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சனிப்ெபயர்ச்சி பலன்கள் 2009 தல் 2012 வைர 

Sani Peyarchi Palangal ( Saturn Transit Prediction 2009 - 2012) 
சனிெபயர்ச்சி: Saturn Transit  
 சனீஸ்வர கிரகம் ஒ  இராசியில் இ ந்  மற்ற இராசிக்கு இடம் ெபயர்ச்சி அைடவைதைய சனிப்ெபயர்ச்சி என்  
அைழக்கிேறாம். ேதாற்ற ெபாலி  விைமய்ய ேகாட்பா , சூரியைமய்ய ேகாட்பா  (ேமைல நாட்  ைற) அடிப்பைடயில் எ த் க் 
ெகாள்ளப்பட்  சனி இ க்கும் இடத்தின் பலைன ெசால் வேத சனிப்ெபயர்ச்சி பலன்கள் ஆகும். இந்திய ேவதகால ேஜாதிடம் பலன் 
ெசால் ம் ைற நிராயண அடிப்பைடயிலான  
 
 சூரிய சித்தாந்த நவீன தி க்கணித(வாசன்பஞ்சாங்க)ப்படி சனிபகவான் 10.9.2009 ேததி அதிகாைல சிம்ம இராசியில் 
இ ந்  கன்னி இராசிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார் (இந்திய வானியல் ைற ள்ளிவபரப்படி) 
 
 வர சி வாக்கிய கணணம் (ஸ்ரீரங்கம் மடத்  குட்டி சாஸ்திரிகளால் ெவளியிடப்ப ம் பஞ்சாங்கம், பாம்  பஞ்சாங்கம்) 
அடிப்பைடயில்  சனிபகவான்26.9.2009 ேததி சிம்ம இராசியில் இ ந்  கன்னி இராசிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார். 
 
 ேமற்படி சித்தாந்தங்கைள கைடபிடித் ம் வி சாய்  ேகாண ேவ பாட்ைட அளவி ம் பல்ேவ  ைறகளால் சனிப்ெபயர்ச்சி 
ேததி சில நாட்கள் வித்யாசம் ஏற்ப ம். உதாரணம்: நவீன தி க்கணித ைறயான “பி.வி. இராமன்அயன” ைறப்படி 30.8.2009 
அன்  சனிப்ெபயர்ச்சி ஆகும் 
 
 இப்படி எந்த அடிப்பைடயில் சனியின் இடப்ெபயர்ச்சிைய ேநாக்கினா ம் பலன் ெசால் ம் ைற இந்திய ேவத ேஜாதிட 
ைறேய. சனிப்ெபயயர்ச்சி குறித்  பலன் ெசால்ல சந்திரன் நின்ற இராசி மட் ம் ேபாதா , பிறப்  ஜாதகத்தில் உள்ள லக்னம், சுக்கிர 

நிைல, பாவஸ் டம் ஆகியன ம் மிக க்கியமானதாகும்.  ெபா வாக சந்திரன்நின்ற  இராசி அடிப்பைடயில் மட் ம் இங்கு பலன்கள் 
கூறப்ப கின்றன.  
 
 ஜாதகத்தில் நல்ல தசா, க்தி நடக்கும் ெபா  சனிப்ெபயர்ச்சி அடிப்பைடயில் ேநரம் சரியில்ைல என்றா ம் மிகப்ெபரிய 
பாதிப்  இரா . அேத ேநரத்தில் சனி அள்ளித ம் நிைலயில் சஞ்சரித்தா ம் ஜாதக தைச, க்தி சரியில்ைல எனில் பலன்கிைடக்கா . 
எனேவ அன்பர்கள் தங்களின் ஜாதக இலக்னம் அறிந்  அந்த லக்னத்ைத ம் தங்கள் இராசியாக பாவித்  சனிெபயர்ச்சி பலன் 
ெதரிந் க்ெகாள்ள ம் இதனால் சற்  ல்லியம் இ க்கும். சனி ெபயர்ச்சி  பலன் பற்றி அறிய  ஜாதகத் டன் கு ம்ப ேஜாதிடைர 
நா வேத நல்ல . 
 
 சனிப்ெபயர்ச்சி பலன்கைள ெவ ம் சனிைய மட் ம் ைவத்  பலன் ெசால்வ  சரியாகா , ஏெனனில் சனியின் தாக்கத்ைத 
மற்ற கிரகங்களின் ேசர்ைக மற் ம் பார்ைவ பாதிக்கும் ஆயி ம் தின ம் இடம் ெபய ம் சந்திரன், தன், சுக்கிரன், ெசவ்வாய்,  
கிரகங்கைள தவிர்த்  நீண்டநாள் ஒேர ராசியில் இ க்கும் கிரகம் என்கிற அடிப்பைடயில் கு , ராகு, ேக  இைவகளின் நிைலகைள 
கணக்கில் ெகாண் தான் அைனத்  ேஜாதிடர்க ம் பலன் ெசால் கிறார்கள் 
 
 பத்திரிக்ைகயில் வ ம் தினசரி ராசி பலன்கள் சூரியன், சந்திரன், தன், சுக்கிரன், ெசவ்வாய், இைவக க்கு அதிக 
க்கியத் வம் தரப்பட்  பலன் ெசால்லப்ப கிற .   

  
கு , ராகு, ேக  நிராயண ைறப்படி ெபயர்ச்சி 
 கு  ெபயர்ச்சி:   மகரத்தில் இ ந்  கு பகவான்19.12.2009 அன்  கும்பத்திற்கு ெசல்கிறார் 
         
 கு  ெபயர்ச்சி   கும்பத்தில் இ ந்  2.5.2010 அன்  மீனத்திற்கு ெசல்கிறார் 
    கு  வக்கிரம் ஆரம்பம் 23.7.2010   
    கு  வக்கிர டி  19.11.2010 
 கு  ெபயர்ச்சி மீனத்தில் இ ந்  23.4.2011 அன்  ேமஷத்திற்கு ெசல்கிறார் 
 
 ராகு ேக  ெபயர்ச்சி  17.11.2009 அன்  ராகு த சு இராசியி ம், ேக  மி ன இராசியில் ெசல்கிறார். 
     
 சுழற்ச்சி ேவகம், பார்ைவ ேகாணம் ஆகியவற்றால் சனிக்கிரகம் வக்கிரமாக சிம்மராசிக்கு ெசன்றா ம் சூரிய ைமய்ய 
(heliocentric) அடிப்பைடயில் அ  கன்னிராசியில் அ த்  லாராசி என பயணிக்கும்.  
 
கிரந்தங்களில் சனிஸ்வரைனபற்றி   
பிரஹத்சமிைத (பண்ைடய வானசாஸ்திர கிரந்தம்) 



 
சனி நட்சத்திரங்கள் வழியாக பயணிக்கும் கால பலன்கள் 
 உத்திரம் நட்சத்திரத்தின் வழியாக பயணிக்கும் ெபா  மன்னர், றவிகள் ேபான்ற ெபா  நல வி ம்பிக ம்,ஆன்மீக 
வாதிக ம் ெவல்லம், உப் , தண்ணீர் ஆகிய பாதிக்கும், ேம ம் இந்தியாவின்வடேமற்கு பகுதியான பஞ்சாப் பகுதிகள் பாதிக்கும் - 
அத்:10: 8 
 ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தின் வழியாக பயணிக்கும் ெபா  ெதாழில் நி வன இயக்குனர்கள், ஒப்பைன கைலஞர்கள், 
ம த் வர்கள்,ெநச  ெதாழிலாளர்கள், ந மணெபா ள் விற்பைனயாளர்கள், மி க காப்பாளர்ள் ஆகிேயார் பாதிக்கப்ப வார்கள். 
 -அத்:10: 9 
 
 சித்திைர நட்சத்திரத்தின் வழியாக பயணிக்கும் ெபா  ெபண்கள்,  பைடப்பாளிகள், ைகவிைன கைலஞர்கள் 
பாதிக்கப்ப வார்கள் - அத்:10: 10 
 
காலக்கிரம நிர்ணயம் கிரந்தம் 
சனீஸ்வர வழிபாட்டிற்கு உரிய நாள் - அகஸ்திய னிவர் 
 அகஸ்திய னிவர் தன  லில் சனிைய வழிபட ,சனீஸ்வர ேதாஷம் நீங்க ஞாயி  தான் உகந்த நாள் என்  
குறிப்பிட் ள்ளார். ஞாயிற் க்கிழைம அன்ைறய தினம் ேகாவிலில் உழவாரப்பணி(ேகாவிைல ய்ைம ப த் தல்) ெசய்  இைறவைன 
வழிபட ேவண் ம் என்  மிகத்ெதளிவாக குறிப்பிட் ள்ளார். 
 - காலக்கிரமநிர்ணயம் கிரந்தத்தின் தமிழாக்க ல் ேஜாதிஷ கணிதாம் தத்தில். சனீஸ்வர படலம். 
 
உத்திர காலம்மி தம்- மஹாகவி. காளிதாஸர் 
 கிரக பார்ைவ:  
 பாேலா வ் த்த கேகாஸ்த கஸ்ச விஜித: பஸ்யந்தப ஸத்யெசௗ 
 ஸுக்லாஸுக்ல திைன: ஸுபாஸுபககா: ர்வா காத் த்க்ரமாத்! 
 ப்ரயக் த் ஷ்டி ேதா த் ட: ஸு கு ர் மந்ேதா ஜீ: ஸக்திமான் 
 டஸ் ேதாபி ப் கு: ஸனிஸ்சா பலவாந்ெபௗேமாரிேகா வா பல்!! 
இரட்ைட இராசியான கன்னி ராசியில் உள்ள கிரகம்(சனீஸ்வரன்) குமார அவஸ்ைத (பாைக 6 தல் பாைக 12 வைர )மற் ம் 
பாலாவஸ்ைத (பாைக 24 தல் பாைக 30) பாைகயில் உள்ள கிரகம் ேவ  இராசிைய பார்க்கா  என்  குறிப்பி கிறார். 
அதாவ  உத்திரம் 3,4 பாதம் மற் ம் சித்திைர, 1,2 பாதங்களில் வழியாக சனி பயனிக்கும் காலத்தில் ேவ  இராசிைய பார்க்கா  
என்  குறிப்பி கிறார். 
 
 வக்கிர சனி பலன்கள் 
 ஒ  கிரகம் வக்கிரம் அைடந்தால் அ  உச்சத்திற்க்கு சமமான பலத்ைத ெப ம். அத டன் ேச ம் கிரகம் அைர பங்கு பலம் 
 ெப ம். உச்சம் ெபற்ற ஒ  கிரகம் வக்கிரம் அைடந்தால் அ  நீசம் அைடநத்  தன் பலத்ைத இழந்  வி ம்.  
 நீசம் ெபற்ற ஒ  கிரகம் வக்கிரம் ஆனால் அ  உச்சம் அைடந்   பலம் ெப ம் 

-அத்தியாயம்2, கிரகபல நிர்ணயம், ஸ்ேலாகம்:6 
 
ேஜாதிஷ வ ஷாதி ல் 
 சனியின் தினசரி (நித்யகதி) நகர்  0 பாைக 2 கைல 0 விகைல 
 சனி த ணாயனத்தில் மிக வலிைம உள்ளவர் 
 சனி ேதய்பிைறயில் வலிைம டன் இ ப்பார் 
 சனி 7ஆம் இடத்தில் வலிைம டன் இ ப்பார் 
 
சூரிய சித்தாந்தம் 
 சனி  இடத்தில் இ ந்  சூரியன் 115 பாைக ேமல் 245 பாைகக்குள் வ ம் காலம் வக்கிரம்(உத்ேதச அளவீ ) 
 சனி இ க்கும் இராசியில் இ ந்  5 ஆம் இராசியல் சூரியன்வ ம் ெபா  வக்கிரம்(பின்ேனாக்கல்) அைட ம் 
 சனி இ க்கும் இராசியில் இ ந்  6 ஆம் இராசியல் சூரியன்வ ம் ெபா  வக்கிரம் நிவர்த்தி  அைட ம் 
 சனி இ க்கும் இராசியில் இ ந்  7 ஆம் இராசியல் சூரியன்வ ம் ெபா  அதிவக்கிரம்  அைட ம் 

- கிரக நிைல அத்தியாயம்: ஸ்ேலாகம் 54 
ஆர்யபட்டீயம் 
 ேதாராயமாக சனி 237 நாட்கள் ெதாடர்ச்சியாக சாதரன நிைலயில் பயணித்  பின்னர் வக்கிரம் அைட ம் அஃ  அ  நின்ற 
இராசி நிைலயில் இ ந்  சூரியன் 5,6,7,8 ஆம் இராசியில் வ ம் ெபா  வக்கிரம், அதிவக்கிரம்  என்கிற நிைலகைள அைடகிற . 
சூரியன் சனி நின்ற இராசிக்கு 11, 12, 1,2 ல் வ ம் ெபா  சீக்கிரகதி, அதிசீக்கிர கதி என் ம்  3ல் வ ம் ெபா  சமகதி என் ம் 
4ல் ெம வாக ெசல் ம் இைத மந்த கதி என் ம் அைழப்பார்கள் 
 
சனீஸ்வர கிரக நிைல ள்ளி விபரம் (உத்ேதசம் – அயன தி த்தம் )  Period Status  
சனி வக்கிரம்: Retrogress  
 சனி வக்கிரம்:14.1.2010 தல் 31.5.2010 வைர 
 



 
சனிக்கிரகம் கன்னி இராசியி ம் பின்னர் வக்கிரமாக (ேதாற்றப்ெபாலி  காரணமாக) சிம்மத்தில் சிலகாலம் சஞ்சரிக்கிறார். 
வக்கிரம் என்ப  நாம் ெசல் ம் வாகனம்  ன்ேன ெசல் ம் வாகனத்ைத ந் வ ம், நம  வாகனத்ைத மற்ற வண்டி ந் வ ம் 
ேபான்ற  சூழல் ஆகும்.  
 பிரபஞ்சத்தில் ன்ேன ெசல் ம் எந்த கிரக ம் திடீர் என்  பின்ேன ெசல்ல டியா  ( மி ேவகமாக ன்ேனறிய நிைலயில் 
சுழ ம் ெபா  திடீர் என்  பின்ேன ெசன்றால் வியில் உள்ள அைனத் ம் க்கி எறியப்ப ம - ேவகமாக ெசல் ம் வண்டி திடீர் 
என நிற்ப  ேபான்றதாகும். 
 
11.09.2009 to 05.10.2009 combust  
14.01.2010 to 31.05.2010 retrograde  
14.09.2010 to 18.10.2010 combust  
27.01.2011 to 13.06.2011 retrograde  
27.09.2011 to 31.10.2011 combust  
15.05.2012 to 25.06.2012 retrograde 
 
 Sani(Saturn) transits in Kanya rasi from 11.09.2009 to 16.11.2011 and from 15.05.2012 to  05.08.2012. 
Retrogression starts when Sani is away by 251° from Surya(Sun) and the direct motion is resumed when Sani comes 
close to Surya by 109°. Retrogression is apparent phenomenon, no planets track backwards in its orbit. When your car 
accelerates, the car beside you seems to recede backwards, though both cars move in the same direction. Some 
panchangas give different dates for the entry of sani into kanya. As a matter of fact, Sani has already transiting in kanya 
rasi, if you ask any astronomy student. There is no ambiguity about that date. Hindu astrology uses a deduction factor 
called ayanamsha and hence minor differences are seen in the date of entry, depending on ayanamsha employed.   
 
தகவல் உதவி: THE INDIAN ASTRONOMICAL EPHEMERIS, 
  இந்திய வானியல் ைற, ெகால்கத்தா, http://www.packolkata.org  
 
Note: More Ephemeris details regarding Saturn Transit given in separately at my website(2009-2012) 

 
Next Sani Peyarci Palan ….. 
இனி சனிப்ெபயர்ச்சி பலன்கள் பார்ப்ேபாம்......... 
  சனிப்ெபயர்ச்சி என்கிற ஒ  நிகழ்ைவ வணிக ேநாக்கில் த்தகவடிவில் ெவளியிடாமல், 
த ம சிந்தைன எண்ணத்தில் இைத ெவளியி கிேறன். எனேவதான் வணிக ேநாக்க 
சனிப்ெபயர்ச்சி த்தகங்களின் அைல ஓய்ந்தப்பின் அதில் இடம்ெபறாத உண்ைமயான 
த மவழி பரிகாரங்கைள ணி டன் இதில் த கிேறன்.  
 “சனிப்ெபயர்ச்சி என்ப  அைனத்  மட்டங்களி ம் விணிக உக்தியாக்கப்பட்  
உண்ைமயான இைறஉணர் (பக்தி) மைறக்கப்பட்  அச்சத்ைத அதாவ  பயம் கலந்த பக்திைய 
உ வாக்கி அதில் லாபம் அைடவ  என்ப  இந் மதத்தின் வீழ்ச்சிக்கு வித்தி ம்.”  
 300 ஆண் க க்கு ன்னர் ைவதீக ைறயில்  இல்லத்தில் மட் ம் நடந்த நவக்கிரக 
வழிபா கள், ேகாவி க்கு ெகாண் ச்ெசல்லப்பட்  வணிகமாக மாறிவிட்ட  என்ப தான் 
உண்ைம! 300 ஆண் க க்கு ற்பட்ட எந்த ேகாவிலி ம் வக்கத்தில் நவக்கிரக 
வழிபா கள் இல்ைல என்ப  வரலாற்  உண்ைம. 
 30க்கும் ேமற்பட்ட வானியல், ேஜாதிடவியல் கிரந்தங்கைள ம், ைண ல்கைள ம் 
ஒப் ேநாக்கி இைத எ கிேறன். 
  
 இனி ேமஷ ராசிக்கு ெசல்ேவாம்....... 
 
 
 
 


