
================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 18:3 March 2018 

India’s Higher Education Authority UGC Approved List of Journals Serial Number 49042 

================================================================ 

The Philosophy behind Annamayya’s Visishtaadvaita:   

Historical and Theoretical Backgrounds  

 

Dr. Pammi Pavan Kumar, Associate Professor 

Ms. Harita Bhatlapenumurthy, Ph.D. Research Scholar 

==================================================================== 

Abstract 

In this paper, we discuss the historical and the theoretical backgrounds of  Visishtaadvaita, 

the Vedanta school, which is the underlying philosophy behind Annamayya’s Sankeertanas. 

In the first section, we discuss the Visishtaadvaita from historical perspective. In the 

process, we touch upon several schools of thoughts, religions that existed before Visishtaadvaita, 

namely, the Vedic religion, Buddhism, Jainism, Shaivism, Vaishnavism, and Advaita. We also 

discuss how each of these had to pave way for its successor, and finally the need for 

Visishtaadvaita.  

In the second section, we discuss the movement, Bhakti the rise of Azhvars, who were the 

great propagators of Visishtaadvaita, and the aachaaryas, who were the proponents of 

Visishtaadvaita.  

Issues discussed in this paper are helpful to understand Annamayya’s Sankeertanas in a 

better way as they embrace exude the philosophy of Visishtaadvaita throughout.  
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సంక్షిప్తి: 
 అన్నమయ్య భక్తిక్త మూలకందమైన్ విశిష్టాద్వైతం అవతరించడానిక్తగల చారిత్రక, సైద్ధంతిక భూమికలు ఈ 
పత్రంలో చరిచంచబడాాయి.   
 చారిత్రక నేపథ్యంలో భాగంగా- మొదటగా, వైదిక మతంలోవచ్చచన్ క్రమపరిణామానిన విపులీకరించడం 
జరిగంది.  వేదంలోని ‘సంహిత’ య్జఞయాగాది కర్మవిధులలో పఠంచవలసిన్ మంత్రాలను గురించ్చ వివరిసింది. 
‘బ్రాహ్మణం’ ఆ మంత్రభాగాల ప్రశసిిని వివరిస్ింది. ‘ఆర్ణయకం’ కర్మవిధిక్త బదులుగా చేయ్వలసిన్ ధ్యయన్ం గురించ్చ 
వివరిస్తి, వేద్ంతాలైన్ ఉపనిషత్తిలు బ్రహ్మవిదయను గురించ్చ బోధిస్తియి. ఇలా వైదిక మతంలోనే ‘కర్మ మార్గం’ నుంచ్చ 
‘జ్ఞఞన్ మార్గం’ వైపుకు మళ్ళే క్రమం వేల సంవతసరాలక్రితమే ఏర్పడిఉండడం మన్ం గమనించవచ్చచ. ఆ తరువాత 
వచ్చచన్  బౌదధం, అద్వైతం వంటి మతాలలో జ్ఞఞన్ మార్గ వికాస సంబంధ విశేష్టలను గ్రహించవచ్చచ.    
 కర్మ మార్గం కంటే జ్ఞఞన్ మార్గం, జ్ఞఞన్ మార్గం కంటే భక్తి మార్గం ఆయా కాలలోని ప్రజలను ఎకుువగా  
ఆకరిషంచాయి. అటు య్జఞయాగాది కర్మవిధులలో భాగం కాలేక, ఇటు అద్వైతాది మతాలలోని సంక్తిషాతను కానీ, బౌదధ, 
జైనాది మతాలలోని సనాయస జీవితానిన ఆహ్వైనించలేని స్తమానుయడిక్త ‘భక్తి మార్గం’ స్తదదీరే మారాగనిన చూప్తంచ్చంది. 
సర్ైమాన్వ సమాన్తైం, స్తైర్థరాహితయం, సంఘ సంసుర్ణ... మొదలైన్ విలువలకు భక్తి మార్గం చోటు కల్పంచ్చంది. 
అటువంటి భక్తి మార్గంలో పయ్నించ్చ విశిష్టాద్వైతానిక్త పునాదులు వేసిన్ ఆళ్వైరులను, ఆచారుయలను గురించ్చకూడా ఈ 
పత్రంలో చరిచంచడం జరిగంది.  
 ఈ విశిష్టాద్వైత మత తతాిానిన అనుసరించ్చ అన్నమయ్య స్తమానుయలకు సైతం అర్థమయ్యయ గేయ్ ప్రక్రియ్లో 
“బ్రహ్మమొకుటే పర్బ్రహ్మమొకుటె.. కందువగు హీనాధికముల్ందు లేవు అందరిక్త శ్రీహ్రే అంతరాతమ” (2-385) 
అంటూ సర్ై మాన్వ సమాన్ భావాలను తన్ గేయాలలో ప్రకటించాడు. “ఎకుువకులజుఁడైన్ హీన్కులజుఁడైన్ 
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నికుమెరిుఁగన్ మహ్వనిత్తయుఁడే ఘనుుఁడు” (1-318) అని అన్నమయ్య చాటగలగడానిక్త అతనిక్త ఊతమిచ్చచన్ది 
‘విశిష్టాద్వైత తతిామే’.   
 
౦. పరిచయ్ం 

సమాజ, స్తహితాయలు అవిభాజ్ఞయలు. ఒక విధమైన్ స్తహితయం ఒకానొక కాలంలోనే ఆవిర్భవించటానిక్త ఒక 
చారిత్రక నేపథ్యం ఉండి తీరుత్తంది. ముఖ్యంగా, తెలుగు స్తహితయం-మతం అన్నవిరండూ విడదీయ్లేని 
సంబంధంకల్గ వికసించడం కనిప్తస్ింది. “ఆంధ్ర వాఙ్మయ్ వీధులలో బాహ్వటముగా జరిగన్ స్తహితయ వాయపార్ 
మంతయు మతమను కాస్తోనే చెలామణి అగుచ్చ వచ్చచన్ది” అన్న వేటూరి ఆన్ందమూరిిగారి మాటలు (వైషణవాంధ్ర 
వాఙ్మయ్ము:1986:5, 6) అక్షర్ సతాయలు.  

తెలుగు స్తహితయం- వైదిక మత పున్రుదధర్ణ ధ్యయయ్ంగా మహ్వభార్త అంధ్రీకర్ణతో మొదలయింది. అన్ంతర్ 
శతాబాాలలో వచ్చచన్ స్తహితయంలో సింహ్భాగం మతసంబంధమైన్దే! అన్నమయ్య వెలువరించ్చన్ అన్ంతమైన్ స్తహితయ 
సంపదకుకూడా వెనునదనున- మతమే! అయితే, అది విశిష్టాద్వైత మతంగా పరిణమించడం ఒక గుణాతమకమైన్ 
మలుపు. విశిష్టాద్వైత తతాిానిక్త అనుగుణంగానే అన్నమయ్య ప్రజల భాషలో, ప్రజ్ఞహితమైన్ గేయ్ ప్రక్రియ్లో 
స్తహితాయనిన సృజంచాడు. అన్నమయ్య కీర్ిన్లను అర్థం చేస్కోవడానిక్త ‘శ్రీవైషణవం’ అన్బడే ‘విశిష్టాద్వైత మతానిన’ 
ద్ని తతాిానిన అర్థం చేస్కోవడం ఎంతో అవసర్ం. కనుక, అన్నమయ్య భక్తి తతిామైన్ విశిష్టాద్వైతానిన అర్థం చేస్కునే 
క్రమంలో- విశిష్టాద్వైతంయొకు చారిత్రక, సైద్ధంతిక నేపథ్యయలను ఈ పత్రంలో విపులీకరించే ప్రయ్తనం చేయ్బడింది.   

 “తెలుగు స్తహితాయనేన కాదు, ఏ భార్తీయ్ భాష్ట స్తహితాయన్వననా చారిత్రక దృష్టాతో అధయయ్న్ం చేయాలంటే 
భార్త ఉపఖ్ండం మొతిం చరిత్రను భూమికగా తీస్కోవలసి ఉంటుంది” అన్న కె. కె. ర్ంగనాథ్యచారుయలుగారి 
మాటలు ఇకుడ గమనింపదగన్వి. (తెలుగు స్తహితయంలో మరో చూపు:1981: ix) కనుక, విశిష్టాద్వైత 
మతావిరాభవానిక్త ద్రి తీసిన్ పరిసిథత్తలను గురించ్చ తెలుస్కోవాలంటే భార్తదేశంలోని ప్రాచీన్ మతాలు, వాటితో 
ముడిపడి ఉన్న స్తమాజక పరిసిథత్తల గురించ్చన్ స్థథల అవగాహ్న్ ఏర్పర్చ్చకోవలసి ఉంటుంది.   

 
1. చారిత్రక నేపథ్యం 
భార్తదేశంలో విశిష్టాద్వైతానిక్త ముందు ఉన్న మతాలు ప్రధ్యన్ంగా:  
 
1.1. వైదిక మతం  

భార్తదేశంలో తొల్ మతం-  వైదిక మతంగా పేర్కునే సనాతన్ధర్మం.  భార్తీయ్ మతభావన్లకు 
మూలాలనీన వేద కాలంనుంచీ వికసిస్థి వచాచయి.  ఋక్, య్జర్, స్తమ, అధర్ైణ అన్ నాలుగు వేద్లలోని ఒక్కుకు 
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వేదం,  నాలుగు విభాగాలుగా చేయ్బడింది. అవి- (1) సంహిత (2) బ్రాహ్మణం (3) ఆర్ణయకం (4) ఉపనిషత్తిలు. 
వీటిలో- మొదటి రండూ కర్మ కాండకు చెందిన్వి. తరువాతి రండూ జ్ఞఞన్ సంబంధమైన్వి.  

‘సంహిత’ మంత్రాలను, స్తిత్రాలను కల్గ ఉంటుంది. ద్ని తరువాయి ఉండే ‘బ్రాహ్మణం’ ఆ మంత్ర భాగానిన, 
య్జఞయాగాదుల ప్రశసిిని, వాటిని ఆచరించే విధ్యనానిన వివరిస్ింది. కర్మ విధులయిన్ య్జఞయాగాదులక్త, జ్ఞఞన్ 
విధులయిన్ ఉపనిషత్తిలకు మధయ వార్ధి లాంటిది ఆర్ణయకం. అది య్జఞయాగాదుల, వైదిక కర్మల వెనుక ఆంతరాయనిన 
వివరిస్ింది. అలాగే, కర్మకు బదులుగా చేయ్గల్గన్ ధ్యయన్ విధిని విపులీకరిస్ింది. ఉపనిషత్తిలలో అందించే జ్ఞఞనానిన 
ఆకళంపు చేస్కోవడానిక్త కావలసిన్ సన్నదధతను అందించేది- ఆర్ణయకం. 

ఉపనిషత్తిలు పూరిిగా జ్ఞఞన్ సంబంధులు. ఆర్ణయకాల తరువాతా, వేద్ల చ్చవర్నా ఉంటాయి కనుక, వీటిని 
వేద్ంతాలనికూడా అంటారు. మోక్ష చ్చంతన్, ఆతామనాతమ వివేకం ఇందులో ప్రధ్యనాంశాలు. కర్మకాండలద్ైరా 
సముపారిజంచ్చన్ పుణయమైనా, సైర్గప్రాప్తి అయినా అనుభవించ్చన్ తరువాత, మనిష్ట మళ్ళే పూర్ైసిథతిక్త చేరుకుంటాడు. 
కనుక, జన్న్మర్ణ చక్రానిన ఛేదించ్చ, పున్రావృతిి ర్హిత శాశైతమైన్ సిథతిని, మోక్ష మారాగనిన చేరుకునే దిశగా 
ఉపనిషత్తిలు జ్ఞఞన్బోధ చేస్తియి.  

కర్మ కాండలలో కనిప్తంచే ‘బలులు’, వైదిక మతంలోని ‘కులభేద్లు’... మొదలైన్వి  జజ్ఞఞస్వులను 
ఆలోచ్చంపజేస్తయి. ఫల్తాలుగా బౌదధ, జైన్ మతాలు ఆవిర్భవించాయి.  
 
1.2 బౌదధం  

క్రీస్ిపూర్ైం ఆరో శతాబాం- భార్తదేశంలో మతపర్ంగా, తతిా చ్చంతన్ పర్ంగా పెనుమారుపలు చోటు 
చేస్క్కన్న కాలం. మొదట- ప్రజలు- సంచార్ జవన్ం స్తగస్ిన్నదశలో- వైదిక సంసుృతి ఉతిర్ భార్తదేశమంతా 
విసిరించ్చంది. కాని, సంచార్ జీవన్ం నుండి ప్రజలు వయవస్తయ్ ఆద్రిత సమాజ్ఞలుగా మారి, గ్రామాలు, పెదా ఊరిు, 
ఆ పై న్గరాలను వృదిధ చేస్క్కనానక, క్కనిన వరాగల ప్రజలక్త వైదిక సంసుృతి సంతృప్తిని ఇవైలేకపోయింది.  ఈ 
అసంతృప్తి క్రమంగా బౌదధ, జైన్... మొదలైన్ మతాలు, వాటిలోని ఉపశాఖ్ల వాయప్తిక్త ద్రి తీసింది. 
 శాకయవంశ యువరాజ సిద్ధరుథడు. అతడు రాజయభోగానిన విడిచ్చపెటిా సతాయనేైషణ కోసం మొదట స్తంఖ్య, 
యోగ మారాగలను అవలంబంచాడు.  ధ్యయన్ంద్ైరా జ్ఞఞన్ం పంది బుదుధడయాయడు. తాను ఆరిజంచ్చన్ జ్ఞఞనానిన ప్రజలకు 
పంచడం ప్రార్ంభంచాడు. బుదుధడు చూప్తన్ జ్ఞఞన్ మార్గమే బౌదధమైంది. బుదుధడు నాలుగు సతాయలను బోధించాడు. (1) 
జీవితం దుుఃఖ్మయ్ం, (2) దుుఃఖానిక్త కార్ణం కోరిక, (3) కోరికను చంపుకుంటే దుుఃఖ్ం న్శిస్ింది, (4) 
అష్టాంగమార్గం అవలంబస్తి కోరిక న్శిస్ింది.  

బౌదధం ధర్మ స్థత్రాలను సర్ళంగా ప్రవచ్చంచ్చంది. కులభేద ర్హితంగా ప్రతీ మనిష్ట నిరాైణ సిథతిని 
స్తధించగలగడానిన ప్రోతసహించ్చంది. ఇది స్తమాన్య ప్రజలను విశేషంగా ఆకరిషంచ్చంది. మనిష్ట నైతిక వర్ిన్ గురించ్చ, 
అహింస్త సిద్ధంతం గురించ్చ బుదుధడు చరిచంచాడు. ధర్మం, సంఘాల గురించ్చ విశేషంగా బోధించాడే తపప, దైవం 
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గురించ్చ మాటిాడలేదు. సంపూర్ణం అనుక్కన్న ద్నిలో అపపటి ప్రజలకు ఇదొక వెల్తిగా కనిప్తంచ్చంది. రాను రాను, 
బుదుధని అనునాయులు ఆయ్నేన దైవంగా పూజంచస్తగారు. బోధలకు ప్రాముఖ్యత తగగ, వయకాిారాధన్కు ప్రాముఖ్యత 
హెచ్చచంది. సంపద కల్గన్ ప్రజల వితర్ణతో, ఆదరించ్చన్ రాజల ద్నాలతో బౌదధ విహ్వరాలు సంపదలతో నిండి 
ఉండేవి. బుదుధడు ప్రవచ్చంచ్చన్ నిరాడంబర్ జీవితానిక్త నీళ్ళేదిల్,  బౌదుధలు విలాస జీవితాలకు అలవాటు పడాారు.  
హిందూ మతంలో ఏ గుణాలనైతే బుదుధడు నిర్సించాడో అవనీన బౌదధ మతంలోక్త ప్రవేశించాయి. ఈ కాలంలో వివిధ 
హిందూ మత శాఖ్లు విసిృతమయాయయ్. బౌదధం క్షీణించడం, దేశంద్టి భార్త ఉపఖ్ండంలో తన్ ఉనిక్తని 
కాపాడుకోడం మొదలైంది. 
 
1.3 జైన్ం  
 భార్తదేశంలోన్ అతి ప్రాచీన్మైన్ మతాలలో జైన్ం ఒకటి. బుదుధడి కాలంలోనే జీవించ్చన్ వర్ధమాన్ 
మహ్వవీరుడిద్ైరా ఈ మతానిక్త దేశంలో ఆదర్ణ పెరిగంది. జైన్ం నాసిిక మతం. మనిష్ట కరేమ మనిష్టని 
నియ్ంత్రిస్ిందని న్ముమతారు జైనులు. కామ, క్రోధ, లోభ మోహ్వదులు కర్మకు కార్ణాలని, కర్మల ఫల్తాలను 
అనుభవించడం కోసమే ఆతమ అనేక జన్మలను ఎత్తిత్తందని జనుల విశాైసం. కఠోర్మైన్ నియ్మాలను పాటించ్చ, 
పూర్ైకర్మల పాపాలను నాశన్ం చేస్కున్నపుపడు జీవుడు బంధ విముకుిడవుతాడని, జన్న్ మర్ణాల నుండి విముక్తి 
పందడమే జీవిత లక్షాంగా భావించాలని మహ్వవీరుడు బోధించాడు. 
 ప్రజలు జైన్ మతం వైపు ఆకరిషత్తలు కావడానిక్త కార్ణాలు బౌదధమత ఆవిరాభవానిక్త చెపుపక్కన్నవే.  ఆ కాలంలో 
సముద్రతీర్ం వెంట వర్ిక వాయపారాలు బాగాఅభవృదిధ చెంది, వైశయ సమూహ్వలు సంపదలతో వరిధలిాయి. అయినా, 
సంఘంలో తగన్ హోద్ లభంచకపోవడం వారిని అసంతృప్తిక్త గురి చేసింది. బౌదధం, జైన్ం ఇటువంటివారిని 
ఆకరిషంచాయి. ఇటవంటివారిక్త సంఘంలో హోద్ను కల్పంచాయి. అలాగే సంఘంలోని ఇతర్ వరాణలవారుకూడా  బౌదధ, 
జైనాలకు ఆకరిషత్తలయాయరు.   

 ఇలా క్రీస్ిపూర్ైం మూడవ శతాబాలో దక్షిణ భార్తదేశంలో అడుగుపెటిాన్ జైన్ం, క్కనిన శతాబాాల 
పాటు ప్రజ్ఞదర్ణ పందింది.   దక్షిణ భార్తదేశంలో భక్తి ఉదయమంలో భాగంగా వృదిధ పందిన్ శైవ, వైషణవ శాఖ్ల 
కార్ణంగా క్రీస్ి శకం ఏడో శతాబా నుండి జైన్ం క్రమంగా క్షీణించ్చంది. (Studies in South Indian 
Jainism:1922:66) 

 
1.4 శైవం  

ప్రకృతిలోని విలయ్ రూపానిక్త అధినాథుడు రుద్రుడని ఆరుయల భావన్. స్ిత్తల ద్ైరా, ప్రార్థన్ల ద్ైరా 
రుద్రుడిని శాంతింపజేసి, తమను కాపాడమని చేస్త ప్రార్థన్లలో ఈ భావన్ సపషాంగా కనిప్తస్ింది. ప్రకృతిలోని ఉగ్ర 
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సైరూపానిన రుద్రునిగానూ, అదే రుద్రుడు ఆపదలు రాకుండా కాపాడిన్ వేళ- అతడి శాంత సైరూపానిన- శివుడని 
క్కల్చారు (శివం=మంగళం). శివుడిని పర్దేవతగా క్కల్చే మతం శైవంగా గురిింపబడింది. శైవ శాఖ్లలో పాశుపతం 
అతయంత ప్రాచీన్మైన్ది. ఇది కాక శైవంలో కాలాముఖ్, కాపాల్క, తాంత్రిక... మొదలైన్ ఇతర్ శాఖ్లు ఉనానయి. 
 శైవంలో కర్మ ప్రధ్యన్మైన్, భక్తి ప్రధ్యన్మైన్ రండు మారాగలూ కనిప్తస్తియి. కర్మ ప్రధ్యన్మైన్ శైవంలో 
వైదికాచారాలు, ఆచర్ణలు కనిప్తస్తియి. ఈ విభాగంలో శాఖ్లైన్ పాశుపత, కాలాముఖ్ శైవ శాఖ్లు తెలుగునాట 
వరిధలిాయి. భక్తి ప్రధ్యన్మైన్ శైవం ముఖ్యంగా తమిళ దేశంలో భకుిాదయమంలో భాగంగా వచ్చచంది. ఈ మార్గంలోని 
భకుిలు కులభేద్లు పాటించరు. క్రీస్ి శకం ఆరో శతాబా నుండి ఎనిమిదో శతాబా వర్కు తమిళ దేశంలో ప్రవరిిల్ిన్ 
శివభకుిలను న్య్నారిు లేక న్య్నామరు ి అని ప్తలుస్ింటారు.  వీరు అర్వై ముగుగరు. వీరిని గురించ్చ తమిళ 
ప్రబంధమైన్ పెరియ్పురాణంలో విస్తిర్మైన్ వర్ణన్లునానయి. వీరిలో ముఖ్యయలు అపపర్ స్తైమిగళ్, తిరుజ్ఞఞన్ 
సంబంధర్, స్ందర్మూరిి నాయ్న్ర్. వీరు ముగుగరూ ర్చ్చంచ్చన్ శైవ వాఙ్మయానిక్త ‘తేవార్ం’ అని పేరు. ఈ ముగుగరూ 
జైన్ బౌద్ధలను నిర్సించ్చ, శివ భక్తిని ప్రచార్ం చేసి, శైవమత వాయప్తిక్త పాటుపడాారు. 
 
1.5 వైషణవం  

వేదకాలంలో స్థరాయంశగా క్కలవబడా విష్ణణవు, వేద్ంత (ఉపనిషత్తిల) కాలం నాటిక్త సమగ్ర సైరూపానిన 
సంతరించ్చకుని త్రిమూరుిలలో ఒకడిగా, సిథతికారుడిగా, నారాయ్ణుడిగా, వాస్దేవ కృష్ణణడిగా వివిధ రూపాలలో 
పూజలందుకునానడు. ‘సర్ై వాయపకుడైన్ భగవానుని’,  ‘విష్ణణ’ నామంతో పూజంచారు. 
 విష్ణణవును క్కల్చేవారు వైషణవులుగా గురిించబడాారు, వారి మతం వైషణవం. వైషణవం స్తతిిాక మతంగా పేరు 
తెచ్చచకుంది. విష్ణణ భకుిలను ‘భాగవత్తలు’ గా ప్తలవడం సంప్రద్య్ం. 
   
1.6 అద్వైతం  
 శంకరాచారుయల కాలం నాటిక్త అవైదిక మతాలైన్ బౌదధ, జైనాలతోపాటు, వైదిక మతాలైన్ వైషణవం, శైవం, 
శాక్తియ్ం, గాణాపతయం, సౌర్ం, కౌమార్ం... ఇలా ఎన్నన మతాలు ఉనిక్తలో ఉండేవి. ప్రజలు తెగలుగా విడిపోయి దేవుని 
పేరుతో ఘర్షణలు పడుత్తండేవారు. వైదిక ధరామనిక్త ప్రాభవం తగగన్ సమయ్ం ఇది. ఈ సమయ్ంలో ఆదిశంకరులు 
అద్వైత దర్శనానిన చూప్తస్థి, వేద్ధయయ్నానిన, వేద ధరామనిన పున్ుః ప్రతిష్టాప్తంచారు. అన్య దైవ దూషణను నిర్సించారు.  
‘అనిన దైవాలు ఒకుటే’, ‘పర్బ్రహ్మకు వేరు వేరు రూపాలు’- అని బోధిస్థి నిరుగణోపాసన్ను ప్రతిపాదించారు. వైదిక-
అవైదిక మతాల అలజడులు తగగంచడంలో  శంకరాచారుయల వారి కృష్ట ప్రతేయకంగా పేర్కున్దగంది. 

“తతైమసి” (‘ఆ బ్రహ్వమనివి నీవే’) అన్న చాందోగ్యయపనిషత్లోని స్థక్తి, అద్వైత సిద్ధంతానిక్త మూలం. “బ్రహ్మ 
సతయం జగనిమథ్య, జీవో బ్రహెవమవ న్ఽ పర్ుః” – ‘బ్రహ్మమొకుటే సతయం. కనిప్తస్ిన్న జగతింతా మాయ్తో కూడుకున్నది. 
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మాయ్ పర్లు కప్తపవేయ్డం వలి ఒకుటే అయిన్ బ్రహ్మం వివిధ రూపాలో ి కనిప్తస్తింది. ఎపుపడైతే అజ్ఞఞన్ం 
తొలగుత్తందో, అపుపడు తన్లోనూ, జగత్తిలోనూ నిండి ఉన్నదంతా ఒకుటే బ్రహ్మమని తెలుస్ింది’  అని 
శంకరాచారుయలు ప్రబోధించారు. 

అన్ంతర్ కాలంలో ఆదిశంకరుల ప్రబోధ్యలకు వక్రభాష్టయలు తీయ్బడాాయి. పండిత్తలంతా ‘అహ్ం బ్రహ్వమసిమ’ 
అన్న మాటలోని వాచాయరాథనిన మాత్రమే గ్రహించ్చ, తమకు తోచ్చన్దలిా ధర్మమన్నటుాగా ప్రవరిించస్తగారు. దీన్క్తతోడు, 
అద్వైతంలో సహ్జంగా ఉన్న తర్ుం, క్తిషాత స్తమాన్య ప్రజ్ఞనీకానిన ఆ మతానిక్త చేరువ చేయ్లేకపోయాయి. శంకరుల 
ర్చన్లనీన సంసుృతంలోనే ఉండి పండితవర్గపు చర్చలకు పరిమితమయాయయి. స్తమానుయడిక్త అద్వైత తతైం 
పటుాబడలేదు. ఇదే విషయానిన శ్రీ పులి్లల శ్రీరామచంద్రుడు- “అద్వైత తతిాం అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండేది 
కాదు. ఇది అత్తయతిమమైన్ ఆధ్యయతిమక సిథతిని చేర్గల్గన్ క్కందరి క్కర్కు మాత్రమే ఉదిాషామైన్ది.” (ఉపనిషత్ స్ధ్యలహ్రి: 
2011:56) అని వివరించే ప్రయ్తనం చేస్తరు.  

“కి్తశోఽధికతర్స్తిష్టమవయకాిసకిచేతస్తమ్। 
అవయకాి హి గతిరాుుఃఖ్ం దేహ్వదిభ ర్వాపయతే ।।’ (భగవదీగత: 12-5) ‘సగుణోపాసన్కన్న నిరుగణోపాసన్  

అతయంత క్తిషామైంది; దేహ్వభమాన్ం కలవాళేకు అవయకిమైన్ ఆ నిరుగణ బ్రహ్మ లభంచడం కషాస్తధయం’ - అని 
గీతాచారుయడు పేర్కున్నటుి స్తమాన్య ప్రజలకు ‘నిరుగణాకారుడైన్ భగవద్రాధన్’పై గురి కుదర్లేదు. అద్వైత వాదం, 
శంకరుని కాలం నాటి ఆశయ్మైన్ వైదిక సంసుృతిని పున్రుదధరించగల్గంది, స్తమాజక ప్రశాంతత న్లక్కల్పంది కాని, 
అధ్యయతిమకతకు ప్రధ్యన్ ఆశయ్మైన్ మాన్సిక ప్రశాంతత, జీవన్ స్తఫలయ భావన్లను స్తమాన్య ప్రజలకు 
ఇవైలేకపోయింది.   
 
1.7 విశిష్టదా్వైతం 

 ‘విశిషామైన్ అద్వైత తతిామే’ విశిష్టాద్వైతమన్బడుతోంది. ఎలిపుపడూ ప్రకృతి, జీవులతోకూడి ఉన్న పర్మాతమ 
ఒకుడే అని దీని అర్థం. ‘ఏకమేవ అదిైతీయ్మ్’ అనే ఛందోగ్యయపనిషతోిని వాకయం విశిష్టాద్వైతానిక్త మూలం. స్తటి 
లేనిది ఈశైరుని శక్తి. ఆ ఈశైర్ శక్తిక్త- అంటే, ‘పర్మాతమ’ను ‘జీవాతమ’ శర్ణాగతి కోరి ద్నిలో ఐకయం కావాల్ అనేది 
విశిష్టాద్వైతంలోని ముఖ్యమైన్ సిద్ధంతం. జీవాతమకు పర్మాతమకు మధయ గల సంబంధం ‘శరీర్-శరీరి’ సంబంధం 
వంటిదని విశిష్టాద్వైతం బోదిస్ింది.  
 ఇలా, భార్తదేశంలో తొల్ మతమైన్ వైదిక మతంలోని ఆచారాలను ఖ్ండిస్థి వెలుగు చూసిన్ బౌదధ, జైన్... 
తదితర్ మతాల మధయ విభేద్లను ఖ్ండిస్థి, అవైదిక మతాలను నిర్సిస్థి, వేద ప్రామాణాయనిన తిరిగ న్లక్కలుపతూ 
అద్వైతం, అద్వైతానిన ఖ్ండిస్థి విశిష్టాద్వైతం ఆవిర్భవించాయి. 
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2. సైద్ధంతిక నేపథ్యం 
 కర్మ (య్జఞ, యాగాలు), జ్ఞఞన్ (ఉపనిషత్తిలు) మారాగల నుండి భక్తి మార్గం వైపు భార్త సమాజం 

మళేన్ కాలంలో మొదటి దశ భక్తి ఉదయమానిది.  
14, 15 శతాబుాలలో ఉతిర్ భార్తదేశంలో తల్లతిిన్ భక్తి ఉదయమం, తమిళ దేశంలో 7-9 శతాబాాలలోనే 

మొదలయియంది. తమిళ దేశంలో సంగ యుగం నాటిక్త రామాయ్ణ, భార్తాది ఇతిహ్వస్తలు, పురాణాలు, వేద సంసుృతి 
నిలదొకుుకునానయి. గ్రామ దేవతారాధన్తో పాటుగా, వైదిక దేవతలైన్ శివ, విష్ణణ, ఇంద్ర, స్థర్య, వరుణుల 
ఆరాధన్కూడా స్తగుత్తండేది (A History of South India:1961: 422, 423).  ఇలా ఘర్షణ ర్హితంగా, 
గ్రామదేవత సంసుృతి, వైదిక సంసుృతి సమాంతర్ంగా ఆదరింపబడుత్తన్న సమయ్ంలో, మొదట జైన్ం, ఆ పై బౌదధం 
దక్షిణ భార్తదేశంలోక్త ప్రవేశించాయి.  

బౌదధ జైన్ మతాలు ప్రవచ్చంచ్చన్ అహింస, నియ్మబదధ జీవన్ం, కులభేదరాహితయం స్తమానుయలను 
ఆకరిషంచ్చంది. క్రమంగా బౌదధం, జైన్ం రండవ శతాబాకలిా దక్షిణ భార్తదేశంలో బాగా నిలదొకుుకునానయి.    ఈ 
కాలంలో బౌదధ, జైనాలు బాగా వరిధల్ిన్టాుగా మణిమేకలై, సిలపపదికార్ం, జీవక చ్చంతామణి మొదలయిన్ గ్రంథ్యలు  
స్తక్షాం చెబుతాయి. రాజ్ఞశ్రయ్ంవలి ఆయా మతాలు మరింతగా వృదిధ చెంద్యి. కాలక్రమేణా, ఈ అవైదిక మతాలు 
పర్మత సహ్నానిన విడిచ్చపెటి,ా రాజల ప్రాపకంలో దౌర్జన్యపూరితంగా వయవహ్రించడం మొదలుపెటాాయి. మొదట 
స్తతిిాక మతాలుగా ప్రార్ంభమైన్ ఈ మతాలు తరువాత ఎన్నన మారుపలకు లోన్యాయయి. బౌదధ శ్రమణులు నైతిక 
విలువలు కోలోపవడం, తాంత్రిక ఆచారాలు... మొదలైన్ కార్ణాల వలి బౌదధం క్షీణించస్తగంది. కఠన్ ఆచారాలు 
స్తమానుయలను జైన్ మతానిక్త దూర్ం చేయ్స్తగాయి.  

తొలుత బౌదధ జైనాల తాక్తడిక్త వెన్కబడిన్ వైదిక మతం, ఆయా మతాల ప్రాబలయం తగుగముఖ్ం పటాడంతో 
తిరిగ పుంజకునే ప్రయ్తనం చేసింది. బౌదధ, జైన్ మతాల సర్ై మాన్వ సమాన్తైం, వర్ణ తిర్స్తుర్ం, స్తమాన్య జీవన్ 
విధ్యన్ం... హిందూ సంసుర్ిలను ఆకరిషంచాయి. ఫల్తంగా, సర్ళ్ళకృత రూపాలతో వైదిక మత శాఖ్లు తమను తాము 
పున్రావిషురించ్చకునానయి. బౌదధ జైనాలకు ప్రతాయమానయ్ంగా కులభేద ర్హితమైన్ భక్తి మారాగనిన చూప్తంచాయి. 
బౌదధజైనాలు జన్బాహుళ్వయనిన ఆకరిషంచడానిక్త మరో కార్ణం స్తమానుయడిక్త అర్థమయ్యయ భాష. అందుకు అనువైన్ 
స్తహితాయనిన వారు సృష్టాంచ్చకోవడం. ఈ పంథ్యలోనే, వైదిక దేవతలపై దేశీయ్ భాషలలో గేయ్ర్చన్లు చేశారు భకి 
కవులు. శైవ భకుిలైన్ నాయ్నారిు భక్తి ప్రధ్యన్మైన్ గేయాలతో శైవానిక్త ఊప్తరులూద్రు. అలాగే ఆళ్వైరిు తమ 
పాశురాలతో వైషణవ మతోతాథనానిక్త దోహ్దం చేశారు. 

ఈ భకి కవులు వైదిక మతానిన పూరిిగా అనుసరించలేదు. అలాని పూరిిగా తిర్సురించనూలేదు. మధ్యయ 
మారాగనిన ఆవిషురించ్చకునానరు. వైదిక స్తహితయంలోని శివ, విష్ణణ లీలలను తెల్పే గాథ్లను మాత్రమే తీస్కుంటూ, 
వాటిక్త ప్రచార్ం కల్పస్థి, వరాణతీతంగా ప్రజలన్ందరినీ కలుపుకుపోయ్య ప్రయ్తనం చేశారు. అదే సమయ్ంలో బౌదధ, 
జైనాలను తీవ్రంగా నిర్సించారు. 
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బౌదధజైనాలు ప్రచార్ం చేసిన్ నాసిిక, నిరాశావాద భావాలు అలుముకున్న వాతావర్ణంలో, మహిమానిైత 
గాథ్లతో, దివయమంగళ సైరూప వర్ణన్లతో కూడిన్ సర్సభరితమైన్ గీతాలతో స్తమానుయలకు చేర్వయాయరు భకికవులు. 
స్తమానుయలు మళ్ళే ఆసిిక మతాల వైపుకు మళేడానిక్త శివ భకుిలైన్ నాయ్నారిు, విష్ణణ భకుిలైన్ ఆళ్వైరిు ప్రధ్యన్ 
కార్ణమయాయరు. ఈ భకుిాదయమం ఫల్తంగా ఎన్నన దేవాలయాలు వెల్స్తయి. ఆయా దేవాలయాల వైభవాలు, 
మూలవిరాటుాల మహిమలను స్ితిస్థి ఎంతో స్తహితయం వెలుగు చూసింది. ఇది స్తమానుయలను విశేషంగా 
ఆకటుకా్కంది. శంకరాచారుయలు ప్రచార్ం చేసిన్ నిరాకారోపాసన్కు భన్నంగా, సగుణోపాసన్, సగుణారాధన్ 
ప్రాచ్చరాయనిన సంపాదించ్చక్కనానయి.  

అంతవర్కు వయవస్తథగతమైన్ భక్తి, భకుిాదయమంతో వయక్తినిషామైంది. భగవంత్తడు భకుినిక్త మరింత 
చేరువయాయడు. ఏక్తశైరోపాశన్ భకుిాదయమంలో ప్రధ్యన్మైన్ లక్షణంగా నిల్చ్చంది. వైదిక ఛయ్లు కల్గ ఉంటూనే 
దేశీయ్ సపర్శ కల్గ ఉండడం దీనిలోని ప్రతేయకత. 

భక్తి మార్గం భకుిలకు గొపప స్తైచఛను ఇచ్చచంది. ఎవరిక్త న్చ్చచన్ రీతిలో వారు తమ దైవానిన క్కలుచ్చకునానరు. 
ఒకరు పుష్టపలతో పూజస్తి, మర్కకరు భక్తిగీతాలతో అరిచంచారు. ఒకరు ఆలయ్ం కటిాస్తి, మర్కకరు భగవంత్తనితో 
తాద్తమాం చెంది పర్వశించారు. ఒకరు భగవంత్తని ఆతోమద్ధర్కుడిగా భావించ్చ స్తవిస్తి, మర్కకరు ప్రాణనాథుడిగా 
తలచ్చకుని పులకరించారు. అందుక్త భక్తి మార్గం స్తమాన్య ప్రజలను అంతగా ఆకటుాకుంది. ఇందుకు ప్రతేయకమైన్ విధి 
విధ్యనాలు అవసర్ం లేదు, జ్ఞఞన్ వైరాగాయలతో, కరామది విధులతో పని లేదు. భక్తిక్త శుద్ధంతుఃకర్ణం ఉంటే చాలు. భక్తి 
మార్గం సన్యసించమని ప్రబోధించదు. గృహ్సథ జీవితం గడుపుతూనే భగవంత్తని చేరే మారాగనిన స్థచ్చస్ింది. ఈ 
ప్రపంచంలో ఉంటూనే ద్నిక్త దూర్ంగా ఉండటం, కర్మలు చేస్థినే కర్మ ఫల తాయగం చేయ్డం దీని ప్రధ్యన్ లక్షణాలు. 

భక్తి ఉదయమ కాలంలో విష్ణణ భక్తితో ఎన్నన పాశురాలు ర్చ్చంచారు ఆళ్వైరులు. వీరు మూడో శతాబా నుండి 
తొమిమదోశతాబా ద్కా కనిప్తస్ినాన, ఎకుువమంది భక్తి ఉదయమ కాలమైన్ 7-9 శతాబుాలకు చెందిన్వారు. విశిష్టాద్వైత 
మతానిక్త ఆళ్వైరులు, ఆచారుయలు మూలసింభాలు. ఆళ్వైరుల భక్తి గీతాలు, ఆచారుయల సిద్ధంత గ్రంథ్యలు 
విశిష్టాద్వైతానిక్త జీవనాడులు. ఆళ్వైరులు విష్ణణ భకుిలు. విష్ణణవును మాత్రమే కీరిించ్చన్వారు. భగవంత్తని 
కలాయణగుణానుభవానేన నిర్ంతర్ం గాన్ం చేసిన్వారు.  

“య్దయదిైభూతి మతసతిాం శ్రీ మదూరిజతమేవవా।  
త తిదే వావగచఛ తైం మమ తేజంశసంభవమ్॥” (భగవదీగత:10:41) ‘ఐశైర్య యుకిమైన్, కాంతి 

యుకిమైన్ మరియు శక్తి యుకిమైన్ వస్ివులు తన్ తేజస్స యొకు అంశలే’ అని గీతాచారుయడు చెప్తపన్టిుగా 
విష్ణణమూరిి అంశలైన్ ఆయ్న్ వస్ి వాహ్న్ సంచయ్మే వైషణవ వాయప్తి కోసం ఆళ్వైరిుగా జనిమంచాయ్ని వైషణవుల 
న్మమకం. ఈ ఆళ్వైరిు పన్నండుగురు. వారు-  
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1. పయ్ గై ఆళ్వైరు 2. భూతతాిళ్వైరు 3. పేయాళ్వైరు 4. తిరుమళశై ఆళ్వైరు 5. తిరుపాపణాళ్వైరు                    
6. తొండర్డిపపడి ఆళ్వైరు 7. తిరుమంగై ఆళ్వైరు 8. కులశేఖ్రాళ్వైరు 9. పెరియాళ్వైరు  
10. ఆండాళ్ 11. న్మామళ్వైరు 12. మధుర్కవి 

ఆళ్వైర్ ి ర్చన్లలో సమకాలీన్ అంశాల ప్రస్తివన్ను బటిా వారు స్మారుగా 3-9 శతాబుాల మధయవార్ని 
పరిశోధకులు తేలాచరు (Early History of Vaishnavism:1920:89). వీరిలో అనిన వరాణల వారూ ఉనానరు. వీరి 
నాలుగువేల పాశురాల సంకలనానిన నాలాయిర్ దివయ ప్రబంధమని అంటారు. ఈ నాలాయిర్ దివయ ప్రబంధ్యనిన ద్రావిడ 
వేదంగా ప్రస్ితిస్తిరు. ఈ నాలాయిర్ దివయ ప్రబంధ గేయాలు అన్ంతర్ కాలంలో వైషణవుల నితయ పారాయ్ణలో 
భాగమయాయయి. శ్రీవైషణవానిక్త సైద్ధంతిక భూమికను ఇచాచయి. వీటి ఆద్ర్ంగానే యామునాచారుయడు, రామానుజడు 
మొదలగు ఆచారుయలు శ్రీవైషణవ సిద్ధంతాలను ఏర్పరిచారు. 
 ఆళ్వైరిు ప్రబోధించ్చన్ విష్ణణ భక్తిక్త శాస్త్రీయ్తను జడించ్చ, శ్రీవైషణవానిక్త మతంగా ప్రాచ్చర్యం కల్పంచారు 
ఆచారుయలు. నాథ్మునులు, ఆళ్వైర్ ి నాలాయిర్ దివయ ప్రబంధ గేయాలను సంకలన్ పరిచ్చ, శ్రీవైషణవులకు నితయ 
పారాయ్ణ గ్రంథ్యలను అందించారు. శ్రీవైషణవ సిద్ధంతాలకు తొల్ రూపం కల్పంచ్చన్ది యామునాచారుయడు. 
శ్రీర్ంగంలో విశిష్టాద్వైతమఠానిన స్తథప్తంచ్చన్ యామునాచారుయడు ఎంతోమంది ఉదధండులైన్ శిష్ణయలను తయారుచేశాడు. 
రామానుజ్ఞచారుయడిని తన్ తరువాతి ఆచారుయడిగా నియ్మించాడు. విశిష్టాద్వైత మత ప్రచార్ంలో రామానుజ్ఞచారుయలు 
కృష్ట నిరుపమాన్ం. ప్రస్తథన్త్రయ్మైన్ బ్రహ్మస్థత్రాలు, భగవదీగత, ఉపనిషత్తిలకు విశిష్టాద్వైత తతాిానుస్తర్ంగా 
శ్రీభాషయం ర్చ్చంచడమే కాక, కులమత ర్హితంగా శ్రీవైషణవానిన అభవృదిధ చెందించ్చన్ ఘన్త రామానుజనిదే. 
 ఈ విధంగా తొలుత ఆళ్వైరులు, ప్తదప ఆచారుయలు కల్సి విశిష్టాద్వైతానిక్త బలమైన్ సైద్ధంతిక, భూమికను 
అందించారు. ఈ పునాదులపై వేద్ంతదేశికులు, ప్తళ్వే లోకాచారుయలు మొదలైన్ ఎందరో గురువులు శ్రీవైషణవానిన 
ముందుకు తీస్కువెళ్వేరు. వేద్ంతదేశికుని ప్రశిష్ణయలైన్ శ్రీనివాస్తచారుయలు, శఠగ్యపయ్తి అన్న పేరుతో అన్నమయ్యకు 
విశిష్టాద్వైతంలో గురువై, విశిష్టాద్వైత వేద్ంతాలను బోధించారు. ఆ విశిష్టాద్వైత సిద్ధంతాల ప్రభావంతోనే అన్నమయ్య 
క్కనిన వేల కీర్ిన్లను ర్చ్చంచాడు. విశిష్టాద్వైత తతై నిరూపణకు అన్నమయ్య ర్చ్చంచ్చన్ ప్రతి సంకీర్ినా ఒక గీటు 
రాయిగా నిలుస్ింది.   
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