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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात अपेक्षित कौटंुबिक सुखसमाधान लाभेल. 
स्वतंत्र व्यावसाययकांच्या व्यवसायात वाढ िोण्याची शक्यता आिे. पण आर्थिक व्यविार 
सावधानतेनेच करावे. नपेिा आर्थिक र्चतंा करावी लागेल. या राशीच्या शासकीय, यनम-शासकीय 
नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा पूवािधिच अर्धक अनुकुल व लाभदायक िोईल. वाम-मागि धन 
सिज ममळणे शक्य असले तरी तो मोि टाळाच. िोत्याच े नव्िते िोण्यास वेळ लागणार नािी. 
महिन्याचा उत्तराधि कौटंुबिक अनारोग्य व मनस्ताप यांच्याशी मुकािला करण्यातच व्यतीत िोईलस े
हदसते. या राशीच्या कािी मंडळीना पोटववकारांचा ककंवा मूळव्याधीचा तर कािीना मूत्राशयववकाराचा 
त्रास िोणे संभवते.  दांपत्यजीवनात दोघांच्यािी अनारोग्यामुळे िाधा येणे संभवते. शारीररक-मानमसक 
कष्ट, उष्णताववकारांच ेआजार त्रस्त करतील. जपा. अपघात भय आिे. तसेच वीज, पाणी यांपासूनिी 
धोका संभवतो. जपा. संपकाित येणार् या माणसांना नीट पारख ूशकलात तरच वसवणूक िोणे टळेल. 
या राशीच्या कलािेत्रातील ववद्यार्थयाांना काळ अनुकुल व प्रगयतकारक िोईल. या राशीच्या 
व्ययस्थानी िर्िलसारखा ववक्षिप्त ग्रि असल्यामुळे जजभेवर तािा ठेवून, मनावर संयम ठेवून, घडणारे 
ववपरीत ते सिन करता आले तरच नुकसानकारक असे वारसे घडणार नािी. श्रद्धा असेल तर 
श्रीगणेशाची उपासना अनुकुल िोईल. 
(२) िॄषभ - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवािधि आरोग्यववघातक असा असला तरी गुरु 
ग्रिाच्या अनुकुलतेन े आरोग्य वारसे बिघडणार नािी, असे वाटते. महिन्याच्या उत्तराधाित सवि 
प्रकारच े आरोग्य उत्तम रािील. शुक्रामुळे शतेी व्यवसाय असणारांना काळ लाभदायक िोईल. 
कौटंुबिक सुखसमाधान लाभेल. ममत्रमंडळीचा सिवास सुखाचा िोईल. पण िौवद्धक मतभेदांनी मैत्रीत 
िाधा येणार नािी याची काळजी घ्यावी लागेल. संतयतसुख लाभेल. महिन्याच्या उत्तराधाित रवव-शयन 
या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी असल्याने नोकरी-व्यवसायात मनाववरुद्ध घटना घडण्याची दाट शक्यता 
आिे. भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असणारांनी संशयाने भागीदारीत िाधा यनमािण िोणार नािी याची 
काळजी घ्यावी, कोटिप्रकरणे असतील तर ती पढेु ढकलण्याचा प्रयत्न करावा. महिन्याचा अखेरचा 
सप्ताि सवि प्रकारच्या कलािेत्रातील मंडळीना अनुकुल व लाभदायक िोईल. साहिजत्यकांच े लेखन 
प्रकामशत िोईल. िौवद्धक संशोधन िेत्रातील मंडळीना काळ प्रगयतकारक िोईल. दाम्पत्यजीवनात 
मतभेद ककंवा अनारोग्य यांमुळे मनस्ताप िोणे संभवते. सविच िाितीत अयनजचचतता  दशिववणारा  
असा  या महिन्याचा  काळ असेल. श्रद्धा असेल तर मशवोपासन अनुकुल िोईल. 
(३) शमथनु -  या महिन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळीना एकूण सवि ग्रिमान वारसे अनुकुल 
नािी, असेच म्िणावे लागेल. सध्या या राशीच्या मंडळींचा स्वभाव लिरी झाला  असण्याची शक्यता 
जाणवते. तसे असेल तर प्रयत्नपूविक स्वभावावर यनयंत्रण ठेवणे आवचयक िोईल.  रवव-मंगळ 
आरोग्यववघातक असून उष्णतेच े ववकार, रक्तववकार, अगंावर वोड येणे, ताप येणे अशापैकी 
ववकारांनी अनारोग्य िोण्याची दाट शक्यता आिे. जपा. तसेच कौटंुबिक जीवनात व नोकरी-
व्यवसायात ववववध कारणांनी  मनस्ताप सिन करावा लागेलसे हदसते. त्यामुळे  हॄदयववकार 



असणारांनी मन शांत ठेवणे 

                                                            (२) 
जरूरीच ेिोईल. चोरीमुळे वा अन्य कारणाने आर्थिक िानी िोणेिी संभवते. जपा. केवळ शुक्र ग्रिाची 
अनुकुलता असल्यामुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व िोणारा मनस्ताप सुसह्य िोईल. 
वैद्यकीय संशोधन व भौयतक शास्त्रातील संशोधन िेत्रात कायिरत असणारांना काळ थोडा अनुकुल व 
प्रगयतकारक िोईल. अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्वारे साजत्वक सुखशांती लाभू शकेल कािींना 
सूचक स्वप्ने पडतील. सामाजजक कायािची आवड असणारांना काळ अनुकुल व प्रगयतकारक िोईल. 
कािींना जवळच्या प्रवासाच े तर कािींना परदेशगमनाच े योग येतील. श्रद्धा असेल तर मशवोपासना 
अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या राशीच्या मंडळीना आर्थिक दषॄ््या व कौटंुबिक सुखाच ेिाितीत या महिन्याचा काळ 
खपूच अनुकुल िोईल. पण सुखस्थानातील शयनमुळे ववववध कारणांनी गॄिसौख्य ममळणे कहठण 
िोईलसे हदसते. महिन्याच्या उत्तराधाित त्यात रवव ग्रिाची भर पडून वाद, गैरसमज, अनारोग्य 
अशापैकी कारणांनी गॄिसौख्यात अर्धकच िाधा येणे संभवते. जपा. या राशीच्या गभिवती जस्त्रयांनी 
अकारण मनस्ताप व दगदग करून घेऊ नये. मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, कोणाची आचरणववर्यक 
समस्या, कोणाच ेअभ्यासाकड ेदलुिि अशापैकी कारणांनी या राशीच्या मंडळीना अपेक्षित संतयतसखु 
ममळण्याची शक्यता हदसत नािी. जयांचा परधमीयांशी व्यावसाययक संिंध आिे अशांना काळ 
लाभदायक िोईल. जलभय असल्यामुळे नोकरी-व्यवसायामुळे जयांचा पाण्याशी संिंध आिे त्यांनी 
सतत सावधानतेने आचरण करावे. वैद्यकीय व्यवसाय, यांबत्रकतांबत्रक व्यवसाय, शास्त्रीय संशोधन 
व्यवसाय असणारांना काळ अनुकुल, प्रगयतकारक व लाभदायक िोईल. कािींना दरूच्या प्रवासाचे योग 
येतील, तर कािीना परदेशगमनाची संधी ममळेल. या राशीच्या वववािेच्छू युवकयुवतीना वववाियोग 
संभवतो. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणणक प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. पण ममत्रांशी ववतुष्ट 
येणार नािी याची काळजी घ्या. 
(५) श िंह - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात गॄिसौख्याच्या दषॄ्टीने मंगळ व रािू 
पूणिपणे प्रयतकुल असणार आिेत व महिन्याच्या पूवािधाित रवव ग्रििी कौटंुबिक  सुखाच े दषॄ्टीने 
प्रयतकुल िोणार आिे. तसेच  नेपच्यूनमुळे ववववध  कारणांनी दांपत्यजीवनातिी अपेक्षित 
सुखसमाधान ममळेलच याची शाचवती नािी. म्िणून मनावर संयम ठेवून, अिंकारी स्वभावाला अंकुश 
लावनू नम्रतचे े आचरण करणेच सखुाच े िोईल. त्यामळेु महिन्याच्या उत्तराधाित िदलणार् या 
पररजस्थतीचा आनंद लुटता येईल. वककली, सल्लागारी, हिशिे, र्चककत्सक िौवद्धक व्यवसाय, 
मशिणिेत्र असे नोकरी-व्यवसाय असणारांना काळ अनुकुल, प्रगयतकारक व लाभदायक िोईल. 
शासकीय, यनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा उत्तराधिच अनुकुल व लाभदायक िोईल. या 
राशीच्या युवकांना कािी नवीन करावेसे वाटेल; पण सध्या त्यांनी आिे ती नोकरीच करावी. 
पळत्याच्या मागे जाण्याचा ववचारिी करू नये. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात जन्मकंुडलीत योग 
असतील तर गुरु-शुक्राच्या शुभ योगामुळे या राशीच्या मंडळीना ववववध मागाांनी आर्थिक लाभ 
िोण्याची शक्यता आिे. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणणक प्रगतीस काळ अनुकुल आिे. या 
राशीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या िर्िलमुळे अपघात भय आिेच. सतत सावधानतेने आचरण करा. 
श्रद्धा असेल तर कुलस्वाममनी व श्रीगणेश उपासना अनुकुल िोईल. 



(६) कन्या - या  राशीच्या  मंडळीना  या  महिन्याचा  काळ शारीररक-मानमसक  आरोग्याच ेदषॄ्टीने 
                                                             (३) 
प्रयतकुल आिे. शयन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असून सध्या शयन-रवव िे दोन्िी ग्रििी अनुकुल 
नािीी्त.  त्यामुळे सतत मनाववरुद्ध घटना घडून असह्य मनस्ताप सिन करावा लागणे, कुटंुिात 
अयनष्ट घटना घडणे, अनपेक्षित आर्थिक संकटे येणे, कोटिप्रकरणे उद्भवणे अशा प्रकारचा असह्य 
मनस्ताप सिन करावा लागण्याची शक्यता हदसते. त्यामुळेच शारीररक-मानमसक आरोग्य 
बिघडण्याची शक्यतािी नाकारता येत नािी. रक्तदाि, हॄदयववकार असणारांनी ववशरे् काळजी घेतली 
पाहिजे. उष्णता भडकून डोळ्याच ेअनारोग्य िोणे संभवते. िाती घेतलेल्या कायाित अडथळे यनमािण 
िोणे, वसवणूक िोणे अशा प्रकारच्या घटनांनी असह्य मनस्ताप सिन करावा लागेलसे हदसते. जपा. 
पण गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने ववरोधी पररजस्थतीतिी मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व 
मनाला हदलासा लाभेल. या राशीच्या जया मंडळीना अध्यात्मात रस आिे अशांना उपासनेद्वारे 
मानमसक शांती लाभू शकेल. श्रीगुरुदत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. तसेच दररोज सायंकाळी 
िनुमानचामलसा स्तोत्राच ेमनापासून पठण केल्यानिेी मनाची शक्ती वाढेल. िर्िलमुळे जीवनसाथीचे 
ववक्षिप्त आचरण, मतभदे, भांडणे यांमुळे वैवाहिक जीवनातील सुखातिी िाधा यनमािण िोणे संभवते. 
भागीदारीत व्यवसाय असेल तर त्यातिी ववववध कारणांनी िाधा येऊ शकेल. जपा. कािी मंडळीना 
उगीचच कािी आजार झाल्याची भावना िोईल. काल्पयनक र्चतंाच अर्धक त्रास देतील जपा. 
(७) तुळा - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवव-मंगळ-शयन िे यतन्िी दादा ग्रि सवि 
प्रकारच्या आरोग्य दषॄ््या अत्यंत प्रयतकुल आिेत. त्यामुळे  उष्णताववकार  व वातववकारांचा  
आरोग्यावर  पररणाम  िोणार आिे. तसेच शयन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असल्यामुळे सतत 
मनाववरुद्ध घटना घडून आधीच िळव्या झालेल्या मनाला असह्य मनस्ताप सिन करावा लागेलसे 
हदसते. अशा पररजस्थतीत या राशीच्या जया मंडळीना रक्तदाि, हॄदयववकाराचा त्रास आिे त्यांनी मन 
व िुद्धी शांत ठेवनू अकारण त्रास िोणार नािी याची काळजी घ्यावी. या राशीच्या कािी मंडळीना 
उष्णता भडकून डोळे, घसा, मान दखुणे अशापैकी आजारांना तोंड द्यावे लागेल. अनपेक्षित आर्थिक 
जिािदार् या पार पाडणे अशक्य असल्यामुळे कािींना गिरे नैराचय येणे संभवते. कािी मंडळीना 
खचािची तोंडममळवणी करताना कष्ट-श्रम-दगदग सिन करावी लागेल. ववववध कारणांनी कौटंुबिक 
सुखातिी िाधा येणे शक्य हदसते. अशा ववपरीत काळातिी शुक्राच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना घडतील व त्यामुळे हदलासा ममळेल. जन्मकंुडलीत योग असतील तर या राशीच्या 
कािी भाग्यवंत मंडळीना अचानक वा वारसािक्काने धनलाभ िोणे संभवते. र्चककत्सक शास्त्रीय 
संशोधन कायाित कायिरत असणारांना काळ अनुकुल िोईल. अध्याजत्मक उन्नतीस काळ अनुकुल 
िोईल. श्रद्धेने िनुमानाची उपासना करा व िनुमानचामलसा स्तोत्राच ेपठण करा. 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात त्यांच्या अिंकारी, िेकट, तापट, िट्टी 
स्वभावामुळे व मानापमान वार असल्यामुळे अकारण श्रम, दगदग सिन करावी लागणार आिे. 
नोकरदार मंडळीना नोकरीत अपमान सिन करावे लागण्याची शक्यतािी हदसते. त्यामुळे शारीररक 
उष्णता भडकून उष्णताववकार व वातववकारांशी मुकािला करावा लागेल. पण शासकीय, यनम-
शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा पूवािधिच अनुकुल व लाभदायक िोईल. महिन्याचा उत्तराधि 
मात्र मनस्तापदायक असल्याचाच अनुभव येईल. अशा पररजस्थतीत महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात 



कािी  मनोनुकुल  घटना  घडतील  व  त्यामुळे  खपू  िरे वाटेल. कौटंुबिक घरगुती जीवनात मात्र 

                                    (४) 
गैरसमज, घोटाळे अशापैकी कारणांनी थोडी िाधा येऊ शकेल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणणक 
प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. ववशरे् करून शास्त्रीय संशोधनात्मक मशिण चालू असेल तर काळ 
खपूच अनुकुल िोईल. दाम्पत्यजीवनातील सुखात दोघांपैकी एकाच्या अनारोग्यामुळे व अन्य ववववध 
कारणांनी िाधा येणे संभवते. जपा. या राशीच्या वववािेच्छू युवकयुवतीना वववाियोग आिे. शयन 
ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असल्यामुळे सतत आचरण व आर्थिक व्यविारिी ववचारपूविकच करावेत. 
कसल्यािी प्रकारच्या मोिाला िळी पडू नये. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश उपासना व श्री िनुमान 
उपासना अनुकुल िोईल, 
(९) धन ु- या राशीच्या  मंडळीना या महिन्याच्या काळात  मंगळ व िर्िल िे दोन  ग्रिच मनस्ताप 
देणार आिेत. या काळात या राशीच्या मंडळीना आिे त्यात सुखसमाधान वाटणारच नािी. सतत 
तक्रारी असतील. कोणाशीिी पटवून घ्यावेसे वाटणार नािी. राित्या जागेत सुख लाभणार नािी. 
मंगळ पूणिपणे अशुभ असल्यामुळे मन सतत अस्वस्थ रािील, अनावचयक खचि िोईल, कसली तरी 
र्चतंा सतावत रािील, मानिानीच्या घटना घडतील. ववशरे् करून स्त्रीवगािकडून हदला जाणारा त्रास 
सिन करावा लागेल. कािी जुनी दिलेली प्रकरणे असतील तर ती पुन्िा उकरली जाऊन त्यांचा 
असह्य त्रास सिन करावा लागेल. पण शासकीय, यनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा 
काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेमुळे आरोग्य सुधारेल व मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना घडतील. ववशरे् करून शैिणणक व उच्च िौवद्धक कायििेत्रात कायिरत असणारांना 
काळ अनुकुल, लाभदायक व प्रमसद्धीदायक असा मसद्ध िोईल. केवळ महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात 
नोकरी-व्यवसायात थोड ेअडथळे, अडचणी यनमािण िोण्याची शक्यता आिे. मात्र अपेक्षित संतयतसुख 
ममळण्याची शक्यता नािी. कािींना गुरुकृपा ककंवा थोर व्यक्तींची कृपा प्राप्त िोईल. कािीना कीती 
प्राप्त िोणे संभवते. मन भावनाशील असल्यामुळे अध्यात्मात रस असेल तर उपासनेद्वारे मन:शांती 
लाभेल. या राशीच्या कािी मंडळीना जलप्रवासाच ेतर कािीना परदेशगमनाच ेयोग येतील. 
(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवािधिच नोकरी-व्यवसायाच्या दषॄ्टीने प्रयतकुल 
असणार आिे. आर्थिक व्यविार ववचारपूविक व सावधानपणे केल्यास आर्थिक र्चतंा करावी लागणार 
नािी. उच्च िौवद्धक व शास्त्रीय संशोधनात्मक कायििेत्र  असणारांना काळ अनुकुल, प्रगयतकारक व 
लाभदायक िोईल. कािी मंडळीना परदेशवारीची संधी ममळेल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणणक 
प्रगतीस काळ अनुकुल असला तरी कािी ववद्यार्थयाांच्या मशिणात अडथळे, अडचणी यनमािण िोतीलसे 
हदसते. शुक्राच्या अनुकुलतेमुळे ववववध प्रकारच ेलाभ िोतील. कािीना भूममलाभ, कािीना धनलाभ तर 
कािीना प्रयतष्ठा प्राप्त िोईल. शासकीय, यनम-शासकीय सेवेत असणारांना महिन्याच्या उत्तराधाितच 
आपल्या इच्छाआकांिा पूणि करणे शक्य िोईल. सामान्य नोकरदार मंडळीना कष्ट पररश्रम करूनच 
अपेक्षित अथिप्राप्तीसाठी प्रयत्न करावा लागेल. पण जुगाराचा नाद असेल तर मात्र नुकसानच िोईल. 
तसेच जयांना सिज वाममागि धन ममळणे शक्य आिे त्यांनी त्याप्रकारे वाममागि धन ममळववण्याचा 
प्रयत्न करू नये. िोत्याच ेनव्िते िोण्यास वेळ लागणार नािी. या राशीच्या कािी भाग्यवंत मंडळीना 
मौमलक वस्तूंचा लाभ िोणे संभवते. कािीिी कारणाने ममत्रांशी ववतुष्ट येण्याची शक्यता जाणवते. 
जपा. 



(११) कुिं भ - सध्या  या  राशीच्या  मंडळींच े मन  अयतशय  िळवे  झाले  असण्याची  शक्यता 
                                                            (५) 
जाणवते.  तसेच मानमसक संवेदनािी शीघ्र असल्यामुळे मनाववरुद्ध थोडिेी कािी घडले तरी लगेच 
गिरे नैराचय येत असाव.े अशा पररजस्थतीत चचंल ववचारांच े प्रािल्य असल्यामुळे स्वभाव लिरी, 
अजस्थर झाला असेल तर अनपेक्षितपणे ववर्चत्र आचरण घडत असले पाहिजे. असे घडत असेल तर 
जजभेला लगाम घालून संयम-सिनशीलतेच ेआचरण कराल तरच सुखाच ेिोईल. गुरु ग्रिाच्या कृपनेे 
गिृसौख्य लाभेल; पण नातेवाईक मंडळीकडून मनस्ताप िोण्याची शक्यता हदसते. जपा. जयांना 
स्थावर खरेदी वा ववक्री करावयाची असेल त्यांना काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. या राशीच्या 
व्यापारी मंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनच अर्धक लाभ वा िानी िोईल. रवव ग्रि पूणिपणे प्रयतकुल 
असल्यामुळे घरीदारी, नोकरी-व्यवसायाच्या हठकाणी मतभेद, भांडणे िोण्याची दाट शक्यता आिे. 
जपा. या राशीच्या कािी मंडळीना उष्णता भडकून ताप येणे, अपचन िोणे, मूत्राशयववकार िळावणे, 
पोट दखुणे अशापैकी आजार िोतीलसे हदसते. कािींना जीवनसाथीच्या अनारोग्याची व मुलांपैकी 
कोणाच्या अनारोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना कामाचा ताण सिन 
करावा लागेल, तर युवकांना नवीन कािी करण्याची तीव्र इच्छा अस्वस्थ करील. स्वतंत्र व्यवसाय 
असणारांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात पररजस्थती थोडी 
सुधारेल  (१२) मीन - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ प्रयतकुल आिे, असेच म्िणावे 
लागेल. एकूण सवि ग्रिमान वारसे अनुकुल नािीच. सध्या या राशीच्या मंडळींचा स्वभाव अजस्थर, 
चचंल, लिरी असा झाला असावा. त्यांच्या आचरणावरून या गोष्टी स्पष्ट िोत असतील. िे सवि 
िर्िल ग्रिाच्या प्रभावामुळे घडत असते. असे असले तरी िा िर्िल उच्च िुवद्धदाता असल्यामुळे 
र्चककत्सक शास्त्रीय संशोधन कायाित यशदायक आिे. या राशीची लिान मुले सध्या अयतशय िूडपणा 
व व्रात्यपणा करत असतील, असे वाटते. या राशीच्या लेखक मंडळींचे लेखन ग्रंथरूपाने प्रकामशत 
िोण्यास काळ अनुकुल आिे. पण भावंडापैकी कोणाकडून मनस्ताप हदला जाण्याची शक्यता हदसते. 
जपा. रवव-शयन िे दोन वपतापुत्र ग्रि या राशीच्या मंडळींच े सवि प्रकारच े आरोग्य बिघडवण्यास 
कारणीभूत िोतील. रववमळेु शारीररक अनारोग्य िोईल तर शयनमुळे असह्य मनस्ताप देणार् या घटना 
मनाच ेआरोग्य बिघडवतील. रािूमुळे कौटंुबिक सुखात िाधा यनमािण िोईल, तर मंगळामुळे प्रवासात 
त्रास िोणे, मानिानी िोणे अशापैकी घटना घडतील. जपा. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणणक 
प्रगतीस काळ अनुकुल असला तरी स्वत:च े स्वाभाववक दोर् यनयंबत्रत करून मनापासून अध्ययन 
करणे जमले पाहिजे. दांपत्यजीवनात दोघांपैकी कोणाचे अनारोग्य, दोघांतील मतभेद, भांडणे 
अशापैकी कारणांनी वैवाहिक सुखसमाधान ममळेलसे वाटत नािी. 
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