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బ్రహ్మ సూత్రములు 

ఓం సదాశివ సమా ర్ంభం 
శంకరాచార్ా మధ్ామాం 
అసమదాచార్ా పర్ాంతం 

వందే గురు పర్ంపరాం || 
వందే గురు పర్ంపరాం || 

3 వ అధ్యాయం - 3 వ పాదం 
 
సూత్రం (1): సర్వ వేదంత ప్రతాయం, చోదనాదా విశేషాత్ 
 
సూత్రం(2) భేదన్నేతి చేన్నై క స్యామపి.  
 
సూత్రం (26) : హానౌతు ఉపాయాన శబ్దశేషత్వవత్, 
కుశాచ్ఛందస్తు త్ ఉపగా నవత్  తదుకుం: 
 
సూత్రం(27) :- "స్యంపరాయే కర్ువ్యాభావ్యత్ తథాహి అన్నా" 
 
సూత్రం (29) :- "గతేః అర్ధవతవం ఉభ యధ్య అనాధ్యేః 
హి విరోధేః" 
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సూత్రం(30) - "ఉపపనేేః తల్లక్షణారోధ పల్బ్ధేః లోకవత్" 
 
సూత్రం(32) :-"యావదధికార్ం అవసి్థతిేః అధికారికాణాం"  
 
సూత్రం(34) :- "ఇయద మననాత్"  
 
సూత్రం(35) : అంతరాభూత గ్రామవత్" 
 
సూత్రం :(37) "వాతిహారో విశంషంతి హి ఇతర్వత్" –  
 
సూత్రం (53) :  "ఏకే ఆతమనేః శరీరే భావ్యత్" 
  
సూత్రం(54) :  "వాతిరేకేః తదావ్యభావిత్వవత్ 
నతు ఉపల్బ్ధధవత్" 
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3 వ అధ్యాయం - 4 వ పాదం 
సూత్రం (1) "పురుషారోధ  2 త శశబ్దద దితి బ్దదరాయణేః" 
 
సూత్రం(2) :- "శేషత్వవత్ పురుషార్ధవ్యదేః యధ్య అన్నవషు 
ఇతి జనమినేః" 
 
సూత్రం (3) "ఆచార్ దర్శనాత్" - 
 
సూత్రం(4) :- "తత్ శ్రుతేః"  
 
సూత్రం(8) అధికోపదేశాత్ తు బ్దదరాయణసా ఏవం 
తదదర్శనాత్ 
 
సూత్రం(9):-  "తుల్ాంతు తదదర్శనం" 

 
సూత్రం(10):- "అస్యర్వత్రికీ" 
 
సూత్రం(5) "సమనావర్ంభణాత్"  
 
సూత్రం(11):- "విభాగశశతవత్" 
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సూత్రం (6) : "తదవతో విధ్యనాత్" 
 
సూత్రం(12) :- " అధాయన మాత్ర వతేః " 
 
సూత్రం(7):- "నయమాచ్చ" 
 
సూత్రం(13) :- "న అవిశేషాత్" 
 
సూత్రం(14) :- "స్తు తయే అనుమతిరావేః" 
 
సూత్రం(15) :- "కామ కారేణ చ్ ఏకే"  
 
సూత్రం(16) : "ఉపమర్దంచ్"  
 
సూత్రం(17) : "ఊర్ధవరేతస్తు చ్ శబ్దహి" 

 
సూత్రం (18) :  "పరామర్శం జనమినేః ఆ చోదనాచ్చ 
ఆపవదతిహి".  

  
సూత్రం(19) : "అనుషే్ఠయం బ్దదరాయణేః స్యమాశ్రుతేః"  
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సూత్రం(25) :- "అతేః ఏవ చ్ అగ్ేంధనాదా పేక్షా" 
 
సూత్రం(26) :- "సరావపేక్షా చ్ యజా్ఞది శ్రుతేః అశవవత్" 
 
సూత్రం(27) :- "శమదమాదుాపేతేః స్యాత్ తధ్యపితు తదివధేః 
తదంగతయా తషాం అవశాామనుషే్ఠయాత్" 
 
సూత్రం(28) :- "సరావనాేను మితిశచ ప్రాణాతామే తదదర్శనాత్" 
 
సూత్రం (29) : "అబ్దధ్యత్ చ్" 
 
సూత్రం(30) :- "అపి చ్ సమర్ాత" 
 
సూత్రం (31) :- "శబ్దశాచతో2కామకారే" 
 
సూత్రం (32) :- "విహితత్వు వత్, చ్, ఆశ్రమకర్మ అపి" 
 
సూత్రం (33) :- "సహకారితవనచ్" 
 
సూత్రం (34) : "సర్వధ్య అపి త ఏవ ఉభయలంగాత్"  
 
సూత్రం (35) :- "అనభి భవంచ్ దర్శయతి" 
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సూత్రం (36) :- అంతరా చ్ అపి దర్శయతి 

   
సూత్రం (37) :- 'అపి చ్ సమర్ాత' 
 
సూత్రం (38) :- "విశేషానుగ్రహేః చ్" 

 
సూత్రం(39) :- "అతేః తు ఇతర్త్ జ్ఞాయేః లంగాచ్చ"  
 
సూత్రం (40) :-  తద్భాత సాతు నాతదావో జనమిన్న ర్పి 
నయమా తద్రూపా భావేభాేః  
 
సూత్రం (41) :- వ చ్ అధికారికం అపి పతనానుమానాత్ 
తదయోగాత్ -  
 
సూత్రం (42) :- "ఉపపూర్వం అపి తు ఏకే భావం అశనవత్ 
తదుకుం" 
 
సూత్రం(43) :- "బ్హిస్తు  ఉభయధ్య అపి సమృతేః ఆచారాత్ చ్" 

 
సూత్రం (44) :- స్యవమినేః ఫల్శృతేః ఇతి ఆత్రేయేః  
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సూత్రం (45) :- ఆరిువజ్ాం ఇతి ఔడులోమిేః తస్నైహి 
పరిక్రీయత  

 
సూత్రం (46) :- 'శ్రుతశచ'  
 
సూత్రం (47) :- "సహకార్ాంతర్ విధిేః పక్షేణ, తృతీయం, 
తదవతేః విదాధివత్" 
 
సూత్రం (48) :-"కృతనభావ్యతుు  గృహిణోపసంహార్ేః" 
 
సూత్రం (49) :- "మౌనవత్ ఇతరేషాం అపి ఉపదేశాత్"  
 
సూత్రం(51):-"ఐహికం అపి అప్రస్తు త ప్రతిబ్ంధ తదదర్శనాత్" 
 
సూత్రం (52):- "ఏవం ముక్త ు ఫలానయమేః  
                తదవసి్యవధ్రుతేః తదవసి్యవధ్రుతేః 
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బ్రహమసూత్రములు : 
చ్తురాధ ధ్యాయం : 

ఫలాధ్యాయం 
ప్రధమ పాదం 

 
సూత్రం(1)  ఆవృతిు ర్సకృదుపదేశాత్" 
 
సూత్రం(2) లంగాచ్చ  
 
సూత్రం (3)  ఆతమతి తూపగచ్ఛంతి  గ్రాహయంతి చ్  
              ఆతమ ఇతి తు ఉపగచ్ఛంతి గ్రాహయంతి చ్  

 
సూత్రం(4) : నప్రతీకే న హి సేః  
 
సూత్రం (5) :- బ్రహమదృషి్ట రుతకరాాత్, 
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సూత్రం (7):-  ఆసీన సుంభవ్యత్  

ఆసీనేః సంభవ్యత్ 
 

సూత్రం (8) :-   ధ్యానాచ్చ  
          
సూత్రం (9) :- అచ్ల్తవం చాపేక్ష్య   

 
సూత్రం (10):- 'సమర్ంతిచ్' 
 
సూత్రం (11):- యత్రైకాగ్రత్వ తత్రా విశేషాత్  
 
సూత్రం (12): "ఆ ప్రాయణాత్ తత్రాపి హి దృషిం" 
 
సూత్రం (13) : "తదధిగమ ఉతుర్ పూరావఘయోేః అశేలష 
వినాశౌ తద్  వాపదేశాత్" 
 
సూత్రం (14) : "ఇతర్ స్యాపేువం అసంశేలషేః పాతతు" 
 
సూత్రం (15) :- "అనార్బ్ద కారేా ఏవతు పూరేవ తదవధ"  
 
సూత్రం(16) : "అగ్నే హోత్రాది తు తత్వకరాాయన వ తదద ర్శనాత్"  
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సూత్రం (17): "అతో2నాాపి హ్యాకేషా ముభయోేః" 
 
సూత్రం (18) : "యదేవ విదాయేతిహి" 
 
సూత్రం(19) : "భోగేనతివతరే క్షపయిత్వవ సంపదాత" 
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చ్తురాధ ధ్యాయం : 
దివతీయపాదం 

సూత్రం(1) : "వ్యఙ్మనస్థ దర్శనాత్ శబ్దద చ్చ" 
 

సూత్రం (2) :- "అత ఏవ చ్ సరావణి అమ" 
 

సూత్రం (3) : "తనమనేః ప్రాణ ఉతురాత్" 
 

సూత్రం (4) : సో2ధాక్షే తదుపగమాదిభాేః  
 
సూత్రం (5) : "భూతషు తచ్ఛ్ఛు త"  
 
సూత్రం -(6)  న్నకస్థమన్ దర్శయతోహి  
 
సూత్రం (7) :- "సమానాచ్ అసపతుాపక్రమాత్ అమృతతవం చ్ 
అనుపోషా" 

 
సూత్రం (8) :- "తద2పీతేః సంస్యర్వాపదేశాత్" 
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సూత్రం (9) :- "సూక్ష్మం ప్రమాణతశచ తధోపల్బ్ధేః" 

 
సూత్రం (10) :- "నోపమరేదనాతేః" 'న ఉపమరేదన అతేః' 
 
సూత్రం (11) :- "అసా ఏవ చ్ ఉపపతుేః ఏష ఊషామేః" 
 
సూత్రం (12) :- "ప్రతిష్ఠధ్య దితి చేనే శరీరాత్" 

 
సూత్రం (13)  :- "సృషి్ట హ్యా కేషాం" 
 
సూత్రం (14) :- సమర్ాత చ్  

 
సూత్రం 15 :- "త్వనపరే తధ్యహాాహ"  
 
సూత్రం (16) :-. 'అవిభాగోవచ్నాత్' 
 
సూత్రం (17) :-  
"తదోకో2గ్ర జ్వల్నం, తత్ ప్రకాశతదవర్ేః విదా స్యమరాధ ాత్ | 
తచేఛష గతాను సమృతి యోగాచ్చ హారాద మ గృహితేః శత్వధికయా|| 

 
సూత్రం (18) :- 'ర్శమానుస్యరీ' 
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సూత్రం (19) :- "నశన్నతిచేత్ న సంబ్ంధసా  
                  యావత్ దేహ భావిత్వవత్ దర్శయతి చ్" 
 
సూత్రం (20) :- "అతశాచయన్న 2 పి దక్షిణే" 

 
సూత్రం (21):-  "యోగ్ననేః ప్రతి చ్ సమర్ాత స్యమరేుచనత"  
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చ్తురాధ ధ్యాయం : 
తృతీయపాదం 

సూత్రం(1):- అరిచరాదినా తతరధితేః  
 
సూత్రం (2) "వ్యయు మబ్దద ద విశేష విశేషాభాాం"  
 
సూత్రం (3):- "తడితో2ధి వరుణ సుంబ్ంధ్యత్"  

 
సూత్రం (4) :- "అతివ్యహికాసులలంగాత్"  
 
సూత్రం(5) :- "ఉభయ వ్యామోహాత్ తతిుదేధ ేః" 
 
సూత్రం (6) :- "వనదుాతన ఏవ తతేః తచ్ఛ్చు తేః" 

 
సూత్రం(7):- కార్ాం బ్దదరిేః అసాగతుాపపతుేః | 
   
సూత్రం (8) "విశేష్టతత్వవచ్చ" 
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సూత్రం (9) :- "స్యమీపాాతుు  తద్ వాపదేశేః" 
 
సూత్రం(10):- 
"కారాాతాయే తదధాక్షేణ సహాతేః పర్మభిదనాత్" 
 
సూత్రం (11) : "సమృతశచ" 
 
సూత్రం (12) :- "పర్ం జనమినర్ ముఖ్ాత్వవత్" -  
 
సూత్రం (13) - 'దర్శనాచ్చ' 
 
సూత్రం (14) "న చ్ కారేా ప్రతిపతాభిసంధి"  
 
సూత్రం (15) :-  
"అప్రతీకాల్ంబ్నాత్ నయతి ఇతి బ్దదరాయణేః  
ఉభయధ్య అదోషాత్ తత్ క్రతుశచ" 
 
సూత్రం (16) : "విశేషం చ్ దర్శయతి" 
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చ్తురాధ ధ్యాయం: 
చ్తుర్ధపాదం 

 
సూత్రం (1) :- "సంపదా విరాావ స్స్ువనశబ్దద త్"  
 
సూత్రం (2) :- "ముకుేః ప్రతిజా్ఞనాత్" 
 
సూత్రం (3):- "ఆత్వమ ప్రకర్ణాత్" 
 
సూత్రం (4) :- "అవిభాగేన దృషిత్వవత్" 
 
సూత్రం (5) :- "బ్రాహ్యమణ జనమినేః ఉపనాాస్యదిభాేః"  
 
సూత్రం (6) :-  
"చితి తనామత్రేణ, తదతమ కత్వవత్, ఇతి ఔడులోమి" 

 
సూత్రం (7):- "ఏవం అపి ఉపనాాస్యత్, పూర్వ భావ్యత్ 
అవిరోధం బ్దదరాయణేః" 
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సూత్రం (8) :- "సంకలాపత్ ఏవ తు తత్ శృతేః" 
 
సూత్రం (9):- "అత ఏవ చ్ అననాాధి పతిేః" 
 
సూత్రం (10) :- "అభావం బ్దదరి రాహహ్యానం"  
 
సూత్రం (11) :- "భావం జనమినేః వికలాపమననాత్" 
 
సూత్రం (12) :-  
"దవదశాహవత్, ఉభయవిధం బ్దదరాయణేః అతేః" 
 
సూత్రం (13) :- "తనవభావే సంధావత్ ఉపపతుేః" 
 
సూత్రం (14) :- "భావే జ్ఞగ్రద్ వత్" 
 
సూత్రం (15) :- "ప్రదీపవత్ ఆవేశేః తధ్య హి దర్శయతి" 
 
సూత్రం (16) :-  
"స్యవపాయ సంపతోాేః అనాతరాపేక్షం ఆవిషృతం హి" 
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సూత్రం (17) :- "జ్గత్ వ్యాపార్వర్జ ం ప్రకర్ణాత్ 
అసనేహితత్వవచ్చ" 
 
సూత్రం (18) :-  
"ప్రతాక్షోపదేశాత్ ఇతి చేత్ న అధికారిక మండల్సోు కే ుేః" 
 
సూత్రం (19) :- "వికారావరిు చ్ తథాహి సి్థతిం ఆహ" 
 
సూత్రం (20) :- "దర్శయతి చ్ ఏవం ప్రతాక్షానుమాన్న" 
 
సూత్రం (21) :- "భోగమాత్ర స్యమాలంగాత్ చ్" 
 
సూత్రం (22) :- "అనావృతిుేః శబ్దద త్, అనావృతిుేః శబ్దద త్" 

 

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225  
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Audio CD, Video DVD, Book రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభర్తం : ఆదిపర్వం, సభపర్వం, వనపర్వం, విరాటపర్వం, 
ఉద్యాగపర్వం, ....; జీవనసతాలు, ధ్రామధ్ర్మ విశే్లషణ; ద్రౌపది, కరుణ డు, 
ప్రశనలు - సమాధ్యనములు; శంతిపర్వం విశ్లషాలు : 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కర్మసిదాధ ంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, 
ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, మర్ణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, 
ఆధ్యాతిమక జీవనం, ప్రశనలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకర్ణ గ్రంధ్ములు : తతవ్బోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ 
దక్షిణామూర్షస్్్తత్రం, ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశస్థర్ం, ఆతమబోధ్, 
అద్వవతస్థర్ం, స్థధ్నపంచకం, వివేక చూడామణి 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్యాయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవ్యస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా 
గర్భ, సూర్ ,ా దర్శన, తర్స్థర్, మహావ్యక ,ా పంచబ్రహ్మ, 
గోపాలతపిన ,ా వరాహ్, శట్యాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్త్రేయ, గారుడ, 
కలిసంతర్ణ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమదాభగవతం, శ్రీనార్ద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషణ అషి్టతర్్ 
శతనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, కుచేలోపాఖ్యానం. 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విర్చిత బ్రహ్మసూత్రములు 
VIII. గురువు : గురువు యొకక అవసర్ము, ఆషాడ / గురు / వ్యాస 
పూర్షణమ ప్రాధ్యనాత, గురువును ఎలా గుర్షం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, 
గురువు పటే శిష్యాని కర్వ్ాం, గురూపదేశం,  గురువు యొకక 
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ఆవశాకత, గురువు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పందాలి ?, 
గురు పాదతీర్ధం 
IX. స్థధ్నలు : పర్మార్ధ స్థధ్నలు, సమాధి అభాసం 
X. ఇతర్ గ్రంధ్ములు : మహాత్తమల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధ్యనం, 
పర్మార్ధ స్థధ్నలు , మోక్ష స్థధ్నా ర్హ్సాం , ధ్యానం - 
ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భవన దావరా ముకి,్ వినాయక చవితి, 
విఘ్ననశవర్ గాధ్ వెనుక ఆధ్యాతిమక ర్హ్సాం, దసరా పండుగ వెనుక 
ఆంతర్ాం. 
XI. మరెన్నన ఇతర్ గ్రంధ్ములు  
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