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బ్రహ్మ సూత్రములు
ఓం సదాశివ సమా ర్ంభం
శంకరాచార్ా మధామాం
అసమదాచార్ా పర్ాంతం
వందే గురు పర్ంపరాం ||
వందే గురు పర్ంపరాం ||
బ్రహ్మ సూత్రములు

పర్షచయం
ఈ లోకంలో జన్మంచిన ప్రతిజీవి - ప్రతిప్రాణి తను
ఎలా సుఖంగా - సంతోషంగా జీవించాలా? అనే ఆలోచన
చేసుత ంద్వ. అందుకు అనుగుణంగా ప్రవర్షతసుతంద్వ. ఇక మానవుడు
బుద్వి జీవి గనుక బుద్వి తో ఎన్నో విషయాలను గుర్షంచి తెలివితో
ఆలోచిస్థతడు.

సుఖంగా

జీవించాలంటే

అనేక

వసుత వులు

కావ్యలి. విషయాలు కావ్యలి. భోగాలు కావ్యలి. అందుకు ధనం
కావ్యలి. ఆ ధనాన్ో సంపాద్వంచటాన్కి ఎన్నో ప్రణాళికలు
వేస్థతడు. చదువుకొన్ ఉద్యాగాలు సంపాద్వస్థతడు. లేదా ఏద్య
ఒక వృతితలో ప్రవేశిస్థతడు. వ్యాపార్ం చేస్థతడు. వావస్థయం
చేస్థతడు.

పర్షశ్రమలు

స్థాపిస్థతడు.

రాజకీయాలలోకి

ద్వగి

పదవులు సంపాద్వస్థతడు. వీలైతే నాాయంగా సంపాద్వస్థతడు.
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వీలు కాకపోతే అనాాయంగా - అధర్మంగా - అమాయకులను
మోసం చేసైనా సంపాద్వస్థతడు. సంపాద్వంచే దాన్తో తృపిత
చందకుండా ఇంకా ఇంకా సంపాద్వంచటాన్కి ఏం చేయాలా?
అన్

ఆలోచిస్థతడు.

మారుస్థతడు,

వృతితన్

ఉద్యాగాన్ో

మారుస్థతడు,

మారుస్థతడు,

ఉనో

వ్యాపారాన్ో
ప్రదేశాన్ో

మారుస్థతడు. లేదా ఈ దేశంలో బాగా సంపాద్వంచటం స్థధాం
కాదన్ మరో దేశాన్కి వెళతడు. క్రొతత క్రొతత ప్రయోగాలుస్నోహాలు

చేసుత ంటాడు.

న్ర్ంతర్ం

అనేిషణ

స్థగిసూ
త నే

ఉంటాడు. తన చుట్ట
ి
ఉనోవ్యర్షలో ఎవరెవరు ఎంతెంత
సంపాద్వంచి,

బాగా

సుఖభోగాలను

అనుభవిసుత నాోరో

గమన్స్థతడు. వ్యర్షన్ అనుకర్షసుత ంటాడు. ఇలా న్ర్ంతర్ం
మానవుడు ప్రయతోలు చేసూ
త నే ఉంటాడు. ఈ ప్రయతోలు
స్థగుతూనే

ఉంటాయి.

ఒకొొకొస్థర్ష

తన

ప్రయతోం

విజయవంతమైనప్పుడు ఆనందడోలికలోో మున్గిపోతంటాడు.
అపజయం

పంద్వనప్పుడు

న్రాశాన్సృహ్లలో

మున్గిపోతంటాడు. జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడో,
అనుకోన్

అవ్యంతరాలు

ఎదురెైనప్పుడో,

కష్టిలలో

మున్గిపోయినప్పుడో, విర్కి త చంద్వనప్పుడో అతడికి అనేకమైన
ఆలోచనలు వసుత ంటాయి.
1. నేనెవర్షన్?
2. ఈ ప్రపంచం ఏమిట్ట?
3. దీన్న్ ఎవరు సృష్ించారు?
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4. ఈ జీవుళళంత ఎకొణిణ ంచి వసుత నాోరు?
5. మర్ణించిన తరువ్యత ఎకొడికి పోతనాోరు?
6. ఈ జీవుళ్ళళ అసలు ప్పటి టం ఎందుకు?
7. ఈ కష్టిలు, దుుఃఖ్యలు పడటం ఎందుకు?
8. అసలు ఈ సృష్ిన్ ఎవరు చేసుత నాోరు? ఎందుకు చేసుత నాోరు?
9. సిర్గ నర్కాలు ఉనాోయా? ఉంటే ఎకొడునాోయి?
10. అసలు మానవులు చేయవలసిన దేమిట్ట?
11. మానవున్ యొకొ అంతిమ లక్ష్యం ఏమిట్ట?
12. పాపప్పణాాలు ఏమిట్ట?
13. మోక్షమంటే ఏమిట్ట? దాన్న్ పంద్వతే ప్రయోజనమేమిట్ట?
14. జనమలనేవి ఉనాోయా?
15. అసలు ఎవరు మనకు మార్గ దర్శకులు?
ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలు మానవున్లో మదులుతూ
ఉంటాయి.

ప్పరుగులా

తొలుసూ
త నే

ఉంటాయి.

వీట్టకి

సమాధ్యనంగానే తతతవశాస్త్రం ప్పట్టింద్వ. వేదాలు, ఉపన్షతత లు
ప్పటాియి. అవే ఈ ప్రశోలకు సమాధ్యనం ఇవ్యిలి. ఇస్థతయి.
అనేకమంద్వ మహాతమలు, తతతవవేతతలు, ఆతమజ్ఞానులు
అనేకర్కాల ఆలోచనలు చేసి, వ్యర్ష వ్యర్ష అభిప్రాయాలను
వెలో డించారు.

అవే

వేరువేరు

మతలు

-

సిదాింతలు

అయినాయి. మానవున్లో కలిగే జిజ్ఞాసకు, వ్యర్ష సందేహాలకు
సమాధ్యనం ఇవిటాన్కి, ఆ మహాతమలు ఎన్నో ప్రయతోలు
చేశారు, చేసుత నాోరు, చేసూ
త నే ఉంటారు.
care@srichalapathirao.com
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ఉపన్షతత లలో ఈ విధమైన చర్చలు, ప్రతిపాదనలు,
అభిప్రాయాలు, సిదాింతలు కన్పిసుత నాోయి. ఉపన్షతత లనేవి
న్జంగా ఒక దేశాన్కో, ఒక జ్ఞతికో, ఒక కాలాన్కో, ఒక
మతన్కో పర్షమితమైనవి కావు. అవి ఈ విశిం మొతతన్కి,
అన్ో జ్ఞతలకు, అన్ో మతలకు, అన్ో కాలాలకు పర్మ
సతాన్ో చాట్ట చపిున వేదాంత శాస్థాలు. వేదాలకు అంతంలో
ఉనో

భగాలు

కనుక

వేదాంతం

అనాోరు.

అసలు

వేదమంత్రాలన్నో ఎలా వచిచనవి?
ప్రాచీనకాలం నుండి భర్తీయులైన ఋష్ప్పంగవులు,
మహాతమలు, సర్ిసంగ పర్షతాగులు, మున్నశిరులు - పర్మ
ప్రశాంతమైన ప్రదేశాలలో, ఏకాగ్రచితతంతో, ప్రగాఢధ్యానంలో
దర్షశంచిన పర్మ సతాలే ఈ వేదమంత్రాలు. వీట్టన్ వ్యరు
వినాోరు. అందుకే వీట్టకి 'శ్రుతలు' అనే పేరు వచిచంద్వ. ప్రతి
మానవుడు తపుక తెలుసుకోవలసినవి గనుక వీట్టన్ 'వేదం'
అనాోరు. వేద అంటే తెలుసుకొనుట.
మొదట్లో
మానవ

వేదమంత్రాలన్నో

జీవితన్ో

తెలుసుకోవలసిన

ఈ

స్థర్ాకం

ఒకొట్టగానే
చేసుకొనుటకు

వేదమంత్రాలన్నో

ఉనాోయి.
తపుక

కుపులుతెపులుగా

ఒకొట్టగా ఉండటంతో మొదట్ట రెండు యుగాలైన కృత త్రేత
యుగాలలోన్ మానవులు తమ ఆయురాాయం అధికంగా
ఉండటం వలో తెలుసుకోగలిగారు. అపుట్ట మానవులు అతాధిక
కాలం జీవించి యుండుటే గాకుండా వ్యరు గొపు మేధ్యశకి త
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గల బుద్వి మంతలు గనుక వేదమంత్రాలను అధాయనం చేసి,
అర్ా ం

చేసుకోగలిగారు. కాన్న దాిపర్యుగం వచేచసర్షకి

మానవుల ఆయురాియం 200 సం||లకు పడిపోయింద్వ. కనుక
వ్యర్షకి ఈ వేదమంత్రాలను - వ్యట్ట అరాాలను తెలుసుకోవటం
అస్థధామయిాంద్వ. అందుకే దాిపర్యుగం చివర్షలో జన్మంచిన
వ్యాసుడు ఈ వేదమంత్రాలన్ోంట్టన్ ఒక క్రమపది తిలో 4
వేదాలుగా విభగించాడు. ఇలా వేదాలను విభగించాడు గనుక
ఆయన 'వేదవ్యాసుడ'యాాడు. ఆ నాలుగు వేదాలే ఋగేిదం యజుర్విదం - స్థమవేదం - అధర్ిణవేదం. సృష్ి , సిాతి, లయం,
అధరుిడు అనే ఆధ్యర్ంగా తిర్షగి ఈ నాలుగు వేదాలను
ఒకొొకొొ దాన్న్ మళ్ళళ 4గా విభగించాడు. అవే 1. సంహిత: మంత్రభగం. భగవంతడు ఎకొడో ఉనాోడనే
భవనతో ఆయనను సుత తించే స్తతత్ర పాఠాలు ఇందులో
ఉనాోయి.
2. బ్రాహ్మణములు: భగవంతడు ఎదురుగా ఉనాోడనే భవనతో
చేస్న పూజ్ఞద్వకాలు యజ్ఞాయాగాదుల మంత్రాలు ఇందులో
ఉనాోయి.
3.

ఆర్ణాకాలు:

ఉపాసనకు

సంబ్ంధించిన

విషయాలు.

భగవంతడు న్నలోనే ఉనాోడనే భవనతో చేస్న ఉపాసనలు
ఇందులో ఉనాోయి.

care@srichalapathirao.com

7
+91 8008539770/9538858115

ఆధ్యా త్మి క ా
జ్ఞ న

www.srichalapathirao.com

పీఠం

4. ఉపన్షతత లు: ఇవే పర్మాతమ తతతవన్ో యదార్ా ంగా
తెలియజేస్నవి.

భగవంతడు

న్నవేనన్

తెలియజేస్న

జ్ఞాన

భండాగారాలే ఇవి
ఈ
శిర్సుులు'

చివర్షభగమైన
అంటారు.

ఉపన్షతత లనే

పర్షపకిస్థధకులైన

'వేదాలకు

వ్యర్షకి

జీవిత

పర్మలక్ష్యమైన మోక్షాన్ో పందాలంటే ఈ ఉపన్షతత లే
కీలకం. ఎన్నో వేల సంవతురాల నుండి ఎన్నో ఆటుపోటులకు
తటుికొన్ న్లిచిన వేదాంతశాస్థాలే ఈ ఉపన్షతత లు.
ఐతే కాలం గడిచిన కొదీా ఈ ఉపన్షతత లకు అర్ా ం
చపుటంలో అభిప్రాయభేదాలు ప్రార్ంభమైనవి. దాన్తో ఈ
ఉపన్షతత లను ప్పర్సొర్షంచుకొన్ వేరువేరు అభిప్రాయలు,
వేరువేరు వ్యదాలు, వేరువేరు మతలు బ్యలుదేరాయి.
ఎవర్షకి తోచిన అర్ా ం, ఎవర్షకి అనుకూలమైన అరాాన్ో వ్యరు
కలిుంచుకునాోరు.

ఒకర్ష

అభిప్రాయాలను

ఒకరు

ఖండించుకుంట్ట ఎంతో గందర్గోళాన్ో సృష్ించారు. దాన్తో
అసలు విషయం మరుగునపడి మా మతం గొపుదంటే మా
మతం గొపుదనే సంకుచిత భవ్యలు బ్యలుదేరాయి.
ఇలా

వచిచనవే

దెైవతం,

విశిష్టిదెైవతం,

అదెైవతం,

దెైవతదెైవతం, శె ైవవిశిష్టి దెైవతం, వీర్శె ైవ విశిష్టిదెైవతం,
శుదాిదెైవతం - మొదలైన సిదాింతలు.
ఈ సిదాింతలను ఆధ్యర్ం చేసుకొన్ అనుకూల
ప్రతికూల వ్యదులు ఎందరో బ్యలుదేర్ష విషయాన్ో ఇంకా
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సంకిో షిం చేసుత నాోరు. వీర్వ దేహాతమ వ్యదులు, ఇంద్రియాతమ
వ్యదులు, మన్నతమవ్యదులు, బుదాిాతమవ్యదులు, చారాికులు,
నాసితకులు, బౌదుిలు, శూనావ్యదులు, వెైశేష్కులు, స్థంఖ్యాలు,
యోగులు, యోగాచారులు - మొదలైనవ్యరు.
వీర్ంత కలసి ప్రజలలో అనెైకాతను పంచేశారు.
ఒకర్షన్ చూస్నత ఒకర్షకి దేిషం కలిగే సిాతిన్ కలిుంచారు.
పర్మార్ా ం ప్రకొకు నెటి బ్డింద్వ, పాండితాం ముందుకొచిచంద్వ.
వితండవ్యదాలు

బ్యలుదేరాయి.

ఫలితంగా

స్థమానా

మానవున్కి ఈ ఉపన్షతత లు మార్గ ం చూపలేన్ పర్షసిాతి
దాప్పర్షంచింద్వ. ఇందువలో మానవ జ్ఞతికి గొపు నషి ం
వ్యట్టలుోతనోద్వ.
అంతేకాదు

ఈ

ఉపన్షతత లు

అనేకం

ఉనాోయి.

నాలుగు వేదాలలోను కలిపి 1180 ఉపన్షతత లునాోయి.
ఋగేిదంలో 21 శాఖలునాోయి.
యజుర్విదంలో 109 శాఖలునాోయి.
స్థమవేదంలో 1000 శాఖలునాోయి.
అధర్ిణ వేదంలో 50 శాఖలునాోయి.
మొతతం 1180 శాఖలు - 1180 ఉపన్షతత లు.
వీట్టలో కొన్ో దెైవత ఉపన్షతత లుగా, కొన్ో అదెైవత
ఉపన్షతత లుగా

కన్పిస్థతయి.

కొన్ో

శె ైవ

సంబ్ంధ

ఉపన్షతత లుగా, కొన్ో వెైషణవ సంబ్ంధ ఉపన్షతత లుగా
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కన్పిస్థతయి. ఇక ఒక ఉపన్షతత లో చపిున విషయాన్కి
విరుది ంగా మరొక ఉపన్షతత లో చపిునటుో కన్పిసుత ంద్వ.
వీట్టన్
అనుకూలమైన
వ్యాఖ్యాన్ంచటం

సమనియం

చేయలేక,

చేయక

-

భవ్యన్ో

వ్యరు

తీసుకొన్

జర్షగింద్వ.

దాన్వలో

మర్షంత

గజిబిజి

అరాాన్ో

ఎవర్షకి

ఏర్ుడింద్వ. స్థమానా మానవులు ఈ ఉపన్షతత లన్ోంట్టన్
చద్వవి,

అర్ా ం

చేసుకొన్,

సమనియం

చేసుకొన్

ఒక

అవగాహ్నకు రావ్యలంటే ఒక జీవితకాలంలో స్థధామయ్యా
విషయం కాదు.
ఇలాంట్ట

పర్షసిాతలలో

దాిపర్యుగం

చివర్షలో

దయామయులైన బాదరాయణ మహ్ర్షి (వ్యాసమహ్ర్షి ) ఈ
ఉపన్షతత ల అరాాన్ో సరెైన పది తిలో గ్రహించేటటుో చేయటాన్కి
మోక్షాన్ోవిగల

జ్ఞానాన్ో,

వేదాలను,

ఉపన్షతత లను

పర్షశోధించి, ఈ ఉపన్షత్ మంత్రాలను సమనియం చేసూ
త
సూత్ర రూపంగా ఈ బ్రహ్మసూత్ర ర్చన చేయటం జర్షగింద్వ.
దీన్తో వెైరుధాం తొలగిపోయి ఏకాభిప్రాయం కలుగుతందన్
ఆ మహ్ర్షి భవించాడు.
అయితే ఈ సూత్రాలపై కూడా వేరువేరు భష్టాలు
వచాచయి. బ్రహ్మ సూత్రాలను ఎవరూ సియంగా అర్ా ం
చేసుకోలేరు. అందువలో భషా ర్చనలు జర్షగినవి. ఇపుట్టకీ
అనేక

మంద్వ

భషాకారులు

బ్రహ్మసూత్రాలకు

భష్టాన్ో

వ్రాసూ
త నే ఉనాోరు. శంకరాచారుాల వ్యర్షకి ముందే కొన్ో
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భష్టాలు వచాచయి. శంకరాచారుాల భషాం వచిచన తరువ్యత
దాదాప్ప 10- 12 భష్టాలు వచాచయి. అయితే అన్ోంట్టన్
పర్షశోధించిన మహాతమలు శంకర్భషామే బ్రహ్మసూత్రాలకు
అనుగుణంగా

ఉనోదన్

తేలాచరు.

శంకర్భషాం

బ్రహ్మసూత్రాలకు పర్మ తతుర్ాం అన్ న్గుగ తేలాచరు.
శంకరాచారుాల

వ్యర్షకి

పర్మ

గురువెైన

గౌడ

పాదాచారుాలు తన మాండూకా కార్షకలలో అదెైవతన్కి
ప్పనాద్వ వేయటం జర్షగింద్వ. ఆ ప్పనాద్వ మీదనే శంకరుల
అదెైవత భషామనే భవనం న్లిచి ఉనోద్వ . దీన్న్ బ్ట్టి
శంకరులకు పూర్ిమే అదెైవతం వ్యాపితలో ఉనోద్వ. కనుక
అదెైవతన్కి ఆదుాలు శంకరాచారుాల వ్యరు కాదు. ఆయన
అదెైవతన్ో వ్యాపిత చేసిన మహానుభవులు మాత్రమే.
మన మహ్రుిలు చేసిన కృష్కి, వ్యర్ష మేధ్య శకి తకి,
వ్యర్ష పర్షశీలనా శకి తకి పాశాచతాలు ఆశచర్ాపోతనాోరు. వేదం
చపిున మారాగన్ో అనుసర్షసూ
త షడా ర్శనాలు వచాచయి. ఇవి
విచార్ణలో కొంతమేర్కు ఉపకర్షస్థతయి. అసలు వేదాంత చర్చ
అంత షడడ ర్శనాలలోనే ఉనోద్వ.
షడా ర్శనాలు:
1. వెైశేష్క దర్శనం - కర్త కణాదమహ్ర్షి .
2. నాాయ దర్శనం - కర్త గౌతమమహ్ర్షి .
3. స్థంఖా దర్శనం - కర్త కపిలమహ్ర్షి .

(కర్మకాండ)

4. యోగ దర్శనం - కర్త పతంజలి మహ్ర్షి .
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5. పూర్ిమీమాంస - కర్త జైమిన్ మహ్ర్షి .
6. ఉతతర్మీమాంస (బ్రహ్మ సూత్రములు) - కర్త వేదవ్యాస
మహ్ర్షి (జ్ఞానకాండ)
పైన పేరొొనో 5 దర్శనాలు ఆగినోటట నుండి ఉతతర్
మీమాంస ప్రార్ంభమైంద్వ. అంటే 5 దర్శనాలను పర్షశీలించి,
విశేో ష్ంచి,
సూత్రర్చన

గ్రహించి
చేయటం

వేదవ్యాసుడు
జర్షగింద్వ.

ఉతతర్
దీన్

మీమాంస
పర్మగమాం

పర్బ్రహ్మమే - జీవనుమకి తయ్య - మోక్షమే.
వేదాంత శ్రవణం - పాపహ్ర్ణం అనాోరు. ఎందుకు?
న్నవు బ్రహామన్వి అనే మాటను పదేపదే వినటం వలో న్నలో ఆ
బ్రహ్మభవన సిార్పడుతంద్వ. కనుక వినాలి. ఏకాగ్రచితతంతో,
భకి తతో, శ్రది తో - శ్రవణం చేయాలి.
బ్రహ్మసూత్రములు అంటే? బ్రహ్మమును గూర్షచ సూత్ర రూపంలో
వివర్షసుత నోద్వ కనుక ఈ గ్రంధమును బ్రహ్మ సూత్రములు
అనాోరు.
ఏమిటవి? బ్రహ్మతతతవన్ో వివర్షంచేవే ఈ బ్రహ్మ సూత్రములు.
వివిధ నామములేవి? 1. ఉతతర్ మీమాంస. 2. వేదాంత
మీమాంస. 3. వేదాంత సూత్రములు.
ఎందుకు చపాురు? మానవుడికి ఎలో ప్పుడూ ఆనందం కావ్యలి.
ఇషి మైన దాన్న్ పంద్వతే ఆనందం. ఇషి ం లేన్ వ్యట్టన్
తొలగించుకుంటే ఆనందం. సుఖ్యలను పంద్వతే ఆనందం.
కష్టిలను,

దుుఃఖ్యలను

తొలగించుకుంటే

ఆనందం.

(i)
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ఆనందం కోసం కొందరు మణులను, ర్తోలను ఆశ్రయిస్థతరు.
ఫలానా జ్ఞతిరాయిన్ ధర్షస్నత, ఫలానా రుద్రాక్షను ధర్షస్నత,
నవర్తోలు పద్వగిన ఉంగర్ం ధర్షస్నత మంచి ఫలితం,
సిర్షసంపదలు,

ఆనందం

అన్

చపుగా

వ్యట్టన్

సంపాద్వంచుకుంటారు కొందరు.
(ii) ఆనందం కోసం కొందరు మంత్రాలను ఆశ్రయిస్థతరు.
ఫలానా మంత్రం వలన కార్ాసిద్వి కలుగుతందన్, ఆనందం
కలుగుతందన్ చపితే ఆ మంత్రాన్ో ఉపదేశం పంద్వ
జపస్థధన స్థగిస్థతరు.
(iii) మర్ష కొందరు ఆనందం కోసం ఓషధులను ఆశ్రయిస్థతరు.
ఫలానా ఓషధిన్ సంపాద్వస్నత - ఫలానా ఔషధ్యన్ో స్నవిస్నత
ఆనందం అనగానే ఆ వెైప్పకు అడుగులు వేస్థతరు.
(iv) మర్ష కొందరు ఆనందం కొర్కు న్నములు, వ్రతలు,
పూజలు మొ||న వెైద్వక కర్మలను ఆశ్రయిస్థతరు. భకి తతో వ్యట్టన్
ఆచర్షస్థతరు.
(v) మర్షకొందరు ప్పరాణాలను, ఇతిహాస్థలను శ్రవణం
చేస్థతరు. కొందరు స్థధనలు చేస్థతరు. కొందరు కర్మలు చేస్థతరు.
అయితే ఈ విధమైన కర్మల వలో తతొలిక ఆనందం
కలగవచుచ గాన్, శాశితమైన - అఖండమైన - అనంతమైన
ఆనందం కలగదు. పైగా ఈ కర్మల వలో కర్మఫలాలు వస్థతయి.
వ్యట్టన్ అనుభవించటాన్కి జనమలు వస్థతయి. మళ్ళళ ఆ జనమలలో
చేసిన కర్మల వలో లభించే కర్మఫలాలు అనుభవించటాన్కి
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మళ్ళళ మళ్ళళ జనమలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. ఇలా మానవుడు
జనన - మర్ణ చక్రంలో బ్ంధించబ్డతడు.
"ప్రవహించే

నద్వలోన్

ఒక

సుడిగుండం

నుండి

తపిుంచుకొనుటకు మరొక సుడిగుండంలో చికుొకొనే కీటకం
లాగా" మానవుడు కర్మబ్ంధంలో చికుొకొన్ దార్ష తెనుో గానక
అలమట్టంచి పోతనాోడు. ఇలా కర్మబ్ంధంలో చికుొకొన్
బ్యటపడలేక

-

బ్యటపడాలనే

తపనతో

తపించే

మానవున్కి తరుణోపాయం ఒకొటే. అదే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ో పంద్వ,
ఆ

బ్రహ్మమును

నేనే-

'బ్రహ్ైైవ్యహ్ం'

అనే

అనుభూతిన్

పందటం మాత్రమే. తన యదార్ా సిరూపమైన 'ఆతమను బ్రహామన్ో' మర్చి దేహ్ మన్నబుదుిల తదాతమాంతో 'జీవుణిణ ' అనే
భ్రమలో

ఉండి,

సుఖదుుఃఖ్యలననుభవిసూ
త ,

జననమర్ణ

చక్రంలో బ్ంధించబ్డడ మానవుడు తిర్షగి తన సిరూపమైన
'బ్రహ్మముగా' అనుభూతి చంద్వ, బ్రహ్మముగా - సచిచదానంద
సిరూపముగా ఉండిపోవటమే 'మోక్షం'. అదే శాశిత అఖండ - అనంత ఆనందం.
అట్టి మోక్షాన్ో - శాశిత ఆనందాన్ో ఇవిగలిగిన
'జ్ఞానం' ఏద్వగలద్య, అట్టి జ్ఞానాన్ో – ఉపన్షతత లను, వేదాలను
పర్షశీలించి, పర్షశోధించి భగవతువరూప్పలైన బాదరాయణులు
(వేదవ్యాసుల వ్యరు) సూత్రరూపంగా అంద్వంచిన జ్ఞానమే ఈ
బ్రహ్మసూత్రములు. బ్రహామన్ో తెలియజేస్న సూత్రములు గనుక ఇవి
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బ్రహ్మసూత్రములు

అనాోరు.

కనుక

పీఠం

ఈ

బ్రహ్మసూత్రములు

భగవ్యన్

బాదరాయణులు,

ఎందుకు అంటే "మోక్షప్రాపిత" కొర్కే.
బ్రహ్మసూత్రముల ర్చయిత ఎవరు?
బ్రహ్మసూత్ర

ర్చయిత

స్థమానా మానవులకు ఉపన్షతత లనన్ోంట్టన్ అధాయనం చేసి
(శ్రవణం చేసిగాన్, చద్వవిగాన్) సమనియ పర్చుకొన్, ఒక
అవగాహ్నకు రావటం అస్థధాం గనుక దయామయుడైన
బాదరాయణ మహ్ర్షి మొతతం శ్రమనంతట్టన్ తనే ఓరుచకొన్
మనకు

అనుగ్రహించిన

ఉపన్షత్

స్థర్మే

ఈ

'బ్రహ్మసూత్రములు'.
బాదరాయణులే వ్యాసమహ్ర్షి యా? ఆయన వేరు,
ఈయన వేరా? అనే విషయంలో అనేక వ్యద్యపవ్యదాలునాోయి.
పండితలు ఈ విషయాన్ో పర్షశోధిసూ
త , చర్షచసూ
త నే ఉనాోరు.
ఇక

ముందు

కూడా

ఇలా

చర్షచసూ
త నే

ఉంటారు,

వ్యద్యపవ్యదాలు, ఖండన మండనలు స్థగుతూనే ఉంటాయి.
ఈ వ్యద్యపవ్యదాలను, చర్చలను వ్యర్షకే వద్వలేదాాం. ఏద్వ
ఏమైనా వ్యాసమహ్ర్షి తరువ్యతి వ్యర్వ బాదరాయణులు అన్
కొందరు చబుతంటారు. మనకు మాత్రం ఎవరెైనా ఒకటే.
కాకపోతే

బాదరాయణులు

వేరు

అనే

అభిప్రాయాన్ో

స్వికర్షంచినా, వ్యాసమహ్ర్షి ఆ బాదరాయణులను పూన్ ఉండి
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ఈ

బ్రహ్మసూత్ర

ర్చన

స్థగించటం

జర్షగింద్వ

పీఠం

అన్

సర్షపటుికుందాం. లేదా వ్యాసున్ యొకొ మర్షయొక పేర్వ
బాదరాయణుడు అనుకుందాం. అలా బాదరాయణ వ్యాసులు అందాం. ఐతే - బ్రహ్మసూత్ర ర్చయిత వేదవ్యాసుడే అనేద్వ
అతాధికుల అభిప్రాయం. అదే మనకూ అంగీకార్యోగాం. అలా
అంగీకర్షంచినందున

మనకు

నషి ం

ఏమీలేదు.

ఇంతట్ట

మహ్తతర్ గ్రంధం ర్చించటం - తపోన్ధి, ఆగత అనాగత
జ్ఞానన్ధి, విష్ణణరూప్పడు, అష్టిదశ ప్పరాణ గ్రంథకర్త, లక్ష
శోోకాల మహాభర్త గ్రంథకర్త, అకళంక చర్షతడు, విశాల
బుద్వి , బ్రహ్మన్ధి, వేదవేతత, వేదాలను విభగించగల పర్మజ్ఞాన
సిరూప్పడు అయిన వేదవ్యాసున్కి తపు అనుానకు స్థధామా?
అన్ మనకు అన్పించక మానదు. కనుక బాదరాయణ
వ్యాసులు ఒకొర్వ అందాం.
ప్రస్థానత్రయం
ప్రస్థానత్రయం లోన్ద్వ బ్రహ్మసూత్రములు, బ్రహ్మసూత్రములు
ప్రస్థానత్రయంలో

ఒకట్ట.

ఉపన్షతత లు,

బ్రహ్మసూత్రములు,

భగవదీగ త - ఈ మూడింట్టన్ ప్రస్థానత్రయం అంటారు.
ప్రస్థానం అంటే మార్గ ం అన్ అర్ాం. పద్వమంద్వ నడిచే
మార్గ ం

ప్రస్థానం.

మార్గ ం

ఉంటే

గమాాన్ో

చేర్వచుచ.
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మానవులందర్ష పర్మగమాం - లక్ష్యం మోక్షమే. గమాం
ఒకొటే. కాన్న ప్రస్థానాలు మాత్రం 3. న్జంగా ప్రస్థానాలు కూడా
మూడు కాదు. ఒకొటే. అదే జ్ఞానం. జ్ఞానమార్గ ం. మూడు
గ్రంధ్యలను చపాురు గనుక త్రయం - మూడు అనాోర్వ గాన్
మూడు గ్రంధ్యలు చపిునద్వ జ్ఞానానేో - ఆతమజ్ఞానానేో బ్రహ్మజ్ఞానానేో.
ఈ జ్ఞాన మార్గ ంలో - ఈ ప్రస్థానంలో - ఈ
ప్రయాణంలో 3 గ్రంధ్యలు 3 మజిలీలు అంటే సర్షపోతంద్వ.
(1) ప్రస్థానత్రయంలో మొదట్ట ప్రస్థానం - 'ఉపన్షతత లు'. దీన్నే
'శ్రుతి ప్రస్థానం' అనాోరు. అంటే శ్రవణం చేయవలసినద్వ అన్
అర్ా ం. ఉపన్షతత లను 'శ్రవణం' చేయాలి.
(2) ప్రస్థానత్రయంలో రెండవ ప్రస్థానం - 'బ్రహ్మసూత్రాలు'
దీన్నే 'తర్ొ ప్రస్థానం' అనాోరు. అంటే మననం చేయవలసినద్వ.
ఈ బ్రహ్మసూత్రాలను 'మననం' చేయాలి. తర్షొంచాలి. విచార్ణ
చేయాలి. సిార్ భవనకు రావ్యలి.
(3) ప్రస్థానత్రయంలో మూడవ ప్రస్థానం - 'భగవదీగ త' దీన్నే
'సమృతిప్రస్థానం' అనాోరు. సమృతలు అంటే ధర్మ శాస్థాలు,
ఇతిహాస్థలు, ప్పరాణాలు, షట్ శాస్థాలు, వేదాంగాలు మొ||నవి.
వీట్టలో నునో విషయాలనన్ోంట్టన్ సమృతికి తెచుచకొన్ చపిునద్వ
భగవదీగ త గనుక దీన్న్ సమృతి ప్రస్థానం అనాోరు. సమృతి ప్రస్థానం
అనాోరు గనుక ఈ భగవదీగ తలోన్ విషయాలను మర్ల మర్ల
సమృతికి

తెచుచకొన్,

మరొక

ఆలోచన

మనసుులోన్కి
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రాన్నయకుండా న్ర్ంతర్ము ఆతమచింతన యందు ఉండాలి.
దీన్నే

న్ధిధ్యాసనము

అనాోరు.

అంటే

ఉపన్షతత లను

గురుముఖత 'శ్రవణం' చయాాలి. బ్రహ్మసూత్రాలను వినో దాన్న్
మర్ల మర్ల చింతన చయాాలి. అంటే మననం చయాాలి.
భగవదీగ తను
చయాాలి

అనామైన
అన్

ఆలోచన

పదా లు

రాకుండా

చబుతరు.

న్ధిధ్యాసన

ఇంకా

చపాులంటే

ఉపన్షతత లను

తెలుసుకుంటే

శ్రవణం

చేసినటుో,

బ్రహ్మసూత్రాలను

తెలుసుకోవటం

మననం.

భగవదీగ తను

తెలుసుకోవటం న్ధిధ్యాసనం- ఆచర్ణ అవుతంద్వ. కనుక ఈ
ప్రస్థాన త్రయాన్ో తెలుసుకుంటే శ్రవణ మనన న్ధిధ్యాసనలు
చేసినటేో అవుతంద్వ. ఉపన్షతత లలోన్ మంత్రాలను మననం
చేసూ
త

బ్రహ్మసూత్రాలను

చపుటం

జర్షగింద్వ.

అంటే

-

"ఉపన్షతత లను నెతిత కెతత కొన్, మన తలలోకి ఎకిొంచటాన్కి
వేదవ్యాసుడు బ్రహ్మసూత్రాల దాిరా ప్రయతోం చేశాడు" - అన్.
అంటే - ఉపన్షతత ల మననమే బ్రహ్మసూత్రాలు.
ఈ ప్రస్థానత్రయాన్ో న్ర్ంతర్ం చింతన చేయటం
వలో నే మనకు మోక్షం లభిసుత ంద్వ అనేద్వ పదా ల అభిప్రాయం.
మన మహాప్రస్థానం ముగిస్నలోగా ప్రస్థాన త్రయాన్ో అధాయనం
చేసి,

అవగాహ్న

మానవ

జనమ

త్రయంలోన్
బ్రహ్మసూత్రాలు

చేసుకొన్,

స్థర్ాకం.
ఉపన్షతత లు

అనుభూతిన్

జనమ

పందగలిగితే

ధనామైనటేో .

పర్షపకిస్థధకుల

జిజ్ఞాస్థపరులకన్,

భగవదీగ త

ఈ

ప్రస్థాన
కొర్కన్,

స్థమానుాల
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కొర్కు

-

గృహ్సుాల

బ్రహ్మసూత్రములు

కొర్కు

చాలా

అన్

కిో షిమైన

చబుతరు.
గ్రంధం

పీఠం

వీట్టలో

గనుక

జన

స్థమానాంలో లేదు. (మన అదృషి ం ఏమంటే అతి ముఖామైన
మాండూకోాపన్షతత తో సహా 7 ఉపన్షతత లను వివర్ంగా సంపూర్ణ ంగా తెలుసుకునాోం. భగవదీగ తను ఎంతో వివర్ంగా విశేో షణాతమకంగా - ఉపమాన సహితంగా, ప్రతి శోోకారాాన్ో
బుద్వి కి

అంద్వంచాం.

తెలుసుకోబోతనాోం.

ఇప్పుడు
దీన్తో

బ్రహ్మసూత్రాలను
ప్రస్థానత్రయాన్ో

కూడా

అధాయనం

చేసినటేో )
సూత్రములంటే ఏమిట్ట?
శోో||

అలాుక్షర్ మసంద్వగి ం, స్థర్వద్విశితో ముఖం|
అస్తతభమనవదాంచ, సూత్రం సూత్ర విద్య విదుుః||

1. అలాుక్షర్ం: తకుొవ అక్షరాలు కలిగి ఉనోద్వ,
2. అసంద్వగి ం: సందేహాలకు తవు లేకుండా ఉండేద్వ,
3. స్థర్వత్: సర్ి శాస్త్రముల స్థర్ంగా ఉండేద్వ,
4.విశితోముఖం:

జ్ఞానాన్కి

అవసర్మైన

అన్ోంట్టన్

(బ్హుముఖంగా) చపేుద్వ,
5. అస్తతభం: పలుో మాటలు, అనవసర్మైన మాటలు లేన్ద్వ,
6. అనవదాంచ: ఏ విధమైన ద్యష్టలు లేన్ద్వ - అంటే మరొకరు
ఎవరూ తప్పు పటి టాన్కి వీలులేకుండా ఉండేద్వ.
ఈ 6 లక్షణాలు ఉనో వ్యకాాలను సూత్రం అంటారు.
ఇలాంట్ట

సూత్రాలతో

కూడియునోద్వ

గనుకనే

వీట్టన్
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పీఠం

బ్రహ్మసూత్రములు అనాోరు. ఇంకా వేర్వ వేర్వ పేరుో కూడా
ఉనాోయి.
ఈ

గ్రంధం

ప్రధ్యనంగా

బ్రహ్మమును

గుర్షంచిన

చింతనను తెలుప్పతనోద్వ గనుక 'బ్రహ్మ సూత్రములు' అనాోరు.
వేదాంత విషయాలకు సంబ్ంధించినద్వ గనుక 'వేదాంత
సూత్రములు'

అనాోరు.

ఆతమకు

ఉపాధి

శరీర్మే

గనుక

ఆతమజ్ఞానాన్ో తెలియజేస్న సూత్రాలను ' శారీర్క సూత్రములు'
అన్ కొందరు అంటునాోరు. ఈ చింతన పూర్ిమీమాంసకు
చంద్వనద్వ కాదు గనుక, దాన్ తరువ్యతద్వ గనుక 'ఉతతర్
మీమాంస

సూత్రములు'

అనాోరు.

ఈ

చింతన

సనాాస్థశ్రమమునకు చంద్వన వ్యర్ష నుదేా శించి వ్రాసినద్వ అనే
భవనతో దీన్న్ 'భిక్షుసూత్రములు' అనాోరు.
ఎవరు ఏ విధంగా అనోపుట్టకీ, భవించినపుట్టకీ పర్బ్రహ్మ
సిరూప సిభవ్యలను వివర్షంచిన సూత్రములే ఈ బ్రహ్మ
సూత్రములనుట యందు భినాోభిప్రాయములు లేవు. ఇవి
సూత్రరూపంలో ఉనాోయి గనుక వ్యాఖ్యానములు, భషాములు
అవసర్మైనవి.
భషాములు - వ్యాఖ్యానములు.
బ్రహ్మసూత్రాలకు
త్రిమతచారుాలైన

అనేక
శ్రీ

భష్టాలు

వెలువడాడయి.

శంకరాచారుాలు,

శ్రీ

రామానుజ్ఞచారుాలు, శ్రీ మధ్యిచారుాలు - ముగుగరూ భష్టాలు
వ్రాశారు.
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ముందుగా

శంకర్భగవతుదులవ్యరు

పీఠం

'అదెైవత'

పర్ంగా భషాం వ్రాశారు. అపుట్టకి దెైవత, అదెైవత, విశిష్టిదెైవత
అనే సిదాింతలే లేవు. అప్పుడునోద్వ అభేద వ్యదం, భేదా భేద
వ్యదం, భేదవ్యదం అనే వ్యదాలు మాత్రమే. ఆ తరువ్యత
దాదాప్ప

మూడువందల

రామానుజ్ఞచారుాల
బ్రహ్మసూత్రాలకు

వ్యరు

భషాం

సంవతురాలకు
'విశిష్టి

వ్రాశారు.

దెైవత'
ఆ

శ్రీ
పర్ంగా

తరువ్యత

400

సంవతురాలకు 'దెైవత' పర్ంగా శ్రీ మధ్యిచారుాల వ్యరు
భషాం వ్రాశారు. ఇలా ముగుగరు ఆచారుాలు బ్రహ్మసూత్రాలకు
తమ

తమ

సిదాింతల

(మతముల)

పర్ంగా

భష్టాలంద్వంచారు.
శంకరాచారుాలవ్యర్షకి ముందుకూడా బ్రహ్మసూత్రాలకు
భష్టాలు వ్రాసిన వ్యరునాోరు. దాదాప్ప 10 భష్టాలునాోయి.
అయితే వ్యట్టకి అంతగా ప్రాధ్యనాత లేకుండా పోయింద్వ.
శంకరుల వ్యర్ష భషాం వచేచటపుట్టకి అవి అసలు అదృశామై
పోయాయి. అవి సరాింగీకార్ంగా లేకపోవటం వలో ను,
సూత్రాలకు

భష్టాలను

అంద్వంచలేకపోవటం

వలో ను

అంత
అవి

తృపితకర్ంగా

కనుమరుగపో
ై యినవి.

ఇప్పుడివి ఎంత వెతికినా కన్పించే సిాతిలో లేవు.
ఇక శంకరుల తరువ్యత కాలంలో కూడా దాదాప్ప 10
భష్టాలు వచాచయి. అవి కూడా భేదవ్యదం, భేదాభేదవ్యదం,
అభేదవ్యదం మొ||న అనేక వ్యదాలను ఆధ్యర్ం చేసుకొనే
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వచాచయి. అవి కూడా అంతగా ప్రాచుర్ాంలోకి రాలేదు.
కార్ణం సూత్రాలకు అవి తతుర్ాంగా, సరాింగీకార్ంగా
లేకపోవుటే. వీట్టలో కొన్ో భష్టాలు మాత్రం ప్రచార్ంలోకి
వచాచయి. మొతతం భష్టాలు: ( మనకు అంద్వనంతవర్కు)
1. అదెైవతపర్ంగా శంకరాచారుాల వ్యర్ష 'శారీర్క మీమాంస'
(భషాం)
2. విశిష్టి దెైవత పర్ంగా రామానుజ్ఞచారుాల వ్యర్ష శ్రీ భషాం
3. దెైవత పర్ంగా మధ్యిచారుాల వ్యర్ష 'పూర్ణ ప్రజా భషాం'
4. దెైవతదెైవత పర్ంగా న్ంబారుొల వ్యర్ష భషాం.
5. శె ైవ విశిష్టి దెైవత పర్ంగా శ్రీ కంఠుల భషాం- 'శె ైవ
భషాం' .
6. శ్రీ పతి వ్యర్ష 'శ్రీకర్ భషాం' వీర్శె ైవ విశిష్టి దెైవతం.
7. విజ్ఞాన భిక్షు భషాం. 'విజ్ఞానామృతం' (అవిభగా దెైవతం)
8. భసొరాచారుాల వ్యర్ష భసొర్ భషాం. భేదాభేదం.
9. వలో భచారుాల అణు భషాం. శుదాి దెైవతం.
10.

బ్లదేవ్యచారుాల

వ్యర్ష

గోవిందభషాం-

అచింతా

భేదాభేదం.
ఇలా అనేక భష్టాలు వెలువడాడయి. అయితే అన్ోంట్టన్
పర్షశోధించిన మహాతమలు శంకర్ భషామే సూత్రాలకు
అనుగుణంగా ఉనోదన్ తేలాచరు.
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శంకర్భషాం బ్రహ్మసూత్రాలకు పర్మతతుర్ాం అన్
పండితలు, మహాతమలు న్గుగ తేలాచరు. ఇతర్ భష్టాలన్నో
'శిశువులు' అనాోరు.
ఇక

శంకరాచారుాలవ్యర్ష

భష్టాన్ో

మర్షంతగా

వివర్షసూ
త , ఆయన శిష్ణాలు, ఇతరులు అనేక భష్టాలను
వ్రాశారు. వ్యట్ట వలో నే స్థమానుాలలోకి బ్రహ్మసూత్రాలు వ్యాపిత
చంద్వనవన్

చపువచుచ.

అలా

వెలువడిన

భష్టాలలో

ప్రప్రథమంగా పేరొొన దగినవి (1) శంకరున్ ప్రియశిష్ణాలు పదమ పాదాచారుాల వ్యరు.
'పంచపాద్వక' అను పేర్ శంకరులను అనుకర్షసూ
త అదుుత
గ్రంధ్యన్ో వ్రాశారు. ఆయన కేవలం 4 సూత్రాలపై మాత్రమే
ఎంతో వివర్ణాతమక వ్యాఖ్యానం వ్రాశారు.
దీన్నే 'చతసూుత్రీ' అన్ కూడా అంటారు. ఈ నాలుగు
సూత్రాలపై 4 వ్యలూామ్సు గ్రంధం ఉనోద్వ. కేవలం నాలుగు
సూత్రాలను తెలుసుకుంటే ఏం ప్రయోజనం? అనే సందేహ్ం
కలగవచుచ. అయితే ఈ 4 సూత్రాలను తెలుసుకుంటే 555
సూత్రాలను తెలుసుకునోటేో అన్ ఈ గ్రంధ్యన్ో అధాయనం
చేసిన వ్యరు చబుతంటారు. ఏమైనా ఇద్వ గొపు భషాం అనక
తపుదు.
(2) శంకరాచారుాల వ్యర్ష మరొక శిష్ణాలు, మహా మేధ్యవి
సుర్వశిరాచారుాల వ్యరు కూడా బ్రహ్మసూత్రాలపై భషాం
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వ్రాశారు. అయితే శంకరుల వ్యరు "న్న భషాం ప్రచార్ంలోకి
రాదు. కాన్న న్నవు మరొక జనమ ఎతిత అప్పుడు భషాం వ్రాస్థతవు.
అద్వ

బ్హుళ

ప్రచార్ంలోకి

వసుత ంద్వ"

అనాోడు.

అనోటేో

సుర్వశిరాచారుాల గ్రంధం వ్యాపితలోన్కి రాలేదు. క్రీ||శ|| 840
ప్రాంతంలో సుర్వశిరాచారుాలే వ్యచసుతి మిశ్రున్గా జన్మంచి
మొతతం 555 సూత్రాలకు భషాం వ్రాశారు. అదే భమతీ వ్యాఖా.
అద్వ బ్హుళ ప్రచార్ంలోకి రావటమే గాక దాన్న్ అనుసర్షసూ
త
అనుకర్షసూ
త మర్షకొన్ో భష్టాలు కూడా వచాచయి.
(3) 840 లో వ్యచసుతి మిశ్రా 'భమతీ' వ్యాఖా
(4) దాన్న్ అనుసర్షంచి 13వ శతబ్ి ంలో అమలానందులు
'కలుతరువు' అనే పేరుతో వ్యాఖా వ్రాయగా
(5) ఆ 'కలుతరువు' కు 16వ శతబ్ి ంలో అపుయా దీక్షితలు
'పర్షమళ' అనే వ్యాఖ్యానం వ్రాశారు.
అంటే - శంకర్ భష్టాన్కి వ్యచసుతి మిశ్రా 'భమతి' న్
చపుగా, 'భమతి' న్ అమలానందులు 'కలుతరువు' ను చేశారు.
ఆ కలుతరువుకు 'పర్షమళ' మును అద్వా అపుయా దీక్షితలు
దశద్వశల

వ్యాపింపజేశారు.

అపుయా

దీక్షితలను

కంచి

పీఠాధిపతి రెండవ శంకరులు అన్ ప్రశంసించారు.
(6) ఇక పదమ పాదాచారుాల వ్యర్ష 'పంచ పాద్వక' ను
అనుసర్షసూ
త వివర్ణాచారుాల వ్యరు 'తతతవ దీపన' అనే
వ్యాఖానంద్వంచారు.
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(7) రామానందుల వ్యరు 'ర్తోప్రభ' పేరుతో వ్యాఖ్యానం
వ్రాశారు.
ఇలా

ఎందరో

మహానుభవులు

శంకరుల

భష్టాన్ో

అనుసర్షంచి అనేక వ్యాఖ్యానాలను వెలువర్షంచారు.
ఈ

భష్టాలు,

వ్యాఖ్యానాలు

అన్నో

సంసృతంలో

ఉండటం వలో చాలా కాలం పాటు ఆంధ్రపాఠకులకు అవి
దూర్ంగానే ఉనాోయి. ఈ పర్షసిా తిన్ గుర్షతంచిన, అనుభవించిన
మహాతమలు,

పండితలు,

బ్రహ్మసూత్రాలకు
విశేష్టరాాలతో

వేదవేతతలు

తెలుగులో
వ్యాఖ్యాన

ఎందరో

ప్రతిపదార్ా ,

సహితంగా

అనేక

ఈ

తతుర్ా,
గ్రంధ్యలు

వెలువర్షంచటంతో కంఠంలోత న్నట్టలో ప్రయాణించవలసిన
మనలను

నడుములోత

వర్కు

తీసుకొచాచరు.

వ్యట్టకి

ప్రవచనాలు ఇసూ
త మర్ష కొందరు మహాతమలు మోకాట్ట లోత
వర్కు తీసుకొన్ వచాచరు. ఇక ప్రయాణం స్థఫీగా స్థగించటం
ఆధ్యాతిమక జ్ఞాన పిపాసుల యొకొ, స్థధకుల యొకొ కర్తవాం
అన్ వేర్వ చపునకొర్లేదు.
బ్రహ్మసూత్ర గ్రంధం గుర్షంచి:
(1) బ్రహ్మసూత్రములు సూత్రరూపంలో ఉండటం వలో ను,
విషయం చాలా లోతెైనద్వ గనుకను బ్హు న్గూఢమైనవి. ఇవి
స్థమానుాలకే గాదు ధీమానుాలకు (బుద్వి శాలుర్కు) కూడా
సులభగ్రాహ్ాం కాదు. (సులభంగా అర్ా ం కాదు)
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(2) బ్రహ్మసూత్రము మోక్ష ప్రస్థదకములు. జిజ్ఞాసతో వీట్టన్
పర్షశీలించి, విశేో షణ చేసి, అవగాహ్న చేసుకొన్ ఆచర్ణలో
పటుికుంటే 'మోక్షప్రాపిత' తథాం.
(3) గంభీర్మైన అనేక విషయాలను సూత్రీకర్షంచి మహ్రుిలు
వీట్టన్ మనకు గొపు సంపదగా అంద్వంచారు.
(4) ఇక సూత్రరూపంలో ఉనోద్వ కేవలం బ్రహ్మ సూత్రాలే కాదు,
(a) పతంజలి మహ్ర్షి యోగదర్శనం యోగ సూత్రములు
గాను,
(b) గౌతమ మహ్ర్షి నాాయ దర్శనం నాాయ సూత్రములు
గాను,
(c) కపిల మహ్ర్షి స్థంఖా దర్శనం స్థంఖా సూత్రములు గాను,
(d) కణాద మహ్ర్షి వెైశేష్క దర్శనం సూత్రములు గాను,
(e) పాణిన్ మహ్ర్షి వ్యాకర్ణం వ్యాకర్ణ సూత్రములు గాను,
(f) జైమిన్ మహ్ర్షి పూర్ి మీమాంస ధర్మ సూత్రములు గాను,
(g) నార్ద మహ్ర్షి భకి తన్ నార్ద భకి త సూత్రములు గాను, ఇలా
అనేక మంద్వ మహ్రుిలు తమ తమ గ్రంధ్యలను సూత్రరూపం
గానే అంద్వంచటం జర్షగింద్వ.
ఇంకా ఆపసతంభ సూత్రాలన్, అశిలాయన సూత్రాలన్,
జైమిన్ సూత్రాలన్, వ్యతుయన కామ సూత్రాలన్ అనేక
గ్రంధ్యలు సూత్రరూపంలో ఉనాోయి. ఋగేిదంలో వీర్ష పేరుో
కన్పిస్థతయి.
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ఉపన్షతత ల

స్థర్ం

బ్రహ్మసూత్రములు. అనేక ఉపన్షతత లలో కన్పించే వెైరుదాిాన్ో
సమనియం

చేసి

ఏక

వ్యకాతకు

-

ఏకాభిప్రాయాన్కి

తెచేచటందుకే ఈ బ్రహ్మసూత్ర ర్చన స్థగింద్వ. బ్రహ్మసూత్రాలు
పూర్షతగా ఉపన్షతత లపై ఆధ్యర్పడినవే.
(6)

బ్రహ్మజ్ఞానం

కలగాలంటే

-

సిార్పడాలంటే

బ్రహ్మ

సూత్రాలను అర్ా ం చేసుకోవ్యలి.
(7) బ్రహ్మసూత్రాలను అర్ా ం చేసుకోగలిగితే ఆతమను సంధ్యనం
చేసుకొనే పధితి తెలుసుత ంద్వ. దాన్తో జీవనుమకి త.

(8) బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ో గుర్షంచి అనేక విధ్యలుగా వివర్షంచి
తెలియజేస్న గ్రంధమే ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు. ఈ సూత్రములు
పర్షమాణం (size) లో చినోవి. కాన్న విజ్ఞానాన్కి వచేచసర్షకి
సముద్రమంత పదా వి. అందుకే ఈ సూత్రములకు భషాం
అవసర్మైంద్వ.

ఆ

భష్టాలకు

వ్యాఖ్యానం,

వ్యాఖ్యాన్కి

ప్రవచనాలు అవసర్మైనవి.
(9) అహ్ంవేతిత, శుకం వేతిత, సంజయో వేతిత వ్యనవ్య! అన్
వ్యాసుడు మహాభర్తంలో అనోటుో ఈ బ్రహ్మ సూత్రాలు ర్చించిన

వ్యాసుల

వ్యర్షకి,

భషాం

వ్రాసిన

శంకర్

భగవతుదులకు, ఇంకా అంతట్ట వ్యరెైన బ్హు కొద్వా మంద్వకి
తపు మిగిలిన వ్యర్ందర్షకి ఇవి ఇనుపగుగిగ ళ్ళళ. అంత తేలికగా
మింగుడు పడవు. జిజ్ఞాస, శ్రది , పటుిదల, మేధ్యశకి త గలవ్యర్షకి
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కూడా ఈ ప్రయాణంలో నడక అంత స్థఫీగా - సజ్ఞవుగా
స్థగదు.
ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు అతాంత గహ్న
విషయం. కేవలం జ్ఞాన విషయం. ఇద్వ ర్ంజనకర్ విషయం
కాదు. అంటే విన్నదం కోసం చపిున విషయం కాదు. ఆలోచన
ర్వకెతితంచే విషయం. ర్ంజనకర్ విషయం (విన్నదం కలిగించే
విషయం)

అయితే

బుద్వి కి

శ్రమ

ఉండదు.

హాయిగా

ఎంతస్నపైనా వినవచుచ. కాన్ ఇద్వ గహ్న విషయం - జ్ఞాన
విషయం ఆలోచన ర్వకెతితంచే విషయం గనుక కొద్వా స్నపట్టకే
బుద్వి

విశ్రాంతి కోరుతంద్వ. ర్ంజన దృష్ితో కాకుండా

సతానేిషణ దృష్ితో చపాులనాో వినాలనాో గొపు ఏకాగ్రత
కావ్యలి. ఇలాంట్ట విషయాన్ో చపుటాన్కి ప్రయతిోంచటమంటే
గొపు

స్థహ్సమే.

భగవంతడే

ముందుకు

నెడతడనే

విశాిసంతో - ఆయనపై భర్ం వేసి - ఆయన అనుగ్రహాన్ో
అర్షా సూ
త ఈ స్థహ్సం చేసుత నాోను.
(10)

బ్రహ్మసూత్రములనే

ఈ

గ్రంధం

యొకొ

అంతిమ

ప్రయోజనం ఏమిట్ట? బ్రహ్మమును గుర్షంచి సూత్రరూపంలో తెలియజేసిన ఈ
గ్రంధం ఏమి చబుతనోద్వ?
జీవుడికి బ్రహామన్కి భేదం లేదన్, ఇదా రు ఒకొటే అన్;
అసలు ఇదా రు లేర్న్, సతాంగా ఉనో బ్రహ్మమే అజ్ఞానంలో
జీవుడిగా తనను తను భ్రమపడుతనాోడన్, అజ్ఞానం తొలగితే
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భ్రమ

తొలగి;

తెలుసుత ందన్;

తను

జీవుణిణ

అప్పుడు

కాదన్,

బ్రహ్మమునే

బ్రహ్మముగానే

పీఠం

అన్

ఉండిపోవటం

జరుగుతందన్; అదే మోక్షం అన్ చబుతనోద్వ. ఇలా ఉనోద్వ
బ్రహ్మమేనన్ బ్రహ్మము కనో అనాంగా జీవుడు - జగతత అనేవి
లేనేలేవన్ చపుటాన్కి కావలసిన విచార్ణ ఈ గ్రంధంలో
విప్పలంగా చేయబ్డింద్వ. ఉపన్షతత లన్నో ఈ జీవ బ్రహ్ైైకాతనే
ఘోష్సుత నాోయి.
ఈ
పూర్షతగ

జననమర్ణరూప
విడుదల

సంస్థర్బ్ంధనాల

చందటమే;

విముకి త

నుండి

చందటమే

మానవజీవితం యొకొ పర్మలక్ష్యమన్ బోధించటమే ఈ గ్రంథ
ఉదేా శం. అలా విడుదల పందాలంటే జీవుడు యదార్ా ంగా
బ్రహ్మమే అనే జ్ఞానం కలగాలి. జ్ఞానంతో బాటుగా వెైరాగామూ
కలగాలి. ఈ జ్ఞానం కలగటాన్కి అడుడగా ఉనోదే అవిదా. దీన్నే
అజ్ఞానం అన్, మిధ్యాజ్ఞానం అన్, భ్రంతి అన్, అధ్యాస అన్
అంటారు.
త్రాడును చూచి పాము అన్ భ్రమ పడతం. త్రాడు
సతాం, పాము భ్రమ. ఈ భ్రమనే అధ్యాస అనాోరు. అంటే
ఒకదాన్న్ చూచి దాన్న్ మరొక దాన్గా భవించటమే
అధ్యాస.
పర్మాతమను ప్రపంచంగా, ఆతమను జీవుడిగా భ్రమ
పడుతనాోం. ఈ భ్రమ తొలగితేనే ఉనో దాన్న్ ఉనోటుో
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తెలుసుకోగలుగుతం.
తెలుసుకునోటుో

చీకట్ట

తొలగితేనే

అజ్ఞానం

తొలగితేనే

పీఠం

త్రాడును
బ్రహామన్ో

తెలుసుకోగలుగుతం.
ఆతమనెైన నేను - ఆనంద సిరూపమే అయిన ఆతమనెైన
నేను జీవుణిణ అన్ భ్రమపడుతనోందునే - దేహాన్ో అన్
భ్రమపడుతండటం వలో నే నా భర్ా, నా బిడడ లు, నా యిలుో,
నా డబుబ అనే భవం కలుగుతనోద్వ.
ఈ అహ్ంకార్ మమకారాల (నేను - నాద్వ) వలో నే
దుుఃఖ్యలు. ఈ దుుఃఖ్యలు పోవ్యలంటే అధ్యాస తొలగాలి. నేను
దేహాన్ో అనే దేహ్తదాతమాం తొలగాలి. అందుకే విచార్ణ ఆతమవిచార్ణ. ఈ విచార్ణ కొర్కే బ్రహ్మ సూత్రములు. అలాగే
వెైరాగాం కొర్కు జీవుల గతి అగతలను తెలియజేయటం
జర్షగింద్వ.
గ్రంధపర్షమాణం
'బ్రహ్మసూత్రములు' అనే ఈ గ్రంధము నందు 4 అధ్యాయాలు
ఉనాోయి. అవి1. సమనియాధ్యాయం: ఉపన్షత్ వ్యకా సమనియాన్ో
తెలియజేసుత ంద్వ.

వ్యకాాల

మధా

విరోధ్యన్ో

న్రోధించి

సమనియం చేసుత ంద్వ.
2.

అవిరోధ్యధ్యాయం:-

ఇతర్

అప్రమాణ

సిదాింతలను,

అభిప్రాయాలను ఇతర్ మత సిదాింతలను ఖండిసుత ంద్వ.
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3.

స్థధనాధ్యాయం:-

బ్రహామన్ో

తెలియజేసూ
త

పీఠం

ముకి త

స్థధన్నపాయాన్ో తెలియజేసుత ంద్వ.
4. ఫలాధ్యాయం:- ముకి త సిరూప న్ర్ణ యాన్ో - స్థధన ఫలమైన
మోక్షాన్ో తెలియజేసుత ంద్వ. ఈ విధంగా గ్రంధం మొతతం
నాలుగు అధ్యాయాలైతే తిర్షగి ఒకొొకొ అధ్యాయంలో 4
పాదాలు చొప్పున 4*4= మొతతం 16 పాదాలునాోయి. ఒకొొకొ
పాదంలో కొన్ో అధికర్ణాలు, ఒకొొకొ అధికర్ణంలో కొన్ో
సూత్రాలు ఉనాోయి. మొతతంగా చూస్నత
1. మొదట్ట అధ్యాయంలో 4 పాదాలు, 39 అధికర్ణాలు 134
సూత్రములు.
2. రెండవ అధ్యాయంలో 4 పాదాలు, 47 అధికర్ణాలు 157
సూత్రములు.
3. మూడవ అధ్యాయంలో 4 పాదాలు, 67 అధికర్ణాలు 186
సూత్రములు.
4. నాలుగవ అధ్యాయంలో 4 పాదాలు, 38 అధికర్ణాలు 78
సూత్రములు. ఉనాోయి.
మొతతం 4 అధ్యాయాలు, 16 పాదాలు, 191 అధికర్ణాలు, 555
సూత్రాలు.
వేదముల యందు బ్రహ్మమును గుర్షంచిన జ్ఞానాన్ో
తెలిపే భగములనే 'ఉపన్షతత లు' అంటారు. ఈ ఉపన్షతత లన్నో
కలిపి 'జ్ఞానకాండ' అన్ అంటారు. బ్రహ్మజ్ఞానమే జ్ఞానకాండ.
ఈ

బ్రహ్మజ్ఞానాన్ో

హేత

పూర్ికంగా

పందలేము.
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'అనుభవపూర్ికంగా'

గ్రహించవలసిందే.

అందుకే

పీఠం

దీన్న్

'బ్రహ్మవిదా' అనాోరు. బ్రహామన్ో గుర్షంచి చపిున విదా బ్రహ్మవిదా.
శంకరులు

ఈ

బ్రహ్మసూత్ర

ఉపన్షతత ల నుండి ఎన్నో

భషాంలో

అనేక

మంత్రాలను ఉదహ్ర్షంచటం

జర్షగింద్వ. అవి –
కఠ,

ప్రశో,

ముండక,

ఐతర్వయ,

తెైతిరీ
త య,

ఛంద్యగా,

బ్ృహ్దార్ణాక, శేితశితర్, జ్ఞబాల, కౌషీతకీ మొ||నవి. ఇలా
ఎంతో విసృతమైన పర్షశీలనతో - బ్రహ్మ సూత్రములకు భషాం
ఇవిబ్డింద్వ.
త్రిమత సిదాింతములు:
1) అదెైవతం 2) విశిష్టి దెైవతం 3) దెైవతం అన్ 3 (1) అదెైవతం: "ఏకమేవ్య2దియం బ్రహ్మ నేహ్నానాఽ సిత
కించన" "ఏకమేవ్యఽ ద్వితీయం బ్రహ్మ" లాంట్ట అనేక శ్రుతి
వ్యకాాల

వలో

ఉనోదొకొటే

బ్రహ్మమన్,

బ్రహ్మము

తపు

రెండవదేదీ లేదన్, సృష్ికి పూర్ిం బ్రహ్మం మాత్రమే ఉనోదన్,
ఆ బ్రహ్మము "స ఐక్షత బ్హుస్థాం ప్రజ్ఞయ్యతి" - "ఒకొటే అయిన
నేను అనేకంగా అగుదును" అన్ సంకలిుంచను - అన్
సిదాింతం.
బ్రహ్మము

ప్రపంచంగా

-

జీవుళ్ళళగా

పర్షణామం

చందలేదు మార్షపోలేదు. పాలు పరుగన
ై టుోగా మార్లేదు.
సిశకి తయైన

మాయచేత

ప్రపంచంగా

-

జీవుళ్ళళగా

కన్పిసుత నోద్వ. చీకట్ట కార్ణంగా త్రాడు పాముగా కన్పించినటుో
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పీఠం

- భ్రమగొలిునటుో పర్మాతేమ ప్రపంచంగా - జీవుళ్ళళగా భ్రమ
కలుగుతనోద్వ. దీన్నే వివర్తవ్యదం అంటారు. కనుక అసలు
సతాం బ్రహ్మం ఒకొటే - అద్వితీయం - అదియం.
జీవులు అజ్ఞానం వలో

ప్పట్టిన భ్రంతిచేత తమ

న్జసిరూపాన్ో గ్రహించలేక తమువేర్న్, బ్రహ్మమువేర్న్,
తము అలుులమన్, బ్రహ్మము అధికుడన్ భ్రమపడుతనాోరు.
న్జంగా జీవున్కి - బ్రహామన్కి పార్మార్షా కంగా ఏ
భేదమూ లేదు. కన్పించే భేదం అంత 'బుద్వి ' యనే ఉపాధి
వలో నే. కనుక తతతవమసి మొ||న మహావ్యకాాల విచార్ణచే
కలిగిన జ్ఞానంతో అవిదాాభ్రమను - మాయను అతిక్రమించి
అఖండ సచిచందానంద ఆతమస్థక్షాతొర్ంతో సిసిరూపాన్ో
పంద్వ 'అహ్ం బ్రహామసిమ' అనే అనుభవజ్ఞానాన్ో పంద్వ
బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్ైైవభవతి - బ్రహ్మజ్ఞాన్ బ్రహ్మమే కావ్యలి.
నదులు
నామరూపాలు

ప్రవహించి
వద్వలి

ప్రవహించి

సముద్రమే

సముద్రాన్ో

అయినటుో

చేర్ష

జీవుడు

ప్రయాణించి ప్రయాణించి ఆ పర్మాతమను చేర్ష నామరూపాలు
వదలి ఆ పర్మప్పరుష్ణడే అవుతడు ఇదే జీవబ్రహ్ైైకాం.
(2) విశిష్టి దెైవతం: జీవులు పర్మాతమలో అంశీభూతలు.
పర్మాతమ యొకొ దేహ్ంలో కాళ్ళళ, చేతలు, కళ్ళళ, ముకుొ,
న్నరులాగా ఈ జీవుళళంత పర్మాతమ యొకొ అంగాలు.
జీవులతో కూడియునో పర్మాతమ ఒకొడే. ఏకమేవ్యఽద్వితీయం
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బ్రహ్మ అంటే ఇదే. జీవుళ్ళళ - పర్మాతమ కలసి అంత ఒకొటే
అన్.
పర్మాతమలో
సితంత్రించటం

చేత

జీవ్యతమలునాోయన్,
సుఖదుుఃఖ్యలకు

జీవ్యతమలు

లోనవుతనాోయన్

కనుక పర్మాతమ యందు (భకి త - శర్ణాగతి) ప్రపతిత చేత, శుద్వి
చేయబ్డడ

బుద్వి

వలో ,

భగవదా ర్శనం

చేసి,

సిసిరూప

ఆవిరాువ్యన్ో పంద్వ, వెైకుంఠాన్ో చేర్ష, విష్ణణవు పర్ాంకమున
బ్రహామనందాన్ో పందుతర్న్ ఈ సిదాింతం. (ఈ భకి తతో
జ్ఞానమార్గ ంలో ప్రవేశం)
(3) దెైవత సిదాింతం : జీవుళ్ళళ వేరు, పర్మాతమ(భగవంతడు)
వేరు. జీవుళళంత మహాప్రళయం లో భగవంతన్ ఉదర్ంలో
ఉండి తిర్షగి సృష్ి జర్షగే ప్రార్ంభంలో కర్మ ప్రేర్షతలై ప్పడుతూ
ఉంటారు. సంస్థర్ బ్ంధంలో చికిొన జీవుడు కర్మల చేత ముకి త
కలగదన్ తెలుసుకొన్, బ్రహ్మన్ష్ణుడైన గురువును సమీపించి,
యదార్ా జ్ఞానాన్ో పంద్వ తన హ్ృదయ పదమము నందు
పర్మాతమను 'బింబ్' రూపంగా దర్షశంచి అన్షి

సంచిత

కర్మలనన్ోంట్టన్ నాశనం గావించుకున్ చివర్ష దేహ్ం నుండి
బ్యటపడి హిర్ణాగర్ు (బ్రహ్మ) లోకంలో ఉండి బ్రహామండం
అంత లయమైనప్పుడు బ్రహ్మదేవున్తో గూడ విర్జ్ఞ నద్వలో
స్థోనం చేసి సూక్ష్మశరీర్ం నుండి విముకి త చంద్వ శేితదీిప
వ్యసుడైన

వ్యసుదేవమూర్షతన్

సందర్షశంచి,

భగవంతన్
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స్థన్ోధాంలో

ఉపాసన

చేసూ
త

ఉంటాడు.

వీరు

పీఠం

మర్ల

జన్మంచరు.
అయితే ముకుత లలో ఉతతమ - మధామ - అధమ అన్
భేదాలను అంగీకర్షస్థతరు. అలాగే వ్యరు పందే బ్రహామనందంలో
కూడా భేదాలను అంగీకర్షస్థతరు.
ముకి త చంద్వన జీవులు శ్రీహ్ర్ష లోపల, వెలుపల
సిరూప

దేహ్ంతో

గాన్,

లీలాగృహీత

శుది

సతాతమక

దేహ్ంతో గాన్ సంకలుమాత్రం చేత సిద్వి ంచే ద్వవాభోగాలను
యోగాతనుస్థర్ంగా అనుభవిసూ
త ఉంటారు.
ఈ 3

మత

సిదాింతలు

గాక

ఇంకా అనేక

సిదాింతలు బ్యలు దేరాయి. ఇక ముందు అనేకం వస్థతయి.
వీట్టవలో కావలసినంత గందర్గోళం ఏర్ుడి అసలు విషయం
మరుగునపడి పోవటం జరుగుతంద్వ.

మనకు

బ్రహ్మవిచార్ణయ్య ముఖాం. కనుక బ్రహ్మ విచార్ణ కొర్కు
బ్రహ్మసూత్రాలను ప్రార్ంభిదాాం. తెలుసుకుందాం. బ్రహ్మసూత్ర
గ్రంధ్యన్ో - దాన్కి శంకరుల శారీర్క మీమాంస్థ భష్టాన్ో
ఆధ్యర్ం చేసుకొన్ విచార్ణ స్థగిదాాం.
బ్రహ్మసూత్రాలను

అవగాహ్న

చేసుకొనేందుకు

శంకరులవ్యరు ముందే మనకు ఎంతో మేలు చేశారు.
ఎలా? తతతవబోధ,

వివేక

చూడామణి,

అపరోక్షానుభూతి,

దక్షిణామూర్షత స్తతత్రం, ఆతమబోధ మొ||న ప్రకర్ణ గ్రంధ్యలను
ముందుగానే ప్రస్థద్వంచి శంకర్ భగవతుదులు, మనను
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ఉపన్షతత లలోన్కి ప్రవేశించేందుకు చకొగా తయారుచేశారు.
ఆ

విధంగా

బ్రహ్మసూత్రాలను

జిజ్ఞాసతో

అవగాహ్న

చేసుకొనేందుకు మనకు ఎంత మేలు చేశారో మాటలతో
వర్షణ ంచే

వీలులేదు.

ఇప్పుడు

బ్రహ్మ

సూత్రాలలోన్కి

ప్రవేశిసుత నాోం. ఇలా ప్రవేశించే ముందు శంకరుల భషాంలో
ఒక అదుుతమైన ఉపోదాాతన్ో శంకరులు అంద్వంచారు.
ఏమిటద్వ?
బ్రహ్మసూత్రాల

ప్రయోజనం

ఏమిట్ట?అన్

ప్రశో.

ఉపన్షత్ విదాను మననం చేసుకొనుటకే బ్రహ్మసూత్రాలు అన్
సమాధ్యనం. అసలు సూత్రం అంటే ఏమిట్ట? సూత్రం అంటే
త్రాడు అన్ అర్ాం. త్రాడు దేన్కి?
ప్పవుిలు గాన్, పూసలు గాన్ గ్రుచుచకొన్ దండ
తయారుకే - మర్ష ఇకొడ సూత్రంతో ఏం గ్రుచుచతనాోరు?
వేదాంత వ్యకాాలనే వివిధ ర్ంగుల ప్పష్టులను గ్రుచుచతనాోరు.
అసలు వేదాంతం ఏం చబుతనోద్వ? ఏం చబుతనోద్య
తెలుసుకోవటాన్కి 555 సూత్రాలు అవసర్ం లేదు. ఒకొ మాట
తెలుసుకుంటే చాలు. ఏమిటా ఒకొ మాట? అంత గొపుమాట?
ఏమిట్ట?

-

"సర్ిం

బ్రహ్మమయం

జగత్"

ఈ

ఒకొట్ట

వంటబ్టి కనే అనేకం చపాులిు వచిచంద్వ. మన యదార్ా
సిరూపం బ్రహ్మం.
కాన్న నేను దేహాన్ో అన్ భ్రమపడుతనాోను. ఇదే
అధ్యాస. అధ్యాస తొలగితే నేను బ్రహామనేో. కాన్ అంత తేలికగా
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తొలగదు. కార్ణం? అనేక జనమల నుండీ ఉనోద్వ గనుక
అలవ్యటై పోయింద్వ. ఈ అధ్యాసను తొలగించటమే ప్రధ్యనం.
అసలు అధ్యాస అంటే? అద్వ కాన్న దాన్ో అద్వ అనుకోవటమే
అధ్యాస.
అనాతమను ఆతమగా - ఆతమను అనాతమగా భవించటం,
దేహాన్ో ఆతమ అన్ అనుకోవటం. న్జం ఏమిట్ట? నేను ఆతమను.
దేహాన్ో కాదు. నేను శరీర్ంలో ఉనాోను అనుకుంటే తప్పులేదు.
కాన్ శరీరాన్ో

గట్టిగా పటుికకూరుచనాోను.

ఇదే తప్పు.

దేహ్ధరామలను నాపై వేసుకొన్ కూరుచనాోను. ఇదే తప్పు. దేహ్
ధరామలను నాపై వేసుకొన్ కూరుచనాోను. ఇదే అధ్యాస.
(i) దేహ్ం నలో గా ఉంటే నేను నలో గా ఉనాోను అంటునాోను.
దేహాన్కి నొపిు కలిగితే నాకు నొపిు అంటునాోను. దేహ్మే నేను
అనే అధ్యాస.
(ii) మనసుుకు సంతోషంగా ఉనోప్పుడు నేను సంతోషంగా
ఉనాోను అంటునాోను. అంటే మనసుునే నేను అనే అధ్యాస. ఈ
అధ్యాస అనేక జనమల నుంచీ ఉనోద్వ; స్థిభవికంగా ఉనోద్వ;
అనాద్వ

నుండి

ఉనోద్వ.

ఈ

అధ్యాస

పోయ్యందుకే

ఈ

బ్రహ్మసూత్రములు. నేను ఆతమను - పర్మాతమను - బ్రహామన్ో అన్
న్లిపేందుకే - అధ్యాసను పోగొటేి ందుకే శాస్త్రం. అందుకే శాస్త్రం
'అధ్యాసలో ఉనోవ్యర్షకే' నన్ చపుటం. అయితే అధ్యాస లేన్
దెవర్షకి?

వినేవ్యర్షకి,

చపేువ్యర్షకి,

గ్రంధ్యలు

వ్రాస్నవ్యర్షకి

అందర్షకీ ఉనోద్వ. గొపుగొపు స్థిమీజీలు కూడా అధ్యాసలో
37
care@srichalapathirao.com
+91 8008539770/9538858115

ఆధ్యా త్మి క ా
జ్ఞ న

www.srichalapathirao.com

పీఠం

ఉనోవ్యర్వ. గొపు పాండితాం ఉనోవ్యరు కూడ అధ్యాసలో
ఉనోవ్యర్వ. ఆతమవిచార్ణ చేస్నటప్పుడు నేను బ్రహామన్ో అంటారు.
కాన్న వావహార్ంలో దేహ్ం గానే - జీవుడు గానే ఉంటారు.
ఒక

స్థిమిజీ

అర్ణా

సమీపంలో

ప్రవచనాలు

చేసుత నాోడు. అంత మిథా, ఈ జగమంత మిథా అన్
చబుతనాోడు. ఇంతలో ఒక ఏనుగు వచిచంద్వ. అందరూ
పరుగతతరు. స్థిమిజీ కూడా పరుగతతరు. కొంతస్నపట్టకి
అందరూ కూడారు. శిష్ణాడనాోడు, స్థిమీ! గజం మిథా గదా!
మీరెందుకు పార్షపోయారు? అన్. స్థిమిజీ అనాోడు, నాయనా!
గజం మిథా, పలాయనం మిథా" అన్ -
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మొదట్ట సూత్రం
బ్రహ్మ సూత్రాలలో మొదట్ట సూత్రం “అధ్యతో

బ్రహ్మ జిజ్ఞాస్థ”

ఇప్పుడు దాన్ గుర్షంచి చూదాాం.
ఈ

సూత్రాన్ో

తెలుసుకోకుండా

ఎంత

తెలుసుకునాో

ప్రయోజనం లేదు.
అధ = అటుపిమమట; అతుః = అందువలో ; బ్రహ్మజిజ్ఞాస =
బ్రహ్మజిజ్ఞాస. అసంపూర్ణ ంగా ఉంద్వ గదా!
ఈ 3 పదాల సూత్రాన్కి మరొక పదం 'కర్తవాుః'
కలపాలి. అప్పుడే సంపూర్ణ భవం. ఏమిటద్వ? అధ్యతో బ్రహ్మ
జిజ్ఞాస్థ కర్తవాుః (చయాాలి).
భవం : (స్థధనచతషి యం సిద్వి ంచిన) పిమమట - తరువ్యత
(కర్మఫలం అన్తామైనదన్, జ్ఞాన ఫలమైన మోక్షం న్తామన్
తెలిసినద్వ) అందువలో - కాబ్ట్టి, మోక్షార్షి యైనవ్యడు బ్రహామన్ో
తెలుసుకోవ్యలనే కోర్షకతో ఉంటాడు – ఉండాలి.
వ్యాఖా : ఈ సూత్రంలో అధ - అతుః బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనే 3
పదాలునాోయి. ముందు ఈ పదాలను విశేో షణ చేదాాం.
I. అధ :- అధ అనేద్వ మంగళవ్యచకం. ఏ శాస్త్ర
గ్రంధ్యనెైైనా ప్రార్ంభించేటప్పుడు మంగళకర్మైన శబ్ా ంతో
ప్రార్ంభించటం
బ్రహ్మసూత్రాలను

శాస్త్రస్థంప్రదాయం.
అధ

అనే

అందుకే

ఈ

మంగళవ్యచకంతో
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ప్రార్ంభిసుత నాోడు

వ్యాసుడు.

పూర్ిమీమాంస

పీఠం

అనబ్డే

ధర్మసూత్రాలను కూడా 'అధ' తోనే ప్రార్ంభించారు. అలాగే
అనేక ఉపన్షతత లను కూడా 'అధ'శబ్ా ంతో ప్రార్ంభించటం
జర్షగింద్వ. అధ అశిలాయన్న భగవంతం ....(కైవలా). ఇక
భగవదీగ త కూడా న్జమైన ప్రార్ంభం 'అధవావసిి తన్ దృష్టివ
ధ్యర్తరాష్టాన్ కపిధిజ' తోనే ప్రార్ంభం అంటారు. కనుక ఇద్వ
కూడా అధతో ప్రార్ంభమైంద్వ. ఇలా అనేక శాస్థాలు 'అధ' అనే
మంగళ వ్యచకంతో ప్రార్ంభమైనవి. మర్షకొన్ో శాస్థాలు 'ఓం'
అనే మంగళ వ్యచకంతో ప్రార్ంభమైనవి.
అధ అంటే తరువ్యత అన్ అర్ి ం చప్పుకునాోం. దేన్
తరువ్యత? - అనే ప్రశో వసుత ంద్వ. 'స్థధనచతషి య సంపద
పంద్వన తరువ్యత' అన్ గ్రహించాలి.
స్థధనచతషి యం అంటే ఏమిట్ట? 4
స్థధనాలు అన్.
(1) న్తాన్తావసుత

వివేకం :-

న్తామైన వసుత వేద్వ?

అన్తామైన వసుత వు ఏద్వ? అనే జ్ఞానం ఉండాలి. న్జంగా ఈ
లోకంలోన్ వసుత వులన్నో అన్తామైనవే. భగవంతడొకొడే న్తాం.
అందుకే "న్తా వస్నతవకం బ్రహ్మ తద్ వాతిర్షకతం సర్ిం అన్తాం"
అన్ తతతవబోధలో తెలియజేశారు శంకరాచారుాలవ్యరు. న్తా
జీవితంలో

మనం

ప్రతి

విషయంలోను ఇద్వ

న్తామా?

అన్తామా? అన్ ప్రశిోంచుకుంట్ట ఉంటే సమసతము
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పీఠం

“బ్రహ్మసూత్రములు” గ్రంధంపై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెట్టి
చలపతిరావుగారు”’ చేసిన వ్యయఖ్య 500 పేజీలకు పైగా ఉనన
పుస్తకము మా వద్ద లభిస్త ంది
Ebook మీరు DOWNLOAD చేస్కొనుటకు రూ.500/- లేదా
పుస్తకమును మేము మీ ఇంట్టకి పంపాలంటే రూ.560/(courier ఖ్రుులతో కలిపి) ONLINE లో చెలిల ంచుటకు -

Click & Pay us through Paytm :
http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWW
SRICHALAPATHIRAOCOM.png
లేదా
Pay us through Net Banking :
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
మీకు

మరేదైనా

స్ందేహ్ం

ఉంటే

care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పంపగలరు
లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నంబర్ల కు
ఫోన్ చేయగలరు
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