சிவசிவ

மலேசிய சசவ சமயப் லேரசவ

நான்காம் ஆண்டு திருமுறைப் பெருவிழா 2018
17 & 18 பிப்ரவரி 2018
இடம்: விவவகானந்தா தமிழ்ப்ெள்ளி, பெட்டாலிங் பெயா

திருமுறை ஓதும் வொட்டி, வெச்சுப் வொட்டி
மற்றும் ஓவியப் வொட்டிக்கான
விதிமுறைகள்

பேொது விதிமுசைகள்
1.

திருமுசைப்

லேொட்டியில்

ேங்பகடுத்தொல்

மட்டுலம

இதர

இரு

லேொட்டிகளில்

(ஓவியம் & லேச்சுப் லேொட்டி) ேங்பகடுக்க இயலும்.
2.

ப ோட்டியோளர்கள் தமிழ் மரபு சோர்ந்த ஆடைகடளபய அணிந்து வருதல் பவண்டும்.

3.

நெற்றியில் ெீறு அணிந்திருத்தல் பவண்டும்.

4.

ெடுவர்களின் முடிபவ இறுதியோனது; உறுதியோனது.

ஏபதனும் மறுப்பு நதரிவிப் தோக

இருப் ின் ப ோட்டி ஒருங்கிடணப் ோளடர அணுகுதல் பவண்டும்.
5.

விதிமுடறகள்

இறுதி

பெர

மோற்றங்களுக்கு

உட் ட்ைது.

மோற்றங்கள்

இருப் ின்

முன்னதோகப் ப ோட்டியோளர்களுக்குத் நதரிவிக்கப் டும்.

திருமுசை ஓதும் லேொட்டி
1. லேொட்டி இரண்டு சுற்றுகளொக நடத்தப்ேடும். லதர்வுச் சுற்று மற்றும் இறுதிச் சுற்று.
2. லதர்வுச்

சுற்ைில்

நடுவர்களொல்

லதர்ந்பதடுக்கப்ேட்டவர்கள்

மட்டுலம

இறுதிச்

சுற்ைில் கேந்து பகொள்வர்.
3. திருமுடற ஓதும் ப ோட்டி ஆறு (6)

1.

ிரிவுகளில் ெைத்தப் டும். அடவ



ிரிவு 1: வயது 5 முதல் 7 வடர



ிரிவு 2: வயது 8 முதல் 10 வடர



ிரிவு 3: வயது 11 முதல் 13 வடர



ிரிவு 4: வயது 14 முதல் 16 வடர



ிரிவு 5: வயது 17 முதல் 19 வடர



ிரிவு 6: வயது 20க்கு பமல்

ப ோட்டியோளர்களின்

ின்வருமோறு:-

ிறந்த ஆண்டு அடிப் டையில் வயது கணிக்கப் டும்.



ிரிவு 1: 1/1/2011 முதல் 31/12/2013 வடர

ிறந்தவர்கள்



ிரிவு 2: 1/1/2008 முதல் 31/12/2010 வடர

ிறந்தவர்கள்



ிரிவு 3: 1/1/2005 முதல் 31/12/2007 வடர

ிறந்தவர்கள்



ிரிவு 4: 1/1/2002 முதல் 31/12/2004 வடர

ிறந்தவர்கள்



ிரிவு 5: 1/1/1999 முதல் 31/12/2001 வடர

ிறந்தவர்கள்



ிரிவு 6: 31/12/1998 கீ ழ்

ிறந்தவர்கள்
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2.

ப ோட்டியோளர் அவருக்குரிய

ிரிவில் குலுக்கி எடுக்கப் டும் ஒரு

ோடுதல் பவண்டும். நதோைர்ந்து, அவர்

ோடிய

ோைடை மட்டுபம

ோைலுக்குப் ந ோருள் விளக்கம் கூறுதல்

பவண்டும். கூறப் டும் ந ோருள் விளக்கம் நகோடுக்கப் ட்ை டகபயட்டில் உள்ளவோறு
இருத்தல் பவண்டும். ப ோட்டியோளரின் சுய விளக்கம் ஏற்றுக் நகோள்ளப் ைமோட்ைோது.
3.

ோைப் டும்

ோைல் உச்சரிப்புப்

ிடை இன்றி குறுவட்டில் உள்ள டிபய

ண்பணோடும்

தோளத்பதோடும் இருத்தல் பவண்டும்.
4.

5.

ோைலுக்கு முன்னும்
டகபயட்டில்

ின்னும் Ķதிருச்சிற்றம் ைம்ķ என்று நசோல்லுதல் பவண்டும்.

உள்ள

ோைலுக்கும்

ஒைி

பவறு ோடு கண்ைோல் ஒைி வட்டைபய

வட்டில்

உள்ள

ப ோட்டியோளர்கள் தோளம், சுருதி ப ோன்ற இடசக்கருவிகடளப்

7.

குலுக்கி எடுக்கப் ட்ை

ோைல் (குறுவட்டில் இல்ைோத

ோடிப் ந ோருள் கூறிய

8.

ின்னர், பவறு ஒரு புதிய

ோடுதல் ( ண் நதரிந்தோல்)

அல்ைது

ிடையின்றி வோசித்தல் பவண்டும்.

ப ோட்டியில்

கைந்து

ஒவ்நவோரு

ிரிவிலும்

நகோண்ை
நவற்றி

அடனத்துப்
ந ற்ற

ப ோட்டியோளர்களுக்கும்

மூவருக்குக்

பகையமும்

வைங்கப் டும். இவ்வோண்டு தடைடம ெடுவரோல் சிறப் ோகப்
ப ோட்டியோளருக்கு மட்டுபம சிறப்புப்
9.

யன் டுத்த முடியோது.

ோைல்) தமிைில் ப ோட்டியோளருக்குக் நகோடுக்கப் டும்.

( ிரிவு 1 தவிர). ப ோட்டியோளர் அப் ோைடைப்
உச்சரிப்புப்

ஏபதனும்

ின் ற்றுதல் பவண்டும்.

6.

ோைடைப்

ோைலுக்கும்

ேிரிவு 1
ேண்

35 புள்ளிகள்

பேொருள் விளக்கம்

20 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு

20 புள்ளிகள்

மனனம்

15 புள்ளிகள்

லதொற்ைம்

10 புள்ளிகள்
பமொத்தம்

100 புள்ளிகள்
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ெற்சோன்றிதழும்

ோடியதோகக் கருதப் டும்

ரிசோக நரோக்கம் வைங்கப் டும்.

மதிப் ிடும் முடற:

சோன்றிதழும்

ேிரிவு 2 முதல் 6 வசர
ேண்

30 புள்ளிகள்

தொளம்

20 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு

10 புள்ளிகள்

மனனம்

10 புள்ளிகள்

பேொருள் விளக்கம்

5 புள்ளிகள்

லதொற்ைம்

5 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு (2வது ேொடல்)

20 புள்ளிகள்

பமொத்தம்
10. ப ோட்டிக்கோன
என்னும்

100 புள்ளிகள்

ோைல்கடள வரிவடிவோகவும் ஒைி வடிவோகவும் www.saivaperavai.org

ப ரடவயின்

அகப் க்கத்தில்

இைவசமோகப்

திவிறக்கம்

நசய்து

நகோள்ளைோம்.

லேச்சுப் லேொட்டி
1.

ப ச்சுப் ப ோட்டி மூன்று

ிரிவுகளோக ெைத்தப் டும்.

ிரிவு 1 : 12 வயதிற்கு கீ ழ்
ிரிவு 2 : 13 வயது முதல் 17 வயது வடர
ிரிவு 3 : 18 வயதிற்கு பமல்
2.

ப ோட்டியோளர்கள் அடனவரும் மண்ை த்தில் அமர்ந்த

ின் அடனவருக்கும் ஒரு

திகம்

(தமிைில்) வைங்கப் டும்.
3.

ப ோட்டியின்

ஒருங்கிடணப் ோளர்

அப் திகத்திடன

முழுடமயோக

விளக்குவோர்.

அச்சமயம் ப ோட்டியோளர்கள் குறிப்புகள் எடுத்துக் நகோள்ளைோம்.
4.

ின்,

ப ோட்டியோளர்களுக்கு

அவ்பவடளயில்
ெிமிைங்கள்

ஏறத்தோை

ப ோட்டியோளர்கள்

ப சுவதற்குத்

தயோர்

90

ெிமிைங்கள்

அப் திகத்தின்
நசய்தல்

இடைபவடள

ந ோருளிடனக்

பவண்டும்.

90

வைங்கப் டும்.

பகோர்டவயோக

ெிமிைங்களுக்குப்

5

ின்னர்

ப ோட்டி நதோைங்கப் டும்.
5.

ப ோட்டியோளர்கள்,

ப சும்

ந ோழுது

சிறு

குறிப்புகடளப்

யன் டுத்தைோம்.

ஆனோல்,

கருத்துகடளக் பகோர்டவயோக எழுதி அதடனக் கட்டுடரயோக வோசித்தல் கூைோது.
6.

குறிப்புகள் இன்றிப் ப சும் ப ோட்டியோளர்களுக்குச் சிறப்பு புள்ளிகள் வைங்கப் டும்.
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7.

கருத்து,

உச்சரிப்பு,

நமோைிவளம்,

உணர்ச்சி,

கருத்துக்

பகோர்டவ

ப ோன்றவற்றிடனப்

ப ோட்டியோளர்கள் கருத்தில் நகோள்ள பவண்டும்.
8.

ப ோட்டி

முடியும்

வடர

ப ோட்டியோளர்கள்

மண்ை த்திைிருந்து

நவளிபய

நசல்லுதல்

கூைோது.
9.

நவற்றி ந ற்ற மூவருக்குக் பகையம் மற்றும் ெற்சோன்றிதழ் வைங்கப் டும். ப ோட்டியில்
கைந்து நகோண்ை ஏடனபயோருக்கு ெற்சோன்றிதழ் வைங்கப் டும்

10. மதிப் ிடும் முடற:

கருத்து

30 புள்ளிகள்

பமொழிவளம்

20 புள்ளிகள்

உச்சரிப்பு

20 புள்ளிகள்

கருத்துக் லகொர்சவ

10 புள்ளிகள்

உணர்ச்சி

10 புள்ளிகள்

லதொற்ைம்

10 புள்ளிகள்
பமொத்தம்

100 புள்ளிகள்

ஓவியப் லேொட்டி
1. ஓவியப் ப ோட்டி மூன்று

ிரிவுகளோக ெைத்தப் டும்.

ிரிவு 1 : 12 வயதிற்கு கீ ழ்
ிரிவு 2 : 13 வயது முதல் 17 வயது வடர
ிரிவு 3 : 18 வயதிற்கு பமல்
2. ப ோட்டியோளர்கள் அடனவரும் மண்ை த்தில் அமர்ந்த

ின் அடனவருக்கும் ஒரு

திகம்

(தமிைில்) வைங்கப் டும்.
3. ப ோட்டியின் ஒருங்கிடணப் ோளர் அப் திகத்திடன முழுடமயோக விளக்குவோர்.
4.

திகத்தின் ந ோருள் விளக்கம் கூறப் டும் ப ோது, ப ோட்டியோளர்கள் கூர்ந்து பகட்டுக்
நகோண்டு,

ின்

அப் திகத்தில்

கூறப் ட்ை

பவண்டும்.
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ஏபதனும்

ஒரு

கோட்சியிடன

வடரதல்

5. ப ோட்டியோளர்கள் ஓவியத்திடனக் கற் டன நசய்ய 30 ெிமிைங்கள் பெரம் வைங்கப் டும்.
6. 30

ெிமிைங்களுக்குப்

ின்னர்

ப ோட்டியோளர்கள்

ஓவியத்திடன

வடரந்து

வண்ணமிை

இரண்டு (2) மணி பெரம் வைங்கப் டும்.
7. ப ோட்டியோளர்கள் வடரந்து வண்ணமிடுவதற்குத் பதடவயோன வண்ணக் கைடவகடளத்
தோபம நகோண்டு வருதல் பவண்டும்.
8. ப ோட்டியோளர்கள் ப ரடவ வைங்கும் ஓவியத் தோளில் மட்டுபம வடரய பவண்டும்.
9. வடரயப் டும்

ஓவியம்

ஒபர

கோட்சியோக

மட்டுபம

இருத்தல்

பவண்டும்.

ை

கோட்சிகடளக் நகோண்ை ஒரு நதோகுப் ோக வடரதல் கூைோது.
10. நவற்றி ந ற்ற மூவருக்குக் பகையம் மற்றும் ெற்சோன்றிதழ் வைங்கப் டும். ப ோட்டியில்
கைந்து நகோண்ை ஏடனபயோருக்கு ெற்சோன்றிதழ் வைங்கப் டும்
11. மதிப் ிடும் முடற:
ஓவியத் திைன்

60 புள்ளிகள்

கொட்சி உள்ளடக்கம்

40 புள்ளிகள்

பமொத்தம்

100 புள்ளிகள்

லமன்சம பகொள் சசவ நீ தி விளங்குக உேகபமல்ேொம்
சிவசிவ
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