
 

 

ఈ�ా�ా���ప	షత�ఈ�ా�ా���ప	షత�ఈ�ా�ా���ప	షత�ఈ�ా�ా���ప	షత�   
 

    

                                         

 

 

�ా�ఖ��త 

'అ�నవ �ా�సఅ�నవ �ా�సఅ�నవ �ా�సఅ�నవ �ా�స'  'జ�� న ప�ప�ర�జ�� న ప�ప�ర�జ�� న ప�ప�ర�జ�� న ప�ప�ర�' �� �!ే�"ట$%  చలప()ావ*�� �!ే�"ట$%  చలప()ావ*�� �!ే�"ట$%  చలప()ావ*�� �!ే�"ట$%  చలప()ావ* 

వ�వ�ా+ పక-ల- 

ఆ/0�(1క జ�� న 2ఠీం, 6లకల7)829ట. 
 

 

 
 

 





గ;ర<�ేవ*లగ;ర<�ేవ*లగ;ర<�ేవ*లగ;ర<�ేవ*ల ప)8చయమ;ప)8చయమ;ప)8చయమ;ప)8చయమ; 
 

�� �!ే�"ట$%  చలప()ావ* ?ార< 1946 @A2A% ంబC 12 వ Dే�Eన గ;ంటFర< Gల�H  

త�రHIాడK ?�ా మంలL జ	1ంM0ర<.  తంOP� Qర)ాఘవయ�, తSH ప*లHమ1.  Q)8 

	�ాసం 6లకల7)829ట.  I�ా ధUక !ద� త�రHIాడK ?ా� మంలLను, ఉనYత !ద� 

6లకల7)829ట లLను అభ�@ిం6, బ\పటH  వ�వ�ాయ క]^�ాల నుంOP  B.Sc. (Ag.) 

ప�ధమ�_�ణaలL ఉbర<� లయ��ర<. 

ప�వ* ప*ట%?ాcd ప)8మeసు ందcd c0నుOP ప�fారం 4 సంవతg)ాల వయసుg 

నుంOP 8 సంవతg)ాల వయసుg వరక- Q)8 chట$ నుంOP ఏ �ాక-j వ@9  అల�?k 

జ)8?k�l.  ప�రm జన1 సం�ాjరం వలH  Qర< 12 సంవతg)ాల వయసుg నుంOే 

)ామ�యణ, n\రత, n\గవత గ�ం/0లను, ప*)ాణ0ల- -  ప�బం/0లను అధ�యనం 

Mేయటం I�ా రం�ంM0ర<.   ప�D�ేకం?ా మon\రతంpAౖ !�_షrstన ఆసfu కS?8, 20 

సంవతg)ాలక- 2Aౖ?ా ఆంధ� మon\రతం, సంసjృత మon\రత గ�ం/0ల2A ౖ bవ� 

ప)8�wధనల- ?ా!ం6, 6లకల7)829టలL 1988 నుంOP 1992 వరక- /0)ా�ాxyక 

ప�వచనమ;ల- Mే@,ి �w� తల ప�శYలక- అప{ట$కప|Oే జ�ాబ;Sసూ  �ా)8fu 

సం�ేహ	వృ(  ?ా!ంM0ర<.  

1990 నుంOP 6లకల7)829ట 6న1య Uష� fార�ద)8�?ా అcdక ఆ/0�(1క 

fార�క�మ�లను, �మ�లను, ప�జలను, ?�D0జ�� న యజ�� లను, సతgం?ా	Y 

	రmxyంM0ర<. 1994 లL ఆ/0�(1క జ�� న 2ీ�ా	Y �ా� 2ిం6, ప�సనY బండHమ�ంబ �� 

)ాజమ�D0�!ే �ా)8M ేI�ా రం�ంపజk�ార<.  అప{ట$ నుంOP ప�()�� సతgంగమ;, ప�( 

c�ల ?�D0Iా)ాయణలD� బ\ట� ��కృష�  జc01ష%U, ?�D0జయం(, శంక)ాM0ర� 

జయం(, రమణమహ)8� జయం(, ఆ�ాఢ - fా)�క – మ�ఘ - ��ౖ�ాఖ I�ర�Uల 

యందు ఆ/0�(1క సదసుgల-, జన1�lchతgవం, !జ�� నయ�త�ల-, 

వనసమ�)ాధనల-, /0�నతరగత�ల-, �ా)8�f�తgవం �దలగ; అcdక fార�క�మ�లను 

జర<ప*f�నుటలLను, 	రంతర జప, /0�న, ఆత1!M0రణ, �ా��n\వన, బ�హ1	ష�  

�||న �ాధనలD�, ప�)8 ఆ/0�(1క �!D0లను గడKప*టలLను, మ�క- స�0 



మ�ర�దర�క-ల-?ా ఉంOP మ� ��నుY తట$% , Mే�పట$%  మ;ందుక- నOP2సిు నY 

కర1�గ;ల-, జ�� న ప�ప�ర<� ల-  మ� గ;ర<�వే*ల-. 

భగవంత�డK 	)k��ం6న బ\టలL పయ	సూ , తనలL 	�Pపrstయ;నY 

ఆ/0�(1క జ�� c0	Y ప�lమం�lf� పంM0లcd సంకల{ంD� 1996 నుంOP !!ధ 

పట%ణ0లలL ఆ/0�(1క జ�� న యజ�మ;ల �0m)ా భగవ�E� త, ప�కరణ గ�ం/0ల�నౖ 

శంక)ాM0ర<�ల �ా)8 భజ?�!ందం, తతmబ�ధ, ఆత1బ�ధ, !�dకచూO0మణa, 

అ�ైmత�ారం, ద�Pణ0మ�)8 �� త�ం, అప)���నుభ�(, �� స�0�వ బ�x 1ంద� 

�ాmమ;ల �ా)8 ఆత1!�0�!ల�సం,  శంభ; నటనం, భగ�ా� �� రమణ మహర<� ల 

�ా)8 ఉప�ేశ�ారం, c0రద భfuసూత�మ;ల-, బ�హ1 సూత�మ;ల-, ఇంfా )ామ�యణ, 

n\రత, n\గవతమ;ల-, అల�?k ఈశ, fkన, కఠ, మ;ండక, f¢£వల�, Dై(  )�య, సూర�, 

�దలగ; ఉప	షత� ల 2Aనౖను ప�వచనమ;ల- Mసేూ  జ�� న సుగం/0లను 

నల-��పౖ*ల ప�స)8ంపజkసు c0Yర<.  ఇప{ట$ వరక- 6లకల7)829ట, !జయ�ాడ 

ధర1¤ పవC @9%ష�, )ాయల@ీమ ధర1¤ పవC I�ా జ¢¥%, !నుf�ండ, ���"£లం, fా�, 

(ర<వణ0� మల�,ౖ c�ల7H ర<, బ\పటH  �దలగ; M¦టH  145 ఆ/0�(1క జ�� న 

యజ�మ;లను Mే�ార<.  1998 లL !.ట$.2ి.య§.ఎ. fాల© యందు 108 

�మక-ంO0లD� �ాసు�ేవ మoయజ�� 	Y 	రmxyంM0ర<. 

1993 లL భగవ�E� త మ;?8ంప* సందరªం?ాను, 2001 లL !�dక చూO0మణa 

మ;?8ంప* సందరªం?ా 6లకల7)829టలLను; 1999 లL భగవ�E� త మ;?8ంప* 

సందరªం?ాను, 2002 లL !�dక చూO0మణa మ;?8ంప* సందరªం?ా 

!.ట$.2.ియ§.లLను �ష��లందర« గ;ర<�వే*లను ఘనం?ా సc01	ంM0ర<.  2006 

లL 100 జ�� న యజ�� ల- ప�)8?ా!ం6న సందరªం?ా �ష��లందర« కల@ ి

'జ�� నప�ప�ర�' ¬ర<దుD�ను, 2011 లL మon\రత ప)8�wధనలL గ;ర<�ేవ*ల కృిfu 

'అ�నవ �ా�స' ¬ర<దుD�ను గ;ర<�వే*లను సతj)8ంచటం జ)8?8ం�l. 

1994 లL �ామ�ను�లక- క7O0 �d�0ంత !షయ�ల- సులభం?ా అర�మ�®� 

)�(లL గ;ర<�ేవ*ల- 'కర1@ి�0+ ంతం' అcd 6నY గ�ం/0	Y ర6ం6 ప�చు)8ంపజk�ార<.  

()8?8 2002 లLను, 2008 లLను, 2009 లLను ప*నర<1ద�ణ జ)8?8ం�l.  1998 లL 



¯కH య°)kmదమ;నందS 'ఈ�ా�ా���ప	షత� ' 2Aౖ అంద)8fu అర+మ�®� !ధం?ా 

సరళrstన, �ాడKకn\షలL !ప*లrstన �ా�ఖ�ను ��ా @ి ప�చు)8ంపజk�ార<.  1999 లL 

శంక)ాM0ర<�ల �ా)8 'భజ?�!ందం' 2A ౖఅంద)8f� అ( సులభం?ా అర+మ�®� !ధం?ా, 

ఎంD� !వరం?ా, �ా�ఖ�ను ��ా @ి ప�చు)8ంపజk�ార<.  ()8?8 2009 లL �lmbయ 

మ;ద�ణ జ)8?8ం�l. 

'భగవ�E� త' అన?ాcd "అ³1! అ�l మనల�ంట$ �ామ�ను�లక- fాదు" 

అనుf�cd�ార< "భగవ�E� తను ఇంత DేSక?ా అర+ం Mేసుf�గలమ�?" అనుf�cdటట�H  

ప�వచనమ;ల- Mేసు నY గ;ర<�ేవ*ల- 2011 లL 1,2 అ/0�యమ;లను 

ప�చు)8ంపMే�ార<.  ఇప|డK 2012 లL భగ�ా� రమణ మహర<� ల 

"ఉప�ేశ�ారమ;"నక-, �ామ�dదం నుంOP గ�xyంచబOPన fkchప	షత� క- !ప*లrstన 

�ా�ఖ�ను ��ా @ ి ప�చు)8ంప Mే�ార<.  ఇ!?ాక ప�సు తం c0రదభfu సూD0� ల2A,ౖ 

శంక)ాM0ర<�ల �ా)8 ఆత1బ�ధ, ద�Pణ0మ�)8 �� త�ం2Aౖ ఎంD� !వరణ0త1కం?ా, 

���0హరణం?ా, !ప*లrstన �ా�ఖ�ను ��ా @ి ప�చు)8ంప జkసు c0Yర<. 

ఇ! ?ాక !జయ�ాడ నుంOP ��ల-వO ే �0�నమ�Sక మ�సప(�కలL 2008 

నుంOP భగవ�E� తను, 2009 నుంOP మon\రతమ;ను /0)ా�ాxyకం?ా 

ప�చు)8సు c0Yర<.  ఇక �ేశ!�ే�ాలలL నునY Dలె-గ;�ార< ఈ జ�� c0	Y 

గ�xyంచట\	fu Qల-?ా www.srichalapathirao.com 29ర<D� ఒక ��¶ @A·ౖ ను 

I�ా రం�ంచటం జ)8?8ం�l.  �E	 �0m)ా ఆ/0�(1క జ�� న2ీఠం fార�క�మ�లను, 

గ;ర<�ేవ*ల ప�వచc0లను, గ;ర<�ేవ*ల !!ధ రచనలను, భజనల-, f�రనలను 

!నవచు¸ను, చదువవచు¸ను, OౌchH º Mేసుf�నవచు¸ను.  ఇక !!ధ గ�ం/0ల2A ౖ

గ;ర<�ేవ*ల ప�వచనమ;లను @ి.OP.ల ర«పంలLను, QOP� DVD ల �0m)ా 

అం�lసు c0Yర<. 

మ;ందు మ;ందు ³»మ�ర�ంలL పయ	ంMే ఎంద)8f� మ�ర� 	)k�శనం 

Mేయగల ఎchY గ�ం/0ల- మ;మ;¼ జc0వe	 త)8ంపజkయ;టక- 

అందుబ\ట�లL	fu )ా�ాల	, అందుక- D0�గధనుల�నౖ భక- ల-, �ాధక-ల-, 

³��ర<+ ల- మ;ందుక- )ాగలర	 భగవంత�	 మన�ా)ా I�ా )8+సు c0Yను. 



జ�� న సూర<�	ల� ప�fా�సూ , 	�ాmర+ం?ా తన @9వలను అం�lసు నY 

కర1�?8, సc0తనrstన ���ౖlక ధ)ా1	Y ప�M0రం Mేసూ , మ�క- మ�ర�దర�క-ల�ౖన 

భగవంత�	 మ;దు� ¬డ½  మ� గ;ర<�వే*లను ప)8చయం Mే@9 n\గ�ం c0క- 

కS?8ం6నందులక- భగవంత�	fu శతసహస� వందనమ;ల- 

సమ)8{ంచుక-ంట�c0Yను.         
                                                                                                 

- ��మ( )ావ�)8 అనYప�ర� 

                                                                                                                             

fార� 	)ాmహక అధ�¼ల-                                                                                                                             

ఆ/0�(1క జ�� న 2ీఠం                           

6లకల7)829ట 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



మ;ందుమ�మ;ందుమ�మ;ందుమ�మ;ందుమ�టటటట 

మ�నవ*డK త)8ంచట\	fu fావల@ిన సమసrstన !షయ�లను 

DెSయజk29{�l �dదం.  '�dద' అంట¾ Dలె-సుf�నుట అ	.  ఏUట$ Dలె-సుf�వటం? 

�ే		 Dెల-సుf�వటం? �ే		 Dెల-సుక-నYత)ాmత ఇక Dెల-సుf�వల@ిన�l ల¿�ో, 

�ే		 Dెల-సుక-ంట¾ సరmమ� DెS@ినటÁH  అట$%  జ�� c0	Y Dెల-సుf��ాS.  అట$%  

జ�� c0	Y అం�lంM�ేే '�dదం'. 

�E		 �దట సృి%కర బ�హ1�వే*డK '�lవ��ాణa' ?ా !c0YడK.  అందుfk 

�E		 'శృ(' అc0Yర<.  శృ( అంట¾ !నY�l అ	 అర+ం.  అసంఖ��క మంD0� లD� 

క7OPన �dదం �దట ఒకట$?ాcd ఉంO�ేl.  ఐD ే �0mపరయ;గం వMే¸టప{ట$fu 

మ�నవ*ల- అల�{య;ష�jల-, అల{జ�� నుల- fావటంD� �0		 అధ�యనం 

Mేయటం, అర+ం Mసేుf�వటం M0ల� కష%rstI��ం�l.  అందుfk �ా�సమహ)8� ఒకjట$?ా 

ఉనY �dదమంD0� లను c0ల-గ; n\?ాల-?ా !భGంM0డK.  అ�d 1)ఋ?kmదం 

2)య°)kmదం 3)�ామ�dదం 4)అధరmణ�dదం.  ఇందులL య°)kmదం మÄÅ )¢ండK?ా 

!n\?8ంచబOPం�l.  అ! 1)¯కHయ°)kmదం 2)కృష�య°)kmదం.  

ప�(�dదమ� ()8?8 c0ల-గ; n\?ాల-?ా !భGంచబOPం�l. 1)మంత�n\గం 

(సంxyత) 2)బ\� హ1ణం 3)ఆరణ�కం 4)ఉప	షÈ.  ఉప	షత� ల- �d�0లక- అంతంలL 

ఉc0Y� గనుకcd �ాట$	 �d�0ంతమ; అc0Yర<.  M0ల�వరక- ఉప	షత� ల©Y 

�d�0లక- అంతంలLcd ఉc0Y f�	Y మ�త�ం మంత�n\గంలLను, బ\� హ1ణ0లలLను, 

ఆరణ�fాలలLనూ క7O0 ఉc0Y�.  ఈ ఈ�ా�ా���ప	షÈ మంత�n\గం (సంxyత) 

లLcd ఉనY�l.  ఇ�l ¯కH య°)kmదంలL	 మంత�n\గం లL	�l.  ¯కHయ°)kmద 

మంత�n\గంలL 40 అ/0�య�ల-c0Y�.  ఆ 6ట%6వ)8 40 వ అ/0�యrÉ ఈ 

ఈ�ా�ా���ప	షÈ.  �E	లL 18 మంD0� ల-c0Y�.  మంత�n\గంలL ఉనY�l గనుక 



�E		 'మంD�� ప	షÈ' అ	 క7O0 అంట\ర<.  ఇ�l ¯కHయ°)kmదంలL	 �ాజసcdయ 

సంxyత (మంత�n\గం) లL	�l.  కనుక �E		 �ాజసcd�ప	షత�  అ	 క7O0 

అంట\ర<. 

ఉప	షత� లలL ప�/0నం?ా పరమ�త1తతÊం ప��ా !ంచబOP ఉంట�ం�l. 

	)ాfార<డK, 	ర<� ణ;డK, 	రంజనుడK, 	)8mfార<డK, అ°డK, అవ�య;డK, 

అ6ంత��డK, అ	)k�¯�డK, సరm�ా�2,ి స)ాmంత)ా�U, 	త��డK, �ాశmత�డK, 

స6¸�0నంద సmర«ప*డK అ�న పరబ�హ1 ల¿�0 పరమ�త1తత Êం ఒకట$ ఉనYద	, 

ఈ జగత ంD0 �0	 Mతేcd సృి% ంచబOPనద	, ఈ జగత� నందు అంతట\ IాలలL 

��నYల�?ా -  నువ*mలలL నూc�ల�?ా ఆ తతÊrÉ ఉనYద	, ఇకjడ ��ాత1?ా 

n\!ంచబOే�l ఆ పరమ�Dే1న	 DెSయజk29{�ే ఉప	షత� . 

'ఉప	షత� ' అcd పదం �0m)ా �0	లL	 !షయ�లను ఎల� Dలె-సుf�గల³ 

క7O0 వ�కం అవ*త�ం�l. 

ఉప  అంట¾ సËపం?ా  

	    అంట¾ fu�ంద 

షÈ  అంట¾ క7)Ì¸నుట 

ఉప	షÈ అంట¾ సËపం?ా fu�ంద క7)Ì¸నుట.  అంట¾ �ాధక-డK �ాస Í 

జ�� నమ;, అనుభవజ�� నమ; గల కర<ణ0సమ;దు� Oైన ఒక సదు� ర<వ*ను ఆశ��ం6, 

ఆయనను ప�జ�n\వంD� @9!ం6, ఆయనక- సËపం?ా fu�ంద క7)Ì¸	 -  

!నయంD�, శ�ద+D� జ�� c0	Y అందుf��ాS.  అంట¾ �ా/0రణ లÎfuక !ద�లల�?ా 

తమంతట D0మ;?ా, సmయం?ా ఈ !ద�ను cdర<¸f�cd Qల-ల¿దు.  ఇ�l బ�హ1!ద�, 



ఆత1!ద�.  ఈ !ద� మ�నవ*లలL	 అజ�� c0	Y DÏల?8ం6, దుఃఖ�	Y I�?Ìట$% , 

పరబ�o1	Y ఎర<కపర6 మ;fu	 ప��ా�lసు ం�l. 

ఈ క	2ింM ే ప�పంM0	కంతట$f� ఆ/0రrÉ�ో -  అ/l�ా% నrÉ�ో -  

మ�లfారణrÉ�ో DెSయజ¢2ి{, అ�l ©లLcd ఉనYద	 M2ెి{, 6వరక- అ�l ©�dన	 

Mె2ి{, ©వ* తప{ మ)kËల¿ద	 సmర«పజ�� c0	Y కS?8ంM�ేే ఈ బ�హ1!ద�, 

�d�0ంత!ద�, ఉప	షÈ  !ద�. 

ఇట�వంట$  ఉప	షత� ల- �d�0లలL �తం 1180 ఉc0Yయ	 2Aద�ల- 

Mెబ;త�ంట\ర<.  అ�Dే అ	Y ఉప	షత� ల 29ర<H  క7O0 ల�ంచటం ల¿�lప|డK.  

�తం Ëద 108 ఉప	షత� ల- మ�త�ం సc0తనrstనవ	 అందర« 

అం?�క)8సు c0Yర<.  ఇల� Mెప{ట\	f�క ఆ/0రం క7O0 ఉనY�l.  మ;fuf�ప	షత� లL 

��)ామ;డK ఆంజcdయ;	D� ఆంజcdయ�! c0 సmర«పం Dలె-సుf��ాలంట¾ ఈ 

అ��% త రశత (108) ఉప	షత� లను చదువ* అ	 108 ఉప	షత� లను !వ)8ంచటం 

జ)8?8ం�l. 

ఈ 108 ఉప	షత� లలLను అ( మ;ఖ�rstన! ద�wప	షత� ల-.  ఈశ, fkన, 

కఠ, ప�శY, మ;ండక, మ�ండూక�, Dై( )�య, ఐత)kయ, Ñ0ం�ోగ�, బృహ�0రణ�క 

ఉప	షత� ల-.  ఈ ప�l ఉప	షత� లక7 అ�ైmతపరం?ా శంక)ాM0ర<�ల �ార«, 

!��ా% �ైmతపరం?ా )ామ�ను°ల�ార«, �ైmతపరం?ా మ/0mM0ర<�ల �ార« 

n\�ా�ల- ��ా �ార<.  �E		 బట$%  ఈ ప�l ఉప	షత� ల Òకj !�ష%త ఏUటÁ 

మనక- అవగతం అవ*త�ం�l.  ఈ ప�l ఉప	షత� లలLను �ట% �దట$�l 

ఈ�ా�ా���ప	షత� .  �E	f� 29ర< )ావట\	fu fారణం ఈ ఉప	షత� లL	 �దట$ 

మంత�ంలL	, �దట$ IాదంలL	, �దట$ పదrÉ. 



�d�0లలL	 మంత� n\గంలL ఉనY ఉప	షత�  గనుకనూ, ?Ìప{ ఆ/0�(1క 

సD0�ల- �E	లL ఉండటం వలHనూ, బ�హ1 �ా��D0jరం కS?kటప{ట$fu అనుభ�ా	Y 

అత�దుªతం?ా వ)8�ంచటం వలHనూ, ఇ�l అ	Y ఉప	షత� లలLను ప�ధమ �ా� నంలL 

29)Ìjన ద?8య;నY�l. 

ఈ ఉప	షత�  !6త�rstన �ాం( IాఠంD� I�ా రంభమÓత�ం�l.  పరమ�త1క- 

ప�పంM0	fu మధ� గల సంబం/0	Y DెSయజk@ి, మనం అందుf�వల@ిన ల���	Y 

	)k��సూ  మనలను ఉప	షత�  అధ�యనం లL	fu ప��dశ2AడKత�ం�E �ాం( Iాఠం. 

�ాం( IాఠంD� I�ా రం�ం6 ఉప	షత� లL	fu ప��d��0� ం. 

                                                 

-- రచ�త 
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www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 2 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 

 
 
మావద్ద  లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

“ఈశావ్యస్యఉపన్నషత్తత  (ఈశావ్యస్యయపన్నషత్తత )”గ్రింధింప ై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెటి్ట 
చలపతిరావుగారు” చేసిన వ్యయఖ్య 100 పేజీలకు పగైా ఉని పుస్తకములు మా వద్ద  లభించును  
 

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.100/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింట్టక్ల 
పింపాలింటే (courier ఖ్రుులు అద్నిం కలపి) ONLINE లో చెలిించుటకు - 
 

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

   లేదా 

Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 

మీకు మరేదనైా స్ిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పింపగలరు లేదా 
+91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నింబరికు ఫోన్ చేయగలరు 

 

 
అన్ని పుస్తకములను లేదా కొన్ని పుస్తకములను లేదా గురుముఖ్తా ప్రవచనములను (వీడియో 
ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణిం చేయుటకు DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen 
Drive కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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