
 

ஒரு புகைவண்டி பயணத்தில் மாவரீன் நீலவவந்தனுடன்  

(முைநூலில் தம்பிவய பதிவிட்ட புகைபடம்) 

 

அருந்ததியர் சமூைத்தின் விடிவவள்ளி 
மாவரீன் நீலவவந்தன் !!! 

- இரா. அதியமான் 

மாவரீன் நீலவவந்தனின் மரணச்வசய்தி வைட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்து இன்னமும் 
மீளமுடியாமல், துக்ைம் என் குரல்வகளகய அகடக்ைின்ற நிகலயிவலவய 
இந்த இரங்ைல் வசய்தியிகன பதிக்ைின்வறன். என்னத்தவம் வசய்தார்ைவளா 
மதிப்பிற்குரிய திரு. பழனிச்சாமி அவர்ைளும் திருமதி. ைகலயரசி அவர்ைளும், 
இப்படிவயாரு மாவரீகன, சமூை விடிவவள்ளிகய, எழுச்சிமிகு தகலவகன 
வபற்வறடுக்ை?!?! வநற்று நடந்ததுவபால் உள்ளது, திரு. பழனிச்சாமி அவர்ைள் 
தன் வரீமைனுடன் என்கன முதன் முதலில் சந்தித்தது உகரயாடியது. “இவன் 
என் மைன் நீலவவந்தன் (எ) ஸ்ரீதர். அருந்ததியர் சமூை விடுதகலப் பணிக்ைாை 
என் மைகன உங்ைளிடம், ஆதித்தமிழர் வபரகவயிடம் ஒப்பகடக்ைின்வறன். 
நீங்ைள் இவகன அப்பணிக்ைாய் எப்படி வவண்டிமானாலும் பயன்படுத்தவும்”, 



என்று உணர்ச்சி வபாங்ை நீலவவந்தனின் தந்கதயார் என்னிடம் கூறியது 
இன்றளவும் என் ைாதில் ஒலித்துக்வைாண்வட இருக்ைின்றது.  

 

அன்று வதாடங்ைி, நீலவவந்தனின் இறுதி மூச்சு வகர, அவர் தந்கதயின் 
வைாரிக்கைகய இமியளவும் பிரியாமல், வபரகவயுடன் இகணத்து 
மிைச்சிறப்பாை சமூைப் பணியாற்றியவர் தம்பி நீலவவந்தன். “தம்பி” என்று 
குறிப்பிட்டாலும் எப்வபாதும் அவகர என் மைன் என்று பாவித்வத அன்பு 
வசய்வதன். இப்வபாது வரீமரணவமய்தி என்கன வசால்வலாணாத் துயரத்தில் 
ஆழ்த்திவிட்டார். அவர் மரணத்கத ஏற்ை முடியாமல், அவர் இடத்கத இட்டு 
நிரப்ப முடியாமல் என்னுடன் வசர்ந்து வபரகவ வதாழர்ைள் அகனவரும் 
மீளமுடியாத வசாைத்தில் வாடுைின்றனர்.  

 

ஆதித்தமிழர் வபரகவயில் இகணந்த நாள் முதல் நீலவவந்தன் ைளம் 
ைாணாத வபாராட்டங்ைவள இருக்ை முடியாது. உண்கமயில் அவர் ஒரு 
வபாறியியல் பட்டதாரியாை இருந்தாலும், சமூைப் பணியாற்ற உதவும் 
சட்டத்கதப் பயின்று வழக்ைறிஞராை பணியாற்றினார். வபரகவக்ைாை 
பல்வவறு வழக்குைளில் வாதாடியது துவங்ைி, அருந்ததியர் மீது நடந்த 
வன்வைாடுகம வபாராட்டங்ைளில் வபாராடியது, தீண்டாகம 
வைாடுகமைளுக்ைாய் சீறி எழுந்தது, வபரகவ முன்வனடுத்த அருந்ததியர் 
உள்ளிடஒதுக்ைீட்டு வபாராட்டங்ைள் அகனத்திலும் பங்வைற்றது, மளமல்லும் 
வதாழிலாளர்ைளின் உரிகமைளுக்கை வபாராடியது, முல்கல வபரியார் மற்றும் 
வபரகவ முன்வனடுத்த ைள் எதிர்ப்பு வபாராட்டங்ைளில் பங்வைடுத்தது, ஈழத் 
தமிழர்ைளுக்ைான வபாராட்டங்ைளில் தீவிரமாை பங்வைற்று அதற்ைாை மூன்று 
மாதங்ைள் சிகற வசன்றது, கூடங்குளம் வபாரட்டத்தில் முகனப்பாை 
பங்வைடுத்தது, வபரகவ நடத்திய பல்வவறு பயிற்சிப் பட்டகறைளிலும், 
ைருத்தரங்ைங்ைளிலும் சிறப்பாை பங்ைாற்றி ஆயிரக்ைணக்ைான துடிப்புமிக்ை 
இகளஞர்ைகள வளர்த்வதடுத்தது, என்று வசால்லிமாளமுடியாத அளவிற்கு 
தன்கன அகனத்து வகையிலும் சமுதாயப் பணிக்கு அர்ப்பணித்தவர். 



ஆதித்தமிழர் வபரகவக்கு நீலச்சட்கட அகடயாளம் வைாடுத்தவவர தம்பி 
நீலவவந்தன் தான்!  

 

தந்கத வபரியார், புரட்சியாளர் அம்வபத்ைர், ைார்ல் மார்க்ஸ் ஆைிவயாரின்  
தத்துவங்ைகள, ைருத்துக்ைகள ைகரத்துக் குடித்தவதாடு நில்லாமல் அவற்கற 
தன் வசாந்த வாழ்க்கையிலும் உறுதியாைக் ைகடபிடித்தவர் தம்பி 
நீலவவந்தன். வபரகவ வமகடைளில் மட்டுமல்லாது, தமிழைத்தில் உள்ள 
பல்வவறு முற்வபாக்கு அகமப்புைள், தலித் ைட்சிைள், தலித் அகமப்புைள் 
என்று அகனத்து வமகடைளிலும் தனது எழுச்சிமிகுந்த உகரயால் 
அகனவகரயும் பிரம்மிக்ை கவத்தவர். இதனாவலவய இவருக்கு அகனத்து 
இயக்ைங்ைளின் தகலவர்ைளுடனும், தலித் ைட்சிைளின் தகலவர்ைளுடனும், 
அகனத்து தம்பிைளுடனும் நட்பு உண்டு. ைகலஞர், அறிஞர் அண்ணா, 
கவவைா, திருமா வபான்ற தமிழைத்தின் சிறந்த வபச்சாளர்ைளின் வரிகசயில் 
நின்று வபரகவக்கு வபருகம வசர்த்தவர் நீலவவந்தன். வபரகவயால் 
நீலவவந்தன் வளர்ந்ததும், நீலவவந்தனால் வபரகவ சிறப்வபய்திய அழகையும் 
எங்ைனம் விவரிப்பது?  

 

தம்பி நீலவவந்தன் மீது பல முகற வழக்குைள் வதாடுக்ைப்பட்ட வபாதிலும் 
சரி, அவர் சிகறயில் இருந்த ைாலங்ைளிலும் சரி, எள்ளளவும் அதற்ைாை 
வருந்தியதில்ல, அஞ்சியதும் இல்கல. இன்னும் சரியாை 
வசால்லவவண்டுமானால், “என்கன பிகணயில் எடுக்ைாதீர்ைள்” என்று 
வபரகவக்கு உறுதியாைக் ைட்டகளயிட்டவர். சிகறயில் இருந்த வபாது அங்கு 
எப்வபாதும் நீலச்சட்கட அணிந்திருந்ததாலும், அவரின் வதளிவான வபச்சு 
மற்றும் ைருத்தால் ஈர்ைப்பட்டார்ைள் சிகறக் ைாவலர்ைள் என்பவத உண்கம.  

 

சாதி மத ஒழிப்பு வபாராட்டங்ைளில் தன்கன முகனப்பாை ஈடுபடுத்தி 
எவ்வவகளயும் அகதப்பற்றிவய சிந்திப்பவர். சிறந்த வபச்சாளர் என்பவதாடு 
மட்டும் நில்லாமல், சிறந்த எழுத்தாளர், சிறந்தபாடைர், ைவிஞர், 



ைகதயாசிரியர், ைணினிகய சிறப்பாை பயன்படுத்த வதரிந்த வபாறியாளர், 
சிறப்பான வாைன ஓட்டுனர் என்று பன்முைத்தன்கம வைாண்டவர் தம்பி 
நீலவவந்தன். வபரகவ வவளியிடும் ஆதித்தமிழன் அறிவாயுதம் மாத இதழில் 
துகணயாசிரியராை பணிபுரிந்தார், பல முகற சிறப்பான தகலயங்ைங்ைகள 
எழுதியுள்ளார். தீக்ைதிர், ைீற்று வகலதளம் வபான்றகவைளில் அவரின் 
சிறப்பான பகடப்புைள் இடம்வபற்றுள்ளன. “துக்ைம்” என்ற அருந்ததியரின் 
அவல நிகலகய கூறும் குறும்படத்தின் ைருத்துருவாக்ைத்திற்கு 
உதவியுள்ளார்(யூ டியுப்). வபரகவயில் இகணந்தது முதல் முடிவு வகர, 
வபாதுச்வசயலாளர், துகண வபாதுச்வசயலாளர், மாணவரணி வசயலாளர், 
நிதிச்வசயலாளர், அகமப்புச்வசயலாளர் என்று பல்வவறு வபாறுப்புைளில் 
சிறப்பாை பணியாற்றினார். சிறப்பான தகலகமப் பண்பிற்கு வசாந்தக்ைாரராை 
இருந்தாலும் நான் எந்த வநரத்தில் வைட்டாலும் தயங்ைாமல் பத்திரிகை 
வசய்திைகள தயாரித்து உரிய வநரத்தில் அனுப்பியவர். வபரகவயின் பலவவற 
பணிைளில் எனக்கு உற்ற துகணயாய் இருந்தவர் தம்பி நீலவவந்தன். 
மும்கப, வடல்லி, பூவன மற்றும் தமிழைத்தின் அகனத்து ஊர்ைளுக்கும் 
அவருடன்  வதாடர்வண்டியிலும், வாைனத்திலும் பயணம் வமற்வைாண்டது 
என் வநஞ்கச விட்டு ஆைலாமல் நிற்ைின்றன. எனக்குப்பின் வபரகவகய 
ைட்டியாளப்வபாவது நீலவவந்தன் மட்டுவம என்று எண்ணியிருந்த என் 
வநஞ்சில் இடியாய் அவர் மரணச்வசய்தி இறங்ைியது. இப்படிவயாரு வதாழரின் 
இழப்கப எங்ைனம் ஈடு வசய்வது என்று வதரியாமல் ைலங்குைின்வறன். 

 

2008 ஆம் ஆண்டு, ைகலஞர் உள்ளிட ஒதுக்ைீடு வழங்ைியவபாது, “மூன்று 
விழுக்ைாடு வபாதாது, அடிமூட்கடயாை இருக்கும் என் சமுதாயத்திற்கு 
சரிபங்ைான ஆறு விழுக்ைாடு வவண்டும்” என்று ஆற்றாகமயில் சீறினார் 
நீலவவந்தன். அன்று முதல் உள்ளிட ஒதுக்ைீடு பாதுைாப்பு வபாராட்டங்ைள் 
மற்றும் ஆறு விழுக்ைாடு வைட்டு வபாராடிய வபாராட்டங்ைளில், “எங்ைளுக்ைான 
பங்கை வழங்ைாவிட்டால் நாங்ைள் நூறு இகளஞர்ைகள திரட்டி 
தீக்குளிப்வபாம்” என்று வமகடவதாறும் முழங்ைி வந்தார். ஆதித்தமிழர் 
வபரகவ வவளியிடவிருக்கும் அருந்ததியர் உள்ளிட ஒதுக்ைீடு புத்தைத்கதப் 
பற்றி தம்பி நீலவவந்தனிடம் ஆவலாசகன வசய்யும் வபாழுதுகூட, 



அட்கடப்படமாை வைாகவ சம்பத் தீக்ைிகரயான புகைப்படம்தான் வபாடா 
வவண்டும் என்று என்னிடத்தில் கூறியிருந்தார். எதற்ைாை அந்தப்படத்கத 
வபாடச்வசால்ைிறார் என்று வயாசித்து முடிப்பதற்குள் அவரின் மரணச்வசய்தி 
என்கனவந்தகடந்தது. வதாண்டர்ைள் மட்டுவம தீக்குளிப்பார்ைள் என்ற 
வழக்கை மாற்றி, வசப்டம்பர் மாதம் 26 ஆம் வததியன்று, அதிைாகலயில் 
“தமிழை அரவச! அருந்ததியருக்கு ஆறு விழுக்ைாடு உள்ளிட ஒதுக்ைீடு 
வழங்ைிடு” என்று மரணசாசனம் எழுதிகவத்துவிட்டு, தன் உடகல தீயிட்டு 
ஈைம் வசய்துவைாண்டார். எந்தத் தியாைமும் வசய்திராத சாதி, என்ற 
வபாய்க்கூற்கற உகடத்து, தகலவனாய் இருந்தும், அருந்ததியர் 
சமூைத்திற்ைாய் தன் உயிகர ஈைம் வசய்து, வரலாற்றிகன புரட்டிப் வபாட்ட 
மாவரீன் நீலவவந்தனுக்கு எத்துகண முகற வரீவணக்ைம் வசலுத்தினாலும் 
தகும்.  

 

தம்பி நீலவவந்தனின் வரீமரணத்கத ஏற்ை மனமின்றி, அவகர இழந்த 
இயலாகமயால் சிலர், “அவர் சாவில் மர்மம் இருக்ைின்றது, சந்வதைம் 
இருக்ைின்றது” என்வறல்லாம் வதந்தி பரப்புைின்றனர். வதாழர்ைள்  
இனிவயனும் நீலவவந்தனின் வரீமரணத்கத வைாச்கசபடுத்தாமல், அவர் 
விட்டுச்வசன்ற வைாரிக்கைகய தீவிரமாை முன்வனடுத்துச் வசல்வதுதான் 
அவரருக்கு நாம் வசய்யும் குகறந்தபட்ச மரியாகதயாை இருக்ை முடியும்.  
உறங்ைிக்ைிடந்த அருந்ததியர் சமுதாயத்கத, தன் உயிகர ஈைம் வசய்து 
விழிக்ைச் வசய்தவருக்கு நாம் வசய்ய வவண்டிய ைடகம அவர் விட்டுச்வசன்ற 
பணிைகள வதாடர்வதுதான். வார்த்கதைளால் விவரிக்ை முடியாத துயரத்தில் 
இருந்த வநரத்திலும், மிைத் வதளிவாை “அதியமான் முடிவு தான் என் முடிவு” 
என்று அழுத்தமாை அகனவரிடத்திலும் பதிவு வசய்த நீலவவந்தனின் 
தந்கதயார் திரு. பழனிச்சாமி அவர்ைளுக்கு என் வணக்ைத்கத இங்கு பதிவு 
வசய்ைிவறன். வபரகவவய முற்றிலுமாை வசாைத்தில் மூழ்ைியிருந்தாலும், 
எத்துகனமுகற, எத்துகனப்வபர் ஆறுதல் கூறினாலும், ஆற்றாகமயில் 
நாங்ைள் வாடினாலும், நீலவவந்தகன இழந்து வாடும் குடும்பத்தாருக்கு 
வபரகவயின் சார்பில் என் ஆழ்ந்த இரங்ைகல பதிவு வசய்ைிவறன்.    

   


