
ఉపోదా్ఘతము: 
"భాష్యే ద్వే శ్రీ మహత్ శబ్ద భూషితే శేషభాషితే" అని ఆ అనంతుడే పతంజలి రూపమున నవతరంచి వ్యేకరణ 

మహాభాషేమును, భగవద్రామానుజులుగా ననుగ్రహంచి బ్రహమ సూత్ర భాషేమైన శ్రీభాషేమును రచించెనని ఆర్యేక్తి. 

తరక, మీమాంసాది శాస్త్రములను అనిిటిని సమగ్రముగా నధ్ేయనము చేసిన వ్యరు మాత్రమే ఈ భగవద్రామానుజులు 

అందిచిిన శ్రీభాషే గ్రంధాధ్ేయనాధికారము పందగలరు. అటిి శ్రీభాషేమును పూరిగా అరథము చేసికొనుట చాల 
కషిము. శ్రీభాషే వ్యేఖ్యేనములలో శ్రీమాన్ సుదరశన సూర ప్రసాదించిన "శ్రుత ప్రకాశికా వ్యేఖ్యేనము" 
ఉతిమోతిమమైనదని పెదదలు చెప్పుదురు.   
మొదటి నాలుు బ్రహమ సూత్రములకు భగవద్రామానుజులు ప్రసాదించిన భాషేమును "చతుసూూత్రి" అని అంటారు. 
అందులో మొదటిదయిన "జిజ్ఞాసాధికరణము" నకు శ్రీమాన్ న.చ. రఘునాథాచారే సాేమి వ్యరు చాలా విప్పలమైన 
వ్యేఖ్ేను శ్రుత ప్రకాశికా వ్యేఖ్యేనము" ననుసరంచి తెలుగులో ప్రచురంచి యునాిరు. శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి 
శ్రీరంగరామానుజ జీయర్ సాేమి వ్యరు సరళమైన తెలుగు భాషలో చతుసూూత్రి విషయములను సంభాషణా 
రూపముగా "ఆయనెవరు నేనెవరు అద్వమిటి" అను చకకని గ్రంథరూపమున అందించి యునాిరు.  
ఆ ప్పసికములలో నాకు అరథమయినట్లుని కొనిి విషయాలను ఈ చినిి ఈ-పతిములో పందుపరచడం జరుగుతంది. 

ఇది చాలా దుసాూహసమైన ప్రయతిమైనా, ఎల్ కే జీ ప్పసికము వలె శ్రీభాషేము అంటే కొంచెం అవగాహన 

కలగడానిక్త ఉపయోగపడవచుిననే ఉద్వదశేముత కొందరు పెదదలు, శ్రేయోభిలాషులు ఆమోదమును తెలిపి 

ప్రోతూహంచేరు. వ్యరందరకీ కృతజాతలు.  
ఈ ప్పసికములో కూడా సంభాషణా రూపముగా కలిుంచబ్డినది. ఇందులో పాత్రలు కేవల కలిుతాలు. అనేథా భావించ 
వలదని మనవి.  



ఇందులో చతుసూూత్రి భాగములో పూరే పక్షమును "నేను" అనే పాత్ర, సిద్ఘధంత భాగానిి "అమమ" అనే పాత్ర 

నిరేహంచినట్లుంట్లంది. ఈ చతుసూూత్రి తరువ్యత భాగములో "సిద్ఘధంత భాగము" "మామయే" అను పాత్ర చేత 
నిరేహంచబ్డినట్లుంట్లంది.  
శ్రీభాషేము మొదటి అధాేయప్ప విషయాలు కుుపింగా ఇందులో పందుపరచబ్డినాయి. 
చదువరుల సౌలభేము కొఱకు "చతుసూూత్రి" లో విషయాలు సంగ్రహముగా ఈ క్రంద ఉటింక్తంచడం  జరగంది.  
"చతుసూూత్రి" అంటే "నాలుగు సూత్రములు కలది" అని అరథము. శ్రీభాషేములో మొదటి నాలుగు సూత్రములను కలిపి 

"చతుసూూత్రి" అని అంటారు కద్ఘ.  
ఇందులో మొదటి సూత్రమైన "అథాత బ్రహమ జిజ్ఞాసా" అను సూత్రములో "ఇంక ఇందువలన బ్రహమను తెలుసు 
కొనడము" అంటే "ఎప్పుడు ఎందువలన బ్రహమను తెలుసుకొనడము" అని వివరాలు చెబుతారు.  
భగవద్రామానుజులకు ముందు "అద్వేత సిద్ఘధంతము" ప్రచారములో ఉండేది. ఈ సిద్ఘధంతము ప్రకారము కుుపింగా 
1. బ్రహమ ఒకకటే ఉనిది. అద్వ సతేమైనది. దీనికే జ్ఞానము, చిత్, అనుభూతి, ఆతమ మొదలైన పేరుు ఉనాియి.  

2. బ్రహమ విచారము మీద ఆసక్తి కలిగన తరువ్యత కరమలత పనిలేదు.  
3. అందువలన వేదములలో కరమ కాండ చెపేు శ్రుతులత బ్రహమను తెలుసుకునే వ్యరక్త పనిలేదు.  
4. బ్రహమ నిరేశేష చినామత్రము. అనగా ఏ విశేషములు, గుణములు, ధ్రమములు లేని చైతనేము. శ్రుతులు కూడా 

చివరకు అలాగే చెపేుయి. అందువలన తరువ్యత బ్రహమను నిరేశేషముగ చెపేు శ్రుతులను మాత్రమే పరగణన లోనిక్త  
తీసుకోవ్యలి తపు అంతకు ముందు బ్రహమను సగుణముగా చెపేు శ్రుతులను పరగణనలోనిక్త తీసుకొననకకరలేదు.  



5. ఆ బ్రహమ తపు ఈ కనబ్డుతుని చేతనా చేతనమైన జగతుి  మిథేయే.  
6.కాని ఇవన్ని ఇలా కనబ్డడానిక్త కారణము అవిదే.  

7. ఈ అవిదే "తతివమసి", "ప్రజ్ఞానమ్ బ్రహమ" మొదలైన శ్రుతి వ్యకేముల వలన పోయి, ఈ కనబ్డేదంతా  

బ్రహమ యేనని కేవలము జ్ఞానము తపు జ్ఞాత, జ్ఞాయము అంటే తెలుసుకొనేది, తెలుసుకొనబ్డేది అంటూ ఇలా 

భేద్ఘలు ఉండవన్న అని విషయము అనుభవము లోనిక్త వసుింది. 
8.అలా తాను వేఱుగా లేనని, ఉనిది బ్రహమయే నను అనుభవసిథతి యే మోక్షము.  

9. ఇలా బ్రహమ విచారము చేయడానిక్త సాధ్నా చతుషియము అని నాలుగు విషయాలు అనవసరమన్న చెబుతుంది ఈ 

సిద్ఘధంతము.  
ఈ సిద్ఘధంతానిి అనుసరంచే వ్యరు బ్రహమ గురంచి తెలుసుకోవడం ప్రారంభించిన తరువ్యత కరమ విచారము 

అకకరలేదన్న, బ్రహమ విచారము చేయడం వలన బ్రహమ అయిపోతామన్న అనుకునే వ్యరట. 
 భగవద్రామానుజులు అద్వేతములో చెపుబ్డిన పై అంశాలను సంసకరసూి బ్రహమ సూత్ర భాష్యేనిి అందించేరు.  
దీనిలో అంతకు ముందు చెపుబ్డిన అద్వేత పరమైన అంశాలను పూరే పక్షమని అంటారు. వ్యటిని సవరసూి 
వివరంచిన భగవద్రామానుజుల ప్రతిపాదనను సిద్ఘధంతము అని అంటారు.  



మొదటి సూత్రములో భగవద్రామానుజులు విహత కరమలు అవసరమేనని, అయితే కామే కరమలేవైనా అలుమైన, 
అసిథర మైన ఫలాలను ఈయడం వలన అనంతమైన శాశేతానంద్ఘనిి పందడానిక్త బ్రహమ విచారము అవసరమన్న, 
అందుకు సాధ్నా సపికము అని ఏడు విషయాలు అవసరమన్న భగవద్రామానుజులు ప్రతిపాదిసాిరు. వ్యర 
సిద్ఘధంతములో ముఖ్యేంశాలు 
1. ఈ కనబ్డేదంతా సతేమే, అసతేము లేద్ఘ మిథే కాదు. అంటే ఈ కనబ్డే అచైతనేమైన జగత్తి (అచిత్), 
సుర, నర, తిరేక్, సాథవరములనబ్డు జీవుళ్ళూ(చిత్), బ్రహమ -ఈ మూడూ కూడా సతేమైన తతివములే.  
2. జీవుళ్ళూ బ్రహమను ఆ బ్రహమ అనుగ్రహము వలన పందడము  వలన శాశేతానంద్ఘనిి పందగలరు. దీనినే 

మోక్షము అని అంటారు. అలా పందడానిక్త శ్రుతులలో చెపుబ్డినట్లు ఉపాసన అవసరము. వ్యకాేరథ జ్ఞానము వలన 
మోక్షము లభించదు.  
3. సృషిిలో భేదమునిది. 
4. శ్రుతులన్ని ప్రమాణాలే. బ్రహమకు నిరుుణతాేనిి మాత్రము చెపేుశ్రుతులు మాత్రము ప్రమాణము అని అనుకొనరాదు. 

అయితే వ్యటిని సమంగా అంటే చైతనేముని జీవుళూకూ, అచైతనేమైన జగతుినకూ బ్రహమ అంతరాేమిగా ఉండి 

అంటే బ్రహమ వ్యటిని విశిషిముగా కలిగ ఉండడం వలన బ్రహమకు వ్యటిత శరీర, శరీర సంబ్ంధ్మునిదన్న, 
అందువలన బ్రహమ లేని పద్ఘరథము లేదన్న అరథము చేసుకోవ్యలి.  
 



5. భేద జ్ఞానానిక్త కారణము అవిదే అనడం సర కాదు. అసలు అటిి అవిదే ఉండడానిక్త అవకాశము లేదు. జీవుళూ 

అజ్ఞానము బ్రహమ అనుగ్రహము వలన తొలగుతుంది.  
ఈ విషయాలను మొదటి సూత్రములో భగవద్రామానుజులు ప్రతిపాదిసాిరు. దీనినే "సిద్ఘధంతము" అని అంటారు. 
ఈ విధ్ముగా శంకర భగవతాుదుల ముందు నుని వేద బాహేములై పరమాతమయే లేదను బౌద్ఘధది నాసిిక 

మతములచేత ప్రభావితులైన ప్రజలను వేదముల ప్రకకకు ద్ఘర మళ్ూంచి, శంకర భగవతాుదులు పరమాతమ యొకక 

అసిథతాేనిి ప్రతి పాదించిన తరువ్యత, భగవద్రామానుజులు వ్యరు ప్రారంభించిన పనిని సంసకరంచి సుసంపనిము 

చేసేరని కొంతమంది పెదదలు చెబుతారు.  
కేవలము శాంకరాద్వేతమే కాక ఆర్యజులలో నుని ఉపాధి వలన కలుగు తాతాకలిక భేదమను భాసకరుల, 
పరణామము వలన  కలుగు తాతాకలిక భేదమను యాదవ ప్రకాశుల భేద్ఘభేద వ్యదములు కూడా ఈ సందరభములో 

భగవద్రామానుజుల చేత ప్రసాివించబ్డి, సంసకరంచ బ్డినాయి. 

ఈ భాషేములో భగవద్రామానుజులు తాము పరగణనలోనిక్త తీసికొని ప్రతేక్ష, అనుమాన, శబ్ద ప్రమాణాల ద్ఘేరా 

తన ప్రతిపాదనలను ఈ వ్యద్ఘలలో సాథపిసాిరు. శ్రుతి, సమృతి, ప్పరాణ వ్యకే ప్రమాణాలత మాత్రమే కాకుండా, 
తారకకంగా కూడా నిరదవందేంగా, నిరవదేంగా తన సిద్ఘధంతాలను నిరూపిసాిరు భగవద్రామానుజులు. 



"బ్రహమను తెలుసుకోవడం వలన ప్రయోజనమేమి" యను మీమాంసకులకు సమాధానముగా బ్రహమను పంద్వ 

విధానము, తతఫలమైన మోక్షము గురంచి తెలుసు కోవడం జరుగుతుంది కనుక ఆ బ్రహమను గురంచి తెలుసు కోవడం 

అవసరమే అని విషయానిి నిరాధరసాిరు భగవద్రామానుజులు ఈ సూత్ర భాషేములో. 
ఇంక ఱండవ సూత్రములో బ్రహమ అంటే జగతుియొకక "సృషిి, సిథతి, లయాదులు" నిరేహంచువ్యడు అని 

విషయానిి నిరేచిసాిరు భగవద్రామానుజులు.  
"ఏ కారాేనికైనా కారణము ఉంట్లంది కనుక, ఈ జగతుి అనే కారాేనిక్త బ్రహమ అనే కారణము ఉండాలని మనకు 

అనుమాన ప్రమాణము, తరకము వలన తెలియడం  వలన, బ్రహమను తెలుసుకుందిక్త మఱి శ్రుతుల అవసరము 

ఏమునిది" అని మీమాంసకుల ప్రశికు, కేవల అనుమాన ప్రమాణము వలన, ఈ పనులన్ని ఒకక బ్రహమ వలననే 

జరుగుతాయా, ఆయన వివరాలేమిటి అని విషయాలేమీ అనుమానము వలన తెలియవు కనుక ఆ వైశదేమునకై  

శ్రుతుల వలన బ్రహమ తెలియబ్డునని విషయము మూడవ సూత్రము.  
నాలువ సూత్రములో వ్యదము క్రొతి రకంగా ఉంట్లంది.  
బ్రహమను తెలుసుకొనడం గురంచి విధి, నిష్యధాలు లేకుండా ఉంటే ప్రయోజనము ఉండదు అనే మీమాంసకుల 

వ్యద్ఘనిి "ప్రపంచము ప్రాతి భాసికము, సాధ్న వలన ద్ఘనిని లేనట్లు గురించి అంటే  నిష్పురపంచీకరణము చేసికొని 



మోక్షము సాధించాలనే "భరిృ ప్రపంచ వ్యదము" చేత సమాధానము చెపిుంచి, ద్ఘనిక్త "బ్రహమ సతేము" అని 

"ధాేనము" చేయుట వలన మోక్షము కలుగునను "మండన మిశ్రుల వ్యదము చేత ఉతిరమునిపిుంచి, ద్ఘనిక్త వ్యకాేరథ 

జ్ఞానము వలన మోక్షము కలుగునను శాంకరాద్వేతుల చేత సమాధానము చెపిుంచి, ఇలా పలు వ్యదముల పిదప 

భగవద్రామానుజులు తన సిద్ఘధంతమును "శ్రుతులన్ని" సమనేయము చేసికొని తెలుసుకొనుటకు బ్రహమయే 
ప్రయోజనమని విషయము వివరసాిరు. 
ఈ విధ్ంగా ఈ నాలుగు సూత్రములలో, భగవద్రామానుజులు తన సూత్ర భాషేములో, బ్రహమ ను ఎప్పుడు, 
ఎందులకు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాలి, బ్రహమ అంటే ఏమిటి, ద్ఘనిని ఎలా తెలుసుకోవ్యలి, తెలుసుకొని ఏమి 

చేయాలి, ద్ఘని ప్రయోజనము ఏమిటి అని విషయాలు వివరంచేరనిమాట.  
ప ై విషయాలను క్లు ప్త ంగా సంభాషణా రూప్ములో ప ందుప్రచడం జరిగింది. ఈ చిన్ని ప్రయత్ిములో దొరలిన 

దోషములను విజ్ఞు లల మన్నించి ఆశీరవదించమన్న వినిప్ము. 
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