రాశి ఫలితాలు -చేయవలసిన పరిష్ాారాలు
1. మేష రాశి

(అశిిని 1,2 ,3,4; భరణి 1,2,3,4 ; కృత్తి క 1 వ పాదం)
కేంద్రేంలో, చేంద్ర యోగేం ఉన్నా, జాతకేంలో, భాగయస్థానేంలో శని లేదన పథప గరహాల వలన శ్రర

ధన లక్ష్మీ కటాక్షేం కోసేం చేసే పరయత్నాలు అన్నా వయర్ధమవుత ేంటాయి. వీరి కోరికలు న్ెర్వేరి

విజయేం స్థధేంచనలేంటే దీపథవళి 3 రథతర లు ఉపవసేంచి (పగలు ఆహార్ేం తీసుకోవచుును)
శ్రర ధన లక్ష్మీ యోగేం కోసేం శ్రర మహా లక్ష్మీ హో మేం చేయిేంచుకొని, 108 మొద్టి రోజు, రేండవ
రోజు 216, 3 వ రోజు 324 వతు లు వేస విపప నూన్ె దీపేం వెలిగిసేు, మీకు మహతు ర్ శకతు
కలుగుత ేంద. ఈ దీప యోగేం, సమసు దో ష నివథర్ణలు చేసు ుేంద. శ్రర ధన యోగము, శ్రర లక్ష్మీ
దేవి కృప వలన సదధ ేంచవచుును.

2. వృషభ రాశి

(కృత్తి క 2,3,4 ; రోహిణి 1,2,3,4 ; మృగశిర 1,2 పాదాలు)
ఈ సేం. అేంత్న శని వథర్ేం 1 పూటే ఆహార్ేం తీసుకోవథలి. పేండలు, పథలత్ో ఉపవథస దీక్ష. ఈ

సేంవతసర్ము బాగుేంద కథన్న, కోపేం, అసహనేం ఎేంత తగిిత్ే మీక అేంత మేలు జర్ుగుత ేంద.
పనులన్నా, మీకు ఈ సేంవతసర్ేం అేంత్న ఆలసయమే. ధనేం ఎేంత్ో వసుుేంద. ఖర్ుు చనలా
అధకేంగథ ఉేంద. ధన లక్ష్మీని కొేంత నిలుపు చేయాలేంటే, 3 రోజులు స్థయేంకథలేంలో శ్రర ధన
లక్ష్మీ దేవి హో మేం 3 రోజులు పథటు స్థయేంకథలేం చేసే హో మాల వలన శ్రర లక్ష్మీ యోగేం
కలుగవచుును. అద మీ అద్ృషట ేం మీద్ ఆధనర్పడమ ఉేంటుేంద.

3. మిధున రాశి

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

బుధ, గుర్ు కేందనరలలో కేందనరధపతి దో షేం ఉేంటే, మిధున రథశి వథరికత దీర్ఘ కథల అన్నరోగయేం

కలుగుత ేంద. ఎపుపడల చేంద్ురణశ భ గ గరహాలు వీక్ష్మేంచనలి. లేదన 2 వ లాగ స్థాన్నలోు, భ గ

గరహాలుేండనలి. దీనికత లగాేంలో, ఈ పై గరహ సా తి వలు మాతరమే, ఫలితేం మేంచిగథ
కలుగుత ేంద. అలాేంటి ఫలితేం కలగథలేంటే, దీపథవళి 3 రోజులు రథతిర ఉపవథసముేండమ,
మీకునా సర్వ బాధలు, దో షథలు, కషథటలు త్ొలగుటకు, శ్రర ధన లక్ష్మీ హో మాలు, 3 దన్నలు
మరియు 3 రోజుల దీపథలు వెలిగిసేు, విపప నూన్ె త్ో వెలిగిేంచే మహా శకతు వేంతమైన దీపథలు

మీ జీవితేంలో, చీకటి ఎేంత్ో త్ొలగిేంచి వెలుగునిస్థుయి. స్థయేంకథల శ్రర ధన లక్ష్మీ హో మేం
ధన యోగమిసుుేంద.
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4. కరాాటక రాశి

(పునరిసు 4వ పాదం; పుషయమి 1,2,3,4; ఆశ్లేష 1,2,3,4) -కుజ దో షం లేదు

5. సింహ రాశి

(మఖ 1, 2,3,4; పుబ్బ 1,2,3,4; ఉత్ి ర 1 వ పాదం)-కుజ దో షం లేదు

ఈ రేండల రథసులవథర్ు ధన యోగేం కోసేం శ్రర లక్ష్మీ హో మేం చేసుకోవచుును మరియు

దీపథవళి న్నడల 3 రోజులు దీపథలు పటట డము, శ్రర లక్ష్మీ హో మేం వలన, పునర్వసు,

పుషయమికత, ఆశ్లుష, మఖ, ఉతు ర్, పుబబ నక్షత్నరల వథరికత మికతిలి భ గదనయకము.
సమసు జీవనములో, సర్వ బాధలకు ఉపశ్థేంతి కలిగి శ్రర మహాలక్ష్మీ కృప వలన విశ్లష
ధన యోగము కలుగవచుును.

6. కన్ాయ రాశి

(ఉత్ి ర 2,3,4; హసి 1,2,3,4; చిత్ి 1,2 పాదాలు)

కన్నయ రథశి వథర్ు ధనవేంత లు కథవథలేంటే బుధుడల 2,3,5,9 లేక లాగ స్థానేంలో

ఉేండనలి. ఈ స్థాన్నలు భ గ గరహాలు చూడనలి. వీటికత కేందనరధపతి దో షేం ఉేండకూడద్ు.
ఇటువేంటి గరహ యోగేం కొర్కు, కన్నయ రథశి వథర్ు దీపథవళి 3 రోజులు ఉపవశిేంచి, శ్రర

ధన లక్ష్మీ దేవిని సేవిేంచి శ్రర ధన లక్ష్మీ హో మములు దీపముల వతు లు 108 అన్నా

కలిప, ఒకి వతిు గథ చేస న్ేయి వలె గడడ కటిటనటు
ు ేండే విపప న్ేయి లో ముేంచి, న్ననబెటట ి

దననిని దీపథవళి 3 రోజులు వెలిగిేంచనలి. దీని వలన ఎేంత అమోఘ ఫలిత్నలు
కలుగుత్నయో చెపపలేము. తీవర దనరిద్యర బాధలు చనలా వర్కు తగుిత్నయి. over night

కోటీశవర్ులు అవుత్నర్ని చెపపలేద్ు కథన్న మానసక బాధలు తగిి ధనేం కొేంతయిన్న
చేతికత రథవటేం కరమేంగథ జర్ుగుత ేంద. దీపథలు వెలిగిసేు, దో షథలు నశిేంచడేం ఖచిుతేం.

ధనేం వచేుద మీ పూర్వ జనీ కర్ీల మీద్ ఆధనర్పడమ ఉేంద. అేంత్ేగథన్న మరీ

ఎగథాజరటేడ్ గ ఆలోచిేంచకేండమ. ధనవేంత లు కథవథలేంటే, ఏ పరయతామూ లేకుేండన

ఎలా వసుుేంద. గకతు త్ో దీపథలు పడత్నము. పూజలు, ఉపవథస్థలు అన్నా చేస్ు థము.
దేనికయిన్న, దెైవథనుగరహము పరధననము. ఇద ఎపుపడూ మర్ువరథద్ు. చనలా మేంద

నక్షత్నరలు రథస పేంపథర్ు. కథన్న అవి వథరి జనీ దనేం త్ేదకత, పుటిటన టైేం కు సరిగథ
కుద్ర్టమే లేద్ు. కొనిా చూసేు , మీరిచిున నక్షత్నరలు తపుపగథ వచనుయి.

7. త్ులా రాశి

(చిత్ి 3,4 పాదాలు , స్ాిత్త 1,2,3,4; విశ్ాఖ 1,2,3)

1. లగాేంలో భ కురడల బలేంగథ ఉేండనలి. భ గ గరహాలు భ గ స్థాన్నలు చూడనలి.
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చూడబడలతూ ఉేండనలి. ఈ భ గ గరహాలు లగామును సైతేం చూడనలి. అపుడే వీరికత
ఆరోగయవేంతమైన, భ గ పరద్మైన జీవితేం లభిసుుేంద.

2. లగాములో ఉనా కుజుడమని బలేంగథ ఉేండమనటిట, భ గ గరహాల చూపబడలతూ
ఉేండనలి. ఈ గరహ యోగేం లోన్ే, వీరికత మేంచి జీవిత భాగస్థవమి లభిేంచి, వీరి జీవితేం
సుఖమయేం అవుత ేంద. అలా కథనిచో, వీరి గృహసా జీవనేం ద్ుుఃఖ గేంజనేం
అవుత ేంద.

3. లగాేంలో బలేంగథ ఉనా శనిని భ గ గరహాలు చూసుుేండనలి. లేదన పేంచమ స్థానేంలో
భ గ గరహాలు ఉేండనలి. ఇటువేంటి యోగేం ఉేంటేన్ే, సతసేంత్ననేం కలగథలన్ే, త లా రథశి
వథరి కల స్థకథర్మవుత ేంద. గరహ సా తి ఇేంద్ుకు వయతిరకేంగథ ఉేంటే, వథరి సవపాేం

ఫలిేంచక, వేద్నకు గురి అవుత్నర్ు. ఇలాగ, ముేంద్ు 1. గృహసా జీవితేం 2. సేంత్ననేం
ఇవి బాగుేంటేన్ే, వథయపథర్ేం, అన్నా శ్థేంతిగథ స్థగుత్నయి. ముేంద్ు మనసుకు శ్థేంత్ే

లేనపుడల, ఇక ధన సేంపథద్న ఎలా స్థధయమవుత ేంద.3 రోజులు దీపథవళి కత రథతిర
సమయేంలో ఉపవథస దీక్ష వహేంచి, శ్రర ధన లక్ష్మీ హో మము శ్థస్్ు ో కు రీతిలో చేసుకొని

విపప న్ేయి త్ో 3 రోజులు దీపథలు వెలిగిసేు, జీవితేంలో ఆ లక్ష్మీ దేవి కృప కలిగి ఎన్నా
మార్ుపలు తీసుకొని తపపక వసుుేంద.

8. వృశిిక రాశి

(విశ్ాఖ 4 వ పాదం; అనురాధ 1,2,3,4; జయయషట 1,2,3,4)

లగాేంలో గుర్ువు బలేంగథ ఉేండమ భ గ గరహాలు చూసుుేంటే, శ్రర లక్ష్మీ కటాక్షేం
లభిేంచనలన్ే ఈ రథశి వథరికత వథరి కల నిజేం అవుత ేంద. ఈ గరహ యోగేం లేనటు యిత్ే,
వథర్ు వథయపథర్ేంలో, ఉదో యగథలలో, జీవితేంలో పరతి క్షణేం చనలా వతిు డమకత గురి అవుతూ
ఉేంటార్ు. లగాేంలో బలేంగథ ఉనా భ కురని భ గ గరహాలు చూసుుేండనలి. 7 వ స్థానేంలో
భ గ గరహాలు సా తేంగథ ఉేండనలి. ఇటువేంటి గరహయోగేం కలిస వసేు , వీరి గృహస్థాశరమ
జీవితేం శ్థేంతి మయేంగథ ఉేంటుేంద. ఈ గరహ యోగథలు లేనటు యిత్ే, బాగథ కషథటలు,
కన్నాళ్ల
ు మిగులుత ేంటాయి. ఏద ఏమైన్న ఈ గరహ సట త లు ఎలా ఉన్నా, దీపథవళి
వరతేం తపపక ఆచరిేంచేండమ. 3 రోజులు దీక్ష వహేంచేండమ. పరతి రథతీర పేండలు మాతరేం తిని
ఉపవథసేం ఉేండేండమ. ఇేంటలు ఎవర్ు మద్యపథనేం చేసన్న, వరతేం వృధన అవుత ేంద.
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అపుడల ఇేంటలు జయషఠ లక్ష్మీ పరవేశిసుుేంద. శ్రర ధన లక్ష్మీ ఇక అకిడ పరవేశిేంచలేద్ు. శ్రర ధన
లక్ష్మీకత -3 రోజులు శ్రర లక్ష్మీ హో మేం చేసేు, శ్రర లక్ష్మీ యోగేం కలుగుత ేంద. 3 రోజులు
దీపథలు వెలిగిస,ేు సమసు జనీ జనీల దో షథలు తగుిత్నయి. మీకునా ద్ుుఃఖాలు త్ొలగి
ఆనేంద్ేం లభిసుుేంద.

9. ధనూ రాశి

(మూలా 1,2,3,4; పూరాిష్ాడ, 1,2,3,4; ఉత్ి రాష్ాడ 1 వ పాదం)

లగాేం దో ష ర్హతేంగథ ఉేండమ, 2, 12 స్థాన్నలోు భ గ గరహాలుేండనలి. అవి కూడన సా ర్మై
ఉేండనలి. ఇలా ఉేంటేన్ే, ఈ రథశి వథరి ఆరోగయేం బాగుేంటుేంద. లేనిచో నిర్ేంతర్ేం శరీరథనిా
ఎదో ఒక అన్నరోగయేం పీడమసు ుేంద. పై భ గ గరహాలుేంటే, దీరఘథయువు కలుగుత ేంద. లేనిచో
ఆయువు కోసేం పరతి సేంవతసర్ేం ఆయుషు హో మేం చేసుకోవథలి. ఎకుివగథ కథరనిక్
హెల్తు పథరబు మ్సస రథకుేండన ఉేండేేంద్ుకు శివ మేంత్నరలు, మృత యేంజయ హీలిేంగ్
మేంత్నరలు ఎకుివగథ జపసూ
ు న్ే ఉేండనలి. వెైవథహక జీవితేంలో సైతేం కొనిా సమసయలు
ఉనావి. ఇద కుజ దో షేం వలు కలుగుత ేంద కొనిా సేంద్ర్భములలో.
పేంచమేంలో – భ గ గరహాలు లేకుేంటే, ధనుసుస రథశి వథరికత, సేంత్ననేం వలన ద్ుుఃఖేం
అనుగవిేంపవలస వసుుేంద. ధన యోగేం కోసేం, పరతి దీపథవళికత శ్రర లక్ష్మీ వరతేం
చేసుకోవథలి. 3 దన్నలు రథతిర ఉపవథసేం ఉేండమ పర్మ నియమ నిషఠ లత్ో శ్రర లక్ష్మీ దేవి
ని పూజిసేు తపపక ధన యోగేం కలుగుత ేంద. ఆయువు కోసేం, వెైవథహక జీవిత శ్థేంతి
కోసేం, దీపథలు 3 దన్నలు ఇపప న్ేయిత్ో వెలిగిసేు, కొేంత వర్కు దో షథలు తగుిత్నయి.

10. మకర రాశి

(ఉత్ి రాష్ాడ: 2,3,4; శ్రవణం 1,2,3,4; ధనిషఠ 1,2 పాదాలు)

1. లగాేంలో శని బలేంగథ ఉేండనలి. లగథానిా భ గ గరహాలు చూసుుేండనలి. అపుడల వీర్ు
ఆరోగయవేంతమైన శరీర్ేం త్ో దీరఘథయులెై ఉేంటార్ు. శని ఆయుుః కథర్కుడల. కనుక ఈ
రథశికత గేండనలు తకుివే. అదే శని నిర్బలేంగథ ఉేంటే, చనలా బలహీనులవుత్నర్ు.
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2. భ గ గరహాలు కేంద్ర తిరకోణేంలో, సా తమై ఉన్నా, బలేంగథ ఉనా శనిని, భ గ గరహాలు
చూసుున్నా, మకర్ రథశి వథర్ు అపథర్ ధనవేంత లు కీరు ి వేంత లు అవుత్నర్ు.
3. ఇదే మకర్ రథశి వథరికత కేంద్ర యోగేం ఏర్పడమత్ే, ధన హీనులవుత్నర్ు.
4. లగాేంలో భ కురడల బలేంగథ ఉేంటే, 5 వ స్థానేంలో భ గ గరహాలు చూసుుేంటే, వీరికత
గొపప పేర్ు త్ెచేు సేంత్ననేం కలుగుత ేంద. ఈ సేంత్ననేం వలు , అమిత సుఖేం
కలుగుత ేంద కూడన.
5. చేంద్ర గరహానికత, దో షేం ఉన్నా, పథప గరహాలు చూసుున్నా, ఉతు మ సేంత్ననేం కథవథలన్ే
కల న్ెర్వేర్ద్ు. వథరి కల చెదరి ప్ త ేంద. ఈ మకర్ రథశి వథరికత ఈ సేం. ఏలిన్నటి శని
వలన ధన లక్ష్మీ యోగేం కొర్కు, 3 రథతర లు ఉపవశిేంచి శ్రర లక్ష్మీ వరతేం, హో మేం
చేసుకోవథలి. ఆరోగయేం కోసేం వీర్ు దీపథలు 3 రోజులు వెలిగిేంచనలి. దీని వలన ఎన్నా
భ భాలు జర్ుగును.

11. కుంభ రాశి

(ధనిషఠ 3,4; శ్త్భిషం 1,2,3,4; పూరాి భాదార 1,2,3)

ధనిషఠ , శతబిష పూరథవభాదనర నక్షత్నరలు గల కుేంగ రథశి వథరికత గత జూన్ లోన్ే ఈ
రథభ లకు సపట ేంబర్ు న్ెలలో కొేంత పరతికూలేంగథ ఉేంద్న్న, నవేంబర్ు డమసేంబర్ు లో గరహ
సా తి బాగథ లేద్ని త్ెలియచేయటేం జరిగినద.
1. ఈ రథశి నక్షతరముల వథరికత, లగాేంలో శని బలేంగథ ఉేండమ, భ గ గరహాలు లగథానిా
చూసూ
ు ఉేండనలి. ఈ ‘యోగేం’ వీరికత బలేంగథ ఉేంటే, వీరికత మేంచి ఆరోగయేం, లభిేంచటమే
కథక, దీరఘథయువు కలుగుత ేంద. ఇలా భ గ గరహాలు ఈ స్థానేంలో ఉేండటమే, అేంద్రికీ
జర్ుగద్ు. చనలా వర్కు, అభ గ గరహాల కలయిక వలు న్ే, ఈ రథశి, నక్షత్నరలకు చనలా
వర్కు, అన్నరోగథయలు, మరియు తీవర అన్నరోగథయలు, జీవితమేంత్న ద్ుర్భలతవేంత్ో మనుః
శ్థేంతి లేక లోలోపల ద్ుుఃఖిసూ
ు మద్న పడలత ేంటార్ు. తీవర అశ్థేంతి గరిేంచలేక చనలా
మద్న పడలత ేంటార్ు.
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2. బలేంగథ ఉనా లగథానిా, భ గ గరహాలు చూసుుేండనలి. కేంద్రేం లో గథన్న, తిరకోణేంలో
గథన్న భ గ గరహాలు సా తేంగథ ఉేండనలి. ఈ గరహ సా తి చనలా గొపపద. అలా ఉేంటే ఈ రథశి
వథరికత, ఈ నక్షత్నరల వథరికత అపథర్ లక్ష్మీ కటాక్షేం కలుగుత ేంద. ధనేం ఫ్్ు మీకు లేద్ేంటే
గరహాలు సరిగథ లేవని అర్ధ ము. గరహ సా త ల త్నర్ు మార్ు వలన ధనేం లేక బాధ
పడలత్నర్ు. చేతికత వచిున్న ఎేంత మాతరేం నిలబడద్ు. ఈ తీవర మనుః శ్థేంతి లోపేంచిన
పరిసా త లలో శ్రర లక్ష్మీ కటాక్షేం కోసేం పరధననమైన దన్నలు, ధన్ త్ేర్స్, ధన చత ర్ధ స
ధన దవథలి. ఈ 3 దన్నలు ధన లక్ష్మీ దేవి దన్నలు. లక్ష్మీ కటాక్షేం కోర్ుకున్ే వథర్ు
తపపక 3 దన్నలు వరతేం బూన్నలి. ఉపవథసేం 3 రథతిర పూటలు తపపని సరిగథ చేస, శ్రర
మహా లక్ష్మీ హో మేం చేసుకొని, ఆవేద్న, దగులు, అపనిేంద్లు, అవమాన్నలు తగిి,
పథప కర్ీలు పూరిుగథ నశిేంచనలని, ఎపుపడూ మీర్ు, 3 రథతర లు శ్రర లక్ష్మీ దేవికత దీపథలు
108, 216, 3 వ రోజు 324 విపప న్ేయి త్ో దీపథలు వెలిగిసేు, వథరి పుణనయలు ఎవర్ు
వరిశేంచగలర్ు? చనలా చనలా దో షథలు ఎమునావో అవి త్ొలగిత్ే కదన దెైవథనుగరహేం
లభిేంచేద. ఇలాగ శ్రర లక్ష్మీ దేవికత దీపథలు వెలిగిేంచి సర్వ దో షథలు నివృతిు ప ేంద్ేండమ.

12. మీన రాశి

(పూరి భాదర – 4 వ పాదం, ఉత్ి రా భాదర 1,2,3,4; రయవత్త 1,2,3,4 పాదాలు)

ఈ జూన్ లోన్ే మీకు ఈ విషయేం త్ెలియ చేయబడమనద. శ్థరీర్క, మానసక వయధ
కలిగిేంచు గరహములు, మీ వెేంటే నడలసూ
ు నావి, పరతి రొజూ మీర్ు శివథభిషేకేం, శివ
పేంచనక్షరి నితయేం చేసుకోవథలి. మీన రథశిలో పూరథవ భాద్ర, ఉతు ర్ భాదనర, రవతి నక్షతర
జాతకులకు ఆదనయానికత మిేంచిన ఖర్ుులు ఎపుపడూ ఉేంటాయి.
బలమైన భ గ గరహాలు, ఎకిడన, చినా దో షేం సైతేం లేని లగథానిా వీక్ష్మసు ుేండనలి. లేదన
జనీ లగాేంలో, భ గ గరహాలన్నా సా తేంగథ ఉేండనలి. ఈ గరహ యోగేం ఉేంటేన్ే, మీన రథశి
వథరికత మేంచి ఆరోగయేం కలుగుత ేంద. వీరి జాతకేంలో తీవర అన్నరోగథయలు, పథరణ గేండనలు,
ఎన్నా స్థర్ుు దెైవ బలేంత్ో తపపేంచుకొేంటార్ు. కథన్న ఆరోగయేం బాగుేండద్ు. నిరోధషేం (దో షేం
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లేని లగాేంలో) భ కురడల ఉేంటే, మీన రథశి పుర్ుష డమకత లేదన సీు ,ీ ఉతు మ పవితర జీవితేం
గల సీు ీ పుర్ుష లు వీరికత గర్ు గథ లేక భార్యగథ లభిస్థుర్ు.
కుజుడల ధన్నధపతి. ఈ కుజ గరహానిా బలమైన భ గ గరహాలు చూడనలి. లేదన లాగ
స్థానేంలో భ గ గరహాలు సా తేంగథ ఉేండనలి. ఈ గరహ యోగేం rare గ వసుుేంద. ఒకవేళ్
అలా వసేు , ఉతు రథ భాదనర, పూర్వ భాదనర, రవతి నక్షతరములలో జనిీేంచిన మీన రథశి
వథరికత అపథర్ేంగథ లక్ష్మీ కటాక్షేం కలిగి కోటీశవర్ులు అవుత్నర్ు. అదే, వీరికత, ఇలా గరహ
యోగేం కలుగనిచో కేంద్ర యోగేం ఏర్పడమత్ే, వీర్ేంత్న ధన హీనులవుత్నర్ు. ఇలాగ ధనేం
చేతికత అేంద్క, వచిున్న, అసలు నిలబడక, నిర్ేంతర్ేం తల న్ొపప, ఎదో ఒక తీవర
అన్నరోగయేం, మానసక అశ్థేంతి త్ో అలాుడమ ప్ త ేంటే, మీర్ు తపపక శ్రర లక్ష్మీని మీ
ఇేంటిలో నిలుపుకొనుటకు శ్రర దీపథవళి ధన లక్ష్మీ వరతేం 3 రోజులు చేస, ఉపవథసేం
ఉేండమ, 3 రోజులు హో మాలు ఆచరిేంచి శ్రర లక్ష్మీ దేవి వరతేం తపపక చేసుకోేండమ. దీని
వలన, కొేంత్ెైన్న, ధనేం నిలబడలత ేంద. ఇేంటలు కలతలు, మీ వేంటలు నలత తగుిత ేంద.
విపప న్ేయి దీపథలు మీకు ఇవి పరస్థదస్థుయి. శ్రర లక్ష్మీ హో మేం తపప మరదీ మీకు శ్రర
ధన లక్ష్మీ యోగేం ఇవవలేద్ు. ఇద మీకు త్ెలిసనదే కదన. ఈ దీపథవళికత శ్రర ధనలక్ష్మీని
సేవిేంచి తపపక అేంద్ర్ూ శ్రర ధన లక్ష్మీ దేవి కర్ుణన కటాక్షములు ప ేందెద్ర్ు గథక.
హరి ఓేం.
ఇద వేద్ పేండమత ల సలహా ననుసరిేంచి సమరిపేంపబడమన వథయసము.
ఇటు
ు మీ
శ్రర మణ దీవప సేంస్థానము
పనుశిల క్ష్తరము,
భార్త దేశేం.
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