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1
ఈ పుసత్కం ఎందుకు అవసరం?
ఈ చినిన్ పుసత్కం ఈనాటి బాల బాలికల కోసం వార్యబడింది. విషయం

పాతదే అయినా ఈనాటి దృషిట్ కోణంతో అరథ్ం చేసుకోవడం, చెపప్డం అవసరం.

మా చినన్తనంలో పలెల్టూరి వాతావరణంలో పెరిగినపుడు బహుశా ఇలాంటి
పుసత్కం అవసరం ఉండేది కాదు. ఏఏ పండుగ ఉంటే ఆయా దేవుణిణ్ పూజిసూత్
గుడికి వెళళ్డం, లేదా ఇంటోల్నే ఆయా పూజల గురించి వర్తాల గురించి కథలు
వినడం చేసేవాళళ్ం. దేవుడంటే ఏమిటి, సవ్రగ్ం, నరకం అంటే ఏమిటి అనేవాటి
గురించి పురాణాలలో కథలు లేదా పౌరాణిక సినిమాలలో చూసిన విషయాలే
మాకు పర్మాణాలు. మా మనసుస్లోల్ ఎలాంటి సందేహాలు ఉండేవి కావు. ఒకవేళ
సందేహమంటూ ఉంటే ఏ దేవుడు అందరికనాన్ బలవంతుడు, హనుమంతుడు
బలవంతుడా, రాముడు బలవంతుడా లాంటి పర్శన్లు మాతర్ం ఉండేవి. చాలా
ఉతాస్హంగా రామనవమినాడు శీర్రాముని పూజ, శివరాతిర్ రోజు శివునిపూజ, లేదా
దురాగ్షట్మి రోజు దురాగ్దేవి పూజ చేసూత్ గడిపేవాళళ్ం.
ఈరోజు కూడా బహుశా పలెల్లోల్ కొంతవరకూ అలాంటి వాతావరణమే ఉండి
ఉండవచుచ్. కానీ, సమాజంలో మారుప్ కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. దేవుళళ్లో కూడా
సప్రథ్ పెరిగినటుల్ కనిపిసోత్ంది. మా దేవుడు గొపప్ అంటే మా దేవుడు గొపప్ అనే మతాలు
టూత పేసుట్లు, సబుబ్లు, ఎడవ్రైట్జ చేసినటుల్గా ఇతర మతసుథ్లు తమ తమ దేవుళళ్
గురించి పర్చారం చేసూత్ ఎనోన్ వేల ఏళుళ్గా భారతదేశంలో ఉనన్ రాముడు, కృషుణ్డు,
వేంకటేశవ్రుడు మొదలైన వాళళ్ని పనికిరాని వాళుళ్గా చితిర్ంచడంతో పలెల్టూరల్లో
కూడా చాల మారుప్ వచిచ్ంది. ఆ మారుప్ కళళ్కు కనిపిసూత్నే ఉంది. హిందూమతంలో
అబోబ్ ఎంతోమంది దేవుళళ్ట, వీళుళ్ రాళళ్ని రపప్లిన్ పూజిసాత్రట అంటూ పర్చారం
చేసేత్ చాలామంది ఇదంతా నిజమే కాబోలు అనుకునే వాతావరణం ఏరప్డింది. మనం
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ఏ దేశానికీ వెళిళ్ వారి మతవిశావ్సాలిన్ తపుప్బటట్డం లేదు. కానీ మనదేశంలో మన
విశావ్సాలపై అసతయ్ పర్చారం ఉనన్ందువలల్ మనధరమ్ం యొకక్ గొపప్దనానిన్ మనం
తెలుసుకోవడం కనీస అవసరం.
అంతేకాదు, 21వ శతాబద్ంలో మతం గొడవ ఎందుకు? అని మనం
అనుకోవచుచ్. పర్పంచంలో అందరూ అలా అనుకుంటే చాలమంచిదే. కానీ ఇటీవల
సామాజిక శాసత్రవేతత్లు ఒక విషయానిన్ గమనించారు. 20వ శతాబద్ం కమూయ్నిజం,
మావోయిజం, హిటల్ర సిదాధ్ంతం, పెటుట్బడి విధానం మొదలైన సిదాధ్ంతాల మధయ్
పోరాటం కాగా 21వ శతాబద్ంలో మతం మళీళ్ ముఖయ్విషయంగా మారిందని వీరు
చెబుతునాన్రు. దీని కారణంగానే అనేక దేశాలోల్ వివిధ మతాలకు చెందినవాళళ్ మధయ్
పోరాటాలు, అంతరుయ్దాధ్లు మొదలైనవి.
నేను కొనిన్ నెలల కిర్తం అమెరికా వెళిళ్నపుడు అకక్డ కొందరు తలిల్దండుర్లతో
మాటాల్డే సందరభ్ంలో వాళుళ్ ఎదురొక్నే కషాట్లు తెలిశాయి. మనదేశంలో పాఠశాలలోల్
మతాల గురించి బోధించరు, కానీ పాశాచ్తయ్ దేశాలలో అనిన్ మతాల గురించి పార్థమిక
అవగాహన కలిగ్సాత్రు. సహజంగా తమ మతానిన్ గురించి గొపప్గా చితిర్ంచడం మిగతా
వాటి గురించి కూడా చెపప్డం జరుగుతుంది. అకక్డ గమనించింది ఏమిటంటే ఒకక్
హిందూమతం గురించి చెపేప్ సందరభ్ంలో మాతర్మే అవహేళన చేసూత్ బోధిసుత్నన్టుల్
తెలుసుత్ంది. పిలల్లు ఈ విషయంలో తమ తలిల్దండుర్లను పర్శిన్ంచడం, వారు
తెలల్ముఖం వేయడం జరుగుతూంది. ఈ నేపథయ్ంలో తలిల్దండుర్లకు కూడా అంతో
ఇంతో మన మతం గూరిచ్ సరైన అవగాహన అవసరమని నాకు అనిపించింది.
అందుకే ఈ పుసత్కంలో మన మనసులోల్ తిరుగాడే కొనిన్ పర్శన్లకి సమాధానం
చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాను. మనమతంలో ఇంతమంది దేవుళుళ్ ఎందుకునాన్రు?
మనం విగర్హాలిన్, పాములిన్, పుటట్లిన్ పూజిసాత్మా? అంతా మన కరమ్ బటేట్
జరుగుతుందా? కులం అడుడ్గోడలు మతగర్ంథాలలో నిజంగా ఉనాన్యా – లాంటి
పర్శన్లు ఈ పుసత్కంలో వివరించబడాడ్యి.
పర్పంచీకరణ నేపథయ్ంలో ఈనాటి యువతకు, బాలబాలికలకు కూడా ఎనోన్
పర్శన్లు మెదులుతుంటాయి. పాశాచ్తయ్దేశాలలో అయితే మతం యొకక్ మూలాలేన్
పర్శిన్ంచేవాళళ్ సంఖయ్ పెరుగుతోంది. హేతువాదం అనే పేరిట మతవిశావ్సాలిన్
పర్శిన్ంచటం సాధారణమైంది.
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ఈ పుసత్కంలో హిందూమతం యొకక్ మూలగర్ంథాలిన్ పరిచయం
చేశాను. మూలగర్ంథాలంటే వేదాలు, ఉపనిషతుత్లు, భగవదీగ్త. వీటిలో మతము,
వేదాంతశాసత్రము రెండూ కలిసి ఉనాన్యి. వేదాంతానికి సంబంధించిన విషయాలిన్
వీలైనంత సులభ భాషలో చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాను. అలాగే మూలగర్ంథాలకి
ఆ తరువాత వచిచ్న ఇతిహాసాలు, పురాణాలకు ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అనే
విషయానిన్ కూడా చెపాప్ను.
పిలల్లిన్ ఉదేద్శించి వార్యబడిందే అయినా ఈ పుసత్కానిన్ తలిల్దండుర్లు చదివి
అవగాహన చేసుకుని పిలల్లకి సరైన దృకప్థం కలిగ్ంచటం అవసరమని నా ఉదేద్శం.
బాలబాలికలు నేరుగా ఈ పుసత్కానిన్ చదవలేకపోవచుచ్.

మన పిలల్లకు హిందూమతం చెపప్డం ఎలా?
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హిందువులంటే ఎవరు?
పర్పంచంలో

అనేక మతాలునాన్యి. పాశాచ్తయ్ దేశాలనిన్టిలోనూ కైరసత్వం
ఉంది. అరేబియా ఖండం దాని చుటూట్వునన్ దేశాలలో ఇసాల్ం మతం ఉంది.
బౌదధ్మతం మనదేశంలో పుటిట్నదే అయినా చైనా, జపాన, బరామ్, థాయిలాండ
మొదలగు దేశాలలో ఉంది. హిందూమతం మాతర్ం ముఖయ్ంగా భారతదేశంలోనూ,
నేపాల లోనూ ఉంది. అనేక చినన్ చినన్ మతాలు వందలాదిగా వివిధ దేశాలలో
ఉనాన్యి.
పర్పంచ జనాభా సుమారు ఏడు బిలియనుల్, అనగా ఏడువందల కోటల్ వరకూ
ఉంది. అందులో హిందువుల సంఖయ్ సుమారు డెబైభ్ నుండి ఎనభై కోటల్ వరకూ
ఉండవచచ్ని అంచనా. పర్పంచంలో అతి ఎకుక్వగా వాయ్పిత్లో ఉనన్ మతం కైరసత్వం.
రెండవ సాథ్నంలో ఇసాల్ం ఉంది. మూడవది బౌదధ్మతం. ఆ తరువాత నాలగ్వ సాథ్నంలో
హిందూమతం ఉంది. ఇంకా పూరిత్ వివరాలు ఇంటరెన్టలో లభయ్మవుతాయి.
హిందూ అనే పదానిన్ గురించి అందరూ అంగీకరించిన విషయం – సింధునది
పార్ంతంలో ఉనన్వారు అని. పరిష్యా దేశసుథ్లు ‘సింధు’ అనే పదానిన్ ‘హిందు’
అనడం వలల్ హిందూదేశం అనే పేరు వచిచ్ందని చరితర్కారులు వార్సుత్ంటారు. ఈ
దేశంలో అనేకులు అనుసరిసుత్నన్ విశావ్సాలని హిందూమతం అని అనడం జరిగింది.
నిజానికి మన గర్ంథాలలో చూసేత్ హిందూమతం అనే పేరు కనిపించదు.
దీనిని సనాతన ధరమ్ం అనే అంటూ వచాచ్రు. ‘సనాతనం’ అనే మాటకు ‘ఎలల్పుప్డూ
ఉండేది, శాశవ్తమైనది’ అని అరథ్ం. ఎనోన్ వేల ఏళుళ్గా మన మహరుష్లు, ఋషులు
సనాతన ధరమ్ం అనే వయ్వహరించారు.
ధరమ్ం అంటే ధరించి ఉంచేది, అనగా సమాజం విడిపోకుండా జాగర్తత్గా పటిట్
ఉంచేది. ‘ధారణాత ధరమ్ ఉచయ్తే’ అని దీనేన్ సంసక్ృతంలో అంటారు. విడిపోకుండా
ఉండాలంటే కొనిన్ కటుట్బాటుల్, నియమాలు అవసరం. ఆచార వయ్వహారాలు ఒక పదధ్తి
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