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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ దశమోధ్యాయః  
విభూతియోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  భూయ ఏవ మహాబాహో! శ్రుణుమే పరమం వచః।  

యతే్తఽహ్ం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హిత కామాయా॥ (1) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు - గొపప బాహువులు గల అర్జున్న! ప్రీతితో 
వింటున  ానీకు హితం కలిగంచాలనే కోరికతో, ఏమి చెబుతున్నానో అటి్ట న్న 
శ్రేష్ఠ వచన్నలను మళ్ళ ీవిను.  
 

శో్ల॥  న మే విదః సురగణాః ప్రభవం న మహ్రషయః।  
అహ్మాదిరి  ిదేవాన్నం మహ్ర్షషణాం చ సరవశః॥  (2) 

తా॥ న్న పుటిుకను గురించి దేవతలుగాని, మహ్ర్జషలు గాని తెలుసుకోలేర్జ. 
ఎందకంటే నేను ఆ దేవతలకన్న ,ా మహ్ర్జషల కన్న  ామందవాణ్ణణ.  
 

శో్ల॥  యో మా మజ మన్నదిం చ వేతేి లోకమహేశవరం।  
అసంమూఢసస మరే్త్ేషు సరవపాపః ప్రమచాత్త॥   (3) 

తా॥ ఎవరైత్త నను  ా పుటిుకలేనివాని గాను, మొదలు లేనివాని గాను, 
లోకాలనిాంట్టకి ప్రభువుగాను తెలుసుకుంటారో అటి్టవార్జ మనుషుాలలో 
జా్ఞని. అతడు అని  ాపాపాల నుండి విడుదల చెందతాడు. 
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శో్ల॥ బుదిధః జా్ఞన మసంమోహ్ః క్షమా సతాం దమ శశమః।  
సుఖం దఃఖం భవోఽభావః భయం చాభయమేవ చ॥  (4) 

శో్ల॥ అహింసా సమతా తుషి్ః తపో దానం యశ్లఽయశః।  
భవంతి భావా భూతాన్నం మతే ఏవ పృధ్గవధ్యః॥   (5) 

తా॥ బుదిధ, జా్ఞనం, మోహ్రాహితాం, ఓర్జప, సతాం,ఇంద్రియనిగ్రహ్ం, 
మనోనిగ్రహ్ం, సుఖదఃఖాలు, ఉతపతేి ప్రళయాలు, భయమ - అభయమ, 
అహింస, సమతవం, తృపే్త, తపసుస, దానం, కీరేి, అపకీరేి మొ॥న వేర్జవేర్జ 
భావాలు అనీ  ాన్నవలోనే కలుగుతున్నాయి.  
 

శో్ల॥ మహ్రషయః సపేపూర్త్వ ఛతావరో మనవ సేధ్య।  
మదాభవా మానసా జ్ఞతాః యేషం లోక ఇమాః ప్రజ్ఞః॥  (6) 

తా॥ సపేర్జషలు, వారి కంటే మందన  ా సనకాది నలుగుర్జ మనులు, 
మనువులు అంతా న్న సంకలపం వలో జనిమంచిన వార్త్. వీరి నుండే ఈ 
ప్రాణులంతా వచాార్జ.  
 

శో్ల॥  ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమయో వేతేి తతేవతః।  
సోఽవికంపన యోగేన యుజాత్త న్నత్ర సంశయః॥  (7) 

తా॥ న్న యీ విభూతిని, యోగానిా ఎవర్జ అసలు తతేవంలో 
తెలుసుకుంటాడో అతడు చలించనియోగంలో నిలిచిపోతాడు. ఈ 
విష్యంలో ఏ సందేహ్మూ లేద.  
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శో్ల॥ అహ్ం సరవస  ాప్రభవః మతేః సరవం ప్రవరేత్త।  
ఇతి మతా  ాభజంత్తమాం బుధ్య భావ సమనివతాః॥  (8) 

తా॥ ఈ అనిాంట్ట పుటిుకకూ నేనే మూలకారణం. న్నవలోనే జగతేంతా 
నడుసేునాది. ఇది తెలుసుకున  ావివేకులు భకేితో ననే  ాసేవిసేార్జ.  
 

శో్ల॥  మచాితేా మదీతప్రాణాః బోధ్యంతః పరసపరం।  
కథయం తశా మాం నితాం తుష్ాంతి చ రమంతిచ॥  (9) 

తా॥ తమ మనసుసలను న్నలో లగాం చేసి, జీవితాలను న్నకే అరిపంచి, న్న 
గురించే పరసపరం చెపుపకుంటూ, బోధంచుకుంటూ నితామ తృపే్త 
పడతార్జ, ఆనందిసేార్జ.  
 

శో్ల॥  త్తషం సతత యుకేాన్నం భజతాం ప్రీతి పూరవకం।  
దదామి బుదిధ యోగం తం యేన మామపయాంతి త్త॥  (10) 

తా॥ అలా సతతమూ న్న యంద మనసు నుంచి ప్రీతితో సేవించేవారికి 
నను  ాచేర్జకొనుటకు అవసరమైన జా్ఞన్నని  ానేనే కలుగజేసేాను.  
 

శో్ల॥  త్తషమేవాను కంపారథం అహ్మ జా్ఞనజం తమః।  
న్నశయా మాాతమ భావసథః జా్ఞన ద్గపేన భాసవతా॥   (11) 

తా॥ వారిని అనుగ్రహించటం కోసమే నేను వారి మనసుసలలో నిలిచి, వారి 
అజా్ఞన తమసుసను జా్ఞనమనే ద్గపం యొకక ప్రకాశంతో నశంపజేసేాను.  
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అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥ పరంబ్రహ్మ! పరంధ్యమ! పవిత్రం పరమం భవాన్!। 

పుర్జష్ం శాశవతం దివాం ఆదిదేవ! మజం విభుం॥   (12) 
శో్ల॥  ఆహుసేావం ఋష్యసస ర్త్వ దేవరిషరాారదసేధ్య।  

అసితో దేవలో వాాసః సవయం చైవ బ్రవేష్మే॥   (13) 
తా॥ అర్జునుడన్నాడు: నీవు పరబ్రహ్మవు, పరంధ్యమడవు, పరమ పవిత్రుడవు, 
శాశవతుడవు, దివుాడవు, పరమ పుర్జషుడవు, ఆదిదేవుడవు, పుటిుక 
లేనివాడవు, సరవవాాపకుడవు అని అందర్జ ఋషులూ, దేవరిషన్నరదడు, 
అలాగే అసితుడు, దేవలుడు, వాాసుడు నిను  ా అంటార్జ. సవయంగా నీవు 
కూడా ఆ విధ్ంగానే  చెబుతున్నావు.  
 

శో్ల॥  సరవమేత దృతం మనే  ాయన్నమం వదసి కేశవ!।  
నహిత్త భగవాన్! వాకేిం విదరే్త్వాన దానవాః॥   (14) 

తా॥ కేశవా! నీవు న్నతో చెప్తపనదంతా యదారథమేనని నమమతున్నాను. నీ 
నిజసవరూపాని  ాదేవతలుగాని దానవులు గాని ఎర్జగర్జ.  
 

శో్ల॥  సవయమేవాతమన్నఽఽతామనం వేతధతవం పుర్జషోతేమ!।  
భూతభావన! భూత్తశ! దేవదేవ! జగతపత్త॥    (15) 

తా॥ భూతభావనుడా! భూత్తశుడా! దేవదేవా! జగతపతీ! పుర్జషోతేమ! నీ 
సవరూపం ఏదో సవయంగా నీవే ఎర్జగుదవు.  
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శో్ల॥  వకేుమరిస  ాశేషేణ దివాాహాాతమ విభూతయః।  
యా భిరివభూతి భిరోోకాన్ ఇమాంసేవం వాాపాతిషి్తి॥  (16) 

శో్ల॥  కథం విదా  ామహ్ం యోగన్ తావం సదా పరిచింతయన్।  
కేషు కేషు చ భావేషు చింతోాఽసి భగవాన్ మయా॥  (17) 

శో్ల॥  విసేర్త్ణాతమనో యోగం విభూతించ జన్నరేన।  
భూయః కథయ తృపే్తరి  ిశృణవతో న్నసేిమేఽమృతం॥  (18) 

తా॥ ఏయే విభూతులతో ఈ లోకమంతటా వాాప్తంచి ఉన్నావో, ఆ దివామైన 
నీ విభూతులను అశేష్ంగా చెపపవలసింది. యోగీశవరా! నేను సదా నిను  ా
ధ్యానిసే్త ఎలా తెలుసుకోగలను? భగవాన్! ఏఏ వసేువుల యంద - ఏఏ 
రూపాలలో నిను  ా ధ్యానించగలను? జన్నరధన్న! నీయోగాని ,ా విభూతిని 
విసేారంగా మరల చెపుప. అమృతమ వంట్ట నీమాటలు వింటున  ాన్నకు తృపే్త 
కలగటం లేద.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  హ్ంతత్త కథయిషామి దివాాహామతమ విభూతయః।  

ప్రాధ్యనాతః కుర్జశ్రేషి్! న్నసేేం తో విసేరసామే॥   (19) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: కుర్జశ్రేషఠ! న్న విభూతులకు అంతంలేద. అవి 
విసేారం -  ఐనపపట్టకీ న్న దివామైన విభూతులను మఖామైన వాట్టని నీకు 
చెబుతాను.  
 

శో్ల॥ అహ్మాతామ గుడాకేశ! సరవ భూతాశయ సిథతః।  
అహ్మాదిశా మధ్ాంచ భూతాన్న మంత ఏవచ॥   (20) 
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తా॥ గుడాకేశా! నేను అని  ా ప్రాణుల హ్ృదయాలలో ఉన  ా ఆతమను. నేను 
సమసే ప్రాణుల ఆది, మధ్ ,ా అంతాలను.  
 

శో్ల॥  ఆదితాాన్న మహ్ం విషుణః జ్యాతిషం రవి రంశుమాన్।  
మర్షచిరమ ర్జతా మసిమ నక్షత్రాణా మహ్ం శశీ॥   (21) 

తా॥ ఆదితుాలలో నేను విషుణవును. వెలిగే వాట్టలో కిరణాలు గల స్తర్జాణ్ణణ. 
మర్జతేులలో నేను మర్షచిని. నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుణ్ణణ.  
 

శో్ల॥  వేదాన్నం సామవేదోఽసిమ దేవాన్నమసిమ వాసవః।  
ఇంద్రియాణాం మనశాాసిమ భూతాన్న మసిమ చేతన్న॥  (22) 

తా॥ వేదాలలో సామవేదాని ,ా దేవతలలో ఇంద్రుణ్ణణ, ఇంద్రియాలలో 
మనసుసను, ప్రాణులలో చేతనతావని .ా  
 

శో్ల॥  ర్జద్రాణాం శంకరశాాసిమ వితే్తశ్ల యక్ష రక్షసాం। 
వస్తన్నం పావక శాాసిమ మేర్జ శశఖరిణామహ్ం ॥   (23) 

తా॥ ర్జద్రులలో శంకర్జణ్ణణ, యక్షరాక్షసులోో కుబేర్జణ్ణణ, వసువులలో 
పావకుడను. పరవత శఖరాలోో నేను మేర్జవును.  
 

శో్ల॥  పురోధ్సాంచ మఖాం మాం విదిధ పారథ! బృహ్సపతిం।  
సేన్ననీన్నమహ్ం సకందః సరసా మసిమ సాగరః॥   (24) 

తా॥ పారాథ! పురోహితులలో మఖ్యాడైన బృహ్సపతిని నేను. సేన్నన్నయకు 
లలో కుమారసావమిని. సరసుసలలో నేను సాగరాని  ాఅని తెలుసుకో.  
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శో్ల॥  మహ్ర్షషణాం భృగురహ్ం గరామసేమే క మక్షరం।  
యజా్ఞన్నం జపయజా్యఽసిమ సాథవరాణాం హిమాలయః॥  (25) 

తా॥ మహ్ర్జషలలో నేను భృగుమహ్రిషని. శబేమలలో నేను ఏకాక్షరమైన 
ఓంకారాని .ా యజా్ఞలలో జపయజా్ఞని .ా సాథవరాలలో హిమాలయాని .ా  
 

శో్ల॥  అశవతథః సరవవృక్ష్యణాం దేవర్షషణాంచ న్నరదః।  
గంధ్రావణాం చిత్రరథః సిదాధన్నం కప్తలో మనిః॥   (26) 

తా॥ వృక్ష్యలనిాంట్టలో నేను అశవతథవృక్ష్యని .ా దేవర్జషలలో న్నరదణ్ణణ; 
గంధ్ర్జవలలో చిత్రరథుణ్ణణ, సిదధలలో కప్తల మనిని.  
 

శో్ల॥  ఉచా్ెః శ్రవస మశావన్నం విదిధ మామమృతోదభవం।  
ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాంచ నరాధపం॥   (27) 

తా॥ గుర్రాలలో నేను అమృతంతో కూడా పుటి్ట ఉచా్ెశ్రవసమనే గుర్రానాని 
తెలుసుకో. ఏనుగులోో ఐరావతాని ,ా నర్జలలో రాజును నేనే.  
 

శో్ల॥  ఆయుధ్యన్నమహ్ం వ్రజం ధేనూన్నమసిమ కామధుక్।  
ప్రజనశాాసిమ కందరపః సరాపణా మసిమవాసుకిః॥   (28) 

తా॥ ఆయుధ్యలలో నేను వజ్రాని .ా గోవులలో కామధేనువును. పుటి్టంచే 
వారిలో నేను మనమధుడిని. సరాపలలో వాసుకిని.  
 

శో్ల॥ అనంతశాాసిమ న్నగాన్నం వర్జణో యాదసామహ్ం।  
ప్తతౄణామర  ామా చాసిమ యమససంయమతా మహ్ం॥  (29) 
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తా॥ న్నగులలో నేను అనంతుణ్ణణ, జల దేవతలలో నేను వర్జణుడను, 
ప్తతృదేవతలలో నేను అరామడను, నియమించువారిలో నిగ్రహానిా 
(యమణ్ణణ). 
 

శో్ల॥  ప్రహోాదశాాసిమ దైతాాన్నం కాలః కలయతా మహ్ం।  
మృగాణాంచ మృగేంద్రోహ్ం వైనత్తయశాపక్షిణాం॥  (30) 

తా॥ దైతుాలలో నేను ప్రహోాదణ్ణణ. లెకకలు పెటిే వారిలో కాలాని ,ా మృగాలలో 
నేను మృగేంద్రుణ్ణణ. పక్షులలో నేను గర్జతమంతుణ్ణణ.  
 

శో్ల॥  పవనః పవతామసిమ రామశశస్త్ర భృతా మహ్ం।  
ఝుషణాం మకరశాాసిమ స్రోత సామసిమ జ్ఞహ్ావీ॥   (31) 

తా॥ శుదధపరిచే వారిలో వాయువును. శస్త్రధ్యర్జలలో రామణ్ణణ. జలచరాలలో 
మొసలిని. నదలలో గంగానదిని.  
 

శో్ల॥  సరీాణామాది రంతశా మధ్ాం చైవాహ్మర్జున! ।  
అధ్యాతమ విదా  ావిదాాన్నం వాదః ప్రవదతా మహ్ం॥  (32) 

తా॥ సృషుఠలనిాంట్టలోను ఆదిమధ్యాంతాలు నేనే అర్జున్న! విదాలనిాంట్టలో 
అధ్యాతమ విదాను. వాదించే వారిలో నేను వాదాని .ా  
 

శో్ల॥  అక్షరాణా మకారోఽసిమ దవందవసాసమాసి కసాచ।  
అహ్మేవా క్షయః కాలః ధ్యతాఽహ్ం విశవతోమఖః॥  (33) 

తా॥ అక్షరాలలో అకారాని .ా సమాసాలలో దవందవసమాసాని .ా నేను 
అక్షయమైన కాలాని .ా విశవతోమఖ్యడైన బ్రహామని  ానేను.  
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శో్ల॥  మృతుాససరవ హ్రశాాహ్ం ఉదభవశా భవిష్ాతాం।  
కీరేిః శ్రీరావకా న్నర్షణాం సమృతిర్త్మధ్య ధ్ృతిః క్షమా॥   (34) 

తా॥ సరావనీ  ాహ్రించే మృతుావును నేను. భవిష్ాతేులో పుటిబోయే వారి 
పుటిుకను. స్త్రీలలో కీరేి, శ్రీ, వాకుక, సమృతి, మేధ్య, ధ్ృతి, క్షమా గుణాలను.  
 

శో్ల॥  బృహ్తాసమ తధ్య సామాాం గాయత్రీ ఛందసామహ్ం।  
మాసాన్నం మారీశీరోషహ్ం ఋతూన్నం కుసుమా కరః॥ (35) 

తా॥ అలాగే నేను సామాలలో బృహ్త్ సామాని ,ా ఛందసుసలలో గాయత్రీ 
ఛందసుసను. మాసాలలో మారీశీరాషని ,ా ఋతువులలో వసంతఋతువును.  
 

శో్ల॥  ద్యాతం ఛలయతా మసిమ త్తజసేే జసివన్నమహ్ం।  
జయోఽసిమ వావసాయోఽసిమ సతేవం సతేవవతామహ్ం॥ (36) 

తా॥ మోసాలలో నేను జూదాని .ా త్తజ్యవంతులలోని త్తజ్ఞని  ానేను, జయాని ,ా 
ప్రయతిాంచే వారిలో ప్రయతాాని .ా సాతివకులలోని సతేావని .ా  
 

శో్ల॥  వృష్ణణణాం వాసుదేవోఽసిమ పాండవాన్నం ధ్నంజయః।  
మనీన్న మపాహ్ం వాాసః కవీన్న మశన్న కవిః॥   (37) 

తా॥ వృష్ణ వంశసుథలలో వాసుదేవుణ్ణణ; పాండవులలో ధ్నంజయుణ్ణణ. 
మనులలో వాాసుణ్ణణ. కవులలో శుక్రాచార్జాణ్ణణ. 
 

శో్ల॥  దండో దమయతా మసిమ నీతి రసిమజిగీష్తాం।  
మౌనం చైవాసిమ గుహాాన్నం జా్ఞనం జా్ఞనవతామాహ్ం॥  (38) 
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తా॥ శక్షించు వారిలో దండనీతిని. జయం కోర్త్వారిలో రాజనీతిని. 
రహ్సాాలలో నేను మౌన్నని .ా జా్ఞనం గలవారిలో నేను ఆతమజా్ఞన్నని .ా  
 

శో్ల॥  యచాాప్త సరవభూతాన్నం బీజం తదహ్ మర్జున!।  
నతదసేి విన్నయత్ సాాత్ మయాభూతం చరాచరం॥  (39) 

తా॥ అర్జున్న! అని  ా ప్రాణులకు బీజం ఏదైత్త ఉనాదో అది నేనే. సాథవర 
జంగమాతమకమైన ఈ ప్రపంచం ఏదైత్త ఉనాదో అది నేను తపప వేర్త్మీ కాద.  
 

శో్ల॥  న్నంతోఽసేి మమదివాాన్నం విభూతీన్నం పరంతపః!।  
ఏష్తూదేేశతః ప్రోకేః విభూత్తరివసేరో మయా॥   (40) 

తా॥ ఇతర్జలను తప్తంపజేసే అర్జున్న! న్న దివామైన విభూతులకు అంతులేద. 
అయినపపట్టకీ ఈ విభూతుల వివరణ న్నచేత సంక్షేపంగా - కుోపేంగా 
చెపపబడింది. 
 

శో్ల॥  యదాదివభూతి మతసతేవం శ్రీమద్యరిుత మేవవా।  
తతే దేవావ గచఛతవం మమ త్తజ్యఽ0శ సంభవం॥  (41) 

తా॥ ఏయే వసేువు ఐశవరావంతమైనదిగా, కాంతివంతమైనదిగా, 
ఉతాసహ్ంతో కూడినటి్టదిగా ఉనాదో అది అంతా న్నత్తజంలోని అంశ నుండి 
పుటి్టనదని నీవు తెలుసుకో.  
 

శో్ల॥  అథవా బహునైత్తన కిం జా్ఞత్తన తవార్జున!।  
విషి్భాాహ్ మిదం కృతసనం ఏకాంశేన సిథతో జగత్॥  (42) 
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తా॥అర్జున్న! ఇదంతా ఎందకు? ఈ విసేారమైన జా్ఞనంతో నీకందకు? ఈ 
యావతేు జగతేును ఒకక అంశతో నేను ధ్రించి ఉన్నాను. 
 

గదాం: ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాసు, ఉపనిష్తుస, బ్రహ్మవిదాాయాం, 
యోగశాసేే, శ్రీకృషణర్జున సంవాదే, విభూతియోగో న్నమ దశమోఽధ్యాయః 
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపమలలో క్రంద వివరించిన గ్రంధ్మలు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మావదే అందబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, అరణాపరవం, విరాటపరవం, 
ఉదోాగపరవం, భీష్మపరవం.... శాంతిపరవం; జీవనసతాాలు; ధ్రామధ్రమ విశోేష్ణ; 
ద్రౌపది; కర్జణడు; ప్రశాలు – సమాధ్యనమలు ; మహాభారతంలోని 
రామాయణం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్మలు : కరమసిదాధంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశాంత 
జీవన్ననికి 18 స్తత్రమలు, మరణాని  ా మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శంకరాద్్వత వాాసమాల, ప్రశాలు - సమాధ్యనమలు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్మలు : తతేవబోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరేిసేోత్రం, 
ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశసారం, ఆతమబోధ్, అద్్వతసారం, సాధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణ్ణ, నిరావణష్టకం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయమలు 
V. ఉపనిష్తేులు :- ఈశావాస ,ా కేన, కఠ, మండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
స్తర ,ా దరశన, తారసార, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలతాప్తన ,ా వరాహ్, 
శాటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతేాత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతరణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సరసవతీరహ్స ,ా బహ్వృచ, మకేిక 
VI.భకేి: శ్రీమదాభగవతం,శ్రీన్నరదభకేిస్తత్రమలు,శ్రీకృష్ణఅషిోతేరశతన్నమావళి 
VII. బ్రహ్మస్తత్రమలు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మస్తత్రమలు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకక అవసరమ, ఆషడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గుర్జవును ఎలా గురేించి సేవించాలి, ఎందకు ?, 
గుర్జవు పటో శషుాని కరేవాం, గురూపదేశం,  గుర్జవు యొకక ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందకు ? ఎలా పందాలి ?, గుర్జ పాదతీరధం 
IX. సాధ్నలు : పరమారధ సాధ్నలు, సమాధ అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్మలు : మహాతుమల స్తకేులు, ఉతేమ జీవనవిధ్యనం, పరమారధ 
సాధ్నలు , మోక్ష సాధ్న్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజనమలు, సో2హ్ం 
భావన దావరా మకేి 
XI. మరెనో  ాఇతర గ్రంధ్మలు  
  

 
Please Contact :    
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 9538858115 
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