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బ్రహ్మసూత్రములు 

 
ఓం సదాశివ సమా ర్ంభం 
శంకరాచార్ా మధ్ామాం 
అసమదాచార్ా పర్ాంతం 

వందే గురు పర్ంపరాం || 
వందే గురు పర్ంపరాం || 

 
(1) మొదట్ట అధ్యాయం: సమనవయాధ్యాయం: 

మొదట్ట సూత్రం 
 “అధ్యతో బ్రహ్మ జిజా్ఞస్థ” 

 
(2) రండవ అధ్యాయం: అవిరోధ్యధ్యాయం:   
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(3) 3వ అధ్యాయం - తృతీయాధ్యాయం: స్థధ్నాధ్యాయం: 
 
ప్రధ్మ పాదం : 
1వ అధికర్ణం – I. తదనంతర్ ప్రతి ప్రతాధికర్ణం 
సూత్రం (1) :- తదనంతర్ ప్రతిపతౌ్త ర్ంహ్తి సంపర్షష్వకఃౌ 
ప్రశననిరూపణాభాం 
సూత్రం (2) :- త్ర్యాతమకతవతౌ్త భూయసౌ్థాత్ 
సూత్రం (3) :- ప్రాణ గతేశచ 
సూత్రం (4) :- అగ్న్నాది గతి శ్రుతే ర్షతిచేనన భకతౌవత్ 
సూత్రం (5) :- ప్రథమే2శ్రవణాదితి చేననత ఏవ హ్యాపపతేఃౌ 
సూత్రం (6) :- అశ్రు తతవదితి, చేన్ననషి్టది కార్షణాం, ప్రతీతేః| 
సూత్రం(7) :- భకంౌ వ్యనాతమ వితౌాత ౌథాహి దర్శయతి 
 
2వ అధికర్ణం - II కృతతాయాధికర్ణం 
సూత్రం (8) :- కృతతాయేఽను శయవ్యన్ దృషి్ సమృతిభాం 
యథేత మన్నవంచ 
సూత్రం (9) :- చర్ణాదితి, చేన్ననప లక్షణారా్థతి, కారాాజనిః  
సూత్రం (10) :- అనర్ధకా మితి చేననతద పేక్షతవత్ 
సూత్రం (11) :- సుకృత దుష్ృతే ఏవేతిత్త బాదర్షః 
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3వ అధికర్ణం - III అనిషి్టదికారాాధికర్ణం 
సూత్రం (12) :- అనిషి్టది కార్షణా మపి చశ్రుతం 
సూత్రం (13) :- సంయమన్నతవను భూయే తర్థష్ట 
మారోహావరోహౌ తదగ తి దర్శనాత్ 
సూత్రం (14) :- సమర్ంతి చ 
సూత్రం (15) :- అపిచ సప ౌ
సూత్రం (16) :- తత్ర్యపిచ తదావపారా ద విరోధ్ః 
సూత్రం (17) :- విదాా కర్మణో ర్షతిత్త ప్రకృతతౌాత్ 
సూత్రం (18) :- నతృతీయే తధోపలభ్ధధ  
సూత్రం (19) :- సమర్ాతే ఽపిచలోకే 
సూత్రం (20) :- దర్శనాచచ 
సూత్రం (21) :- తృతీయ శబాావరోధ్ః సంశోకజసా 
 
4వ అధికర్ణం - IV స్థభవ్యాపతౌా ధికర్ణం 
సూత్రం (22) :- తత్ స్థభవ్యాపతి ౌరూపపతే ౌ
సూత్రం (23) :- నాతి చిర్థణ విశేష్టత్ 
సూత్రం (24) :- అనాాధిషి్టతేషు పూర్వవదభిలాపాత్ 
సూత్రం (25) :- అశుదధ  మితి చేనన శబాాత్ 
సూత్రం (26) :- ర్థతస్సిగ్యా గ్యఽథ 
సూత్రం (27) :- యోన్న శశరీర్ం 
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తృతీయాధ్యాయం - దివతీయపాదం 
1. సంధ్యాధికర్ణం  
 
సూత్రం (1): "సంధ్యా సృషి్ట రాహ్ హి"  
సూత్రం (2):- "నిరామతర్ం చకైే పుత్ర్యదయశచ" 
సూత్రం (3):- “మాయా మాత్రం త్త కార్త ౌ స్న్నా నా నభి 
వాక ౌసవరూపతవత్" 
సూత్రం (4):"సూచ కశచ హి శ్రుతేరా చక్షతే చ తదివధ్ః" 
సూత్రం (5):- "పరాభి ధ్యానాతౌ్త తిరోహితం తతోహ్ాసా 
బంధ్ విపర్ాయౌ" - 
సూత్రం (6):- "దేహ్ యోగ్న్ దావసో2పి". 
 
2. తదభవ్యధికర్ణం  
సూత్రం (7):- "తదభవో నాడీషు తచ్ఛ్రు తే రాతమనిచ" 
సూత్రం (8):- "అతః ప్రబోధోఽస్థమత్" 
సూత్రం (9):- "స ఏవత్త కరామను సమృతి శబా విధిభ్ాః" 
సూత్రం (10):- "ముగ్ధధఽరా్ సంపతిఃౌ పర్షశేష్టత్" 
సూత్రం (11):- "న సా్థనతోఽపి పర్సోాభ్య లంగం 
సర్వత్రహి" 
సూత్రం (12):- "నభ్ధదాదితి చేనన ప్రతేాక మతదవచనాత్" 
సూత్రం (13):- "అపిచవై మేకే"  
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సూత్రం (14):- "అరూపవదేవహి తత్ ప్రధ్యనతవత్" 
సూత్రం (15):- "ప్రకాశ వచాచ వైయరాాాత్" 
సూత్రం (16):- "అహ్ చ తనామత్రం' అహ్ చ తనామత్రం 
సూత్రం (17):- "దర్శయతి చ అధోఽపి సమర్ాతే" 
సూత్రం (18):- "అత ఏవ చోపమా సూర్ాకాదివత్" 
సూత్రం (19):- "అంబు వద గ్రహ్ణాతౌ్త న తధ్యతవం". 
సూత్రం (20):- "వృదిధహ్రాస భకౌా మంతరాావ్యదుభ్య 
స్థమంజస్థా దేవం." 
సూత్రం (21):- "దర్శనాశచ"            
సూత్రం (22):- "ప్రకృత ై తవతౌా ం హి ప్రతిషేధ్తి తతో 
బ్రవీతి చ భూయః" 
సూత్రం (23):- "తదవాక ౌ మాహ్హి" "తత్ అవాకంౌ 
ఆహ్హి" 
సూత్రం (24):- "అపిచ సంరాధ్న్న ప్రతాక్షానుమానాభాం" 
సూత్రం (25):-"ప్రకాశాది వచాచ వశైేష్ాం ప్రకాశశచ 
కర్మణాభాస్థత్" 
సూత్రం (26):- "అతోఽనంతేన తథాహి లంగం" 
సూత్రం (27):- "ఉభ్య వాప దేశాతౌా హి కుండలవత్" 
సూత్రం (28):- "ప్రకాశాశ్రయ వదావ తేజసౌ్థాత్" 
సూత్రం (29):- "పూర్వవదావ" 
సూత్రం (30):-  "ప్రతిషేధ్యచచ" 
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సూత్రం (31):- "పర్మత స్న్ితూనామన, సంబంధ్ భ్ధద, 
వాపదేశేభ్ాః" 
సూత్రం (32):- "స్థమానాాతౌ్త" - స్థమానాాత్ త్త. 
సూత్రం (33):- "బుదధ ార్ఠ ః పాదవత్" – 
సూత్రం (34):- "సా్థన విశేష్టతర కాశాదివత్" 
సూత్రం (35):- "ఉపపతేశౌచ" 
సూత్రం (36):- "తధ్యఽ నా ప్రతిషేధ్యత్" 
సూత్రం (37):- "అన్నన సర్వగతతవ మాయామ శబాాది భ్ాః " 
 
ఫలాధికర్ణం : 
సూత్రం (38):- "ఫలమత ఉపపతేఃౌ" 
సూత్రం (39):- "శ్రుత తవచచ" 
సూత్రం (40):- "ధ్ర్మం జమైిని ర్త ఏవ" 
సూత్రం (41):- "పూర్వంత్త బాదరాయణో హేత్త 
వాపదేశాత్" 
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Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 / +91 8885539770 
  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com
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Audio CD, Video DVD, Book రూపములలో అందుబాటులో గలవు 
 
I. మహాభర్తం : ఆదిపర్వం, సభపర్వం, వనపర్వం, విరాటపర్వం, 
ఉద్యాగపర్వం, ....; జీవనసతాలు, ధ్రామధ్ర్మ విశేేష్ణ; ద్రౌపది, కరుణ డు, 
ప్రశనలు - సమాధ్యనములు; శాంతిపర్వం విశేష్టలు : 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కర్మస్సదాధ ంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, 
ప్రశాంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, మర్ణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, 
ఆధ్యాతిమక జీవనం, ప్రశనలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకర్ణ గ్రంధ్ములు : తతౌా బోధ్, భ్జగ్యవిందం, శ్రీ 
దక్షిణామూర్షసౌౌోత్రం, ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశస్థర్ం, ఆతమబోధ్, 
అద్ైా తస్థర్ం, స్థధ్నపంచకం, వివేక చూడామణి 
IV. శ్రీమదాగవద్గగ త : 1-18 అధ్యాయములు 
V. ఉపనిష్తౌ్తలు :- ఈశావ్యస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా 
గర్ ,ా సూర్ ,ా దర్శన, తర్స్థర్, మహావ్యక ,ా పంచబ్రహ్మ, 
గ్యపాలతపిన ,ా వరాహ్, శాట్యాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతౌత్రేయ, గ్న్రుడ, 
కలసంతర్ణ, ముకికౌ మొ||వి. 
VI. భ్కి:ౌ శ్రీమదాాగవతం, శ్రీనార్ద భ్కి ౌసూత్రములు, శ్రీకృష్ణ అషి్టతరౌ్ 
శతనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, కుచేలోపాఖ్యానం. 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విర్చిత బ్రహ్మసూత్రములు 
VIII. గురువు : గురువు యొకక అవసర్ము, ఆష్టడ / గురు / వ్యాస 
పూర్షణమ ప్రాధ్యనాత, గురువును ఎలా గుర్షంౌచి స్న్వించాల, ఎందుకు ?, 
గురువు పటే శిషుాని కర్వౌాం, గురూపదేశం,  గురువు యొకక 
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ఆవశాకత, గురువు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పందాల ?, 
గురు పాదతీర్ధం 
IX. స్థధ్నలు : పర్మార్ధ స్థధ్నలు, సమాధి అభాసం 
X. ఇతర్ గ్రంధ్ములు : మహాత్తమల సూకౌులు, ఉతమౌ జీవనవిధ్యనం, 
పర్మార్ధ స్థధ్నలు , మోక్ష స్థధ్నా ర్హ్సాం , ధ్యానం - 
ప్రయోజనములు, సో2హ్ం భవన దావరా ముకి,ౌ వినాయక చవితి, 
విఘ్ననశవర్ గ్న్ధ్ వనుక ఆధ్యాతిమక ర్హ్సాం, దసరా పండుగ వనుక 
ఆంతర్ాం. 
XI. మరన్నన ఇతర్ గ్రంధ్ములు  

 


