


சபற்ஜறோருக்குள் ேருத்து ஜமோதல், பிரிவு, சந்ஜதேத்தோல் சண்மட என்று பிரச்மனேள் வந்து 
நீங்கும்.  
பன்னிசரண்டு வயதிற்கு ஜமல் சனிப்பிடித்தோல் குழந்மதயின் ேவனம் சிதறும். சரியோன 
ேவனத்மதப் படிப்பில் சசலுத்தோது. Drop out from Schoolஜேசோேிவிடும். பத்து, ப்ளஸ் டூ 
வகுப்பில் சபயிலோகும் குழந்மதேளில் சபரும்போஜலோனருக்கு ஏழமரச் சனி நடந்து 
சேோண்டிருக்கும்.. சிலருக்கு படிப்பு, மற்றும் வித்மதக்குரிய ேிரேமோன புதன்  ோதேத்தில் 
பலவனீமோே இருந்து அதனோல் அவர்ேள் ஜதோல்வியுற ஜநரலோம். அமவ விதிவிலக்கு. 
 

ேணவன் - மமனவிக்குள் ஜநரடியோே எந்தப் பிரச்மனயும் இருக்ேோது. மூன்றோவது நபர் 
தமலயடீ்டோல்தோன் பிரச்மன உருவோகும். குடும்பத்திற்கு வழக்ேமில்லோத உணவு 
வமேேமள குழந்மதேள் எடுத்துக் சேோள்வோர்ேள். மந்தம், மறதி, தூக்ேம் என்று 
இருப்போர்ேள். ஏழமர சனியில் சபறும் 
அனுபவங்ேளும், அவமோனங்ேளும்,ேோயங்ேளும், வடுக்ேளும் வோழ்க்மே முழுதும் 
மறக்ேோதபடி இருக்கும்.‘‘சரண்டு மோர்க் அதிேமோ எடுத்திருந்தோ தமலசயழுத்ஜத 
மோறியிருக்கும். இன்னும் சேோஞ்சம் சபோறுப்போ படிச்சுருக்ேலோஜம’’ என்று ரிசல்ட் 
வந்தபிறகு புலம்ப மவப்போர். இப்படி வருத்தப்பட மவத்ஜத வோழ்க்மேமய வளர்ப்போர், சனி 
தர்மஜதவன். அதர்மத்தில் திருப்பி விட்டு ஜசோதிப்போர். வமலயில் மோட்டோது சவளிஜயற 
ஜவண்டும்.  
2வது சுற்று சனிமய சபோங்கு சனி என்று சசோல்வோர்ேள். அவருமடய ஜவமலஜய 
இதுதோன். அடிப்பமடத் ஜதமவேமளப் பூர்த்தி சசய்வதுதோன் இவர் ஜவமல. 
திருமணம், குழந்மத போக்ேியம், வடீு,மமன, வோேன வசதிேள் என எல்லோவற்மறயும் 2வது 
சனியோே சபோங்கு சனி சேோடுப்போர். அதனோல் மதரியமோே வோங்ேலோம்.  
முப்பது வயதுக்கு ஜமல் யோருக்கு ஏழமரச் சனி நடந்தோலும் அதற்கு சபோங்கு சனி என்று 
சபயர். பறித்தல், போதுேோத்தல், பலமடங்ேோே சபருக்ேித் தருதல். இதுதோன் இரண்டோவது 
சுற்றின் ேோன்சசப்ட். உள்ளுக்குள் ேிடந்த திறமமேமள பூவோனம் ஜபோல சபோங்ே மவக்கும். 
சசல்வத்மத அள்ளிக் சேோடுக்கும். ஆனோல், சேோஞ்சம் சேடுக்கும். அதனோல், சேோடுத்துக் 
சேடுப்பவர்; சேடுத்து சேோடுக்ேிறவர் என்ற சபயர் சனிக்கு உண்டு. , இந்த இரண்டோவது 
சுற்றின்ஜபோது சிலர்,மிதமிஞ்சிய சசல்வ வளத்தோல் பிரச்மனேமள 
உருவோக்குவோர்ேள்.‘‘நோன் யோர் சதரியுமோ?’’ என்று சசல்வோக்மே நிரூபிக்ேத் துணிவோர்ேள். 
தோன்தோன் சபரிய ஆள் என்று தன்னடக்ேமற்ற மஜனோநிமலயில் திரிவோர்ேள். அப்படி 
மோறிய அடுத்த நிமிடஜம, ஆட்டம் ேோண மவக்கும் முயற்சியில் இறங்குவோர் சனி. பமழய 
நிமலக்ஜே சேோண்டு சசல்லத் திட்டமிடுவோர். ஆேஜவ, ேவனமோே இருங்ேள். 
ஜபச்சிஜலோ, சசயலிஜலோ ேர்வக் சேோம்பு முமளத்தோல் சேோடுத்தமதப் பிடுங்ே தயங்ே 
மோட்டோர். சனி பேவோன் வந்தோல்தோன் நம் அறிவுக்கும், சக்திக்கும் அப்போற்பட்ட பல 
விஷயங்ேள் இருக்ேின்றன என்பமத உணர்ஜவோம். ‘‘நம்ம மேயில எதுவும் 
இல்மல’’ என்ேிற சரணோேதி தத்துவமும் புரியும். ஏழமரச் சனியின்ஜபோது முடிந்தவமர 
ஜேோர்ட், ஜேஸ் என்று ஜபோேக் கூடோது. பத்து லட்ச ரூபோய் சபோருளுக்ேோே 
ேோக்ேிக்கும், ேறுப்புக்கும் இருபது லட்ச ரூபோய் சசலவு சசய்வரீ்ேள்.  வசதி வரும்ஜபோது 
எமதயும் தமலயில் ஏற்றிக் சேோள்ளோமல் இருங்ேள். கூழ் ேிமடத்தோலும் குடியுங்ேள். 
இந்த இரண்டோவது சுற்றில்தோன் வியோபோரம் விருத்தியோகும். அதனோல் மதரியமோே 
சதோழில் சதோடங்ேலோம்.‘‘சரண்டோவது ரவுண்டுல சரட்டிப்பு வருமோனம்’’ என்சறோரு 



வோக்ேியம் உள்ளது. ஆனோல் போமத மோறினோல், அதலபோதோளம்தோன்.  இன்சனோரு 
விஷயம்... நம்பிக்மே துஜரோேம் சசய்தவர்ேமள போர்த்து துடிக்ேோதீர்ேள். சடன்ஷன் 
ஆேோதீர்ேள். ஆஜரோக்ேியம் போதிக்கும். ஏழமர சனியில் யோர் உங்ேள் ேோமச 
சோப்பிட்டோலும், அது ஏற்ேனஜவ நீங்ேள்பட்ட ேடன் என்று நிமனத்துக் சேோள்ளுங்ேள். அது 
பூர்வச ன்மத் சதோடர்பு என்பதோேஜவ எடுத்துக் சேோள்ளுங்ேள். 
 

 சனி பேவோனுக்கு சூரிய சந்திரர்ேள் என்றோஜல ஆேோது. ஏழமரச் சனி நடப்பில் இருக்கும் 
ஜபோது சூரிய திமசஜயோ, சந்திர திமசஜயோ நடக்குமோனோல் சனியின் ேடுமம இன்னும் 
அதிேமோே இருக்கும். ேவனமுடன் இருக்ே ஜவண்டும். 
ரோகு தமச நடக்கும் ஜபோதும் ஏழமரச் சனி நமடசபற்றோல் சற்று ஜமோசமோன பலன்ேஜள 
நமடசபறுேின்றன. துலோம் சனிக்கு உச்ச ரோசியோகும். அதனோல் போதிப்பு அதிேம் 
தரமோட்டோர் என்றோலும் ச ன்மத்தில் பமே வடீ்டிஜலோ... ஜேோளோறோன இடத்திஜலோ 
இருந்தோல் தன்மன மறந்து ஒரு பிடிபிடித்து விடுவோர். ஒருவருமடய   ோதேத்தில் சனி 
உச்சம் சபற்றுறிருந்தோல்  71/2 சனி 
போதிப்பு குமறயும். ஒருவரது   ோதேத்தில் சனி மேரம் அல்லது கும்பத்தில் ஆட்சி 
சபற்றோலும், 71/2 சனி சேடுதல் சசய்யோது .  னன ேோலத்தில்  ன்ம லக்னத்திற்கு  3,6,10,11-
ல் சனி அமர்ந்தோலும்  71/2 சனி சேடுதல்  குமறயும். மேரம் அல்லது கும்ப  லக்னத்தில் 
பிறந்த ஒருவருக்கு சனியும் லக்னத்தில் இருந்தோல் 71/2 சனியும் சேடுதல் குமறயும் , தவிர 
அவருக்கு சுேமோன வோழ்வு ேிட்டும் . சனி உச்சம் சபற்று துலோ  ரோசியில் இருந்தோல் 
அது    ஜேந்திரம்  அல்லது திரிஜேோணம்  என்று இருந்தோல் அவருக்கு சேடுதல் குமறயும் 

 

அவருரடய ஜதோல்ரைேளில் இருந்து தப்பிக்ே 

 

அந்த மூன்று ரோசிேளிலும் அஷ்டவர்க்ேப் பரல்ேள் 30ற்குஜமல் இருந்தோல், 
அவருமடய சதோல்மலேள் தடுக்ேப்சபற்றுவிடும். அந்த மூன்று ரோசிேள் என்றில்மல. 
அவற்றில் ஒன்றில் 30 பரல்ேள் இருந்தோல் கூட அந்தப் பகுதிக்கு உரிய இரண்டமர 
வருடங்ேள்  ோதேன் நிம்மதியோே இருக்ேலோம். 
 

 திருநள்ளோறு தலத்திலும், திருவோரூர் - திருத்துமறப்பூண்டி போமதயிலுள்ள 
திருக்சேோள்ளிக்ேோடு தலத்திலும் ஜபரருள் புரிேிறோர். இந்த தலங்ேளுக்கு சசன்று 
வோருங்ேள். பிரச்மனேசளல்லோம் எப்படித் தீர்ேிறது என்று போருங்ேள். 
 
 

சனிக்ேிழமமேளில் ஆஞ்சஜநயருக்கு சநய் தீபம் ஏற்றி சதோல்மலேளில் இருந்து 
விடுவிக்கும்படி மனமுருே ஜவண்டி வழிபடலோம்.   
 

 சனி பேவோமன திருப்தி படுத்த மோற்றுத் திறனோளிேள், (குறிப்போே போர்மவ 
இழந்தவர்ேள், நடக்ே இயலோதவர்ேள்) வயதோனவர்,ஆதரவற்றவர்ேளுக்கு உதவலோம். 
 

சனி வைைோறு 

 
 

நவேிரேங்ேளில் முதன்மமயோன ஆதிேிரேம் சூரியன். துவஷ்டோவின் மேள் சஞ்ஞிமே 
என்பவள் (உஷோ என்றும் ஒரு சபயர்) சூரியமன விரும்பித் திருமணம் சசய்துசேோண்டோள். 



மவவஸ்வதமநு, யமன் (மேன்ேள்); யமுமன (மேள்) என்ற மூன்று பிள்மளேமளப் 
சபற்றோள். இருந்தும் சூரியனுமடய சவப்பத்மதத் தோங்ே முடியோமல் தவித்தோள். அதனோல் 
சூரியனுக்குத் சதரியோமல் தன்னுமடய நிழமலஜய தன் மோதிரி சபண்ணோக்ேி சூரியனுடன் 
குடும்பம் நடத்தும்படி கூறி விட்டுத் தன் தேப்பனோர் வடீ்டுக்குப் ஜபோய்விட்டோள். அப்படி 
உருவோக்ேப்பட்டவஜள சோயோஜதவி. பிரத்யுஷோ என்றும் இன்சனோரு சபயர். சஞ்ஞிமேயின் 
ஜவண்டுஜேோளின்படிதோன் ஜவறு ஒருத்தி என்ற ரேசியத்மத சவளியிடோமல் சூரியனுடன் 
அவன் முதல் மமனவி ஜபோலஜவ வோழ்ந்தோள் சோயோஜதவி அவளும் மூன்று 
பிள்மளேமளப் சபற்றோள். சோவர்ணமீனு என்ற ஆண் மேனும், அடுத்து சனி பேவோ னும் 
பிறகு பத்திமர என்ற சபண் மேளும் பிறந்தனர். சோயோஜதவிக்கு குழந்மதேள் பிறந்ததும் 
சஞ்ஞிமேயின் குழந்மதேமள சக்ேளத்திப் பிள்மளேளோேக் ேருதி சேோடுமமப்படுத்த 
ஆரம்பித்தோள். இமத அறிந்த சூரியனின் மூத்த தோரத்து இமளய குமோரன் யமன் (தர்ம 
ரோ ன்) சோயோஜதவிமய மிரட்டி அடிக்ேப் ஜபோனோன். சனி தன் தோய்க்குப் பரிந்து சேோண்டு 
சஞ்ஞிமேமய "ஓடிப்ஜபோனவள்' என்று உதோசீனமோேப் ஜபசஜவ, யமன் ஜேோபங்சேோண்டு 
தன்னுமடய தண்டத்தோல் சனியின் முழங்ேோலில் அடித்தோன். அதனோல் சனி பேவோனின் 
வலதுேோல் ஊனமோனது 
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