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                                                                         பகுதி 11      

 

2.1ாலபட்தி் இஸ்வப் ணக்கலந வாசிட்டா ்இலபாக்கில 

சாிாட ்விடலபக் ஊாகவுண் காகட்தி் ஊாகவுண் வாசிட்டா.்  

2.்குஞபந்ந பிந்லநதாக ,கு்ண்பாக பாழுட். கவுளு் ்தடாரு 

தடால் ்டுட்துட், கீன்்டிட், வல்ணதாக இருட்ட், 

ண்பிக்லகதாப ்ஆக இருட்ட்.  

3. தட்தி கூாக வடப பசட்லட பாசி்ட் கூாக ,திதாண் தசத்பட் 

கூாக, 

4. இவதசு கிறிஸ்துவி் உயிட்த்டழுடல குறிட்து சா்சி தகாடுட்ட் 

,பனலணதாக பிசங்கிட்ட் ணண் திருண் ணக்களுக்கு திருபழுக்கு தகாடுட்ட் 

,வாதாநிகலந சுகண் அநிட்ட் 5.ணாஞபி் விலக்கு புந்நிகளுண்  

6.ஆதி திருசச்ல க்கண் 33 
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7. காட்தித ்5: 21 பசண் 

 46 ஆண் க்கண் ணாண்ச இசல்சகநி் 2ழுதியிரு்பி் புந்நிகந் இடுக  

8. குடுண்ட்தி் குன்ங்கந் ்டுட், குடுண் ஒ்றுலண இ்ாண் வாட், 

ச்வடாஷண் இ்ாண் வாட், குடுண் விிச் பிந்லநகந், சிறுலண்டுட்ட் 

9. இவதசுலப பான்வி் ப்ணாதிிதாக தகாந்ளுட் இலதலச 

க்டிததழு்புபட்கு ஒட்துலன்பு  

10. . தாருட்டணா விலக்கு புந்நிகந் இடுக. 

 

2.1. 49க்கண் ,ஞட்லட வீஞாக்குட் ,வாத்களுக்கு உ்்  

2.  தி்பட்ு விவபகணாக தசத்டுட் 

 தீலணதா குறுகித காட்தி் ாண் ஈ் பத்சி தசத்தாதீக்ந் 

 கலணகலந தசத்து பாழுட் 

 சூடா்ட்லட சண்பூஞணாக அ்து பழுலணதாக ீக்குட் 

3.தாருட்டணா விலகளுக்கு புந்நிகந் இடுக உட்திபண் கஷ்ட்லட 

கவுநிண் பலயு் பலயி் 

 

 

3.1. பதிவதாருக்கு வடப பாட்்லடலதக் கூறி,அப்றி் உந்நலட தசா்லிக் 

தகாடுட்ட் பதது பதி்்வடா ்வாடு காட்லட தசபழிட்ட், பதது 

பதி்்வடா ்உலதாடி சூன்ிலலத புித லபட்ட். 

1. உலதா் நிடாகவுண், வபகணாகவுண் தசத்ாடுகந் ஞ்க்வநாடு 

தடால் க்டிததழு்புபட்காக, க்வி சா்்ட படிக்லககளுக்காக. 

லபட்தித, வாக்குபட்து,புலகயிட ாலட ,அசச்ித்திண் தடா்ா 

பசதிகலந த்றுக் தகாடுட்ட். .குடுண் ஒருங்கிலஞ்பு சிலட்து வாட் 

அவிசுபாசண் க்டிததழு்் வடலபத் தசத்ாடுகநிா் 

ணசச்ிலடவு ்டுட் தாத்தா டகப்கந் ்்டுகி் 

சபடாதட்தி் ்ட்டான்வு 

2. ணாஞபி் சிதா விலக்கு புந்நிகந் இடுக 

 

3. .1. ஊழித,் ஓத்வு ாந் ாசால ஆசிித ்த்வாக்ந், பதது 

பதி்்வடா,் சவகாட சவகாடிகந். 

1. 62க்கண்  

2. ணாஞபி் சிதா விலக்கு புந்நிகந் இடுக 

 

5.1.ஜ்சண் ,பாக விட்து ,ணஞ்சிவு, தகாந்லநவாத், குஞ்டு தபடி்பு. 

ிகன்காட்தி் ்ட்ுந்ந தகாவாா வாத்.  

2. அதிச்ச்ிக்குண் தட்தி்குண் உ் திக்ா தி்ா்்புகந் அழி்து வாட், 



 ஆ்பக பான்க்லக சிலட்து வாட். ண்பக்நி் உடவிலத தி்ாட்்து 

இருட்ட். பான்க்லகலதக் குறிட்து கக்கணல்ட் 

 3. . தாருட்டணா விலக்கு புந்நிகந் இடுக. 

 

6.1.  சுதட்லட அநிட்ட், சிலுலப சுணட்ட்  

2. ணாட்ுடத்டாழுபட்தி் பி்து ,ாபண் தசத்தாது து்் வி்து, 

ணக்காக சிலுலபயி் ணிட்து 

 72 ஆண் க்கண் இலதசி் சுகபான்லப விட்ுக்தகாடுட்ட் 

3. 70ஆண் க்கட்லட ாக்்கவுண் 

7.1.   9,10,11,12 ாண் ாங்கலந உந்நக்கிதது.  

2.  16,17, னாண் ாங்கலந உந்நக்கிதது 

3.19 டாண் ாட்லட உந்நக்கிதது 

4. 20 டாண் ாட்லட உந்நக்கிதது. 

 

 


