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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ మ్ణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్ త్రయోదశోధ్యాయ  
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగ  

అర్జుమ ఉవాచ:- 
శోో॥  ప్రకృతం పుర్జష్ం చైవ   

క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ మేవచ । 
ఏతద్వేదితు మిచా్ఛమి      
జ్ఞఞమం జ్ఞఞయంచ కేశవ ! ।।     (1) 

తా॥ కేశవా! ప్రకృత - పుర్జషుడు; క్షేత్రము - క్షేత్రజ్ఞఞడు; ఃరియు జ్ఞఞమము - 
జ్ఞఞయము - వీటిని గురించి తెలుసుకోవాలనుకంటున్నాను - అంటున్నాడు 
అర్జునుడు. 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శోో॥  ఇదం శరీబం కంతేయ! 

క్షేత్ర మితాభి ధీయతే। 
ఏతద్య  ావేతితం ప్రాహ  
క్షేత్రజ్ఞ ఇత తదిేద  ॥                     (2) 
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 తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: కంతే! ! శ శరీబమే క్షేత్రము అని 
చెపరపబడుతుమాది. ద్గనిని ఎవర్జ తెలుసుకంటారో వానిని క్షేత్రజ్ఞఞడు అని 
తెలిసిమవార్జ చెబుతున్నార్జ.  
 

 శోో॥  క్షేత్రజ్ఞం చ్ఛపి మం విదిి  
        సబ  ేక్షేత్రేషు భాబత ! ।  
        క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ యోర్ జ్ఞఞమం 

యతిత్ జ్ఞఞమం ఃతం ఃః॥      (3) 
 తా॥ భాబతా! అనిాక్షేత్రాలలోని క్షేత్రజ్ఞఞణ్ణణ నేనే అని తెలుసుకో. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞఞలను 
తెలుసుకొనే జ్ఞఞమమే నిజ్మైమ జ్ఞఞమఃని న్న అభిప్రాయం. 
 

శోో॥ తత్ క్షేత్రం యచచ !  దృకచ 
       యది  ేకారి యతశచ యత్। 
       సచయో యత్ ప్రభావశచ 
       తత్ సమసేమ మే శృణు ॥                             (4) 
తా॥ క్షేత్రఃంటే ఏమిటో, ఎలంటిద్య, ఎలంటి వికారాలు (మర్జపలు) 
చెందుతుంద్య, ఎకకడినుండి వచిచంద్య, ఆ క్షేత్రజ్ఞఞడు ఎవరో, ఎటువంటి ప్రభావం 
కలవాడో, దానిని సంక్షిపిరంగా చెబుతాను, విను. 
 

  శోో॥  ఋషి భిర్ బహధ్య గీతం  
          ఛంద్య భిరి  ేవిధ  పరృధ్క్  ।  
          ్రహ మ్ణ సూత్ర ప్రదైశ్చచవ  
          హీతు ఃదిభర్ వినిశ్చచత  ॥                            (5) 
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తా॥ శ విష్! లన్న  ాఋషుల చేత అనేక ప్రకారాలుగా చెపరపబడింది. వేదాల 
దాేరా గామం చేయబడింది. ్రహ మ్ణసూత్ర పరదాల దాేరా హేతుబదింగా 
నిశచయంచబడింది. 
 

శోో॥  ఃహా భుతామా్ ంకాబ  
బుదిి బవాకి మేవచ । 
ఇంద్రి! ణ్ణ దశై కంచ 
పరంచచేంద్రియ గోచరా  ॥                                (6)           

తా॥ ఃహాభూతాలు, అ్ంకాబం, బుదిి, అవాకిం, పరదిఇంద్రి! లు, ఃమసుు, 
ఇంద్రియగోచబ విష్! లు ఐదు. 
 

శోో॥ ఇచా్ఛ ద్వేష్   సుఖం దు ఖం  
                 సంఘాత  చేతన్న ధ్ృత  ।  
                 ఏతత్ క్షేత్రం సమసేమ  
                 సవికాబ ముదా్ృతం ॥                      (7) 
తా॥ ఇచా, ద్వేష్ం, సుఖం, దు ఖం, శరీబం, చేతమతేం, పరటుుదల ఇల 
వికారాలతో కూడిమది శ క్షేత్రం అని ముకిసరిగా చెపరపటమైమది.  
 

శోో॥ అమనిత  ేఃదం భితేం  
అహంసాక్షంత రాబువం ।  
ఆచ్ఛరో  ాపాసమం శౌచం  
స్చైబ  ామతమణ వినిగ్ర  ్ ॥  ̀     (8) 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 6 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

తా॥ అభిమమ రాహతాం, దంభరాహతాం, అహంస, ఓర్జప, నిజ్ఞయతీ, గుర్జ 
ఉపాసమ, శుచితేం, ఆతమణనిగ్ర్ం. (జ్ఞఞని లక్షణాలు) 
 

శోో॥ ఇంద్రి! రై్థషు వైరాగాం  
అమ్ంకాబ ఏవ చ ।   
జ్మమణ ఃృతు  ాజ్రా వాాధి  
దు ఖ ద్యషాను దబశమం ॥                                    (9) 

తా॥ ఇంద్రియవిష్! లైమ శబద సపబశ ూపపర బస గంాలల పరటో వైరాగాం, 
అ్ంకాబం లేకపోవటం, జ్మమణ, ఃృతు ,ా జ్రా, వాాధి దు ఖాలనే ద్యషాలను 
నితాము దరిశంచటం.  
 

శోో॥ అసకి్త బస భిష్ేంగ   
పుత్ర దాబ గృహాదిషు ।      
నితాంచ సః చితితేం  
ఇషాు నిష్టు  పర పరతిషు ॥               (10) 

తా॥ విష్! ల పరటో ఆసకి్త లేకండుట, పుత్రులు, భాబ  ాగృ్ము మొ॥మ 
వాటితో తాదాతమణయం చెందకండుట, ఇష్ు - అయషాులు సంభవించిమపుపడు 
ఃమసుును సఃతేంలో ఉంచుకొనుట.  
 

శోో॥ ఃయ చ్ఛమమ  ాయోగేమ  
భకి్త బవాభి చ్ఛరిణీ ।  
వివికి ద్వశ సేవితేం  
అబతబుమ సంసది ॥                         (11) 
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తా॥ ఇంకా న్నకన్న  ా ఇతబమైమ ద్వనియందు ఃమసుు లేనివాడై 
వాభిచరించని భకి్త కలిగియుండుట; ఏకాంతప్రద్వశంలో గడపరటం; జ్మ 
సముదాయములందు అభిర్జచి లేకండుట.  
 

శోో॥ ఆధ్యాతమణ జ్ఞఞమ నితాతేం  
తతివ జ్ఞఞన్నబై దబశమం ।      
ఏతత్ జ్ఞఞమ మిత ప్రోకిం  
అజ్ఞఞమం యదతో2మాాల ॥                          (12) 

తా॥ నితాము ఆధ్యాతమణక జ్ఞఞన్నని  ా కలిగి ఉండటము, తతివజ్ఞఞమం యొకక 
అరైాని  ానిబంతబము గురి్జంచుకోవటము - ఇది జ్ఞఞమము అని చెపరపబడింది. 
ద్గనికమ  ావేర్జగా ఉమాది ఏదైతే ఉమాద్య అది అజ్ఞఞమం.  
 

శోో॥ జ్ఞఞయం యత్ తత్ ప్రవక్షామి  
యత్ జ్ఞఞతాే2ఃృత ఃశుాతే।  
అన్నది ఃత్ పరబం్రహ మ్ణ   
మసత్ తన్నాస దుచాతే॥     (13) 

తా॥ ద్వనిని తెలుసుకొంటే జీవుడు అఃృతతాేని  ాపందగలుగుతాడో అటిు 
జ్ఞఞయ వసిువును (పరబమతమణను) గురించి చెపరపబోతున్నాను. అది అన్నది, 
పరబం్రహ మ్ణ, సతిు కాదు అసతి్త కాదు అని చెపరపబడుతుమాది.  
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శోో॥ సబేత  పాణ్ణ పాదం తత్  
సబేతోఽక్షి శ్చరో ముఖం।  
సబేత్ర శ్రుత ఃలోోకే  
సబ  ేమవృత  ాతష్ుత ॥      (14) 

తా॥ దానిక్త అంతటా కాళ్ళు చేతులు; అంతటా కళ్ళు, తలలు, ముఖాలు, 
అంతటా చెవులు ఉండి లోకంలో అంతటిన్న ఆవరించియుంటుంది.  
 

శోో॥ సర్థేంద్రియ గుణాభాసం  
సర్థేంద్రియ వివరిుతం।  
అసకిం సబ  ేభృచెచావ 
నిరీ్జణం గుణ భోకిృచ ॥     (15) 

తా॥ సబ  ేఇంద్రియ గుణాలను ప్రకాశ్చంపరజ్ఞసేది; ఇంద్రి! లు తమలో లేనిది; 
సఃసి జ్గతిును భరించేది, ధ్రించేది; అయతే ద్వనికీ అంటకండా ఉమాది; 
అని  ాగుణాలను భోగించేది; అయతే అది మత్రం ఏ గుణాలు లేనిది.  
 

శోో॥ బహబం తశచ భూతాన్నం  
అచబం చబమే వచ।  
సూక్షమతాేత్ తద విజ్ఞఞయం  
దూబసైం చ్ఛంత కేచ తత్॥    (16) 

తా॥ జీవుళ్ుక బయటా లోపరల ఉంటూ, కదిలేది కదలనిద్గ తానే అయ, 
సూక్షమతేం కాబణంగా తెలియబడదు. అది దూబంగా ఉండేది, దగీబగాను 
ఉండేది.  
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శోో॥ అవి భకించ భూతేషు 
విభకి మివచ సైితం। 
భూత భ బిృచ తజ్ఞఞయం 
గ్రసిఘ్ణ ప్రభ విషుణ చ॥     (17) 

తా॥ ఒకకటిగా ఉమ  ా జ్ఞఞయవసిువు జీవుళ్ులో విభజంచబడిమ దానివలె 
ఉంటుంది. జీవుళ్ును పోషించేది, అలగే జీవుళ్ును పుటిుంచేది, లయం 
చేసేది ఆ జ్ఞఞయవసిువు.  
 

శోో॥ జ్యాతషా ఃపి త జ్యుయత  
తఃస  పరబ ముచాతే। 
జ్ఞఞమం జ్ఞఞయం జ్ఞఞమ గఃాం 
్ృది సబేస  ావిషిుతం ॥     (18) 

తా॥ అది (జ్ఞఞయవసిువు) వెలుగుక వెలుగు. తఃసుు కమ  ా వేరైమదని 
చెపరపబడింది. అద్వ జ్ఞఞమము, జ్ఞఞయము, జ్ఞఞమగఃాము అనే త్రిపుటి. అందరి 
్ృద! లలోనూ నిలిచిఉమాది.  
 

శోో॥ ఇత క్షేత్రం తాల జ్ఞఞమం 
జ్ఞఞయం చోకిం సమసత  । 
ఃదభకి ఏతది  ేజ్ఞఞయ 
ఃదాభవా యోపర పరదాతే ॥    (19) 

తా॥ శ ప్రకాబంగా క్షేత్రం అలగే జ్ఞఞమం, జ్ఞఞయం కోపిరంగా చెపరపబడిమవి. న్న 
భకిడు ద్గనిని తెలుసుకొని న్న భావాని  ాపందుతాడు.  
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శోో॥ ప్రకృతం పుర్జష్ం చైవ 
విదియ న్నద్గ ఉభావపి। 
వికారాంశచ గుణాం శ్చచవ 
విదిి ప్రకృత సంభవాన్ ॥     (20) 

తా॥ ప్రకృత - పుర్జషులు ఇదదర్జ కూడా అన్నది అని తెలుసుకో. వికారాలూ, 
గుణాలు అన్న  ాకూడా ప్రకృత వలో పుటిుమవి అని తెలుసుకో.  
 

శోో॥ కాబ  ాకాబణ కబిృతే  ే
హేతు  ప్రకృత ర్జచాతే । 
పుర్జష్  సుఖదు ఖాన్నం  
భోకిృతే  ేహేతు ర్జచాతే ॥    (21) 

తా॥ కాబాకాబణాలక కబి ప్రకృత అని చెపరపబడుతుమాది. సుఖ దు ఖాలను 
అనుభవించే భోకి పుర్జషుడని చెపరపబడుతుమాది. 
 

శోో॥ పుర్జష్ ప్రకృతసై్థ హ 
భుంకిే ప్రకృత జ్ఞన్ గుణాన్।  
కాబణం గుణ సంగోస  ా
సదసద్యాని జ్మమణసు॥      (22) 

తా॥ పుర్జషుడు ప్రకృత యందు నిలిచిమవాడై ప్రకృత వలో పుటిుమ గుణాలను 
భోగిసిున్నాడు. గుణాలతో కూడటం వలోనే జీవుడు ఃంచి - చెడు జ్మమణలను 
ఎతిుతున్నాడు. 
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శోో॥ ఉపరద్రషాును ఃంతా చ 
భరిా భోకిా ఃహేశేబ । 
పరబమతేమణత చ్ఛపుాకి  
ద్వహే2సిమణన్ పుర్జష్  పరబ  ॥  ̀    (23) 

తా॥ శ ద్వ్ంలోని పరబఃపుర్జషుడు సాక్షి అని, అనుఃతంచే వాడని, 
భరించేవాడని, భోగించేవాడని , ఃహేశేర్జడని, పరబమతమణ అని 
చెపరపబడుతున్నాడు.  
 

శోో॥ య ఏవం వేతి పుర్జష్ం 
ప్రకృతం చ గుణై సు  ్।  
సబేధ్య వబి మనో2పి  
మ సభూయోఽభి జ్ఞయతే ॥     (24) 

తా॥ ఎవరైతే శ ప్రకాబంగా పుర్జషుని, గుణాలతో కూడిమ ప్రకృతని 
తెలుసుకంటారో అతడు ఎల ప్రవరిించిమపరపటికీ తరిగి జ్నిమణంచడు. 
 

శోో॥ ధ్యానే న్నతమణని పరశాంత 
కేచి దాతమణమ మతమణన్న । 
అనే  ాసాంఖ్యామ యోగేమ 
కబమణ యోగేమ చ్ఛపరర్థ ॥     (25) 

తా॥ కొందర్జ ఆతమణను శుదిమైమ ఃమసుుతో ధ్యామం దాేరా తఃలోనే 
దరిశసిార్జ. కొందర్జ జ్ఞఞమయోగం దాేరాను, ఃరికొందర్జ కబమణయోగం 
దాేరాను తెలుసుకొంటార్జ. 
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శోో॥ అనేాతేేవ ఃజ్ఞమంత  
శ్రుతాే2నేాభ  ాఉపాసతే । 
తే2పి చ్ఛత తబం తేావ 
ఃృతుాం శ్రుత పరరాయణా  ॥    (26) 

తా॥ శ ప్రకాబంగా తెలుసుకోలేని ఇతర్జలు కూడా అనుాల దాేరా విని, 
అనుషిుసిార్జ. విమాదానిపై ఆసకి్త కలిగిమ అటిువార్జ కూడా ఃృతుావు నుండి 
తరిసిార్జ. 
 

శోో॥ ! వత్ సంజ్ఞయతే క్తంచిత్ 
సతివం సైావబ జ్ంగఃం । 
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ 
తదిేదిి భబతబషభ! ॥     (27) 

తా॥ భబతసతిమ! సైావబం గాని, జ్ంగఃం గాని ఏ కొంచమైన్న 
పుడుతుమాద్య - ఉంటుమాద్య అది క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞఞల సంయోగం వలోనే అని 
తెలుసుకో. 
 

శోో॥ సఃం సర్థేషు భూతేషు 
తష్ుంతం పరబమేశేబం । 
విమశాతువ విమశాంతం 
య  పరశాత సపరశాత ॥     (28) 
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తా॥ మశ్చంచిపోయే వాటిలో మశ్చంచని వానిగా సఃసి భూతాలలోను 
సఃంగా ఉమ  ా పరబమేశేర్జణ్ణణ ఎవర్జ చూడగలరో వార్థ నిజ్మైమ చూపు 
గలవార్జ. 
 

శోో॥ సఃం పరశాన్ హ సబేత్ర      
సః వసైిత మీశేబం । 
మహమ సిాయతమణ న్న22తామణమం  
తతో ! త పరరాం గతం ॥     (29) 

తా॥ సబేత్ర సఃంగా ఉమ  ా పరబమతమణను సఃంగా చూసిుమావాడే తమను 
తాను ఆతమణ్తా చేసుకోనివాడు. దానివలోనే అతడు పరబఃగతని 
చేర్జకంటాడు. 
 

శోో॥ ప్రకృతెచా వచ కరామణణ్ణ 
క్రి! మణాని సబేశ  । 
య  పరశాత తదా22తామణమం 
ఆకరిాబం స పరశాత ॥     (30) 

తా॥ అని  ా సందరాభలలోను కబమణలు ప్రకృత వలోనే జ్ర్జగుతున్నాయని, ఆతమణ 
ఏమీ చేసేది కాదు - అకబియని ఎవర్జ చూసిారో అతడే నిజ్మైమ 
చూపుగలవాడు.  
 

శోో॥ యదాభూత పరృధ్గ్ భావం 
ఏకసై ఃనుపరశాత । 
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తతఏవచ విసిాబం 
్రహ మ్ణ సంపరదాతే తదా॥     (31) 

తా॥ న్నన్న విధ్యలుగా - అనేక న్నఃూపపాలతో కనిపించే శ జ్గతిు, జీవుళ్ళు 
అంతా ఒకకచోటనే ఉనిక్త కలిగిఉమాటుో, దానినుండే విసిరించు 
కొంటుమాటోు ఎపుపడు చూడగలరో అపుపడే ్రహ మ్ణమును పందుతార్జ. 
 

శోో॥ అన్నదితా  ేనిారీ్జణ తాేత్ 
పరబమతామణ2య ఃవాయ  । 
శరీబసై్థ2పి కంతేయ! 
మ కరోత మ లిపరాతే ॥     (32) 

తా॥ అన్నది ఐమందువలో, గుణాలు లేమందువలో శ పరబమతమణ మశ్చంపు 
లేనివాడు. కంతే! ! అతడు శరీబంలో ఉన్న  ాకబమణ చెయాడు, ఃలిమపరడడు.  
 

శోో॥ యాల సబేగతం సౌక్షమణయత్ 
ఆకాశం నోపరలిపరాతే । 
సబేత్రా వ సైితో ద్వహే 
తధ్య22తామణ నోపరలిపరాతే ॥    (33) 

తా॥ ఏ ప్రకాబంగా అంతటా వాాపించియుమ  ా ఆకాశం సూక్షమతేం 
కాబణంగా ద్వనిచేతా అంటబడకండా ఉంటుమాద్య అలగే ద్వ్ముమందు 
అంతటా వాాపించియుమ  ాఆతమణ ద్వనిచేత ఃలిమపరడదు, అంటబడదు.  
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శోో॥ యధ్యప్రకాశ యతేాక  
కృతునం లోక మిఃం బవి  । 
క్షేత్రం క్షేత్రీ తధ్య కృతునం 
ప్రకాశయత భాబత! ॥     (34) 

తా॥ ఏ ప్రకాబంగా ఒకకడే అయమ సూర్జాడు శ ! వతిులోకాని  ా
ప్రకాశ్చంపరజ్ఞసిున్నాడో అలగే అర్జున్న! శ ! వతిు క్షేత్రాని  ాఒకకడే క్షేత్రధ్యరి 
ప్రకాశ్చంపరజ్ఞసిున్నాడు. 
 

శోో॥ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయో ర్థవం 
అంతబం జ్ఞఞమ చక్షుషా । 
భూత ప్రకృత మోక్షంచ 
యే విదురాాంత తేపరబం॥    (35) 

తా॥ శ ప్రకాబంగా క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞఞల ఃధ్ాగల భేదాని ,ా శ భూత ప్రకృత నుండి 
విముకి్త చెంద్వ ఉపా! ని ,ా జ్ఞఞమదృషిుతో ఎవర్జ తెలుసుకంటారో వార్జ 
పరబమతమణను - మోక్షని  ాపందుతార్జ. 
 

గదాం :-  
ఓం తత్ సత్.  
ఇత శ్రీఃదభగవదీ్గతాసు ఉపరనిష్తుు, ్రహ మ్ణవిదాా! ం, 
యోగశాసేే, శ్రీకృషాణర్జుమ సంవాద్వ, 
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగోన్నః త్రయోదశోధ్యాయ   
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
ూపపరములలో క్రింద వివరించిమ గ్రంధ్ములు (సంపూబణ వాాఖ  ాసహతంగా) 

మవదద అందుబాటులో గలవు 
I. ఃహాభాబతం : ఆదిపరబేం, సభాపరబేం, అబణాపరబేం, విరాటపరబేం, 
ఉద్యాగపరబేం, భీష్మణపరబేం.... శాంతపరబేం; జీవమసతాాలు; ధ్రామణధ్బమణ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపరది; కర్జణడు; ప్రశాలు – సమధ్యమములు ; ఃహాభాబతంలోని 
రామయణం; 
II. ఆధ్యాతమణక గ్రంధ్ములు : కబమణసిదిాంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశాంత 
జీవన్ననిక్త 18 సూత్రములు, ఃబణాని  ా ఃంగళ్ప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతమణక 
జీవమం, శ్రీ శంకరాద్చే త వాాసమల, ప్రశాలు - సమధ్యమములు; 
III. ప్రకబణ గ్రంధ్ములు : తతివబోధ్, భజ్గోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరిిసి్థత్రం, 
ఆతమణవిదాావిలసం, ఉపరద్వశసాబం, ఆతమణబోధ్, అద్చే తసాబం, సాధ్మపరంచకం, 
వివేక చూడాఃణ్ణ, నిరాేణష్టకం 
IV. శ్రీఃదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపరనిష్తిులు :- శశావాస ,ా కేమ, కఠ, ముండక, మండూక ,ా కైవల ,ా గబభ, 
సూబ ,ా దబశమ, తాబసాబ, ఃహావాక ,ా పరంచ్రహ మ్ణ, గోపాలతాపిమ ,ా వరా ,్ 
శాటాాయన్న, ్యగ్రీవ, దతిాత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతబణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సబసేతీబ్స ,ా బ ే్ృచ, ముకి్తక 
VI.భకి్త: శ్రీఃదాభగవతం,శ్రీన్నబదభకి్తసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅష్టుతిబశతన్నమవళి 
VII. ్రహ మ్ణసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విబచిత ్రహ మ్ణసూత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకక అవసబము, ఆషాడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణః ప్రాధ్యమాత, గుర్జవును ఎల గురిించి సేవించ్ఛలి, ఎందుక ?, 
గుర్జవు పరటో శ్చషుాని కబివాం, గుూపపరద్వశం,  గుర్జవు యొకక ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్ర్ం ఎందుక ? ఎల పందాలి ?, గుర్జ పాదతీబిం 
IX. సాధ్మలు : పరబమబి సాధ్మలు, సమధి అభాాసం 
X. ఇతబ గ్రంధ్ములు : ఃహాతుమణల సూకిలు, ఉతిః జీవమవిధ్యమం, పరబమబి 
సాధ్మలు , మోక్ష సాధ్న్న బ్సాం , ధ్యామం - ప్రయోజ్మములు, స్థ2్ం 
భావమ దాేరా ముకి్త 
XI. ఃరెనో  ాఇతబ గ్రంధ్ములు  
  

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