ப ோட்டி விதிமுறைகள்

1. ப ோட்டியோளர்கள் தமிழ் மரபு சோர்ந்த ஆறைகறளபய அணிந்து வருதல் பவண்டும்.
2. நெற்றியில் நீறு அணிந்திருத்தல் பவண்டும்.
3. ெடுவர்களின் முடிபவ இறுதியோனது; உறுதியோனது. ஏபதனும் மறுப்பு நதரிவிப் தோக
இருப்பின் ப ோட்டி ஒருங்கிறைப் ோளறர அணுகுதல் பவண்டும்.
4.

விதிமுறைகள் இறுதி பெர மோற்ைங்களுக்கு உட் ட்ைது.
முன்னதோகப் ப ோட்டியோளர்களுக்குத் நதரிவிக்கப் டும்.

மோற்ைங்கள்

இருப்பின்

5. திருமுறை ஓதும் ப ோட்டி ஆறு (6) பிரிவுகளில் ெைத்தப் டும். அறவ பின்வருமோறு:
*
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வயது
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வயது
வயது
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5 முதல் 7 வறர
8 முதல் 10 வறர
11 முதல் 13 வறர
14 முதல் 16 வறர
17 முதல் 19 வறர
20க்கு பமல்

6. ப ோட்டியோளர்களின் பிைந்த ஆண்டு அடிப் றையில் வயது கணிக்கப் டும்.
7. ப ோட்டியோளர் அவருக்குரிய பிரிவில் குலுக்கி எடுக்கப் டும் ஒரு ோைறை மட்டுபம
ோடுதல் பவண்டும். நதோைர்ந்து, அவர் ோடிய ோைலுக்குப் ந ோருள் விளக்கம் கூறுதல்
பவண்டும். கூைப் டும் ந ோருள் விளக்கம் நகோடுக்கப் ட்ை றகபயட்டில் உள்ளவோறு
இருத்தல் பவண்டும். ப ோட்டியோளரின் சுய விளக்கம் ஏற்றுக் நகோள்ளப் ைமோட்ைோது.
8.

9.

ோைப் டும் ோைல் உச்சரிப்புப் பிறை இன்றி குறுவட்டில் உள்ள டிபய
தோளத்பதோடும் இருத்தல் பவண்டும்.

ண்பைோடும்

ோைலுக்கு முன்னும் பின்னும் ‘திருச்சிற்ைம் ைம்’ என்று நசோல்லுதல் பவண்டும்.

10. றகபயட்டில் உள்ள ோைலுக்கும் ஒலி வட்டில் உள்ள
கண்ைோல் ஒலி வட்றைபய பின் ற்றுதல் பவண்டும்.

ோைலுக்கும் ஏபதனும் பவறு ோடு

11. ப ோட்டியோளர்கள் தோளம், சுருதி ப ோன்ை இறசக்கருவிகறளப்

யன் டுத்த முடியோது.

12. குலுக்கி எடுக்கப் ட்ைப் ோைறைப் ோடி ந ோருள் கூறிய பின்னர், பவறு ஒரு புதிய
ோைல் (குறுவட்டில் இல்ைோத ோைல்) தமிழில் ப ோட்டியோளருக்குக் நகோடுக்கப் டும்
(பிரிவு 1 தவிர). ப ோட்டியோளர் அப் ோைறைப் ோடுதல் ( ண் நதரிந்தோல்) அல்ைது
உச்சரிப்புப் பிறையின்றி வோசித்தல் பவண்டும்.

13.

ப ோட்டியில் கைந்து நகோண்ை அறனத்து ப ோட்டியோளர்களுக்கும் சோன்றிதழும்,
ஒவ்நவோரு பிரிவிலும் நவற்றி ந ற்ை மூவருக்குக் பகையமும் வைங்கப் டும்.

14. மதிப்பிடும் முறை:

பிரிவு 1

ண்

35 புள்ளிகள்

ந ோருள் விளக்கம்

20 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு

20 புள்ளிகள்

மனனம்

15 புள்ளிகள்

பதோற்ைம்

10 புள்ளிகள்
நமோத்தம்

100 புள்ளிகள்

பிரிவு 2 முதல் 6 வறர

ண்

35 புள்ளிகள்

ந ோருள் விளக்கம்

20 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு

10 புள்ளிகள்

மனனம்

15 புள்ளிகள்

பதோற்ைம்

10 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு (2வது

ோைல்)
நமோத்தம்

10 புள்ளிகள்
100 புள்ளிகள்

15. ப ோட்டிக்கோனப் ோைல்கறள வரி வடிவோகவும் ஒலி வடிவோகவும் www.saivaperavai.org
என்னும் அகப் க்கத்திலும் Malaysia Saiva Samaya Peravai என்ை முகநூல் க்கத்திலும்
இைவசமோகப் திவிைக்கம் நசய்து நகோள்ளைோம்.

