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திருப்பலி முன்னுரை 

நல்வழிப்பாதையில் நம்தை நடத்ைிச் செல்லும் இதைவனுக்கு நன்ைி 
நவில அதழக்கப்பட்டிருக்கும் அன்புள்ளங்கதள ‘நல்லாயன் ஞாயிறு’ என்று 
அதழக்கப்படும் இத்ைிருப்பலிக்கு அன்புடன் வரவவற்கின்வைாம். 

 “நல்லாயன் நாவே; நானும் என் ஆடுகதள அைிந்ைிருக்கின்வைன்” என்று 
ைைது ைந்தையில் நம்தை அன்சபனும் ெங்கிலியால் பிதைக்கிைார் நம் 
ஆண்டவர். ஆடுகதள வைய்க்கும் ஆயன் எேப்படுபவன் காடு, வைடு கடந்து, 
கற்களுக்குள்ளும் முட்களுக்குள்ளும் நடந்து, ஆடுகளுக்காே உைவு, நீர் 
வைதவகதள நிதைவவற்ைி அதைப் பாதுகாக்கும் சபாருட்டு ைன் உயிதரவய 
துச்ெைாக ைைிப்பவவே ஆயன். 

 “ைன் நண்பர்களுக்காக உயிதரக் சகாடுப்பதைவிட ெிைந்ை அன்பு 
யாரிடமும் இல்தல” என்கிைது விவிலியம். பாவிகளுக்காக அைாவது நைக்காக 
ைன்னுயிதரயும் இன்முகத்வைாடு ஈந்து இதை விருப்பம் நிதைவவற்ைி 
நம்தையும் ைீட்டார்.  

 “ஆடுகதளப் வபணுபவன் ஆயன்; ைக்கதளப் வபணுபவன் ைதலவன்”. 
இன்தைய ைதலவர்கள் இவயசுதவப் வபால நல்ல ஆயோக இருக்க வவண்டும் 
என்று ஏங்குகிைது நம் ைேங்கள். 

 “காட்ெிக் சகளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லவேல் 

  ைீக்கூறும் ைன்ேன் நிலம்.” 

என்கிைார் வள்ளுவர். சபாதுைக்கள் காண்பைற்கு எளியவோகவும், கடுஞ்சொல் 
வபொைவோகவும் விளங்கும் அரென் ஆளும் நாட்தட உலகவை புகழும் என்பது 
இக்குைளின் சபாருள்.  

 ஆோல் நைது ெமுகத்ைில்  நாம் காணும் ைதலவர்கள், உயர்ந்ை 
ஆதடகள் அைிந்துவிட்டு, ஊடகங்களில் ைட்டும் ைதல காட்டி விட்டு, 
ஊதரவய சகாள்தளயடித்து, உலகம் சுற்ைிவிட்டு, நாற்காலிதய ைக்க தவக்க 
நாெ வவதலகதள செய்துவிட்டு, ைக்களின் பைங்களில் பகட்டு வாழ்க்தக 
வாழ்ந்து, ைக்கதள ைாளாத் துன்பத்ைில் ைவிக்க விடுகிைார்கள். 



 “ைன் ஆடுகளுக்காக உயிதரவய சகாடுப்பவன் நல்லாயன்; ைன் 
ஆட்ெிக்காக ஊதரவய சகாளுத்துபவன் நாம் காணும் ைதலவன்.”  

 நாதளய உலகம் இதளவயார் தகயிலிருப்பதை உைர்ந்து, ைதலதைப் 
பண்புகளில் ெிைந்து, இவயசுதவப் வபால் நல்லாயோக நிைிர்ந்து, ைக்கள் 
ைைிக்கும், கற்வைார் வபாற்றும் ைதலவோக வளர்ந்து, ைரைி வபாற்றும் நாடாக 
நம் நாட்தட ைாற்றும் ைேம் வர வவண்டும். ைேி ைேிை ைாற்ைவை ெமுைாய 
ைாற்ைத்ைின் அடிப்பதட. 

 நல்லாயன் இவயசுதவ பின்பற்றுவவாம்; ஆறுைல் வைடி அவரில் 
அதடக்கலம் புகுவவாம்; நல்லாயேின் ைீதுள்ள நம்பிக்தகயில் நாட்கதள 
நகர்த்துவவாம்; நன்தைகளால் நிதைவவாம் என்ை நம்பிக்தகயில் 
இத்ைிருப்பலியில் இதைவவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

 

1. நல்லாயவே எம் இதைவா! 

 இம்ைந்தைகதள இதைவழி நடத்ை நீர் வைர்ந்சைடுத்ை எம் ைிருத்ைந்தை, 
அதேத்து ஆயர்கள், குருக்கள், துைவைத்ைார் அதேவரும் ைங்களிடம் 
ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ள ைக்கதள உைக்கு உகந்ை வழியில் நடத்ை வைதவயாே 
ஞாேத்தைத் ைந்ைருள வவண்டும் எே ஆண்டவதர ைன்ைாடுவவாைாக.  

2. இன்னுயிதர ைந்து இவ்வுலதக ைீட்டவவர! 

 இன்தைய இளம் ைதலமுதையிேதர உைக்கு உகந்ைவர்களாக ைாற்றும். 
நற்பண்பு, நற்சொல், செயல்களில் வளர்ந்து, நல்லாயதேப் வபால ைதலதைப் 
பண்பு சபற்று, ைானும் ெிைந்து நாட்தடயும் வளர்ச்ெிப் பாதைக்கு அதழத்துச் 
செல்ல ஞாேம் ைர வவண்டும் எே ஆண்டவதர ைன்ைாடுவவாைாக. 

3. ைன்ேிகரற்ை ைதலவவர எம் இதைவா! 

 நாட்டுத் ைதலவர்கள், நல்லாயனுக்குரிய பண்புகள் சபற்று, ைக்கள் 
ைகிழும் ெிைந்ை வழியில் வழிநடத்ைவும், நான், எேது குடும்பம் என்று 
சுயநலைாய் இராைல், என் நாடு, எம் ைக்கள் என்று ைக்கள் அக்கதை சகாண்டு, 



ைக்களுக்கு வைதவயாே பயனுள்ள ைிட்டங்கதள செயல்படுத்ைிட வவண்டும் 
எே ஆண்டவதர ைன்ைாடுவவாைாக. 

4. எங்கதள வநெிப்பவவர எம் இதைவா! 

 எங்கள் குடும்பங்கதள ஆெிர்வைியும். எங்களுக்கு ைக்க காலத்ைில் 
வைதவயாே ைதழ சபாழிந்து, விவொயம் ெிைப்பதடயவும், குடும்ப அதைைி, 
ெந்வைாஷம், சபாருளாைாரம் உயரவும், அரசுப் சபாதுத்வைர்வு எழுைியுள்ள 
ைாைவர்கள் அைிக ைைிப்சபண்கள் சபற்று சவற்ைி சபைவும், வவதலவாய்ப்பு, 
ைிருைைம், குழந்தை வரம் வவண்டி ைன்ைாடுவவார் உைைருளால் 
சபற்றுக்சகாள்ளவும் வவண்டும் எே ஆண்டவதர ைன்ைாடுவவாைாக. 

 

நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம்.  
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