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Abstract  

            Pethavan is a short novel written by writer Imayam. This novel describes the problem 

caused by the love between a man and a woman from two different castes (Periyasamy - 

Pakhyam) based on social psychology.The purpose of this dissertation is to highlight the 

psychology of the individual (Palani) and the social psychology of his ultimate status due to 

the caste trend of the society. 
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முன்னுனர 

                                 மனிதரக்ள் இன்பம் ,துன்பம், அன்பு ,இரக்கம், இரக்கமற்ற தன்மம, 

வறுமம, காதல், தனிமம,பசி, சாதி பபான்ற பல கூறுகள் கலந்த சமூகத்தில் வாழும் 

தன்மம உமையவரக்ள்.  நாவல்கள் இமவ எல்லாம் கலந்த வாழ்வில் சித்தரிப்மப 

மிகவும் துல்லியமாக, அனுபவபூரவ்மாக வவளிப்படுத்தும் ஒரு இலக்கிய 

வடிவமாகும். அவ்வமகயில் எழுத்தாளர ்இமமயம் அவரக்ளின் 'வபத்தவன்' நாவல் 

கலப்பு மணத்திற்கான சமூக எதிரப்்மப அடிப்பமையாகக் வகாண்டு பமைக்கப் 

பை்ைதாகும். கீழ் சாதியினர ் எதிரவ்காள்ளும் பிரசச்ிமனகள், இந்த சமூகம் 

அவரக்மள நைத்தும் முமறமய இக்குறுநாவல் எடுதத்ுமரக்கின்றது . இக்கைட்ுமர 

வபத்தவன் நாவலின் சமூக உளவியமல விவரிக்கிறது. 

சமூக உளவியல் 

                சமூக உளவியல் என்பது சமூகவியலும் உளவியலும் பசரந்்த ஓர ்உளவியல் 

பிரிவாகும். சமூக உளவியல் பற்றிய கருத்தாக்கங்கமள பகாரை்ன் ஆல்பரை்், 

கிம்பபால் யங், எப்.எச.்ஆல்பபாரை்் , வபரான் .. முதலிபயார ்கூறியுள்ளனர.்" சமூக 

உளவியலானது சமூகத்மதப் பற்றிக் கற்கின்ற, சமூகப் பிரசச்ிமனகமள 

ஆராய்கின்ற ஒரு விையமாக காணப்படுகின்றது"1 . இந்நாவலில் அசச்மூகத்தின் 

பிரசச்ிமனகள் பற்றிக் காண்பபாம். 

சாதியெ் டொக்கு 

                              'வபத்தவன்' எனும் தமலப்பு பாக்கியம் எனும் வபண் குழந்மதமய 

வபற்றவனின் நிமலமய வபரிதாக வவளிப்படுதத்ுவதால் அமமந்த ஒன்றாக 

உள்ளது. இந்நாவல் வவளிப்படுத்தும் கமதக்கரு இரு பவறு சாதியினரான பாக்கியம் 

வபரியசாமி எனும் இருவரின் காதமல மிகப்வபரிய குற்றமாக் கருதி, அவரக்ளுக்கு 

வகாடுக்கப்படும் தண்ைமனமய மமயமாகக் வகாண்ைதாகும். வபரியசாமி 

பபாலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கிறான். இவரக்ள் விருத்தாசச்லம் கல்லூரியில் 

படிக்கும் வபாழுது காதல் வயப்படுகின்றனர.் இது  சாதிக்கு மிகப் வபரிய 

அவமானமாக கருதப்படுகிறது. 

     இவ்வாறாக    கமதயின் வதாைக்கபம பாக்கியதம்த வகான்றுவிை பவண்டும் 

என்று பாக்கியத்தின் தந்மதயிைம் உயரச்ாதியினர ்தீரக்்கமாக வலியுறுதத்ுவதாக 
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வதாைங்குகிறது. அதற்கு அவரக்ள் கூறும் காரணங்கள் பின்வருமாறு 

வவளிப்படுகிறது. 

●  ஒரு வபாை்ைசச்ி ஊமரபய தமலகுனிய மவத்திருக்கிறாள். 

● நான் வபாறந்த குறவன் குப்பம் இருந்திருந்தா பசதி வதரிஞ்ச ராத்திரிக்கி அவ 

கவதய முடிசச்ிருப்பாங்க-ஒரு வபண் 

● நாங்க எங்களுக்காக வசால்லல நம்ப சாதிமானம் பபாவக்கூைாது. 

எல்லாத்துக்கும் பமல கை்சிபயாை மானம் பபாவக் கூைாதுன்னு தான் வசால்றம். 

இது மத்த ஊரு வபாை்ைசச்ிவளுக்கும் வதரியணும். அப்பத்தான் ஒயிங்கு 

மரியாதியா இருப்பாளுபவா. ஒன்பனாை இரண்ைாவது மகள் இருக்கிறாபள 

வநாண்டிக் குை்டி,அவமளயாசச்ும் பத்தரமா வசச்ிக்க. இல்லன்னா 

அக்காளுக்கு பமல தான் பபாயிருப்பா. 

● எங்களுக்காவா வசய்யும்? ஆயிரம் தலக்கைட்ுக்காரணும்  பவை்டி கை்டிக்கிைட்ு 

பபாவணுமில்ல அதுக்காக தான். 

        இதற்கு முன்னர ்பாக்கியமும் வபரியசாமியும் சந்தித்த இைங்கமள யாராவது 

பாரத்்துவிைட்ு வசால்லும் பபாவதல்லாம் அவரக்ள் இருவருக்கும் பலவிதமான 

இன்னல்கமள வசய்கின்றனர ்பமல்சாதியினர.் அசச்மூக மக்கள் வபரியசாமி மீது 

ஆபவசம் வகாள்கின்றனர.் "சமூக உளவியலாளரக்ள் ஆபவசத்திமனக் குறிப்பதற்கு 

வன்முமற(Violence) எனும் எண்ணக்கருவிமனயும் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

இவ்வன்முமற என்பது தீவிரமான உைலியல் தீங்காகும். இங்கு காயம் ஏற்படுத்துதல் 

மற்றும் மரணம் ஏற்படுதத்ுதபல பிரதான இலக்காகும். வன்முமறயானது 

ஆபவசத்தின் உப பகுதியாகும். அமனத்து வன்முமற வசயற்பாடுகளுபம 

ஆபவசத்தின்பாற்பை்ைபத ஆகும். ஆனால் தீவிரமான உைலியல் தீங்கிமன 

ஏற்படுத்தும் பநாக்குைன் கூடிய வகாமல கற்பழிப்பு வகாள்மள துஷ்பிரபயாகம் 

என்பமவ வன்முமறபய ஆகும்."2 . இந்நாவலில் வபரியசாமி மற்றும் பாக்கியம் 

இருவருக்கும் பல தீவிரமான உைலியல் தீங்கு மற்றும் வபாருளாதார அழிப்பு 

பபான்றவற்றிமன வசய்கின்றனர.் 
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ொக்கியத்திை்கு வழங்கும் தண்ேனனகள் 

❖ சாணிமய கமரதத்ு வாயில் ஊற்றுதல் 

❖ தமலமயிமர அறுத்தல் 

❖ உைம்பு அதற்காகத்தான் அமலகிறாய் என்று இருபது முப்பது உயரச்ாதி 

ஆண்கள் பவை்டிமய அவிழ்த்து காைட்ுதல் 

❖ பாக்கியத்தில் வீைட்ில் அடிதத்ு துன்புறுத்துதல் 

என்ற பல இன்னல்கமளச ் வசய்தாலும் பாக்கியம் அவளின் 

மனநிமலயிலிருந்து மாறுவதாக இல்மல. அழுவதும் இல்மல மனவுறுதியுைன் 

காணப்படுகிறாள். 

அே்டேரங்களில் பெரியசாமிக்கு பகாடுத்த இன்னல்களாவன. 

❖ நான்கு முமற விருத்தாசலம் பபருந்து நிமலயத்தில் மவத்து அடித்தது 

❖ வபரியசாமியின் வீை்டில் இரண்டு முமற வநருப்பு மவத்தல் 

❖ இரவில் ஆடு மாடுகமள அவிழ்த்து விடுதல் 

❖ வபரியசாமி வீைட்ு ஆடுகமள வவைட்ுதல் 

❖ கரும்புத் பதாை்ைத்தில் வநருப்பு மவத்தல் 

❖ சாதி பஞ்சாயத்து மவத்து ஐந்து முமற அபராதம் கைட்ியது 

❖ வபரியசாமியின் அம்மா அப்பாமவ கை்டிமவத்து அடிதத்ல் 

   இவ்வாறு "தீண்ைத்தகாதவராக கருதப்படுபவரக்ள் பல்பவறு வபாருளாதார 

,அரசியல், சமூகத்தைங்கமளயும், தமைகமளயும் எதிரவ்காள்ள 

பவண்டியுள்ளது சமூக் களங்கம் என்ற வபயரால் ஒடுக்கப்பை்ைவரக்ள் 

சமூகத்தில் விளிம்பு நிமலயிபலபய இருக்க பவண்டிய கை்ைாயம் 

ஏற்படுகிறது"3.இந்நிமலக்கு அசச்மூகத்தின் சாதியக் கை்ைமமப்பு 

காரணமாகிறது.ஆராய்ந்து பாரக்்கின் இத்தமகய வன்முமறகள் 

சமுதாயத்திற்கு எவ்வித நன்மமயும் வசய்யப் பபாவது இல்மல.சமூகத்தின் 

உளவியல் பபாக்கு மாறபவண்டும். இத்தகு  மாற்றங்கமளபய சமூக 

உளவியலாளரக்ள் எடுத்துமரக்கின்றனர.் 

                        இந்நாவலில்  சாதியம் சாரந்்த  பதிவுகள் பமலும் பல இைங்களில் 

காணப்படுகிறது. 
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● இது வீம்புக்கு சூரிக்கத்திய முழுங்குற சாதி, கைட்ுறதுக்கு பகாமணம் 

இல்லன்னாலும் சாதிமய வுை மாை்ைானுவ. அப்படிபய வந்தாலும் ஒன்னால 

வாழ்க்க வசய்ய முடியாது-பழனி 

● பழிபாவத்துக்கு வவைட்ுக்குதத்ுக்கு அஞ்சாத சாதியில் பிறந்தது உனக்கும் 

வதரியும்-பழனி 

● சும்மா இருடி ஊர ் பஞ்சாயத்தில் என்னிக்கு முடிவாசப்சா அன்னிய 

பததியிலிருந்து நம்ப ஊை்ைசச்ுத்தி ஆளு நைமாடிக்கிைட்ு இருக்கிறது எனக்கு 

தான் வதரியும்.கீசச்ாதிப் பயகூைப் படுக்கதத்ான் அலயுறா. அதுக்கு முன்னாடி 

நம்ம காரியத்மத முடிக்கபவண்டும் என்று வசால்லி  ஏழு எைட்ு எள் வயசு 

பயலுபவா சுத்துறானுவ. கை்சிக்காரன் தான் இதுல மின்ன நிக்கிறான்.  பதத்ு 

இருபது பபர ் கூடி சாணிமய மிதிக்கிற மாதிரி மிதிசச்ு துவசச்ி 

எடுத்துப்புடுவானுவ. அப்புறம் நாலு பபரும்தான் சாகணும் -மமனவியிைம் 

பழனி . 

                            இவ்வாறு ,   இன்னும்  கீழ்த்தரமான வமசயாைல்கள் ஆங்காங்பக 

காணப்படுகிறது.பமலும் ,சுற்று வை்ைாரங்களில் சாதி மாறி காதலித்தவரக்ளுக்கு 

ஏற்பை்ை அநீதிகமளயும் அங்காங்பக இந்நாவல் சுை்டிக் வசல்கிறது.அதாவது, 

● நல்லூரில் நைந்தது4 

● பாலூரில் நைந்தது5 

● முை்லூரில் நைந்தது6 

முதலியனவாகும். 

பெத்தவனின் உளவியல் 

                               பழனிக்கும் சாமியம்மாளுக்கும் திருமணம் முடிந்து   இருபது 

வருைங்கள் கழிதத்ு பிறந்தவள் பாக்கியம். கைந்த மூன்று வருைங்களாக இந்த 

பிரசச்மன காரணமாக, தங்மக வசல்வராணி தவிர குடும்பத்தில் யாரும்  

பாக்கியத்திைம் யாரும் பபசுவதில்மல. ஊரார ் அமனவரும் ஒன்று கூடி, 

பாக்கியத்மத வகான்றுவிடும் படி கை்ைமளயிை, பழனியும் வகான்றுவிடுவதாக 

ஊராருக்கு கைட்ுப்பைட்ு சத்தியம் வசய்கிறார.் ஆனால் அவரால் அவ்வளவு எளிதாக 

வசய்து விை முடியவில்மல. ஆனால் பாக்கியம் தானாகபவ தற்வகாமல வசய்து 

வகாண்ைால் பரவாயில்மல என்று, விசங்கள் மற்றம் கயிறுகமள வீை்டில் மவதத்ு 

விைட்ு வவளிபய வசன்று விடுகின்றனர ் குடும்பத்தினர.்ஏவனனில் பாக்கியத்மத 
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வகாமல வசய்வதற்கு அவள் குடும்பத்தினர ் விரும்பவில்மல அசச்முகம் 

குடும்பத்திற்கு வகாடுக்கும் வநருக்கடிமய அவரக்மள வருதத்ுகிறது 

தனிமனிதனான பழனி தன்மகள் ,தன் குடும்பம் என்ற முடிமவ அவனால் எடுக்க 

முடியவில்மல. பாக்கியமும் தற்வகாமல வசய்து வகாள்ளவில்மல,அழவும் இல்மல 

மிகவும் மவராக்கியத்துைன் இருப்பவகளாக காணப்படுகிறாள். 

                 ஊராரிைம் மகமள வகான்று விடுவதாக வாக்களிதத்ுவிைட்ு வரும் 

பழனிக்கு கால்கள் நடுங்குகின்றன.பழனியின் தாய் துளசியும் ‘வாமழ மரத்மத 

வவை்டி சாய்தத்ு விைாபத' என்று சத்தியம் வாங்குகிறாள். பழனிக்கும் மகமள 

வகால்ல மனமில்மல.பாக்கியத்மத வபரியசாமி உைன் அனுப்பி மவக்க 

முடிவவடுக்கிறார.் வீை்டில் உள்ள அமனதத்ு நமக பணம் அமனத்மதயும் ஒன்றாகக் 

கை்டிக் வகாடுத்து,  நீ உயிபராடு இருக்க பவண்டும் பபாய்விடு என்று பழனி 

கூறும்வபாழுது, பாக்கியம் முற்றிலும் உமைந்து பபாய் அழுகிறாள். எனக்கு யாரும் 

பவண்ைாம்ப்பா,நீ மைட்ும் பபாதும் என்று புலம்புகிறாள்.நீ இங்பக இருந்தால் 

உன்மன உயிபராடு விைமாை்ைாரக்ள்.நீ வசன்று விடு என்றும், “நீ  உசுபராை 

இருக்கணும்னு தான் நான் வநருப்புல குதிக்கப் பபாபறன். திரும்பியுமா நீ எனக்கு 

புள்ளயா வபாறக்கப் பபாற? நாளக்கி உனக்கு ஒரு புள்வள வபாறந்தா அமத நீ 

பத்திரமா வசச்ிக்க. நாள ஒரு காலத்தில நீயும் எங்கமள பபால கண்ணுத் தண்ணிய 

வுைட்ுக்கிைட்ு,மகயக்கை்டிக்கிைட்ு நூறு ஆயிரம் பபரு மின்னால நிக்க் கூைாது”7 

என்ற வசான்ன பழனிக்கு கண்கள் கலங்கின ஒரு சதத்ியம் . நீயும் சாவக்கூைாது , 

நாங்களும் சாவ மை்ைம். இதான் சத்தியம் என்று வசால்லி இரபவாடு இரவாக அவபர 

பாக்கியத்மத அனுப்பி மவக்கிறார ்பழனி. 

             "சாதிமுமற இந்திய சமூகத்தின் பிரிக்க முடியாத பகுதியாகிவிை்ைது. இந்திய 

சமூகம் சாதி வழி பிளவு பைட்ுள்ளது உயர ்சாதி கீழ் சாதி ஏற்றத்தாழ்வு முமற ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. சாதிகளுக்கு இமைபயயான இமைவவளி 

நிரப்பப்பைாமமயால் சமூக அசச்ம் பதற்றமாகி சசச்ரவில் முடிகிறது குறிப்பாக கீழ் 

சாதி மபயன் பமல் சாதி வபண்மண காதலிதத்ு திருமணம் வசய்து வகாண்ைால் இரு 

சாதியினருக்குமிமைபயயான சசச்ரவு பமாதலாக மாறி ஆணவக் வகாமலயில் 

முடிகிறது."8 . இந்நாவலில் பழனி அவரின் சமூகத்திற்கு பயந்து பாக்கியத்மத 

அனுப்பிய விடியற்காமலயில் முந்திரி பதாை்ைத்தில் பால்ைாயில் குடித்து பழனி 

இறந்து கிைக்கிறார.்  
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முடிவுனர 

   பழனியின் இறப்பு இந்தச ்சமூகம் அவருக்கு வகாடுதத்ிருக்கிறது. தனிமனிதனான 

பழனி இந்நிமலக்கு சமூகமும் சாதியும் காரணமாக அமமகிறது. "சமூக 

உளவியலானது,இன்மறய உலகம் சந்திக்கும் பலதரப்பை்ை சவால்களுக்கு 

தீரவ்ாகிறது"4 . என்று கூறப்படுகிறது. உண்மமயில் சமூக உளவியல் சமூகத்தில் 

நமைவபறும் அமனதத்ு தீயவசயல்களுக்கான காரணத்மத விளக்கி, அதமனத் 

தவிரப்்பதற்கான வழிமுமறகமள விவரிக்கிறது. அதமன 

நமைமுமறப்படுத்தினால் சுமூகமான சமூகம் அமமயும். 
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