శ్రావణ మాసపు రరశీ ఫలితాలు (జూల ై 21 - ఆగస్ట్ 22, 2020) చేయవలసిన పరిష్రారరలు
1. మేష రరశి

(అశిిని 1,2 ,3,4; భరణి 1,2,3,4 ; కృత్తి క 1 వ పరదం)

జూల ై:

కరరయ కామములో ఆటంకములు తొలగి పో తాయి. ఆరిిక సిిత్త బాగర మెరుగు పడుటకు శీా మహా లక్ష్మీ

దేవి పూజ చేసుకోవరలి. పరశ్రంతత లభిసుింది. మేష రరశి వరరు శీా శ్రావణ మహా లక్ష్మీ దేవి పూజ 4 శుకావరరరలు
చేసుకోవరలి. మేష రరశి వరరికి 14 ధనం వచ్చిన 11 ఖరుి ఉననది.

ఆగస్ట్ :

రుదారభిషేకం

వలన,

ఎన్నన

ఎదురకావలసిన్ా,

తపిపంచుకుంటారు.

సమయం

బాగర

అనుకూలించేందుకు శ్రావణ మాసం మొతి ం శుకా వరరరలు శీా మహా లక్ష్మీని కోలుచుకోండమ. మీ పేరుపై యజ్ యం;
అభిషేకం; పూజ చేసుకోవటం వలన నష్ర్లు తపిపంచుక ంటారు. ఆదాయం బాగుంట ంది. ఈ కింా ది మంతరం
పరత్త రకజు 108 సరరుు జపించండమ.

మంతరం: “ఓం శీాం మహా లక్ష్మీ నమః”

2. వృషభ రరశి

(కృత్తి క 2,3,4 ; రకహిణి 1,2,3,4 ; మృగశిర 1,2 పరదాలు)

జూల ై: ధనం వచ్చినది వచ్చినట్ ఖరుి అవుత ంది. అందరిలో మీరు ముందుండమ పనులు చేసి ుంటారు. ధన
పరరపిి ఉననది. ఉతాిహంతో, అభివృదిిలో బాటలు వేసి చాలా ఉననత్తకి వెళ్ి తరు.

ఆగస్ట్ : ధనం వసుింది. పనులు పూరిి చేసి రరు. మీడమయిేటర్స్ తో క నిన పనులలో ఇబబందులుననవి. ఆలసయం
ఉననది.కోపం తగిగంచుకున్ేందుకు “ఓం నమః శివరయ “ అను మంతరం జపించండమ.
ధనం వచ్చిన్ా నిలబడకుండా ఖరి యి పో త ంది. ధనం నిలబడాలి అంటే శ్రావణ శుకావరరరలు, మంగళ
వరరరలు మీరు తపపక శీా రుదారభిషేకరలు , లక్మీ పూజ చేసుకోవరలి. ఈ కింా ది మంతరం పరత్త రకజు ఉదయం 108
సరరుు 2 న్ెలలు జపించండమ.

మంతరం: “ఓం నమో న్ారరయణాయ”
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3. మిధున రరశి

(మృగశిర 3,4 పరదాలు ; ఆరుదర 1,2,3,4; పునరిసు 1,2,3 పరదాలు)

జూల ై: గతంలో తరిమి తరిమిన కష్ర్లు కరిగి పో తాయి. అసహనం తగిగంచుకోవరలి. మనసు్ బాగర

నిగాహించాలి. అపుడు,అనిన వత్తి డులు, లోన్స్ బాధలు తగుగతాయి. శీా రుదారభిషేకం, మంగళ, శుకా వరరరలు
రరత్తర భోజనం చేయకుండా, పండుు, పరలు తీసుకోవరలి.

ఆగసు్: రుణ బాధలు తీరి ధనం చేత్తకి రరవరలంటే, సో మ, మంగళ, శుకా వరరరలు శీా మహా లక్ష్మీ పూజ,
హో మం తపపక చేయండమ. ఆకసిీక ధన లాభం, క తి ఇలుు పరయతనం జరుగుత ంది. ఆగస్ట్ లో చాలా
బాగుంట ంది. మానసికంగర చాలా ఆనందం కలుగుత ంది. ఈ కింా ది మంతరం పరత్త రకజూ 108 సరరుు
జపించండమ.

మంతరం: “ ఓం శీాం మహా లక్ష్మీ నమః”

4. కరరాటక రరశి

(పునరిసు 4వ పరదం; పుషయమి 1,2,3,4; ఆశ్లుష 1,2,3,4)

జూల ై: గౌర వించేవరరు 4గురు అయితే వెనక త్తరసరారంగర మాటాుడువరరుంటారు. ఆదాయానికి మించ్చన
ఖరుిలు ఉంటాయి. ఈ న్ెలలో పరయాణాలలో చాలా జాగాతిగర ఉండాలి.

ఆగస్ట్ : నూతన పరిచయాలు మేలు చేసి రయి. మీ job లో, బిజిన్ెస్ట లో New ట్రండ్ వసుింది. ఆశించ్చన

ఫలితాలు సరధిసి రరు. మీ పిలుల విషయం చాలా శ్ాది వహించాలి. మంచ్చ కరరరయలు జరుగుతాయి. దైవ బలం
తగగ కుండా, దైవ శ్కిి కోసం పై 2 న్ెలలు సో మ, మంగళ, శుకా వరరరలు, రుదారభిషేకరలు, శీా మహా లక్ష్మీ పూజ

హో మం మీరు చేయండమ. చాలా శుభాలు కలుగుతాయి. ఈ మాస మంతా కింా ది మంతరం పరత్త రకజూ ఉదయం,
సరయంతరం 108 సరరుు జపించండమ.

మంతరం: “ ఓం హం హనుమతయిే నమః”
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5. సింహ రరశి

(మఖ 1,2,3,4; పుబ్బ 1,2,3,4; ఉత్త ర 1 వ పాదం)

జూల ై: వయయం – 2, ఆదాయం – 14 ఉననది. ధనం బాగున్ాన, గౌరవించేవరరు ఒకారైతే, వెటకరరరలు,
త్తరసరారరలు మాటాుడేవరరు 7 మంది. ఆతీ బలం కోసం శీా దురరగ దేవి అష్ో్ తి రం రకజూ చదవరలి.కోపం రూట్
అవుట్ చేయాలి. వేగంగర అనిన పనులు జరుగుతాయి.అనిన పనులు విజయవంతం అగును. పుణయక్ష్తారలు
దరిమసరిరు.

ఆగస్ట్ : వివరహ పరయతానలు సఫలం అగును. నూతన పరిచయాలతో కుట ంబంలో కలహాలు కలుగను.
తకుావ శ్ామతో ఎకుావ లాభం ప ందుతారు.వరహనం క నుకుాంటారు. గృహ శ్రంత్తకి ఇంటలు, బయట గౌరవం

కోసం, తపపక 40 రకజులు మీ పేరు మీద సంకలపం చేయించుకుని రుదారభిషేకం, శీా మహా లక్ష్మీ పూజ తపపక
చేయించుకోండమ. ఈ మాస మంతా కింా ది మంతరం పరత్త రకజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు జపించండమ.

మంతరం: “ఓం దుం దురరగయిే నమః”

6. కన్ాయ రరశి

(ఉతి ర 2,3,4; హసి 1,2,3,4; చ్చతి 1,2 పరదాలు)

జూల ై: ఆదాయం 2 ఉండగర ఖరుిలు, ఏ మాతరం అదుపు లేకుండా 11% ఉననందున, గాహగత ల
ననుసరించ్చ, బాగర వత్తి డమ తో ఈ సం|| అంతా సరగుత ననది. ఎనిన ఆటంకరలున్ాన, ఈ జూల ైలో అనిన పనులు
సిశ్కిితో పూరిి చేసి రరు.మీ పేరు పైన జప హో మాదులు, జరిగితే, మీకు చాలా మంచ్చ ఫలితాలుంటాయి.చాలా
మారుపలు వసరియి. వరయపరరంలో జాగాతిగర ఉండండమ.

ఆగస్ట్ : చాలా శ్రీర శ్ామ అధికరధికంగర ఉంట ంది. శిరక వేదన ఎకుావగర ఉంట ంది. వరయపరరంలో విజయం
సరధిసి రరు. చేయు పనిలో పురసరారరలు ప ందుతారు. గతంలో నిలిచ్చ ప యిన బాక్లు, వసూలగుటకు, పరత్త
నితయం, శివ పంచాక్షరి జపం 108సరరుు చేయాలి.పరత్త మంగళ, సో మ, శుకా వరరరలు, శ్రావణ మాస శీా మహా
లక్ష్మీ పూజ, హో మం చేసుకునన, ఇపుడు గౌరవించేవరరు 4 అయితే, త్తరసారించేవరరు 7 గురు తగిగ, గౌరవం
పరుగుత ంది.మరియు ఆదాయం 2 కనుక, ధన రరబడమ పరుగుత ంది. గురు బలం లేదు.గురు కృప కరవరలి.
ఈ మాస మంతా కింా ది మంతరం పరత్త రకజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు జపించండమ.

మంతరం: “ ఓం నమః శివరయ, నమః “

3

7. త లా రరశి

(చ్చతి 3,4 పరదాలు , సరిత్త 1,2,3,4; విశ్రఖ 1,2,3)

జూల ై: ఆరకగయ విషయంలో త లా రరశి జాగాతి వహించాలి.ధనం పుషాలంగర చేత్త నిండుకు వచ్చిన్ా,మొతి ం
ఖరుి అయిపో త ంది. గౌరవించేవరరు 7 మంది, అలాగే అవమానించే వరరు 7 మంది. అది త లా రరశికి
జరుగుత ననది. ఆరకగయం ముందు ముందుకు, బాగుండాలంటే,రుదారభిషేకరలు, శ్రావణ మాసమంతా చేసుకుంటే
మంచ్చది. అనిన దో ష్రలు తొలగి పో తాయి.పరత్త దినం శివరష్ో తోతిరం చదవరలి. శివ పూజ సకల దో ష్రలు
నశింపచేయును. రుదారభిషేకరలు వీరికి, శ్రంత్త నిసరియి. ఒక బాయల న్స్ పట్ కుననపుపడు త ల ఎపుపదూ
సమంగర ఉండదు. అటేు , ఈ రరశిలో , చ్చకరకులిన అధిగమించుటకు, హనుమాన్స చాలీసర, హనుమకి ఆకు పూజ
తపపక చేయాలి.

ఆగస్ట్ : విహార యాతరలుంటాయి. అందరితో సేనహంగర ఉంటూ, వరయపరరరలు అభివృదిి చేసి రరు. ఈ న్ెలలో
ఆరిికంగర చాలా బాగుంట ంది. గృహంలో ధనం ఖరుి చేసి మంచ్చ మారుపలు చేసి రరు. ఆసిి విషయాలలో
జాగాతిగర వయవహరించండమ. ఈ కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం 108 సరరుు జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం హం హనుమతయిే నమః”

8. వృశిిక రరశి

(విశ్రఖ 4 వ పరదం; అనురరధ 1,2,3,4; జేయష్ 1,2,3,4)

జూల ై: దన్ాదాయం 5% అయితే, అంతా ఖరియిపో త ంది. గౌరవించేవరరు 3 గుగరు. ఇతరుల మాటలు నమిీ
నూతన కరరరయలు చేపట్ వదుి. దైవ బలం కరవరలి.దురరగ దేవి, శ్కిి కోసం, ధనం కోసం, బలం కోసం పూజించాలి.
మీ పిలుల కోసం రుదారభిషేకరలు చేయించాలి. అవమాన్ాలు ఎకుావుననవి. మౌనం వహించండమ.ఎకుావ
మాటాుడకండమ.

ఆగస్ట్ : సో దరులతో విభేదాలు రరవచుి. బాధయతలు ఎకుావవుతాయి. ధన్ాదాయాని మారరగలు వెత కుతారు.
లేదా, శ్రావణ మాసంలో సో మ, మంగళ, శుకా వరరరలు,శీా మహాలక్ష్మీ పూజ వలన మేలు కలుగుత ంది.మీరు
ఆదాయ మారరగలు ఎనిన వెత్తకిన్ా, శీా మహా లక్ష్మీ దేవి దయ కోసం, దేవిని పూజించాలి. మొతి ం మారుప
వసుింది. శ్రావణ మాసమంతా నిష్తో శీా మహా లక్ష్మీ పూజ, హో మం చేసుకోవరలి. దీని వలన కష్ర్ల సరగరం
నుండమ బయటకు వసరిరు. ఈ కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం దురరగ దేవెైయ నమః”

4

9. ధనూ రరశి

(మూలా 1,2,3,4; పూరరిష్రడ, 1,2,3,4; ఉతి రరష్రడ 1 వ పరదం)

జూల ై: ఈ రరశికి ఆదాయం 8 అయితే, ఖరుి 11 ఉననది. అందువలన, నిరంతరం ధనం కోసం కష్ం
ఉంట ంది.జీవితంలో నిరంతరం కష్ర్ల పో రరటం నుండమ ఒడుుకు (shore)వచేిందుకు, వలు నువుిల లడులు
దానం చేయండమ.దాసరని పూలతో గణేశు విషు జపించాలి. శ్రంతం అలవరుికోవరలి.

ఆగస్ట్ : ఆరిిక పరిసి త లు మెరుగు పడుటకు, జప, హో మాలు చేసుకోవరలి. అనుకోని పరయాణాలుంటాయి.
మీకు గొపప పనులు చేయటంలో ఆసకిి నిండుగర ఉంట ంది. దీరఘ కరలంగర తొలగని సమసయలు తొలగుటకు,
రుదారభిషేకరలు, 40 రక ||, పరత్త రొజూ ఉ, సర, 2 పూటలా చేసిన చాలా శ్రంత్త కలుగును.పౌరు మికి చండమ హో మం,
మీ పేరు మీద చేసినచక, కష్ర్ల బలం తగుగను. ఈ కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు
జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం శీాం మహా లక్ష్మీం శ్రణం”

10. మకర రరశి

(ఉతి రరష్రడ: 2,3,4; శ్ావణం 1,2,3,4; ధనిషఠ 1,2 పరదాలు)

జూల ై: మకర రరశి కి ఈ సం|| గాహ సిి త్త ని బటట్ గౌరవం 2, త్తరసరారం 6 ఉననది. కనుక, అవమాన్ాలు,
బాధలు దిగమింగి మౌనం వహించండమ. అవమానం చే వరరిని గురించ్చ ఎమీ మాటాుడకండమ. ట్ైం ఎపుపడు ఇలాగ
ఉండదు. మానసిక ఒత్తి డమకి 1kg నలు నువుిలు, మినుములు 1 kg దానం చేయండమ. రుదారభిషేకం, పరత్త
నితయం చేసుకోండమ. ఏలి న్ాటట శ్ని పరభావం పని చేయదు. అవమాన బాధలు, అందరూ త్తరసారించ్చ ఒంటరిగర
బాధపడే మకర రరశి వరరికి శివరరరధన ముఖయం.

ఆగస్ట్ : ఈ న్ెల సమసయలు మిమీలిన సతమతం చేసి రయి. త ఫరనులో న్ావ లాగర షేక్ అయిపో యిే
పరిసి త లిన అధిగమించేందుకు, పౌరు మి కి శీా చండమ హో మం చేసుకోండమ. అన్ారకగయం, ఆరిిక భాధలు మిముీ
కుాంగ దీసి రయి. సరిన చలన సూచనలుననవి. మన్న దైరయం తో ముందుకు సరగండమ. ఈ న్ెలలో మీరు
యితరులకు అన్ేక ఉపకరరరలు చేసి పేరు పరత్తష్లు, ప ందుతారు. ధన లాభం కోసం శివరభిషేకరలు చేసేి, సకల
దో ష్రలు తొలగి ఇపపటట ఆరిిక పరిసి త్త మెరుగవుత ంది. ఈమాస మంతా కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం,
సరయంతరం 108 సరరుు జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం నమో న్ారసింహాయ నమః”
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11. కుంభ రరశి

(ధనిషఠ 3,4; శ్తభిష 1,2,3,4; పూరరి భాదార 1,2,3,4)

జూల ై: పరయాణాల వలు ,అకరల భోజన్ాల వలు , ఆకలి మందగిసి ుంది.మీ వృత్తి లో చాలా జాగాతిగర ఉండాలి. సకల
పరయతానలకు విపరీతంగర ఆతంకరలుననవి. 5 మంది గౌరరవిసేి , మిముీ 6 మంది త్తరసారిసి ూ అవమానం
చేసి ుంటారు. పరత్త ఆదివరరం 1 kg మినుములు దానం చేయండమ.కోటట దో ష్రలు తొలగించేది రుదారభిషేకం మీ
పేరు మీద చేయించండమ. లేదా మీరే సియంగర అభిషేకం చేసుకోండమ. అననదానం చేయండమ.ఈ న్ెలలో సరహస
కరరరయలు తలపట్ వదుి.

ఆగస్ట్ : శుభ కరరయ సూచనలుననవి. దైవరనుగాహం కరవరలి మీకు. అపుడే నూతన అవకరశ్రలు లభిసరియి.
తపపక శివరరరధన, శ్రావణ మాస లక్ష్మీ పూజలు హో మాలు, నిషఠ తో చేయాలి. అపుడే ధన లాభం
కలుగుత ంది. ఈమాస మంతా కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం శ్ం శ్రవణ భవరయ నమః”

12. మీన రరశి

(పూరి భాదర – 4 వ పరదం, ఉతి రర భాదర 1,2,3,4; రేవత్త 1,2,3,4 పరదాలు)

జూల ై: ఈ న్ెల ధన వయయం అధికమవుత ంది. ఈశ్ిర అభిషేకం వలన గతంలో వెననంటట ఉనన కష్ర్లు తొలగి
పో తాయి.నూతన కరరరయలకు శీాకరరం చుటట్ నూతన జీవితం సరగిసి రరు.ధన లాభం బాగర ఉంట ంది.గౌరవంగర
మాటాుడమతే 6 మంది అగౌరవంగర త్తరసారిసి రరు. గురు బలం కోసం శివరరరధన చేయండమ.

ఆగస్ట్ : పనులన్నన పట్ దలతో సరగించబడమ సరధిసి రరు.గృహమున శుభ కరరరయలు జరుగుతాయి. శుభ కరరయ
పరయతానలు న్ెరవేరుతాయి. ఈ న్ెలలో మీకు ధన్ాదాయం బాగుంట ంది. గాహ గత లు పరిశీలించ్చన ఈ సం||
లో సో దరులు బంధు వరగ ం లో విభేదాలు ఏరపడుతాయి. శ్ామ అధికంగర ఉంట ంది. ఆదాయానికి మించ్చ
ఖరుిలు పడతారు.ధన్ాదాయం

8 ఖరుి 11 అనగర చేత్తలో ఉనన దాని కన్ాన 3 రటు ఎకుావ వృధా

ఖరుిలు పడతారు. శీా మహా లక్ష్మీ ఆగాహానికి గురి కరకుండా ఉందందుకు, శ్రావణ మాసంనకు ముందే 40
రకజులు శీా లక్ష్మీ పూజ, 1 పూట భోజనం దీక్ష వహించాలి. శీా లక్ష్మీ ఆరరదన, నితయ పూజ, హో మం, దీక్ష, ఒంటట
పూట భోజనం వహించ్చ 40 రక|| నితయం శీా మహా లక్ష్మీ దేవి ని సేవించ్చ వర లక్ష్మీ వేయటం రకజున యజ్ ం చేసేి
దేవీ కరుణ కలుగుత ంది. ఈమాస మంతా కింా ది మంతారనిన పరత్త రొజూ ఉదయం, సరయంతరం 108 సరరుు
జపించాలి.

మంతరం: “ ఓం సుబరమణాయయ నమః”
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