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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 
ఉపోదా్ఘతం:- ఇంతవర్కు రండవపాదంలో తతవ్మసి 
మహావాక్ాంలోని తత్, తిం పద్ఘల గురంచి తెలియజేసి, ఆ 
తత్, తిం ల ఏక్త్వినిి గురంచి చెపాారు. ఇప్పాడు ఈ మూడవ 
పాదంలో అనేక్ ఉపనిషత్ులలో చెపాబడిన ఉపాసనల గురంచి 
చెపాబోతున్నిరు. అయితే ఈ ఉపాసనలు ప్రధ్యనంగా 
తెతై్తర్ీయక్, వాజసనేయక్, కౌధుమార శాఖా భేద్ఘలను బటి్ట 
ఇవన్ని వేరు వేర్ధ? లేక్ ఒక్కటేన్న? అనే సందేహానిి 
నివారంచటానికి ఈ పాదం. 

అనేక్ ఉపనిషత్ులలో వీట్టని ఉపాసనలు అని చెబితే 
కొనిి ఉపనిషత్ులలో వీట్టని విదాలు అన్నిరు. ఇంతకూ విదా, 
ఉపాసన్న వేరు వేర్ధ? ఒక్కటేన్న? అంటే ఒక్కటే. విదా అన్ని 
ఉపాసన అన్ని రండూ ఒక్కటే. ఎందుక్ంటే ఉపనిషత్ులలో 
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చెప్పాన ఉపాసనలన్ని విదాలే. ఉపనిషత్ులలో విదాలుగా 
చెపాబడడవన్ని ఉపాసనలే. 

ఈ విదాలు లేద్ఘ ఉపాసనలు, అవి ఇచ్చే ఫలిత్వలను 
బటి్ట 2 విధ్యలుగా విభాగంచవచ్చే.  
1. ఇహలోక్ సౌఖాానిి ఇచ్చేవి. అంటే మనకు క్నిప్పంచ్చ 
ఫలిత్వలను (దృషి ఫలిత్వలను) ఇచ్చేవి.  
2. కొనిి పర్లోక్ సుఖాలనిచ్చేవి. అంటే మనకు క్నిప్పంచని 
ఫలిత్వలను అంటే అదృషి ఫలిత్వలను ఇచ్చేవి. వీట్టలో కొనిి 
సిర్గ  భోగాలను అంద్వస్్తయి. కాన్న ఆ భోగానుభవం తర్ధిత 
త్తరగ ఈ లోక్ంలో జనిమంచి సుఖ దుుఃఖాలు అనుభవించాలి. 
మరకొనిి ఉపాసనలు క్రమముకి ్ ద్ఘిర్ధ బ్రహమ లోకానికి 
చ్చరుస్్తయి. త్తరగ వచ్చే పని లేదు.  

అనిి ఉపనిషత్ులలోను ఏ ఒ ఒక్ విదా (ఉపాసన) 
లేద్ఘ కొనిి విదాలు చెపాబడ్డడ యి. ఈ విదాలలో కొనిి 
సగుణోపాసనను గురంచి చెబితే కొనిి నిరుగ ణోపాసనను 
గురంచి చెబుతున్నియి. స్తధకుడు ప్రార్ంభంలో 
సగుణోపాసనతో ప్రార్ంభంచాలి. అలా స్తధన చ్చస్ుని కొదీ్ద 
స్తధకుడు ఆతమజా్ఞన్ననిి పందుతూ క్రమంగా నిరుగ ణోపాసనలో 
నిలువ గలుగుత్వడు.  

సగుణబ్రహ్మమపాసనవలల చిత ్స్థైర్ాం క్లుగుతుంద్వ. అద్వ 
నిరుగ ణబ్రహ్మమపాసనకు ద్ఘరతీస్ుంద్వ. ద్ఘనితో మోక్షప్రాప్ప ్ - 
సిసిరూపసైిత్త – ప్పనర్ధవృత్తర్్హితసైిత్త సిద్వధస్ుంద్వ. 
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మోక్ష ప్రాప్పక్ి ఆతమజా్ఞన్ననిి పంద్ఘలి. ఆతమవిచార్ణ చ్చయాలి. 
అందుకు నిరుగ ణోపాసన చక్కని స్తధనం. అయితే నిరుగ ణోపాసన 
ఎంతట్ట వారకైన్న ప్రార్ంభంలో స్తధాం కాదు. అందుకు తగన 
మానసిక్స్థైర్ాం ఉండదు. ద్ఘనిని స్తధంచటానికి 
సగుణోపాసన ఉపయోగపడుతుంద్వ. సగుణోపాసన ఎటి్ట 
వారనై్న చ్చయవచ్చే. క్నుక్ చూడటానికి వేరు వేరు పేర్లతో, 
వేరు వేరుగా క్నిప్పంచిన్న సగుణ - నిరుగ ణోపాసనల యొక్క 
అంత్తమ లక్ష్యం ఒక్కటే. అదే మోక్షప్రాప్ప.్ ఈ ఉపాసనలు అనేక్ 
ఉపనిషత్ులలో చెపాబడ్డడ యి. 

ఇలా ఉపనిషత్ులలో చెపాబడడ  విదాలు (ఉపాసనలు) 
కొనిి ఒకే విధంగా క్నపడిన్న అవి వేరు వేర ై ఉండవచ్చే. 
కొనిి వేరువేరుగా క్నిప్పంచిన్న ఒక్కటే అయి ఉండవచ్చే. మర 
ఉపనిషత్ులలో చెపాబడడ  ఎన్ని ర్కాల విదాలను అనేక్ 
విదాలుగా - భని భనిములుగా గ్రహించాలా? ఆయా విదాలలో 
గల పోలిక్లను, భేద్ఘలను చూచి ఏ విదాలను ఒక్కట్టగా 
గ్రహించాలి? వేట్టని వేరు వేరుగా గ్రహించాలి? అనే 
విషయాలను చరేంచి నిర్ణయించ్చదే ఈ తృతీయ పాదం.  

ముందుగా క్రమముకి ్ ఫలిత్వనిి స్తధంచ గల 
విదాలను గూరేన విచార్ణ - చర్ే జరుగుతునిద్వ.  

ఇక్ ప్రథమ సూత్రం - 
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అనేక్ ఉపనిషత్ులలో చెపాబడడ  అనేక్ విదాలు 
(ఉపాసనలు) వేరు వేర్ధ? లేక్ ఒక్కటేన్న? అనే సందేహానిి 
నివారంచటానికి ఈ మొదట్ట సూత్రం :- అన్ని ఒక్కటే అని 
ఋజువు  చ్చయటానికే  
 
సూత్రం (1): సర్ి వేద్ఘంత ప్రతాయం, చోదన్నదా విశేషాత్ 

అనిి వేద్ఘంతములయందు విధంచబడిన ఉపాసనలు 
భనిమైనవి కావు. ఎందుక్ంటే విధ యందు భేదము లేదు 
గనుక్. అంటే ఉపాసన చ్చయవలసిన విధ్యనంలోను వచ్చే 
ఫలితంలోను భేదం లేదు గనుక్. 

సంశయం 
బ్రహమం ఏక్ం - అద్వితీయం. క్నుక్ బ్రహామనిి పందే 

ఉపాసనలలో కూడ్డ ఏక్తిం ఉండ్డలి. అనేక్ ర్కాలనై 
ఉపాసనలు ఉండకూడదు. -  పూర్ిపక్షి. 

సమాధ్యనం 
అనిి ఉపనిషత్ులలోను చెపాబడిన ప్రాణ విదా, 

పంచాగి విదా మొ||న ఉపాసనలన్ని ఒక్కటే. వేరు వేరు కాదు. 
ఎందుక్ంటే ఆ ఉపనిషత్ుల విధవిధ్యన్నలు గాని, 

వాట్టవలల లభంచ్చ ఫలం గాని, ఉపాసా సిరూపం గాని, పేరు 
గాని ఒకే విధంగా ఉన్నియి గనుక్. ఉద్ఘహర్ణకు నిత్వాగి 
హ్మత్రానిి చూడండి - విధ్యయక్ వాక్ాం - అంటే చ్చసే విధ్యనం 
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అనిింట్టలోనూ ఒకే విధంగా ఉనిద్వ. క్నుక్ అనిి శాఖల వారకి 
నిత్వాగి హ్మత్రం సమానమే.  

అలాగే ప్రాణవిదాకు సంబంధంచి ఛం ఒగా, 
వాజసనేయ శాఖలలో ఉపాసన్న విధ్యనం ఒకే విధంగా ఉనిద్వ. 

"యోహవ ైజేాషఠ ంచ శ్రేషించ వేద" 
(బృహ 6-1-1) (ఛం 5-1-1) - ఎవడు ప్రాణానిి జేాషఠ మైనద్వగా, 
శ్రేషఠ మైనద్వగా తెలుసుకుంటాడో -  

"జేాషఠ శే శ్రేషఠ శే స్తిన్నం భవత్త". 
(బృ 6-1-1) - అటి్టవాడు తన వారలో జేాష్ఠఠ డు, శ్రేష్ఠఠ డు 
అవుత్వడు - అంటూ ఫలిత్వనిి కూడ్డ ఒకే విధంగా చెపాాయి. 
క్నుక్ ప్రాణవిదా అనిి శాఖల వారకి సమానమే. ఇలాగే 
పంచాగి విదా, శాండిలా విదా, వశైాినర్ విదా మొ||న వాట్టని 
కూడ్డ ఒక్కట్టగానే గ్రహించాలి. 
సూత్రం -2 : భేదం లేదు గనుక్ అన్ని ఒక్కటే అని ఋజువు 
చ్చయటానికి.  
 
సూత్రం(2) భేద్ఘనేిత్త చ్చన్ైై క్ స్తామప్ప.  
              భేద్ఘత్ న ఇత్త చ్చత్ న ఏక్స్తాం అప్ప.  
- భేదం ఉనిద్వ అనటం సరకాదు. ఒక్కటే గనుక్.  
                సందేహం 

ఉపాసన్న విదాలలో ద్రవాభేదం, దేవత్వ భేదం 
వలల  భేదం లేదు అనటం ఎలా కుదురుతుంద్వ? పంచాగి విదా 
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యందు బృహద్ఘర్ణాక్ంలో ఆరు అగుిలను చెపాారు. 
చాం ఒగాంలో 5 అగుిలను చెపాారు. అలాగే ప్రాణోపాసన 
(ప్రాణ విదా) యందు ముఖా ప్రాణం కాక్  న్నలుగు ప్రాణాలని 
చాం ఒగా శాఖ వారు చెపాగా, బృహద్ఘర్ణాక్ంలో 
వాజసనేయ శాఖవారు ఐదు అని చెపాారు. అందువలల 
ఉపాస్తానికి రూపభేదం, విదాయందు అనేక్తిం వస్ునిద్వ 
గద్ఘ!  

సమాధ్యనం 
సిలామైన రూపభేదం, గుణభేదం ఉంటే ఉండవచ్చే. 
ఈ భేద్ఘలన్ని గౌణం = ముఖామైనవి కావు. భేదం 

చాలా అలాంగా ఉండి స్తమాం(ఏక్తిం) అధక్ంగా ఉనిప్పాడు 
అనేక్తిం ఉనిద్వ అనటం సరకాదు. క్నుక్ ఏక్తిమే ఉనిద్వ.  
సూత్రం 3 నుండి 25 వర్కు గల విదాలు(ఉపాసనలు)- 
(1) ప్రాణవిదా : ఛం ఒగా బృహద్ఘర్ణాకాలలో ఈ ప్రాణవిదా 
చెపాబడింద్వ. - ఏమిటీ ప్రాణ విదా? ప్రాణోపాసన? -  

శరీర్ంలోని ఇంద్రియాల మధా నేను గొపా అంటే నేను 
గొపా అనే వివాదం తలఎత్తం్ద్వ.  వాకుక, నేత్రం, చెవి, మనసు, 
ప్రాణం - ఇలా అనిి ఇంద్రియాలు తగవులాడుకున్నియి.  

ఈ తగవును తేలేటానికి అన్ని క్లసి బ్రహమ దేవుని 
వదీకు వళ్ళి వివాద్ఘనిి చెపాాయి - అప్పాడు బ్రహమ అన్నిడు. 
"మీలో ఒకొకక్కరు దేహానిి విడిచి వళ్ిండి. మీలో ఎవరు 
బయటకు వళ్ళినప్పాడు దేహం తేజసుును కోలోాయి, శకి ్లేనిద ై
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పోతుం ఒ వారే శ్రేష్ఠఠ లు - గొపావారు అని తెలుస్ుంద్వ". 
అన్నిడు.  

సరేనని త్తరగ వచిే, ముందుగా వాకుక బయటకు 
వళ్ళిపోయింద్వ. నేను లేని దేహము శకిహ్ీనం, తేజోహీనం 
అయి ఉంటంద్వ అనుకుంటూ సం||ర్ం తర్ధిత త్తరగ వచిే 
చూచింద్వ. త్వను దేహానిి విడిచి వళ్ళిపోయిన్న దేహం యొక్క 
శకి ్ తగగ లేదు. తేజసుు తగగ లేదు. జీవనక్రియలు ఆగలేదు. 
అయిన్న అడిగ చూదీ్ఘం అని వాకుక అడిగంద్వ. ఓ దేహంద్రియ 
ప్రాణములార్ధ? నేను లేక్పోతే జీవనక్రియలు ఎలా 
స్తగపోయినవి? దేహం ఎలా ఉనిద్వ? అని అడిగంద్వ. ద్ఘనికి 
ఇతర్ ఇంద్రియాలు చెప్పానవి. "మూగవాడికి వాకుక 
లేక్పోయిన్న అనిి జీవనక్రియలు ఎలా స్తగపోతుంటాయో 
అలాగే న్నవు లేక్పోయిన్న అన్ని జరగపోయాయి. దేహం 
శకిహ్ీనం కాలేదు - అని. వాకుక తన ఓటమిని అంగీక్రంచి 
దేహంలో చ్చరపోయింద్వ.  

అప్పాడు క్నుి - "నేను లేక్పోతే  జీవన క్రియలు ఎలా 
జరుగుత్వయో చూస్్తనని" శరీర్ం నుండి వళ్ళిపోయింద్వ. 1 
సం||ర్ం తర్ధిత త్తరగ వచిేంద్వ. దేహం శకిహ్ీనం కాలేదు. 
జీవన క్రియలన్ని జరగపోయాయి. మిగలిన ఇంద్రియాలు "ప్పటి 
గ్రుడిడవాడు ఎలా జీవనక్రియలు జరుప్పకుంటాడో అలాగే అన్ని 
జరగపోయినవి అనివి. ద్ఘనితో క్నుి పర్ధజయానిి 
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అంగీక్రంచి దేహంలో చ్చరపోయింద్వ. ఆ తరువాత చెవి, 
ముకుక, మనసుు కూడ్డ అలాగే ఓటమిని అంగీక్రంచినవి.  

ఇప్పాడు ప్రాణం శరీర్ం నుండి బయటకు 
వళ్ళిపోయింద్వ. ప్రాణం బయటకు పోవటంతోనే శరీర్ం శకి ్
హీనమై ఇంద్రియాలు పనిచ్చయలేక్ పోయినవి. వాకుక 
మూగపోయింద్వ. చెవి వినలేక్ పోయింద్వ. ముకుక వాసన 
పీలేలేక్పోయింద్వ. చర్మం సార్శజా్ఞన్ననిి కోలోాయింద్వ. క్నుి 
చూడలేక్పోయింద్వ. మళ్ళి ప్రాణం దేహంలోకి చ్చర్గానే అన్ని 
వాట్టవాట్ట పనులలో నిమగిమైనవి.  

అప్పాడు వాకుక "ఓ ప్రాణమా! న్నవే గొపా. మా 
అందరక్న్ని శ్రేష్ఠఠ ర్ధలవు, న్నవు ఉంటేనే మేము శకివ్ంతులం. 
న్నవు లేక్పోతే మేము ఒక్క క్షణం కూడ్డ నిలువలేము. క్నుక్ 
న్నవే శ్రేష్ఠఠ డవు. న్నవే బ్రహమవు. మేము నినేి బ్రహమముగా 
ఉపాసిస్్తము" అనిద్వ. అన్ని అంగీక్రంచినవి.  

ప్రాణోవావ జేాషఠ శే శ్రేషఠ శే. (5-1-1) ఛం ఒగా 
క్నుక్ ప్రాణమును బ్రహమముగా తెలుసుకొని 

ప్రాణోపాసన చెయాాలి. అటి్టవారే ఈ లోక్ంలో సుఖానిి, 
పర్లోక్ంలో కైవలాానిి పందగలరు. ఇదే ప్రాణవిదా.  

ఈ క్థను తెలుప్పతూ ఛం ఒగాంలో ముఖా ప్రాణము 
వంట 4 ప్రాణాలు వళ్ళినవి అని, బృహద్ఘర్ణాంలో ముఖా 
ప్రాణముతో 5 ప్రాణాలు వళ్ళినవని అన్నిరు. అంతమాత్రాన ఈ  
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“బ్రహమసూత్రములు” గ్రంధంప ైపూజా గురుదేవులు “శ్రీ 
దేవిశెటి్ట చలపత్తర్ధవుగారు”’ చ్చసిన వాాఖా 500 పేజీలకు 
పగైా ఉని ప్పస్క్ము మా వదీ లభస్ుంద్వ  
 
Ebook మీరు DOWNLOAD చ్చసుకొనుటకు రూ.500/- లేద్ఘ 
ప్పస్క్మును మేము మీ ఇంట్టకి పంపాలంటే రూ.560/- 
(courier ఖరుేలతో క్లిప్ప) ONLINE లో చెలిలంచ్చటకు - 
 

Click & Pay us through Paytm :  
http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWW
SRICHALAPATHIRAOCOM.png 

   లేద్ఘ 

Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 
మీకు మరేదనై్న సందేహం ఉంటే 
care@srichalapathirao.com కు ఈమయిల్ పంపగలరు 
లేద్ఘ +91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నంబర్లకు 
ఫోన్ చ్చయగలరు 
 

Refer : http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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