
మరియు వదేికలు ( రచయిత్లూ,విదరావతే్ులు,శాి మ్మక సంఘాలు, పో రాటం త్ో కూడని ఉదామాలు వంటివి) 
కలస్థ“సంగం ల సంగం” ఏరాాటు కాబడనిది.దీని దరవరా భరరత్దేశం లోని వివిధ పాాంత్రలకు, వివిధ రంగాలకు 
చ ందని ప్జాా ఉదామాల శకిు మరియు దృకాథ్రలు కలగలిప  ఒక ప్యాత్ాం జరిగనిది. అలాంటి కృష్థ భరరత్దేశము 
మరియు ప్పా్ంచము చేసుు నా అంధకార ప్యాాణంలో చిరుదవిెవలు వెలిగించగలవు. 
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మానవుల అవసరాలు మరియు ఆకాంక్షలు నే్రవేరచడంకోసం భూమ్మని అందులోని జ్జవజాలానిా న్రశనం చేయకుండర లేదర 

మానవత్రవనిా అరాి ంత్రంగా వదలివేయకుండరనే్ సాధించే వేలాది ప్యాత్రాలు భరరత్ దేశము మరియు  ప్పా్ంచంలోని ఇత్ర 

దేశాలలో జరుగుత్ూన్ే ఉన్రాయి. వీటి ఆధరరంగాసుస్థిరమ నై , సమత్వంత్ో కూడని మరియు న్రాయమ నై ప్పా్ంచం 

దిశగా ప్యాాణం చసే్ ందుకోసం ఉమమడి దృష్థి  కోణరలు మరియు దరరులు ఉండగలవా?అలాంటి ఫ మా్ 

వర్క్(చటరాలు) మరయిు భవిష్ాత్ ప్యాత్రాలు వారసత్వం మీద  ఆధరరప్డని ప్సాుు త్ ఆలోచనలు, దృష్థి  కోణరలు 

మరియు సంస్ృత్ుల ప ై ఎలా నిరిమంచగలము?ప్పా్ంచరనిా ప్రాావరణ ప్రంగా ప్ూరిు నషి్ం అంచులకు 

త్ోస్థవేస్థన, సామాజిక-ఆరిిక అసమానత్లకు ,నిరాశాల లోత్ులకు  కారణం అవుత్ునా  ప్సాుు త్ బలమ నై ఆరిిక 

మరియు రాజకయీ వావసిలు, మరి వీటి నుండి అలాంటి చటరాలు ఏ విధంగా వేరుగా ఉండగలవు?  సాంప్దారయ 

(ర ైట్ వింగ్) భరవజాల విఝుర ంభణ మరియు ప్రాావరణ నషి్ం దరవరా కలిగని ఉత్రాత్రల వలల   సామాజిక 

ఉదికాుత్లు మరియు ఘరషణలు దరరుణ స్థితిక ి చేరుకొనా ఈ త్రుణంలో ఈ చటరాలు ఆశాకిరణరలను 

ప్సారించగలవా? 

ఈ ప్బిల కేష్న్ అలాంటి ప్కాిియలకు చేరువయియా ఆలోచనలను అందసిుు ంది మరియు అందుకు కావలస్థన చరచలు & 
దరరశనికత్ను ప్ురిగోలేా ఉదేదశాానిా కలిగి ఉండి, వికలా సంగం అన్ే నిరంత్ర ప్కాిియ మీద ఆధరరప్డి ఉనాది. 
ఇద ిప్సాుు త్ం మన జ్జవిత్రలలోని వివిధ కోణరలకు సంబంధించి  బలంగా వేళూేనుకునా అభివృదిి  నమూన్రలు, 
పాలన ప్రమ నై విష్యాలకుప్తా్రామాాయాలను వెతికే  గూి ప్ ల న్టెవర్క్ మరియు అలాంటి వాకుు లకు చ ందిన 
ఒక వేదకి. ప్తా్రామాాయం అంటే ఏమ్మటి, వివిధ రంగాలు మరియు కారాకిమాలలో ఏ విధంగా ఇద ి
సహాయప్డుత్రయి, అలాంట ి ప్తా్రామాాయాలలో వాకీుకరంిప్బడే ముఖ్ావిలువలు ఏవి మరియు అలాంటవిి 
సాధించడరనికి ఎంచుకోవలస్థన వూాహాలు ఏవి అనా అంశాల ప ై వివరాలను ఇందులో అందంిచబడనివి.  
 


