சைவத்தூதுவன் (சைோவன்னோ ைோனோ )
ைபோபதிப்பிள்சையின்
108 வது பிறந்த தினமும்
தமிழ்க்கோவலன் உயர்வோைல் முருகன் இல்லத்தில்
29 வது நிசனவுத் திருவோைக விழோவும்.
உயர்வோைற் குன்று முருகன் ஆலயத் திருவோைக விழோ 2018 வழசம
சபோல் ஆலயமண்டபத்தில் திருதிருமதி குமோரைோமி ைிதம்பரப்பிள்சை
தம்பதியினர் மங்கை விைக்சகற்ற, ஸ்ரீ நல்லூர்தோை ரவி குருக்கைின்
ைிவபூசையுடனும் ஆைியுசரயுடனும் ஆரம்பமோகியது.
விழோ மண்டபம் சைவத்தமிழ்ப் பபற்சறோர் பிள்சைகள் சபரப்
பிள்சைகள் என மூன்று தசலமுசறயினசர உள்ைடக்கிய பல
குடும்பத்தினரோல் நிசறந்து, மிகவும் எழுச்ைியோன, உணர்வு
பூர்வமோன சூழசல உருவோக்கியிருந்தனர்.
தூரசநோக்கிசன பகோண்டிருந்த தீர்க்கதரிைியோன திரு.ைபோபதிப்பிள்சை
ஐயோவின் பிறந்த நோசைபயோட்டி, அன்னோசர மிகுந்த நன்றி
உணர்வுடன் நிசனவுகூரும் முகமோக, ஆண்டுசதோறும்
சகோலோகலமோக பகோண்டோடப்படும் திருவோைகப் பபருவிழோவில்,
திரு.கு.ைிதம்பரப்பிள்சை அவர்கள், சைோவன்னோ ைோனோ அவர்கைின்
வோழ்க்சக வரலோற்றிசனயும், மற்றும் அவரது ஆரம்பகோலத்து, புலம்
பபயர் சைவத்தமிழருக்கு ஆற்றிய, அைப்பபரிய சைசவயிசனயும்
மிகவும் விரிவோகவும் பதைிவோகவும், எடுத்துசரத்தோர்.
இவ்வுசரயோனது, இந்தத் தசலமுசறயினர் தோம், அடுத்து வருகின்ற
தசல முசறயினருக்கு, எந்த விதத்தில் சைவத்சதயும் தமிசழயும்
சகயைிக்கப் சபோகின்சறோம் என்ற பபரும் சகள்வியிசன அசவயில்
குழுமியிருந்த மூத்தவர்கைின் ைிந்தசனயில் சதோற்றுவித்திருக்கும்
என்பதில், எந்த விதமோன ைந்சதகமும் இருக்கமுடியோது.

இவ்விழோ, மோணிக்கவோைக சுவோமிகள் தனது வோழ்நோள் கோலத்தில்
இசறவசன தன்னகத்சத அகக் கண்கைோல் கண்டு, தன்
உணர்விசன சதன்பமோழியோக திருவோைகத்தில் வடித்துத்
தந்துள்ைசமயியோல்தோன், “திருவோைகத்திற்கு உருகோசதோர் ஒரு
வோைகத்திற்கும் உருகோசதோர்” என, சைவைித்தோன்தத்தின் மிக உயர்ந்த
உண்சமத் தத்துவத்திசன, பகோண்டோடும் முகமோக பதரிவு பைய்த
விழோவோக பதோடர்ந்து, வருடோவருடம் திரு. சைோ.ைபோபதிப் பிி்ள்சை
ஐயோவின் நிசனவோக, நன்றியுணர்வுடன் அரங்சகறிவருகின்றது.
அன்சறய தினம் சைவத்தமிழ் ைமூகம் ைோர்ந்த இசைய தசல
முசறயினர் வழங்கிய, பண்ணிசைப் போடல்கள் மற்றும் நடன
நிகழ்ைிகள் எனப் பல உன்னதமோன பங்கைிப்புக்கள் இடம்பபற்றன.
ைகல நிகழ்ச்ைிகளுக்கும் அவர்கசை பக்கவோத்திய இசையிசனயும்
வழங்கி மண்டபத்தில் குழுமியிருந்தவர்கசை மகிழ்வித்தனர்.
அவர்கசைப் பயிற்றுவித்த பபற்சறோரும் ஆைிரியர்களும் போரோட்டுக்கு
உரியவர்கள். இவர்கசை வரும்கோலம் நிட்ையம் நிசனவுகூரும்.
இந்நிகழ்ச்ைியில் பங்கு பற்றிய அசனவருக்கும் பரிைில்களும்
ைோன்றிதள்களும் வழங்கி ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.
இசையவர்கைின் கசல நிகழ்ச்ைிகளுக்கிசடயில் திருவோைகம் எனும்
பபோருைில் திரு மோ. இந்துசைகரன் , கற்பகவினோயகர் ஆலய பிரதம
ைிவோச்ைோரியோர் வைந்தக் குருக்கள், மற்றும் எட்மண்டன் நோகபூைணி
அம்மன் ஆலய பிரதம ைிவோச்ைோரியோர் கமலநோதக் குருக்கள்
ஆகிசயோர் ஆழமோகவும் அறிவுைோர்ந்தும் நசகசுசவயோகவும்
உசரயோற்றியசம தமிழும் சைவமும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப்
பிசணந்திருப்பசத, ைசபசயோர் அசனவருக்கும் நிசனவு படுத்தியது.
விழோவின் இறுதியோக திரு. சைோ. ைபோபதிப்பிள்சை ஐயோவின் கனவு,
அதோவது, அவர் தன் வோழ்நோள் கோலத்தில்,

தனது சநரத்சதயும்

பபோருசையும் அர்ப்பணிப்புடன் பைலவு பைய்து, தனது ைமூகம்
ைோர்ந்து சைவத்திற்கும் தமிழுக்கும், அரும்போடுபட்டு உசழத்த
உசழப்பின் பலசன இன்சறய ைமூகம் முழுசமயோக
அனுபவிக்கின்றதோ ?. அசதசவசை, அடுத்து வருகின்ற இசைய
ைந்ததியினர் எந்தைவுக்குத் தமது ைமூகம் ைோர்ந்த ைிந்தசனயுடன்,

தத்தமது கோலக் கடசமகசைச்

பைய்வதற்கு, ைரியோன தூர

சநோக்கிசனக் பகோண்ட திட்டமிடலின் மூலம் தயோர்பைய்யப் பட்டு,
தமது பபோறுப்புக்கசை ஏற்று, முன்சனோக்கி நகர்வதற்கு ஆயத்தமோக
இருக்கின்றோர்கைோ எனும் சகள்விகசை, நம்சம நோசம சகட்டுக்
பகோண்டோல், கிசடக்கும் பதில் என்னவோக இருக்கம் என்பதசன
அறிவதற்கு, பூதக் கண்ணோடியின் உதவிசய நோடசவண்டிய
அவைியம் இல்சல என்றும், சைோவன்னோ ைோனோவின் கனவு நனவோக
சவண்டுமோனோல், சைவமும் தமிழும் ஒன்றுடன் ஒன்று சகசகோர்த்து
இசணந்து பிரயோணம் பைய்யும் பபோழுது, ஒன்று மற்சறயசதக்
சகபகோடுத்து தூக்கிவிடமுடியம் எனவும்,
தமிழ் இல்லோத சைவமும், சைவம் இல்லோத தமிழும் நீடித்து
நிசலத்து

நிற்க மோட்டோது, ஏபனனில், தமிழ் பமோழி சபச்சு வழக்கு

அழிந்து சபோகின், சைவத்தில் திருமுசற ஓதுதல் நின்று சபோகும்.
திருமுசற இதிகோைங்கள் புரோணங்கள் இருந்த இடம் பதரியோமல்
அழிந்து விடும். எனசவ சகோவில்கைில் தமிழ் உள்வோங்கப்பட்டு
வைர்க்கப்படுமோயின், சைவமும் தமிழும் நீடித்து நிசலத்து நிற்கும்.
எனசவ எம் முன்னவரின் கனவுகள் நனவோக சவண்டுமோயின்
பபோறுப்போனவர்கள், உரிய நடவடிக்சககள் ைீரய முசறயில்,
துரிதமோக எடுக்கப்பட சவண்டும் என திரு ைிவ பரிசமலழகர் தனது
உசரயில் சவண்டுசகோள் சவத்திருந்தோர்.
திருவோைக விழோ இரவு சபோைனத்துடன் இனிசத நிசறவு பபற்றது.

