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TO 

THAT GREAT SCHOLAR AND GREATER MAN 

THE REY. WILLIAM MILLER, M.A. LL.D., D.D., C.LE., &¢., 

Principal of the Madras Christian College and Vice-Chancellor 
of the University of Madras, 

WHO HAS DONE MORE THAN ANY OTHER TO 

POPULARISE SHAKESPEARE IN SOUTH 

INDIA AND FOR FORTY YEARS HAS SHED 

THE LUSTRE OF A LIFE OF 
SELF-SACRIFICE AND GOOD DEEDS 

UPON THE LAND, 

I HUMBLY DEDICATE WITH DEEP GRATITUDE, 

REGARD AND AFFECTION, THIS 

TRANSLATION OF A MASTER-PIECE OF A 

MASTER-SINGER.



A WORD 

TO THOSE WHO KNOW SHAKESPEARE IN HIS OWN GARB. 

The poets ofa nation arethe truest mirrorsof itslikesand 
dislikes, its hopes and aims ; and nothing will better enable 
two different peoples to understand, respect and love each 
other, than a right and sympathetic appreciation by each 
of the other’s literature. Rendering the choice ideas of 
one nation into the language of another will best serve this 
urpose. ‘The dramatic form of literature and many of 

the Western ideas are alike foreign to the pure Tamilian, 
and I have therefore spared no pains to aid him in rightly 
understanding and enjoying the play. It is hoped that 
this, the most human of the greater plays of the greatest 
oet will reach every Tamil home and that my humble 

attempt will be the forerunner of many similar efforts by 
abler men to enrich the Tamil hterature and enliven the 
homes of the Tamilians. 

The text used by me is that of Cowden Clarke’s 
illustrated edition for family-reading. 

More than ten years have gone by since I read Othello 
in the class-room, at the feet of the great teacher to whom 
I have made bold to dedicate this rendering of mine. Of 
much of what was eagerly engraved upon my heart during 
that happy period of life, time and other pursuits and cares 
have left no trace; but his regretful words at the close of 
our study of this play can never be forgotten. Said he, 
commenting on the heroine’s character :—‘‘ The worst defect 
in Desdemona’s character is thoughtlessness. In this world 

‘Evil is wrought by want of thought, 
As well as by want of heart.’ 

And now, my boys, the best of you are only so many 
Desdemonas.” 

How sad! and yet, how true to the life we live ! 

Markaror, : 

15th December, 1902. A. M.
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டே 

முகவுஃர 

_...௮௨- 

அ லொண்ட சோடிகள அனைச்சையும் அ௮க்குவித்தருளிய பிரம 

தேவனது வேதமோதிய சாவின்கண் வீற்றிருக்கும் கலைமகளையே 

நாம் பாமுதல்வியாசப் பாவித் துப் பணிசன்றோம் ; ஐரோப்பிய பாஷை 

கள் பலவற்றுள் பாவலரைச்குறித்து வழக்குமொழிகள், ஆக்குதற் 

ரொழிலடி.ப் பிறர்தனவாய் இருக்ன்றன ; தெய்வத்தன்மையதான 

சிருஷ்டி, வன்மையைச் சேர்ந்ததே கவிவன்மை என்பது, இவற்றால் 

ஒருவாறு விளக்கும், 

இச்சகைய கவிவன்மையின் காட்சிப்பொருட்களாகிய சாவிய 

இரெந்தங்கள், ஒரோவழி, ௮.இசயவணியையும் இல்டொருளுவமையை 
யும் இருபுடைச்சிறகராக்சொண்டு உல$ூயற்கியைபின்றி உன்னி 

உன்னிப் பறப்பனவாகவேனும் ; அன்றேல், நாடோறும் கண்முன் 

நிகழ்வதையே உள்ளவாறு கூறிமுடிப்பனவாகவேனும், பெரும்பாலும் 

சாணப்டடுதின்றன. சாகரம் கூடகோபுரம் மாடமாளிகை கோட் 

டைகொத்தளங்களை மனக்கொண்டவாறு ஈவமணி குயிற்றியவென 

வருணிக்கும் நாவலர் சிலர், சமக்குக் கண்கூடான தம்வீட்டு முற்புறம் 

பிற்புறங்களை உள்ளவண்ணம் சொல்லப்புகின், நகைப்பீற்டெ தரப் 

போலிமொழிபுகன்று கழிவர். இதனால், வெறுங்கற்பனையிலும் உண் 

மை உரைப்பதே உயர்வு என்பது வெளியாடின்றது, ஆயின், சிறிது 

ஆராயுமிடத்து, இவ்விரண்டையும் தழுவி, உண்மை இயலோடு முர 

ளத, கற்பனாலங்காரங்களையும் சைவிடாது, அரியதோர் மனோடாவத் 

தரல் அமையும் இரந்தங்களே யாவற்றினும் ஏறந்தவை என்பது எளி 

இற் புலப்படும், 

இவ்வித உண்மைச் இிறப்புற்ற உத்தம இலக்கியங்களில், கதை 
யின் வரலாற்றையும், அதில் வருபவர் குணாகுணங்களையும், அது நிக 

மும் களம் காலம் முதலியவற்றின் சன்மையையும், தாம் கூறு மொழி 
சளால் கவியே நேராக வருணித்து விளச்குதலே பெரும்பான்மையும் 
வழக்கம். நாடசவிலசசயத்தில் மாச்திரம் அவ்வாறன்று ; மாந்தாது



மூகவுரை. 

கட்புலன்க துவாச் இத்தவிருத்தி, அறுகுணவிகற்பு, இவற்றை ஊடுச்து 

ணர்ந்து, அவரவர் வாயிலாகப் பேசுவிக்கும் உரைகளால் இயைவது 

Ag மானிடப்பிறப்புற்றார், பழவினைப்பயனாலும் உரியகுடிபிறப்பா 
ஓம் விளையும் பக்குவ வேறுபாட்டால் பல்வேறு குணங்களும், தேச 

கால வர்.த்தமானம் குலம் பருவம் பழக்கம் மதம்போன்ற பல ஏதுக்கு 

ளால் ௮ச்குணங்களில் எண்ணரிய பேதங்களும் உறுகின்றனர். இரு 

வரேனும் முற்றும் ஒவ்வாராய் இவ்வண்ணம் வேறுபட்ட மனணிதரிற் 

பலரையே பாச்இரங்களாக்கொண்டு; அவரவர் நடை உடை பாவைனைக 

ளெயும் உள்ளக் கருத்துக்களையும் சிறிதும் பிறழாது, ௮ணுவும் முர 

ணாது, அவரவர் வாயிலாகவே தெரிவித்து ; ஒர்கணத்தைப் பல்லாண்டு 

போலவும், பல்லாண்டுகளை ஓர் சணம்போலவும், தம்மாயவித்தையாற் 

காட்டிக், கதைகிகழ்ச்சியைக் சரசலாமலசம்போல விளங்கச்சீட்டும் 

நாடகப்புலவர் திறமைக்கு, ஏனைய கவிஞரின் சன்மை இணைசொல 

அணுகவும் தரமன்று. விரியுஞ்சிர்தனையில் வினைசூழ்ச்து புயம்வீங்கி 

இறுமார் இருக்கும் மேதினணியாளனையும், எரியும் கும்பியில் இரையி 

ன்றி மனமேங்க ஏமாந்திருக்கும் ஏதுமில் ஏழையையும் ;) சன் கணவ 

னையன்றி வளையாமுடிமன்னரையும் தரும்பென இகழ்க்தொழுகும் கற் 

பரசியையும், விலங்குகள் போன்ற வீணசைச் கரும்பெனப்புகழ்ந்து 

௮வர் வேண்டியபோது இன்பம் விரும்பிச் சன்மானத்தை விற்று வயிறு 

வளர்க்கும் வே௫ியையும் ; மூசனூற்றாண்டானையும், கடைநூற்றாண் 

டானையும் ; யூதனையும், இறிஸ்சவனையும் ; கஇிழவனையும், சிறுவனையும் ) 

மதிமந்தனையும், அஇிஞாணியையும் ; அங்களூபனையும், ௮ங்கேனையும் ; 
ஆஸ் இகனையும், நாஸ் இகனையும் ; பித்தனையும், சிச்தனையும், அனைவ 

ரையும் ஒருங்குதானே ஆக்க, ஒரேகணத்தில் நாற்புறமும் ஈவரசங் 

கொழிப்ப நடித்துக்காட்டும் சூத்ரமாகுய மனோசக்தியால் அமையும் 

நாடக இலக்கியத்தின் பெருமை, ஈம்மால் சவிலற்பாற்றோ ! இதுகிற்க : 

ஐவகை இலக்கணங்களையும் ஆராய்ந்தறிஈத அஆன்றோரால் ௮மை 

வுற்ற தமிழாலயம், மனோரம்மியமான கோவை, இலம்பகம், மாலை, 

மஞ்சரி, வஞ்சி, சாஞ்சியாதிய அணிகள் பலவால் அழகுபெருகிற்பத், 

தன்னைச்சார்ர்.து சண்டுகளிக்குமாறு, பாமரர் பண்டிதர் பாவலர் நாவ 

லர் யாவரும். எண்டச்செய்வதோர் நாதமிட்டொலிக்கும் ௮ர்காடகமணி 
சள் இக்சாலத்திலே இசைசெயப்பெருமை, தமிழ்த்தளிக்சோர் பெரு



மேசவுரை 70% 

ககுறையேயாம், ௮க்குறையையும் ஒருவாறு கிறைவிச்ச கீனைந்த, 
இலக்கியச்றப்புற்ற ஆங்கலபாஷையில் ஒப்புயாவற்ற மெய்ப்புலவரெ 

னச் செப்பு,சற்குரியராம் காடக கவீர்திரராகிய வில்லியம் ஷேக்ஸ்பி 

யரது சாடகங்களிற் திலவற்றை, எம் சிற்றறிவினக்கும், அற்பப்புல 
மைக்கும், உற்ற உதவிக்கும் இயன்றவாறு, கற்றோரும் மற்றோரும் 

படித்துச் களிப்புறற்கேற்ற எளிய தமிழ்சடையில் மொழிடெடாச்சப் 

புகுந்ததை, ஈற்றமிழாளர் இசழாது ஏற்பரென எம்முள்ளம் தழைக்இ 

ன்றது, எம் கல்விச்திறனன்று, நண்ணறிவன்று, அறியாமையால் வரும் 

அகம்பாவமன்று, ௮இகம் தெரிந்சோரின்மையன்று, எம்மை இம்முயற் 

சியிற் புகுத்திய. பாற்கடலைப் பருகடப் புகு. ச பூசையினது ௮சை 

போல இக்காடகங்களில் எமக்குள்ள பேரவாவும்; தாமின்புறுவது 

உலஇன்புறக்காணும் விழைவும் ; பிறசாட்டாரை நன்கறிசற்கு ௮வாது 

௨,ச்,சம இலக்கியங்களின் ஆராய்ச்சி சற் சசோர் வழியென்பது உண் 

மையாயின், இதுபோன்ற மொழிபெயர்ப்புக்கள், தமிழ்ராட்டாருள் 

ஆங்கிலம் ஆறியாதார்க்கு மிச்ச நகன்மைபயப்ப என்ற எண்ணமுமே, 

உண்ணின்று தாண்டி ஊக்கம் அளித்தன. இவ்வாங்லெ கவியின் இன் 

சொற்பொதி$த சிறந்த கருச்துச்களைக் தமிழில் மொழிபெயர்க்க யாம் 

புரிந்த சொற்போரில் எமக்குற்ற மனமட௫ிழ்ச்சியுள், ஒரு பகுதியையே 

னும் இதை வாடப்போரும் அடையின், ௮ஃதே எமக்கு மனமிசைந்த 
சைம்மாரும், 

இதை வெளிப்படுத்துவதில் எமக்குற்ற இடையூறுகளையும் இடுக 

சண்களையும் எச் இயம்ப, இது சமயமுமன்று இடமுமன்று, எம் தாய் 
மொழிவாணர் இதை உகந்தேற்று எமக்கு ஊக்சருதவின், எவ்வாற்றா 

னும் இன்னும் சில நாடகங்களை மொழிபெயர்த்து வெளிப்படுத் துவே 
மென்று உறுதிமொழி கூறவல்லேம், எம்முரிய ஈண்பர்களாகய 

ஸ்ரீ. ல. ஸ்ரீ. இலக்குமணப்போற்றிகளும், ம-௱-ஈ£-ஸ்ரீ. கெ. ப, சுப்பிர 

மணிய முதலியாரவர்களும் இம்முயற்சியில் எமக்கிழைத்த பேருதவி 
மறக்கற்பாற்றன்று, 

ஒரே பாஷையில் ஒரு மொழிக்குப் பொருள்கூறுங்கால் பிறிதோர் 
மொழிபகரின் பொருள் சிறிது வேறுபடுமெனின், ஒன்றிற்கொன்று 

எவ்வாற்றானும் ஒவ்வாது பெரிதும் விலகிய காகெளிலே, சடை உடை 

பாவனை நாகரீகங்களால் வேறுபட்ட மாக்தராலே வழக்வெரும் வெவ்



3111 ்... மூசவுரை. 

வேறு பாஷைகளில், ஒன்றின் மொழிக்குப் பொருட் பொருத்தமுறப 
பிநிதில் மொழி காண்பதிலுண்டாம் உழைப்பானது, ௮ம்மூயற்சியில் 
தீலையிட்டாரேயன்றி, ஏனையர் எளிதில் உணருர் தன்மையதன்று, இவ் 

வண்ணம் ஞூளை வியர்க்க உழைப்பாரச்குத் தமிழ் மொழியில் தகீச 
மூன்மாதிரிகளும் ௮ருமையாம். ஆதலின், இதனைக் கையாளும் ஈண் 

பருக்கு காமனார் குறளொன்றை கினைப்பூட்டி, இம்முகவுரையை நிறுத் 

HOT: 
“som pnd FDO நாடி (பயவற்றுண் 
மீகைநாடி மீக்க கோளல.” 

மார்ச்கபுரம்; 

1902 ஷூ டிசம்பர் மி” 1௦ ௨. De Lor



இர்சாடாளும் அங்கிலேயர் தர்நாடாயெ இ௩லொந்திலே, வார் 
விச் மாகாணச்நிலே, அவானாற்றுக்சரை ஸ்டி.ராட்போற்டு என்ற 
ஊரிலே, இற்றைக்கு முர்நூற்றைம்பதாண்கெளுச்கு முன்னர், 

ஜான் ஷேக்ஸ்பியர் என்ற ஒரு சையுறை* வியாபாரியிருந்தார். அவர், 

தோட்டம் வீடி முதலியதாயச்சொத் தம், தொழிலில் தேடிய உடை 

மைப்பொருளும், மனையாட்டி, கொடுவந்த £தனச் €ருமுடைய ரசல் 

சர், தம்மயலாரால் ஈன்கு மதிக்கப்பெற்றவர். அவர் மனைவியார், மேரி 
ஆர்டன் என்பவர், ராபற்டு ஆர்டன் என்ற செல்வரின் ஈடை? மகள், 
இவர்களுச்கு, 8. பி. 1938-ம் வருஷத்தில் ஜோன் என்ற ஒரு பெண் 

WS, நான்கு வருஷங்களுச்குப் பின்னர் மார்சரட் என்ற கேரொரு 

பெண் மகவும் பிறந்து, குழவிப்பருவத்திலேயே இறந்தன, 

இருசண்ணுமிழந்தவர்போ லிய்வாறு துயருழந்ச துணேவருக்குக் 

சடவுள் கருணையாற் கண்ணொளி கதுவிஞற்போல, 8, பி, 1504-ம் 

வருஷம் ஏப்ரல்மாதம் 28-ம் தேதியன்ற, தாம் பிறந்த குலத்தை 

யும் ஊரையும் நாட்டையும் தம் தாய் மொழியையும், ஞாயிறுர் திங்க 

ளுமுள்ளவரையும், தம் புகழொளியால் மற்றொளிமாற்றி மேம்படச் 

செய்து, வெகுசாலங்களுக்கு மானுட புத்திசாத்தியத்துச்குத் தாமே 

எல்லைவ£ம்பாச விளங்கவர்தவராகயெ விலலியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவத 

ரித்தார், அவ்வூர் ஹென்லி வீதியிலுள்ள அவர் ஜரரெசத்தை ௮ 

லேயர் புதுப்பித்த, இன்றுசாறம் ஒரு பெரிய ஞாபசகேத்திர 
மாக மெய்யன்புடன் போற்றிவருடின்றனர், இக்சவியாலயத்தைத் 
தீரிரிச்சச்செல்லும் பெரியோர் ஒரு தேயத்தினரோ! அவருள் புச்ழ் 
பெற்றுயர்ந்தவரையே சணச்சடிலும், ஆபீரச்சனஃிலும் ௮டங்கு 

சரவ ஆதமை தளவடல்குட்வ அவனவடமல்வமை 1 நந்ஷ்ஷ்டுபதகாந்க yl 

இரோப்பிய/ ooh cag சைச்சவசம்,



2 ஷேக்ஸ்பியர் 

பவரோ! ஆங்குத் தாழுற்ற வைபவத்தை யொருவாறு நிலைபெறச் 

செய்ய நினைந்து, ஈங்கவியேறு பிறர்தவறையின் வெண்சுதைற்றிய 
சுவர்முழு தும் மூலைமுடுக்கும்விடாது ஒவ்வொருவரும் தீம்மூர்பெயர் 

எழு.தியதாற் சுவர்களும் நீக்கமற நிறைந்தனவாக, கோக்கப்புகும் யாத் 

இரிகர் சைச்சாத்திடுதற்கென்றே இப்பொழுதோர் பெரிய புத்தகம் 

வைக்கப்பட்டிருச்கின்ற து. 

ஷேக்ஸ்பியர் பிறந்து இரண்டுமாதங்களுக்குள், அல்வூரில், கொ 

டியதோர் கொள்ளைநோய் பரவி, ஊர்வாழுநர் ஆயிரத் துநானூற்றுவ 

ருள் இருதூறுபேரை வாரிச்சென்றது, இவர் தாய்தந்தையர், தம் 

சான்கு கண்களுச்குமொரே மணியாக விளங்கும் மழவிளங்கு ழவியின் 

பொருட்டு ௮ப்பொழுதுற்ற ௮ச்சமுங்கவலையும், அவர் மகனார் பிர்திய 

பதவி முன்னரே தெரிரதிருப்பின், அங்கிலேயர்மட்டுமோ, நாகரீகம் 

பொருந்திய உலகர் அனைவருமேயவருடன் பகுச்சநுபவிப்பார 

ன்றோ? ஈம்புலவரினிரண்டாம் வயதில் அவர்க்குக் இல்பற்டு என் 
ஹஜொரு தம்பியும், ஐந். த ஏழு வயதுகளில் ஜோன், ஆகி என்ற இரு 

தங்கையரும் பிறந்தனர். இதற்குள் அவர் தந்தையார் செல்வச்திலுஞ் 

செல்வாக்கலுஞ் செழித்துத் தம்மர்த்தலமையையும் அதற்குள்ள 

வதஇிகாரத்தையும் பூணவாராயினர், நம்பாவலர் ஐந்தாவது வயதிலே 

₹ அரசகெத்தர் ” என்றொரு காடசக்குழுவார் அவ்வூருக்குவர் தழ நாட 

கங்களாடியதாகசத் தெரிகின்றது. நம் நாடகங்கமும் தம்வீட்டு மு.) 

குரவருடன் சென்று அவர் கூத்துக்களைப் பார்த்திருக்கலாம். 

அவ்வூரிலொரு தருமப் பள்ளிக்கூடமிருந்தது. அப்பள்ளிக்கு 

ஈம்புலவர் பெருமான் கற்கச்சென்றிருக்கலா மென்றநுமாநமேயன்றி, 

உறுதியாகச் தெரிர்சபாடில்லை. ஒன்பதாமாண்டிலவருக்கு ரிச்சேந்டு 

என்றொரு சோதரர் பிறந்தார். அல்வாண்டில் **லீஸெஸ்டர் பிரபு 

கூத்தர்'” என்ற நாடகக்காரரும், மறு வருஷத்தில் :* ஒர்ஸெஸ்டர் பிரபு 

கூத்தர் * என்றொரு நாடகச் குழுவினரும் அவ்வூருக்கு வந்து நாடகங் 

களாடினர். இசைபெற்றிலங்குய எலிஸபெத் இராணியாரும் மறு 
வருஷத்தில் ௮வ்ஜாருகேயுள்ள கெகில்வர்த் கோட்டைக்கு, ௮க்கோ 

ட்டை காயகராயெ லீஸெஸ்டர் பிரபுவின் விருந்தினராக வெழுர்தரு 
ளினர், அரூயொருக்கு மரியாதையாக நடந்த பவனிகளையும், கூத்துக்
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களையும், விழாக்களையும் தம்மூ.ராரோடு ஈம் கவியிளஙகுமரரும் சென்று 

பார்த்திருப்பாரென்றே துணியற்பாலது. தலைஈகராரொழிந்த புறகாட் 
டார்க்குக் கார்த்திகைப் பிறையினுங் காண்பரிய பேரரசரும், பிரபுக் 
களும், யுத்தவீரரும், உயர்குலச்சீமாட்டி களும், மன்னர் சேவைக்குரிய 
மற்றைப் பரிவாரங்களும் எவ்வாறு பேசுகின்றனர், ஓழுகுகின்றன 

ரென்பதை இப்பொழுதே ஈம் கவியரசர் கவணித்துத் தம் ௮ரிய 

மூளையிற் சேமித்துவைச் தனர் போலும், 

நிலையா மனவஞ்சக கேயமிலா வேசையாகிய அதிஷ்டவசத்தால், 
நம்புலவர் தந்தையா ரிக்காலச்தொட்டு வளங்குன்றி ஆண்டுக்காண்டு 

செல்வநிலை தளர்வாராயினர், 

சி, பி, 1579-ம் வருஷத்தில், அவர், €தரமாகப் பெற்ற சல பூஸ் 

இதியை யிழக்ததுமன்றி, ஆகியென்ற மகளையுமிழக்க, ஷேக்ஸ்பியர், 

உடற்பிறட்பென்னும் பாதத்தாற் பிணிப்புண்டோர் ப0ெதுயரத்தை 

யதுபவித்தார், இவர் இளமையிலேயே, வாழ்வும் தாழ்வும், உடன்வாழ் 

வார் நேசவின்பழும், இடைமாள்வார் பாசத்துன்பமும், மணிதப் பிற 

விக்குரியவான பல விபத்துக்களையு மொருவாறுணரும்படி யழபவித்த 

தோடு, இடையிடையே இல காடகச்காரர் ஆட்டங்களையும் ஏனைய 

விகோதங்களையுங் சண்டுகளிக்கவும் கேர்க்சதால், இணைபிரியா இன்ப 
துன்பப் புணர்ப்பான இவ்வுலக வாழ்க்கையின் மெய்த்தன்மையையறி 

ந்தார், ஈரேழாண்டிலிவர் பள்ளிப்படிப்பு முடிச் திருச்கலாம் ; அதன் 

பின்னர் யாதானுமொரு கலாசாலையில் இரண்டு மூன்று வருஷங்கள் 

உயர்தரக்கல்வி பயின்றிருக்கலாமென்பது, இவர் நாலாராய்ச்சியா 

லுண்டாகும் ௮றுமாகம்; அதை யுறுஇப்படுத்த எக்கல்லூரியினும் 

எவ்வித சாதநமுங் இடைத்திலத. பதினெட்டாவது வயதிலே sw 
கவிஞர் சத்தசன்வலைச்சிக்கித் தம்மிலும் ஏழாண்டு மூத்துள்ள ஆந் 

ஹாதலே என்ற பெண்மேற் காதலா௫, ௮வள் காதலையும் பெற்றார், 
சன்னிக்காதல் பூச்குஞ் செெறாவிளைஞர், மங்கைமடச்தை அரிவைப் 

பருவ மாதர்களை முற்றாவிளங் கரும்பாக மதித்திகழ்க்து, ௮ழகு மதப 
வழு முதிர் துள்ள தெரிவைப்பருவப் பெண்களையே அடங்காச் காத 
லோடு நோச்குவரென்றும்; உலகமறிர்தவாடவர், இளம் யிருக்கும், 

மாசிலாமணிச்கும், மணவா மலருச்குஞ் சமமான மங்சைமடந்தைய
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ரையே மனங்குழைக்து விரும்புவரென்றும் ; இவர் உரையாரியருள் 

ஒருவர் இயற்கை நீதி யெடுத்துரைத்திருக்கெறனர். இசனுண்மை 

யையும், இச்தேயத்துக்குப் பொருத்தமின்மையையும், இவண் பொரு 

ந். து தன்மையையும் ஆராய்தற்கு இடமிதல்ல, இத நிற்க; ஈம் கவீச 
றின் ஒப்பற்ற மனச்சத்தியும், உற்சாகமும், புச்திவிசாலமும், பளிங் 

இற்போற் பிரதிபலிச்தொளிரும் ௮வர் மூகச்சோதியையும், மகளி 

ரைப்புதியதோர் ம௫ழ்ச்சியோடுங் கூச்சத்தோடு மாத ரவோடும் நோக் 
கும் அவர் ஆசை பொழியுங் கண்களையும், வடிவழகய இளமையையும், 

தன்னிரு கண்களுங் குளிரச்கண்டு; ௮கத்தே தழைக்கும் பெரும் 

விழைவும் இன்ப வேட்கையும் அச்சமும் பத்தியும் தம்முள் தமொறிக் 

குதித்துச் கூத்தாடுந் தீவிரதசையில், அடங்காவேசத்தோடு, கடல் 

மடைதிறர்தாற்போல அவர் தம் தலைக்சாதலை வெளியிடும் ௮மிழ்தி 

னும் ஆருயிரினும இணியமொழிகளை இருசெவியுங் குளிரப்பருகயெ 

பாக்கியவதி, ௮வாமேற் சாசலானத வியப்பன்றே, இமோஜன், வயோ 

லா, ஹெலகா, ரோஸாலிந்து, கார்டிலியா, டெ.ஸ்டிமோனா, மிராண் 

டா போன்ற அ௮௫கேச ஸ்திரீரத்நங்களை யுலகத்துக்குத் தம் காடக 

வாயிலாகத் தநத இக்கலீர்இிரர், தம்முள்ளங் சவர் கள்ளியிடத் திருப்ப 

னவாக அகக்கண்ணாலும் வெளிக்சண்ணாலுங் கண்ட அழகுகளையும், 
அருமை பெருமைகளையும், அற்புத குணங்களையும், மனச்சத்இிகளையும் 

யாவரே பூடிக்கவல்லார்? ஆ! ௮! மாரணிலும் வலிய மாயாவியரும் 

உளரோ 

இவ்வதாவரர் சிறிதும் தாழ்ச்காது வேட்டு, க, பி. 1585-ம் வரு 

ஷத்தில் ஸ்ட்ஸாநாவென்றொரு பெண்மகயையும் பெற்றனர். இல் 

லற நுகத்தடி யிவ்வாறு சிறிது கழுத்திலழுந்தவே, இதுகாறும் 
விடைபோல் திரிந்த ஷேக்ஸ்பியர், மனைவி மகவைப் பேணிக் காக்கப் 

பொருளீட்டு முயற்சியைச் சூழ்வாராயினர். தம்ஞூர்ப் பள்ளியிலுப 
போதகராகச் சலகாலமும், ஒரு நியாய துரர்தரரிடம் லி௫தராக.ச் சில 

சாலமூம், ௮வர் முதலில் வேலைபார்ச்சதாகச் கூறியிருக்கெறனர் இலர். 
கைச்சொண்ட தொழிலேசேயாயிலும், சி. மி, 1585-ம் வருஷத்தில் 

ஷஹாம்நேட் என்றோராண்மசகவும் ஜூடித் என்றொரு பெண்மகவும் 
இவர் மனையாட்டிக்கு இரட்டையாகப் பிறந்து குடும்பத்தைப் பெருக் 

இயெபொழுஜ், அத்தொழில், சுகவாழ்வுக்குப் போதுமான வேதாத்தைத்
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தரலரிதாக, வளரும் வறுமை வாய்ப்பட்டுழலும் தந்தையிடத்தினின் 

௮ம் பொருள் வருவாயுமிலதாக, நங்கவிச் சக்கரவர்த்தி வெளிச்சென்று 

இிரவியந்தேடல் ௮வூயமாயிற்று, தூஹி என்ற தணிகரின் பூங்கா 

வஈத்திலிருந்த ஒரு மானைச் இலர் இருடிய குற்றத்தில் ஈம் கவிஞரும் 

அகப்பட்டு, அப்பிரபு தருமசபையில் தொடுத்த வழக்குச்கஞ்சியே 

இவர் ஊரைவிட்டோடியதாக வொரு கதையுண்டு, காரணமேதேயாயி 

னும், இவர், இவ்வருஷாந்தத்தில் தம்மூரை நீங்கிக், கெட்டும் பட்ட 
ணஞ்சேரென்ற மதிமொழிக்கேற்ப, இராஜதாநியாகிய லண்டன் 6s 
சச்தையடைந்தார். 

1586-ம் வருஷர்தொட்டு மூன்றாண்கெளுக்கு லண்டனில் இவ 

ரின்னன செய்தாரென்பது ஈன்குவிளங்கவில்லை. ஆயினும் 1569-ம 

வருஷத்தில் ** பிளாச்பிரயா்ஸ் நாடகசாலை ”” முதலாளிகள் பதினறுவ 
Ger இவர் பெயர் சாணப்படின்றமையால், தம்மாலும் பிறராலுமிய 
ற்றப்பட்ட சல நாடகங்களை அரங்காடற்கேற்றவாறு திருச்.துவதி 
லும், தாம் பின்பற்றிய நாடகமாடும் வித்தையில் பிறிதாற்றானும் C sre 

சியடைவ திலும், இம்மூக...ு வரூஷங்களையுங் கழித்திருப்பார் என் 

பது ஒரு துணிவு, ஸ்டி.ராட்போற்டைச் துறக்குமுன்னரே தாமி 

யற்றிய ** வீரஸு௩ம் ௮அடோநிஸும்'” என்ற காவியத்சையும், பழக்க 

மின்மையையும் யெளவன சேஷ்டையையும் சாட்டும் சில நாடகங்க 
ளையும் கொண்டு, பொருளும் புகழுக் இரட்டிவிடலாமென்ற நினைப் 

போடு இவர் லண்டன் ஈகரை மோக்கெெரென்றியூகிக்கக் சாரணங்க 

ளிருச்கன்றன. இவ்வாறு மின்மினிபோல் 1580-ம் வருஷத்தில் 

முதற்கண் தோன்றிய இவர் புகழொளி பெருக, இப்பொழுது, ௮ன்ற 

பேருலகெங்கும், கோடிசூரிய ரொருங்குதித்தாற்போல் பிரகாஏச் 

இன்றது. இவர் காலத்து மற்றைப்புலவர் பிரபந்சங்களில் ஈண்பரா 

லும் நடுநிலைவாணராலும் இவர் மெச்சப்பட்டும், அழுக்காறுற்ளுரா 

விசழப்பட்டுமிருத்தலின், ௮ப்பொழுசே இவர் பெயர்போனவரென்று 

விளங்குகின்றது, இவர் பிரபர்தங்களிலேதேனும் .மு.தல் முதல் ௮ச் 
சிற்றோன்றியது 1503-ம் வருஷத்தில், இதைப் பதிப்பித்தவர் ஸ்டி 

ராட்போற்டூரினரா யிருத்தலானும் ; இவர் நாடசங்களில் ௮வ்வூரார் 

பலர் பெயர்கள் எடுத்தாளப்பட்டிருத்தலானும்; உள்ளூர் துறந்து, 
புறவர் போந்து, விடாமுயற்சியோடும் ஊக்ச,த்தோடும் இவர் பாபெட்
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டுப் பணர்தேடிய நாட்களெல்லாம், முடிவில் தம்ஞூர்வர் து வாழ்நாளர் 
தத்தைக் கழித்தற்கு வேண்டிய செஎகரியங்களிலேயே கண்ணாயிரு 

நீததானும்) இவர், பிறந்தவர் வாஞ்சை மிகவுடையவரென்று துணி 

யத்தக்கது, முக்கியமாயிர்சாட்டிலும், பொதுவாய் வேறு நாடுகளி 

லும், புலமையை நீங்கா நிழல்போல் தொடரும் வறுமையால், இவர் 

வாதனையுற்றதாகத் தோன்றவில்லை. 1594-ம் வருஷத்தில் இவருரிய 

நண்பராகய ஸெளதாம்ப்டன் என்ற பிரபு, கவித்திறமைக்காச இவ 

ருக்கு ஒராயிரம் பவுன் பரிசளித்தார், மறுவருஷத்திற் ல பங்காளிக 

ஞூடன், இவர், வேணிற்காலத்தில் காடகங்களாடற்கேற்றதாகப் 

பூகோள காடகசாலை ”” யென்ற கூரையில்லாச் சாலையொன்று கட்டி 
னர். கோடைக்காலச்திலிதிலும், கூதிர்க்காலத்தில் “ பிளாசபிரயா்ஸ் 

சாலை?” யிலும் கூத்தாடிவந்தனர், அடுத்தவருஷச்தில், ஷேக்ஸ்பி 

யர், லண்டன் நகரத்தில், தம்முயற்டியிற் பிறர் மதிப்பும் செல்வச் 

செழிப்பமுற்றுக் கவுரவமாய் வாழ்ச்துவருவசைக் காண்டஇன்றோம். 
ஆயினும், சகடக்கால்போற் சுழலும் ௮அதிஷ்ட-வசத்தால், தக்சத்தை 

yo gar கூடவேயறுபவிக்க நேர்ந்தது. ஹாம்நெட் என்ற மகன் 

அவ்வருஷத்தில் ஸ்டிராட்போற்டிலிறந் தான், அதுவுமன்றி, ௮வரிரு 

மூதுகுரவரும் கொடிய வறுமை வாய்ப்பட்டழுர். தினர். இதையறிந்த 

ஷேக்ஸ்பியர், தாமீட்டிய இரவியத்தில் ஒரு பகுதியைத் தம்மன்னை 

யார் €தரச்சொத்திலொன்றை ௮டைமானச்தினின்று மீட்ச வுசவின 
துமன்றி, பெரிய வீடு” என்ற பெயர்கொண்ட சொல்லை வீச்சுள்ள 
Garg மனையைச் தமக்சென்று விலைக்குவாங்க, ௮இல் தம் தாய்தர் 

தையரை யிருத்தினர். அவர் தாம் செய்த நாடசங்களைச் சீர்திருச்தியும், 

அவற்றில் தாமொரு பாச்திரமாகத் தோன்றியாடியும், ஒத்த புலவருச் 

குதவிபுரிர் தும் வந்தனர், gait ௮க்க நிறைவையும் உதாரகுணத்தை 

யும், ரிச்சேற்டு குவைனியென்ற ஸ்டிராட்போற்டாரொருவர் 1598-ம் 

வருஷம் அக்டோபர் மாதம் 25-ம் தேதி ௮வருக்கெழுதிய நிருபமொ 
ன்று விளக்குகன்றதர. WHO gai plug பவுன் இவரிடத்திற் 

சடனாக வேண்கென்றார் ; ௮வ்வாறுதவிசெய்யுர் சன்மையினரிவரென் 
பது ௮5நிருபத்தில் தொணிச்கின்றது. இப்புலவர் திலகருச்கு எழு 

தீப்பட்டத, அச்சடி தமொன்றே கால நாசத்துக்குச் தப்பி யெஞ்சி 

யுள்ளது; ௮தன் மூலம் ௮வானாற்றுச்சரை ஸ்டிராட்போற்டில் இவ



சரிதம், 

ரைப்பற்றிய எவ்விதப் பொருளையும் ஞாபகப் பெருஞ் சாதனமாகத் 

இரட்டிச் சேமித்து வைத்திருக்கும் விரோத சாலையிலிருக்கின் ற.து. 

இவ்வாறு திருவுஞ் சர்த்தியுமுற்று வாழும் காளையிலே, அவர் 

சர்சையார் ஜான் ஷேக்ஸ்பியர், 1001-ம் வருஷத்தில் மண்ணுலசை 

£த்தனர். நம் சவிராயர் மனைவியாரின் குணாதிசயங்களைக்குறித்து 

அதிகமாய்த் தெரியவில்லை. ஒரு இறு சங்கதிமட்டுங் கூறப்பட்டிருக் 

இன்றது: அவர் தந்தையாருக்கு ஊழியஞ்செய்துவர்த டாமல் விட் 

டிங்டன் என்ற ஒரு இழ இடையன், சார்தருணச்தில் தன் மரணாநத 

௮றிக்கைப்பத்திரவாயிலாக, ஸ்டிராட்போற்டிலுள்ள ஏழைகளுச 

கென்று இரண்டுபவுன் விட்டுப்போனான். அதைச் தருமத்திற் செ 

லவிடும் அதிகாரத்துக்கு ஈம் புலவர்துணைவியைக் குறிப்பிட்டிருர் 
தான். அவள் சரும௫ஏர்சையையும், தன் கமுள்ளோர் விசுவாசத்தை 

யும் பக்திதையுங் க௨ரவல்ல நயவொழுக்கத்தையும், இஃதொருவாறு 

குறிக்சன்றது. 1002-ம் வருஷச்தில், ஷேக்ஸ்பியர் 820 பவுன் 

கொடுத்து 107 ஏக்ரா பூமியையும் ஒரு வீட்டையும், மறுவருஷத் தில் 
60 பவுன் கொடுத்து ஒரு பழத்தோட்டத்தையும் பண்டசாலை 

யையும் ஸ்டிராட்போற்டில் விலைக்கு வாங்கினர். அந்நாளை காட்ச 

சாலை முதலாளிகள் ௮அட்டவணைகளில், இவர் பெயர், 1589-ம் வரு 
ஷத்இில் பதினாறுபேர்களுள் பன்னிரண்டாவது சானத்தும், 1590-ம் 
வருஷத்இில் எட்டுப்பேர்களுள் ஐந் சாவது தானத்தும், 100:3-ம் வரு 

ஷத்தில் ஒன்பதுபேர்களுள் இரண்டாவது தானத்தும் காணப்படு 

இின்றமை, விடாமுயற்தியால் இவர் சைச்சொண்ட சீவனோபாயத்தில் 

தளராது மேன்மையுற்றதை விளக்குகின்றது ; தேடின திரவியத் 

தைச் செலவிட்டவிதமோ, தம்வாழ்க்கையின் மாலைப்பொழுதை, 

அதன் உதயகாலவிடத்திற் கழிப்பதையே கருதினரென்பதைச் ௧௫௬ 

காது காட்டுகின்றது. தீவிரமும் மமோதருமச்செறிவும் சேர்ந்து 

வாய்ந்த சிர்தையினர், தம் இலைதழைகாலத்தும் மலரவிழ்காலத்தும் 

கனிசெறிகாலத்தும் எவ்வித நெருக்கமான பெரு முயற்கெளிலும் 

மாண்டவினைகளிலும் பரெங்கமாக வாழ்ந்துழைக்கினும், தம் இலை 

யு.திர்சாலச்தைப் பெரும்பாலும் ௮௧ உபத்திரவயில்லாச ௮வசாசச் 

அற் கழிக்கவே விரும்புசன்றனர். ஈம் கூத்துவல்ல சவிஞருக்கும் 
அக்காலம் அ௮ணுயெது, வேஷம்பூண்டு சாடகமாடும்வேலை யவர்
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மனத் துக்கசைர் சதன்றென்பதைச், தம் அந்தரங்க சங்கஇகளிற் சில 

வற்றை யொருவாறு வெளியிட்டிருக்கும் பதினான்சடிப்பாக்கள் ஒன் 

தில், * பார்வைக்கு விசித்திரமாய் வேஷம்பூண்டேன் '? என்று இலே 

சத்தோடு கூறியிருப்பதால் அறி௫ன்றோம். ஆகவே, இவ்வெறப்பும், 

அவ்விருப்பும், கடைகாளை யாழ்ந்தாராய்ந்து சாடகங்கள் எழுதுவதி 

லேயே கழிச்கவேண்டுமென்ற விழைவும் தாண்டாகிற்ப, இருப 
தாண்டுகளாக வருந்திச் சேர்த்த கைம்முதலும் ௮தற்ணெங்கியுதவ, 

1004-ம் வருஷத்தில் ௮வர் தம்மூரையடைந்தார். இதன்பின்னும் 

செயலின்றிச் சோம்பியிருச்கவில்லை. மறுவருஷத்தில் 440) பவுன் 

கொடுத்துச் ல சுதந்தரங்களைக் கைக்கொண்டார்; இதைப்பற்றிய 
சாதனப்பத்திரத்தில் இவர் பெயர் * அவானளுற்றுக்கரை ஸ்டிராட்போ 

ந்டு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் கனவான் ”' என்று சண்டிருக்கன்றத. 

பு.நிதாயியற்றிய சல காடகங்களின் தலையரங்காட்டத்தையும் மேற் 

பார்த்தார்; 1007-ம் வருஷத்தில் தம்மகள் ஸுஸாநாவை, டாக்டர் 

ஜான் ஹால் என்பவருக்கு மணம்புரிவித்தார்; அதேவருஷத்தில் 

அவர் கடைத்தம்பி எட்மண்டு என்பவர் இறக்க, அவருக்கு உத்தரகிகி 

யைகள் ஈடத்தினார் ; மறுவருஷத்தில் ௮வர் மகளுக்கொரு பெண் 

பிறந்து ௮வர் : தாத்தா” வாயினார்); அ௮வ்வாண்டி.றுதியிலேயே gar 

தம் ௮ன்னையாரை யிழந்தார்; அன்றியும், ௮வர் ஒரு ஈண்பர் குழந் 

சைக்கு ஞானத்தகப்பனாகவிருர்து பெயரளிப்பதையும், தோட்டத் 

தில் விருக்ங்கள் ஈவெசையும், ஸெளதாம்ப்டன் பிரபுவிடமிருந்து 

ஒருரிமையான நிருபத்தைப் பெறுவதையும், 1010-ம் வருஷத்தில் 
ஒரு கடனை மீட்கும்பொருட்டு வழக்குச்செய்வதையும், கடன்காரன் 
ஒளித்தோடப் பிணையாக கின்றானைத் தொடருவதையும், இராச்சிய 

பரிபாலன சங்கத்தில் தம்மூர்ப் பொது ௩ன்மையைக்குறித்த சில 

விஷயங்களை கிறைவேற்றற்குரிய செலவின்பொருட்டு சன்சொடை 
யளிப்பதையும் காண்டுன்றோம். இதனிடையே, இவர் சம்மூரிலும். 
இராஜ.தாநியிலுமாக வேலைக்கு வேண்டுமாறு வடூத்துவர்தார். 1612-ம் 

வருஷமுதல், லண்டன்ஈகரச்தை முற்றுந்துறந்து தம்மூரிலேயே 

தங்குவாராமினார். | 

இதன்பின்னருங்கூடச் காலச்தை வீண்போக்கவில்லை. வாதிகள் 

பலருள் ஒருவராகத் தாம் விலைக்குவாங்கிய சுதந்தர விஷயமாக இவர்
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வியாச்சியம் தொடுத்தலையும், தம்மூர்ப்பொதுநிலத்தைசசோலி வேலி 

யிடவாரை யெதிர்த்த.த் தடுப்பதையும், 140 பவுனுக்குத் தம் காட்ச 

சாலையருசே ஒரு வீடு விலைக்கு வாங்குவதையுங் காண்கின்றோம், 

1619-ம் வருஷத்தில் இவர் சசோசரர் ரிச்சேற்டு சேசவியோசகமாஞளார் ;: 

லண்டனில் “பூகோள நாடகசாலை?” பெரியுண்டழிந்தது ; மறு வரு 
ஷத்தில் ஸ்டி.ராட்போற்டிலேயே ஒரு பெரு நெருப்புப்பற்றி ஐம்பத்து 

நான்கு வீடுகள் நீறாயின ; ஈம் கவிராயர் வீடு ஒரு சேதமுமடைய 

வில்லை. முதற்கண் இராஜதாநியை நீங்கி யூரடை.க்சபின், இவர் எட்டு 

நாடகங்களியற்றினார். 

1010-ம் வருஷத் துவக்கத்திலேயே தம் ௮ந்தியகாலம் நெருங்க 

நின்றதை யகக்கண்ணாலறிர் தார்போல் சோன்றுகின்றத : ஏனெனின், 

இவர், ஜநவரி இருபத்தைந்தாம் தேதியிலே தம் மரணசாதன த்தை 

யெழுதி, மார்ச்சு இருபத்தைந்தாந்தேதியில் ௮தை யுறுதி செய்து 

முடித்தார். எதற்கும் ஆயத்தமாயிருத்தலே யதிமுக்கயம்'” என்ற 

தீம் வாக்குச்குத் சகநின்றார்போலும். பெப்ரவரி பத்தாந்தேதியில் தம் 

மகள் ஜூடித் என்பவளை டாமஸ் குவைணி யென்பவருச்கு விவாகஞ் 

செய்துகொடுத்தார், இவர் மரணவேது இன்னதென்று உறுதியாய்த் 

தெரியவில்லை. தம்மைக் சாணவர்திருந்ச ஈண்பராகிய சில கவிவாணர் 

க்கு விருந்தளித்துக் களித்ததினுலுண்டான தேச ௮செளக்கியமே 

காரணமென்று கூறுவாருமூளர். இயமன் பழியேலான் என்று முது 
மொழியுண்டே. ஏதுவேதேனுமாகுக ; ஈம் சவீசர் தம் ஐம்பத்திரண் 

டாவது பிறர்தநாளில்-௫. பி, 1610-ம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 25-ம் 

தேதியன்று--பொய்யுடம்பை நீங்கப் புகழுடம்பை நிலைகிறுத்தினார். 

இப்புலவர் பெருமாணியற்றிய காடகங்களிற் சிலவற்றையேனும் 

மொழிபெயர்த்து வெளியிட வெண்ணியிருப்ப.தால், இவர் கவிவன் 

மையையும் புத்தி விசாலத்தையும்பற்றிக் கூறவேண்டுவதின்று, இவ 

ரையும் இவர் நாடகங்களையுங்குறித்துப் பல பாஷைகளிலும் பல மே 

தையரும் எழுதியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கரந்தங்களின் பெயர்களை 

யும் விஷய சங்கெகத்தையுமே வரையப்புஇன், இப்புத்தக முழுதுமே 

போதாதே, வள்ளுவர், கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், புகழேர்திபோன்ற 

சவியேறுகளின் மெய்ப்பெயரே தெரியாமை கடக்க, சிலவாண்டுகளு
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க்குமுன் ஜீவந்சராயிருந்த தமிழ்ப் புலவரைப்பற்றியே விசேஷமாக 

ஒன்றுமே தெரியவராசத இக்நாட்டார்ச்கு, இவையனைத்தும் புதுமையா 

கவே தோன்றும், ஆகவே, இப்புலவர் இலக்கியங்களையும் சரித்இிரத் 

தையும் ஆராய்தற்கென்றே பேரறிஞரானாகய “£ ஷேக்ஸ்பியர் சங்கம்” 
என்றொரு சங்கம் இன்னும் பலவாற்றானும் உழைக்கின்றதென்பதூ 

உம் ; இவர் நாடகங்களின் மொழிபெயர்ப்புக்கள் வழங்காத நாகரீக 

பாஷை யுலின்கண் இல்லையென்பதூ௨உம் ; இவர் தாய் மொழிவாண 

ரிலும் அருமையாக ஜெர்மன் பிரஞ்சுமுதலிய பிறமொழிப்புலவர் 

இவரைப் புகழ்க் து வெகு லொக்கியமான விருத் தியுரைகள் எழு இயிருக் 
இன்றனர் என்பதூஉம் ; இவர் இரந்தங்கள் முழுமையும் ஆறணாமுதல் 

நானூறு ஐந்நூறு ரூபாக்கள் வரையும் விலைபெறும்படி யத்தனை தரஙக 

ளில் அ௮ச்டெப்பட்டிருக்கன்றன வென்ப.தாஉம்; இவர்காலம்தொட் 

டிதுசாறும் இவர் நாடகங்கள் இடையராது அடப்பட்டுப் பல்லாயிரம் 
ஜனங்களுக்கு தினே இனே ஆந்தத்தை யளிச்சின்றன வென்பதூ 

உம; இவர் நாடகங்களில் ல பாத்திரங்களாக ஆடுந்திறமைக்காகவே 

ஹென்ரி இர்விங் என்பவர் '£ ஸர்” என்ற புகழ்ப்பட்டத்தைச் காலஞ் 

சென்ற சம்மிராணியர்பால் பெற்றனரென்பதூஉம் ) இவரைப்பற்றிய 
அதிசய வஸ். துக்களைச் சேமித்துவைத்தற்பொருட்டே யொரு விகோத 

சாலை யேற்பட்டிருச்ன்றதென்பதூ௨ம் ; ஈம்மிராணியார் சுவஹஸ்ச 
லிகிதங்கள் இரண்டு ஐந்து பவுனுக்கும் எட்டுப் பவுனுக்கும் ஏலத்திற் 

போக, ஈம்புலவர் கரந்தங்களுக்கு வியாச்கயொன கர்த்தர் ஒரு௨ரது சுவ 

ஹஸ் சலி௫தம் நூற்றுப்பதின்மூன்.று பவுன்களுக்கு ஏலத்இிற் போயிற் 

றென்பதூஉம் ; இன்னு மிவைபோன்ற பல வதசயங்களையும் கூறப்பு 

இன், அம்மம்ம, ஈம் நாட்டார் வியப்பைச்சொல்லவும் கூடுமோ 1 இவர் 

காமத்சைச் ': செகப்பிரியர் ?? எனச்திரித்துக்கொண்டது தக்கதேயாம், 
இவ்வாறு புலவரைச் சீராட்டி ஈன்குமதிக்கும் மொழிவாணருள் புல 

மையும் கவிவன்மையும் தழைத்தோங்குவதும், ஈமது காட்டார்போல், 

புலவருச்கு இல்லாமையே இல்லாளாகவும், தெருத்திண்ணையே அரண் 

மனையாகவும், உபவாசமே சகவாசமாசவும், திண்டாடி த்இிரியவிட்டும் ; 

அன்றேல் ஏதேனும் கொடுத்துழிப் பிச்சைக்காரனுக்குப் பிச்சையி 

டுவதுபோற் கொடுத்தும், அவர்களை யுபேக்ஷயோடு நடத்தும் 

மொழியாளருள் மெய்ப்புலமை நாளுக்கு காள் குறைந்து தாழ்வதும்
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இயற்கைப் பிரமாணத்துக்கேற்றதேயாம், முூன்னாட்களிற் புலவரை 

யொருவாறு காத்தளித்துவர்த சுவசேச மன்னவரும் ஒழிநர்தாராக, 

அவரை யாதரித்துப், புலமை சோர்ந்து தளர்ந்து ௮ழிந்துபோகா 

வண்ணம் பேணியோம்பும் "சடன், தேசாபிமானமும் பாஷாபி 
மானமுமூள்ள சனவான்கள் மேலதே. குழர்தையும் தெய்வழும் கொண் 

டாடுமிடத்தே யென்பது பழமொழி, உண்மையுரைப்பதிற் குழவித் 
தன்மையும், அக்குச் திறமையிலும் அறிவின் பெருமையிலும் தெய்வத் 
தன்மையும் அமைந்து விளங்கும் சவிப்புலமையும் ௮த்தகையதே, இச் 
காலத்துத் தமிழ்ப்புலவரும், சாளொருமேனியும் பொழுதொரு ௨ண் 

ணமூமாச வளர்ந்தோங்குத் தழைக்கும் பிறிது சல பாஷைகளையும், 

அம்மொழியாளர் துணியையும் உற்றகோக்த், *சச்கதே தங்கும்' என்ற 

வியற்கை நீதியிற் றிது ஈம்பிக்கைவைத்துச் ; சிவபெருமான் குறுமு 

னிச் குரைத்த இலக்கிய விலச்கணங்களையன்றி வேறொன்றுமே சை 
யாளேமென்ற மனவுதாரமில்லாப் பிடிவாதத்தைச் சற்றொழித்து ; 

“வழக்கு” ஆன்றோராட்டு? யென்ற நியாயங்களைப் பிறமொழிக்கும் 

பிறமொழிவாணருக்கும் கூட அற்றம்பார்த்துப் பொருத்திப் பெறச் 

$65 பயனையடைந்து; தம்மொழி நீடூழி வழங்கி வாழ விரும்புவா 

ராயின், 

* பருவத்ேதோடொட்ட வொழுகல் திருவினை த் 

தீராமை யார்க்குங் கயிறு”? 

என்ற வாக்கையும், 

: செய்தச்சவல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க 

செய்யாமை யானுங் கெடும்” 

என்ற வாக்சையும் ஒரு சணமும் மறவாதொழுகச் கடவர்,
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வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இயற்றிய 

பிரபந்தங்களின் 

அ.ட்டவவன 

. அ. அஆ © -— 

NL.) BEN: — 

1. சண்டமாருதம். 

2. வெரோரா ஈகரத்துக் சனவான்களிருவர், 

3. விண்ட்ஸர் நகரத்து உற்சாக மனைவியர் 

4.  படிக்குப் படி. 

9.  சசைபிழை காடகம், 

0. ஒன்றுமின்றி யஇகவீண் தொல்லை. 

7. காதலுழைப் பிழப்பு. 

“. . ஈடுவேனிற் கனவு. 

9. பெலிஸ் வர்த்தகன். 

10. நீ விரும்புவதுபோல். 

11. துஷ்டையைப் படிவித்தல், 

12. நஈன்முடிவினகல்லவே. 
13. பன்ணிரண்டாமிரவு அல்லது உன் மனம் போல, 

14.  கார்காலக் காதை, 

15. ஜான் அரசன் வாழ்வும் சாவும், 
16. இரண்டாவது ரிச்சேற்டு ௮ரசன் துன்பியல் காடகம். 

17. சகான்காவது ஹென்ரி ௮ரசன்--மூ.தற் பாகம். 

18. ழே. டீ. இரண்டாம் பாகம். 
19. ஐந்தாவது ஹென்ரி ௮ரசன் வாழ்வு. 

20. ஆராவது ஹென்ரி அரசன்-- முதற் பாகம். 

21. ழே. டே. இரண்டாம் பாகம், 

22. ஷீ. டீ. கமுன்றாம் பாகம். 

23. மூன்றாவது ரிச்சேற்டு ௮ரசன் துன்பியல் நாடகம். 

24. எட்டாவது ஹென்றி ௮ரசன் புகழ்பெற்ற சரிசை, 
20. டி.ராயிலெஸாும் இரஹிடாவும்.
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20.  கோரியலானெஸ். 

27. டைடஸ் ௮ண்ட் ரோனைச்கஸ்* 

28. ரோமியோவும் ஜூலியச் தூம். 

209, ஆசன்ஸ் GETS HL. டைமன், 

20. ஜூலியஸ் வீஸா, 

51. மாக்பெத். 

32. ஹாம்லெட் என்ற டெர்மார்க்சேசச் இளவரசன். 

38. லீயா அரசன். 

34, ஒதெல்லோ என்ற வெகிஸ் மோரியன். 

35. அ௮ந்தோனியும் களியோபத்திராவும். 
36. ஸிம்பலின், 

37. பெரிச்லிஸ், * 

காவியங்கள் :--- 

1. வீரஸும் அடோகிஸாும், 

2, லூக்ரீஹின் கற்பழிவு, 

3. பதினான்கடிப்பாச்தொகை. 

4, ஒரு காதலன் முூறைபாடு, 

). காமவெறிகொண்ட பிரயாணி. 
0. 

7. 

சில சாகிதயங்களைப்பற்றிய பதினான்கடிப் பாக்கள், 

பீரிக்ஸ்புள்ளும் ஆமையும். 
    

இவ்வடுக்குகியிட்ட காடசங்க ளிரண்டும் ஷேகஸ்பியரிய ற்றினவ ல்ல 

- வென்பது பலர் துணிவு,
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பொதுப்பாயிரம் 
கணவனாக ையையையயயம 

ஆங்கீல நாடகங்கள்.--பெரும்பாலும் கிரேக்க நாடகங்களை 

மூதீனூலாகக்கொண்டன,. கிரேக்க காடசவியற்படி. காடகங்கள், இடம் 

வினை காலம் என்ற மூன்றம்சங்களினும் இசைர்திரு த்தல்வேண்டும் : 
அதாவ, ஒரு சாடகத்தையாட இரண்டியாமஞ் செல்லுமாயின், அதிற் 

கூறப்பட்ட சங்கதிகள் முற்றும், ஒரே இடத்தில் இரண்டியாமவரைக் 
குள் நிசழத்தச்கனவா யிருத்தல்வேண்டும் ; பல்வேறிடங்களிலும், 

இடை. நெடுங்கால மிற$தவமயங்களிலும் நட்த வெவ்வேறு விஷயங் 

களை, ஒரேயிடத்தில் ஒரே காலத்தில் இடையராத்தொடர்பாய நடந் 

தனவாக நடித்துக்காட்டல் குற்றமென்ப.து கிரேக்க கவிஞர் கொள் 

கை, கால்கைகளுக்குத் சளைகளிட்டுக் சரணம்போட முயன்ருற்போல், 
இவ்விதப் பந்தங்களுக்குண்ணி்று நாடகங்களியற்றப்புகின், ௮வ்வில 

Bw ஒருசாளும் முதிர்ச்சியுற்றச் கடைச்சதேராசென்பது யாவர்க்கும் 

எளிதிற்புலப்படிம், இவ்௨ரம்புகளைச் கடச் ஐ ஈடச் சதனாலேயே ஆங்கில 

நாடக விலக்கிெயம் இப்பொழுது இணையெதிரின்றி யிலங்குகின்றது. 
ஆங்கில நாடகங்கள் முதற்கண் ஆண் பெண்களாக உருவகஞ் செய் 

யப்பட்ட பாவ புண்ணியங்களையே பாத்திரங்களாகக் கொண்டு, ஒரு 

வாறு பிரபோத சந்திரோதயம்போல எழுதப்பட்டுவந்தன. நாளாவர்த் 

இயில் இலக்கயெப் பயிற்சி விருத்தியாகி, கற்பனாஸ்திரிபுருஷரும் 

மெய்யாகவே வாழ்ந் இறந்த மாந்தரும் நாடக பாத்திரங்களாகக் கையா 

ளப்பட்டனர், இவ்விருத்திக்கு ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு முக்கிய காரணர். 

சரித்திரங்களிலும் பழைய கதைகளிலும் கூறப்பட்டுள்ள பல விஷயங் 

களையும் மாந்தரையும் தம் காடகங்களிற் கையாண்டிருக்கின்றனர். 

இவர் தம் நாடகங்களை Hig ௮ங்கங்களாகவும் ஒவ்வோரஙகத்தையும் 

பல களங்களாசவும் வகுச்திருக்கனெறனர். இவர் நாடகங்கள் மூன்று 

தன்மையின :--மெய்ச் சரித்திரவிஷயங்களை அஆதாரமாகச்கொண்ட 

* சரித்திர சாடகங்கள் ; இவையல்லாதனவற்றுள், சோகரசமே மிகு 

ந்துள்ள *1 துன்பியல் நாடகங்களும், சர்தோவ.மும் விசோதமும் 
விசடமுமே மிகுந்துள்ள £ 1 இன்பியல் நாடகங்களும்.” 
  
Historical Plays. + Tragedies. 3007064108.
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டவர் நாடகப்போக்த.--இம்மொழி பெயர்ப்புக்களை வாசிப்ப 
வருக்குத் தானே தெறியவருமாயினும், முதற்கண் உதவியாமாறு, 

இவர் வினைசெயல் விதத்தைச் சுருக்கச்சொல்லுவாம்: அகேகமாய் 

இவர் கதைகளை யுண்டாச்குவதில்லை, யாதானும் சரித்திரச்தினின் 

றேனும் பழைய கசைப்புத்தகச்தினின்றேனும் ஒரு சதையைத் தெ 

ரிந்தெடுத்துத் தனச்குவேண்டியவாறு சஇறிதுமாற்றித் இருச்திக்கொ 

ண்டு, அக்கதையவ்வாறு நிகழ்ந்து முடிந்ததற்கு என்னகாரணம், 
அதன் பாத்திரங்கள் என்ன குணங்களையுடையவராயிருக் இருப்பார், 

பல்வேறு சன்மையினரும் ஒருவரையொருவர் எல்விதம் தம் குண 
வொழுக்கங்களாற் பிறர் குணவொழுக்சங்களைச் திருத்தியும் மாற்றி 

யும் செய்திருப்பார், என்பவற்றைத் தம்மரிய மூளைப்பலத்தாலும் உல 

கஞானத்தாலும் ஆராய்ந்தறிந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். இவ் 

வாராய்ச்சியிலும் பூகத்திலுந்தான் இவர் ௮அருமைபெருமைகள் விளங்கு 

Ser cer, எவ்வாறெனின் : பழவினைப்பயனாகும் விபத்துச்களா 

லன்றி, ஈல்லார் தாழ்வதாகவும் பொல்லார் வாழ்வதாகவும் காட்கவாயி 

லாக வுலகத்தார்க்குக் காஃடிப் போதித்தல் ஆபத்துக்கிடமாகும் ; 
நன்மை திமையிலுள்ள விடுப்பும் வெறுப்பும் ஒழிந்து, தெய்வபத்தி 
பும் ஈம்பிக்கையும் அழிர் து, சுவசயம்பேணலே கைப்பிடி. சருமமாக 
விடும் ; ஒருவற்குண்டாகும் இடையூறிடுக்கண்களுக்கு ௮வன் தீச் 

சிந்தையும் இச்செயல்களுமே காரணங்களாகக் சைப்புண்டோல் ௧௫௬ 

காது காட்டினன்றோ உலகம் பயன்பெற்றுய்யும்; ௮ஷ்தன்றோ 

கடவுளாணைக்கும் பொருந்தியது ;) ஆகவே, வெள்ளறிவினர்க்கும் 

வெளிப்பார்வைக்கும் முதலில் சற்குணர் தீங்குறுவதாகவும் தற்கு 

ணர் நன்மையுறுவதாசவும் தோன்றினும், ஊன்றிப்பார்த்தகாலோ?க் 

இன் நியாயவுண்மை வெளிப்படல்வேண்டும். என்றும் மாறுது உல 

கத்தில் நடைபெறும் நீ.திநியாயங்களை யெடுத்தோதுவதில் இவர் 

மிக்க சமர்த்தர், துக்சார்தமான எந்த வுண்மையிலக்கியமும், HSH 

ச.த்தையநுபவிப்பார் செய்த தவறுகளினாலும் ௮க்ரமங்சளினா 

ஓுமே அத்துயரம் விளைந்ததாக கிருபித்துக்காட்டல் வேண்டும், இப் 

பரீக்ஷைப்படி, யிவர் நாடகங்கள் உத்தம விலக்கெயங்களே. அன்றியும் 

இவர் செய்த முக்ய நாடகங்கள் சிலவற்றில் வேறொரு பெரிய கியா 
யம் விளக்க்சாட்டியிருக்கன்றனர். அதாவது, தீமையின் பயனாக
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விளையுர் துன்பம், அத் தீங்மைப்பார் பொதுவா யெவ்வளவு மேம 

பட்ட ற்குணராயிருக்கன்றனரோ அவ்வளவு மிசக் கொடியதாயிருக் 
கும் என்பசே, 

* தெய்வ முளசென்பார் தீய செயப்புகின் 

தெய்வமே கண்முன்னே நின்றொறக்கும்--செய்வம் 

இலசென்பார்ச் இல்லை ” யென்ற மூ.துரையும், 

“நொய்ய சழச்கென வீழாவாம் வீழினும் உய்யுமால் உய்யாபித” 

என்ற மூதுரையும் இக்கியாயத்சைத் தழுவி நிற்பனவே. ஒரு வேட் 
டியைத் இருடிய குறவனை ஐக்தாறு பிரம்படி யடி.த்துவிடுவதும், ௮தே 

குற்றஞ்செய்த வுயர்குணத்தானை ஐந்தாறு மாசம் கடுஞ்சிறை யிடுவ 
தம் இர்நியாயம்பற்றியே, சடப்பொருள்களின் சார்பான விஷயங்க 
ளிலும் இதைச் சாதாரணமாய்ச் சவனிக்கலாம், சல மணற்றுகள்கள் 

ஒரு செச்இனுள் விழுந்தால் கேடில்லை ; அதே துகள்கள் ஒரு கைக்கடி. 

யாரத்துள் நுழைந்துவிட்டாலோ எல்லாம் நிலைகுலைந்து பாழாய் 

மூடியும் ; காலில் மூள் தைசத்தவுடன் வெடுக்கென்று பிடுங்கியெறிர் து 

மேற்செல்லுவார், ௮ம்முள் கண்ணில் தைத்துவிட்டால் என்ன பாடுப 
டார்; தெருத்திண்ணையிவிருந்து தவறி விழுந்தார் சிறு காயங்களுறு 

வர், முகட்டுச்சியினின்றும் விமுர்சார் பிழைப்பரிதே. இர்நியாயத்தை 

ஒதெல்லோ ' காடக நிகழ்ச்சியிற் காணலாம்; ஏனெனின், ஒசெல்லோ 

வும் டெஸ்டிமோனாவுஞ் செய்த ௮ற்பச்குற்றங்களையும் தவறுகளையும் 
அவரினுச்தாழ்ந்தோர் செய்திருப்பின் இச்துணைப் பெருந்துயரம் 

விளைச் இராது. 

மனத்தைக் கவரும் மாய வித்தையில் மகா வல்லவராயெ ஷேக்ஸ் 

பியர், ஓதெல்லோ நாடகத்தில், கதைநிகழ்காலத்தை யிரண்டுவிதமா 

கச் குறிப்பித்துப் படிப்பவர் மனங்களில் ௮வர் அறியாமலே இருவித 

அபிப்பிராயங்கள் உண்டாகும்படி செய்திருச்சின்றனர். நாடகத்தை 

வாசித்தவுடன் ஒதெல்லோ ஸைப்பிரஸ்தீவை யடைந்த காலத்துக்கும் 
காட்ச முடிவுக்கும் இடையே பல வாரங்கள் ௮ல்லது மாதங்கள் கழி 

திருக்சவேண்டுமென்று மனதிற்படும் எண்ணம் சரியானதே ;. இயா 
கோவினது வஞ்சனை ச் திறனையும் கொடுமையையும் சாட்டற்கும், 

அவன் பாழாக்யெ காதலின்பம் ரெரொளையதென்று குறித்தற்கும்
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Hoar நிசழ்வு ஆவ௫யகமே ; சதை நிகழ்ச்சிச்குட இவ்வித அவகாசம் 

இன்றியமையாததே, ஆயினும், பாவத்தின் பயனாகத் துன்புவிளையுந் 

இவிரத்தைவிளக்கி, மாந்தர்க்கு ஈன்மதியுறுத்தும்பொருட்டு, முற்பகற் 

செய்யிற் பிற்பகல் விளையுமென்பதைகச் காட்வொபோல், எல்லாம் 

முப்பத்தாறுமணி நேரத்துக்குள் முடிஈ்துவிட்டசாக ஒருவாற: மாலத் 

தைக் குமித்திருச்கின்றார். இதை விவரித்து விளக்சப்புடன் விரியும் ; 

வேண்டுபவர் கவனித்தறிர் துகொள்ச, 

'ஒதேல்லோ ' நாடகம் க. பி. 10(1-ம வருஷத்தில் பியற்றப் 

பட்டதென்பது பெரும்பான் மையார் துணிவு, வேறு கதைகளிலுள்ள 

சம்பவங்களிற் சிலவற்றை யெடுத்துச் சேர்த்திருப்பதுண்மையாயி 

னும், இக்சகாடகக் கதைக்கு முதனூல், 4. பி. 1)00-ம வருஷத்தில் 

வெகிஸ் நகரத்தில் இரால்டி ஸிந்தயோ என்ற புலவர் இத்தாலிய 

பாஷையில் 3)யற்றி வெளிப்படுத்திய ஏழாவது காசைமய. MSS OS 

யின் மூலமோ ஆங்கில மொழிபெயர்ப்போ ஸஷேசஸ்பிய" வாஇத்த 

Qs arg. Sts தெரியவில்லை. 

சாமெடுத்துக்கொண்ட கதையை ஐ ரண்டுவிஷயங்களில் மாற்றி 

யிருக்கின்றனர் ; மூலச்இில், டெஸ்டிமோனா, ஓசெல்லோவின் முன் 

ணிலையில், ௮வாள் விரும்பியபடி, இயாகோவால், மணலால் நிரப்புண்ட 

ஒரு மேற்சோட்டால் அடித்துக் கொல்லப்படுகிறாள் ; பின்பு, இரு 

வரும், அவள் மரணம் அகஸ்மாத்தாய் நேறிட்டசெலம்.று தோன்றச் 

செய்யுமாறு, வீட்டு மேற்கூரையைப் பிடுங்க யவள்மேற் போட்டுவிடு 

இருர்கள், ஒதெல்லோ தற்கொலை செய்துகொள்ளவில்லை ; ௮வன் 

சிறையிலடைக்கப்பட்டுக் கடைசியில் டெஸ்டிமோனாவின் பந்துக்க 

ளாற் கொல்லப்படுகிறால் ; இயாகோ, வேறு சல குற்றங்களைச் செய்ய 

முயன்தபில், குற்றங்களை யொப்புக்கொள்ளுமாறு ௮வனைச் செய்த 

சித்தரவதையாலிறக்கிறான். இச்சதையை ஷேகீஸ்பியர் மாற்றியிருப் 

பது எவ்வளவுஇதமாயும் நீதிபுகட்டுதற் கேற்றதாயு மிருக்சன்றதென் 

பது, சிறிது அழ்ச்தாராயின் புலப்படும், இக்காடகத்துற் குறிப்பிட்டி 

ருக்கும் துருக்கர் படையெழுச்சி சரித்திர வுண்மையே ; இது நிகழ்ந் 

தீது 8, பி. 1௦70-ம் வருஷம் மே மாதத்தில், கதையின் பெரும்பாகம் 

நிகழும் இடம் ஸைப்ரஸ் தவத்தில் முக்ய துறைமுசகமாகிய பாமகு 
குஸ்தா பட்டணமே, 

2
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இர்காட்ச பாத்.இரங்கள் அனைவரும் இறிஸ்சவர் ஆதலின், gow 

தக்கொள்கைகளிற் லெவற்றை முன்னரே கூறாதொழியின், மொழி 

பெயர்ப்பில் சில பாசங்கள் அிலர்க்கு ஈன்குவிளங்கா: தேவன் பரமண் 
டலத்திலிருக்கின்றார் ; அவரைச்சுற்றி ௮வரது ஏவலியற்றும் சேவ 

தூதர் இருச்செறனர் ; பூமியில் அவரால் இருஷ்டிச்சம்பட்ட மனிதர் 
வாழுகன்றனர்; பாதாளத்தில் ஈரகமிருக்கின்றது; ௮து நெருப்பும் 

பலவித வேதனைகளும் வாய்ந்த, தேவனது அ௮ணைகடந்து MS soir 

டனையுற்ற பைசாசங்களால் நிறைந்துள்ளது. சேவனெப்பொழுதும் 

மணிசனுக்கு ஈன்மையை நாடுகின்றார் ; பைசாசங்கள் பாவத்தையே 

பெருக்க முயலுகின்றன. பாவங்களுக்கு மனம்வருர்தித் தேவனது 

இருபையை வேண்டினாது குற்றங்களைப்பொறுத்து அவர் காப்பாற்று 

வார் ; ,உலகார்சகாலத்தில் ௮வ.ரவர் பாவபுண்ணியங்களையும் பக்தியை 

வும் மதிப்பிட்டு, ஈல்லவரைச் ௪ம் சாமிபபசலிக்கு ஏற்றுக்கொண்டு, 

ஏனையரை நரகத்துள் சள்ளிலீவொர் ; சேவனது சாலோக சாமீப பத 

வியே சுவர்க்கம் ; மாணிடருக்காக அவசரிச்ச தேவகுமாரராகிய ஏசு 

இறிஸ் துவை நம்பல்வேண்டும் ; அங்ஙனம் ௮வரை ஈம்பினார்பொருட்டு 

அவர் தமது சேவபிசாவோடு, மன்றாடி ௮வர்கள் பாவங்களைப் பொறுத் 

தீருளும்படி. செய்யார். 

தேவனது இருநாமத்சை வீணிலெடுக்கலாகாசென்பது அவர் கட் 

டளையெனினும், ஊத்தை வாயினரும் தாபவயப்பட்டாரும் பேசும்பொ 

முது ௮வர் பெயரைச் கூறிச் கம் மொழிகளை வற்புறுத்துவதுண்டு. 

சேவனது மன்னிப்பைப் பெறாச பாவத்துடன் மரிப்பவன் நரகத் 

தையடையக்கூடுமாசலின், இரவு நித்திரை போகுமுன், அன்றன்று 

செய்த பாவங்களை மன்னித்தருளும்படி கடவுளைப் பிரார்த்திப்பது 

வழக்கம்.
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நாடக வரலாறு, 

ன பட்டே (ககக வைகள் 

ஜரோப்பா கண்டத்திலே இத்தலிதேயத்திலே வெறிஸ் என் 

Om ஈகரமிருக்கின்றது. சல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர், ௮௧7 

வாசிகள், தம்மால் தெரிர்தெடுக்கப்பட்ட பிரபுக்கள் பலரை : ட்யூக் ? 

என்ற சலைவரையுடைய ர் துரைச்சன பரிபாலன சங்கமாககியமித்து, 

௮ச்சங்கத்தைச்சொண்டே குடியாட்சி புரிந்து வர்தனர். அன்னார் 

துரைச்சனம், கப்பலேறிக் க:_லைக்சடர்து பிறராட்டாரோடு செய்த 

வாணிச பலச்சாலும், இராணுவ பலச்,சாலும், ௮கேச இவங்களையும் 

நாடு நகரங்களையும் ஈன்னாட்டிக்£ழ்ப்படுச் இச், செல்வஞ் செழித்து 

விளங்கிற்ற, அத்துரைத்சனச்தில் ஒசெல்லோ என்ற இறிஸ்சவ 
மோரியன் ஒருவன் இராணுவச் சலைவஞசவிருக்கான். மோரிய சாதி 

யார் ஐரோப்பியரல்லர் ) ஆப்பரிக்காகண்டத்து மிலேச்ச சாதியா 

௬ள் ஒரு வருப்பார். மகமதிய மசதீதினர் ; கறுத்த மேனியர்; தடிச்ச 

இழுசடும் கரிய குறுமயிருமுடையவர் ; முடலையாச்கையர் ; மூழுவலி 

மாக்கள்; மூரட்டுச்சன்மையர் ; கண்டவர் மனத்தில் அன்பிலும் அச்சத் 

சையே விளைக்சத்சக்சவர்; யுத்தவீரத் இலும், சிலவகை நாகரிகங்களிலும் 

மேம்பட்டவர். இது நிற்க: துரைத்சன சங்கத்தாருள் ப்பான்ஹியோ 

என்றொரு பிரபுவிருக்சார். gat ஒசெல்லோவின்மேற் பிரியமாயி 

ருந்சார், ஒதெல்லோ அடிக்கடி யவர் வீட்டுக்குப்போய்ப் பேசிச்சொண் 

டி.ருப்பது வழக்கம். அப்பிரபுவுக்கு டெஸ்டிமோனா வென்றொரே மச 

ளிருந்தாள். ௮வள் இளமையும் ௮ழகும் நற்குணமும் இன்சொல்லும் 

அமைச்சவள். அவ்வூர் உயர்குல இளைஞரிற் பலர் ௮வளை மணம்புரிய 

விரும்பினர் ; ராடரிசோவென்ற சரகஸ்தனும் இவ்வாறு விழைர் சவ 

ருள் ஒருவன். அவளோ! இக்காளையர் ஒருவனாயுமே விரும்பவில்லை, 
ஒதெல்லோ தன் வாழ்சாளின் சரித்திரத்தையும் பிறதேயங்களில் தான் 

சண்ட அதிசயங்களையும் விமோதங்களையும்பற்றி யடி.ச்சடி. பேசுவதை, 
இப்பெண்மணி அவாவுடன் செவியாரக்கேட்டு, மனமுரு9, அவன். 
பட்ட சஷ்டங்களுச்சாகப் பரிதாபமுற்று, முடிவில் அவன்மேல்.
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அளப்பருங்காசலுற்றனள். ஆனால், அவனைத் தான் மணம்புரியத் ஈன் 

தந்ைத யிணங்காரென்றறிக்து, ௮வர் ஐயமுறாவண்ணம் சன் காதலை 

யவர்ச்குத்தெரியாது மறைத்து நடித்துவந்தாள். ௮வள் யெளவ 

னத்தையும், அகிரூபலாவணியத்சையும், சன்மேற் காட்டிய பரிதா 

பத்தையும், மலரின் மணம்போல் மறைக்கமுடியாத சோன்றும் 

காதற்குறிகளையுங் கண்ணுற்ற முரட்டிமோரியனும், அவள்மேல் ௮ட௩ 

காக் காசல்கொண்டு சன்.ரிலையழிர்சான். இவர் சாகல் கள்ளச்காச 

லாக, ஈம்பத்சக்க உரிமையான தூதொ்று ஆம௫யகமாயிற்று, ஒதெல் 

லோவின் ஈண்பனாகய மிச்சேல் காஹியோ என்ற சரகஸ்சனனொருவன், 

௮த்தொழிலுச்சியைந்து, உசவி புரிந்தான். இதன் கைம்மாறாக 

மோரியன் ௮௨னைத் ஈன் உபசேனாப இியாக்கிக்கொண்...ஈன். அவன் 

துவஜ சாரியாயெ இயாகோ வென்பவன் அவ்வேலைக்குக் காஹி 

யோவினும் உரியவனும் அருகனுமாயிருந்ததால், இசன்பொருட்டு 

ஒதெல்லோவின் மேற் கடு;பகைகொண்டான், காஈல்லயப்பட்டு மதி 

மயங்கெய ஒதெல்லோ, சன் செய்கை மிச்திர வஞ்சசமானரொன்பதைச் 

சிறிதும் சந்தியாகு, பிதிர்சிஙரோகமென்பசையும் கூடாவொழுக்க 

மெனஙுதையும் கருதாது ௮சற்குடன்பட்ட டெஸ்டி மோனாலை , அவள் 

பிசா ப்ரப௭ன்ஹியோ அறியாமல் வீட்டைல்ட்செ திருட்டுச் தனமாய்க் 

கடத்த ப: மணம்புரியச் தணிர் த, ஒரிரனில் அவ்வாறு கடத்தி 
(oor, 

இதையறிசர்ச ராடரிசோவும், அவனுக்கு டெஸ்டிமோனாலின்மே 

இள்ள காதலுக்குசவிபுரிவசாக அவனிடம் பண 

ம்பற்றியிருக்ச இயாகோவும், கூடுமாயின் விவா 

கத்தைத்ாஈடுக்க நினைந்து, ஒன்றையுமறியாது 

நித்திரை செய்துசொண்டிருக்த ப்பான்ஹியோ பிரபுவை ஈள்ளிரவிற் 
சென்றெழுப்பி, அவர் மகள் ஒளிச்தோடிய சங்கதியைத் தெரிவிக் 

இன்றனர். பிரபு, முதலிற் சிறிதும் ஈம்பாது கோபங்கொண்டு, பின்பு 

தம்மகள் வீட்டிலில்லாமைகண்டு நம்பி, மணியிழக்க நாகம்போல் நெ 

ஞ்சம் பதைபசைச்துப் பிரலாபித்துத் துணைக்குச் லெரைச் இரட்டிக் 

கொண்டு ராடரிகோவுடன், ஒதெல்லோயையும் காணாமற்போன மக 

சாயும் தேடப் புறப்படுகின்றார். ஒதெல்லோவின்மேல் தனக்குள்ள 

பகைமையை மறை௰ாய்ச் சாஇக்கவெண்ணிய இயாகோ இதற்குள் 

] . அங்கம்-மூத 

ற்களம்,
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மூவிவிகருன்; ஒசெல்லோ டெஸ்டிமோனா இவர்கள் லிவாகரும் 
நிறைவேறிலிஇ றது, 

ரா: _ரிகோவைலிட்டு நீங்யெ இயாகோ நேராக மோரியனிடம் 

வந்து சல வஞ்சனைமொழிகள் பேரச்கொண்டி 
1. இரண்டால். 

னம் ருக்கையில், தரைச்சன விஷயமாகத் இடீரெ 

ன்று கஇடைத்ச சில சமாசாரங்களால் இரலிற் 

கூடிய துரைத்சன பரிபாலன சங்கத்சாரிடமிருர் து, ஒசெல்லோ 

வைச் சேடிக்கொண்டு காலியோவும் சல வுத்தியோகஸ்சரும் வந்து 

சேருகின்றனர். இவர்களுடன் பேடிச்சொண்டு சங்கத்துக்குச்செல் 

லப் புறப்படுகையில், ப்ரபான்ஹியோவும் அவர் சார்பினரும் வர்சுடை 

கின்றனர். ஒசெல்லோலின் பொறுமையினாலும் மனவமைதியினாலும் 

கலசம் சடைப்பட்டு, எல்லாருமாகச் சங்கசசைநோக்கிச் செல் 

தின்றனர். 

லெறிஸ் துரைத்சனத்துச்கு விரோதிகளான துருச்சர் அதன் 

1 டட ... இசீனச்துக்குட்பட்ட ஸைப்ரஸ் தீவைகோக்கி 
மூன்றாங் களம், ல உட, உ ஆட்டு 

நாவாய்ப்படையெடுததுப் போவதாகச் .இகள்வி 

பற்றுச் சங்கம் கூடியிருக்கன்றது. மந்திராலோசனை மத்தியில், ப்ர 
பான்ஹியோ, ஒதெல்லோ முசலியோர் வந்து சேர்ந்து, ப்ரபான்ஷி 

யோ, தம் மகளை வய மர்திரங்களினாலும் மருச்சிட்டினாலும் மதிமயச் 

இத் இிருடிச்சென்றசாக, ஒசெல்லோயைக் குற்றஞ்சாட்டுகிறார், 
ச 

சபையாரால் வினவப்பட்ட மோரியன், ஈடர்த விருச்சாக் சத்தை 

யுரைத்து, அதன் மெய்மையை டெஸ்டி மோனாவின் வாய்மொழிகளினா 
லேயே நிரூபிக்க, அவர்கள் விவாகம் உறுதியடைகன்றது. துருச் 

கரை யெதிர்க்சச்செல்லும் படையின் சேனாபதியாக ஓதெல்லோ கிய 

மிச்கப்பட்டு, மறுகாட் காஸையிலேயே புறப்படவேண்டுமென்ற கட்டளை 
யும் பெறுறொன். டெஸ்டிமோனாவும் அவனுடன் லைப்ரஸாக்குச் 

செல்லத் துணிகிறுள், அவளைப் பின்பு அழைத்துவர இயாகோவை 

நியமித்தத் சானும் தன் உபசேனாபதி காஸியோவுமாக முதலில் செ 

ல்ல ஒதெல்லோ நிச்சயிக்கறான். மோரியன்மேலுள்ள வன்மத் 
சைச் சாதித்தற்கோருபகரணமாசவும், சனக்கு வேண்டிய இரவியங் 

கொடுத்தற்பொருட்டும், ராடரிகோவையுடனழைத் தச் செல்ல விரும்
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பிய இயாகோ, பரிதானங்-கொடுத்து டெஸ்டிமோனாவின் காதலை விலை 

க்கு வாங்கவிடலாமென்றும், சாளாவர்த்தியில் மோரியனை வெறுத்து 

அவள் வேறிளைஞரை சோக்குவாளென்றும், பலவிதமாக அவனுக்குப் 

போதனைசெய்து, அவனது சொத்துச்களையெல்லாம் காசுக்கு மாறிப் 

பணச்திரட்டி யெடுத்துக்கொண்டு, பிறரறியாவண்ணம் பொய்ச்தாடி. 

தரித்து மாறுவேஷம்பூண்டு, ஸைப்ரஸுக்குப் புறப்படும்படி அவ 

னைத் தூண்டிவிடுகருன் 

. கடற்கொதிப்பாலலைப்புண்டு, முகலில் சாஸியோ மாக்கலமும், 

பின்பு டெஸ்டிமோனா, இயாகோ, ராடரிகோ 

முூதலியோரேறிவர்கத மதலையும், கடைசியில் 

ஒதெல்லோ காவாயும் ஸைப்ரஸ் தீவச்சையடைகின்றன. துருக்கர் கப் 

பற்படை சமுத்திரத்திற் சதறுண்டழிகின்றது. மோரியனும் டெஸ் 

டி.மோனாவும் தங்கள் அரண்மனைக்குச் செல்கின்றனர், நயவஞ்சகக் 

கள்வனுகய இயாகோ, தனக்கு மோரியன்மேலுள்ள வன்மஞ்சா 

இக்ச இதுமுசல் தொடங்குகிறான். இவன் வஞ்சனையே இங்காட 

கத்தின் சூத். கிரக்கயிறு, இவனுக்கு ஓஒசெல்லோவீன்மேலுள்ள பகை 

மைக்குக் காரணங்கள், தனக்கன்றிக் காஹியோவுக்கு உபசேபைகி, 

யுத்தியோகத்சைக்கொடுத்சது ஒன்று ; தன் மனைவி எமிலியா விஷய 

ம்ச ஒசெல்லோவின்மேற் கொண்ட சர்தேகமொன்று; ஆயினும், 

இன் சுபாவத் தீ சசிந்சையே முச்கியசாரணம். முதற்கண் காஹி 

Curcha லேலையினின்றும் நீக்க நினைந்து, ௮வன் டெஸ்டி.மோனா 

வின்மேற் சாதலாயிருப்பதாயும், அன்றிரவு சாவற்கூடச்தில் அவனு 
க்குக் கோபமூட்டிக் கலசம் விளைவிச்து, ௮அதுகாரணமாக அவன் தன் 

உத்தியோகத்தை யிழக்கும்படிசெய்தலே முதற்கருமமென்றும், ராடரி' 

கோவுக்குப் போதனைபுகட்டி ஆயத்தஞ்செய்ஒறான். காஹியோவுக் 

கும் டெஸ்டிமோனாவுக்கும் சள்ளக்காதலுண்டென்று மோரியனிடம் 

அபவாதங்கூறல் இவன் உச்தேசம். 

Il. மூதற்களம். 

ஓதெல்லோவின் ஆணைப்படி, துருக்கர் படை மாசத்துச்சாகவும், 

அவன் விவாக வுற்சவச்தின் பொருட்டும், . எல். 

லோரும் விருந்தாடிக் களிக்கும்படி. பறைய, p 
யப்பகென்ற த. 

11. இசண்மாக் 
Boru,
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தானே நேரில் இராக்காவலை மேற்பார்க்கும்படி. சேனாபதிமின் 

சட்டளையைப்பெற்ற காஹியோ மதுபானதி 

தால் எளிதின் மதிமயங்குந் தன்மையனென் 

பதை இயாகோ செரிர்சவனாதலின்,, அவனைச் தந். திரமாய்ச் சிலருடன் 

குடித்து வெறிசகொளச்செய்து, ௮வ்௨உமயச்கில் ராடரிசோ மூலமாக 

கொரு சலசச்தை விளைச்சின்றான். அ௮வ்வாவம் கேட்டெழுர்துவர்த 

ஒசெல்லோ, இயாகோ எதிர்பார்த்தவண்ணமே, காஹியோவை உபசே 

ஞுபதி யுத்தியோகத் இனின்.றம் நீச்குரான், வெறிதெளிக் து விசனித் 

அப் புலம்பும் சாஹியோவைத், சன் சூழ்ச்சி முற்றுற, இயாகோ, பல 

வாறு தேற்றி, அவன் டெஸ்டிமோனாவின் சதுயவைப் பிரார்த்இத்துப் 

பெற்று மோரியனிடம் அவளை வேண்டிப் பேசும்படிசெய்தால், உச் 

இயோகத்தை மீட்டுமடையலாமென்று, அவனுக்கு வழிசொல்லிக் 

கொடுக்கின்றான். இது சுக்கவழியேயாயினும், அவ்வாறு காஹியோ 
டெஸ்டி மோனாவுடன் பேசுவதன்மூலமாகவும், அவள் ௮வன்பொருட்டுச் 

* இபா/சு” செய்வதன்லமாகவும், ஒதெல்லோ மனத்திற் சமூசயத்தை 

யுண்டாக்ச் சன்னெண்ணச்சை நிறைவேற்றிக்கொள்ளல் இப்பாத 

கன் உத்சேசம்.  பைசாசமும் காரியவசமாக வேதமோதும், அன்றோ! 

1]. மூன்றால் களம், 

பொழுது புலர்ந்தவுடன், ழெ.ஸ்டிமோனாவின் தயவைப் பிரார்த் 

இகச்குமாறு காரியோ அரண்மனையை அடை 
Il. மூதிற்களம், , - . . ட்டி 

ந்து, அவளுடன் சணித்துப் பேச ஒரு நல்லி 

சமயம் பார்த் துசவும்படி, அவள் சேடியும் இயாகோ மனைவியுமாகிய 

எமிவியாவை கேண்டிக்கொள்கிறான், தன் உச்சேசத்துச்கு இசை 
வாயிருப்பதால், இயாகோவும் அவ்வாறு சாஷியோவுக்குதலிசெய்யும் 

படி. தன் மனைவியை வேண் கருன். 

கொத்தளச் காவல்விஷயமாக ஒசெல்லொ சாலையில் வெளியே 
111. இரண்டாக் போய்விகெறுன், இது, முதவிற் சாஹியோவுக்” 

கம், குச் செளசரியமாகவிருக்றெது. 

அரண்மனைத் தோட்டத்தில், காறியோ தன் துயரத்தைச் 

சொல்லி, ௮வள் வாக்குதவியைப் பி பிரார்த்தித்த, 

டெஸ்டி மோனாவுடன் சம்பாஷித்துச்சொண்டிரு 
ச்சையில், ஒதெல்லோவைத் தர். திரமாக இயாகோ அங்கழைத்து 

11. மூன்றாங் களம்.
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வருஇருன். முன்னிரவு குடிவெறியாயிருக்ச வெட்கத்திஞலும், சேனா 

பதியின் கோபத்துச்சஞ்சியும், காஸியோ விரையே கழுவிப் புறம் 

போக, அசைக்கண்டு சனக்குட் சொல்லிச்கொள்வதுபோற் சொ 

ல்லும் சல மொழிகளாலும், ஒஓசெல்லோ வினாக்களுக்கு வெகு சந்திர 

மாயளிக்கும் விடைகளாலும், இயாகோ, அவன் மனத்சுிற் சர்சேகம் 

அரும்பச் செய்துவி௫ருன், காஹியோவுக்காக வவிர்துபேடச் சன் 

கணவன் மனச்சை யிணக்கியபின், அவன் சனித்திருக்க விரும்பிய 

தால், டெஸ்டிமோனா சன் சேடியுடன் அரண்மனைக்குச் சென்றுவிடு 

இறாள். 

பின்பு, சான் ஓஒசெல்லோவின் மனச்தில் பற்றவைத்ச சந்தேகப் 

பொறியை, இயாகோ; சன் சாதுரிய மொழிகளால் விசிறியெழுப்பி', 

டெஸ்டிமோனாவின் முச்திய நடச்சைகளில் ௮வ்வதுமானச்தைப் 

பலப்படுத்தற்கேற்ற ல சங்கதிகளை யவன் செவிவழிப்பெயது, கல்லி 

கோக்சா மதியிலி மறையச்செய்த மைபோல், ௮ச்சமுசயச்ச, கொழு 

நதுவிட்டெரிர்து மோரியன் மதியையும் மனச்சையும் புகைக் துவிடும் 

படி. செய்கிறான். இதனிடையே, சன் கணவனைப் போசனத்துச் 

கழைச்சவரக்ச டெஸ்டிமோனா, அவனுடன் பேூக்சொண்டிருக்கை 

யில், அவளுக்கு ௮வன் கன்ணிக்காகன் முச்திரையாகச் கொடுச்இிருந்த 

ஒரு கைதுவட்டியைச் தற்செயலாய்க் ழே ஈழுவவிட, அப்பொழுது 

அங்கிருந்ச” எமிலியா, அதைக் சகண்டெடுச்துத், தன் கணவன் பலமு 

றை தஇிருடிக்கொடுக்கும்படி வேண்டியிருந்த கைதுவட்டி ௮துவென் 
opts, அதையவன் கையிற்கொடுக்கிறாள். கா£றியோ சண்டெடுக் 

கும்வண்ணம் அவன்வீட்டில் அதைவிட்டெவர ஆலோடிச்துக்சொண்டி 

ரூக்கையில், மனங்கலங்கி வெறிகொண்டாமோரியன் வந்து தன் மனை 

யாளின் தீயொழுக்கத்தை இிருபிக்கும்படி. நிர்ப்பந்தஞ்செய்ய, இயா 

கோ, டெஸ்டிமோனாவின் கை துவட்டியொன்றைச் காஹியோ கையில் 

தான் கண்டதாகவும், சாஹியோ ஓரிரவு நித்திரையில் ௮அவளுக்குந் தன 
க்குமுள்ள காதலைக்குறித்துப் பிதற்றியதைத் சான் செவியுற்றதாகவுங் 

கூறி, ௮வன் சச்சேகச்தைத் இடப்படுத்துகிறான். உடனே யிருவருஞ் 

சேர்ர்.து பழிவாங்க நிச்சயித்துச் சபதஞ்செய்துகொள்ளுஇருர்கள் :
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காஸியோ விஷயத்தில், தன் கணவன் மனத்சைச சறிதினாக்யெ 

தாக நினைத் டெஸ்டிமோனா அசை நிறை 

வேற்றக்கருஇப், பன்னும் அதைப்பற்றிப் பேச 

தீசொடங்கனொள். இயாசோ சொன்னதையே 

எண்ணியெண்ணி மனம்வருக்தும் மோரியன், தான் கொடுத்த கைதுவ 

ட்டியைச் சாட்டும்படி யவளைலீனவ, வள் ௮வ்வாறு செய்யவும் முடி 

Ill. கான்சாங் 
களம, 

யாது, உண்மையையும் KEOUGH, ௮ப்பேச்சை மழுக்குக் காஹியோ 

சமாசாரக்சையே வற்புறதீதிக் கூறாகிற்க, அவன், சமுசயமுறுதிய 

டைந்த, கோபமாய்ப் போய்விடுகிறான், சன்னாயசனிடச்திலொரு 

நாளுங்கண்டறியா டுக்குணத்தைக் கண்டு பயறாற்று வருந்தும் டெஸ் 

டூமோனா, அவனைச் சார் கஞ்செய்யும்பொருட்டு இயாகோவையே ஆனு 

ப்பி, மறுபடியும் தன் சயவை நாடிவர்.த சாஹியோவைச் சிறிதபொறுமை 

செய்யும்படி வேண்டி, ஆறு சலைசெய்கிறாள். இச ற்குள் காவியோ முன் 

கூறிய கைதுவட்டியைத் சன் அறையிற் கண்டெடுத் இருக்கிறான். அது 
டெஸ்டிமோனாவுடையசென்றாவது, ௮சன் விஷயமாயுண்டான மன 

ஸ்சாபத்சைப்பற்றியாவது, அவன் அறியவேயறியான். அதிலுள்ள 

பவேலைபோல் சனக்குச் செய்துகொடுக்கும்படி. அசைச் சன் வைப் 

பாட்டி. பியான்கா கையில் கொடுக்கிறான். 

இயாகோ பின்னுந் சன் சாதுரியத்கால் ஓசெல்லோவின் சமுச 

டட. யதீசைக் இளர்க்செழச்செய்தும் ; பியான்காவைக் 
IV. (yy. B DSM WD, oy to. ட ட, 

் குறித்துக் காஸியோவுக்கும் சனக்கும் நடக்கும் 

ஒரு சல்லாபத்சைப் பேசுமொழிகள் செவிச்கெட்டாச ௮ளவு தூரமா 

கவும், கைச்சமிக்ஞை முகச்சமிக்ஞைகள் சண்ணுக்குச் தெரியத்தக்க 

தாகவுமுள்ள தரிடத்தில் ஒசெல்லோ ஒளித்திருந்து கோக்கும்படி. 

செய்தும் ; இசணனிடையே பியான்கா வந்து அக்கை துவட்டியைக் காஹி 

யோகையிற் கொடுப்பதை யவன் காணும்படி. செய்தும்; அவன் சழு 

சயத்சைப் பலமாயுறுஇப்படுத்திவிடுகருன் ; உடனே, அன்றிரவே, 

மோரியன் தன் மனைவியைப் படுக்கையில் மூச்சையிறுக்டுச் சொன்று 

விடுறெசென்றும் நிச்சயிச்சப்படுகறது. இத்தருணத்தில், ஒதெல் 

லோவை யூருக்குத் இரும்பும்படியும், அவன் ஸ்சானத்தில் காறியோ 
வை நியமித்தும், வெறிஸ் தரைத்தனச்சாரிடமிருர் து கட்டளை வருகி
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றது. தன் மனத்துள்ள சாபதிசையடக்க மூடியாத, மோரியன் கண் 

டவர் அதிசயிக்கும்படிக்கும் பழிக்கும்படிக்கும் நட் தகொள்ளுகிறான். 

ஒதெல்லோ, சன் மனைவியின் சேடி எமிலியாவைத் தணித்து 

வினவுகறான். அவள் தன் எஜமானியின் கற் 
17. இரண்டாங் 

களம், 
பைப் புகழ்ர்து மெய்ச்சகறொள், பின்பு டெஸ்டி, 
மோனாவிடத்து நேரிற் பேசுகிறான், 

அவளுக்கு இவன் கோபச்நின் காரணம் தெரியவேயில்லை ; குற்ற 

முள்ள நெஞ்சன்றோ குறுகுறுக்கும், கடைசியில், சந்தேகம் தன் கற் 

பைப்பற்றியே என்றறிர்கவுடன், இடீரென்று இடிவிழுந்தாற்போல் 

மனஞ்சோர்க்தழுங்குகிறாள். மறுபடியும் தன்னாகனைச் சரிப்படுத்தும் 

பொருட்டு இயாகோவையே வேண்டிச்கொள்ளுகிறாள். இதுநிற்க ; 

டெஸ்டிமோனாவுக்குச் கொடுத்து ௮வளை வசப்படுத்துதற்சென்று இர 

ளான பணமும் ஈகைகளும் தான் இயாசோவுக்குக் கொடுத்திருந்தும், 

தன் காரியம் சித்திபெறாததால் சந்தேசங்கொண்ட சாடரிசோ வந்து, 

இயாகோவைப் பழித்துக் கோம்த்துப் பயமுறுத்துகிறான். இயாகோ 

௮வனை யெளிதஇல் எத்தித் தன்னுடன் சேர்ந்து அன்றிரவு காஹியோ 

வைச் கொலைசெய்ய உடன்படும்படி செய் துவிடுகிருன், 

மாசற்ற மனத் னளாகிய டெஸ்டி மோனா, தன் கொழுகன் அணை 

7 பல்ல ப்படி மிச்ச மனச்சோர்வுடன் சயனிசதச்கொ 
. GOT (NP Gs & 

எ. எ்ளுறொள். இதன் மத்தியில், ஒதெல்லோ, லெ 
விருந் கினசை யுடன்சென்று வழிவிட வெளியே போயிருக்கிறான். 

நடுநிசியில் ராடரிகோவம் இயாசோவும் காஹியோவைச் தொலை 

9. முதற்களம், செய்ய அவன் வரும் வழியித் காத்.திருக்கின்ற 

னர். ஆனால் அவர்கள் எண்ணம் சரியாகச் கைகூ 

டவில்லை; காஹியோவுச்குக் காவிற்காயம் இயாகோவிஞாலேயே உண் 

டாகறெது; ராடரிசோ காஹியோவினாலும் இயாகோவினாலுமே மரண 

காயம் அடைகிறான். அவ்வழியே சென்றுகொண்டிருந்த பீரபுச்களிரு 

வரும், அதற்குள் வீட்டுக்குப்போய் ஒன்றுமறியாதவன்போல் திரும்பிய 
இயாகோவும், வந்துசேர்ர் து, வெட்டுண்டு இடந்த ராடரிகோவையும் 

சாஹியோயையும் அாச்ச்செல்கன்றனர். இவ்வாவம் கேட்டுவக்ச
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பியான்சாவை, அ௮வளேவலினாலீதெல்லாம் ஈடர்திருச்சலாமென்று 

தான் சர்சேடுப்பசாச இயாகோ பயமுறுத்திப் பழியை வேறு வழியில் 

திருப்பி, அங்குவந்த தன் மனைவியை இவ்விசேஷங்களைத் தெரிவிக் 
கும்டடி. அரண்மனைக்கு அ௮னுப்புருன். இசன்.மத்இயில், இப்பச்சம் 

வந்த ஒதெல்லோ, ராடறிகோவும் காஹியோவும் கூக்குரலிடுவசைச் 
செவியுற்று, இயாகோ உடன்படிக்கைப்படி காஹியோவைக் கொலை 

செய்கிரானென்றெண்ணி, அவனை மெய்ச்சிக்கொண்டு, தன் பாகத் 

தைச் செய்துமுடிக்ச அரண்மனைக்குச் செல்கிறான். 

ஒதெல்லோவந்து சேரும்பொழுது ௮வன் மனைவி கித்.இிரை 

செய்தக்கொண்டிருக்கிறாள் ; அவன் மூத்து 
தலால் அவள் விழிக்கிறாள் ) இருவருச்கும் 

திறிது சம்பாஷணை நடக்கின்றது ; பீன்பு அவன் 

அவளை மூச்சையிறுக்க்கொல்கிறான். இயாகோவால் அனுப்பப்பட்ட 

எமிலியாவந்து வெளியே நடந்த கொலையைப்பற்றிக் கூறுகிறாள். 

அத்தருணத்தில் குற்றுயிரோடிருந்த டெஸ்டிமோனா, தான் அநியாய 

மாய்ச் சாவதாயும், அனால் சன்னை வேறொருவரும் சொல்லவில்லையெ 

1. இரண்டாங் 
களம், 

ன்றும், தன்னாதனுக்குத் சன் காதலைக் கூறும்படிச்கும் எமிலியாவுக் 

குச் சொல்லிவிட்டுப் பிராணனைவி௫ருள், ஒதெல்லோ உண்மை 

யை உரைக்க, எமிலியா கூச்குரலிடுஇருள், எல்லோரும்வந்து கூடு 

இன்றார்கள், ராடரிசோவின் அங்கிப்பையிலிருர்செடுக்கப்பட்ட இர 

ண்டு நிருபங்களினாலும், சைதுவட்டி விஷயமாக எமிலியா வெளிப் 

படுத்திய சமாசாரங்களினாலும், இயாகோவின் சர்ப்பனை வெளியாய் 

விடுகிறது, இசணனிடையே ஒதெல்லோ இயாகோவைக் சோபத்திற் 

குத்துகிறான், தன் சொற் கடந்து தன் வஞ்சசத்தை வெளிப்படுத்திய 
எமிலிபாவை இயாசோ குத்திக் கொன்றவிடுகிரான். எல்லோரும் 

மோரியனைச் கைஇியாக்கக் கொண்டுபோக எச்தனிக்கையில், அவன் 
பேச்ச ஈடுவிலோர் கத்தியை உருவித் தற்சொலைசெய்துசொண்டு, தன் 

மனைவி பீரேசத்தின்மேல் வீழ்ர்இிறக்கிறான்.
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ட்யூக். 

ப் ரபான்்ஷிோ, 

வேறு துரைத்தன பரி! 
பாலன சங்கத்தார் :- 

கீரேஷிபானோ. 

ஒதெல்லோ. 

சாஹியோ, 

இயாகோ. 
ராடரிகோ, 

மண்டானோ. 

விதாஷசன். 

வள்ளுவன், 
டெஸ்டி மோனா. 

எமிலியா. 

பியான்கா. 
உத்தியோகஸ்சர், இர 

கஸ்தர், தூதர், ஏவ 
லாளர், சங்சே விச் 
வான்கள், மீசாமர், 
பிறர்,     

தண் 

ஒதகெலலோ 

என்ற 

வெநிஸ் மோரியன 
வவ க இணைக 

நாடக பாத் 2திரங்கள். 
  

i 
॥ 

eet ae se me மட்டும் வெல்லம் 

  

Desdemona. 

Emilia. 

Bianca.     

இங்கிலீஷ். | விவரம், 

| Duke. ஹெரிஸ் துரைத்தன பரிபா 
லன சங்கத் தலைவர். 

Brabantio. | ge@rgéser udunaver ues 
தார் ஒருவர். 

Gratiano. ப்ரபான்ஹியோவின் சகோச 

ரன். 
Othello. வெறிஸ் 5 c07 ge 55) m Cer 

னாஇபதஇயம்வக்சு உயர் 
குல மோரியன். 

Cassio. - । ஓஒசெல்லோ உபசேனாபஇ. 
Tago. டே. துவஜதாரி. 
Roderigo. வெநிஸ் நதரத்கான் ஒருவன். 
Montano. ஸைப்ரஸ் ஆட்சியில் ஒதெல் 

லோவுக்கு முன்னவன். 
ஒதசெல்லோவின் வேலைக்கா 

ரன். 
பறையறைவோன்., 
ப். ரபான்ஷியோ மகள ; ஓதெ 

ல்லோ மனைவி. 
இயாகோ மனைவி. 
காஹியோ வைப்பாட்டி. 

கதை நிகழ் விடம். 
CsA when, Gade ஈகரில்; ிதுக்தலை, ஸைப்ரஸ் தவில் 

ஒரு துறைமுசப்பட்டணத்தில், |



ஒதெலலோ 

எனற 

வெநிஸ் மோரியன் 

முதல் DJ BIB. 

a 
முதற்களம் : வெடிஸ்--ஒரு விதி, 

(காலம்: நள்ளிரவு.) 

[சாடரிகோவும் இயாகோவும் பிரவேசித்தல். 

ராடரிகோ :--அடபோ! என்னிடத்திலா இதெல்லாம்? இயா 

கோ, பெட்டியெனதும் சாவியனதுமென என் பணத்தையநுபவித்து 

வந்தாயே ; இவ்விஷயம்* உனக்குத் தெரிந் இருந்தும் நீ சும்மாவிருக் 

சவ என் மனத்தை மிகவும் உறுத்துகின்றது, 

இயாகோ:--.கடவுள் சாக்தியாக,--அனால் சான் செரல்வதைச் 

தான் நீ கடைசிவமையும் கேட்டகுறஇில்லையே ; சங்கதி இல்விதமென்று 
நான் சொப்பனமாவது கண்டிருக்சால், யென்னை முற்றும் வெறு, 

ரநாட:--அ௮வன்| மேலுனக்குப் பகையென்று சொன்னையே ந, 

டயா :--நான் அவனைப் பகைக்காவிட்டால் என்னை மிந்தி, இந் 

நகரத்துப் பிரபுக்களில் மூவர் தாங்களே கேரிற் சென்று அவனைத் தாழ் 

மையாக வணங்கி, என்னை ௮௨ன் உபசேனாடதியாக்கவேண்டினர் :-- 

உண்மையாகவே, என் யோக்கியதை யெனக்குத் தெரியும் : 

நான் அந்த வேலைக்கு ௮ருகனே. ஆனால், அவனோ, யுத்த தந்திர பரி 

பாஷைக்குரிய வசனங்களைப் பயமுறும்படி. பகட்டியடுக்கச் சுற்றிச் 

சுழற்றிப் போச்குச்சொல்லி, முடிவில், சன்: உத்தியோகஸ்தனை நிச் 
உ டட ் கடட டட. a ong ae . 

சயமாய் தான், தெரிந்தெடுத்தாய்விட்டபடியால், Oehse Oviduwid 

2 டலடிமோனா ஒதெலலோவிடம ஒளதத௪ சென்ற, 
+ ஒதெல்லோ,
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கூடியதொன்றுமே யில்லையென்று அவர்களை அனுப்பிவிட்டான். 

ஆகட்டும், ௮வன் எப்படிப்பட்டவன் 1 மெய்யாகவே, ஒரு பெரிய கண 

க்சன் : * மிக்கேல் காவியோ ” என்ற பிளாரன்ஸ்ஈகரத்தானொருவன் : 

ரூபவதியான ஒரு பெண்* நிமித்தமாக ஈரகத்தை நெருங்கிக்கொ 

ண்டிருக்கும் ஒரு பயல்: அவன் யுத்த சளத்தில் தளம் வகுத்ததுமில் 

லை ; போரணி வகுப்பில், கொட்டை நூற்குங் குமரியினும் ௮இகமா 

யத் தெரிர்தவனுமில்லை : டோகா* தரித்த மக் திரக்ுழவரும் அவனை 

ப்போல் சாமர்த்தியமாய்ப் பிரஸ்தாபிச்சச்கூடிய ஏட்டுப்படிப்புத் தவிர 

வேறொன்றுமில்லை ; அவன் யுச்சு தந் இரமெல்லாம் ௮நபவமில்லாச 

வீண் பிதற்றலே. அவனுக்கு நியமனமாய்விட்டது. யானோ, ரோட் 

ஹிலும், ஸைப்ரஹிலும் கிறிஸ்தவ மசமும் இதர மதங்களும் பரவப் 

பெற்ற பிறவிடங்களிலும், என் யுத்த சாமர்த்தெத்தின் பலனை யவ 

ன்] கண்ராக்கண்டிருந்தும், இர்ச வரவு செலவு கணக்காளி$ ச்கு 

வழி விட்டுவிட்டுச் சும்மாவிருக்கவேண்டியதாயிற்று, இந்த முழச் 

கோல்$ சல்லசமயத்தில், அவனுடைய உபசேனாபதியாக வேண்டு 

மாம் ; யானோ, சேவடுருபையினால், ௮வர் மோரியகனத் தச்குத் தூவஜ 

தாரி| யாக விருச்சகவேண்டுமாம். 

சாட :--சேவனாணை, இப்படியிருப்பதினும் நானானால், அவனைத் 

தாச்ற் போபெவனாகவேலும் இருக்க விரும்பியிருப்பேன். 

இயா :--எல்லாம் வேறு போச்இல்லாமல்தான் ; இது சேவக 

, தீதின் சாபம் : முதலவன் வேலைக்கு இரண்டாமவன் என்று முன் 

போற் படிப்படியாக வில்லாத, * இபார்சு” கடிதங்களையும் ௮பிமானத் 

தையும் பொறுத்து மேல்வேலை கொடுக்கப்படன்றது, ஆசவே, 

௮ந்த மோரியன்மேல் நான் பகஷமாயிருக்க ஏதாவது நியாயமிருச்ற 

சாகென்று நீயே ஆலோடுத்துப் பாரப்பா, 
  ented   

காஷஸிஃயா பிபயான்காவை வைப்பாட்டியாகச் கொண்டிருத்தலைக் 

 Bhs@er og. 
is ame 
ம oe      

ர் ஒருவிச மேலுடை ; ரோம குடி.யாட்சியங்க ததினர் தரித்து வரத. 

peor g sar பரிபாலன சபையார் தரிக்கும் உடையாதலின், Slot Frat EHS 

ரும். ய/,சி,சமூறை யறியாமைக்கும் குறிப்பாகக் கூறப்பட்ட ௪. 

ஒதெல்லோ, $ காஸியோ, || போரில் விருதக்கொடி. பிழி.ப்ப௦
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ராட :--சானானால் அவனிடம் வே£லபார்க்கமாட்டேன், 

டயா :---சற்றுப் பொறு, ௮ப்பா, பொறு ; நான் ௮வனை விடா 

இருப்பதெல்லாம் சமயம் பார்த்து என் சேஷ்டையைக் காட்டும்பொ 
ருட்டே. : நாம் எல்லாரும் எஜமானரா யிருத்தலும் முடியாது, எல்லா 

எஜமானரிடத்திலும் உண்மையுடன் சேவிப்பதும் மூடியாது ; தம் 

எஜமானரின் சுமைக் கழுதைகளைப்போல, கேவலம்  தவனத்துச்கா 

கமாத்திமே சம் இழிவான அடிமைச்சனதச்தை மிகவும் அபிமாநித் 

துத் தம் காலத்தைச் தொலைக்கும் முட்டுப்பணியும் மூட ஊழியச்கா 

ரர் ௮சேகரை நீ பார்ப்பாய் ; இவர்கள் வயதானவுடன் வே£லயினின் 

றும் தள்ளப்படுகிறார்கள் ; இப்போரச்கொத்த வெள்ளைத் தன வேலைச் 

காரரைச் சாட்டையடியடி.த்தாலும் சகும். வேலைக் கடமையின் தோற் 

றங்களிலும் பாவனைகளிலும் சோந்தவர்சளாய்த், தங்கள் சுவரன்மை 

யிலேயே கருத்தாகவிருந்து, எஜமானருச்குத் தொண்டுபுரிவதுபோல் 
நடித் துக்காட்டி, அவர்கள் சூலமாய் நன்றாய்ச் செழித்துத் தங்கள் 

வாய்க்கால்களைப் பெருக்கெகொண்டுவிட்டபின், சுவாதிகாரிகளாகி 

விடும் வேறு ல வேலைக்காரரும் உண்டு; இந்தப்' பயல்கள்தான் 
சிறித நெஞ்சுச் துணிவுள்ளவர்கள். நானும் இப்படிப்பட்டவனே. 

ன்னெனின், கேள், 8 ராடரிகோ வென்பதுண்மையாயின், நான் pile 

மோரியனாயிருந்சால், இயாகோவா யிருக்கமாட்டேன்* என்பது இண். 

ணம். அவனைப் பின்பற்றுவதில் என் சுயரயத்தைத்தான் பின்பற்று 

றேன், அன்புக்கும் கடமைக்குமன்றி, ௮ப்படிப்போல நடித்து, என் 
சொந்தச் காரியத் தன்பொருட்டே மான் அவனைப் பின்பற்றுகிறேனெ 

ன்பதற்குக் கடவுளே சாக்ஷி: என் இருதயத்தின் சுபாவ வடிவையும் 

அ௮ந்தரங்கவெண்ணங்களையும் என் வெளிப்படையான ஈட்படிக்கைக 

ளும் மரியாதையான ஒழுக்கமும் உள்ளபடி. வெளியிட்டால், அதன் 

பின் ௮இி£க்கரத்தில், சாச்கை கொத்தும்படி, யென் இருதயத்தைப் 

பெயர்த் துக கைமேல் வைத்துக்கொள்ளவும் செய்வேன் :1 நான் காண 

ப்படுகறபடி, உண்மையிலில்$ல. 
  sepa amen கைிப்ய   

இப்பொழுதொழுகுவஅபோல் ஒழுசமாட்டேனென்பது கருத்து. 

பின் கூழியவிசமாய் ஈடக்கமாட்டேனென்பது எவ்வளவு உறுதியோ 

ெவ்வளவ மூன் கூறியபடியும் உள்ளும் புறமும் ஓக்ச ஈடச்சமாட்டே 
னென்பது மெய்யே.
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ராட:--இவ்வாது* நவல்* சங்கதியை முடிச் தக்கொண்டால், 

அச்சத் சடிச்த உதடுகள்: என்ன நிறை செல்வத்தை யடைகின்றன ! 

இய :--- அவள் தசப்பனைச கூவியயெழுப்!3 : gare பின்றொ 

டர்ந்து. அவன் களிப்பில் நருசிடு, தெருச்செருவாய் அவனைச் தூற்று) 

அவன் உறவினரைக் கோபமஷூட்டிக் சேன்குடிப்பவன் சுகத்தை ஈக 

கள் கெடுப்பதுபோல் அவ் ௬௧7 ஐுபவசிதுக்கு இடையூறுகள் உண் 

டாக்கு: அவண் சக்ரோஷம் சச்தோஷமாகவேயிருப்பினும், உன்னா 

லாண உபத்ரெவங்களைச் செய்து அதை நிறங்ருன்றச்செய். 

ராட:--இ௫சான் அவள் சகப்பன் வீடு: கான் உரச்துச் கூவ 

வேண். 

இயா :--பசசெய்: ஜனாகரமான ஈகரங்களில் அஜாக்கிரசையினால் 

இராக்காலத்தில் நெருப்புப் பற்றியசைக் ஈண்டு ஈடுக்குற்ற பயங்கர 

மான தொணியோடு கூக்குரவீடுவ போல் கூவு, 

WL. rsh" Gor, Gp ப்ரபா. விமியா ! O77 a1 ag) eum பிரபுவே! ஓ! 

பா விழித் துக்ப்காள் ஸம் என்ன, ஓ ப்ரபான்ஹிமயா! 

AGA een இருட கள் ! அருடர்கள் | உம் லிட்டையம் மகளையும் 

பணப்பைகளையும் பார்,* துச்சொள்ளும் ! அிருடாகள் ! சிருட கள் ! 

[மேண்ம!! தில் ஒரு பலகணியின் கண் ப்ரபான் வியோ 
u > ஐ தோன்றுகறர்.] 

ப்ரபா :-- இதப் பயங்காமான கூப்பாட்டுக்கு என்ன கரணம்? 

அங்கென்ன விசேஷம் f 

நாட :--ப்ரபோ! தங்கள் குடும்பச்ஈார் எல்லாரும் ₹.ள்ளேயிருக் 

இருர்களோ * 

ஓயா கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கின்றனயோ ? 
ஙு ் . 6 . உ. ச ௪ ச் [த 

ப்ரபா:--ஏன், எதற்காகக் கேட்கின்றீர்கள் ? 

Clan GY LQ. 2 LD (60) 50) 2 we ofl sB Sitch FL FEL! hi, 

ஒத்தி ம லா, 

BQO Ba sve பமாரிய சாதியன் என்பைத நிர்திக்த, 

$ லூ0 வேலர் 
ஞர்
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ஓயா :--ஐயா, சச்தியமாகவே, நீர் கொள்ளைகொடுத்.தவிட் 

மர்; மானங்காகச்கும்படி மேலுடையைத் தரித்துக்கொள்ளும்,* உம் 

முடைய நெஞ்சிடிந்துவிட்டது ; பாதி ஆத்மாவைப் பறிகொடுத்து 

விட்டீர் ; இப்பொழு, இப்பொழுசே, இந்த நிமிஷச்திலேயே, களம் 

பும், செம்பும்; குறட்டைவிட்டுறங்கும் ஈகரவாசிகளை மணிகுலுக்கி 

யெழுப்பும் ; கிளம்பும் என்கிறேனே ! 

ப்ரபா :--என்ன ! நீங்கள் மதியிழர்சீர்களா 1 

ராட :--மகா கவுரவ ப்ரடோ! என் கு.ரலையறிவீர்களோ ? 

ப்ரபா :--நானறியேன் ; நீயா? 

ராட :--என் பெயர் ராடரிகோ, 

ப்ரபா :--அதற்காக1 உன் வரவை யதிகம் வெறுக்கின்றேன், 
என் வீட்வொயிலில் அடிக்கடி வர. உபத்திரவம் செய்யாதேயென்று 

யானுனக்கு ஆஞ்ஞாபித்திருக்கன்றேன் ; என் புதல்வி உனச்சன் 

றென்று யான் ஒளிப்பின்றி வெளிப்படையாய்க் கூறியதை 8 கேட்டி 

ருக்இருய் ; இங்கனமிருக்க, இப்பொழுது, விலாப்புடைக்கச் இன்று 

குடித்து வெறியாகி மதிமயங்கித் ௪சிந்சையுடன் என்னைத் தொந்த 

ரைசெய்யச் துணிர்து வா இருக்கின் நனை, 

ராட:--ஐயா, ஐயா, ஐயா 

ப்ரபா :--இசையுனக்குக் சசப்பாச்க என் ௮ண்மைக்கும் அந் 

தஸ்துக்கும் வலியுண்டென்பசை, நீ இடமாய் அறிந்கிருச்சல் வேண் 
டும். 

ராட :--ஈற்குண கனவானே, பொறுங்கள். 

ப்ரபா :--கொள்ளைப்பேச்சென்ன 1! இது வெஙிஸ் நகரம்; என் 
இல்லம் காட்டு மடமன்றே. 

ராட:--மகாகனம்பொருக்திய ப்ரபான்ஷியோ ! கபடமில்லாம 
லும டலலெண்ணத்தோடுமே கான் தங்களிடம் வந்திருக்க. 

  

இயா:--ஐயா, சத்தியமாகவே, கடவுளை வழிபடச்சொல்லிப் 

பிசா போதித்தால், கூறுவது பைசாசமென்று, அவ்வாறு செய்யாத 
ine eit reer cain யடி அள. 

நித்திரை நடுவே இடரென்றெழுந்து. ஒத்ததால் வர் -சரியானபழு. 
ஆடை தரித்திருச்கவில்லை, 

ர ௮ந்தப் பெயர் உ௱டமைக்காக,
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வாகளின்:. நீசொருவர்போலும். நாங்கள் உமக்குசவிசெய்ய வர்ிருச் 

தும், நாங்கள் வம்பர்களென்று நீர் நினைப்பதால், உம்மகளையொரு 

பார்பரி* தேசத்துக் குதிரைக்கு*. கட்டிக்கொடுக்க உடன்படுகிறீர், ௨ம் 

முடைய டேர் போ்த்திகளும் சர்ச இியாரும் பரியினமாகிக் கனைப்ப 
அமக்குச் சம்மதம். ் 

ப்ரபா:--எந்ச ஊத்சைவாய்ப் பதரடா நீ? 

டயா ஐயா, நான் உமக்கு இதைச் சொல்லவக் தவன் ; உம்மு 
டைய மகளும் மோரியனும்: 

ப்ரபா நீயொரு பாதகனே. 

ஓயா :--நீரோ, ஒரு--மர்.இரக்இழயர்.1. 

ப்ரபா :--உன்னையானறிவேன், ராடரிகோ ; இதற்கு நீதான் 
உத்தரவா. 

. ராட:-ஐயா, எதற்கும் உத்தரவாதஞ் செய்கிறேன். தயைசெ 

ய்து கேளுங்கள் ; தங்கள் ௮ழகஏய மகள், காவலாளிகளும் கண்ணய 

ரும் இரண்டுங்கெட்ட வேளையாகிய இந்த இராப்பொழுஇிலே, சாசா 

ணச் கூலியாளாகிய ஒரு சோணிக்காரனே துணையாக,$ சாமவெறி 

கொண்ட ஒரு மோரியனுடைய முரட்டு அலிங்கனச்துக்குக் கொண் 
டுடோகப்பட்டி ருப்பது தங்களுக்குச் தெரிர்திருந்தால், தாங்கள் அதற் 

குச் சச்தோஷமாயும் மனப்பூர்வமாயும் உடன்பட்டிருப்பதாக எங்களுக் 

குச் சிறிது வெளியாகிறபடி (உண்மையாகவே) உடன்பட்டிருக்தால், 
காங்கள் தங்களுக்கு அவமதிப்பான தீங்குகளைச் துணிந்து ew sais 

ளாகிரோம். தங்களுக்கு இது தெரிர்கிராவிட்டாலோ, தாங்கள் எங்க 

'ளேக் சோபிப்பது தவறென்றே என் புத்திக்குத் தோன்றுகிறது, எல்லா 

மரியாதையையும் தவிர்ச்து, தங்கள் சவுரவத் துக்கெங்காதவாறு வீளை 

யாடிப் பரிகசப்பேனென்று எண்ணாசேயுங்கள், 

ஆப்பிரிக்சாசண்ட,ச்தில் ஒர் பாகம், 

* மோரிய ஜாதியானாகிய ஓசெல்லோவை நி.ந்தனையாகசீ குகிக்கின்ற௫.. 

* மந்திரக் இழவருக்குச் சாதாரண பு.த்தியிசாதென்றும், ஆதலால் அப் 
பெயசே இழிசன்மையதென்றும் இயாகோ இவ்வாறு கூறுகிறான். 

9 வெரில்ககரம். நீரிற் கட்டப்பட்டது; வீதிகள் கால்வாயகளாயிருப்ப 

தால் வண்டிகளுக்குப் பதிலாகத் தோணிகளே டோக்குவரவுக்கு உபயோகப் 

வடுத்தப்படுசின்றன,



களம். 1.) சாட்கம். 85 

தாங்கள் ௮நுமதி கொடுத்திராவிட்டால், தங்கள் wer, தீன் 

கடமை, அழகு, புத்தி, ஐசுவரியம் முதலிய எல்லாவற்றையும், இங்கும் 

எங்கும் நிலையின்றித் இரிந்தலையும் ஒரந்நியனிடம் ஒப்புவித்து, மிகவும் 
கடமை கடந்து ஈடந்இருக்கறாளென்று நான் மறுபடியுஞ் சொல்துஇ 
ேன், உடனே தங்களைத் திருப்திசெய்துகொள்ளுங்கள் ; தீன் அறை. 

யிலாவது தங்கள் வீட்டிலாவது அ வளிருப்பின், சங்களையில்விதம் எத் 
திய என்னை நியாயசண்டனைக்குட்படுத் தும்கள், 

ப்ரபா :--யாரங்சே ! சக்சமுச்சியைச் தட்டி க ெளிர்சம் பொரு 

தீ.த) எனக்கு ஒரு வர்த்தி கொடு ; என் ஜனங்களைச் கூப்பிடு; இந்த 

விபத்து என் சனவுபோலவேயிருச்சன் றத ; 3 ,இததற்குள்ளேயே 6 cords 

இல் பலமான ஈம்பிச்சையுண்டாய்விட்டத. வெளிச்சம் சொண்டுவா! 
வெளிச்சம் ! 

[மேனிலையில் மறைகிறார், | 

இயா :--வாழி!* நான் போசவேண்டும் ; இணியுன்னுடனிருர் 

தால் மோரியனுச்கெதிராகச் சாக்ஷி சொல்லவேண்டிவரும்; ௮து சரி 
யன்று, என். வேலைக்கடுச்ச துமன்று ; ஏனெனில், இதற்சாசத் தரைத் 

தனச்தார் அவனையெவ்வளவு சண்டிச் தாலும், உத் தியோசத்சைவிட்டு 
கீச்சச் துணியார் என்பதை கானறிவேன். இப்பொழுசே நிகழும் 

ஸைப்ரஸ் யுத்தங்களுக்குப் பிரபலமான காரணங்களால் அவன் சப் 

பலே ற ஆயத்தமாயிருக்கிறான் ; அவ்யுச்தத்தில் துரைத்தன காரி 

யத்தை ஈடத்தி நிறைவேற்ற, அவனை ப்போல் தேர்க்த சமர்த்தன் ஒரு 

வனுமே யவர்களிடமில்லை, இது காரணமாக, ஈரகவேதனையை வெழ் 

ப்பதுபோல் அவனை வெறுப்பினும், சற்சால ஜீவனார்த்தமாச, சான் 

பக்ஷபாவனையையும்1 அடையாளத்தையும் காட்டவேண்டியிருக்கற த 
ஆனால், Hg கேவலம் பார்வைச்குமட்டுமே. அவனை உறுதியாய்க் சண் 
டுபிடிச்கவேண்மோனால், எழுப்பித்திரட்டிய தேடு கூட்டத்தை! ம் 
புக்குறி'1க்கு அழை,த்துவா ; சான் அங்சேயவனுடனிருப்பேன், போய் 
வருகிறேன்.* (போதல்.) 
  

 சானுக்சோறும், பிரியுந்தோறும் லீரோப்பியர் கூறும் சில வழச்சச் 
சொற்களை சமயத்துக்கேற்ப மொழிபெயர்த்திருக்கோம், ட 

ர் பஷூமாயிருப்பதுபோல் ஈடித்தொழுகல், ப 

1 டெஸ்டிமோனாவை ஒதெல்லோ ஒளிதீதவைத்திருக்க ஓர் வீட்டின் 
பெயா.
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[கழே ட்்ரபான்ஷியோவும், கீவர்த்திகளுடன் 

வேவுகா.ரரும் தோன்றுதல். | 

ப்ரபா :--இச்$ீவினையிற் சந்தேகமேயில்லை: அவள் போயேவி 

ட்டாள் ; இனியென் இழிவுண்ட வாணாளில் நேரச்கூடியதெல்லாம் 

துன்பமே.* ராடரிசோ, நீ ௮வளையெங்கு கண்டாய்! ஐயோ தூர் 

அதிஷ்டப் பெண்ணே!--மோரியனோடென்றா சொல்கன்றாய்! யா 

வரே தந்தையாயிருப்பர்!--அவள்கானென்று எங்ஙகனமறிர் தனை ? 

த ! அவளென்னை நினைப்பரியவண்ணம் வஞ்௫க்கின்றாள் !--உன்னிடத் 
தில் என்னசொன்னாள் 1--இன்னும் சல £வர்த்திகள் கொண்டுவாருங 

கள்; என்னுறவினரையெல்லாம் எழுப்புமின்,--அவர்கள் விவாகமுடி 

இருக்குமென நினைக்கின்றனையா 1 

ராட:--மெய்யாகவே, விவாகமாயிற்றென்றே யெண்ணுகிறேன், 

ப்ரபா :--ஐயோ தெய்வமே ! அவள் எங்கனம் வெளிப்பட்டாள் ? 
ஐயோ இரத்தசத்துரோகமே!--தர்தைகாள் ! இனி உங்கள் புதல்விமார் 

வெளியொழுக்கதச்தைக்கொண்டு, அவர்கள் மனங்களை நீங்களுணர்ந்த 

தாக ஈம்பாதீர்கள்--இளமையையும் கன்னிப் பருவத்சையும் கெடுக்க. 

வல்ல மந். திரங்களுளவன்றோ ? அப்படிப்பட்ட விஷயங்களைப்பற்றி நீ 
வா௫ித்சதில்லையா, ராடரிசோ ? 

ராட :--௮ம், ஐயா, நான் வாச் துத்சானிருக்கிறேன். 

ப்ரபா :-4-என் சகோதரனைச் 1 கூப்பிடு, -ஐயோ நீயாவத। அவ 

ளைக் கல்யாணஞ் செய்துகொண்டாயில்லையே !--இலர் ஒருவழி, சலா 

வேறுவழி,--௮அவளையும் மோரியனையும் எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம், 

உனக்குத் தெரியுமா? 

ராட:---தாங்கள் தயைசெய்து நல்ல காவலாளிகள் சேர்த்துக் 

கொண்டு என்னுடன் சென்றால், ௮வனை சான் கண்டுபிடிச்கச்கூடு 

மென்றெண்ணுகிறேன். 
  

* உண்மை தெரிரக்தவுடன், கம்மகளுறக்கூடிய தன்புக்கு வருந்தாத 

திீம்பொருட்டே கிலேசமுறுஇன்றனர் : இவர் தச்ஈயக சருத்தனசே, 

1 கரேவியானோ,
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ப்ரபா :--தயைசெய்து வழிகாட்டிச் செல், ஒவ்வொரு வீட்டுக் 
காரரையும் கூப்பிடுவேன் ; ௮கசேகமாச எல்லா வீடுகளிலும் என்னதி 
காரஞ் செல்லும்.--யாரங்கே ! ஆயுதங்கள் கொண்டுவாருங்கள் ! இசாச் 

கால்த்துச்குரிய உத்தியோகஸ்தர் சிலரை யெழுப்புமின்,-- 

நட, ஈல்ல ராடரிகோ:---உ௨ன் சரமத்துக்குத்தக்கவாறு (பிரதியுப 
காரம்) செய்வேன், 

[யாவரும் போதல்.] 

இரண்டாங்களம் :* வெகிலஸ்--வேழொரு விதி, 

(காலம்: இரவு.) 

| ஒதெல்லோவும், இயாகோவும், இவர்த்தகளுடன் 

ஏவலரும் பிரவேசித்தல். ] 
டயா :--யுத்தத்தொழிலில் கான் மனிதர்களைச் சொன்றிருந்தும், 

லன்மச்சிர்தையுடன் முன் சூழ்ந்து ஒரு சொலைசெய்ய மனச்சாகஷி 

சிறிதும் ஒவ்வவில்லை, சிலவேளைகளில் எனக்கு ஈன்மை பயச்சச்கூடிய 

-மனக்கொடுமை, என்னிடமில்லை, ஒன்பது, பத்துத்தரம் ௮௨ரை* 
யிங்கு விலாவிலே குத்த நினைத்தேன். 

ஒதேல :-- (அப்படியொன்றும் நேரிடாது) இப்பொழுதுள்ள 

நிலைமையே உ௫தமானது. 1 

டுயா :---அ.தில்லை, ௮வர் தாறுமாறாக உளறினார்.ஊசக்களைப்பற்றி 
அவமரியாதையாகவும், துடுக்காகவும் பே௫னார் ; “ இவையெல்லாம் 

கேட்க, எனச்குள்ள சொற்ப பயபக்தியுடன் என்னாற் பொறுப்பதரி 

தாய்விட்டது. இதுகிற்க; ஐயா, தங்கள் கல்யாணம் மூடி.ந் துவிட்ட 

தோ இல்லையோ, சற்றுத் தயைசெய்து சொல்லுங்கள் ; ஏனெனில், 

இத நிச்சயமே : ௮ர்தப் பிரபு மிகவும் (ஜனங்களால்) கே௫க்சப்பட்ட 
  

* ராடரிகோவைவிட்டுப் பிரிர்,த இயாகோ, ஓகெல்லோவிருச்தவிடம் 
வர்தடைக்தஉடன் he ip Gar mg. 

* ப்ரபான்ஷியோவை ; ராடரிகோவை யென்பாருமுளர், 

ஆ BLD BTL. BS SAU முதல் முதல் பேசுவது இது: இதன் மூலமா 
அவன் மனவமைதியையும், அடக்கத்தையம் குறிப்பிக்க்றுர் கவி,
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ai; துரைத்தனத் gsioamBw Cysgea செல்வாக்குள்ளவர் 
அவர் தங்களை விலக்இவிவோர் ; அல்லத, சட்டப்படி. தங்களுச்செவ் 

வளவு தடையும் துன்பமும் இழைச்சக்கூடுமோ, அவ்வளவும் தம்மதி 

கா.ர பலத்துக்கு எட்டி யமட்டும் செய்வார். 

ஒதேல் :--௮வர் பகைமையைச் செலுத்தட்டும். நான் துரைத் 

தீனத்.துக்குப் புரிந்துள்ள ஊழியங்கள் ௮வர் முறையீடுகளையெல்லாம் 

நாவடக்டுவிடும். தற்புகழ்ச்சி சவரவகுணமென்றேற்படும் சமயத்தில் 
நான் வெளிப்படுச் வேன் : நான் சங்கவாசனத்திருந்தவர் வம்சத்தில் 

பிறந்தவனென்பதை இன்னும் யாரும் அறியார்; என் யோக்கியதை 

யும், இப்பொழுது நான் அடைந்திருக்கும் பெரும்பதவியுடன் சமத்து 

வமாக ௮ளவளாவத்தக்கதேயன்றித் தலை வணங்கும்படி தாழ்ந்த 

தன்று, கான் சொல்வதைத் தெரிந்துகொள், இயாகோ: உயர்குல 

டெஸ்டிமோனாவினமேல் எனக்குக் காதல்மட்டும் இல்லாவிடின், குடும் 

பப்பற்றில்லாத என் சர்வ சுதந்தர பிரமசாரிய நிலைமையைக் கடல 

எவு ஐசுவரியம் இடைப்பினும், நான் இவ்வாறு வரைகோலிச் சிறை 
யிடமாட்டேன். ௮ஃதென்ன, கோக்கு! அதோ வருகின்ற வெளிச் 

சங்கள் என்ன 

டயா :--அவர்கள்தான், எழுப்பப்பட்ட தகப்பனும் ௮வர் ACs 

இதர்களாம்: நீங்கள் உள்ளே போவதே உத்தமம், 

- ஒதேல:-யானோ போவேன் ? மான் (அவர்கள் கையில்) gar 
படவேவேண்டும் : என் லமும், தகுதியும், மாசற்ற கெஞ்சமும் கான் 

செய்தது குற்றமல்லவென்று நிரூபிக்கும், அவர்கள் சானா ௮௮. 

டூயா :--ஜேஈஸ்* ஆணை ! ௮அவர்களல்லவென்று எண்ணாடுறேன். 

[ தீவர்த்திகளுடன் காஸியோவும் சில 

உத்தியோகஸ்தரும் வருதல். | | 

'தல்:-ட்யூக்கன் வேவுகாரரும் என் உபசேனுபதியும்.-ஈண் 
பார்காள் ! இவ்விரவு உங்களுக்கு ஈல்லதாகட்டும் ! சமாசாரம் என்ன ? 

உரோம. ரால் தொழப்பட்டுவர்ச இருமுகத் தேவதையொன்றின் 

பெயர், இருமன ஈயவஞ்சகனாயெ இயாகோ சத்தியஞ்செய்தம்கூ ஏம். 

தெய்வமே,
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காஸி:--சேனாபஇ! ட்யூக் தங்களுக்கு வந்தனமளித்து, இர்த 

நிமிஷமே, அதி$ீவிர அவச.ரமாய்த் தங்களைக் காண விரும்புகிரூர், 

ஒதேல் :--சங்கதி யென்னவென்றெண்ணுகிருய் ! 

காஸி :--ஸைப்ரஹிலிருர் து தெரியவக்ச ஏதோ விஷயம்போ 

லும். ௮து சிறிது அவசரமான காரியம் ; போர்க்சப்பல்களிலிருர் து ஒரு 

வன்பின் ஒருவனாகப் பன்னிரண்டு தூதர்கள் இன்றிரவு தொடர்ந்து 

வந்.இருக்வெறனர் ; மக.திரக் இழவரில் அகேகர் எழுப்பப்பட்டு, இதற்கு 

முன்னமே ட்யூச் அரண்மனையில் சபைகூடிவிட்டது. தங்களை அவசர 

மாய் ௮ழைச்திருக்களுர்கள். தங்கள் வாசஸ்தலத்தில் ௮சப்படாமை 

யால்), துரைத்தனச்சங்கத்தார் தங்களைத் தேடிப்பிடிக்க, மூவரைத் 

சீனித்சனியாக அனுப்பியிருக்களுர்கள், 

ஒதேல் :--நீயே என்னை முசலிற் கண்டு பிடித்தது ஈலமாயிற்று ; 
இங்கு வீட்டில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு உன்னுடன் 

வந்துவிடுதிேன், 

[போகிறான்.] : 

காஸி:-- துவஜதாரி! இங்கேயிவர் என்னசெய்இருர் ? * 

ஓயா --மெய்யாகவே, இன்றிரவு ஒரு பெரிய நிலக்சப்பல் பிடித் 

திருக்களர். ௮த சட்டப்படியவருக்குத் தங்வெட்டால், பின்பவருக்கு 

வேண்டியதொன்றுமிரா த. + 

காஸி :---நீ சொல்வது தெரியவில்லை. 

ஓயா :---௮வர் விவாகம் செய்துவிட்டார், 

காஸூ :--யாரை ! 

[ஒதெல்லோ திரும்பி வருதல். 

இயா :--யாரையா,--வாருங்கள், தலைவசே, போவோமா ? 

ஒதேல :--இதோ வந்துவிட்டேன். 
    

காஸியோ முழுதும் ௮றிர்தவனேயாயிலும் சனக்குச் தெரியுமென்று 

இயாகோ சந்தேகயொதவண்ணமும், இயாகோவுக்குச் தெறிச்சது எவ்வளவெ 

ன்ற.றியும்வண்ணமும், இவ்வாறு பேசி 3 மும்பார்க்இருன், 

ஒரு குறைவுமிராது,
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காஸி :--சங்களைச் தேட இதொ வேறொரு கூட்டத்தார் வருக 
pre, 

டுயா :--அது ப்ரபான்ஷியோ ;--சேனாபதி, என் புத்தியைச் 

சற்றுச் கேரங்கள் ) ௮வர் கெட்டவெண்ணத்துடன் வருஇளூர், 

| பரபான்ஷியோவும், ராடரிகோவும், Baur 8 Bison 

ஆடிதங்சஞடன் உசநியோகஸ்தரும் வருதல், ] 

ஒதெல் :--அசரா 1 சில் ௮ங்சே ! 

ராட :--ப்ரபோ! அவன்தான் மோரியன், 

ப்ரபா :--(வெட்டிச்) சீழே விழுத்துங்கள் திருடனை ! 

| இருபக்கததாரும் வாள்களையுருவுகிறார்கள். | 

இயா :--ஏ ராடரிகோ! வா அப்பா, நீயும் கானும் ஒரு கை 

பார்ப்போம். * 

ஒதேல :--பனியினால் துருப்பிடித்துவிடாமல், உங்கள் பளப 
பளப்பான வாள்களை உறைகளிவிடுங்கள், கற்குண ப்ரபோ! தங்கள் 

ஆயுதங்களாற் பார்க்கணும், தங்கள் மூப்பினால் என்னை யதிகமாக. 

ஏவல்கொளலாம். 

ப்ரபா :--அடே கெட்ட இருடா ! என் மகளை யெங்கு ஒளித்து 

வைத்திருக்கின்றாய் ? மகா பாபியாகிய நீ, அவளை மர்திரங்களால் 

மயச்இிவிட்டாய் ; ௮வளோ மேன்மையும் அழகும் செளடாக்கயெமும் 
நிறைர்த கந்கிகை ; விவாசச் துச்குச் சிறிதும் இணங்காத , எங்கள் 

சுவதேச,த் தாரில் செல்வம் நிறைந்த எழிலிளங் குமரரையெல்லாம் 

வெறுத்து விலக்யெவள் ;யுத்தி புத்தி அநுபவத்துக்கசைய எப்படி. 

அலோரித்துப் பார்க்னொெம், இச்தன்மையினள், மக் திரத்தளைகளால் 

மதியழிந், தி கட்டுண்டி.ரு4்.தாலொழிய, யாவரும் பரிக௫க்கும்படி த் தன் 
eR mT eT AAR ஏ. ஒஸ் வதை ஸூ 

  

  

சனக்கும் ராடரிகோவக்கும் பகையென்று ஒதெல்லோ நினைக்துகொ 

ளும் பொருட்டும், வேண்டியபொழுகெல்லாம் சனக்குப் பணக்சொடுப்ப 

வன் ஒருவேளை தற்செயலாய்ச் சண்டையில் மடிந்துபோகாமலும், இவ் 

வாறு இயாகோ துவக்கத்திலேயே சாடரிகோவைச் சனியாய்ப் பிரித்த 

விடுகிறான்.
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காவல் கடர்தோடிச்சென்று, களிப்பின்றி ௮ச்சத்தையே தரக்கூடிய 

உன் கறுப்புக்கடாலிங்கனத்துச்கு ஒரு பொழுதும் உட்பட்டிருச் 

கவே மாட்டாள் என்பது தெரி௫ஏன்றது. நீ அவள்மேல் கெட்ட மர் 

இரங்களைப் ப. ரயோடுத்து, மன நிலையைத் சளர்வுறுத்தும் மருத்தீட் 
ஓனாலோ, சாதுப் பொருள்களாலோ௮வள் மூ.இிரா இளம்பருவத்தைக் 

கெடுத்திருக்கன்றாய் என்பது புத்திக்குச் தெளிவாய்த் தெரியவில்லை 

பாலென்று உலகமே அலோ?ிச்து கியாயஞ் சொல்லட்டும், --- எப் 

படிப்பார்ச்சாலும் ௮திற் சச்சேசமில்லை ; ௮2 புசி.ிச்கொ.2ச,சாச 

௮ம், வெளிப்பொருளாகவுமே யிருக்கனெறது. அகையினால், சட்டக் 

களால் சவிர்ச்சப்பட்டனவும், ஆதாரமில்லாசனவமான தொழில்களை 

அப்பியசித்து உலகைக் கெடுக்கும் ஒருவனாக, நானுனனைக் குற்றஞ் 

sus eg Gore nor; இவனைப் பிடியுங்கள் ; இிருகியெகிர்ச்தால், இவ 
னுக்கு நேரிடக்கூடும் சேசச்தை யெண்ணாது அடக்குங்கள் 

ஒநேல :--என்னைச்சார்ர் தவர்கள், மற்றவர்கள், இருவரும் கை 

நீட்டாதேயுங்கள், கலகஞ்செய்வது தகுதியென்று கான் எண்ணி 

னால், அதற்கு ஒருவர் தூண்டுசல் எனக்கு வேண்டியிருக்திராது. தாங் 

கள் சார்த்திய இக்சக் குற்றத்துக்கு உச்தரவாகஞ்சொல்ல மான் எங்கு 

செல்லவேண்டும் ? 

ப்ரபா :--காலச்ரெமச்தில் இதற்கேற்ற சட்ட விசாரணை சொ 

டங்க உன்னைப் பிரதிவாதஞ்சொல்ல அழைக்கும்வரையும், சிறைச் 

சாலைக்குப் போசவேண்டும், 

ஒதேல் :--இதற்கு நான் €ழ்ப்படிர் து ஈடர்சாலென்ன 1! துரை 

தீதனச் காரியமாக என்னை உடனே தம்மிடம் ௮ழைச் துவரும்படி. 
இதோ என் பக்கத்தில் கிற்கும் வேவுகாரரையனுப்பியிருக்கும் ட்யூக் 

அதை யெப்படி யொப்புவார் ? 

முதல் உத்தியோகஸ்தன் :--மகா சண்ணியம்பொருந்திய ப்ர 

போ ! அத மெய்தான் ) ட்யூக், தரைத்தனச் சங்கத் தூடன் இருச் 

இருர், தங்கள் கனத்தையும் அழைத்துவர ஆள் போயிருக்குமென் 

ப.து நிச்சயம்,
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ப்ரபா:--எப்படி | இரவில் இந்த கேளையில், ட்யூக், FHSS gt. 

னிருக்கிறொரா | அவனைக் கொண்வொருங்கள் ; என் முறையீடு சாதா 

ரணமானதல்ல ; ட்யூக்கும் என் சோதர துரைத்தனச்தாரில் எவரும், 

இத்திமையை அவரவர்க்கு நோக்த தபோலவே நினைப்பார்களென்பது 

இண்ணம் ; ஏனெனின், இம்மாதிரியான ஈ௩டவடிச்சைகள் தடை 

யின்றி கடந்துகொண்டிருச்சால், அடிமைகளும் அஞ்ஞாணிசளும் 

ஈம் துரைச்சன பரிபாலகராய்விடுவார்கள். 

யாவரும் போதல். | 

மூன்றாங்களம்: வெகிஸ்--ஒரு சபாமண்டபம், 

(காலம் : வைகறை,) 

[டயூக்கும் துரைத்தனச் சங்கததகாரும் ஒரு 

(மேஜை யைச் சுற்றி வீற்றிருத்தல்; உத்தியோ 

கஸ்.தர் ஏவல்செய்து நிற்றல், | 

ட்யூக் :--இந்தச் சமாசாரங்கள் ஈம்பும்படி முன்பின் ஓத்திருக்க 
வில்லை. 

முதல் து, ௪:--அ௮வை ஏறுமாறாகவேயிருக்கின்றன. எனக்கு 

வந்த கிருபங்களில் நூற்றேழு மாக்கலங்களென்று எழு.இியிருக்கின் றது. 

ட்யூக் :--என் கடிதங்களில் நூற்றகாற்பசென்றிருக்இன்ற து. 

டூரண்டாம் து. ச :--என் கடிதங்களில் இருநாறென்றிருக்கின் 

றது. இம்மாதிரி விஷயங்கள், உத்தேசம்பற்றி யெழுதப்படுவதால், 

அவற்றில் அடிக்கடி விச்கியாசமிருக்கவேசெய்யும் ; ஆயினும், இந்நிரு 

டங்கள் குறித்சதொகையில் ஒத்இராவிட்டாலும், ஒரு தருக்க காவாய்ப் 

படைஸைப்ரஸை நோக்இச்செல்வதை, எல்லாம் உறு இப்படுத் துகின்றன. 

ட்யூக் :--ஆம், ௮ த ஆலோடக்கச்கூடியதே ; இத வித்தியாசம் 
சந்சேசத்தை விளைத்சாலும், முக்ய விஷயத் தில் பொய்யென்று கான் 

பயப்படாிருக்கவில்லை. 

மீகாமன் :--[ உட்புறத்தில்] என்ன ஓ! என்ன த! என்ன த! 

முதல் உத்தியோகஸ்தன் :--சப்பல்களிலிருந்து ஒரு தூதன்
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| ஒரு மீகாமன் பிரவேசித்தல். ] 

ட்யூக் :--இப்டொழுத--சங்சதியென்ன ? 

ம்காமன் : துருக்கர் கப்பற்படை ரோட்ஸ் தவை நோச்இப் 
போகிறது; ௮வ்வாறு துரைத்தனத்துக்கு, இங்கே தெரிவிக்கும்படி 
ஆஞ்சலோ பிரபு கட்டளையிட்டார். 

ட்யூக் :--இம்விதம் மாறியிருப்பதெப்படி ? 

மூதல து. ௪ :--எவ்வாறு லோடுத் துப்பார்த்தாலும் இப்படி.யிரு 

க்கருடீயாது) நாம் பொய் மோக்சங்கொள்ளும்படி செய்யப்படும் நடிப் 

பேயித. துருகீசகனுச்கு ஸைப்ரஸ் எ௨்வளவு முச்யெமென்பசையும் ; 

அது ஏமன்றி, ௮2 தருக்கனுக்கு ரோட்விலம் ௮௪ ௮வசியசமாயிருப் 

பதும் சவி, மோட்ஸைட்போல் பலமான கரவலாற் சூழப்டட்டி ராமலும், 

அதைட்போல் யுதீதசர்நசமாயின்றி, எளிதிற் பிடி படும்ப்டி. யிருப்பதை 
யும் நாம் அலோ?க்கன், தனக்குப் பிரதம முக்கயெமானசைச் கடைசி 

வரையுச் தாழ்க்கவிட்டுச், செயற்கெளிதாயும் பிரயோசனட்பவெசாயு 

முள்ள ஓர் முயற்சியைக் கைவிட்டுப், பீரயோசனமற்ற அபாயகரமான 
வோர் முயற்சியில் தலையிமெபடி,, தருக்கள் அவ்வளவு யுச்இயில்லா தவ 

னென்றெண்ண இடமில்லை. 

ட்யூக் :--ஆம், அவன் நோக்கம் ரோட்ஹின்மேலில்லை யென்பது 
நிச்சயமே. 

மூதல் உத்தி ;-இதோ இன்னும் சமாசாரம் வருகிறது. 

[ஒரு தூதன் பிரவேசித்தல். ] 

.... தூதன்;:--சவுரவ ப்£புக்களே ! கருணாநிதிகளே ! துருகீகர் ரோட் 

ஸ். தவை நோக்கு நேராக மரக்கலங்களையோட்டி, அங்கே மற்றொரு 

கப்பற்படையுடன் சேர்ர் துகொண்டார்கள், 

முதல் து. ௪:---ஆம், அப்படியே நினை ச்சேன்.--உன்- மதிப்ட்ல் 

எத்தனை கப்பல்களிருக்கும் ? 

தூதன் :--முப்பது பாய் கொண்டது; இப்பொழுது மறுபடியும் 

ஒளிப்பீன்றி ஸைப்ரஸை நோக்த்திரும்புகிறார்கள். உண்மையிலும் 
ஊக்கத்திலுஞ் றர்ச தங்கள் காரியஸ்தராகிய மண்டானோ பிரபு
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சம் வந்தனங்களை யளித்தத் தங்களுச்கு இதைத் தெரிவிச்சச்சொன் 

னார். தாங்கள் இதை ஈம்பும்படி பிரார்த்இக்கிறார், 

ட்யூக் :--.ஜசவே, ஸைப்ரஸுக்கே என்பது நிச்சயம், மார்க 

கஸ் லூக்இக்காஸ்* ஊரிவில்லையா ? 

மழதல்து.ச --௮வனிப்பொழுது பிளாரன்ஸ் நசரத்திலிருக் 
இரான், 

ட்யூக் உடனே வரச்சொல்லி அ.திதிவிரமாய் நமது கட்டளை 
அனு ப்புங்கள். 

முதல் து, ச:--இதோ ப்ரபான்ஷஹியோவும் மோரியலீரரும் வரு 
Boyt ser, 

| பரபான்ஷியோ, ஒகெல்லோ, இயாகோ, ராடரிகோ 

உக்தியோகஸ்தா, இவர்கள் பிரவேசித்தல். | 

ட்யூக் :--ஒசெல்லோ வீரரே ! பொதுவிரோதியாகிய துருக்கனை 

யெதிர்ச்ச, * உம்மை யுடனே நியமிக்கவேண்டியிருக்சின்ற து, 

ப ப்ரபான்்டியோவை Cora, | 

நான் உங்களைப்பார்க்கவில்லை ; கவுரவப்ரபோ ! உங்கள் வரவு 
கல்லகாகுக ; இன்றிரவு உங்கள் ஆலோசனையும் உதவியும் இல்லாமை 

ஒரு குறைவாகவே யிருந்தது. 

ப்ரபா :--நானும் அப்படியே தாங்களில்லாத குறையை யுண 
ர்ச்சேன், மஹாப்ரபோ ! பொறுத்தருஞங்கள் ) என் உத்தியோக 

மன்று, துரைதசனச் காரியங்களைச் செவியுற்ற தமன்று, நான் படுச்சை 

விட்டெழுக்கதற்குக் காரணம்; இப்பொழுதுள்ள் பொதுக்கவலை 
women =   
  

“ ளைபரஸ் இவைச் SITES NIMs அ௮துபவ ஞானத்தால் ஈன் 

கறிர்துள்ள ஒர் படைலீரன்போலும் ; ௮ வனோடளவளாவிச் சில விஷயங் 

களை.பறியும்பொருட்டு, ட்யூர் ௮வனுளனோ என்று வினவுகருர், 

வெகிஸ் ஈகரக் குடியாட்டும் துரைச்சனக்தார், சுவதேடிகளை முகீயெ 

தளகர்த்தராச நியமிக், ஒரு வேளை குடியாட்டியை யெதிர்த் தடச 

தாமே அரசராக முடிசூட்டிக்கொள்வாரென்றஞ்9, அச்சாட்டில் விசேஷச் 

செல்வாக்கில்லாத அச்கியரையே யத் சகைய Questar sho mass 

கம் குடியாட்ியை Cur dat sare
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பன்மனதிற் பற்றவுமில்லை; ஏனெனின், என் சொக்க வியாகுலம் 

தன் அளப்பரிய பெருமையாலும், அடங்காத உக்கிரத்தாலும், மற்றக் 

கவலைகளையெல்லாம் மேலிட்டு விழுங்கவிட்டுத் தானே யென் மனத் 

இல் கிறறந்திருக்கின்ற து. 

ட்யூக் :--ஏன், என்ன விசேஷம் ? 

ப்ரபா :--என் மகள் ! ஐயோ என் மகள் 

ட்யூக்தம் து. ச -—@. me sonent ? 

ப்ரபா :--அம், என்மட்டில் இற*சேவிட்டாள் ; சூநியக்காரரிடம் 

பெறப்பட்ட மந்திரங்களினாலும் மருந்துகளினாலும் ௮வள் கெடுக்சப் 

பட்டு, என்னிடச்.இனின்றும் திருடப்பட்டுக் கற்பழிவுண்டி ௬ஃகிறாள். 

குரு) பொறியூனம் முசலிய குறைவுகளொன்றுமிலலாஇருச்சு, 

சூரிய மந்தரவாசமின்றி, ஒருபொழுதும் இயற்கை நிலையிவ்வளஷ 
விபரீசமாகச் தவறியிருக்க முடியாது. 

ட்யூக் :--இவ்வாற துன்மார்க்கச்தில் உங்கள் மகளை மதிமயக் 

இப் புகுத்தி, உங்கள் காவலினின்றும் சடச.தியவன் எவனேயாயிலும், 

நீங்கள் சார்த்தங் குற்றச்துக்குட்பட்டவன் நம்முரிமை மகனேயாயி 
னும், ௮குக; அவனுக்கு உங்கள் அபிப்பி.ராயப்படி நீங்களே சட்டப் 

புத சசங்களில் ஏற்பட்ட கொர தண்டனையை விதிக்கலாம். 

ப்ரபா : --தங்கள் கனச்துக்கு வணங்கி வர்சனமளிக்கிறேன். 

இந்த மனிசன்சான், இக்க மோரியனே; துரைத்சன விஷயமாகத் 

தங்கள் அவசரக் கட்டளையால் இப்பொழுது இங்குவர்இருக்கும் 
இவனே, , 

ட்யூக்தம் து. ௪:--காங்கள் இதற்கு மிகவும் மனம்வருந் துன் 
ரோம். 

_ டீயூக்--[ஒதெல்லோவை நோக்கி] உம்முடைய பக்கத்தில் நீரி 

தற்கு என்னசொல்லக்கூடும் ? 

ப்ரபா ;--இது உண்மையே என்பதைச் தவிர வேழில்லை. 

ஒதேல்:--சர்வாதிகாரமும், ஆழர்ச சிதையும், கவுரவமும் பொ 

ருந்திய சனவான்களே! அ௮திகாம்பீரிய குணமும் சீலமும் வாய்ந்த என் 

அருமை இறைவர்களே ! இந்தக் Gyan water சான் கொண்டுடோய் 

விட்டது முற்றிலும் உண்மையே; நான் ௮வளை விவாசஞ்செய்தூ
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கொண்டதும் உண்மையே, என் குற்றச்தின் தலைப்பெல்லாம் இவ்வ 

வே; மேலில்லை; என் பேச்சோ முரட்டுத்சன்மையது; வாக்கு ஈய 

மும் சாதுரியமுமாகிய பாக்யெத்தை நான் பெற்றவனில்லை. ஏனெ 

னில், என் பு:பங்கள் ஏழாண்டுச் சசைப்பற்றுக்கொண்டது* முதல், 
இப்பொழுது வீணாகச் கழிந்த ஒன்பது மாசங்களுக்கு முன்வரையும்- 

இப்புயங்கள்-விழைர்துசெய்த முக்கியப் பிரவர்த்தியெல்லாம் கூடா 

ரங்களடித்ச போர்ச்சளத்திலேயே கிகழ்ர் சன, ஆகவே, சண்டை சச் 

சரவுகளைச்சார்ர்ச வீரச் செய்கைகளைத்சவிர, இப்பேருலக விஷயங் 

களைப்பற்றி சான் அதிகமாகப் பேசவும் முடியாது ; என் விஷயத்தை 

யிப்பொழுது கானே எடுத்துப் பேசுவதில் என் கக்ஷிக்கு ௮தி௧ ௮. 

கூலமூமிராது. ஆயினும், என் காதலின் விருத்தார் சமூழுவதையும் 

உள்ளபடி சிறிதும் மழுக்காது கூறி, என்மேற் குற்றஞ்சுமத்தப் 

பட்டபடி, என்ன மருத்திடுகள், என்ன வூய பந்தனங்கள், என்ன 

மஹாமந்திர சச்திகளைச்கொண்டு அவர் மகளது காதலைட்பெற்றேனென் : 

பதையும் வெளியிடுகிறேன் ; தாங்கள் தயைகூர்ர் தூ பொறுமையோடு 

கேட்கும்படி பிரார் த். இக்கிறேன். 

ப்ரபா :--கந்நிகையோ ஒரு காலத்திலும் துணிவுள்ளவளல்ல, 

தன்னைகீசகண்டே நாணுறுமளவு அச்சமும் அமைதியும் மடமும் பொருச் 

'இயவள் ; அப்படி.ப்பட்டவள், வயது, ஜகஈ பூமி, ௮ந்சஸ்து, ஒன்றுமே 

பொருத்தமில்லாதிருக்ச, தான் சண்ணெடுததுப்பார்க்கவுமே அஞ்சிய *: 

ஒன்றின்மேல் இயற்கை விரோதமாகக் காதலாக வேண்டுமா 

னால் 1-- எல்லா நற்குணமும் நிறைந் துள்ளவள், சகல இயற்சைப்பிரமா 
ணங்களுக்கும் மாறுபாடாக இவ்வாறு தவறியொழுகக் கூடுமென்று 

ஒப்புக்கொள்ளும் மதியூகம் ஊனமுள்ளதாகவும், மிககீ குறைபாடுள்ள 

தாகவுமே யிருத்தல்வேண்டும்; மகா தர்திரமுள்ள தூர்க்கருத் தியங் 
களே இப்படி நேர்ந்ததற்குச் காரணம் ; வேறு காரணங் கூறமுடியாது, 

ஆதலின், இரத்தத்தின் சுபாவத்தை மாற்றவல்ல மருச் துச்சேர்க்சை 

* எனக்கேழுவயதானதமுதல், 

* தன் காதலை மியுரவண்ணம் இவ்வாறு ஒகெல்லோவைசகாணவும 

அஞ்சுபவள்போல் ஈடித்து, டெஸ்டிமோனா தன் தந்தையை வஞ்சித்தாளெ 

Br UM Gy >, அதற்கு மோரியலும் உடர்தையாயிருக்சானென்பதையும் அறி 
இரோம்.
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களினாலேலும், இவ்விளைவுண் டாகும்படி. மந்திரிச்சப்பட்ட ஒள ஷதங 

களினாலேனும், அவன் அவள் மனத்தைத் திருப்பியிருக்கருனென்று 

நான் மறுபடியும் உறுதியாகச்சொல்லுஇறேன். 

ட்யூக்:--வற்புறுத்திக் கூறப்படும் வெறமொழி ருஜுவாகாதே ; 

அங்ஙனமிருக்கலாம் இங்ஙனமிருச்சலாமென்று சாதாரணமாய் ௮வரு 

க்கு விரோதமாக பூ௫ுத் துக்உறுவதைச் தவிர, வேறு ஒப்பக்கூடிய 

சக்க முகாந்இிரங்கள் வேண்டுமே. | ப 

முதல் து.ச — அதிருக்சட்டும் ; ஒதெல்லோ, நீர் சொல்லும்), 

இவ்விளங் கக்நிகையின் மனத்தை நேரல்லாசத வலாற்காரமான வழிக 

ளால் வசப்படுத்திச்கெடுத து, அவள் காதலை நீர் கொண்டீரா? ௮ன் 

றேல், மனத்தோடு மனமிசைக்து நீர் வேண்டிச்கொண்டதின்மேல், 

௮வள் இணங்ெளா ? 

ஒதேல்:-- அம்புச்குறி se ஆளனுப்பி யந்தச் சீமாட்டியை 

யிங்கு வரவழைச்ச வேண்டுகிறேன்; ௮வள் தரதை முன்னிலையில் 

என்னைப்பற்றி யவளே பேசட்டும்) அவள் வாக்குமூலத்தினால் என்மேற் 

குற்றமிருப்பதாக விளங்கினால், என்னிடம் வைத்திருக்கும் ஈம்பிக்கை 

யைத் துறந்து) என்னை வேலையினின்று நீச்குவதேயன்றி எனக்கு 

மரணசண்டனையும் விதிக்கலாம். - 

ட்யூக் டெஸ்டிமோனாவை யிங்கழைத் துவா. 

ஒதேல்:--துவஜதாரி, அவர்களைச் கூட்டிக்கொண்டுபோ ) அவ் 

விடம் உனக்கே நன்ருய்த்தெரியும், 

[இயாகோவும் வேவுகாரரும் போதல், | 

அவள் வரும்வரையும், என் பாவங்களைக் சடவுள் முனபு உண் 

மையாச ஒ.த்துச்கொள்வதுபோலவே, % இர்த ௮ழயெ சீமாட்டியின் 

காதலை யானும், என் காதலை அவளும் எவ்வாறு அ௮டைர்சோமென் 

பதை உள்ளபடி தங்கள் செவியுறச் கூறுகிறேன். 
ean ee ein) cement en மைய பவளிய அனைககைய வையக பல எட அ வணிக செலவை ta eerie யயர அ சைய வக்கம் னான என் 

*இிஸ்சவமதத்தில் ரோமன் காதோலிக் வகுப்பினர், குறித்த சாலல் 

களில் குருமுகமாகவும், கடவுள் சான்றாசவும் தல்கள் பாவங்களை வெளியி 

ட்டு வருந்தியும், பிராயச்9ித் தங்களைச் செய்தும் விமோசாம் பெற வேண்வெ௮ு 

வழக்கம்,
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ட்யூக் :--சொல்லும் ஒதெல்லோ. 

ஒதேல் :--௮வள் சந்தையென்மேற் பக்ஷமாயிருந்தார் ; அடிக் 

கடியென்னைத் தம் வீட்டுக்கழைத்தார்; ஆண்டாண்டாக என் வாணா 

ளின் விருத்தாந்தத்சையும், நான் சம்பக்தப்பட்ட சண்டைகள் முற்று 

கைகள் அபத்த சம்பத்துகளையும் சொல்லச்சொல்லிக் கேட்டார். 

பிள்ளைப்பருவம் தொடங்கி, அவர் வினவிய நிமிஷம்வரையும் நான் 

அதை விவரமாய்ச் சொன்னேன். அதில், பெருங்கேடான சம்பவங் 

களையும், நீரிலும் நிலத்திலும் நிகழ்ந்த பரிதாபமான விபத்துக்களையும், 

மூற்றுகைசெய்த கோட்டை மதில்களில், உடனே ட்.ராணஹார நேர 

க்கூடிய துவாரங்களினூடு நழைவ தில் மயிரளவு தப்பி உயிர் பிழைத் 

திவைகளையும், இறுமாப்புற்ற எதிரிகள் என்னைச் சிறைப்படுத்தி ௮டி 

மையாக விற்றதையும், அடிமையிணின்று மிண்டசையும், பின்பு 

செய்த பிரயாணத்தில் நடந் துகொண்டவிதசத்தையும், ௮ப்பிரயாணத் 

இல் கடந்த பெருங் குகைகளையும், பாழான பாலைவனங்களையும், கர 

டுமுரடான கற்சு.ரஙகங்களையும் பாறைகளையும், விண்ணுலகைச்தொ 

டும் இகெரங்களையுடைய குன்றுகளை!ும், ஒருவரையொருவர் தின்னும் 

நர பக்ஷிணிகளையும், தோள்களுக்குக் €ழாகத் சலைவளரும் மனிதரை 

யும்* பற்றிப் பேச நேர்ந்தது. இசைக் கேட்க டெஸ்டிமோனா வெகு 

பரபரப்புடன் விரும்புவாள் ; ஆனால் வீட்டுவேலையிணிமிச்சம் கான் 

கதைசொல்லும் இடம்விட்டு ௮வள் அடி ச்சடிட்போக நேரிடும்; அதைச் 

கூடிய சீக்கிரத்தில் முடித்துவிட்டுத் இரும்பிவர் த, என் வார்த் 

தைகளைப் பருகுவதுபோல் பே ரவாவுடன் செவிச்கொள்வாள் :--இதை 

நான் கண்டு, ஒரு தக்க சமயம் பார்த்துக்கொண்டேன் : முழுதும் கவ 

னமாகவின்றி, இங்கே சிறிது ௮ங்கே சிறிதாகமமட்டுமே தான் கேட்டிரு 

நத என் பிரயாண விருத்தாந்த முழுவதையும் தனக்கு விவரமாய்க் 

கூறவேண்டுமென்று மிக்க விருப்புடன் அவளேயென்னைப் பிரார்த் இக் 

கும்படிச் செய்தேன் ; ௮வள் வேண்டுகோளுக்கிசைந்தேன். என் இள 

மையிலே நான் அதுபவித்த இல அக்சகரமான விபத்துக்களைக் Cas 

பேதைமன டெல்டிமோனாவுக்கு அளப்பரிய ஆச்சரியத்தையும். தன் 

மேல் பரிதாபத்சையும் உண்டாக்குமாறு, ஒதெல்லோ, தான் கண்ணாம் சண் 

டவற்றைமாத்திரமின்றி ல கட்டுக்கசை விஷயங்களையும் சேர்,த்துப் புர௫” 

யிருக்கரானென்பது துலங்குகிறது,
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அவளுக்கு அடிக்கடி தானறியாமலே சண்ணீர்பெருகற்று, என் கதை 

முடியவே, அவள் என் கஷ்டங்களுக்காக அளப்பரிய பெருமூசீ 

செறிந்தாள் ; உண்மையாகவே, இது ஆச்சரியமானதே, மிக ஆச் 

சரியமானதே ; இது பரிதாபமானதே, மிகவும் பரிதாபமானதெ ; 

இதைக் சேளாஇிருந்தேனில்லையே ; ஆயினும், எனக்குக் கடவுள் 

இப்படி யொரு புருஷனையளிக்க விரும்புகிறேன் ' என்று வற்புறுத் 

இச் சொன்னாள் ; எனக்கு வந்தனமளித்சாள் ; என் Ceaser craven) 

ag இவள்மேற் காசல் கொண்டிருந்தால், என் கதையைச் சொ 

ல்ல அவனுக்கு நான் கற்றுக்கொடுகதுவிடமட்டும் பசேண்டுமென் 

றும், அதைக் கேட்டவுடன் தன் மனம் ௮வன் வயமா$விடமென்றும் 

சொன்னாள். நிந்தக் குறிப்பையுண்ரர் தகொண்டு, நான்,என் காதலை: 

வெளியிட்டேன். எனக்கு நேர்ந்த ௮பாயங்களின்பொருட்டு அவள் 

என்மேல் காதல் கொண்டாள் ; ௮வைகளின்பொருட்டு ௮வள் பட்ட 

பரிதாபத்துக்காக, நான் அவள்மேல் காதலானேன். நான் பிரயோ 

இத்த வசிய மந்திரமெல்லாம் இதுதான் ; இதோ அந்தச் சீமாட்டி 

வருஇறாள் ; ௮வளே சாக்ஷி சொல்லட்டும். | | 

[Qe avg Cunt @ ad, இயாகோவும், வேவுகாரரும் 

பிரவேசித்தல். ] 

ட்யூக் :--இந்தக் கதை என் மகள் மனத்தையும் சவர்ந் துவிடு 

மென்றே நினைச்சிறேன் :--ஈற்குண ப்ரபான்்ஹியோ, போனது போ 

கட்டும் ; ஈடந்துவிட்டதில் ஈல்லதையே கொள்ளும் ; முவறுங்கைசளி 

லும் முறிந்த ஆயுதங்களையடைய கை லொக்கியமென்றே உலகம் 

மதிக்கும். 

ப்ரபா :--தயைசெய்து ௮வள் என்ன சொல்கிறாள் கேரளம் 

கள். இந்தக் காதல் விஷயத்தில் தானே டாதி பிரவர்த்தித்தகாக அவன் 

ஓப்புச்சொண்டு, அதன்பின் ௮ந்த மனிதன்மேல் கான் குறைகூறி 
னால் என் தையில் இடி. விழட்டும் ! ௮ம்மா சீமாட்டி, இகங்சே அர ; 

இந்தப் பிரபுக்கள் சங்கத்தில் நீ யாருக்கு ௮.இிகமாகச் $ழ்ப்படிர்து 

நடக்சச் கடமைப்பட்டிருக்கறொயென்பது தெரிகிறதா 1! . 

டேஸ்டி :--சண்ணியமுள்ள சந்தையே, இங்கு என் கடமை 

(ஒரே த$லையாசவின்றி) பரிந்து காணுகறது, என் உயிருக்கும் வித்தி
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யாப்பியாசத் துக்கும் சான் உமக்குக் கடமைப்பட்டவள்; என் உயிர் 

வாழ்க்கையும் கல்விப்பயிற்சியும் உமக்கு மரியாதை செய்யும் முறையை 

எனக்குச் கற்பிக்கன்றன ; நீர் என் கடமைக்குரியவர்; இதுகாறும் 

கான் உம்முடைய மகளே: ஆனால் என் மணவாளர் இதோ இருக்கி 

ரர் ; தம் சந்தையிலும் உம்மையே அ௮.திசமாசச்கொண்டு என் தாயார் 

உமக்கு எவ்வளவு உரிமை பாராட்டினாரோ, அவ்வளவு உரிமை யா 

னும் என்னாசராகிய இர்ச மோரியருச்குச் செலுத்தலாமென்றெண்ணு 

இறேன்,* 

ப்ரபா :--உன்னைச் செய்வமே காச்க! என் வேலை முடிந்து 

விட்டது ப்ரபோ, சயைகூர்ந்து துரைத் சன வேலைகளிற் Irae 

யுங்கள் ; ஒரு குழக்தையைப்பெற்றெடுப்பதினும் சுவீகாரஞ்செய்து 

கொள்வதே ஈலமென்று தோன்றுகறது--ஏ மோரிய, இங்குவா : 

என் இஷ்டப்படியெனின், ஒருபொழுதும் என் மனதார உனக்இவ 

ளோக் கொடுக்கமாட்டேன் ) அனால், முன்னமே உன் கைவசமாய்விட் 

டபடியால், என் மனப்பூரணமாச உனக்கிவளை இதோ கொடுக்கிறேன். 

பெண்மணியே, உன் நடபடிக்கையைக் கண்_பின், எனக்கு வேறு 

குழந்தைகளில்லாமையைக் குறித்து ஆத்மபூவமாய்ச் சந்தோஷப்ப 

டுஇன்றேன் ; ஏனெனின், உன் துள்ளல் சேஷ்டையால், அவர்களைச் 

கொடூரமாய் நடச்திச் கழுத்தில் கட்டைகட்டிவைக்க* விரும்பியிருப் 

பேன், ப்ரபோ!* நான் சொல்லவேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாயி 

Pp 
டயூக் :--நானும் உங்களைப்போற் பேசு, இதச் காதலர்கள் உங் 

கள் நல்லபிப்பிராயத்தை ௮டையும்படிசெய்ய மூயலுறேன் : 

டெஸ்டிமோனா தன் தாயைக் குழவிப்பருவத்திலேயே இழர்தவளா 

க,ச்சோன்றுறெ௫ : ஆகவே, ௮வள் தந்தையே அவளுக்குத் தாயும் சகப்பனு 
மாசவிருக்த, தம் ஒரே மகளைச் செல்வமாக வளர்த்தூவக்தார், அத்தகைய 

திர்தையைத் தான் இவ்வாறு ஈட அயருறுதீதவதமன்றி, அவர் பொருட் 

டுச் சிறிதும் மனவருத்தப் படுபவளாகத்சோன்றவில்லை ; சம் சுகமே பெரிதா 
கச் கருதுவார் சன்மை இ௮, 

* மீறி டவாவண்ணம்; கஷ்டமாடுகளுக்குக் கட்டுவதுபோல்,
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(1) என்னுறுமோ என்றுழல்வார் தீர்வில் இடுச்சணுறில் 
பின்னுறுவதில்லை பிற. 

(2) உற்றொழிந்த தீங்குச் குளேதலே புத்திடரைப் 
பற்றி யிமுக்கும் பணி 

(3) வீணாமே ஊழ்ப்பறியும் கேடும், விழுமனத்து 
மாணப் பொறுமை வர, 

(4) களவுண்ட வன்௫ரிப்புச் கள்ளற் பறிப்பாம் 
விளைவிறுயர் தற்பறிப்பா மே. 

ப்ரபா :--(1) ஆயின் துருக்கன் அடைக ஸைப்.ரஸ் திவை 
போயிலசாக் கொண்டுசிறிப் போம், 

(2) போசனைகள் ஈன்கு பொறுப்பான அவையாற்றும் 

வேதனைகள் இல்லான்காண் மின். 

(3) போதனையும் வேதனையும் ஒக்கப் பொறுச்திவொன் 
மாதயர மேவியிடு வான், 

(4) இருமருங்கும் சார்வா யினிக்கும் கசக்கும் 
ஒருமருங்கே சாரா உரை. 

(5) கூற்றுச் கூற்றன்றியொரு கூற்றேனும் உட்புண்ணை 
ஆற்றியசைக் கேட்டிலே மால், 

(1) மேற்பரிகாரமில்லையெனில் துன்பத்தின் கரையைக்கண்ட தாகும், 
எங்கனமாகுமோவென்று எதிர்பார்த்திருர்ததில் உறம்குரிய கடுந்தீங்கே யுற்று 
விடுதலால், (3) சென்றுகழி6்,த தீங்குக்கு வருந்து தலே, புதிய தக்கை அழை 
த்.தற்கேற்ற வழி. (3) ஊழ்வலியால் கைவிட்டுக், சவறு வதைப் பொறுமை 
யால் ero grea Sear, (4) களவுகொடுத்தும் மனம்கோவாது சரிப்பவன், 

கள்ளன2த அகச்செருக்கைச் கவர்பவனாஇருன் $ பயனின்றித் தயருறுபவள் 
தின் மனரிஹைவையே சளவுசெய்கிறவனாஇருன். 

(1) இஃதண்மையாயின், பைபரல்தீவைத் அருக்கர் கைக்கொள்ளட் 
டும்; சாம் சும்மா திரித்திருந்து, இழவாதவராகிவிடுவோம். (2) தீங்கள் 
சுகதுக்கங்கள் சம்பர்சப்படாதவரையில் யாரும் தீத்தவம்பேசலாம், கேட்க 
“லாம். (9) ஆனால் மெய்யாகவே அயரமுற்று, அதையும் ௪௫,ச க்கொண்டு, 
தத். துவம்பேசுவாருக்கும் செவிகொடுத்துக்கொண் டி.ருப்பவர் டாடே கஷ்டம், 
(4) இத்சகைப 6சிமொழிகள் ஈரடியான பயுன்பயப்பவை : இனிச்சவும் 
செப்வன ; கசக்கவுஞ்செ.ப்வன. (5) பேச்சுக்கள் வெறும்பேச்சே ; கோவுண்ட 
உள்ளம் (செலிவழியாகக்கொண்ட) வெறும் போதனையால் ஆதியசென்று 
இதுகாறும் கேட்டதில்லை,
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தயைசெய்து துரைத்தன காரியங்களிற் பிரவேசியுங்கள், 

ட்யூக் :--மிகப்பலமான படையெடுப்டோடு துருச்சன் ஸைப 

ரஸை நோக்கிச் செல்கிறான் :--ஓதெல்லோ, அவ்வீடத்துக் காவற் 

படை... விவரம் உமக்கே சன்றாய்த்தெரியும் ; இப்பொழுது அங்குள்ள 

பிரதிரிதி அஇசெமர்த்சராயினுல், நற்பயன்விளைக்கும் வல்லமை மிக 

வாய்ந்த பொதுமதிப்புப்படி,, நீரே தச்சவரென்று வெளியாகின்றது. 

ஆதலின், இப்பொழுது நீர் புதிதாயடைக் தள்ள அதிஷ்டப்ரகாசத் 

தையெல்லாம்; கடினமும் கம்பலையுமே நிறைந்த இப்படையெடுப்புத் 

தலைமையை மேற்கொண்டு, சிறிது கறைப்படுச்திக்கொள்ளவேண்டும். 

ஒதேல் :--மஹாகனம்பொருந்திய சபைமீர்காள் ! தீக்கல்லினா. 
லும் எஸ்கனொலும் செய்த அமளிபோன்ற யுச்தப் பீ ரவர்த்தியான து, 

கடுமையான பழக்கத்தால், எனக்கு, மும்முறை கடைந்தெடுச்ச மென் 

வி மெல்லணையாய்விட்டது. வன்றொழில்களில் எனக்கு உற்சாக 

மும் இயல்பான குதூகலமும் உண்டாயிருப்பது மெய்யே : இப்பொ 

முது துருக்கரை எதிர்த்து நேரும் யுத்தங்களை£டத்த கான் ஒப்புக் 

கொள்கிறேன். ஆதலின் தங்கள் கனச்சை வந்.இத்து, என் மனையாட் 

டியின் தகுதிக்கும் வழக்கத் துக்கும் சக்கவண்ணம் இருப்பிடம் பரிச 

னமுதீலியவை நியமிக்க மிகவும் தாழ்மையாய் வேண்டிசக்கொள்க 
றேன். 

ட்யூக் :--உமக்குச் சம்மதமானால் ௮வள் தன் சகப்பஞார்வீட்டிலி 

ருக்கட்டும். . 

ப்ரபா :--எனக்கு அப்படிச் சம்மதமில்லை. 

ஒதேல் :--எனக்கும் சம்மதமில்லை. 

டேஸ்டி :--எனக்கும் அப்படியே ; கண்முன்னிருக்த என் தக் 
தையாருக்கு எப்பொழுதும் கோபத்தை உண்டுபண்ணிச்கொண்டு 
ரான் ௮ங்கு வூக்கமாட்டேன், கருணாசாகரமாகிய ட்யூக் ப்ரபுவே! 

மான் சொலலபபுகுவதற்குத்' தாக்சள் நற்செவியுசவி, யான் வெள்ள 

றிவினளாதலின், தங்கள் வாக்குச்சகாயச்தால் என் வேண்டுகோளைப் 

பலப்படுத் தங்கள். - 

டயூக் -உன்னிஷ்டமென்ன, டெஸ்டிமோனா.
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டேஸ்டி :--எப்பொழுதும் ௮வர்கூடவே வாழத்துணியும் அளவு 

நான் இந்த மோரியரைக் காதலித்தேன் என்பதை, வெகு ' துடுக்காக? ப் 

பிடிவாதங்கொண்டும், அதிஷ்ட சம்பத்துக்களை உதறியெறிர்து துற 
ந்.தும் சான் ௮வருடன் வெளிப்பட்டது உலகத்.துக்குப் பறையறை 

tg தெரிவிக்கும். என் இருசயம் என்னாதரது மனோடாவத் தக்கு ஒத் 
துப் படிந்துவிட்டது. Mat மனத்தழகை காண் அவர் முகதீதழகாககி 

கண்டேன்." அவர் கெளரவநிலைச்கும் தீரகுணங்களுக்கும் என் ஆத்மா 

வையும் வாழ்க்கைகலன்களையும் அ௮ர்ப்பணஞ்செய்துவிட்டேன், ஆச 
லின், பிரிய பிரபுக்களே, விட்டி.ற்பூச்சிபோலச் சமாதானமாய் வாழும் 

படி.* கான் இங்குவிடப்பட்டு, அவர்மட்டும் யுத்த துக்குச்சென்றால், 

எந்தச் கடமைகளின்பொருட்டு கான் ௮வரைச் காசலிச்சின்றேனோ 

அவற்றை நாணிழர்து, அவரது அரிய பிரிவை ஆற்றமாட்டாது மிக 

வும் துன்புறுவேன். கான் அவருடன் செல்ல விடைகொடுங்கள்.] 

ஒதேல் :---தாங்கள் அநுமதி அளியுங்கள், ப்.ரபுக்களே ;) ௮வள் 
ween Sage sons நிறைவே.ற்றவேண்டுகறேன். என் "வேட்கையின் 

“மற்றமா கரைப்போல் முக௮ழகை மதிக்காது, பவர். மன அழுகையே 
மதித்து ௮ையே ௮வர் வடிவழகாசக்கொண்டேன், 

1 உயிர்வாழ்ச்கையின் கவலை யொன்றுமேயின்றிக் கண்டபடி. களித்துக் 
காலங்கழித்தல். 

* இக்தப்பேச்சு நன்கு கவனிக்கத்தக்க : சுபாவமாகவே மடமும் 

அச்சமும் அமைதியும் வாய்க்க டெஸ்டிமோனா, ௮வள் தர்சையால்மிகக் 

கண்டிப்பாய் வளர்க்கப்பட்டு, மிகவும் மேன்மையும் அச்சரும்பொருக்திய 

குணத்தினளாயிருக்காள். இவ்வாறு வளர்க்கப்பட்டவர், அ௮த்தியாவசயகம் 

கேர்ந்துழி, வெகு தைரியமாயும் பிடிவாதமாயும் ௮டங்காமற்பேசுவதம் 

ஈடப்பதம் இயல்பே, இவ்வியற்கைபற்றியே, இவள் தைரியமாய்த் தம் 
தையாணைகடந்து வெளியேறியதும் ; சபைக்குள் வக்ததமுதல் கேர்வினா 

வுக்கு விடையளிக்க கன்றி, வேறொன்றுக்கும் வாய்திறவாதிருச் சவள், இப் 

பொழு௪, ௮வூயம்வரவே, வளர்ப்பு ௮ப்பியாசத்தால் எற்பட்ட போலியச் 

௪,க்நை முற்றுக்து, றத, வெகு : தடுக்காயும, ' நைரியமாயும், விஈயமாயும் 

பேசுகிறாள், அன்புடன் ஈடத்தினால் உத் சமகுணக்களைக்சாட்ட வல்லவளே ; 

உடுமையுடன் கடத்தினாலோ, வெறும்பயங்கொள்ளியாய் ஒழுகுபவளே, மென் 

மையான மனத்துக்குரிய குணஈன்மைகள் வாய்6த இவள், சோழைமனத்துச 

கூரிய குணகோஷங்களும் உள்ளவளென்பதைப் பின் சாணலாம்,
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௮ண்ணத்தை இனிப்பிச்கும்பொருட்டா௨.து, யெளவனகால இச்சை 

அடங்கியுள்ள என் காமதாபத்தை உரியவாறு தஇிருப்திசெய்யும்பொ 

ருட்டாவ.த, கான் இவ்விதம் வேண்டவில்லை என்பதற்குக் கடவுளே 

சாக்ஷி ; அவள் மனோபாவத்தின் போக்குப்படித் தடையின்றி யிடங் 

கொடுக்கவே விரும்புகிறேன் ; ௮அவளென்னுடன் இருத்தலால், தங் 

கள் பெறிய முக்கியமான காரியத்தில் சான் அசட்டையாயிருந் துவிடு 
வேனென்று சாங்கள் எண்ணவேண்டாம்; தோகைகள் வாய்ந்த 

மன்மதனது மென்சிறைப்புள்ளினங்கள்போன்ற லீலாவிநோதங்கள், 

காமமயக்கான இரையையிட்டு என் காட்சித்திறனையும் வினைசெயுச் 

இறனையும்மறைச்க, என் விளையாட்டுத்தனச்தால் முக்ய காரியங்கள் 

மாசுற்றுக் கெமமொயின், என் யுத்தத் தலைச்ரோ பெண்டிர்களுக் 

குச் சமையற்பாத்திரமாகட்டும்; என் மதிப்பும் ஈற்பெயரும் மிகவும் 
இழிவுடயக்கும் துர்ச்சம்பவங்களாற் பழிப்புண்டு நாசமடைவனவாக 
ட்மம. 

ட்யூக் :---௮வள் இங்கே தங்குசிறசோ கூடப்போடிறதோ, ௮.து 

உங்களுக்குள் முடிவுசெய்துகொள்வதுபோலாகட்டும். காரியமோ 

அவசரமானது; அதற்கேற்றபடி. துரிதம் செய்யவேண்டும். 

முதல் து. ச:--நீரின்றிரவே புறப்படவேண்டும். 

ஒதேல :-- இருதய பூர்வமாயப்படியே. 

ட்யூக்:--சாலை ஒன்பது மணிக்கு இங்கு நாம் மறுபடியும் கூடு 

வோம். ஒதெல்லோ, ஈம்முடைய நியமன கட்டளையையும், உம்மு 
டைய தகுதிக்கும் கவுரவத்துக்கும் வேண்டிய விஷயங்களைப்பற்றிய 

உத். திரவையும் பின்பு கொண்டுவா, யாவனாயினும் ஒருத்தியோகஸ்.த 

னைவிட்டுவிட்டுப்டோம், 

ஒதேல் :--தாங்கள் விடைகொடுத்தால், என் துவஜதாரியை 

விட்பப்போகிறேன். அவன் நாணயமும் நஈம்பிக்கைக்குரிமையுமூள்ள 
மனிதன், என் மனைவியை அழைச்துவரும்படிக்கும், தாங்கள் எனக்கு 

அனுப்ப விரும்பும் மற்ற அவசியமான பொருள்களைச் கொண்டுவரும் 

படிக்கும், அவனை நியமிக்கிறேன், 

ட்யூக் :--அப்படியே அகட்டும்,--யாவர்க்கும் ஈல்லிரவாகுக... 

[ப்ரபான்ஷியோவை நோக்க] கவுரவ கனவானே! கற்குணத்துக்குக்
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கண்பகட்டான அழகு அவ௫யமில்லையெனின், உங்கள் மருமகன் கறு 
ப்பாயிருப்பதினும் ௮தி செளர்தரியமுள்ளவராகவே யிருக்கிளுர். 

முதலது, ௪ :--போப்வாரும், மோரிய வீரரே! டெஸ்டி. மோனா 
வை சன்றாக ஆசரியும், 

ப்ரபா உனக்குப் பார்க்கச் கண்களிருர்தால் ௮வளைப் பார்த் 

துச்கொள், மோரிய; அவள் தன் தகப்பனை வஞ்ூத்துவிட்டாள், உன் 
னையும் அப்படியே செய்யக்கூடும், [ட்யூச், துரைச்தனச் சங்கத்தார், 
உத் தியோகஸ்தர், மு.சவியோர் போதல்.] 

ஒதேல :--அவள் கற்புக்கு என் உயிரையே பணமம் வைப்பேன்! 
காணயமுள்ள இயாகோ, என் டெஸ்டிமோனாவை உன்வசம் விட்டுப் 
போகிறேன் ; உன் பெண்சாதியை அவளுக்குச் சேடியாக்கும்படி 
வேண்டுகிறேன் ; தம்ச செளகரியத்துடன் அவர்களைப் பின்பு ௮ழைச் 
அவா. வா, டெஸ்டிமோனா; சாதலுக்கும், மற்ற விஷயங்களைப்பற்றி 
: ஏற்பாடு” செய்து உன்னுடன் கழிக்கவும், இன்னும் ஒருமணி ௮வ 
காசச்சான் எனக்கிருக்கிறது, நாம் காலத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்து 
கொள் ள வேண் டம், 

| ஒதெல்லோவும் Qe wep Crom @ ay tb போதல். | 

ராடரிகோ :--இயாகோ,-. 

இயா :--என்னசொல்லுகிருய் அப்பா, லேவானே? 

ராட :--மான் என்னசெய்யட்போகிறேனென்றெண்ணுகருய் ? 
ஓயா :--என்ன, படுத்துத்தூங்குற துதான். 

அாட :--கான் இகஷணமே கநீரில்மூழ்டி யிறச்சட்போகேன். 

இயா :--நீ£யப்படிச்செய்தால், பிற்பாடு ஒருபொழு தம் உன்மேற் 
பக்மாயிருக்கவேமாட்டேன். எதற்காசவப்பா, அறிவீனரேறே, 

ராட :--உயிர்வாழ்க்கை கொடுக் துயராயிருக்கையில், உயிரோடி 
ரத தலே அறிவீனம். அப்பொழுது கூற்றுவனே ஈமக்கு வைத்திய 
னும், சாவே ஏற்ற ஒளவதமுமாம்,
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டயா :--அடேயப்பா! என்னபுத்திசாலித்தனமடா ! கானும் இத 
உலகத்தை நாலேழுவருஷங்களாக* பார்த் துக்கொண்டு வருகிறேன் : 

எனக்கு இலாபமிது ஈஷ்டமிதூ என்று பகுத்தறியும் சக்திவந்ச காள் 

மூ,சல் இதுவரையும், சன்னயத்தைச் செவ்வையாயறிந்து ஈடக்கக் 

கூடியவனொருவனையாவது நான் கண்டதேயில்லை. ஒரு விலைமா இன்* 

காதலுச்சாக நான் மூழ்கியிறப்பேனென்று சொல்வஇிலும், நானென் 

ரல், மனுஷத்தன்மையை மாற்றிக்கொண்டு (கேவலம் மூடாதமாவா 

இய) குரங்காய்விட இசைவேன். 

ராட :--கான் என்னசெய்வேன்? இவ்வளவு மூடத்தனமாயிருத் 

தல் எனக்கு மானக்குறைவேயென்று ஒப்புக்கொள்கறேன்; ஆனால 
தைச் இருத்ச எனக்கு மனவலிமையில்லையே ? 

இயா :--மனவலிமையா! மண்ணாங்கட்டி ! ஈம்முடைய மனகிலை 

யிப்படியோ அ௮ப்படியோவென்பது நம் கையிலேயேயிருக்கிறது, 

ஈம்முடைய சரீரங்கள் சோட்டங்கள் ; அவற்றிற்கு ஈம் ச்சங்களே 

தோட்டக்காரர்கள் ; ஆகவே முட்செடிகள் ௩டவோ ளைவிசைக்க 

வோ, செவ்வந்தியைவைக்கவோ எருக்கைப்பிடுங்கி மயெறியவோ, 

ஒரேசாதிச் செடிசள்போடவோ, பலவசைப்பூண்டுகள் மயங்இத் சட 
மாறும்படி, நிரப்பவோ, சோம்பலால் பாழாகவைத்திருக்கவோ மூய DA 

யுரமிட்டு வளமாச்கவோ, எவ்விசமாசவேனும் செய்யும் சக்தியும் இருத் 

தும் ௮இகாரமும் நம் இத்தத்துக்கிருக்கன்றது, நஈம்முயிர்வாழ்ச்கை 
யாகிய தராசுக்குப் புலன்வேட்கையென்ற தட்டுக்குமாறாக விவேகம் 

என்றொரு தட்டுமில்லாவிடின், ஈம் இரத்தக்கொழுப்பும் இழிவான 
teen nine nr 

  

* இதனால் இயாகோவின் வயது இரப,த்தெட்டேயென்றேம்படுஇன் 

௪. ஆகவே, ௮வன் இக்குணங்களும், சர்ப்பனைத்திறனும், ஈற்குணங்க 

afi AB gb ஈம்புதலின்மையும், ௮வலுடன் பிறச்சனவேயன்றி, உலக 

௮௮பவத்தாலும், பழக்கத்தாலும், துன்ப த்தாலுண்டான மனக்சசப்பினாலு 

முண்டாயினவல்லவென்று வெளியாறெ௫. இச்சீலவானுக்கு முதற்கண் 

உதித்த பகுத்தறிவு, ஈன்மையிதஐு இமைய என்று கருகாத, இலாபமித 

நஷ்டமிதென்றே கருஇிப்போர்து, ௮ச்சுவட்டிலேயே முதிர்க்துதேர்ஈதத. 

* டெல்டிமோனாவை ; தன்மனங்கொண்டே பிறர்மனமஎச்கும் சுபா 

வத்தால், கற்பிம் கடுகும் ஈம்பிச்கையில்லாத இப்பாதசன், ௮வளை யிப்பெய 

ரால் குறிப்பிடுகிறான்.
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சுபாவழும் மிச விபரீதமான விளைவுகளில் ஈம்மைக் கொண்டுவிட்டு 
விம: ஆனால், cog கொதித்துக் கூத்தாடும் மனச்சலனங்களையும், ஐம் 
பொறிகளின் விஷச்கொடுக்குக்களையும், கடிவாளமில்லாக் காமவெறி 
களையும் ௮டக்க நமக்கு புதி கொடுக்சப்பட்டிருக்கிற து; * காதல் * 
என்று நீ கூறுவதும் இவ்வித ௮அவஸ்தைகளில் ஒருதுண்டு ௮ல்லது 
இளையென்றே கொள்ூறேன்,* 

ராட :--அப்படி யிருச்கமுடியாது. 

ஓயா :--௮ த* சேவலம் இரச்சச்கொழுப்பே; சத்தத்தின் ௮று 
மதிபெற்றிருப்பசே., போதும், ௮ண்தன்மையைக்காட்டு ; மூழ்கியிறக் 
இறதா! பூனைகளையும் குருட்டு சாய்க்குட்டிகளையுமன்றோ மூழ்கியிறக் 
கச்செய்வ i! நான் உன்டால் சிகேசம்பாராட்டிவிட்டேன் ; அஇபல 
மான ஈட்புப்பாசங்களால் கட்டுண்டு உனக்குச் சடமைப்பட்டிருக்க 
றேனென்று ஒப்புக்கொள்கிறேன். உனக்குசவிசெய்ய இதிலும் கல்ல 
சமயம் எனக்கு வாய்க்காது; உன் பையில் பணத்தை நமிரப்பிச்சொள் ; 
இந்த யுத்தங்களுக்குக்கூ. வேவா; ஒரு பொய்த்தாடிதரித்து வேஷம் 
மாற்றிக்கொள் ; என் சொற்படி பணமெடுத் தப் பையில்வைச் துகி 
கொள் ; டெஸ்டி மோனாவுக்கு மோரியன்மேலுள்ள காதல் நீடித்திருச் 
சமுடியாது, உன் பையிற் பணச்சைப் போட்டச்சொள்,-௮வனுக்கு 
அவள்மேலுள்ள காதலும் அப்படியே: HB மூத்றிலும் சுபாவவிரோத 
மாய்தீ தொடங்கியது ; அதற்கேற்க அவர்கள் பிரிவதையும் நீ காண் 
பாய் ;--உன் பையில் பணம்மட்டும் எடுத்துவைத்துச்கொள் ; இந்த 
மோரியர்கள்' இட௫ித்தமில்லா சவர்கள் ; ன் பையைப் பணத்தி 

னால் நிரப்பிச்கொள் : இப்பொழுது அவனுக்குச் தேன்போலச் இத்தி 
க்கும் உணவு சசஇரத்தில் கொம்மட்டிக்காய்போற் சசந்துவிடும். 
அவளும் மனமாழி யெளவனபுருஷருக்காசையுறுவாள். அவன் (அறு 
பவம்) தெவிட்டியவுடன், தான் விரும்பிச் சைக்கொண்டது தவறென் 

றறிவாள் ; ௮வள் மாறவே மாறுவாள், ௮.து நிச்சயமே; ஆசையினால் 
உன் பையில் பணமெடுத்துவை __சாகவேவேண்டுமென்றெண்ணி 
னால் (ரழ்கியிறப்பதிலும்) வேறு சேர்மையானவிதமாக உயிரைவிடு, 
உன்னால் சேர்க்கக் கூடி யபணம் அவ்வளவும் சேர்த் துச்கொள ;' ஒரு 
கிலையின்றிக்இரியும் காட்டான் ஒருத்தனும், உத்தமிபோல் ஈடிக்கும் 
வெகு சூதுக்சாரியாகிய வெறிஸ்ரகரத்தாள் ஒருத்தியும், தங்களுக்குள் 

* இப்பேச்சுக்கள் இயாசோலினத மனத்தின் சமநிலையை சன்குண 
தூ்றன : பு.த்திக்கூர்மையும் திடமுமே குடிகொண்ட உள்ளத்தினன் ௮வன் ; 

காதலின் மெய்ச்குண த்தை பூசித்தறியும் சக்தியும் இல்லாகவன் ;) அதைக் 
கேவலம் சாமக் சொழுப்பாகவே மதிச்தொழுகுபவன்,
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செய் தசொண்ட ஒரு அற்பப்பிரதிசக்ஞையை, என் மதிவலியால் கெடுத் 

அவிடமுடியுமெனில், உனக்கு அவளைக் கொடுக்கிறேன் ; பணமெடுத் 
துக்கொள், மூழ்கயிறக்கெறதெல்லாம் பாழாயிற்று! அது முற்றிலும் 

தவறே. அவளை யநபவியாது ஞூழ்கியிறப்பதிலும், உன் மனோபீஷ் 

டத்தை (வலாற்சாரமாய்) நிறைவேற்றிக்சொண்டு, அதனால் தூக்க 
லிடப்படுவையேனலும் நீ தேடவேண்டும். 

ராட :--சான், உன் அலோசனைப்படியாகும் பீன் விளைவை ஈம்ப் 

னால், நீ என்னைச் கைவிடாது உதவிசெய்வாயா ? 

டுயா :--என்னைப்பற்றிக் சவலையேவேண்டாம் :--போ, பணத் 
தைத்இிரட்டு :--எனக்கு 965 மோரியன்மேற் பகை என்று அடிக் 

கடி. கானுனக்குச் சொல்லியிருக்கிறேன், இப்பொழுதும் வற்புறுத் 

இச் சொல்லுகிறேன் : அ௮ப்பசைமை என்மனத்தில் வேளுன்றியிருக்கி 

றத ; உன் பகைமைக்கும் தக்க காரணமிருக்கிறது. நாமிருவருமா 
கச் சேர்ந்து ௮வன்மேற் சலஞ்சாதிப்போம்; நீ ய௨னுக்குத் தீங்கிழை 

தீதால் உன்மனம் சந்தோஷமடையும், எனக்கும் ௮.து ஒரு விளையா 

ட்டே. இப்பொழுது காலங்கருவுற்றிருக்கும் ௮சேக சங்கதிகள் 

பின்பு வெளிப்படும்; ஈட, போ, பணத்துச்கேற்பாடுசெய், நாளை 

இதைப்பற்றி யின்னும் பேசுவோம் ; போய்வா, 

ராட :---காலையில் எங்சே சர்இதிப்போம் ? 

இயா :---நான் தங்குமிடத்தில். 

ராட :---௮.இிகாலையில் வருகிறேன். 

டயா :--சரி : போய்வா, நான் சொல்வது கேட்டுறதா,ராடரிசோ ? 

ராட :--என்ன சொல்லுஇருய் ? 

இயா :--ஞாழ்கயிறக்ெ பேச்சு இணிக்கூடாது, கேட்றெதா? 

ராட :--௩ான் மாறிவிட்டேன் ;) என் பூஸ் இதியையெல்லாம் விற் 
கப்போடறேன், 

டுயா :---சரி ; போய்வா; பையில் போதுமான பணமமட்டும் எடு 

த்துக்கொள், | ராடரிகோ பேர்தல.] 

(சணிமொழி.) இப்படித்தான் எப்பொழுதும் சான் மூடர்களை 

யென் பணப்பையாக்டுச்கொள்கெத ; ஏனெனின், விளையாட்டாக
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வும் இலாபத்தை யுத்தேசித்துமன்றி இவ்வளவு வெள்ளறிவனோடு 
என் காலத்தை நான் வீண்போக்கினால், நான் சம்பாதித்த ௨லக HH 

பவஞானத்தைப் பாழாக்கியதாகும். சான் மோரியனை வெறுக்றேன் ; 

அ௮௨ன் என் மனைக்கு மோச்ஞ்செய்துவிட்டானென்று வெளியே: 

பிரஸ்தாபம் ;7* ௮,து மெய்யோ பொய்யோ அறியேன் ; ஆனால் அவ்வித 

மான வெறுஞ் சந்தேகத்துச்காக அது உண்மையாயிருக்தால் என்ன 

செய்வேனோ அப்படியே செய்வேன். அவனுக்கு என்மேல் ஈல்லபிப் 

பிராயமுண்டு ; ஆகவே என் காரியம் வெகு ஈன்றாய்ப்பலிச்கும். காஹி 
யோ நல்ல HELLY ARE ச ஆஅலோடுச் துப்பார்ச்கட்டும் : ௮வன் ஸ்தா 

னத்தைப்பெற்று, என் உச்தேசச்சையும் இரட்டிப்பான வஞ்சனையால் 

நிறைவேற்றிக் கொடிக்கட்டவேண்டும்.1: எப்படி,-எப்படி,- ஆலோ 

இப்போம் :--சிறி துகாலம்பொறுத்து, அவன், ௮வன் பெண்சா தியடன் 

மட்டுக்குமிஞ்சி யுறவாடுகிரானென்று ஒதெல்லோ காதில் ₹ பற்றவை 

கீதறது?:--அவன் ள்) ஆடருதி, ஈயமான நடவடிக்சைகளைப்பார் 

த்தால் யாரும் சச்தேடுப்பார்கள். பெண்டிர்களை நெறிதப்பியொ 

முகச் செய்வதற்கே பிறந்தவன். மோறரியனோ, மிகவும் கபடமற்ற 

சுபாவஸ்தசன் ; யோக்கயெர்களாகச் காணப்படுபவர்கள், உண்மையாய் 

மயோக்கயர்களேயென்றெண்ணுகிறான் ; கு.ரஙகைப்போல் அவனை 

யெப்படிவேண்டினும் ஆட்டலாம், அதுதான் யுக்தி; -கருக்கொண் 
டுவிட்ட த :--இந்தக் குரூபமான யுக்.இப் பிறவியைக் கொடுமையான 

வஞ்சகத்தால் இரகசியமாய் மு.திரச்செய்து வெளிப்படுச் தவேண்டும். 

'போதல் 

வானுயர் தோற்ற த்தினமேனும், மிகவீனவொழுக்ளெரேனும் தன்னெஞ் 
றி குற்றமுளராயின், அவர் கெஞ்சம் சுடவேசெயயும் அவ்வாறு, தான் 

செய்யப்புகும் கொடும்பாதகத்துக்குத் தகக முகாக்கரமிலையேயேனத் தன்னை 
யுறு,த்தும் தன் மனச்சரக்ஷியை யொருவாறு போலி நியாயங்களால் திருத்தி 
செய்யவெண்ணியே, இயாகோ, இவ்வாறு ஒதெல்லே £வின்மேற் Lip) eu gg 
இருன், சொல்லும் நாவையும் உன்னும் மனத்தையும் இக்கும் இம்மானக் 
கேடு தனக்கு கேர்ர்திருப்பகாக இவன் கூறும் மொழிகளும், அவ்விஷயத்திற் 
காட்டும் உபேகையம், இவன் ரறிதம் மான உணர்ச்சியேயில்லாத ௮தமோ 
தமன் என்பதை நன்கு தெரிவிக்கும். இவன் இச்செயலுக்கு இவன் Seas 
தையின்றி வேறு தக்க காரணமின்றென்க, 

ாக்கைய/ கக்கும் பிணம் என்றாற்போல் இவன் கொடி. சட்டுவதெல் 
லாம் இவ்விதச் £சசெயல்களினாலேயே,
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முதற்களம் :--லஸைப் ஸில் ஒரு துறைமுகப்பட்டணம்: 

(கடற்கரையருகே) ஒரு தட்டுமேடு, 

(காலம்: மாலை, 

(மண்டானோவும், இரண்டு சரெகஸ்தரும் பிரவேசித்தல்.] 

மண்டாே :--௮ந்த முனையிலிருந்துபார்த்தால் கடலில் என் 
err) 5G) m gy ? 

முதல் கி. ன் ;--ஒன்றுமேதெரியவில்லை : அலைகள் Qeré sons 

தோங்குகின்றன ; வானத்துக்கும் கடலுக்குமிடையே சப்பலொன் 

றுங காணப்படவில்லை. 

மண்டா:--நிலத்திலும காறறு உரத்து வசியுளளசெனமிறண 

ஹுூறேன் ; இதிலும் பெருங்காற்று நம்மலங்கச் திலடி.ச்ததேயில்லை ; 

௮ப்படியே கடலிலும் அடித் இருந்தால், மலைபோன்ற அலைகள் மேல் 

விழுச் து. மோதப்படுதலினால் எர்.த மரக்கலங்கள்தாம் செதெறுறுது 

தாங்கக்கூடும் ? இதினிமித்தம் என்ன சமாசாரம் வருமோ ? 

இரண்டாம் கி. ன்:--துருக்சர் மரக்கலச்தொகுதி பிரிவுபட்டுப் 

போயிற்றென்பதே : நுரைசதும்பும் சரைமேனின்று பார்த்தால், சண் 

டி.ச்சப்பட்ட தரங்கங்கள் மேகங்களின்மேற் கல்லெறிவனடோற் காணு 

இன்றன, காற்றாலலைப்புண்ட வாரிதி,ர குரூபமாயோங்கி மெழும் 

பிடரிமயிராகய அலைகளினால் எரிர் துகொண்டிருக்கும் சப்தருஷி 

ஈகத்திரங்களின்மேல் நீரைவீசி, ௮சுவிரி நக்த்திரங்களையும் ௮விப் 

பதுபோலிருக்கன்றது, கோபமுற்ற சாகரத்தில் இவ்விதச் கம்பலை 

யை சான் சண்ணுற்றதேயில்லை, 

மண்டா :--துருக்கர் கப்பற்படை துறைமுகத் துக்குள் ஒதுங் 

சயிராவிட்டால், ௮வர்கள் மூழ்பப்போனவர்களே ; இதைச் தாங்டப் 
பிழைக்கமுடியாத. 

இ௫முதல் சடைஏிவரையும் கதை நிகழ்வது லைப்ரல்இவில் ஒரு 
கறைமுகப்பட்டண த்திலேயே, . 

_லையொருபோர்க் குதிரையாக உருவசப்படுத்தினர்போலும் 

ceteris tit அனைய மைல ைவய்அக பபப உ ரல யவன். 
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[மூன்னாவது கஇரகஸ்தன் ஒருவன் பிரவேசித்தல்.| 

ழன்றம் கி. ன்:--ஓ இளைஞர்களே! நற்சமாசாரம், நம்மு 
டைய யுத்தங்கள் முடிந்துவிட்டன. இரசக் கடுமையான சூராவளி 

யால் தாக்குண்டு, துருக்கர் உத்தேசமெல்லாம் தடைப்பட்டு நின்று 

விட்டது : வெகிஹிவிருர் துவந்த ஒரு பெரிய கப்பல் மிசவும் உடை 

பட்டுப் பெரும்பாகமும் சேதப்பட்டிருக்கிற து, 

மண்டா :--எப்படி, இத மெய்தானா? 

பூன்றம் கி. ன் :--அந்தச் கப்பல் இங்கு வந்திருக்கிறது ; வெ 

ரோனா நகரத்து வேலை,* ௮; யுத்தவீர மோரியர் ஒதெல்லோவின் 

உபசேனொப.தி மிச்கேல்சகாறியோ கரையில் வந்திருக்கிறார். இத்தவுக் 

குச் சர்வாதிகாரியாக நியமிக்சப்பட்டு, மோரியரும் வருஇிருராம் ; 
ஆனால் இன்னும் அவர் கடலிலேயே யிருக்இருூர், 

மண்டா:---எனசக்கு ௮து சந்தோஷமாயிற்று, அவர் தக்க தலை 
வர்; அள்கைக்குத்தக்கவர். 

ழன்றம் கி. ன்--அஆனால் கான் சொன்ன இந்தச் சாஹியோ, துரு 
SEIMLGS ஈஷ்டத்தைப்பற்றி ஆறுதலாய்ப் பேசுகின்றாராயினும், 

மோரியர் க்ஷேமத்தைப்பற்றி மனங்கவன்று கடவுளைப் பிரார்த் இக்க 
ரர்; அவர்கள் பிரியும்பொழுது வெகு மும்முரமான கெட்ட சூறைச் 

காற்று ௮டி.த்துக்கொண்டிருர்ததாம், 

மண்டா:--அவர் க்மத்துக்குக் கடவுளைப் பிரார்த் இிட்போம் ; 

நான் அவரிடத்தில் சேவித்திருக்கறேன் ; ௮வர் உத்தமமான யுத்தவீ 
ரனைப்போல் இராணுவத்தலைமை நடாத்.துகிறார். காம் கடற்பக்கம்செ 
ல்வோம்: வந்திருக்கும் கப்டலையும் பார்க்கலாம், ஒதெல்லோ வீரர் வர 
வையும், வானமும் வாரிதியும் மயங்கத்தோன்றுமாறு சண்பூக்குமள 

வும், உறுத் துப்பார்ச்கலாம், 

ழன்றம் கி. ன் :--வாருங்கள், அப்படியே செய்வோம்; ஒவ் 
வொரு நிமிஷமும் பு.துவரவை யெதிர்பார்க்குஞ் சமயமாயிருக்றெது. 

வெரிஸ் தசைத்தனத்தாருக்காக வெரோனா கரத்தில் செய்யப்பட்ட 

மரக்கலம் ; வெரோனாலில், .ஈ*தீகலஞ் சமைப்பதில் சைவல்ல சம்மியர் உளர் 

போலும்,



62 ஒதெல்லோ [அங்கம், ]], 

(காஸியோ பிரவேசித்தல். | 

காஸி :--யுத்த சன்னசமாயிருச்கும் இத்இவில் வாழும் வீரர்களே! 

மோரியரை யிவ்வளவு மெய்ச்சுவதற்கு சான் ௨ந்தனமளிக்கின்றேன், 

நான் ௮வரை அபாயகரமான கடவில் தவறவிட்டுவர் திருக்கன்றேன் ) 
நீரும் காற்றுமாகச்செய்யும் இவ்வாபத்தினின்றும் கவுள் ௮வரைக் 

காப்பாற்றுவாராக. 

ம்ண்டா :--அவர் கப்பல் பலமானதா ? 

காஸி :--அவர் காவாய் இண்ணமான மாச்தாற் செய்யப்பட்டது ; 

௮௨ர் மாலுமியும பெயர் பெற்ற ௮.இசமர்ததன் ; ஆகலின் நான் அடிச் 

கடி. மோசம்போய் நம்பிக்கையை இழக்காமல், நல்முடிவைத் தைரிய 
மா யெதிர்பார்த்திருக்கிறேன். 

[உட்புறத்தில்] ஒரு கப்பல் ! ஒரு கப்பல் | ஒருகப்பல் ! 

[கான்காவது கரகஸ்தன் ஓருவன் பிரவேசித்தல். | 

காஸி என்ன கூக்குரல்? 

நான்காம் கீ.ன் --பட்டணங் காலியாய்விட்டது; ஜனங்களெல் 

லாரும் கடல்விளிம்பில் வரிசை வரிசையாக நின்றுகொண்டு £ ஒரு 

சப்பல் *” என்று கத் துஇிருர்கள், 

காஸி:--(அ ச்சப்பலில்) வருபவர் * கவர்னர்” ஏன்றே ஈம்புறேன். 

[பீரங்கிச் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது, ] 

டூரண்டாம் கி.ன் :--ஈல் வரவேற்று மரியாதையாகக் குண்டு 
சுரர்கள் : ஈம்முடைய சிசேகதெர்களென்பது திண்ணம். 

காஸி :--ஐயா, தயைசெய்து போய், வர்ிருப்பது யாரென்று 
உண்மை தெரிந் துவது சொல்லும். 

டரண்டாம் கி. ன் :--அகட்டும். (போதல.] 

மண்டா :௮அ.திருக்கட்டும், நல்ல உபசேனாபதி, உங்கள் தள 
கர்த்தருக்குக் சல்யாணமாயவிட்டதா ! 

காஸி:--௮இ பாச்யெமாக முடிர்திருக்கறது : வருணிக்கருடி. 
யாதவளும், இதுகாறும் பெரும்போபெற்ற அழசையெல்லாம் AG 
இனவளுமான ஒரு கர்நிகையை அவரடைநீதிருச்ளொர் : அதி சாது
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ரியமான சவி வருணனைக்சகெல்லாம் பேர்போனவள் ; இயற்கையமைப் 
பிலேயே சகல மேம்பாட்டையும் பெற்றவள். 

[இசண்டாம் இிரகஸ்தன் திரும்பிப் பிரவேசித்தல். | | என்ன 

சங்கட 2 வந்தது யார்? 

இரண்டாம் கி.ன் :--சேனாபதியின் தவஜதசாரி இயாகோ என் 
Dap apa. 

காஸி அவன் வெகு நயமும் சுபமுமான வேகச்சோடு ௨5 
கிருக்கிறான் : சண்டமாருத ங்களும், கொந்தளிக்கும் அலைகளும், 
உளளையிடும் ஊசைகளும், குத்றமத்ற ம.ரக்கலங்களைத் தடுக்கு துரோ 
இகெளாக நீருள் வைக்சப்ப.்டி ருக்கும் பிளவுபட்ட பாறைகளும், மண ழ் 
றிடர்களுங்கூட அழகன் சுவையை யுணர்ந்தனபோன்று, அரணங் 
கன்ன டெஸ்டிமோனா க்மமாய்ச் செல்லும்படி. வழி விட்டுவிட்டன. 

மண்டா:- அவள் யா? 

காஸி:--நான் கூறியவள், ஈம்முடைய பெரிய தலைவனுக்குக் 

சலைவி; தைரியசாலியாகய இயாகோ ௮வளை அழைத் துவர நியமிக்க 

ப்பட்டிருந்தான். எங்கள் உத்தேசத்துக்கு ஒருவாரத்துக்கு முன்ன 

சாகவே இப்பொழுது அவன் இங்கு வேகமாய் வந்து சேர்ச்இருக்கி 

ரான். ஜகதீசா ! ஒதெல்லோவைச்காத்து, உனது ௮. இவேகமான மூச் 

சையே அவர கப்பற்பாயிற்றாச்சச்செய் த, ௮வர் நெடிய நாவாய் இர் 

தீச் குடாக்கடல் வந்தடையவும், டெஸ்டிமோனாவின் தோள்கள் காதல் 

சழைத்துப் புளகாங்தெங்கொள்ளவும், அவிர்தோய்க்த எங்கள் மன 

வூக்கம் இரும்பவும் சுவாலைகொண்டு சர்ச் தோவ்கவும், ஸைப்ரஹில் 

யாவரும் சுபமுறவும் இருபை செய்வாயாக! ஆ! ஆ! ௮தோ பாரு 
ங்கள்! 

( டெஸ்டி.மோனாவும், எமிலியாவும் இயாகோவும், சாடரி 

கோவும், ஏவலரும் பிரவேசித்தல். | 

கப்பலின் செல்வமெல்லாம்* கரைக்கு வந்துவிட்டது! ஸைப்ரஸ் 
வாசிசளே; அவளை முழச்தாள் பணிச்தூ வணஙசச்கடவீர்;--€மாட் 
  

டெஸ்டிமோனாவைப்பற்றிப் பேசத்தொடங்கெது முதல், காஸியோ 
வுக்குள்ள குதூகலமும், மனோபாவமும், பின் தெரிகறவாறு ௮வன் றிது 
விடனேயாயிலும் ௮வளைப்பற்றிய ௮வன் மொழிகளின் பரிசுத்தமும், பய 
பத்தியம், அவள் திவ்யரூபலாவணியத்தை விளக்குவதுடன், அவளத திட்டி. 
டமன்ன கற்பையும், மனதிதூய்மையையும், விசயத்தையம் நன்கு தெரி 

விச்னெறன; ௮வன் சீலமும் விளங்குெற2.,
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டியே, வாழி! தேவ கிருபை, முன்னும் பின்னும் எப்பக்சழும் தங்க. 

ளைச் சூழ்வதாக! 

டேஸ்டி :--சாஹியோ வீரரே! உமக்கு வர் தனமளிச்கிறேன். என் 
ஞதைரைப்பற்றி யென்ன சமாசாரம் எனக்குச் சொல்லவல்லீர் 1 

காஸி:-- அவரின்னும் வந்து சேர்ந் இலர் ; சானறிச்தமட்டும் ௮வர் 

செளக்இயெமாயிருக்கிறுர் ; சீக்கரம் இங்கு வந்து சேர்வார். 

டேஸ்டி :--ஓ! ஆனால் எனச்குப் டயமாயிருக்கிற த) :--நீங்களெ 

ங்ஙனம் இணைபீரிர் தீர்கள் ? 

காஸி:--வானச் துக்கும் வாரிதிக்கும் நடாத பெரும்போர் எங்க 

ளைப் பிரித்துவிட்டத :--| உட்புறச்.இில் | * ஒரு சப்பல், ஒரு கப்பல்!” 

ஆனால், உற்றுச்கேளுங்கள் : ஒரு கப்பல். | பீரங்கிச் சத்தம் கேட் 

கப்படுகிறது. | 

இரண்டாம் கீ.ன்:--கோட்டைக்கு மரியாதையாகசக் குண்டு ௬டு 

இரார்கள் : இதுவும் ஒரு சகேகிதனே. 

காஸி ;--என்ன சங்கதி பாரும், [ஒரு கரகஸ்தன் போதல.] 

நல்ல துவஜதாரியே! உன் வரவு ஈன்மையாகுக :-- | எமிலியாவை 

கோக்கு] அம்மா, உன் வரவு ஈல்லதாகுச :--ஈல்ல இயாகோ, என் உப 

சாரத்தை யஇிகமாகச் சாட்டுகிறேனென்று நீ பொருமையுருசே ; இவ் 
வளவு துணிசரமாக நான் மரியாதை காட்டுவற்கு என் நல்லொழுக் 
கமே ஆசாரம். 

'எமிலியாவை முத்தமிடகிறான். 

டயா :--ஐயா, அடிக்கடி யென்னிடம் ௮வள் காவை நீட்டுமளவு 
உமக்குத் தன் அதரங்களைக் கொடுத்தால், உமக்கே போதும் போது 
மென்ருய் விடும், | 

- டேஸ்டி :--ஐயோ! ௮வள் வாயாடுகிறதேயில்லையே, 

டுயா :--உண்மையில், மட்டுக்கு மிஞ்சியே பேச்சு ; எனக்கு,ச 

அக்கம் வரும்பொழுதெல்லாம் நானசைக் கேட்டறேன், அனால் தங் 

இம்மாதிரி யபசரித்தல் இரத சாட்டாருக்குப் பெரும் Nie sues 

வும், அச்ரெமமாகவும் தோன்றும்; சேசாசாரம், சாதியாசாரம், பலவித 
மென்று விடுக்க,
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கள் சனச்தின் முன்னிலையில், ௮௨ள் நாவைச் சிறிது இருசயச்தளி 

முத். துக்கொண்டு, உள்ளுறவென்னைச் இட்கெராளென்பது உண்மை 
தான், 

எமிலி :-- அப்படி நீர் சொல்லக காரணமேயில்லை. 

டயா :--போதும், போதும் ; $ங்களெல்லாம் வெளியே வந்தால் 

சித் திரப்பதுமைகளே ; வீட்டு முன்ஈட்டில் வெண்கலமணிகள் : சமை 

யல் ௮றையில் காட்டுப் பூனைகளே. ஏதேனும் தீங்கிழைக்கும்பொ 
முது பரம சாதுக்களாகவே தோற்றம்; கோபம் வந்துவிட்டாலோ 
பைசாசங்கள்் தான் ; இரக இருச்சியங்களில் விளையாட்டுச சனமே ; படுக் 

கையில்சான் குடித்தனச் சுறுகறுப்பெல்லாம். 

டெஸ்டி :--அடா பழிசாரா ! சிறிதும் வெட்கமில்லையா ! 

ஓயா :--இல்லை, இது மெய்யே; இல்லாவிட்டால் நான் ஒரு 

தஇருக்கனே : விளையாட எழுந்திருக்கிறீர்கள், வேலை செய்யச் சய 

னிச்தூக்கொள்கிறீர்கள். 

எமிலி :--என் புகழை நீரெழுசவேண்டாம். 

இயா :--வேண்டாம்; என்னை யெழுதச்சொல்லாசே. 

டேஸடி :--என்னைப் புகழவிரும்ட்னால், என்னைப்பற்றி யென்ன 

எழுதுவாய் ! 

டுயா :--அம்மா, ம்மா, ௨வன்னைக் கேளாதேயுங்கள் ; எனெ 

ணில், கான் எப்பொழுதும் குற்றங்கூறவடலேயே சமர்த்தன். 

டேஸ்டி :---இருக்கட்டும், சொல்விட்டார்,--துறைமுகத்தக்கு 
யாராவது போனார்களா ? 

இயா :--ஆமாம், ஆம்மா. 

டேஸ்டி :--என் மனச்தில் உற்சாகமில்லை, ஆனால் உற்சாகமாயி 
ருட்ப தபோல் நடிச்து இப்படித் தோன்றுகிறேன். சொல்லு, என்னை 

யெப்படிப் புகழுவாய், 

ஓயா :--அதுதான் அலோசிச்கிறேன் ; ஆனால், என் கவன 
சச.இி, பீசினிலிரு£ து துணியை யெடுப்ட தபோல், என் தலையிவிருர் து 

மூளை ளை ' யெல்லாம் பிடுங்கக்கொண்வேருகிறது : ஆயினும் என்
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ane me மூக்கிமூக்கி யில்வாறு ப்.ரசலிக்கிறாள் : அழகும் மதியும் 

அமைந்துள ஆவள், அழகன் ப;பனை மதியால் அடைவள்.' 

டேஸ்டி :--ஈல்ல புகழ்ச்சி ! ஒருத்தி கறுப்பு நகிறத்தினளாயும் 
மதியூயொய்மிருட்டன் எப்படி ! 

இயா :--கறுத்தவளேனும் மதிவலிக துவின் 

உறுச்சசோர் வெள்ளையைச் சேடி.யறுவள். 

டேஸ்டி :--வரவர மோசமாயிருக்கறதே. 

எமிலி :--அழகு வாய்ச்தும் முட்டாளாயிருந்தால் எப்படி ? 

டயா :--மதியிலா செர்ச அழகியும் வாழ்ர் திலள், 

மதியிலாத் சன்மையே மகவொன்றளித்சலான். 

டேஸ்டி:--இ௰சல்லாம் மடையர்களைச் சாராயக்கடையிற் இரிக் 

கச்செய்யும் பண்டைகாளை ௮சத்தியாபாசங்களே. அூவலக்ஷணமுள் 

ளவளாயும் மதியிலியாயு மிருப்பவளை நீ யெவ்வளவ €ழ்க்கடையாக 

மதிப்பாய. 

இயா அ மஇியழகேதுமே வாய்ச்திலா sa om 

மதியழூனர்செயும் வம்பெலா.ம் செய்வள். 

டேஸ்டி :--ஓ ! என்ன முழு ரூடத்தனம் ! மிகச் சாழ்ந்சகசையே 

மிசவுயர்த்தி மெய்ச்சுகிறாய், ஆயினும், மெய்யாகவே சற்பாத் இரமாகவும், 

தன் யோக்கியசா பலத்தால் அலர்தூற்றம் தீயர்களுங்கூடத் சன்னைப் 

பற்றிக் குறைகூற முடியாசவண்ணமிருப்பவளாயுமுள்ள உத்சமியொ 

ருச்தியை, நீ எவ்வாறு புகழ்வாய். 

இயா :--ஆரழ சமைந்தும் ௮௧ தை யிலளாய்; 

வாக்கருள் வாய்தீ தும் தூக்குசொல்லிலளாய், 

நல்லசோர் செல்வம் நணிமிச ஈண்ணியும் 

பல்லலங்காரட் பணியடை யிலளாய், 

செய்வலி யெய்தியுஞ் சிந்தை செற்றவளாய், 

கடுஞ்சின முற்றும், படுஞ் சமயச்தில் 

நெடும்பகை நீங்கி விடுஞ்சின,ச் கனளாய், 
கரியின் தலையினும் அரியின் வாலே
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பெரிசெனச் கொள்ளும் பேதைமை யிலளாய், 

உள்ளக் கருத்தை யொளிக்க வல்லளாய், 
தன்வயின் அன்பு தழைர்தோர் சொடர்ந்து 

பின்வர லறிந்தும் பின்னோச் இலளாம், 

இ.ச்துணைச் சீரும் பெற்றவளுண்டேல், 

டேஸ்டி :--என்ன செய்வதற்கேற்றவள் ? 

இயா :--மட மகார்க்கு மூலைப்பா லூட்டவும் 

வீடதில் தயிர் மோர் விற்றெழுதவுமே. 

டேஸ்டி :--ஓ ! இதினும் குறைவான, தகுதியற்ற கடைமுடிவு 

கேட்டசேயில்லை ! எமிலியா ! உன் கணவனேயெனினும், ௮வனிடங் 

கற்றுக்கொள்ளாசே. £ர் என்ன சொல்கிறீர், சாறியோ * மகா தூஷக 

னும் மானவீனனுமான போதசனல்லனா அவன் 1 

காஸி:--அம்மா ! ௮வன் தன் மனத்துச்குத் தோன்றியுள்ளபடி 

பேசுகிறான் ; வன் கலைஞானத்தினும் யுத்த சாமர்த்தியம் தங்க 

ஞக்கு மனோரம்மியமாயிருக்கும், 

இயா :--[தனச்குள்]* அவன் அவள் கையைப் பிடிச்துக்கொள் 

கிரான் : சரி, ஈன்றாயிற்று ; * சசுகசெனப்' டேசு : இவ்வளவு சிறிய 

௨லையைச்கொண்டே அவ்வளவு பெரிய பூச்சியாகிய காஸியோவைப் 
பிடி.த.து.விிறேன், சரி, அவளுடன் கிரி, சிரி; உன் உபசாரங் 

களைச்கொண்டே. உன் கால்களில் தளையிட்டுவிதிறேன். நீ சொல் 

வது மெய்யே : அது அப்படித்தான் ;) சரிதான் : இவைபோன்ற உன் 

ஈடக்சைகளைக்கொண்டே உன் உபசேனாதிபத் இயத்தை நான் பிடுங்க 

விட்டபின்பு, அவளுக்கு மரியாதையாக இவ்வளவு அடிக்கடி உன் 

கையை முச்சமிட்டு, நாசரீக புருஷனைப்போல் ஈநடிக்காமலிருந்தோ 

மில்லையேயென்று, உனக்சே தோன்றும். மிச ஈல்லதூ: நன்றாகவே 

சாவலியோவம் டெல்டிமோனாவம் ஒருபுறமாகச் சம்பாஷித் துக்கொண் 

REE, அருகேயுள்ள இயாகோ, அவர்கள் சம்பாவஷணையையும் சைச்சைகை 

களையும், தேசாசாரட்படி காஸியோ செய்யம் மரியாதைகளையுங் சண்டு, 

இவற்றாுலேயே இருவரையங் கெூிச்கச் சூழும் தன் மனத்துள் சொல்லிக் 

கொள்வதி,
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மூத்தமிட்டாய், நீ மரியாதையாய் வணங்கும் விதம் வெகு நேர்த்தியா 

யிருக்தறெது ) ௮2 அப்படித்தான். இன்னுமா கையை முத்தமிட்டு 

கொள்டஇருய் ? உன்னன்மையின்பொருட்டே, உன் விரல்கள் சூட்டுக் 

சகோல்களாயிருப்பின் நலமாயிருக்கும் ! 

[காரைமுழக்கம் கேட்கப்படூகிறது.] 

௮தோ மோரியர் ! அவர் எக்காளச்தொணி யெனச்குத் தெரியும். 

காஸி:அ௮து மெய்யே, 

டேஸ்டி :--நாம் எதிர்சொண்டுசென்று ௮வரை வரவேற்போம், 

காஸி:--௮தோ வருஇரார், பாருங்கள்! 

[ஓதெல்லோவும் எவலரும் பிரவேசித்தல்.' 

ஒதெல் :--ஓ, என்னழூய வீரா !* 

டேஸ்டி :--பிராணகாசா !1 (இருவரும் தழுவிக்கொள்ளுதல்) 

ஒதேல:--* எனக்குழுன் நீ இங்கு வர்.திருப்பசைக் காண, என 
é@ விசேஷ திருப்தியும் ௮ச்சரியமும் உண்டாகின்றது. ஓ, என் 

ஆதீமாநந்தமே ! ஒவ்வொரு சண்டமாருசத்துக்குப் மன்னும் இம்மாதி 

ரியான மனகிறைவும் அமைதியும் சேரிமொயின், மாண்டவர் மீண்டெ 
மும்வரையும் வேண்டுமெனினும் காற்றுக்கள் வீசட்டும் ; சத்தளிக்கும் 

மரக்சலங்கள் ஒவிம்பஸ் மலேபோலோங்கிய அலைகளின் மேலேறி, விண் 

ணுலகுக்கும் ஈரகத்துக்கும் இடையிலுள்ள ௮ளவு தாழ்ந்து ௮மிழட் 

டும்! இர்சத் த.றுவாயில் மரணம் சம்பவிச்தால் ௮த வே பெரும்பாக்கி 

யம்; ஏனெனில், இப்பொழுது சம்பூர்ண அநந்தச்தில் சூழ்கியிருக்கும் 
என் ஆச்மாவுச்கு, இதைப்போன்ற செளபாக்கியம் இனிவரும் அறிவ 

ரிய நாட்களில் ஒருபொழுதுங் இட்டாதென்றஞ்சுகிறேன். 
  

யச்தத்துக்குச் செல்லும்பொழுதும் உடன்வர்ததற்காக Opts 

தின் மனைவிக்குரைககும் பிரியமொழி, 

* தன் ௮ளப்பரிய மனமூழ்ச்சியை இவ்வொரு மொழியினாலேயே வெ 
ளியிட்டு, மேல் காவெழாது நிற்பது, டெல்டிமோனாவின் குண த்திற்கும் ; பின் 

வருமாறு கடல்மடை திறந்தாற்போலத் தன் மடுழ்ச்சியை வெளியிட்டுப் புக 

ழ்வது ஒதெல்லோவின் குண த்திற்கும் ௮ற்புசமாய்ப் பொருக்தியிருச்இிளன் றன,
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டேஸ்டி :--ஈம் காலஞ் செல்லச்செல்ல ஈமது காதல்களும் பாக்கி 
யங்களும் வளர்ச்தேறுவதன்றி, மற்றொன்றும் நிகழாது தெய்வம் காக் 
கட்டும். 

ஒதேல :--இணிய தேவதைகாள் ! ௮வள் பிரார்த்தனையை ஆர் 
வதியுங்கள் ! எனக்குள்ள மனமகிழ்ச்சியைப்பற்றிப் பேசித் திருப்தியா 
காது ; மட்டுக்கு மிஞ்சிய சந்தோஷத்தால் இங்கு தடையுண்டு நாவெ 
ழவில்லை, இதுவும், இதுவுமே [௮வளை முத்தமிட்டுக்கொண்டு] ஈமக் 
குள் சேரிடம் பெரும் பிணக்குக்களாயிருக்கட்டும். 

இயா :--| தனக்குள்]! இப்பொழுது ஈன்றாய் இசைந்திருக்கி 

தீர்கள் ; ஆயினும் ரான் இயாசோவானால், இவ்விதமான சுரசானத்தைச் 

தீரும் ப. ரடைகளை கெ௫இழ்த் திவிடகிறேன். 

ஒதேல :--வா, நாம் கோட்டைக்குச் செல்வோம்.--சிநேடுதர் 
காள், சமாசாரங் கேளுங்கள் ! ஈம் யுத்தங்கள் முடிர்துவிட்டன, ருக் 

கர்கள் மூழ்கி மடிந்துபோனார்கள். இத்திவிலுள்ள என் பழைய சேசர்க 

ளெல்லாம் சுகமாயிருக்கிறீர்களா 1--சேனே! ஸைப்ரஹில் எல்லாரும் 

உன்மேற் பீரியமாயிருப்பார்கள் ; நான் அவர்களிடத்தில் மிச்ச ௮ன் 

பைப் பெற்றிருக்கிறேன். ஒ என் கரும்பே! கான் ஏறுமாருகப் பிதற்றி 

எனச்குரிய செளக்யெங்களைப்பற்றியே எண்ணுகின்றேன்..ஃல்ல 

இயாகோ, தயைசெய்து கடற்கரைக்குச்சென்று, என் சாமான்களை 

யெல்லாமிறக்கு. சப்பல் தலைவனைக் கோட்டைக்கு அழைத்துவா ; 

அவன் நல்ல சமர்த்தன்; அவன் யோக்கியசைக்கு ops gfe will 

யாசை செய்யல்வேண்டும்.--வா, டெஸ்டிமோனா, ஸைப்ரஹில் மறுப 

ட.யுங கூடியது வெகு ஈன்றாயிற்று, 

(ஒதெல்லோவும் டெஸ்டிமோவைம் 

பரிசனங்களும் போதல். 

டயா: -என்னையுடனே துறைமுகத்தில் வந்து 65). இங்குவா. 

காதல் வயப்பட்டபொழு து, மக்சட்பதடிகளும்* தங்களுச்ெல்பாயமை 
—- 

ச eee. RRA mem amet mnt இர creer nach eed Writ meena 1 1௭ 

இயாகோவையும் ராடரிகோவையும் தவிர்த்த, எல்லாரும் போய்விடு 
இருர்கள். 

+ Spt சொல்லை யெளிதல் சம்பும் சாடரிகோவின் மதியின்மையும் £ழ் 
மையும், தன் மதியூகமும் மேட்டிமையும் நிலைத்த வுுதிசளாசக்கொண்டே 

அவனிடம் பேச் தன் மனப்படியவனை யொமுகச்செப்து எ,த்தும் இயாகோ, 
மானிட சுபாவத்தை ஈன்கறிர்த சமர்த்தனே, 
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யாத பெருக் தன்மையை வெளியிடவோர்களென்று சொல்லுகிறபடி உன 

க்கும் தைரியமுண்டானால், நான் சொல்வதைக் கவணிச்துக் கேள். 
இன்றிரவு உபசேனாபதி காவற்கூடச்திற் காவலிருப்பான் :--ஆனால் 

தேதீலில் உனக்கிது சொல்லவேண்டும்--டெஸ்டி மோனா ௮௨ன்மேத் 

சனமோகமாயிருக்கிறாள். 

ராட:---அவன் மேலா! என்ன, ஆது நடக்கக்கூடிய தில்லையே. 

இயா:--௨ன் ஆத்மா அறிவுறும்படி, விரலை யிப்படிவைத்துக் 

கொண்டு கேள்.* வீண் டம்பம் பே? மனச் துக்குத் தோன்றிய பொய்க 

ளையெல்லாஞ் சொன்னதற்காக, ௮வள், முதலில் மோரியன்மேல் எல் 

வளவு இயற்கை விரோசமான மோகங்கொண்டாளென்பசைக் கணி : 

வீண் பிதற்றலுச்காக இன்னும் ௮வனை யிச்சித் அச்சொண்டேயிருப் 

பளா? விரயமுள்ள நீ, அப்படி. நினையாதே. அவள் கண்களுக்குப் 

போஷணைவேண்டும்; பிசாசைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதில் ௮வ 

ஞூக்கென்ன ஆநந்தமுண்டாகக்கூடும்? இரத்தக்கொழுப்பு மர்தப்பட் 

டவுடன், மறுபடியும் சாம௨னலைக்ளெப்ப, செளஎந்தரியம், ஏற்ற பிராயம்; 

நயமான கடவடிக்கைகள், மற்ற ஈயங்கள் எல்லாமிருத்சல் வேண்டும் ; 
மோரியனோ இலையெல்லாவற்றிலும் குறைந்தவன் : சரி, அவசியமாய் 

வேண்டிய இர்தச் செளகரியங்களில்லாமையால் ௮வள் நொய்மையான 
மென்றன்மை கெட்டு நொர்து, wert Sem, மோரியன்மேலுள்ள 

சுவை மாறி, அவனை முற்றும் வெறுக்கச்தொடங்குவாள் ; அவள் அவ் 

வாறு மனந்திருகி நிச்சயமாக வேறொருவன்மேல் ஆசைகொள்வது 

தான் சுபாவ நிகழ்ச்சி, புத்தி யுத்கிய நபவத்துக்கு வெகு பொருசக்சமா 

யும், தானாகவே விளங்குகின்ற தமான நான் கூறிய இவ்வளவும் சரியா 

னால், பின்பு நீயே சொல்லப்பா, இர் தப்பாக்கெயத்சையடைதற்குக் சாஹி 

யோவினும் வாய்ப்பாயுள்ளவர்கள் வேறு யாரிருக்கிறார்கள்? அந்தத் 

இருட்டுப் பயலோ, மசாவாசாலகன்: சன் மனச்துட் பொதிர்து மறை 

தீதுவைத்திருச்கும் தன் காமதுரமான துராசையை நிறைவேற்றிக் 

கொள்ளும்பொருட்டே ௩ல்ல யோக்கியனைப்போற் டாசாங்கு செய்ய 

வல்லவன் ; ௮வனுக்கு வேறுவித மனச்சாகூஷி இடையாது; ௮வனைவிட 

உன்னிலும் மதிவல்லான்பேசும்பொழுது, கையால் வாயை ஸஞூடி.4 

கொண்டு, கவனித்துக்சேளென்பது கருத்து,
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வேறொருவருமில்லை; வேறொருவருமில்லை: வெகு சூதுள்ள கள்ளப் 

பயல்; பிடிகொடுக்கமாட்டான் : ஈல்ல சமயங்களையறிக் கொள்வான் £ 

உண்மையாக நல்ல செளகரியம் வாய்கீகாவிடினுவ்கூட, இரும்டுச்தன 

மாயச் செளகரியங்களை உண்டுபண்ணிச்சொள்ள வல்லவன். தவிரவும், 

அந்தப்பயல் கண்ணுக்கழகனாகவும், இளம் டீ ராயத்சனாகவும், ௮றுபவ 

மில்லாச பேசை மனங்கள் வீரும்பிநோக்கும் ஈயங்களெல்லாம் பொரும் 

இயவனாகவுமிருக்கிறான்; சகல விதத் கிம் பொருர்இய ஒரு டாழ்க் 

இருட்டெப்பயல்; அவளும் அவனைக் கண்டெடுச்சக் சொண்டாய் 

விட்டது. ் 

ராட :--௮வள் வியயச்தில் கானப்படி நம்பமாட்டேன், ௮வள் 

உச்சமமான சதீதுவகுணங்கள் நிறைந் த௨ள் * 

இயா :--சத் துவச்தெருப்புழுகி! அவள் குடிச்கும் மது HoH 

ரசக்கானே : அவளிடம் சச்துவகுணமிருந்சால் ஒருபொழுதும் மோ 

ரியனைக் காசலித் இருக்கமாட்டாள் : சத்தவக்கொழுக்கட்டை ! அவன் 

௮கங்கையை sao நெருடெவதை நீ பார்க்கவில்லையா? அதை நீ கவ 

னிகச்கவில்லையா ? 

ராட:--அம், பார்த்தேன் ; அது சும்மா, உபசாரமே. 

டயா :--லீடசானமென்றுவலச்சைபோடுதிறேன் ; கெட்ட எண் 
னாங்களின் சரித்திரத்துக்கு ௮த ஒரு அட்டவணையும், மறைபொருள் 

கொண்ட முசவுரையுமே. அவர்கள் மூச்சுச்கள் ஒன்றையொன்று தழு 

விக்கொண்டன, அவ்வளவு சமீபமாக அவர்கள் அசரங்கள் நெருங 

கின. எண்ணங்களெல்லாம் மோசம்! ராடரிசகோ! இச்சு ஐக்கிய பத் 

இயங்கள் வழிகாட்ட, உடனே தொடர்ந்து வர் துவிடும்--€! அனால், 

அப்பா, என் சொற்படி நட: நானுன்னை வெங்ஸஹிலிருந்து அழைத்து 

வக் இருக்கிறேன், நீ யின்றிரவு சாவலிரு; ௮தற்குவேண்டி௰ய கட்டளை 

நானுனக்குச் கொடுச்கிறேன்; சாஹியோவுக்கு உன்னை ததெரியாது :--- 

நான் உன் சமீபத் திலேயே இருக்கிறேன் : ௮இகமாய் உரத்துப் பேசி 

* பிறனைப்பற்றிப் பேசும்போது சாணி௰்வாறு நம்பியும், தான், அவ 

ளைப் பணத்தினாலும் ஈகைகளினாலும் ுடைந்துலிடலாமேன்று ஈம்பி, இலவு 

காத்ச இளியொத்த ராடரிகோ இவன், என்னே மனிதர் மடமை!
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யாவது, ௮ல்லது அவன் அதிகாரமூறையைப் பழித்தாவது, அல்லது 

சமயச்துக்குத் தச்சபடி வேற ஏதேனும் செய் சாவது, காஹியோவைகச் 

கோபஜூட்டு, 

ராட :--அப்புறம்? 

இயா :---அப்பா, ௮வன் ஐரர்க்கன், வெகு மூற்கோபி, ஒரு வேளை 

உன்னையடிப்பான் : ௮ப்படியவன் செய்யும்படி கோபஞ£ட்டு; ஏனெ 

னின், ௮அசைச்கொண்டே இர்த ஸைப்ரஸ்வாடிகள் மீறிச் கலகரசெய் 

யும்படி பண்ணிவிடுகிறேன் ; ஆகவே, உண்மையாக அவர்கள் மனஸ் 

தாபர். தீரக் காலியோவை வேலையைவிட்டு கீச்சவேண்டியதாய்விடும், 

பின்பு நான் செய்யக்கூடிய உசவிகளினால் உன் உத்தேசங்களை நீ 

விரைவில் நிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம். நாம் சித்தியடைய இப்டொ 

Gs பெருர்சடையாயிருப்பது, இல்வாறு வெகு செளகரியமாக நீங்க 
விடும். 

ராட:--ஏதாயினும் பியோசனமுண்டானால் நானிவ்வண்ணஞ் 

செய்கிறேன், 

இயா:. அதற்கு நான் உத்தரவாதி, சற்றும் பொறுத்துவர் து. 
கோட்டையில் என்னைச்சர்தி: நான் போய் ௮வன்* சாமான்களைச் 
கரைக்குக் கொண்டுவரவேண்டும், போய்வா. 

ராட:--போய்வருேேன். [போதல்.] 

டுயா :--| தனிமொழி] காஹியோவுக்கு அவள்மேல் மோசமுண் 

டென்று நான் நன்று நம்புகிறேன்; ௮வள் ௮வனை யிச்சிப்பதும், 

பொருத்தமாயும் மிச நம்பத்தக்கசாயுமேயிருக்ெத). மோரியன்-- 
எனக்கு அவனை நினைக்கச் சிறிதும் பொறுக்கமுடியவில்லையாயினும்-- 

இடடித்தமுள்ளவன், வாஞ்சையுள்ளவன், உத்தமசலன் ; ௮வன் டெஸ் 

டி.மோனாவுக்கு மிகவுரிமையுள்ள காயகனாகவே ஈடர் துகொள்வான், 
சரி, எனக்கும் அவள்மேல் மோகரந்தான் ; அடங்காச் காமவெறிகொள் 

யர், அந்தஸ்து குறிப்பிடாமல் ஓதெல்லோவைப்பற்றி மிவ்வாறு 

அசட்டையாப்ப் பேசுவதம்கூடதி கனக்கு அவன்மேற் பகையென்பதை 

ராடரிகோ நன்று ஈம்பும்படியே,
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ளாவிடினும்--ஒரு வேளை யவ்விதப் பெரும்பாவத்துச்கு* உள்ளாயிருச் 
இன்ே றனோவென்று சர்சேகமுமுண்டு--நான் ! மோரியனைச் சந்தேக 
றபடி.பால், பழிவாங்கவேண்டுமென்ற எண்ணம் தூண்டுகின்றது : அதை 
நினைக்கும்பொழுது, பாஷாணமுண்டாற்போல் என் வயிறு பற்றியெ 
ரிின்றத ) பெண்சாதிக்குப் பெண்சாதி கைப்பற்றியவனிடம் பழிவா 
ங்ஞும்வரையும் என் மனம் திருப்தியடையாத, நானும் 20055 His 
யடையவிடேன் ; அல்லது, ௮து முடியாவிடினும், ஒருவித ஆலோச 
னையினாலும் கிவிர்த்தொகாத சர்சேசச்தை மோரியனுச்கு (௮வன் 
மனைவி விஷபயச்தில்) உண்டாக்கஇவிட்டால்தான் எனக்குத் இருப்தி 
யாகும். ௮தைச்செய்ய,--(டெஸ்டிமோனாவை விரும்பும்) வேட்டையி 
லுள்ள வேசத்தையடக்கிவிட்டுப்பிடிக்கும் பதராகய இரக Oatley 
நாய் (ராடரிகோ), நான் (சகாஸியோவுடன் சண்டைசெய்ய) எவியபடி 
கெளவினால், ஈம்முடைய மிக்கேல் சாஹியோவைப் பின்பு இஷ்டப்படி 
யாட்டி வைக்கலாம் ; மோரிபணிடத்தில் அவனைப்பற்றிப் பச்சைபச்சை 
யாய்க் கோட் சொல்லவேண்டும்,--ஏனெனின், காஹியோவும் என் 
படுக்கையுடையைத் தரித் தக்கொள்ளுகிறானென்று சந்தே௫இக்கிறேன் ; 
ஆகவே, சன்னையொரு முழுக் கழுதையாக்கிச் தன் மனவமைதியைப் 
பைசதஇியம்பிடிக்கும் ௮ளவு குலைத்ததற்காச, மோரியன் எனக்கு வந்த 
னமளித்து, பக்ஷம் பாராட்டி, எனக்கு வெகுமதியுங் கொகக்கும்படி. 
செய்வேன். எல்லாம் இங்கே (ஞாளையில்) யிருக்கிற தூ; ஆனால் சிறிது 
குழப்பமாயிருக்கறெ து : வஞ்சனையின் சூதுகள் ஈட த் தம்பொழு தூதான் 
வெளிப்படையாக முற்றிலும் தெரியும். 

(போதல். | 
  ee entice thy mene Ahi Sgt tells of Mgt enn IE ce Meee ட தளைகளை வைகைக் கம் கணம், ரர ரணை 

* பிறன்மனைவிழைதல் பெரும்பாவம் என்ப.தன்று இவள் கருத்த; காத 
Seroure 8 பதிமயங்கிக் தன்வபமழிதல் பெரும்பாவம் என்பதே யிவன் 
கொண்டு கூறியது. 

ர் சன் இக்குணத்தைச் சிறிதும் காணமின்றி யொப்புக்கொண்டு, தன்றிற 
சுதை மெய்ச்ரி மடழ்தல், ஈல்லொழுக்கத்திலும் புத்திக் கர்மையே Anes 
தெனச் கொண்டவன் இயற்கையாதலின், இயாகோ, தன்னிடம் கற்குண 
மின்மையமன்றி, பிறர் நற்குணச்தில் தான் ஈம்பிக்கைகொள்ளாத, ஏதோ 
விருப்பதாகக் சான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வருவதையும் அழிதீதுவிட (ue 
பவனென்று தெரிகின்ற, புத்திவலியடன் ஒப்பிடுங்கால், அ௮ன்புடைமையம், 
சிலமும், ஏனைய ஈல்லொழுக்கங்களும் ௮றத்தாழ்க்கனவெள்று மதிப்பவன், 
தனக்கு ஒரு இங்குமே செய்யாக காஸியோவை, உத்தியோக அழுக்காறு நிமிதீ 

கீழும், தன் மனச்சாகியைத் இருத்திசெய்யுமாறு தானாசவேற்படுத்திக்கொள் 
ளூம் எக்தேகத்தினிமித்தமும் கெடுத்தழிக்கச் சூழ்சன்றான், கபடமற்ற சீலர் 
கள் இ்,சனை பெயரைத் சன் மதிவலியால் ஈசக்யெழிக்கும் கர்வமும் களிப் 
புமே அவனைச் தூண்டிரிற்கின்றன.
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இரண்டாங்களம்:---ஓர் ஊதி, 

(காலம்: மாலை.) 

(பிறையறைவோன் ஒருவன் ஐரிக்கைப்பத்திரத்துடன் 

பிரவேசித்தல் ; ஜனங்கள் பின்ஜெடர்க6.து வருதல். 

பறையறைவோளன் :--ஈம்முடைய ௮திகெளரவ பராக்ரம சேனா 

பதியாகிய ஒதெல்லோ களிகூர்க்து பிரசித்சப்படுச் தவசென்னவென் 

ரூல், துருக்கர் கடற்படை முற்றும் ௮ழிர தபோனதாக இப்பொழுது 

சமாசாரங் இடைத்திருக்கிறபடியால், ஒவ்வொருவரும் வீழாவணி 

கொள்ளல்வேண்டும்; இலர் கூத்தாடியும், லர் வாணவேடிக்கைகள் 

செய்தும், ஒவ்வொருவரும் தம்மிஷ்டப்படி இருவிழாக் கொண்டாடிக் 

களித்தல்வேண்டும். ஏனெனின், இந்தச் சுபசமாசாரம் இடைச்திருப் 

பதுந்தவிர, இன்று ௮வர் விவாசபூர்த்தி மஹோத்ஸவதினம்.* இவ்வாறு 

பறையறையும்படியவர் ஆஞ்ஞாபித்தார். கோட்டையில் போஜனசா 

லைகளெல்லாம் இறந் துவைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பொழுதைக்து 

மணி முதல் பதினொரு மணியடிக்கும் வரையும், யாவரும் சடையின்றி 

விருந்தாடிக் களிச்கலாம். ஸைட்ரஸ் சீயையும் நமது கெளர௨ சேனாபதி 

ஒசெல்லோயையும் கடவுள் ஆசரவதஇப்டாராக, 

பபாவரும் போதல். 

மூன்றாங்களம் : அ. ரண்மனையிலோர் கூடம், 

(காலம்: முன்னிரவு.) 

[ஒதெல்லோவும் டெஸ்டி மோனாவும் காஸியோவும் ஏவ 

லாளரும் பிரவேசித்தல். | 

(Ysa ௮ங்கம் ஞாபகத்திலிராக் தால், இரவில் டிந்த கல்யாணம் 

கர்ட்பாதானமாகி நிறைவேருது தடைப்பட்டதும், மறுபடியும், இன்றே 

வதூவரர் கூடியதும் விளங்கும்.
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ஒழேேல்லோ :--ஈல்ல மிக்கேல், * இன்றிராக்காலக நீமே 

மேற்பார். மட்டுக்குமிஞ்சாசபடி சவாவமான மிசபோகமே காம் நகரத் 

தகும், * 

காஸி :--செய்யவேண்டியசெல்லாம் இயாசோவுக்குச் சொல்லீ 

யிருக்கிறேன், ஆயினுக்கூட, கானே நேரில் மேற்பார்க்கிறேன். 

ஒதேல் :-- இயாகோ நல்ல யோக்கியன், மிகீகேல்,* இவ்விரவு 

னக்கு நன்மையாகுக : நாளையெழுந்தவுடன் என்னைக் த:பார். | டெ 
ஸ்டிமோனாவை நோக்கி] பிரியசகி, வா, யாவர்க்கும் ஈல்லிரலாசட்டும். 

| ஒதெல்லோவும் டெ ஸ்டிமோனாவும் 

ST BU DU ரும் போதல். | 

| இயாகோ மிரவேசித்தல். ! 

காஸி:--௫யாகோ, உன் ௨வை நன்கு ஏற்கின்றேன் : நாம் கா 

௮ற்கூடத் துக்குப் போகவேண்டும். 

ஓயா :--இட்டொழுசே மென்ன உபசேஞபதி ; இன்னும் பத்து 

மணிகூட ஆகலில்வையே. தமத! டெஸ்டிமோனாவீன்மேலுள்ள ஆசை 

யால் ஈம் சேறபைதி நம்மை யில்வளவு சீக்கிரமஞப்பிவிட்டார்; ௮௪ 

னால் ௮வர்மேற் குற்றங்கூ.றலாகா து. 

* கிறிஸ் தவர்களுக்குள் ஒம்லொருவருக்கும் இரண்மிபெயருக்குக் குற 

யரமலிருக்கும் : (1) ஞானல்சானகாலத்திம் சூட்டப்பட்ட சோர்தப் பெயர், 

௮ல்லது பெயர்கள் (8-ம் பச்கச்தைப் பார்க்க), (2) குமிம்பப்பெயர், உறிய 

ஈண்பரும் உறவினருமே சோக்தப்பேயராலழைக்குஞ் சகதக்தசமுள்ளவர் ; 

ஏனையர் யாவரும் பட்டப் பெயராலேமிய அமைப்பார்கள். இப்பொழுது 

சாயவியோவை : மிக்கேல்” என்ற சொச்தப்பெயரால் ஒதெல்டோ முகழப்பத; 

௮வர்களுககுள் உள்ள அ௮ச்தரங்க ஈட்பையும் உரிமையையும், வன்மாட்டு 

மோறியன் வைத்திருக்கும் நம்பிக்வகயையம் ஈன்கு தேரிக்கன்ற*. அன்றி 

யும், ௮மிதமாப் உண்டாடிச்களியாது, காவலைத்தானே கேரிழ்பார்க்சும்படி 

உபசேனாபதி பெற்றவாணை, ௮வன் பின்பு தயறியபொழுத, சேனாபதி கோ 

ண்ட கடுங்கோபம் தக்கதேயென்று விள*௬டன்றது. சாதாரணமாயுள்ள 

௮ற்ப வார்த்தைகளிலும் இக்கவிசுமதீதம் கருததுப் பேரும் வி.பப்பட,
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காஸி:--* அவள் வெகு இறர்ச சீமாட்டி. 

டயா :--அவள் கண்களின் அழகை யென்ன சொல்ல ! (மன்மத) 
கலக் துச்சகழைப்பதுபோல் தோன்றுகின்றன ! 

காஸி :--வ௫கரமான நோக்கமே ; ஆயினும் தச்க காணம் பொ 

ரர் இியிருக்கின்றது. 

ஓயா :--வாய் இறர்துவிட்டாலோ; அவள் குரல் மன்மதனை 

யழைக்கும் மூரசுபோலிருக்கின்ற தன்றோ ? 

குர்ஸி :--மெய்யாகவே, ௮வள் சர்வபரிபூரணியே, 

இயா:--சரி, அவர்கள் சேர்க்சை மங்களமாகட்டும் !% வாரும், 

உபசேனாபதி, என்னிடம் ஒரு ஜாடி இ.ராகூமது விருக்கிறது ; கறிய 

ஒசெல்லோவின் க்ஷமத்தின்பொருட்டுக் குடிச்ச விரும்பும் 1 ஸைப் 

ரஸ் விடலைகளிருவர் இதோ வெளியே யிருக்கிறார்கள். 

காஸி:--இன்றிரவு வேண்டாம், கல்ல இயாசோ ; குடிச்சால் 

வெகு சீக்கிரத்தில் மூளை கலங்கிவிடும் துர்ப்பாக்யென் கான் : குடிப் 

ப,.சாலன்றி, மரியாதையையும் பகூச்சையுக் சாட்ட வேறொரு வழக்கம் 

ஏற்பிமாயின் நன்றாயிருக்கும். 

டயா :--ஒ! அவர்கள் நம் இநேடுதர்கள்; ஒரேயொரு கண்ணர் 

தான் ; உமக்காக மான் குடிக்கிறேன். 

* இச்சம்பாஷணையை நன்கு கவனிக்க ; இத இவ்விருவர் குணங்களை 

பும், டெஸ்டிமோனாவைப்பற்றி யிவர்கள் கொண்டிருக்கும் அ௮பிப்பிராயங்க 

சயம் வெகு ௮ண்மையாப் விளக்குடன் றத. 

* கலியாண:் முதலிய மங்கள இனங்களிலும், எவர்க்கேனும் மரியா 

தையாகச்செ.ப்யும் விருந்துகளிலும், பொதுவிமாக்சள் கொண்டாடுகையீ ஓம், 

அவ்வவ்வமயங்களுக்குரிய முக்கிய ஸ்திரீ புருஷர் க்ஷேமத்தைப் பிரார்த்தித்த 

விரும் சாடுவாரனைவரும் ஒருமித்து மதுபானஞ்செய்்தல் உரோப்பிய வழக்கம், 

சடங்குக்குரியாரையும், ௮ரச வம்சத்தையுங்குறிச்துச் குடி.சீ தான பின்பு, விருந் 

துக்கு வந்திருப்பவருள் மூக்கிபர்களையும், மனதீதுக்குத் தோன்றிய ஏனைய 

நிலமையும் குறித்தீச் குடிப்பதும் வழச்சமாகலின், இவ்வித விருந்துகளில் 

ஒவ்வொருவர் குடியாண்மையூம் விளங்க, குடித் சனம் முதிர்ர்து வெறித் 

தனர் கோன்றிவிடலும் சாகாரணமே,
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காஸி :--இன்றிரவு கான் ஒரேயொரு கிண்ணம்சான் குடித்திரு 

க்கிறேன்; அதுவும்கூடப் பிறாறியாமல் தண்ணீர்வீட்டுப் பெருக்இ 

யது; அப்படியிருந்தும், இங்கேயது என்ன புரட்டுப்புரட்டுநெத; பார் : 

இவ்விஷயத்தில் பலக்குறைவு என் தர்ப்பாச்சியமே; ௮கவே என் 

பலவீனத்தை யின்னுமஇசமாகச் சரமப்பட௫ிதசலாகாது, 

இயா:---என்னப்டா ! இது விருர்தாடிக் களிக்கும் இரவீல்லையா ? 

௮ந்த விடலைகளும் ௮தஇ௧ அவலாயிருக்கிறார்கள். 

காஸி:--அவர்களெங்கே ? 

டுயா:--இதோ வாசவிவிருக்இருர்கள் 7 சீயைசெய்த! உள்ளே 

கூப்பிடும், 

காஸி:--அகட்டும்; ஞால ௮.த எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. 

[ வெளிப் போதல். । 

இயா:--[தனி மொழி.] இன்றிரவு இதற்குமுன் குடி.த்திருப்பது 

தீவிர, இன்னும் ஒரே இண்ணம் குடிக்கும்படி. செய்துவிட்டேனென் 

ரால், ௮வன் ஒரு யெளவன சீமாட்டியின் செல்லமாய் வளர்க்கப்பட்ட 

நாயைப்போல், எதற்கும் சோபமுறவும் சண்டைசெய்யவும் தொடங்க 

விவொன். இப்பொழு காமவீரக நோயால் கால் தலை தெரியாமல் திரி 

யம் மூடனாகிய ராடரிகோ, டெஸ்டிமோனாவின் க்ஷேமத்தைப் பிரார்த் 

இத்து இன்றிரவு குடங்குடமாயச் குடித்திருக்கிறான் ) ௮வனும் காவவி 

ருக்கப்போஇருன் ; ஸைப்ரஸ் இளைஞர்களில் ஞூவர்,--சற்செருக்கு 

மதம்பிடித்த ௮சந்தையாளர், தங்கள் மானத்தையொருவரும் எதிர்த்து 

அணுகாது ஜாக்சிரதையாய்ச் காப்பவர், போர்ப்ப்ரியமுள்ள இத்தீவில் 

8ீரும் நெருப்பும்போற் படபடப்புள்ளவர்,--அவர்களையும் கிரம்பக் குடி. 

க்சச்செய்து கலக்கவைச்திருக்கின்றேன் ; அவர்களும்காவவிருச்சப்போ 

இரூர்கள்,. இப்பொழு து இர்தக் ரூடிகார மர்சைக்குள், இச்சிவிலுள்ளார் 

கோபமுறும்படியான ஏதாவதொன்று செய்யும்படி நம்முடைய காஹி 
யோவை விடப்போஇிறேன் :--இதோ அவர்கள் வருகிருர்கள், பின் 

விளைவு என் சூழ்ச்சி சரியானதென்று காட்டிவிட்டால், காற்றிலும் 
நீரோட்டத்திலும் என் ஓடம் தடையின்றிச்செல்லும். 
  

சாஸியோ, எடுப்பார் சைப்பிளளை; திடசிச்தமில்லாதவன்



78 ஒசெல்லோ | அங்கம். 1] 

காஸிமயா திரும்பிப் பிரவேசித்தல், அவனுடன் மண் 

டாலேவும் கிரகஸ்தரும் வருதல். வேலைக்கா 

ரன் இராக்ஷமதுவுடன் பின் வருதல். | 

காஸி :--சச்இியமாகவே, அதற்குள்ளேயே என்னை ஈன்றுகுடிச் 

கும்படி யிவர்கள் செய் துவிட்டார்கள். 

மண்டா:--உண்மையில், மிகச்சிறிசே : நான் யுச்தவீரனென் 

பது மெய்யெனில், காற்படிக்குமேவிரா த. 

இயா —@ | சிறிது இராகமது | 

பாடகிறான்.! ' 

குவளையை கான் கொட்பென், கொட்வென் ; 

குவளையை நான் கொட்டுவென் : 

யச்சவீரணும் ஓர் நரன் சானே: 

உலகவாழ்ச்கையும், என்ன, ஒர் சாணே ; 

பன்னை யென்ன, அவன் குடிக்கட்டும். 

அடேபயல்களா, இறிது திராகூமது ! 

காஸ்: :--சடவுளாணை, ஒரு * பேஷான : பாட்டு ! _ 

ஓயா :--அ.து சான் இங்கிலார்தில் கற்றுக்கொண்டேன் ; அங்கே 
சான் குடிச்சிறதில் அதி௨ல்லவர்களிருக்கிறார்கள் : உங்க டேனியர்,* 

உங்க ஜெர்மானியர், உங்க சொர்இவயிற்று ஹாலண்டார், * வரக 

ளெல்லாம்---, கூடியுங்களடோ--அங்கலேயருக்கு உறையிடவுங் காண 

மாட்டார்கள். 

காஸி:-உங்க இங்கிலீஷ்காரன் குடிப்பதில் அவ்வளவு சமர்த்தனா ? 

டுயா :--என்னபோம், உங்க டேனியன் பிணம்போல் விழும்வ 

ரையும் ௮வன் வெகு சுளுவாய்க்குடிச்கறான் ; உங்க ஆல்மேணனியனைக் 
குடியில் தூக்கி யெறிந்து ஜெயங்கொள்வகில், அவனுக்கு வியர்வை 

யுண்டாகிறதஇில்லை ; ஓரே குவளையில் உங்க ஹாலண்டானை எச்களி 

த்து வாந்இியெடுக்கும்படி செய் துவி௫௫ருன். 

* விரோப்பாவில் பலதேயத்தார் ;) இவர்களுக்குள் தங்கிலேயர் அதிகக் 

குடிகாரர் என்று பெயர்போலும், ப
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காஸி :--ஈம் சேனாபதியின் கேமத்துக்காக 1* 

மண்டா :--உபசேனாபஇ ! எனக்கு அது பிரியமே : (உமக்குப் 
பீன்வாங்காது) ஏற்றபடி. குடிப்பேன். 

டயா :--ஓ! இனிய இங்கிலார்தே ! (பாடூகீறன் .) 

ஸ்டீபன் மஹராஜன்*|' சனவானே ;--அ௮வன்--காலுறை விலை 
ரூபா இரண்டமைதானே ; 

௮.திலுமோர் கால் ரூபா அ௮திசம்--என்றே--தைச் இட்டவனை தீ 

சப்பிலியென்று வைதானே : 

புசழ்பெற்றவன் அம்மன்னன் சானே--ரீயோ--இசமும் நிலையி 

லிருப்பவன் தானே ; 

கர்வமே நாட்டைச் கெகுக்கும்--அப்பால்-- பழைய உடையைத் 

தரிச்துக்கொள் போடா. | 

ஓஒ! கொஞ்சம் இராக்ஷமது ! 

காஸி;--என்ன, இ முன்னதிலும் வெகு சேர்ச்சியான பாட் 

டாயிருக்கறதே, 

இயா :-- திரும்பவும் சொல்கிறேன், கேட்டிறீரா ? 

காஸி :--வேண்டாம் ; ஏனெனில்,] ௮ந்தமாதிரியான சங்கதி 

கள் செய்பவன், தன் அந்தஸ் துக்குச்சக்கவனில்லையென்பது என் 

கொள்கை, சர,--எல்லாருக்கும்மேல் ஒரு கடவுளிருக்களுர் ; அன்றி 

யும், சில ஆச்மாக்கள் மோக்ஷமடையும், ல ஆச்மாச்கள் மோகூமடைய 
மாட்டா. 

இயா :--நல்ல உபசேனாபதி, ௮2 வாஸ்தவந்தான். 

காஸி :--என் பக்ஷச்துச்கு,-சேனாபதிக்சாவது வேறு எர்தப்பிரபு 

வுக்சாவது அவமரியாதையாக நான் சொல்லவ௨ரவில்லை-நான் மோக்ம 

டையேனென்று ஈம்புகிறேன், 

இயா :--கானும் அப்படியே, உபசேனாபதி, 
  

கையில் இண்ணியை யெடுத்துச்கொண்டு தன்னுடன் மற்றவரைக் 

குடிக்சமழைக்கிறான். 

ர் ௮ங்கிலேப ௮ரசரில் ஒருவன். 

் குடித்தனமிஞ்௪ வெறித்தனம்வந்துவிட்டது.
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காஸி:---.ஐம், ஆனால், எனக்குமுன் நீ (மோக்ஷமடைய) முடி 

யாதென்று ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும்; துவஜதாரிக்கு முக்தி உபசே 
னாபதி ரகஷிக்கப்பவொன், இக்சப் பேச்செல்லாம் போதும் ; நாம் ஈம் 

முடைய வேலையிற் புகுவோம்.*--ஈம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பவென 

வாக: கனவான்களே, சான் குடிவெறியாயிருக்கிறேனென்று எண்ணா 

தேயுங்கள்: இவன்தான் என் து௨ஜதாரி,---இது என் வலதுகை, இது 

என் இடதுகை ;--எனக்கிட்பொழுது குடிவெறியில்லை ; கான் நன்ராய 

நிற்கவும்கூடும் ; நன்றாய்ப் பேசவுங்கூடும். 

எல்லாநம்:--வெகு நன்றாகவே. 

காஸி: பின்னையென்ன மிசவும் சரி; பின்னை, நீங்கள் கான் குடி 

வெறியிலிருக்கறேனென்று எண்ணக்கூடாது. 

[வெளிப் போதல். | 

மண்டா :--எல்லாரும் தட்டுமேட்டுக்குப் போவோம் வாருங்கள், 

காவல் கியமிப்போம். 
sh, 

கள்: வர்ர nea Be enn (௮வனுக்குணையாக) yaar seit 

வல்ல யுத்தவீரன் அவன்; அவன் துர்ச்குணத்சையும் பாரும்கள், 

அவன் நற்குணத்துச்கு கேர் சமமாய், ௮து எவ்வளவு பெரிதோ ௮வ் 

வளவு பெரிதாயிருக்கன்றது ; அது அ௮வன்விஷயத்தில் பரிசபிக்கதீ 

தக்கசே, ஒதெல்லோ அவளிடத்தில் வைத்திருக்கும் நமட்க்கையி 

ணிமித்சம், ௮வன் தூர்க்குணம் துலங்கும் யாதானும் ஒரு சரதர்ப்பத் 

இல், இந்தத் தீவு கலங்வவிடுமென்று அஞ்சுகிறேன். 
  

என்று சொல்லி யெழுஅறுன் : உடனே வெறிமயக்கால் கீழே விழுத்து 
வழுகருன் ) ; முழங்கால்கள் சறையில் தாக்குண்டு அ௮.கனால் உண்டான வலி 

யால், ஒரு நிமிஷத்துக்குப் பூ.த்திவருறது ; தான் முழங்காற்படி£திருப்பதை 
பதிந்து, பிறர் வெறியென்றுகொண்டு நகையாவண்ணம், பிரார்ச்தளை செய்ய 
மூழச்தாள் படிந்தான்போல ஈடித்து, ஒரு சிறு பிரார்த்தனை மொழிகூறியெ 
முகருன் ; அதற்குள் மறுபடியும் களிமயக்கு மேற்பட்டு விரிகிறது. 

* ஜாநிலியஸ் ஷீளர் என்பவர் இற்றைக்கு 2,000 வருஷங்களுக்குமுன் 
விருந்து, மஹா யொதிபெற்று ரோமரரச்சிய த்தையாண்ட யுஜ்சவீரர். ௮வ 
ரைதி தலைவராகம்கொண்டு, ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு சிரேஷ்டமான துன்பியல் நாட 
கம் இய்தியிருக்கிறார், தன் காரியத்துக்கு வேண்டியபடி சாவியோவை 
இகழ்ந்தும் புகம்ந்தும் இயாசோ பேசுவது சவனிசக,22க௧2
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மண்டா :--அனாலவன் இவ்விசம் அடிக்கடியிருக்கற தண்டா? 

இயா:--எப்பொழுதமே, அவன் நிச்கிரைபோகுமுன் இது ஈட 
ந் துதீரும், குடியினால் ௮வன் தொட்டில் ஆட்டப்படாவிட்டால், இராப் 

பகல் விழி.த்துக்கொண்டேயிருப்டான். 

மண்டா :--னால் இசைச் சேனாபதிக்கு ஞாபசப்படுச்துவஜ 

ஈலமாயிருக்கும். ஒருவேளையவருக்கிது தெரியாமலிருக்கும் ;) அல்லது 

அவர் தம் நற்குணச்தால் காஹியோவீணிடத் இற் காணப்படும் ஈன்மை 

யையே மதித்து, ௮வன் குற்றங்களைப் பாராமலிருக்கலாம் : இது உண் 
மையில்லையா * 

| சாடரிகோ பிரவேசித்தல். | 

இயா [அவனிடத்தில் சதணிமையாக] என்ன இப்பொழுது, 

ராடரிகோ! தமைசெய்து உடசேனாபஇியைப் பின்பற்று; போ 

[ராடரிகோ வேளிப்போதல்.] 
மண்டா :--இல்வாறு வேரூன்றிய துர்க்குணத்சையுடைய ஒரு 

வனை, ௮இசீலராகிய மோரியர், தமக்கு சேராச அடுத்த ஸ்தானத்தில் 

வைத்துப்பார்ப்பது மிகவும் விசனப்படச்சக்கசே, மோரியரிடச்தில் 
ள் 

இதைச்சொல்வதே யோக்கியம், 

ஓயா :---இவ்வழகிய தீவு முழுமையுங் இடைக்கிறதாயிருப்பினும் 
சான் சொல்லமாட்டேன் ; காவியோவின்மேல் எனக்குப் பக்ஷமதஇகசம் ; 

என்னசெய்தாயினும் 2வணிடமுள்ள இத்தீக்குணச்தை கிவர்ச்இக் 

கவே பார்ப்பேன் அனால், உற்றுச்சேளுங்கள்! என்ன சத்தம் ௮து ? 

[உட்புறமாகக் கூக்குரல்]:--ஐயோ! ஐயோ! 

[ராடரிகோவைச் துரச்திக்கொண்டு காஸியோ 

திரும்பிப் பிரவேசித்தல். | 

காஸி:--அயோக்கயெப்பயலே! போகச்கிலிட்பயலே! 

மண்டா:--என்ன சங்க, உபசேனாபதி 1 ் 

காஸி:---ஒரு திருட்டுப்பயல்!--என் சடமை யெனக்குக் கற்பிக் 
இறதா! அந்தத் இருட்டுப்பயல் உடம்பு* ஒரு மலார்ச் கூடைபோலா 

கும்வரையும் p19 €OC par,
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ராட:--அழுப்பையா என்னை! 

காஸி --பிதற்றுகருயா, அயோக்கியப்பயலே ? 

[சாடரிகோவை அடிக்கிறான். | 

மண்டா:--[அவனைத்சடுச்து] வேண்டாம், நல்ல உபசேனாபதி ; 

ஐயா, சயைசெய்யும், அடியாதேயும். 

காஸி:--விடும், ஐயா, என்னை; இல்லாவிட்டால் உம் * சவடை 

யைப் £? பேர்த்துவிடுவேன் , 

மண்டா :--போதும், போதும், நீர் குடிவெறியாயிருக்கிறீர், 

காஹி :--குடிவெறியா ! 

[அவரகள சண்டையிடூகிறார்கள். | 

டயா :--(சாடரிகோவிடத்தில் சனிமையாக] ஓடிப்போ என்இ 
றேனே, வெளியேபோய்க் கலகமென்று கூச்குரலிடு. 

ப ராடரிகோ வேளிப்போதல். 

வேண்டாம்; ஈல்ல உபசேனாபதி,--ஐயோ ! கனவான்களே ;-- 
விலக்குங்கள், ஒ!--உபசேனாபதி,--ஐயா,--மண்டானோ, -- ஐயா,-- 

எல்லாரும் விலக்குங்கள் ;--இங்கே காவல் வெகு ஈன்றாயிருக்றெ.த ! 

[ மணி கிலுக்கப்படகிறது. | 

யார் மணியைக் கிலுக்குஇருர்கள் ? ஐயோ நாசமே ! பட்டணப் 

செம்பிவி௫மே : உபசேனாபதி, கடவுள்மேலாணை, நிறுத்தும்; நீர் ராத 
HUTTON EO FUG. 

(இிதெல்லோவும் ஏவலரும் திரும்பவும் பிரவேசித்தல். | 
ஒதேல :--என்ன விசேஷமிங்கே? 

மண்டா :--சத்தியமாகவே, இரச்சம் பெருசக்கொண்டேயிருச் 

கிறது; நான பிழைக்சகமாட்டேன். 

ஒதேல உங்களுக்கு உயிரின்மேல் ஆசையிருக்தால், நிறுத் 
தங்கள், 

இயா :--நிறுத்தும், நிறுத்தும், உபசேனாப.தி 1--ஐயா, மண்டா 

2ன--சனவான்களே ;--இன்ன இடமிது, உங்கள் கடமையிது என்ப
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சை முழுதும் மறந்துவிட்டீர்களா ? நிறுத்துங்கள் ; சேனாபதி உங்களி 

டத்தில் பேசுகிறாரே : மானத்தை நோக்? நிறுத்துங்கள், 

ஒதெல் என்ன, என்ன இது! எதிலிருந்து இது உண்டா 

யிற்று ? துருக்கர் ஈமக்குச் செய்யாது கடவுள் தடுத்தசை நாமே யொ 

ருவருச்கொருவர் செய்ய, நாம் துருக்கராகவிட்டோமா ? இறிஸ்த 
வா்சரச்குரிய மானத்தை நிணைத்து, இநர்சக்சகாட்டுச்கனமான : சச் 

சரமை ' நிறுத்துங்கள் : சன் கோபத்தையே பாராட்டி யினிவெட்டக் 

சத் தியை ஒங்குபவன், சன் உயிரை அற்பமாக யெண்ணினவனாவான் ; 

அசைச்சால் கொன்றுவிரவேன்.- அந்தப் பயங்கரமான மணிழுழக்கச் 

தை நிறுத்து ! இர்சத்திவை யொழுங்கு பிறழும்படி, அது பயமுறுத் து 

இன்றது.--ஐயன்மீர் ! என்ன விசேஷம் ? விசனதீதால் இறந்தவனைப் 

போலக்காணும் நாணயமுள்ள இயாகோ ! சொல், யார் இசைத் தொ 

டங்கினார்கள் ? உன் விசுவாசத்ீதின்மேலாணை. 

இயா:--எனக்குத் செரியாது. சற்றுமுன், இப்பொழுதுதான் 

காலஉவிடத்தில் சிரேகமாயிருந்தார்கள் ; படுக்கைக்குப் போகும் புதுப் 

பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும்போல் பிரியமாயிருந்தார்கள்; பின்பு, 

உடனே, ஏதோ கஇிரசசாரச்கால் மதிமயங்கனாற்போல, வாளையருவுஇ 

றதும் கொடும்பகையோடு ஒருவர் நெஞ்சில் ஒருவர் குத்துறெதுமாய் 

விட்டது. இ்த ௮சங்கயமான * சச்சரவுக்கு ? எது ஆரம்பமென்று என் 

em சொல்லமுடியவில்லை; இதிற் கலக்கும்படி யென்னை யிங்கு 

கொண்டுவந்துவிட்ட பன் கால்களைக், சீர்த்திபெற்ற யுச்சகளச்தில் 

இழந் திருஈதேனில்லையே என்று வருந் துகிறேன். 

ஒதேல :--மிச்கேல்!* ந யில்வாறு தன்னைமறர்து ஈடர்சதென்ன ? 

என்னாற் பெசமுடிய காஸி :--சயைசெய்து ' மன்னியுங்கள், 
வில்லை. 

ஒதேல :--மண்டானோ ! நீர் நல்ல யோக்கியரும் மரியாசைக்கார 

ருமாயிற்றே ; உம் இளம்பிராயத்தின் பெரு தன்மையையும் சாந்தத் 

தையும் உலகம் அறிந்து, மஹாமேதாவிகளும் உம் பெயரைச் இறந்த 

தாச மதிக்கின்றனர் ; அங்கனமாக, உம் இர்த்தியை நீர் இவ்வாறு 

* இல தான் கடைசி முறை, காஸியபோவை அவன் இறிஸ் தவப் பெய 

சால் ஓஒசெல்லோ அமைப்பது,
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ரர்குலைத்து, உரடைர் இருக்கும் இறந்த நற்பெடரையழிச்து. இராக்கா 
லத்தில் * சச்சரவு செய்து திரிவோனென்ற பெயருறும்படி , ரீரொழு 

கும் விதம் என்ன 1 என் கேள்விக்குப் பதிலுரையும், 

மண்டா :--ஓதெல்லோ மஹானே, கான் பீ.ராணாடரயமான காய 

மடை திருக்கிறேன் : தங்கள் உத்தியோகஸ்தர் இயாகோவே எனக்கு 

தெரிர்சதையெல்லாம் சொல்லக்கூடும் ; பே௫னால் எனக்குச் இறிது 
இப்பொழுது நகோடறது ; தவிரவும், தற்காப்புச் சில வேளைகளில் 

துர்க்குணமாயும், மூர்க்சர்களெ.திர்ச்து,ச சாக்கியபொழுது தன்னைக் 

காத் துக்கொள்ளுதல் பாவமாயுமிருக்தாலன்றி, நான் இன்றிரவு கறு 

தலாதவொன்றும் பேசவுமில்லை, செய்யவுமில்லை, 

ஒதேல்:--கடவுளாணை, இப்பொழுது, எனக்கும் நிகானவமைதஇ 

யும் பதபாகமுங்குன்றிக் கோபங் கிளர்கின்றத. விவேகத்தின் முகக் 

இற் கரியைத் தீற்றி மங்சச்செய்துவிட்டுத், சாபம் சானே வழிகாட்ட 

முயல்கின்றது. நான் ஒருகால் கெளம்பினால், அல்லத இக்கையைமட் 

டும் தூக்கினொல், உங்களுட் சிறந்தவனும் என் சண்டனைக்கழ் ஆம்வீர் 
கள். இந்தக் கெட்ட * சச்சரவு ் எக்உனமுண்டாயித்று * யார் முசவில் 

தொடங்கனோர்களென்று எனக்குச் சொல்லுங்கள் ; இக்குற்றம் எ௨உன் 

மேல் ருசுவாகிறதோ அவன் ஒரே பிறப்பில் என்னுடன் இரட்டையா 

சப் பிறந்தவனேயாயினும், என்னையிழப்பான், --என்ன ! யு.கீதசந்நத 

மாயும் இன்னும் குழப்பமாயுமுள்ள பட்டணசஇல், குடிகள் மனமெல் 

லாம் இன்னும் பயக்ததும்பி வழிர் தகொண்டிருக்கையிலே, இராக்கா 

லத்திலே, காவற்கூடத்திலேயே, ஒருவருக்கொருவருள்ள சொக்க 

மனஸ்தாபங்களையும் வீட்ட்ச்சண்டைசளையும் ஈடச்துறெதா ! இத பெ 
ருங்குற்றமே ! இயாகோ, இதைத்தொடங்கியது யார் ? 

மண்டா :--நட்புக்காசவேனும், உடன் உத்தியோகள் தனென் 

றெண்ணியேனும், பக்பாதமாக, உண்மையைக் கூட்டிக்குறைக் துக் 

கூறின், நீ யு.த்தவீரனல்ல. 

இயர் :--அப்படி நெருங்காதேயும் : மிச்கேல் காஹியோவுக்குத 

இங்ைப்பதினும் இர்த காவை அறுத்துவிருவதே எனக்ஷெடம் ; ஆயி 

னும், உண்மையை யுரைப்பதில் ௮வருச்கொரு இக்கும் விளையா 
தென்றே நம்புகிறேன். --சேனாபஇி! ஈடந்தவாறு இதுசான் : நானும்
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மண்டானோவு.) பே௫க்சொண்டிருச்கசையில், அபயக் கூச்ார பெயர் 

கொண்டு ஒர பயல் ஒடிவர்சான் ; அவனைத்திர்த்துவிடத்துணிஈ வில்லை, 

தியுங் கைபுமாய்க் காஹியோவுந் தொடர்ந்து வந்தார். ஐயா, இந்ஹி 
இரகஸ்.தர் காறியோ மான்சென்று பொறுச் துக்ிகொள்ளும்படி. அவரை 

வபேண்டிஞர் ; இப்பொழுது நிகழ்ந்துவிட்டபடி, அவன் கூச்குரலால் 

பட்டணர் திரிலடையாவண்ணம், பெருங்கூச்சவிம் அச்சப் பயலை 

ஈான் சொட/ந்து சென்றேன் ; வேகமாய் ஓடுபவனாகையால், அவன், 

என்னென்னாம் நிறைவே ரதபடி, சப்பியோடிவிட்டான் ; கத்திகள் 

ரிச் சப்திப்பசையும், ஒன்றின்மேலொன்று விமுவதையும், சாஹி 

யோ கோபமாய் வசை ஈூறுவதையுஞ்* செலிச்கொண்டு, நான் விரை 

லில் கிரும்பிவக்தேன் ; இன்றிரவக்கு முன் காறஷியோ அவ்விதம் 

வசை உறு வதை நான் கேட்டசேயில்லை. கான் இரும்பிவரும்பொழுது 

எல்லாம் வெகுசீக்கச்தில்கான் --அவர்கள் நெருங்கச்சலந்து, கு.த் 

தும் அடியுமாயிருந்தார்கள் ) தாங்கள் மறுபடியும் விலக்கும்பொழுது 

எவ்மாறிருக்சார்களோ அப்படியே, இசைச்சவிர நான் சொல்லக்கூ 

டியதொன்றுமில்லை :--அனால், மணிதர்கள் மணிதர்களே ; சர்வோத்த 

மர்களும் சில வேளைகளில் தங்களை மற் துவிடுகிறார்கள் :--கோபவசப் 

பட்டவர்கள் தங்களுக்கு கன்மையை மிசச் சூழ்பவர்களையே யடித்து 

விடுவதுபோல், காஹியோ அவனுக்கு ஏதோ றிது £ங்குசெய்தாலும், 

ஒடி. ப்போனவன், பொறுச்கரிய அவமரியாதை யேதோ செய்து, சாஹி 

யோவைக் கோபமட்டியிருப்பானென்று நான் நிச்சயமாய் ஈம்புச 

ஹேன். 

ஒகேல் :--இயாகோ, எனக்குத் தெரியும்; உன் நற்குணத்தா 

அம், காஹியோமேலுள்ள பக்ஷத்தாலும், இந்தச் சங்கதியைச் இிறிது 

இலேசாக்கி, அவன்மேல் அதிகக் குற்றஞ் சுமத்தாமற் சொல்லுகிரூய்.- 

சாஹியோ, உன்மேலெனக்குப் பிரியமே; ஆனால் இனியொருபொழு 

தும் நீ என் உத் கியோகஸ் சனாயிருக்கவேண்டாம், 

இ௫ (முழுப்பொய்யே ; இந்த விருத்தாக்க சத்தின் சாதுரியமும், மெய் 

போன்ற பொய்மையும், ' பொப்யுடையொருவன் சொல்வன்மையிஞனால் மெய் 

போலும் என்ற மூதிரையை ரினைஷட்டுகென்றன,
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சர்குலைத- மோனா சில ஏவலருடன் திரும்பிப் பிரவேசித்தல். 

லத்.திபரார், என் இனிய காதலி யெழுந்து வர்துவிட்டாள்!-- 

[காஸியோஸ்வ நோக்கி! காஹியோ, உன்னையொரு உசாரண 

மாக்குவேன், 

டேஸ்டி :--விசேஷமென்ன ? 

ஒதேல் :--என் கரும்பே! இப்பொழுதெல்லாம் சரியாய் விட் 

டது; படுக்கைக்குப் போவோம் வா. 

[மண்டானோவை நோக்கி, ] ஐயா, உம் காயங்களுக்கு க னே 

ரணவைச்தியஞ்செய்கிறேன் ; ௮வரை யழைச்துட்போஙகள். 

[மண்டானோவை நடத்திச் சேல்கிருர்கள். | 

இயாகோ, பட்டணத்தைச் கவலையாய்ச் சுற்றிப்பார்; இந்தச் சே 

ட்ட சச்சரவால் கலக்கமுற்றவர்களையெல்லாஞ் சமாதானப்பங்த்.து.-- 

வா, டெஸ்டிமோனா : சங்களிணிய நிச்சிரையினின் றும் சலகஙகளால் 

எழுப்பப்படுவது, யு.த்தவீரர் வாழ்க்கைக்குரியசே. 

| இயாகோவும் காஸியோவும் கவிர௮னைவரும் 
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வேளிப்போகுதல். ) 

டயா :--என்ன ! உமக்குச் காயமுண்டா உபசேபைக/? 

காஷஹி:--அம், எந்த ரணவைச்தியச்சாலும் ஆற்றமுடியாத., 

டயா :--ஐயோ! கடவுள் விலக்கட்டும் ! 

காஸி :--நற்பெயர் ! ஈற்பெயர் ! நற்பெயர் ! ஓஒ! என் நற்பெயரை 

யிழந்்துவிட்டேனே! என்னில் அழியாப் பகுதியை யிழக் தவிட்டேன் ; 

எஞ்சி யிருப்பது மிருகத்தன்மையதே.--என் நற்பெயர், இயாகோ, 

என் நற்பெயர் ! 

இயா :--உண்மையாகசச் சொல்கிறேன், உம்முடைய உடம்பிலே 

ங்காவது காயமுண்டென்றே நினைச்சேன் , ஈற்பெயரிஞம் அசே சேத 

ஹேறக்கூடியது. நற்பெயரென்பது, ஒரு வீணான, முழுப் பொய்யான 

மேல்வேஷமே ; அடிச்சடி, யோக்யெதையில்லாமலே வரு$றது, சக்க



களம, 8.| நாடகம். of 

காரணமின்றியே போய்விடுஇிறத : அதையிழந்சவராக நீரே பெயர் 

வைத்துக்சொண்டாலன்றி, 8ர் ஒரு ஈற்பெயரையுமே யிழக்சவில்லை, 

ஏன்காணும்! சேனாபதியின் பிரியத்தைத் இிரும்மியடைய வழிகளி 

ருக்கின்றன ; இட்பொழுது அவர் உம்மையொரு ௮வேசத்தில் நீக்கி 

யிருக்கிறார்; அதுவும் மனத்திலுள்ள பகைமையாலில்லை, வீவகார 

மூறையின்பொருட்டே ; இராஜ கம்பீரமான ஒரு சிம்மத்சைப் பய 

மூறுத்தும்பொருட்டு, ஒரு குற்றமுஞ் செய்யாக காயொன்றை யொருவ 

னடிப்டதுபோலவே, ௮௪, சண்டனை வி.ித்திருச்கிறார் ; நீர் போய்த் 

இரும்பவும் வேண்டிச்கொண்டால் உம்மவராய்விவொர். 

காஷி:--அவ்வளவு நல்ல தளகர்த்தரை, இவ்வளவு அற்பமான 

குடிவெறிசகொண்ட ௮ஜாக்கிரதையுள்ள உத்தியோகஸ்சனாயிருந்தே 

மாற்றவேண்டிக்கொள்வதினும், என்னை முற்றிலும் இகழும்படியே 

னும் வேண்டிச்சொள்வேன். குடிவெறி சொள்கிறது? வாய்க்குவந்த 
படியுளறுறெது 1 கலகஞ்செய்கிறது ? வீம்பு பேசுறது ? வசை கூறுக 
றது ? தன்னிழலுடனேயே தாறுமாறாய் வாதாடுகிறத ?--ஓ'! இராட்ச 

மதுவின் கண்ணுக்குப் புலப்படாத ௮வியே ! உனக்கு வேறு பெயரி 

ல்லையெனின், உன்னைப் (பசாசு ” என்றழைக்கலாம்! 

டயா :--நீர் கத்தியுக்கையுமாய்ப் பின்றொடர்ந்சவன் யா௨ன் ? 

அவனுமக்கு என்னசெய்தான் ! 

காஸி :--நானறியேன். 

ஓயா :--மெய்தானாவிது ? 

காஸி :--எத்தனையோ சக்கதிகள் ஞாபகமிருக்கன்றன, ஆனா 

லொன்றும் தெளிவாயில்லை ; ஒரு சண்டை நடந்தது, னால் அதன் 

காரணமொன்றுந் தெரியவில்லை. ௮ந்சோ! தங்கள் ஞமூளைகளைத் இரு 

டிச்செல்லும்படி, மனிதர்கள் தங்கள் வாய்களில் ஒரு பகைவனை 

விட்டுச்சொள்கிறார்களே! சந்தோஷத்துடனும், ம௫ழ்ச்சியுடனும், 

விழாவயர்ச்சியுடனும், புகழ்ச்சியுடனும், சாம் ஈம்மை மிருசங்களாக்குத் 

கொள்சனெரோமே ! 

டுயா :-- என்ன, இப்பொழுதெல்லாம் சரியாயிருக்இன்றீரே. 

இப்படி யெல்வாறு சரியாய்விட்டீர் ?
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காஹி:--குடிவெறிப் பிசாசு சயைகூரர்து கோபப் பிசாசுச்சிட 

ஙகொடுத்திருக்றது. நானே யென்னை உண்மையில் வெறுக்கும்படி, 

ஒரு குறை மற்றொரு குறையை வெளியிடுகிறது, 

ஓயா :--போதும், நீர் நீதி கூறுவது மிசச் கண்டிப்பாயிருக்கி 

றது : காலம், இடம், சேசகிலமை இவைகளை யுத்தேசி*து இவ்வாறு 

நிசழாமலிருந்தால் மிகவு ஈலமென்றெண்ணுகிறேன் ; ஆனால் கடர 

தது ஈடர்சாய்விட்டபடியால், ௮சையுமக்கு சன்மை பயக்கும்படி. இரு 

த். திக்கொள்ளும், 

காஹி:--என் உச்சியோகச்சைச் இரும்பச் கொடுமென்று வ 

ரிடம் போய்ச் கேட்டுறேன் ; நான் குடிசாரனென்ற! அவர் பதில் சொல் 
லட்மெ! அதிசேஷனத்சனை வாய்கள் எனக்கிருப்பினை3், அம்மறமொ 

ழிபல்லாவற்றையும் அடைத்தூவிகிம், இப்பொழுதொரு புச்சிசாலி 

யாயிருக்கெது, சற்றுப் பொறுத்து ஒரு மூடன் ஆகறது, உடனே ஒரு 

மிருகமாய்விடகறத ! ஒ என்ன புதுமை ! மட்டுமிஞ்சிய ஓவ்வொரு இண் 

ணியும் சாபசத்சீடே; அசன் உட்சரக்குப் பிசாசே. 

இயா :--போதும், போதும் ; ஈல்ல இராக்மது, சரியாயுபயோ 

இச்கால், ஒரு ஈல்ல பழசகச்சச்க வஸ். துவே; இன்மை அசைப் பழிக்க 

வேண்டாம். இதுகிற்ச : நல்ல உபசேனாபதி! என்னை உம்மேற் பக்ஷ 

மூள்ளவனாக மதிக்கிறீரென்று எண்ணுகிறேன். 

காஹி:--௮தை நான் நன்கறிவேன், ஐயா; நான் குடிவெறி 

கொண்டேனா! 

இயா:--என்ன ஐயா, நீரில்லை, வேறெந்த மனிசனும்தானெ 

ன்ன, சிலவேளை குடித்திருக்கக்கூடும், நீர்செய்யவேண்டியசைச் சொல் 

றேன் கேளும். நமது சேனுபதியின் மனையாட்டிசான் இப்பொ 

முது சேனாபதியாயிருக்இர்ள் ;--அவள் குணா செயங்களையும் அழகு 

களையும் தெரிந்து கவணித்துத் கியானஞ்செய்யும்பொருட்டே., அவர் 

தீம்மை அ௮ர்ப்பணஞ்செய்துவிட்டபடியால், நாணனிப்படிச் சொல்லுசல் 

பொருந்தும். அவளிடத்தில் ஒளிப்பின்றி யாவற்றையுஞ் சொல்லி 

விடும்; அவளையலட்டி வேண்டிச்கொள்ளும்;) உமத ஷ்தானச்தில் உம் 

மைத் தஇரும்பவும் வைக்க ௮வளுசவிசெய்வாள். ஒருவர் சன்னை வேண் 

டியதினும் ௮இிசமாக உசவிபுரியாமை, சன் ஈற்குணத்துச்குச் குறை
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வென்றெண்ணுமளவு, அவள் உசாரமும், சயையும், தகுஇயும், சத் 
துவகுணமும் பொருர்இியவள், உமக்கும் ௮வள் சணவனுக்குமுள்ள 

இசைவு நீங்கியிருப்பசைப் பொருத்திச் €ராக்கும்படியவளைப் பிரார்த் 

இித்துச்சொளளும். ஆகவே, இப்பொழுது பிளவுண்டிருக்கும் உங்கள் 

நட்பு, முன்னிலும் ௮தஇ௧க உறுஇயாஇவிடுமென்ற கான் சக்க பந்தயம் 

என்னவேண்டினும் வைக்கிறேன், 

கர் ஹி:--நீ ச்ச யுச்தியே சொல்டின்றனை. 

இயா:--சத்தியமாகவே, உண்மையான பக்ஷத்சாலும் நல்லெண் 

ண ்தோமிமே CusGle mor. ட் 

காஹி:--ரானும் அசைச் சரியாகவே சினைக்கிறேன் ; ௮. இிகாலை 

யிற் மன்று, கற்பரசியாகிய டெஸ்டிமோனாவை எனக்காக வேண்டிப் 

பேசும்படி ப.ரார்த்திப்பேன்; இவ்வளவிலேயே சடைப்பட்டுப்போனால், 

என் கதி யென்னாகுமென்ற மிகவும் ஏச்சமாயிருக்றத... 

இயா :--நீர் சொல்வது சரிதான். உமக்கு நல்லிரவாகுச, உப 

சேனாப௫ி : நான் காவலுக்குச் செல்லவேண்டும். 

காி:--சாணயமான இயஃசோ, நல்லிரவாகுக, 

' வெளிப் போதல் 

இயா :--(சனிமொழி) ஆகவே, யான்செய்வது அயோக்கயெதீ 

சனமமன்று எ௨ன் சொல்கிறவன் 1? மீந்த ஆலோசனை, உண்மையாக 

வே ஈல்லெண்ணமுடையார் உரைக்கட்தக்கசாயும், யோக்கயெமானதா 

யும், யு.தீஇபு5இக்குப் பொருந்இினதாயும் இருக்கின்றது ; நானும் ௮தை 

ச்சொல்லிக்கொடுக்சின்றேன் ; மோரியன் பிரியத்தைத் திரும்பப் 

பெறுதற்கு வழியும் இதுவே. ஏனெனின், வரம்பற்ற பூதியப்பொரு 

ள்களைப்போல் உசாரமான சுபாவச்தையுடையவளும், விஈுயமுள்ளவளு 

மான 'டெஸ்டிமோனாவின் உசவியை, யோக்கயெமான எவ்விஷயத்து 

லும் வெகு சுளுவாயடையலாம் ; பின்பு ௮வள் மோரியனை யிணங்கச் 

செய்வதற்கோ, ௮வன் தன் ஞானஸ்நானச்தை மறுத் துத்துறர் த, 

த்ன் பாவவிமோதன ப,சவியைக்குறிக்கும் சன்னக்களையெல்லாம் ஒழி 

தீ.துவிடவேண்டுமெனினும், ௮வ௨ன் ஆன்மா ௮வள் பாசத்தால் தளை 
புண்டிருப்பதால், ௮வள் மனத துச்குச் தோன்றியவண்ணமெல்லாம்,
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அவனது தஇிடமில்லாத மனநிலையை ஆக்ககோ, ௮ழிக்கசோ, இஷ்டப் 

டடி செய்யவோ, ஒரு தடையுமில்லை. ஆகவே, ௮௨ன் ஈன்மைக்கு நேர் 

வழியாகிய இந்த யுத்தியைக் சாஹியோவுச்குப் போதிப்பதில், நான் 

எவ்வாறு துரோடியாகிறேன் ? ஆ ! இதுதான் நரக.ச்தின் வேதாகமம் ! 

பைசாசங்கள், அதிகொடூரமான பாதகக்களைச் தூண்டும்பொழு து, 

மான் இப்பொழுது செட்வதுபோல், தெய்வீகமான புண்ணியச்தோற் 

றங்களை முதலிற்காட்டி, மனத்சைக் கவர்கின்றன : எங்ஙகனமெனின், 

இரச சாணயமான மூடன் தன் துர்ப்பாக்கியங்களைச் சராக்கும்படி 

டெஸ்டி மோனாவையலட்டி வேண்ட, அவள் அவனுக்காக மோரியனி 

ட.தீ.நில் பலமாய்ச் *சிபார்சு ” செம்கையில், தன் தூர்ச்தவியாடாரத் 
கின்பொருட்டே அவனை வேலையில் இிரும்பவுமிருத்த பேண்டுகிரு 

ளென்ற விஷச்தை, கான் மோரியன் காதிலூற்றுவேன் ; அசவே, 

௮வள் அவனுக்கு நன்மைசெய்ய எவ்வளவு மன்றாடுகின்றனளோ, 

அவ்வளவு மோரியன் தன்மேற்கொண்டிருச்கும் மகிப்டையும் ஈம்ட்க் 

கையையும் இழப்பாள். இவ்விதமாக அவள் நற்குணத்சைக் கரியா 

க்கி, அவள் சச்துவகுணத்சைக்கொண்டே. அவர்களனைலலாயும் இத் 

சச்செட்யும் வலையை உண்டுபண்ணிவிடுகிறேன், 

'ராடரிகோ பிரவேசித்தல். : 

என்ன சங்கதி, ராடரிகோ ! 

ராட :--இர்ச வேட்டையில், கான், சச்தச்்தை நிரப்பக் கூடக் 

குரைச்துச்செல்லும் நாயாகவிருச்சன்றேனேமன்றி, வேட்டைபிடிக் 

கும் நாயாகவில்லை. என் பணம் அமகேகமாய்ச் செலவாய்விட்டது ; 
இன்றிரவு வெகு ஈன்றாய்த் சடிக்கம்புச் சாத்துங்கிடைத்தத ; முடி. 

வில் என் இரமத்துக்குப் பிரதிபலன், இடைத்த ௮நபவத்தைச் சவிர 
வேறிராதென்றெண்ணுகறேன் ; ஆகவே, சையிற்காசே துமேயின்ற, 

முன்னிலுஞ் சிறிசதிகப்பட்ட விவேகச்தோடு, வெரிசுக்குத் இரும் 

பிப்போசவேண்டிய துதான். 

டயா :--பொறுமையில்லாதார் எச்துணையேழைகள் ! காலக்கிர 

மத்தாலன்றி எந்தக் காயந்தான் ஆறினதுண்டு 1 மால் ம.திகொண்டு 

வேலைசெய்கின்றோமேயன்றி மந்திரங்கொண்டன்றென்பது உனக்குத் 
தெரியுமே; மதியோ மந்சமாகச் செல்லும் காலத்தைப்பொறுத்த த,
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க்ளீப். Oe, நாட்கம, YI. 

என்ன, ஒன்றும் செவ்வையாகவில்லையா 1? காஹியோ வுன்னை ய்டித் 

தான்: அச்சிறு சீங்கால் நீ சாஹியோவை வீட்டுச்கனுப்பிவிட்டாய், 
மற்ற மரங்களும் சூரியனைநோக்ட நன்றாய் வளர்ச் துவரினும், முசலிற் 

பூச்ச.து.சான் முசலிற்பழுச்கும்.* சற்றுப் பொறுத்துச்கொள்.-- சத்திய 

மாகவே, பொழுதுவிடிக்துவிட்டத. விளையாட்டும் வினையும் கால 

நிகழ்ச்சியைச் சுருக்கெசாட்டுகன்றன, படுக்கப்போ ; மீ தங்குமிடம் 

செல் ; போ, என்இுறேனே ; பிற்பாடு மேற்சங்கதி சொல்லுகிறேன் ; 

நில்லாதே, போய்விடு, 
ட ராடரிகோ வேளிப்போதல். | 

இரண்டு காரியங்கள் செய்யவேண்மெ,--என் மனைவி, சாஹி 

யோவுச்காகச் தன் எஜமானியிடம் சிபார்சுசெய்யவேண்டும் ; அவளை 

யதநற்குத் தாண்டிவிடுகிறேன் ; அது ஈடக்க, மோரியனை நான் வேருக 

வழைத்துச்சென்று, காஹியோ அவன் மனைவியை வேண்டிச்சொண்டி. 

ருக்குந்தருணத்தில் ௮வன் காணும்படி கொண்டுவிடவேண்டும் ம் 

௮ துகான்வழி : ஆலோசனையை அசட்டுத்தன்மையாலும் ஆல௫யத்தா 

லும் மந்தப்படுத்தலாகாது. 

'வெளிப்போதல். 

* நமத மற்ற ஆலோசனைகள் காலக்கரமத்திற் பலன்பெறும் ; முதன் 

சூழ்க்த ஆலோசனையாகிய காஸியோவின் உத்தியோக நீக்கம், முதலிற் இத்தி 

பெற்றது என்பத ௧௫௮.௫.



மூனமும் அங்கம் 
of. 

முதற்களம் அரண்மனை மாற்றம், 

(காலம்: அதிகாலை.) 

'காஸியோவும் சில சங்கத வித்வான்௧ளும் பிரவேசித்தல் 

காஹி:--வாத்தியக்காரரே, இங்கு வரசியுங்கள்,--உங்கள் சிரமத் 

துக்குதீதக்ச பிரயோசன ஞ் செய்வேன்,--ஏசாவது சுருக்கமானதாக 

வாசிச்சு, சேனாபஇக்கு ஈற்பொழுசாகவென்ற: வர்சனஞ் செய்யு 

கள் % [சங்கீசும்.] 

விதாஷூகன் பிரவேசித்தல். 

பிதா :--என்ன ஓஒ! உங்கள் வாத்தியங்கள் Cad ara all ams git 

atsaGar, dara essere CugrSlarperCay, 

முதல் சங்கீ :--என்ன, ஐயா, என்ன ! 

விதூ :--இவை யென்ன, ௨௭ து சருவிகளா ! 

முதல் சஙத்:--இமாம், ஐயா, அவைதான், 

விதூ :-ஒ! அது வேற சதை, ஓ! இசோ உங்களுச்குப் பணங்கொ 

டுக்கறேன் ; உங்கள் சங்தேேத்சைச் சேனாபதி மிகவும் விருமபுவசால், 

சாசற்பொருட்டு, இனியிந்தக் கூப்பாட்டை நிறுத் தும்படி சொன்னார். 

முதல் சங்கி :--ஈல்லது, ஐயா, அப்படியே, 

விதூ :--செவிக்குப் புலப்படாச சங்சசமேதாவது உங்களிடமிரு 

ந். சால், அதை வாசியுங்கள் ; ஆனால், எல்லாருங் கூறுறெபடி, சங்சேங் 

கேட்பதில் சேனாபதிக்கு அவ்வளவு, பிரியமில்லை. 
eet ct அமை வவ se eet tenet nee et oo een 

2ணமகளையும் மணமகளையும், மங்கலவாத்தியத்தால், அவர்கள் . FL 

னத்தினின்றும் open. காலையில் ஈண்பர்கள் எழுப்புவது வழச்சம், ஈம் 

தேசச்திலுஞ் ல ஜாதியாருள் இவ்வாறு நடக்கின்றது, தகவே இவ்வங்கம் 

ஒதெல்லோ முதலாயினர் ளைப்ரல் வந்தடைந்த தினத்துக்கு மறுதினத்தில் 

தொடக்கமாகின்றது, 

- இத்தலியில் ஓர் ஈகரம்; இச்தேயத்தில் மலையாள ச்சைப்போர Ov, HE 

ஈகரவாரிகள் மூச்சால் பேசுபவர் என்ற பெயர்பெற்றதுபோதும்,
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முதல் சங்கி:--அப்படிப்பட்ட சங்கேதம் எங்களிடமில்லை, ஐயா, 

விதா :--அனால் குழல்களைப் பைக்குட்போட்டக்கொள் ரங்கள் 

நான் போகிறேன் ; போங்கள், ஆகாசத்தில் மறைக் துவிடுங்கள் ; af 

ஒட்டம், 

சங்கத விக்வான்௧ள வேளிப்போதல். 

காஸி:---என் யோக்கயமுள்ள சிநேகா, சொல்வது கேட்கின் 

ததா: 
வீதூ :--இல்லை, உம்முடைய யோக்தியமுள்ள சகநே௫இசர் சொல் 

வத கேட்சலீல்லை ; நீர் சொல்வதுதான் கேட்கின்றது. 

காஸி:.--சமைசெய்து உன் விகடத்தை நிறுத்து, இதோ இந்தப் 

பொற்சாசை வைத்துக்கொள் : சேனாபதி மனையாட்டியார்சேடி Quaps 

தாய்விட்டால், காஹியோ என்றொருவன் சிறிது பேசவேண்டுகிரு 

னென்று சொல் : இது செய்வாயா ? 

விதூ:--ஐயா, அவள் எழுச் தூவிட்டாள் ; இங்கு நோக்கி ௮வள் 

எழுகறதாயிருந்தால், அவளுக்குத் தெரிவிப்பான்போற் காணுவலேன். 

காஸி :--௮ப்படியே செய், என் ஈல்ல ஈண்பனே. 

| விது ஷகன் வேளிப்போதல். ] 

| Sua Car பிரவேசித்தல். | 

நல்ல சமயத்தில் வந்தாய், இயாகோ, 

டயா :-- னால் நீர் படுத் துக்கொள்ள வேயில்லையா ? 

காஸி:--இல்லை : நாம் பிரியுமுன் பொழுத புலர்ச் துவிட்டசே. 

இயாகோ, நானாகவே துணிந்து உன் மனைவிக்குச் சொல்லியனுப்பி 

யிருக்கிறேன் : சற்குணவதியாகய டெஸ்டிமோனாவை எவ்விசமாவது 
நான் கண்டு பேசும்படி, அவள் செளகரியம் செய்ய வேண்டிக்கொள் 

ளும்பொருட்டே. 

இயா :--கானவளையுமமடம இதோ அனுப்புகிறேன் : அன்றியும் 

உங்கள் சம்பாஷணையும் சாரியமும் தடையின்றி ஈடத்தற்கு மோரி 
யர் இடையூறாகாதபடி, ௮வரை எதாவது 145 Xl eu gp வேறிடம் 

அழைத்துச் செல்கிறேன்.
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காஸி :--அ.சற்காச கான் மிசவும் ௨க்சனமளிக்கின்றேன். 

| இயாகோ வேளிப்போசல். | 

இவனிலும் ௮௧ உண்மையும் உரிமையும், ப்ளாரன்ஸ் were se 

சித்கூட,* ஒருவனும் எனக்குக் காட்டியதில்லை, 

[எமிலியா பிரவேசித்தல். | 

எமிலீ :--நல்ல உபசேனாபகி, உமக்கு நற்பொழுதாகுக ; நீர் 

அப்டரியத் தக்குள்ளாயிருப்பதற்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன் ; 

அனால் எல்லாஞ் சீக்கிரத்தில் சரியாகிவிமெ. சேபைதியும் ௮வர் மனை 

வியாரும் அசைப்பற்றிப் பேரிக்கொண்டிருச்கிறார்கள் ; ௮வளுமக்கா 

கப் பலமாய்ப் பேசுகிறாள் : நீர் காயப்படுச்தினவர் ஸைப்ரஹில் பெரு 

ம்பேர் பெற்றவரென்றும், உயர் குடும்பச்தினரென்றும், உம்மை யேற் 

றுகிகொள்ளாது மறுப்பதே தகுதியென்றும், மோரியர் பதிற் சொல்லு 

Spi; ஆனால் உம்மேல் தமக்கு வாஞ்சையுண்டென்றும், உம்மைத் 

இரும்பவும் ௮ற்றம்நோக்கி வேலையிலமர்தத, கமக்குள்ள பிரியமே 

போதுமென்றும், வேறு : சிபார்சு” வேண்டாமென்றம் வற்புறுத்திக் 

சூறுகுரார். 

காஸி :--ஆயினும், யான் டெஸ்டி மோனாவுடன் தணித்துச் சிறிது 

பேசுவது தகாததன்றென்றும் சாக்தியமானதென்றும் உனக்குக் தோ 

ன்றினால், அவ்வாறு பேசுவதற்குச் செளகரியஞ்செ.ப்து கொடுக்கும் 

படி. வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். 

எமீலி :--சயைசெய்தூ உள்ளே வாரும் : நீர் உம்முடைய மனத் 

Beran ss தடையின்றி 'வெளியிடும்படியான இடத்திற் கொண்டு 

விடுகிறேன், 

காஸி ;--சானுனக்கு மிகவும் சடமைப்பட்டிருக்கறேன். 

| போதல். | 

Tee eet Fame Sm TH le ne மணக 

இயாகோ வெடில் ககரத்கான், காஸியோ ப்ளாரன்ஸ் ஈகரத்தான் 
ஆகவே, தன் சொக்கலூரான் எவலுங்கூட இவ்வளவு ஈட்புப் பாராட்ட 
லில்லையென்பது கருத்த,
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இரண்டாங் களம் அரண்மனையிலோரவற, 

(காலம்: காலை.) 

|தெலலோவும், இயாகோவும், சில கிரகஸ்தரும் 

பிரவேசித்தல். | 

ஒநேல் :--இயாசோ, இந்த நிருபந்களை மாலுமியிடம் கொடு; 
கான் துரைத்சனச் சங்கத்துக்கு வக்சனை செய்வதாக ௮வன் மூலமாகச் 

சொல்லியனுப்பு : அசாயினவுடன், கான் வேலைதீதலச்தில் உலாவிக் 

கொண்டிருப்பேன் ; ௮ங்கு வந்து சேர். 

டயா :--ஈல்லது, ப்போ, அப்படியே செய்கிறேன். 

ஒதேல் :--சனவான்சளே, காம் சென்று இந்தக் கோட்டையைப் 

பார்ப்போமா ? 

கீரக:--ப்ரபோ, தங்கள் இத்தம். 

| போதல். ] 

மூன்றாங்களம் அரண்மனை முன்னிலை, 

(காலம் : காலை,) 

 டெஸ்டி மோனாவும், காஸியோவும், எமிலியாவும் 

பிரவேசித்தல்.] 

டேஸ்டி :--ஈற்குணக் காஹியோ, உமக்காக என்னாலியன்றதெ 
ல்லாஞ் செய்வேனென்று நிச்சயமாய் வைத்துக்கொள்ளும். 

எமிலி:--ஈல்ல மாட்டியே, செய்யுங்கள் : இது தமக்கு நோர்ந் 

தாற்போல் என் புருஷர் வருந்துகிராரென்று, உறுதியாகச் சொல்லு 
வேன், ' 

டேஸ்டி :-ஓ, ௮வன் யோக்கயன்.* காஹியோ, நீரும் என்னாதரும் 
(முன்போலவே இஷ்டமாயிருக்கும்படி. செய்வேனென்பதை சம்பும், 

காஸி :--உதாரகுண அம்மணி, மிக்கேல் காஸியோவின் கதி 

'யென்னவாயினும், ௮அவனெப்பொழுதும் தங்கள் உண்மையூழியனே 
யொழிய வேறில்லை, 

டேஸ்டி :--அதையறிவேன்.--உமச்கு வர் சனம், நீர் என்னா 

தர்மேல் பக்ஷமூள்ளவர் : அவரை வெகுகாலமாயறிவீர் ; வெளிப்பார்
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வைச்குச் சிறிது வேண்டிய அ௮ளவுக்குமேல், ௮வரும்மை விலச்கா 
ரென்று உறுதியாய் நினையும், 

காஸி :--ஆம், அம்மா ; அனால், வெளிப்பார்லைக்காகச் செய் 

யம் ௮ந்தப் பாவனை ௮,இகமாக நீடித்தேனும், எதிர்பாராக அற்பசங்கஇ 

களால் பலப்பட்டேனும், ௮கஸ்மாச்சாய் அதிசப்பட்டேனும், நான் 

கண்ணெதிரிலிராமலும், என் ஸ்தானத்தில் வேறொருவனமர்£ தும், 

என் தலைவர் என் பக்ஷத்தையும் கான் செய்திருக்கும் உழியச்தையும் 

மறச்துவிடக்கூடும். 

டேஸ்டி :--௮ப்படி அஞ்சவேண்டாம் ; இதோ எமிலியா முன்னி 

லையில் உம்முடைய உச்தியோசத்தை யுமக்குத் திரும்பி கொடுட்பகாக 

நான் வாக்சளிக்கனெறேன் : சான் நட்புப்பாராட்டிவிட்டால், முடிவுவரை 

யும் ௮தைகிறைவேற்றுவேனென்று உறு தியாயெண்ணும் : என்னாசரை 

யிடையரூது அலட்டுவேன் ; அவர் படியும்வரையும் தூங்கவிடாத,* 
பொறுக்கமுடியாமல் இணங்கும்வரையும் வாதாடுவேன் ; அவர் சய 

னத்தை யொருபள்ளிக்கடம் போலவும், ஊண் * மேஜையை, ' டாவத் 

தையொப்புக்கொள்ளுங் குருபீடம்போலவம் ஆக்குவேன் ; அவர். 

செய்கைகள் ஒவ்வொன்றிலும், சாஹியோவின் மூறையீட்டைக் சலப் 

பேன் : ஆகையால், சாஹியோ, நீர் சக்தோஷமாயிரும் உம்முடைய (வக் 

இல்' உம்முடைய கட்சியையீழப்பதினும், தான் சாகவேனுஞ்செய்வாள். 

எமிலி :--௮ம்மா, இதோ எஜமானர் வருகிரூர், 

காஸி :--௮ம்மா நான் விடைபெற்றுக்சொள்கிறேன், 

“டெஸ்டி ஏன், நான் பேசுவதை யிருந்து கேளும், 

Stal) :— git, இப்பொழுது வேண்டாம், எனக்கு மனசு 

சரியாயில்லை ; என் காரியாநுகூலத்தக்கு சானிப்பொழு து ஏற்ற 
நிலைமையிலில்லை. 

'டேஸடி :--நலலது, உமமுடைய யுத்தம்போற் செய்யும், 

[காலியோ வேளிப்போதல். J 
பரவச வளவுதாா டட டைமை: ஸ்ம யய அட Net ம லட உக வதை வென்சமைவைஷமவட ட பட கியல 

இராஜானிப்பஷியைப் பழக்கும் விதத்தைக் குதிக்ெற த. தனக்குச் 
சம்பக சமில்லாக இராணுவ விஷயத்தில் இவ்வாறு சலையிட்டு, மட்டுக்கு 

மிஞ்சி தன் கணவனை டெல்டி மோனா அ௮லட்டியத, எவ்வாறும் சவஹே3 

ஏனைய ஞ்திரீகளும், இதையும், பின் விரானஉயும் கவனித் த ஒழுகச்கடவர்,
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.ஒகெல்லோவும் இயாகோவும் வருதல்,] 

இயா:--ஆ! அது ஈன்றாயில்லையே, 

ஒதெல 
ஓயா : -- ஒன்றுமில்லை, ப்ரபோ; எதோ, -- இன்னதென்று 

தெரியவில்லை. 

ஒதெல் :--அசோ என் மனைவியைவீட்டுப் பிரிந்து சென்றது 

காஹியோவல்லவா ? 

                 

ஓயா :--காஹியோவா, ப்ரபோ! இல்லை, நிசீசயமாகவே, சாங் 

கள் வருவதைச் கண்டு கள்ளன்போல் இம்மாதிரியாக ௮வர் ரழுவுவா 

சென்று எனக்குத் தோன் றவில்லை. 

ஒதேதல் :--அவனென்றே யெண்ணுடகறேன், 

டேஸ்டி :- என்ன, பிராணராதா! தங்கள் அப்பீரியத்தால் 
மனம் வாடும் ஒரு * மனு” தாரனோடு இங்கே பேரிக்கொண்டிருக்தேன், 

ஒதேல் :--யாரைச் சொல்கிருய் ?*1 

டேஸ்டி :--ஏன், தங்கள் உபசேனாபதி காறியோவே. பிராண 

நாதா! தங்களுக்கு என்மேல் கிருபையிருப்பின், இப்பொழுதே அவர் 

சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ழ ஏனெணின், யோக்கியதை 
யை முகச்குறிகளினால் ம.இித்தறியும் சக்தி யெனக்கிருப்பது மெய்யா 

னால், ௮வர் தங்கள்மேல் ௮நதரஙக வாஞ்சையுள்ளவரென்ப தும், 
அறியாமையாலன்றித் தெரிந்திரும் தும் பிழை செய்பவரில்லையென் 

பதும் நிச்சயமே: அவரைத் இரும்ப அழைக்க வேண்டுதிறேன், 

ஒதேல் :--அவனிப்பொழுது இங்கிருர் து டோய்னனா 1 

டேஸ்டி :--ஆமாம் ; ௮வரடைந்த மனச் இறுமையினால், யானும் 
அவருடன் மனம் வருந்தும்படி, தம் துயரச்திலொரு பகுதி யிங்கு 

விட்டுப்போனார், என் இணிய காதலரே! அவரைத் தஇிரும்பவழை 

யுங்கள். 
  

இ௫கசாறும் ஓதெல்லோவும் இயாகோவும் சிறிது தூரத்தில் வர்தசாக 

வும், இப்பொழுதுதான் டெல்டிமோனாவின் அருகு வர்ததாகவம் கொள்ச, 

ர் தெரிந்திருக்கும் தெரியாமையைக் காட்டும் இக்கேள்வி, சனக்குறியே, 
7



98 ஒசெல்லோ ்- [அங்கம், IIT. 

, ஒதேல்:--இப்பொழுது வேண்டாம், என் இனிய டெஸ்டி 
மோனா ; வேறொரு சமயமாகட்டும், 

டேஸ்டி :--ஆனால் €ச்செத்திலாகுமோ ? 

ஒதேல் :--என் கரும்பே, உனக்காகவே சக்ரத்தில் செய் 

டேஸ்டி :--இன்றிரவு போஜன காலத் திலாசட்டுமோ ? 

ஒதேல் :--இல்லை, இன்றிரவு வேண்டாம், 

டேஸ்டி :--பின்னை, நாளைப் பகல் போறனத்திலோ ? 

ஒதேல் :--காளை நான் வீட்டிற் சாப்பிடமாட்டேன் ; கோட்டை 
யில் தளகர்த்தர்களைச் சர் இச்சவேண்டும். 

டேஸ்டி :--என்ன, பின்னை, நாளையிரவிலா ; அல்லது செவ் 
வாய்க்தெமை * காலையிலா ; செவ்வாய்க்கிழமை பசலிலா, இரவிலா ; 

பு.சன்ழமை காலையிலா :--தயைசெய்து காலச்சைக் குறிப்பிடுங்கள் ; 

ஆனால் மூன்று சாட்களுக்குமேற் போகவேண்டாம் ; உண்மையா 

கவே, ௮வர் தம் குற்றத்துக்கு மனம் நொந்து வருந்துஇரூர் ; ஆயி 

னும், அவர் தவரோ, ரறந்தவர்களையே யுத்த விஷயங்களில் உதார 
ணங்களாக்கல் வேண்டுமென்று கூறுவசைத் சீவிர்த்து, நாம் சாசாரண 

மாச அலோித்தப்பார்த்தால், இவ்விச விசேஷ சண்டனை பெறும் 

படியான ஒரு குற்றமாகாது. ௮வரெப்பொழுது வாலாம் ? சொல் 

லுக்கள், சாதரே : நான் மறுச்கும்படியாவது, அல்லது இவ்வாறு 

இகைத்துத் இயங்கும்படியாவது, நீங்கள் என்னிடம் எசைச் கேட் 

சக் கூடுமென்றெண்ணி ஆச்சரியப்படுகிறேன், என்ன ! தாங்கள் 

என் கை விழைந்துவந்தபொழுது தங்களுடன் வந்த மிச்சேல் 

சாஹியோ, தங்களைப்பற்றி யெத்தனையோதடவை நான் குறைவா 

கப் பேயெ சாலங்களில், ** சங்கள் கட்டியை எடுத்துப் பேசியகர் ; 

* ஆகவே, இச்சளம் நிகழும் இனம் ஞாயிற்றுககிழுமையாகன்ற ௪ ; 
தேவதியானத்துக்கும் பஜன,ததுச்குமென்று இறிஸ்கலர்களால் தேவாஜ்ஞைப் 
படி ஓய்வுகாளாக அ௮மஷ்டி.க்கப்பட்பரும் புனிததின,ச்திற்றான், இறில் சவ 
னாயெ இயாகோ, பின் வரும் சர்ப்பனை சா தகெ௫ரறான் | 

1 ஈம் கலி, பெண்களுக்செயல்பான இவ்விகத் தந்திரங்களையும் ! மாய் 
மாலங்களையும்,' ஈன்குணர்ஈதவர்,
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அவரைச் இரும்பச் கொண்டுவர இவ்வளவு பாடா! பொய்யில்லை, 
கானெனின்,-- 

ஒதேல :--போதும், தயைசெய்து நிறுத்து ; அவனுக்கஷ்ட 
மானபடோது வரட்டும் ; உனச்சொன்றுமே மறக்சேன்-_.- 

டேஸ்டி :--என்ன, இது ஒரு வரமில்லையே ; தங்களைக் சையுறை 
went துகொள்ளவாவது, சத்துள்ள போஜன பதார்த்தங்களைப் புக்க 
வாவது, சரீர உஷ்ணத்தை மிதப்படுத்திக்கொள்ளவாவது, தங்கள் 
சரீர சுகத்துச்கடுத்ச ஏதாவது நற்காரியமொன்றைச் செய்யவாவது 
தங்களைப் பி.ரார்த்திப்பதுபோன்றதே யீது : இல்லை, சங்கள் காதலை 
புண்மையிற் சோதிக்கும்படியான ஒரு வரம் கேட்கும்பொழுது, ௮.து 
அழ்ர்து ஆலோிக்கவேண்டியதாயும், சொடுத்தால் அபாயகரமான 
தாகவுமிருக்கும். . 

ஒதேல் :--நீ யென்ன கேட்டுனும் இல்லையென்று சொல்லேன் : 
அதற்குப் பதிலாக, நான் சிறி துநேரம் தணித்திருச்கும்படி, நீ செல்ல 
வேண்டுகிறேன். 

டேஸ்டி :--கான் மாட்டேனென்று சொல்லட்டுமா ? வேண்டாம்; 
போய் வருகிறேன், நாதரே, 

ஒதேல :--போய்வா, என் டெஸ்டிமோனா: இதோ Carre 

உன்னிடம் வருகிறேன். ப 

டேஸ்டி :--வா எமிலியா,--தங்களிஷ்டம்போலிருங்கள் ; தாம் 

சளெப்படியிருப்.ினும், நான் சொற்படி நடப்பவளே. 

| எமிலியாவுடன் வேளிப்போதல். ] 

ஒதேல் :--( பேஷான ? குட்டி! உன்னாசை உண்மையீல் இல் 

லாவிட்டால், என் ஆத்மா கரகத்திலாழட்டும் ! தவிரவும், உன்னாசை 

அயாழிந்தபின் உலகமெல்லாம் பாழ்ங் குழப்பமே 

இயா :--கெளரவப்ரபோஃஃ 

ஊழிபெயருமளவும் ௮க்காதல் மாறுசெனவேனும், அக்காதில் சதை 

பின் பின்பு ௮வளுக்குண்டாகும் மனக்குழப்பத்கால் உலகமே வெறும் 

பாழ்ம் குழப்பமாகத் சோன்றுமென்றேலும் கொள்ளலாம்
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EG ல:--என்ன சொல்கிருய், இயாகோ ? 

ஓயா :--தாங்கள் என் எஜமாணியை வேட்டுச் சென்றபொ 

முது, மிக்கேல் காஹியோவுக்குச் தங்கள் காதல் விஷயம் தெரி 

யுமோ ! 

ஒதேல :--௮வனுக்கு ஐதியோடர்தம் தெரியும் ; என்னச்இற் 
காகக் கேட்டுரும்? 

டயா :--ஏதோ என் மனத்திருப்திக்கே ; வேறு கெடுதல் ஒன்று 

மில்லை. 

ஒதேல் :--மனத்திருப்திச்கென்றாயே, ௮தேன், இயாகோ 1 

ஓயா :--அம்மையவர்களை* அவருக்குச் தெரியுமென்று கானெ 

ண்ணவில்லை. 

ஒதேல் ௦ நன்றாய்த் தெரியும் ; அடிகஈடி யெங்களிடையே 

தூது சென்றான். 

டயா :--௮ப்படியா ! 

ஒதேல :--அப்படியா! ஆம்! அப்படித்தான் : ௮திலெதாவது 

விசேஷம் தட்டுப்படுகிறதா வுனக்கு? ௮வன் யோக்கயணில்லையா ? 

இயா :--யோக்கியதையா, ப்ரபோ ! 

ஒதேல் :--யோக்கியதை, ஆம், யோக்கெயதையே? 

டயா :--ப்ரபோ, எனக்குத் Q தரிந்தமட்டி லும் (யோக்கியரே'. 

ஒதேல :--நீ யென்ன நினைக்கிறாய் 1 

டுயா :--கினைக்கிறதா, ப்ரடோ ! 

ஒதேல :--கினைக்கிறதா, ப்ரடோ! கடவுளாணை, வெளிக்காட்டத் 

தீகாதவண்ணங் குரூபமான கொடியவெண்ணம் ஏதோ மனத்தி 
விருட்பதுபோல், நான் சொல்வதை யெதிரொலிக்கிறான்.--உன் se 

கை ஏதோ விசேஷத்சைக்குறிக்கிறது; இப்பொழுதுதான், சாஹி 

யோ என் மனைவியைவிட்டுப் போனபொழுது, ‘ 9g) ஈன்றாக 

வில்லை யென்று நீ சொன்னது காதில் விழுந்தது: எது நன்றாக 

வில்லை ? என் காதல் வேட்கை நிகழ்ச்சியில் கடந்த யாவற்றிலும், 

வைல்்மழுமோனாவை,
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அவன் எனக்கு உட்சையாயிருந்தானென்ற சொன்னபொழுது, 
* அப்படியா !?' என்று ஆச்சரியப்பட்டு, ஏதோ மிகச் கொடிய சக்தேச 

ததை உன் ஞாளையில் ௮டகச்கிவைச்திருந்தாற்போல, உன் புருவங்களை 

நெருக்சிச் சுருக்கினாய் : உனச்சென்மேல் பக்ஷமுண்டானால், உன் 
நினைவை என்ணிடம் வெளியிடு. 

டஓயா:--ப்ரபோ! நான் தங்கள்மேல் ௮ச்தரங்க விசுவாசமுள்ள 
வனென்பதூ தங்களுக்கே தெரியும். 

ஒதேல்:---கான் அப்படியே எண்ணுறேன் ; ௮.துவுமன்றி, நீ 
மெய்யன்பும் யோக்கெயதையும் நிறைந்தவனென்றும், வாய் இறக்கு 
மூன் வார்த்தைகளை நிறுத் துப்பார்த்தப் பின்பே பேசுறவனென்றம் 
எனக்குச் செரிபும்;) அகையினால்தான், இவ்விசமான உன் தஇயச்சங் 

கள் எனக்கு ௮இ௪ பயத்தையுண்டாக்குகன்றன : ஒரு பொய்யனான 

வஞ்சசனிடத்தில், இம்மாதிரியான நடச்கைகள் வழக்கத்தால் ஏற் 

பட்ட புரட்டுக்களாகும்.; ஆனால், ஒரு யோக்கியணிடத்திலோ, ஆக்ரெக 
மடங்காது பொங்கும் மனத்திலிருந்து தாமாகவே வெளிவரும் மறை 

வான குற்றச்சாட்டுச்சளாம். 

இயா :--மிக்கேல் காஹியோ விஷயத்தில், சச் இியமாகவே, அவர் 

யோக்கெயரென்றேபடுறெ து. 

ஒதேல :--நானும் அப்படியே எண்ணுகிறேன். 

இயா :--வெளித் தோற்றம்போலவே மனிதர் உண்மையிலு 

மிருச்கல் வேண்டும் ; அப்படியில்லாதார், ஒருவிசமாகவும் தோன்றா 
இரு ச்சலே ஈலம். 

ஒதேல் :--மிச்சய்மாகவே, மனிதர் வெளிக்குச் தோன்றுவது 
போலத்தான் உண்மையிலும் இருத்தல் வேண்டும், 

இயா :--பின்னை என்ன, சாஸியோ யோக்கியரென்றே தோ 
ன்றுகறது. 

ஒதேல :--இல்லை, இதில் இன்னும் ஏதோ விசேஷமிருக்கறெது ; 
சற்று உன் நினைவுகளையுள்ளபடி. விவரமாய்ச்சொல் ; எவ்வளவு செட்ட 
எண்ணங்கசளாயிருப்பினும், எவ்வளவு கெட். மொழிகளில் வேண்டு 
மாயினும், வெளியிடு,
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ஓயா :--ப்ரபோ, '( மன்னி'யுங்கள்: என் கட்மைக்குரிய 
எதைச் செய்யவும் நான் கட்டுப்பட்டவனாயினும், சகல அ௮டிமைகளுங் 
கூட சுதந்தரமாயறுபவிக்கும் விஷயத்தில் நான் கட்டுப்பட்டவ 

னல்ல. என்னினைவுகளையா கூறவேண்டும்! ஏன், அவை கெட்ட 
வைகளும், பொய்யானவைகளுமென்றே வைத்துக்கொள்வோம்;-- 
கெட்ட வஸ்துக்கள் சல சமயங்களில் உட்புகாத (அவ்வளவு பரிசுத்த 

மான) ௮ரமனை யெட்கருக்கன்றது ? இரமமான த்த விருத்திகளு 

டன் துன்மார்க்சமான சல சந்தேகங்களும், (பிறரை மதிப்பதற்கு) 

அளவளாவி யிருச்சப்பெராத அவ்வளவு பரிசுத்தமான இருதயம் 

எவலுக்குண்டு 1 

ஒதேல் :--இயாகோ, உன் சிநேகிதனுச்கு ஒரு தீங்கு செய்யப் 
பட்டிருப்பதாகவெண்ணியும், உன் மனதிலிருப்பதை அவனுக்கு நீ 

சொல்லாவிட்டால், நீயும் கூடித் தீங்கிழைப்பவனேயா௫இருய், 

டயா :---மான் தங்களை வேண்டிச்கொள்கிறேன்.--இலலாத 

குற்றங்களை யிருப்பனவாக என் சமுசய குணம் உருப்படுத் துவதும், 
கெடுதிகளையே யுற்றுகோக்இக் கண்டுபிடிப்பதும், என்னைப் பீடிக் 
கும் துர்க்குணம் என்பது எனக்குச் தெரியும் ; ஆகவே, என் சந்தே 

கம் ஒருவேளை செட்டவிதமாயிருப்பினும், நிதான விவேகமுள்ள 

தாங்கள், ௮தைப் பொருட்டாகவெண்ணி இவ்வளவு அரைகுறை 
யான ஆலோசனையையுடையவன் நிச்சயமாகவும் தீர்மானமாகவு 

மின்றிக் சகண்டனவற்றிலிருந்து, தங்களுக்சொரு வருத்தத்தை உண்டு 

பண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். தங்கள் மன கிறைவுச்கேமை, ஈன் 
மைக்கேனும், என் ஆண்மைச்கேனும், யோக்கெசைக்கேனும், விவேகத் 

துக்கேனும், என் நினைவுகளைத் தங்களுக்குச் செரியப்படுத்துவது 

தீகு.தியன்று, 

ஒதேல் :--உன் கருத்தென்ன 1 

இயர் :--என் பகமூள்ள ப்ரபோ! புருஷருக்கும் மகளிருக் 
கும் கற்பெயரே உரிமையான ஆத்ம பூஷணம் : ஒரு பணப்பையைதீ 

இருறவன் ஒரு துரும்பையே இருகெருன் ; ௮து அற்பமானது, 

ஒன்றுமேயில்ல ; என்னுடையதாயிருர்த து, அவனதாயிருக்றெது, 

அதேவிதமாச எத்தனையோ ஆயிரம்பேர்களுச்கு ௮டி.மையாயிருர் இருக்
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இறது ; ஆனால், என் ஈற்பெயரைத் இருறவனோ,. தன் செல்வத் 

தையும் ௮இசப்படுத்தாது, என்னையும் வெறும் ஏழையாக்கி விடு 
இரால். | : | 

ஒதேல் :--சுவாமி சச்தியமாக, உன் எண்ணங்களை யறிர்தே 

இீர்வேன், 

இயா :--என் இருதயம் தங்கள் கையிலிருந்சாலுமே யத முடி. 
யாதே ; ௮து என் வசமிருக்க, நான் ஒருபொழுதும் இணங்கேன். 

ஒதேதல :--ஹா! 

டயா :--ஐயோ! ப்ரபோ! சமுசயத்துக்கிடங்கொடாதேயுங 

கள் ; தனச்டெங்கொடுத்துத் தன்னைப் டோஷிப்பவர்களைப் புதிது 

புதிதான பொய்த் தோற்றங்களால் மயக்டுப் பழிவாங்கும் பைங்கட் 

பைசாசம் ௮௫, தன் மனைவி வியட்சாரத்தை உறுஇயாயறிர் ஐ, ௮வள் 

மேற் சாதலேயில்லாதவன் இன்பமாகவே வாழ்கிறான் ; அனால், பெருங் 

காதலுடன் சமூசயத்தையும், சந்தேகத்துடன் பலமான ஆசையையும் 

உடையவன், ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலும், அந்தோ! என்ன ஈரகவேத 

னைச்குள்ளாகிறான் ! 

ஒதேல :--ஐயோ, கொடுந் துன்பம் ! 

டயா :--எளியவனுக்குச் இருப்இியிருச் சால், ௮வன் சனவான், 

போதுமான செல்வழுள்ளவனே ; அனால் ௮ளவு கடர்ச செல்வமிருச் 
தும், ஏழையாய்விடலாமென்ற பயம் எப்பொழுதுமிருக்தால், ௮வன் 

வெறும் ஏழையே;--என் இனத்தார் ஒருவருமே சமுசயகுணமுருத 

படி கடவுள் கருபைசெய்து காக்க ! 

ஒதேல்:--என், ஏனிப்படி? புதிய புதிய சந்தேகங்களுடன், 

கலைமாறுஞ் சர் திரனைட்போல், நானும் மாறிமாறிச் சமுசயத்திலேயே 

என் வாழ்நாளைக் கழிப்பேனென்று எண்ணுகன்றனையா நீ? இல்லை; 

சமுசயமுற்றால் உடனே யுண்மையறிர்து தெளிவுறுவேன் ; நீ லோ 
திக்தறபடி, தோன்றியவாறெல்லாம், வெறுஞ் சமுசயங்களை என் ஆச் 
மார்த்தமான வேலையாக்கிக்கொண்டால், நீ யென்னை யொரு டெ 
ன்ேோ* மதிக்கலாம். என் மனைவி அழகாயிருக்கிறாள், ஈன்றாய்ச் சாப்பி 
  

நிலையின்றி யொன்றுவிட்டொன்றாகப் பலபூண்கெளிலும் வாய் வை 
ந்து மேயும் பிராணி,
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டுஇராள், பலருடன் பழக விரும்புகிறாள், சடையின்றிப்பேசுகறொள், 

நன்றாய்ப் பாடுகிறாள், வாச் தியம் வாஎக்இறாள், கிர்த்தனஞ்செய்கறாள், 

என்று சொல்வதெல்லாம் எனக்குச் சமுசயத்தை யுண்டுபண்ணாது. 

கற்பிருக்குமிடத்தில் இவையெல்லாம் மேலான ஈற்குணங்களே: gos 

றியும், என் யோசக்கிெயசைகள் சொற்பமானவை யென்பதை நினைந் து, 
சான் அணுவளவு பயத்தையாவது, அவள் வரம்புகடர்து SUL 

பாளென்ற சமுசயச்தையாவது ௮டையமாட்டேன்; ஏனெனின், 

அவள் தன் சகண்களாற் பார்த்தே யென்னை விரும்பிச்கொண்டாள். 

இல்லை, இயாகோ; நான் பார்த்தே சமுசயமுறுவேன் ; சமுசயமுற் 
றால் பரீக்ைை பார்ப்பேன்; பின்பு, ௬ஜுவின்பேரில் ஒரே தூணிவு 

தான்,--காசலோ அல்லது சமுசயமோ உடனே தீரவேண்டியசே, 

இயா:--எனக்கிது சந்தோஷமே; ஏனெனின், தங்கள்மேலு 

ள்ள விசுவாசத்தையும், என் கடமையையும், இப்போது ஒளிப்பின் 

றிக்சாட்ட ஏ.துவுண்டு ; ஆதலின், என் கடமையைச் செலுத் தறேன், 

தாங்கள் இசைச் கேளுங்கள் :--சான் ௬ுஜுவைப்பற்றியதற்குட் பேச 
வில்லை. சங்கள் மனைவியாரைக் சவனியுங்கள் ; காஹறியோவினிடம் 

அவர்கள் நடந்துகொள்வதையுற்றுப்பாருங்கள் ; தங்கள் நோக்சம் 
இப்படியிருக்கட்டும், சமூசயமும் வேண்டாம், இடமான ஈம்பிக்கையும் 

வேண்டாம் : தங்கள் நிஷ்களங்கமான பெருந்தன்மை, கபடமற்ற தங் 

கள் உதார குணச்தினாலேயே கேடுறுவது எனக்குச் சம்மதமி 

ல்லை ; ஈன்று கவனியுங்கள்; எங்கள் சேசகுணம் எனக்கு நன் 

ரூகச்தெரியும் ; வெரிஸ் நகரத்தில் (பெண் பிள்ளைகள்) கடவுளறிய 
எவ்வளவோ ர் விளையாட்டுக்கள் செய்வதுண்டு ; தங்கள் புருஷர் 

காணாது மறைப்பதுமட்டுமே யொரு கவலை ; அவர்கள் Ants wore 

சாக்ஷியெல்லாம், வெளிக்குத் தெரியாது மறைச்சவேண்டுமென்ப 

தேதவிரச் செய்யலாகாசென்பதல்ல. 

ஒதேல் :--அப்படியா சொல்இளுய் ? 

ஓயா:--தங்களை மணம்புரிவதில் தன் தகப்பனையே அவர்கள் 

வஞுசித்தார்கள் ; தங்கள் ரூபத்தைக் கண்டு பயந்து நடுங்குவதுபோல் 

நடிக்கும்பொமுசே, அவர்கள் ௮தை மிசவும் காதலித்தார்கள்,



களம், 8.] நாடகம். : 105 

ஒதேல :--அம், அப்படியே செய்தாள்.* 

இயா :--பின்னை யென்ன, பாருங்கள் ; இவ்வளவு இளமையி 

லேயே, சன் தகப்பனே மந்திரவாதமென்றெண்ணும்படி, சுவர் வைத் 

தாற்போல் ௮வர் சண்ணைமுழுதும் மறைத்து மேலுக்கு ஈடிச்சவல்ல 

வள்,---அனால் இதெல்லாம் நான் சொல்வது சரியல்ல; தங்கள்மேலு 

ள்ள மிக்சவாஞ்சையாற் பேரியசைச் தயைசெய்து பொறுத்சருளப் 

பிரார்த்திக்சிறேன். 

ஒம்தல:--என் வாழ்காள் முழுதும் கானுனக்குச் கடமைப்பட்ட 
வனே. 

டஇயா:--இது தங்கள் மனவுற்சாசச்சைச் சிறிது கலச்இவிட்டசா 

கத் தோன்றுகிறதே. 

ஒதேல் :-- துளிகூடவில்லை ; தூளிகூடவில்லை. 

இயா :--மெய்யாகவே, அப்படிக் கலக்கிவிட்டதென்றே அஞ்சு 

இறேன். நான் பேசியது, தங்கள் மேலுள்ள பக்ஷத்தைப்பொறுத்த 

தாகச் கொள்வீர்சளென்று ஈம்புகிறேன் ;--அனால், இது தங்கள் மன 

தீசை யிஎக்கவிட்டசாகவே தெரிறெ௮ :--நான் சொன்ன வார்த்தைக 

ளால் சமுசயப்பட்டசோடுமட்டும் நின்றுகொள்ளும்படிக்கும், ௮தற்கு 

மேல் விசேஷமாக ஏதாவது கற்பித்துப் பிரமாசமாக்காதபடிக்கும், 

நான் தங்களைப் பிரார்த் தித் துக்கொள்ளவேண்டும். 

ஒதேல்:--அ௮ப்படிச் செய்யமாட்டேன். 

* இம்மூன்று றிய சொம்களே டெல்டிமோனாவின் தலையிலெழுதிய 

விதியொயின ; இயாகோ குறிப்பாய்ச் சுட்டிய வஞ்சனை பொய்யென்று ஓசெல் 

லோவால் மறுக்கமுடியவில்லை, தன் நாணத்தாலும், தந்ைத யெவ்வாறு 

கொள்வரோவென்றஞ்டியும், டெஸ்டிமோனா, மோரியன்மேலுள்ள காதலைத் 

தன் தந்தையறியாவண்ணம் ஈ௩டித்த மறைத்திருந்தாள் ; கரவான இவ்வொ 

மூக்கமே, ௮வளை யொருபாதகன் கெடுத்தற்கு இப்பொழுது துணைக்கருவியா 

யிற்று, தினைத்துணைக்குற்றம் பனைத்துணையாய் விளைந்துவிட்டது; ஆழ்க 

நோக்கின், பொப்ம்மையே மிசச் கொடிது,
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டயா :--ப்ரபோ, தாங்கள் அப்படிச் செய் துவிட்டால், நான் சிறி 

தூம் கருதாத இீப்பயனை என்பேச்சு விளைவிக்கும், காஹியோ என் 

உற்ற நண்பர் :--ப்ரபோ, தாங்கள் மனந் தியங்குகிதீர்களே.* 

ஒதேல் இல்லை, ௮திச வருச் தமில்லை :*--டெஸ்டிமோனா கற் 
புடையாளென்றே யெண்ணுகின்றேன். 

.. இயா:--அவ்வாறேயவர்கள் நீடூழிவாழட்டும்; சாங்களும் ௮வ் 

வெண்ணத்தோடே கடழிவாழ்வீர்களாக ! 

ஒதெல்:--ஆயினும், இயற்கை யெப்படிச் தன் சுபாவத்தினி 

ன்றே மாறி 

இயா :--௮, ௮துசான் குறி தங்களிடம் துணிர் துதான் சொல் 
கிறேனே,---இயற்கையில் எல்லாப் பிராணிகளும் (டனமறிந்த: சேர் 
வது) போலன்றி, ஜாசஈபூமி, மேனி, ௮ர்சஸ்.த, oat யெல்லாம் பொரு 
ந்திய பலவரன்களையும் வெறுச் துத்சள்ளி;,--௪! அப்படிப்பட்டவளிட 
தீதில் அதிவிகாரமான இத்தவிருத்தியும், கேவலம் தாரசம்மியமில்லா 
மையும், சுபாவ விரோதமான சினைவுகளுமிருக்குமென்று யூகிச்சலாம்:- 

ஆனால் என்னை * மன்னி” யுங்கள்) அவள் மனம்பிக் திய நிதான அறிவின் 
வழிப்பட்டுத் தங்களைச் தன் தேசத்து மற்ற ரூபவான்களுடன் ஒப்பிட் 
டுப்பார்தீ த, ஒருவேளை கிலேசமுறக்கூடுமென்று பயப்படக் காரணமி 
ருப்பினும், இப்பொழுது சான் சொன்னதெல்லாம் ௮வளையே குறிப்பி 
ட்டுப்(பேடியதாகக் கொள்ளவேண்டாம். 

ஒதேல :--சரி, நீ போய்வா ; இன்னும் விசேஷமாக ஏதாவது 
கண்டால் எனக்குச் தெரிவி: குறிப்பாகச் கவணிக்கும்படி. உன் பெண் 
சாதியை நியமி, “|: நீ போ, இயாகோ, 

* அ௮தாபப்பட்டிரங்குவதுபோற் கூறுமொழிகளால், பின்லும் பின் 
னும் ழுமாசப்பாயக்குக்கத் கான் உண்பெண்ணும் மனப்புண்களின் 
கொடிய வேதனையை, (இதழ் ௧௪9 ர௬ூபார்த்துக், குற்றுபிரொடு தடிக்கும் 
இடப ஏற்றின் இரக்சத்தை உறிஞ்டுப் பருகுங் கொடும்புவியின் மனம௫ூழ்ச்9 
போன்ற மனமூழ்ச்சியடன்) இப்பாதகன் அ௮திசப்படுத்தும் சாதுரியமும், 
காம்பீரிய தீரனான மோரியன், தன் மனோவியாகுலக்சை மமைக்கப் படும் 
கஷ்டமும், எவ்வளவு பொருத்தமாய்க் காட்டப்பட்டி ருக்கின்றன | 

+ ஒதெல்லோவின் சுபாவ.மான பெருக்தன்மையும், சமுசய குணத்தா 
லண்டாகும் இழிதன்மையும், ஒருங்கு வெளியாகின்றன: தன் பத்தினியை 
ப்பற்றி இயாகோ ௮வதூருகப் பேசுவதைக்கேட்க அருவருத்து, அவனைப் 
போய்விடச்சொல்லுறுன் ; ஆயிலும், சமுசய விஷக்தீட்டால் ௮வள்மேல் 
ஒற்று நியமிக்கும் இழிசெயலை விரும்புகிறான்
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இயா :--[போய்ச்கொண்டே| ப்ரபோ, விடைபெற்றுச்கொள் 
தறேன். 

ஒதேல் :--கான் ஏன் சல்யாணஞ் செய்துசொண்டேன் 14யோக் 
இயெனான இவன், தான் வெளிப்படுத்துவதைவிட எவ்வளவோ அதிக 

மாகப்பார்த் தும் ௮றிர் தமிருக்கிரானென்ப திற் சந்தேகமில்லை. 

இயா:--| இிரும்பிவசது] ப்போ, இந்த விஷயத்தில் தாங்களி 

தற்குமேல் இன்னும் உன்றிப்பார்க்கவேண்டாமென்று பிரார்த் இக் 
றேன் ; நாளடைவில்தானே தெரியும் : காஹியோவைதச் தஇரும்பவும் உத் 

இியோகத்தில் வைப்பது தகுதியே; ஏனெனில் அவர் வெகு சமர்த்த 

ராகவே, வேலை பார்க்கிராரென்பது கிக்கயமே:* அயினும், தாங்கள் 

மட்டும் ௮வருக்கு வேலையை யுடனே கொடுக்காது, சிறிது ஆலஸ்யம் 

செய்யின், அதனால் அவர் நடையையும், அவர் (வேலையைப் பெறச் 

செய்யும்) உபாயங்களையும் ௮றிர் துகொள்ளலாம் : gat உத்தியோக 

நியமன விஷயத்தில், தங்கள் மனைவியார் விசேஷ அவலுடன் மன்றாடு 

இருர்களா என்பதைச் கவணியுங்கள் : ௮.இில் நிரம்பவும் Ds gener 

எலாம். இதன் மத்தியில், போதுமான காரணங்களின்றியே கான் சமு 

சயப்பட்டதாசவிருக்கட்டும் ;--அப்படி யொருவேளையிருசக்கலாமென் 

றெண்ணவும், தக்க ஏதுவிருக்கற ஐ,--ஆகவே தங்கள் மனைவியாரைக் 

குற்றமற்றவராகவே பாவிக்கத் தங்கள் மேலான சனச்தைப் பிரார்ததிக் 
கிறேன். 

ஒதேல் :--என்னடக்கையால் ஏதாவது வெளியாய்விகமென்று 

நீ அஞ்சாதே, 

டயா :--ரான் மற.படியும் விடைபெற்றுச்கொள்கிறேன். 

[ வேளிப்போதல். | 

ஒதேல :--இந்தப் பயல் மிகவும் ஈம்பத்தக்கவன் ; மணிதர் நடப 

டி.ச்கைகளையெல்லாம் ௮றுபவத்தில் நன்கறிந்தவன். ௮வள் மீறிய ஈட 

க்கைமட்டும் உறுதியாய்த் தெரிக் துவிட்டால், அவளை அடக்கியாளும் 
ஒலக ட டடம வய வதையைவைகஷுகைவையமம் வவைவு வ லைைகுமை. வலய வைலய வ அவவுவட fit cite யல. teenth de வவ 

இப்பொழு௪ கசாஸியோவை மெய்ச்டிப்பேஏனால், மோரியனுக்கு ௮: ௮வ 

ன்மேல் ௮௫ வெறுப்பும் கோபமும் உண்டாகுமாதலாளும், ௮வன் உப்சே 

னாபதி வேலை 'காலி' யாயிருப்பஸ்த ஞாபகமூட்டித் (பின் கேருறபடி) சான 

டையவெண்ணியும், இவ்வாறு பேசுகருன், ஆ! ௮! என்ன சாதுரியம் !
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கைச்கயிறுகள்* என்னின்னயிர்ப்பாசங்களாகவே யிருப்பினும், எக்கே 

டுகெட்டாலுமே சரியென்று அவள் ஆசையை உசறிவிடுவேன். ஒரு 

வேளை, நான் கறுப்பாயிருப்பதினாலோ, விடபுருஷர்களிடத் திலுள்ள 

வாக்கு ஈயமும் சாதுரியமும் என்னிடத் தில்லாமையினாலோ, ௮ல்லது 

சிறிது வயது தளர்ந்தவனாயிருத்தவினாலோ,-- அனால் வயது அவ்வளவு 

ஆடவிடவுமில்லை---௮வள் கை தவறிவிட்டாள் ; என் மானம் அழிகர்து 

விட்டது; இணி எனக்கு அவளை வெறுப்பதைத் சவிர வேறு போக் 
இல்லை. ௮ந்சோ ! இந்த மெல்வியலார்களை ஈமகச்குச் சொர்தமாசவழை 

க்கும் பாத்தியதையைமட்டும் விவாசத்தால் அடைகின்றோமேயன்றி, 

அவர்கள் ஆசாபாசங்களும் நமக்குரியனவேயென்று, உறுதியாய்க்கூற 

மூடியாமலிருப்பது ஒரு சாபத்திடே! நான் காதலிக்கும் பொருளில், 

பிறர் உபயோகங்களுக்காக ஒரு சிறு பாகமும் விட்டி ருப்பதினும், பாழ 

றையில் நீராவியையுண்வொழும் ஒரு தேரையாகவேனும் இருப்பதே 
மேல். ஆயினும், இது உயாந்த பதவியிலிருச்கும் யாவர்ச்குமுள்ள 

ஒரு சொத்து நோய் ; இவ்விஷயத்தில் அவர்கள் தங்களில் தாழ்க்தோ 

ரினும் சுதர்சரங் குறைச்சவர்களே ; இதுவும் சாவைப்போல் விலக்க 

கடியாச ஒரு விதியசம் : கர்ப்பசலன காலத்திலேயே, இந்த இருளை 
நோயும்] ஈமக்கு விதிச்கப்படுகிற து.--டெஸ்டிமோனா வருகிறாள் :-- 

அவளே மோசச்காரியானாற் பின்பு செய்வம் சன்னையே பரிக௫த்ததா 

Go 5st சான் அசை நம்பவேமாட்டேன். 

| டெஸ்டிமோனாவும் எமிலியாவும் திரும்பிப் பிரவேசித்தல். ] 

டேஸ்டி::--என்ன, பிராணநாதா ! தங்கள் போஜனமும், தங்க 

ளால் அழைக்கப்பட்ட இத் $ீவினராகய உயர்குல விருஈ்தினரும், சங் 

கள் வரவை நோக்ட காத்திருக்இன் றனரே. 

ஒதேல :--என்மேல் பிசகே, 

  

“ இவ்வமானம் இராஜாளி வேட்டையைத் தழுவியது, 

1 வியபிசாரிபான மனைவியையுடையவன், 

4 அழகுள்ள விடத்திற் 2லமும் ௮மைந்திருக்குமென்ற நியாயம் தவறு 

தலால்,
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டேஸ்டி :--ஏன் அவ்வளவு சடைவாய்ப் பேசுகறீர்கள் 1* உட 

ம்பு சரியாயில்லையா? 

ஒதேல :--என் மெற்றியில் இங்கு கொஞ்சம் வலிக்இறது, 7: 

டேஸ்டி :--நிச்சயமாகவே, ௮து சண் விழித்தஇினால்தான் ; அது 

மறுபடியும் போய்விடும் : என் கைதுவட்டியால் பலமாய்க் சட்டுஇ 
றேன், ஒருமணி நேரச்துக்குள்ளேயே ௮௮ சொஸ்)தமாய்விடும், 

ஒதேல :--உன் தூவாலை மிகச்சிறிது, போதாது; [அவன் கைக் 

குட்டையைத் தள்ளுகிறன்; ௮த €மழே விழநீதுவிடகிறது.1] 

அது சுமமாவிருக்கட்டும்; வா, நாம் உள்ளே செல்வோம். 

'ஒதெல்லோவும் டெ.ஸ்டிமோனாவும் போதல், | 

எமீலீ:--(சணிமொழி) இதச் தூவாலையகப்பட்ட.து எனக்குச் 

சந்தோஷமே: காதற்சின்னமாக அவளுக்கு மோரியர், முதல் முதல் 

கொடுச்சதிது : மனமுரணுள்ள என் புருஷர் இதைத் தஇிருடிச்தரும்படி. 

நூறுதரம்] என்னைப் பரிது கேட்டிருக்கிறார்; ஆனால் எப்பொழுதும் 

தவறவிடாது வைத்திருக்கும்படி அவளிடத்திற் பிரமாணம் ank@, 

௮வர் அசைக் கொடுத்திருப்ப தினால், அவளுக்கு அதன்மேல் எவ்வ 

ளவோ பிரியம்; அதை முத்தமிட்டு அதோடு சொஞ்சிப் பேசும்படி 

யெட்பொழுதும் அதைத் தன் கையிலேயே வைத்துக்கொண்டிருக்கி 

றாள். இந்சு வேலையைப்போல் ஒரு பிரதிசெய்துகொண்டு, இயாகோ 

வுக்குக் கொடுப்பேன்; ௮வர் ௮தை மென்ன செய்வாரோ ௮து சுவா 

மிக்குத்தான் தெரியும், நானறியேன் ;) அவர் went ஷ்டத்தைத் 

இருப் திசெய்யும்பொருட்டே சானிப்படிச் செய்கிறேன். 

௦கா வீரனான ஒதெல்லோவின் குரலையும் தாம்த்தும்படி, வன் மன 

த்தில் நிகழும் வியாகுலத்தின் கருமையையும், சன் கணவன் குரல் சிறிது தள 

[ந்திருப்பதையும் கவனித்து விசாரமுறும் டெஸ்டிமோனாவின் அன்பையும் 

ஆதரவையும், இது ஈன்கு விளக்குசன்றத, 

+ உண்மையை யுரையாது இவ்வாறு ஒரு சிறு பொ.ப்கூறு, து சாரண 

மாகச் கைக்குட்டை தவற, அதனால் பெரிய ஆபத்து விளையும்டடி. கேர்5த2, 

* நெடுங்கால நிகழ்ச்சியைச் குறிச்சின்றது
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[ இயாகோ திரும்பிப் பிரவேசித்தல். ] 

யா :--என்ன, இங்கே தனியே என்ன செய்கருய் ? 

எமிலி :--அதட்டாதேயுங்கள் : உங்களுக்கு ஒன்று வைத்திருக் 
இறேன்.* 

குயா :--எனக்கு ஒன்ரு! ௮து சாசாரணமானதே- 

எமீலி:--௮! 

டயா :--பெண்டாட்டி முட்டாளாயிருத்தல். 

எமிலி :--ஓ,; இவ்வளவுதானா ? அந்தச் சைச்குட்டையைத் தந் 

தால் இப்பொழுது எனக்கு என்ன தருவீர்கள் ? 

(யா :---எந்தக் சைக்குட்டை ? 

எமிலி :--எஈ்தக் கைக்குட்டையா ! ஏன், மோரியர் முதலில் 
டெஸ்டிமோனாவுக்குக் கொடுத்ததே ; நீக்கள் எத்தனையோ 1 முறை 

இருடும்படி சொன்னசே. 

டயா :--அவளிடமிருந்து இருடிவிட்டாயா என்ன ? 

எமிலி :--இல்லை ; அவள் ௮ஜாக்ரெசையால் ழே தவறி விழுந் 

தீது; நானும் அந்தச் சமயத்தில் இம்கிருக்சேன், எடுத்துக்கொண் 

டேன், இசோ இருக்றெது பாருங்கள், 

டயா :---ஈல்ல குட்டி ; என் கையில் கொடு, 

எமிலி :--அதைத் இருடிச்கொடுக்கும்படி, யிவ்வளவு விருப்ப 
மாய்க் கேட்டீர்சளே : அதை யென்ன செய்யப்போடறீர்கள் ? 

டயா :--[ அதைப் பிடுங்கெகொண்டு| என் ௮து என்னவானா 

லும் உனக்கென்ன 1 
  

கைச்குடடையைப்போல் பிரதிசெய்து தன் கணவனுக்குக் கொடுப் 

wg பிரதம உத்தேசம் ; ஆனால் உடனே அவன் வந்துவிடவே, ௮வன் வெடு 

வெடுப்பை மாற்றவெண்ணி, அதையே கொடுத்துவிடச் தணி௫ருள், இவ்வம் 

பவிஷபத்திலும், ௮வள் சித்தத்தின் தடமின்மையையும், சமயத்துக்கேற்ப 

எளிதில் மாறு் சன்மையையும் சவி காட்டியிருக்இருர், 

* நெடுங்காலக் குறி.
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எமிலி :-எதாவது முக்யெமான விஷயத்துக்கில்லாவிடின், 

அதைத் திரும்பத் தர். துவிடுங்கள். ஐயோ பாவம்! ௮.த காணாமற்போ 

னது தெரிர்தவுடன், ௮௭௪ அம்மாளுக்குப் பைச்தியம் பிடித் தவிடும். 

இயா :--மீ அறியாசவள்போலிருந்தவிடு ; எனக்கு ௮து ஒரு 

காரியத்துக்கு வேண்டியிருக்கறது. போ, என்கூட இராதே. [எமிலி 

யா வேளிப்போதல] (சணிமொழி) சாறவியோ சண்டெடுக்கும்படி 

Wess கைக்குட்டையை அவன் தங்குமிடத்தில் தவறவிடுவேன், 

காற்றைப்போல் இலேசான அற்ப சங்கதிகளுங்கூட, சமுசய 

மூற்ற நெஞ்சத்தார்க்கு, வேதவாக்கு அ௮த்தாட்சகளைப்போல் பல 

மான ரூஜுக்களாகின்றன : இதுவும் ஏதாவது சிறித செய்யக்கூடும், 

இதற்குள்ளேயே மோரியன் என் விஷத்தால் மனர் இிரிஇன்றான் :-மோ 

சகரமான இத்தவிருத்திகள், விஷச்தின் சுபாவத்தையே யுடையன ; 

பெரும்பாலும் முசலில் அவைகளின் ௮ரோசிகம் தெரியாது ) ஆனால் 

இரத்தத்தில் சிறிது உறை சவிட்டால், சர சகச்சுரங்களைப்போல் பற் 
றியெரியும்.--இப்படிச் சொன்னேனல்லவா :-(இருஷ்டார்தமாக) பார், 

அதோ ௮வன் வருிறதை ! கசகசாவில்லை, மயக்சமருந்தில்லை, உலகத் 

துள்ள வேறெந்த மதுவுமேயில்லை, நேற்று உன்னசாயிருர்சத இனிய 

நித்திரையை, ஒன்றுமே உனக்கினி யொருபொழு தும் கொடுக்சமாட் 

டாது, 

[ஒகசெல்லோ திரும்பிப் பிரவேசித்தல். ] 

ஒதேல்:--ஹா ! ஹா ! என்னை மோசஞ் செய்தாளா ? 

இயா :--ஏன், என்ன சங்கதி சேனாபதி ! ௮ந்த நினைவை விட்டு 

விடுங்கள். | 

ஒதேல் :--என் கண்முன்னில்லாசே! ஒழி! என்னைச் இத்தி 
வதைக்குள்ளாக்விட்டாய்:--சிறிதே தெரிர் இிருப்பதினும், ௮இசமாய் 

அவமானமடைந்திருத்தலே மிகத் இிறமென்பது சத்தியம். 

டூயா :--ப்ரபோ, இப்பொழுதென்ன ! 

ஒதேல்:--அவள் இரகியமாய் ௮றபவிதத காமாதுபோசம் 

களைப்பற்றி எனக்கு ஏதேனும் தெரியுமா 1? நான் காணவுமில்லை,



112 ஒதெல்லோ [அக்கம், ITI. 

நினைக்கவுமில்லை, ௮தனால் எனக்கு வருத்தமுமில்லை, மற்றை யிரவு* 
உல்லாசமாய்க் களித்துச் சுகமாய்ச் தூக்கினேன் ; ௮வள் அ௮ச.ரக்களில் 

காஹியோவிட்ட முத்தங்களை கான் காணவில்லை: கொள்ளை போனதை 
யம், கொள்ளைபோன பொருளின்மையையும் அறியானாயின், கொள்ளை 

கொடுத்தவனும் கொள்ளை கொடுத்சவனோ ! 

டயா :--இசைக்சேட்ச எனக்கு வருச்சமாயிருக்கிறது. 

ஒதேல் -மிசத் தாழ்வுற்ற போர்ச்சேவகர் உள்பட, பொது 

வாய் இராணுவம் முழுவதுமே ௮வள் இணிய சரீரத்தை அனுபவிததிரு 

ப்ப்னும், எனக்குமட்டும் ஒன்றர் தெரியாதஇருந்கால் சான் சந்கோஷ 

மாகவே இருந்திருப்பேன். இப்பொழுசோ, அந்தோ ! மனச் சமாதா 

னமே, மிளாவிடைகொள் ! மனநிறைவே, விடைகொள்! தலைச்€ராவில் 
தோகைகளணிகச்த துரகவீரர்சாள், பேரசையையும் ஐர் அறமாக்கும் 

பெரிய யுத்தக்களே, விடைபெறங்கள் ! ௮ந்தோ! போமின்! கனைக் 

கும் பரியே, விடைகொள் ! சில்லென்றொலிக்கும் எக்சாளமே, உற்சா 

கத்தை எழுப்பும் ஈகராவே, செவியைத் துளைக்கும் கொம்பே, இராஜ 

ரிகமான விருதுக்கொடியே, மகத்துவ யுதீத சம்பந்தமான காம் 
பீரம் ஆடம்பரமுதலிய உபகுணங்களே, எல்லீரும் விடைபெறுங்கள் ! 
அந்தோ! என்றுமுள்ள ஜோவ்* தேவரின் பயங்கரமான இடி முழக் 

கச்தைப்டோல் கதறும் வன்றொண்டைகளையுடைய ம.ரணத்தை விளைக 

கும் பீரங்கி யர் இரங்களே, விடைபெறுக்கள் ! ஒதெல்லோவின் உத்தி 

யோகம் போய்வீட்டது.1 

(யா :--இதா தகுமோ, ப்ரபோ? 

ஒதேல் :--௮ட பாதக! என் காதலி வியபீசாரி யென்பதை நிச்ச 

யமாய் ர௬ஜுப்படுத்தவேண்டும்,-இது உறுதியாயிருக்கஷேண்டும் ; என 

க்குப் பிரத்தியகூமாயக் காட்டு, 

[அவன் முன் கழுத்தைப் பிடித். துக்கொண்டு | 

பல்லீரவு கழிக்தாற்போல் நெடுக்காலக்தைக் குறிக்கிறது, 

* ரோமஜாதியாரின் முஃக.ப கடவுளின் பெயர், 

* இதிதணை மானக்கேடு நேர்ந்தபின்பு உயிர்வாழ்க்கையே fu sre, 

முன்போல் உத்தியோகத்திலிருத்தல் சிறிதும் முடியாதென்பது கருத்து,
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இல்லாவிட்டால், என் நித்தியமான ஆச்மாவின்மேல் ஆணை, 

இளர்ச் மும் என் கோபத்துக்கெ.இிராவதினும், ஒரு நாயாகவேனும் நீ 

பிறந்திருப்பின் ஈலமாயிருரு திருக்கும்! 

டயா :--இவ்வளவுகீகு வ$துவிட்டதா 

ஒதேல :--என் கண்ணுக்குக் காட்டு) அல்லது அற்ப சர்சேகச் 
துக்கும் சிறிதும் இடையில்லாதபடி, அவ்வளவு இடமாக ருசுப்படுத்த 

வேனும் செய் ; இல்லாவிடின், உன்னாயிருக்கு முடிவே! 

ஓயா :--கெளரவப்ரபோ,--- 

ஒதேல் :--அவளையும் பழிசார்த்து, என்னையும் வதைக்கறெதாயி 
ருப்பின், சேவாராகனையை முற்றிலும் நிறுத்திவிடலாம் ; செய்த பாவ 

ங்களுக்கரக்கி வருக் துவசை முமுவதும் துறந்துவிடலாம் ; பாதகச்தின் 

மேற்.ரதகமாகச் செய்து சுமத்சலாம் ) விண்ணுலகு கண்ணீர் பெருக் 

கவும், மண்ணுலகு பீரமித்து மலைக்கவும் தகுமான இருத் தியங்களைச் 

செய்யலாம் ; ஏனெனின்; உன்னை நரகத்திலாழ்்த்த, அஇனும் (அவ 

ளைப் பழிசார்த்தி யென்னை வதைப்பதிலும்) கொடி தாக நீ யொன்றுமே 

செய்யமுடியாது. | 

இயா :--ஐமோ தருமமே! ஐயோ தெய்வமே, பொறுத்தருள் ! 

நீயும் ஒரு மனிசனா 1 உனக்கும் ஒரு ஆகீமாவாவது புச். இியாவது இருக் 

இறதா 1? உன்னைக் கடவுள்தான் காப்பாற்நவேண்டும! என் வேலையை 

வாம்டிக்கொள்.--என் போக்கிய(தையையே ஓரு துூர்ச்குணமாக்இவிட் 

டேனே, மான் ஒரு துர்ப்பாக்கிய மூடனே !---ஐயோ, பாழான மூடனே 

நான் 1 ஒ உலகமே! தெரிச்துகொள்; ெரிந்துசகொள் ; செறியாகவும் 

நாணயமாகவும் ஒழுகுவது ஆபத்துக்டெமே,--இந்த நற்பத்தி போதித் 

தீதற்காக உனக்கு வந்தனம்; உண்மையான அன்பு இப்படிப்பட்ட 

இங்கை விளைப்பதால், இனிமேல் ஒரு ஈண்பனையுமே நேூக்கமாட் 
டேன். 

ஒதேல்:--இல்லை, நில்லு ;--நீ யோக்கெயனாகவே இருக்கவே 
ண்ட, 

பா :--ரான் புதீிதிசாலியாசவன்றோ இருச்கவேண்மெ ; ஏனெ 

னின், யோக்கியயையோ ஒரு மூடன், தான் எதன்டொருட்டு உழைச் 

கன்றதோ ௮க்காரியத்தையே இழர்் துவிடகறது, 
| 8
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ஒதேல் :--உண்மையாகவே, என் மனைவி கற்புடையவளாயிருக் 
கலாமென்றெண்ணுகறேன் ; அப்படி யில்லையென்றம் எண்ணுக 

றேன்; நீ யோக்யெனென்றே எண்ணுகிறேன், அப்படி யில்லையெ 

ன்றும் எண்ணுகிறேன். எனக்கு ஏதாவது ௬ஜஐு வேண்டும். ச* இரமண் 

டலத்தைப்போல் பீ. ரகாசமாயிருக்சக அவள் பெயர், இப்பொழுதர என் 

முகமேபோல் மாசடைந்து கறுச்இருக்கின்றது.-ஈயிறுகளோ, கதீ.திக 

ளோ, விஷமோ, நெருப்போ, ( ஆழ்ந்சால்) மூச்சை ய்றக்கும் நீராடை 

களோ, ஏதாயீினுமிருக்க, நானிகதைச் சச் திரேன்.--உண்மை தெரிய 

வேண்டுமே! 

டயா :--தெரிகறெ த, ஐயா, தாங்கள் தாபத்தால் விழுங்கப்பட்டி 

ருக்தீர்கள் : திங்களுக்தையேன் சொன்னேனென்று மனம் வருந்து 

தறேன். உண்மையா செரியவேண்டும் ? 

ஒதேல அ ழுதரியவேண்டுமா ! இல்லை, தெரிந்தே தீருவேன். 

(யா :--செரிர்துகொள்ளலாம் : ஆனால் எப்படி 1 எப்படித் தம் 

கள் மனம் தஇிருப்்தியடையவேண்டும், ப்போ? தாங்களே நேரில் 

பிரத் இிமக்மாய் மேற்பார்ச்க விரும்புடிறீர்களா 1 

ஒதேல :--ஐ ! 

டயா :--அப்படிப் பார்க்கும்படி. அவர்களைக் கொண்டுவருவது), 

சிரமம் கஷ்டமுமான வேலையென்றெண்ணுகறேன். பீன்னையெ 

ன்ன ? பின்னையெப்படி. ! சான் என்ன சொல்லட்டும் ? எவ்வாறு சந்தே 

கம் தெளியும்? வெள்ளாடுகளைப்போலச் தணிசரமுடையவர்களாயும், 

குடிவெறிசொண்ட மூடர்களைப்போல மானமற்ற தார்தீர்களாயும் 

அவர்களிருப்பீனுங்கூட, இதைத் தாங்கள் கேரிற் பார்ப்பது முடியாது. 

அயினும், கான் சொல்வது, ௮அநுமான சங்கைகளு ம், உண்மை யின்ன 

தென்று: தெளிவாய்ச் சுட்டிக்சாட்டும் பலத்த நம்பற்குரிய அநசரணை 

யான விஷயங்களும் தங்சளுக்குப் போதுமாயின், ௬ஜுச்செய்யலாம். 

ஒதேல் அவள் கற்பிழந்சசற்கு என் மனச்திற் பதிர்தூன்றச் 
கூடிய ஒரு காரணம் காட்டு, 

டுயா :--அ.து என் மனத்துக்கசைர் ச வேலையல்ல ; ஆயினும் முட் 

டாள்த்தனமாய், என் மெய்ம்மையினாலும் தங்கள்மேலுள்ள பக்ஷச் இனா 

ys சாண்டப்பட்டு, இர்சவிஷ.யச்.இல் கான் இவ்வளவுதூரம் தலையீட்



sor. 3.}: சாடகம், 119 

கெேகொண்டபடியால், குறையும் முடிக்கிறேன். சில நாட்களுக்குமூன்* 

நான் சாஹியோவுடன் பெ.இிருந்ேன் ; கொடிய பல்வலியால் நோவு 
ண்டு, எனக்குத் தூக்கம் வரவில்லை. நித்திரைக்காலதஇில் தங்கள் சமா 

சாரக்களையெல்லாம் வெளிவிட்டுப் புலம்பும்படி, அவ்வளவு eG pre 

யான இத்தத்தையுடையவர்கள் சலபேருண்டு : இப்படிப்பட்டவர்களி 
ஸலோருவர் காஹியோ: தூக்கத்தில் 4 இணிய டெஸ்டிமோனா, நாம் எச் 
சரிச்கையாயிருப்டோம் ; ஈம் காதலை மறைத்து வைத்திருப்போம்” 

என்று அவர் சொல்வது என் காதல் விமுக்ச தூ; பின்பு, ஐயா, அவர் 

என் கையை வலுவாய்ப் பிடித்துக்குலுச்கி, ஐ! அமிழ்தினும் இணி 

யாளே”” என்று சொல்லி, என் அதரங்களில் முதக்களை வேருடன் 

பிடுங்குவதுபோல, என்னையழுந்த முதீசமிட்டார் ; பீன்பு பெருஞூச் 

செறிந்து, * ஐயோ பாழான விதி உன்னை மோரியனுக்குக் கொடுத்ததே”? 

என்று கூறினார். 

ஒதேல :--ஓ ! அகியாயமே ! அநியாயமே ! 

(இயா :--என்ன, இது அவர் கனவுதானே. 

ஒதேல :--ஆயினும், இது, அதற்கு முன்ன. நத முடிவொன்றைக் 

குறித்தது ; அது கனவேயாயின.ம், சமுசயத்தூக்கு ஒரு பலமான ஆஸ்ப 
தீமே. 

இயா :--அகவே, இது, சொற்பமான மற்ற ௬ுக்களைப் பலப் 

படுத்தக் கடும். 

ஒதேல :--அவளைச் துரும்பு தூரும்பாய்க இழி.த் துவிடுகிறேன். 

இயா :--இல்லை, ஆயினும் ஆலோசித்துச் செய்யுங்கள் ; இன்னும் 

ஒன்றையும் நாம் கேராகப்பார்ச்சவில்வையே ) அவளின்னும் கற்புடைய 

வளாகவேயிருக்கலாம். இசைமட்டுஞ் சொல்லுங்கள்,--பூஞ்செடிடோலச் 

திச தரவேலைசெய்துள்ள ஒரு கைக்குட்டையைத் தங்கள் மனைவியார் 

கையில் தாங்கள் ல சம:.பங்களிற் பார்த்சதில்லையா ? 

ஒதேல் :--அப்படிப்பட்டதொன்று நான் அவளுக்குக் கொடுத் 

தேன் ; அதுதான் கான் மு.சல்முதல் கொடுத்த காதல் முத்திரை. 

இயா :--அதெனக்குச் தெரியாது; ஆனால் அப்படிப்பட்ட கைச் 

குட்டைமொன்று, (சங்கள் மனைவியாருடையதென்பது நிச்சயந்தான், ] 
  

நெடுங்காலககுறி,
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இன்று காஹியோ (கையில் வைச் துக்கொண்டு) சாடி துடைப்பை 

நான் பார்த்தேன். 

ஒதேல் :--அ.தாயிருந்தால்,4 

ஓயா :---அசாயிருஈசாலும், அல்லது ௮வள் கைக்ருட்டைகளில் 

கேதெதாயிருக்தாலும், ௮.து மற்ற ருஜுக்களுடன் அவளுக்கு விரோ 
தீமான சாக்ஷி.டமாடறது. ர 

ஒதேல் :--அந்த அடிமைகீசாரப் பயலுக்கு கா றீபதிஞயிரம் பிரா 

ணன்சளில்லையே ! கான் டழிவாக்கருசற்கு ஒரு ஜீவன் மிகவும் எளி 
மையே, மிகச்சொற்பமே ! இப்டொழுதுதான் ௮து உண்மையென்று 

செரிகறெத.--இதோப.ர், இமாகசோ ; என் ௮சையருமைகளை மெல் 
லாம் இதோ ஆகாசச இற் பறச்.திவிட்டேன் ; எல்லாம் ஒழிக்தது.--தறு 
தீத மனவன்மையே, நீ கடக்கும் அழமான ஈரகக்குழியிணின்றம் பழி 

வாக்குசற்பொருட்டு எழுவாயாக ! ஓ, காலே, என் இருதயச்தில் 8 

புனைர் திருந்த இரீடத்தையும், விற்றிருந்த சம்மாசனத்தையும் நீ துற 

நத, கொடூரமான பகைமைக்குக் சொடுச்துவிட ; 6ெஞ்சமே, விஷப் 

பாம்புகளின் நாவுகளால் நிறைச்துள்ள 8, வெம்டீப்பொகங்குவாயாக. 

டயா ;:---தயைசெய்து, றிது டொறுமைசெய்யுக்கள். 

ஒதேல் த! இரத்சப்பழி, இயாகோ, இரச்சப்பழி ! 

டயா :--டொறுங்கள், என்கிறேனே; ஒருவேளை, தங்கள் மனம் 

மாறலாம. 

ஒதேல்:--ஒருகாலுமில்லை, இயாகோ; கரும்கட்லின் எல்லெ 

ன்ற நீரோட்டம், சிறிதும் ப்ன்னிடாது மேன்மேலும் ஒரே முசமாசச் 

சென்று, புரோடாண்டிச், ஹெல்லெஸ்டாண் டென்னும் கடலையடைவது 

போலவே, இரச் சப்பழியை விரும்பும் என் ஆலோசனை களும், oe 

கத்தோடு ஒருடொழுதும் இரும்பவேனும் இரக்கமுள்ள காதற்புற 
மாசப் டீன்னுநவேனுஞ் செய்யாது, சக்க அளவு டெரிதான ஒரு ௪.தி' 

ர்ப்பழியால் விழுல்கப்படு(வரையும், மேற்சென்றுகொண்டேயிருச் 
கும்--(முழர்சாட் பணிர்து | "இப்பொழுது; அதோ பளிக்குபோலச் 

தோன்றும் விண்ணுலின்மேலாணைவைத்து, கான் கூறிய மொழிச 

சேத், தச்ச பச்கயோடு புனிசமான பீ. ரதிக்ஞைசெய்த, வற்புறுச்தூ 

BC mar.
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இயா:--அதற்குள் எழுக்திராதேயுங்கள், [முழர்தாட் பணிர் த] 
எப்பொழுதும் உம்பர்ச்சண் சுவாலிக்கும் ஜோதிகாள், எம்மைச்சுற்றி 
யுள்ள பூதியங்காள், நீவிரே சாக்ஷி, திங்குற்றிருக்கும் ஒதெல்லோ பீரபு 
வின் ஊழிடத்தக்கு, இயாகோவாயெ கான், இப்டொழு.து, என் மனோ 

வாக்குக் காயங்களின் பிரவர் சத்தியை முற்றிலும் அர்ப்பணஞ்செய்வ 

தைப் பார். ததுக்கொள்ளுங்கள் ! அவர் கட்டளையிடட்டும், எவ்விதக் 

'கொடுஞ்செயலாயிருப்பனும், £ழ்ப்படிந்து இயற்றுவதுதான் அவர் திஸ் 
குகளுக்காக நான் என் பாிிதாபத்தைக் சாட்டுவதாகும். 

| அவாகள் எழுகிறார்கள். ] 

ஒதேல் :--வீணான வர்தனக்களாலன்றி, மனப்பூர்.மாக உன் 

நட்பை நான் சடையின்றி யேற்றுக்கொள்கிறேன் : இர்த கிமிஷத் 
திலேயே பணிவிடையும் நியமித்துவிரகிறேன் : இன்மை மூன்று 

நாட்களுக்குள், காறியோ உய்ரோடில்லையென்று நீ சொல்வதை நான் 

கேட்கவேண்டும். 

இயா :--என் ஈண்பர் இற துவிட்டார் ; சந்கள் வேண்டுசோளின் 

பேரில் ௮ செய்யப்பட்டது ; ஆனால் அவள் உயிரோடி ருக்கட்மெ. 

ஒல் :--அவளா ! வா, என்னுடன் ஒரு சனியிடச்திற்கு வா; 

அரத அழகிய பிசாசை விரைவிற் கொல்லும் வழி சிறிது ஆலோ?த் 

துத் சேடிக்சொள்கிறேன். இப்பொழுது நீயே என் உபசேனாப.இ, 

டயா :--எப்பொழு தும் கான் தங்களவனே, 

[வேளிப்போதல். ! 

நாலாங்களம் :--முதறகளம நிகழ்கதவிடமே, 

(காலம்: பசல்,) 

[டெஸ்டிமோனாவும், எமிலியாவும், விதூஷ 

| கனும் பிரவேசித்தல்.] 

டேஸ்டிமோஜ :--ஏ.௨! உபசேனாபதி சாஹியோ தாழ்வலம்! 
அறிவாயா 

;ங்குமிடம்,
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விதூஷ:-அவர் எங்காயினும் தாழ்வலமுடையரெனச் சொல் 

லத் துணியேன். 

டேஸ்டி :--ஏன் ஏட? 

விதூஷ :--அவரோ யுத்சவீரர் : ஒரு யுத்த வீரர் தாழ்வலமுடை 

யவரெனச் சொல்லின், குத்துப்பழியே. 

டேஸ்டி :--போட : அவர் கோள்வாய்* எங்கே? 

விதாஷ :--௮வர் கோள்வாமைத் தக்களுக்குச் சொல்லப்புசன், 

என் கோள்வாயைத்* கூறியதாகும், 

டேஸ்டி :--இதற்கேதாவது அர்த்சமுண்டா ? 

விதூஷ :--அ௮வர் தங்குமிடம் எனக்குத் தெரியாது: ஆகவே, 

நானாக ஓரிடத்ழைக் கற்ட்த துக்கொண்டு, அவர் கோள்வாயக்கிருக்க 

றத என்று கூறினால், என் கோள்வாயையே நன்கு வெளிப்படுத்தின 

வனாவேன். 

டேஸ்டி :--அவரிருக்குமிடத்தை விசாரித் துத் தெரிந் தசொள்ள 

வல்லையோ ? 

விதாஷ :--அவர்பொருட்டு உலகெலாம் பரிசோ இட்பேன் : 

அதாவது வினவுவேன் ; மறுமொழியைத் தெரியப்படுத்த. வேன். 

டேஸ்டி :--அவளைத் சேடிப்பீடித்து இங்குவரச்சொல் ; அவர் 
விஷயமாக என்னாகரை மனமிசையச் செய்திருக்கறேனென்றம், 1 

எல்லாம் ௪ீராய்விடுமென்று நம்புகிறேனென்றும் அவருக்குத் தெரிய 

COS gz. 

விதூஷ :--இக்காரியம் மணிதன் பு,ச்திக்கெட்டியதே ; ஆதவின் 
நானதைச் செய்ய முயலுவேன். 

| வேளிப்போதல். ] 

டேஸ்டி :-௮ந்தச் கைக்குட்டை எக்கே தவறியிருக்கும் எமிலியா 1 
  

(தங்குகற்குனி) கொண்ட இடம், 1 பொய்கூறுமவாய், 

ஆகவே, முந்திய களத்தின் துவக்கத்தில் டெஸ்டிமோனா மோரியனி 

௨ம் ! பார்க ' செய்ததின் தொடர்ச்சியாகெ குறுங்காலத்தைக்குறித்து நின் 

ons.
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எமிலி :--சானறியேன், அம்மா. 

டேஸ்டி :---பொய்யல்ல, அதை யீழர்ததினும் தங்க சாணயக்சள் 
நிறைந்த என் பணப்பையை இழர்திருப்பின் அவ்வளவு 'பொருட்டா 

யிருந்திராது. உத்தம €லராடிய என் மோரியர், ஈம்பும் சுபாவத்இினரா 

யும், சமுூசயகுணத்தினருக்குள்ள இழிசன்மையொன்றமே அமையாத 
வராகவும் மட்டும் இல்லாவிடின், அவர் மனத்திற் செட்ட சந்தேகங்களை 

யுண்பெண்ண இதுவே போதுமானதாயிருக்கும், 

எமிலி :--அவருக்ருச் சமுசயகுணமில்லையா ? 

டேஸ்டி :--யார், அவருக்கா ? அவர் பி றந்தவிடத் திலேயே அப்ப 
டி.யுள்ள துரீநீர்களைபெல்லாம் சூரியன் அவரிடமிருர் தும் உரிஞ்சிவிட் 
டானென்று எண்ணுகிறேன். 

எமீலி :--பாருங்கள், ததோ வ௨ருகிரூர். 

டேஸ்டி :--காஹியோவை அவர் இரும்பி யழைத்துக்கொள்ளும் 

வரையும், இப்பொழுது ௮வரை நான் விடமாட்டேன், 

[ஓெல்லோ பிரவேசித்தல். ] 

பிராணகாதரே! தங்கள் உடம்பு எப்படியிருக்க து ? 

ஒதேல் :--துரைப்பெண்ணே! சு5மே. [சனச்குள்ளேயே] 5! 

பாசாங்கு செய்வது எவ்வளவு கஷ்டமாயிருக்கறெது !- சுகமோ, 

டெஸ்டி மோனா! 

டேஸ்டி :--பிராணகாதரே! சுகமே. 

௮கை யிழக்ததனால் தன எஜமானி மிக வருந்தமுறுவாளென் 

றறிக்திருந்தும், தன் கணவன் ரிறிது கஇரமமின்றிக் கோபமுறுவதையே பாரா 

ட்டி யிவ்வாறு முழுப்பொய் கூறுகின்றாள். யாதானும் ஒரு ஆபத்து விபத்து 

வரின், அதனிசறும் தப்பிகதுக்கொள்ளுவதற்குப் பொய்யுரையே ௪௬ல 

பமான உபாயமென்று எண்ணி யொழுகுவார் பலர்: ௮த்தகையோரில், 

கொச்சைச்தன்மையருக்குள் உகா.ரணமாச எமிலியாயையும், காகரிசம்பொ 

thu மேன்மையருக்குள் உதாரணமாக டெல்டிமோனாயையும், கவி காட்டி 

யுள்ளார். எவ்வளவோ ஏற்ற வித்திபாசமுள்ள குண ச்தினராகய இவ்விருவ 
ருள்ளும், இவ்வாறு ஒருவிச அண்ணிய ஒழுக்கவொற்றுமையை யமைத்தக் 

காட்டுந்திறம் மிக வியக்கத்த.கக.௮.
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ஒதேல் :--உன் சையைக்கொு ; பெண்ணே, இந்தக்கை கவா 

யிருக்க, 

டேஸ்டி :-சூப்போ, துக்கமோ, ௮து இன்னும் அறி சசேயில்லை. 

- ' ஓதேல் :--இப்படிச் கூவாயிருப்பது, (ஸாமுச்.இரிக லக்்ணப் 

யடி) -அமிசமான பரோபசாரச் இர்தையையு:0, மனவுசாரச்தையுல் குறி 

க்ன்றது :--உல்ணமும், உஷ்ணமுங் கடவுமாயிருச்சின்றது: உன் 
னுடைய இர்சச் கைக்குச் சுவாசீன பந்தசமும், பட்டினியிருத்சலும், 

தேவாராதனையும், ௮இகமையான இககை்ஷயும், விரகாஐஷ்டானங்க 

ளும் ஆவசியகம், இதா ஒரு நல்ல கை; கபடமற்ற கை” 

டேஸ்டி :--தாங்கள் ஆவ்வாறு கூறுவது தகு இியே ; ஏனெனின், 

HESE கையன்றோ என் இருசயத்சைச் சங்களுக்குச் கொடுத்து. * 

ஒதேல் :--உதாரமான கையே: முற்காலங்களில் இருச.யங்களே 

கைகளையளித்தன ; ஆனால் ஈம்முடைய ஈவீன சம்பிரதாயப்படி, கை 

கள்தான் : (கொடுச்சப்படுகின்றன) இருதயங்களல்ல, 

டேஸ்டி. :--எனச்கு இதெல்லாம் செரியாது, இருக்கட்டும் ) 

உங்கள் வாக்குச்சச்சத்ைத நிறைவேற்றுங்கள், | 

ஒதேல் :--என் குயிலே, என்ன வாக்குத்தத்தம் : 

டேஸ்டி :--இங்குவந்தா தங்களுடன் பேசும்படி. காஹியோவுக் 

குச் சொல்லியஷப்பியிருக்கிறேன். 

ஒல் கண்ணில் ஏதோ பூளை சாடிக் சரிக்கின்றது; உன் 

கைச்குட்டையைச் கொஞ்சம் கொடு, | 

டேஸ்டி :--இதே, காசரே. 

தன் சமுசயத்சையும் கோபத்தையும் ஒருவாறு தெரிவிக்க நினைந்து 

ஈரடியாகவும் ௮வதாூருகவும் பேசக் தொடங்கியவன், இயல்பாக டெஸ்மூ. 

மோனாமேலுள்ள காதல்மேலீட்டால், தான்நினையாவண்ணம் புகழ்ந்து கூறி 

முடித்தகாகக் கவி காட்டியிருப்பது, வெகு சாதுரியக்கூற்றே. 

பாணிக்ரெசணஞ் செய்தது, 

௪ம்பாஷணையில் தன் சமுசயத்தைமறந்து கொஞ்சிக்குலாவத் தொட 

க்யெவன், காஸியோவென்ற பெயரால் ஞாபகமூண்டு, இயாசோ கூறியதைப் 
பரிசோதிக்குமாறு, தர்திரமாய்க் கைத. தூ வாலையைச் கேட்டின்றான்,



wor, 4, | நாடகம். 121 

ஒதேல் :--நானைக்குச் கொடுத்தது, 

டேஸ்டி :--அ.இப்பொழுது கையிலில்லை. 

ஒதேல் :--இல்லையா 1? 

டேஸ்டி :---மெய்யாகவே இல்லை, காசே, 

ஐதேல் அது தவராயிறறே, அந்தச் கைக்குட்டையை எடப்து 

மிசயத்சாளொருச்கி, என் தாய்க்குச் சொடுச்சாள். அவள் ஒரு மர்இ 

ரவா; மனிதர்களின் கினைவுகளைக்கூடத் தெரிர்து கூறவல்லவள்: 
அதை என் தரய் வைத்திருக்குமளவும், என் தகப்பனை முற்றிலும் 
அவள் காசல்வசப்படுச் இ, அவளை மயவருக்கு இணியவளாக்குமென் 

றும்; ஆனால் அவள் அதை யிழர்துவிடின், அல்லது மாருக்காயினும 

கொடுத்துவிடின், என் சகப்_னார் கண்கள் அவளை மிசவும் வெறுச்து, 

அவர் மனம் வேறு புய காசலிகளை கோக்குமென்ற5, ௮வள் சொல்லி 

அதைக் கொடுக்சாள் ; என் தாய் சார்தருணசதஇல், என் சையிலதைத் 

தந்து, என் விதிவசப்படி நான் பெண்வேட்டபொழுத7, ௮வளுக்கு 

அதைக் கொடுக்கும்படி சொன்னாள், கானப்படியே செய்தேன் : அசைச் 

சாவதானமாய் வைதீலுக்கொள் ; ௮சையுன் கண்மணிபோல் அருமை 

யாகப் பாவித்துக்கொள்; அதை யிழப்பதினும், அல்ல து வாருக்கா 

ag கொடுத்துவியெதினும், பெருங்கேடு வேறில்லையெனபதுூ இண் 

ணம், 

மடஸ்டி :--இது மெய்சானா 1 

ஒதேல்: --இது உண்மையே ; அசன் செசவில் மர்இரமிருக்கி 

றது. பனசக்இரத்மைச் சூரியன் இருநாறுசடவை சற்றியதைக் 

கண்டு சணக்கிட்ட ஒரு இிழக்குறிகாரி, தன் தீர்ச்கதாரிசன ஆவேசச் 

இல், அந்தச் ச இரவேலையைச்செய்தாள் ; அந்தப் பட்டைதாற்ற பூச்சி 

கள், புனிகமானலை ; அன்றியும், கந்நிகைகளின் இரச்சாசயங்களைச் 

சேமிச்துவைத்து, அவற்றினின்றும் இறந்ச scien வடிக்சப் 

பட்ட மர் திரெளஷசத்சால் அது சாயமூட்டப்பட்டது, 

டேஸ்டி :--அஹா ! இதுண்மைதானா ! 

ஒதேல் :--கேவலம் சத்தியமே; ஆகையால் அதை ரனருய்ப 

பார்த் தச்கொள்
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டேஸ்டி :--ஆனால், தெய்வமே, சான் அதை யொருபொழுதுமே 
காணாதிருஈ திருக்கலாகாதா ! 

ஒதேல் :--௮ ! ஏனப்படி. ? 

டேஸ்டி :--தாங்களேனிப்படிப் படபடப்பாயும் ஹூர்ச்சுமாயும் 
பேசுகிறீர்கள் ? 

ஒதேல் :--அது தவறிவிட்டதா ? போய்விட்டதா 1 சொல்லு, 
அது இல்லையா ? 

டேஸ்டி :---கடவுளே காக்க ! 

ஒதெல் :--என்ன பதில்? 

டேஸ்டி :--௮து தவறிப்போகவில்லை ; * ஆனால், போய்விட்டா 
லென்ன ? 

ஒதேல் :--எப்படி ! 

டேஸ்டி :---தவறிப்போகவில்லை பென்கிறேனே. 

ஒதேல் :--அசை யெடுத்துவா, கான் பார்க்கட்டும். 

டேஸ்டி :--ஏன், நாதரே, நான் அதைக் கொண்டுவரக்கூடும் ; 

ஆனாலிப்பொழுதுமாட்டேன். என் வேண்டுகோளை நான் வற்புறுத்திக் 

சேளாதபடிசெய்யும் ஒரு தந்திரமே இது. காஹியோவைச் 'இரும்பலும் 

தயைசெய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 

ஒதேல் :--அ்தச் கைக்குட்டையை எடுத்துவா : என் மனம் சர் 
தேகப்படுகிற து. 

டேஸ்டி :--இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ; அவரிலும் சமர்த்தர் உங 
களுக்கொருபொழுதும் இடையார். 
  

* டெல்டிமோனாவின் குணோபாவத்தை இங்கு வெகு நன்றாய்க் காட் 

யிருகஇருர் : முதலிற் சாச்குப்போக்குச்சொல்லி, சீன் கணவனுக்குக் சோ 

பம் அதிகப்படவே, இபயல்பாயுள்ள மனக்கோமைமையால் உண்மையை 

யுரைக்கத்துணியாக, மனமறியப் பொய் கூறுகின்றாள். மெய் கநெறிதவறி 

இவ்வாறிவள் கடச தகொண்டதின் கோலிளைவாகின்றன, பின்வரும் துன்பக் 

கள், மற்றொன்றும் கவனிக்கத்தக்கது : பலவித ௮திசயமொழிகளாலும் தன் 

கோபாவேசத்தாலும் இவ்வாறயளைப் பயமூறுத்தாது, த.தரவாகவும் கஉமா 

கவும் ஒகெல்லோ சேட்டிருப்பின், ௮வள் மெய் கூறியிருப்பாள்; ஒருகேடும் 

விளைந்திராது ; ஆகவே, ஒதெல்லோவும் தன் செய்சைகளாலேயே பின்னுறு 

கேட்டுக்கு ௮றியாக்காரணமாகின்றான் ப
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ஒதேல் — Qt sé MEEG_COL ! 

டேஸ்டி :--வாழ்காளெல்லாம் தங்கள் சேசத்தைக் சொண்டே 
மூன்னுச்குவர ஈம்பியிருந்கவர்) எத்தனையோ ௮பாயக்களைச் தங்கள 

டன் அநுபவிதீதவா.....- 

ஒதேல் :--அந்தகி சைக்குட்டை ! 

டேஸ்டி :--மெய்யாகவே, நீங்கள் செய்வது த௨றே ! 

ஒதேல் :--போ! 

[வேளிப்போதல்.] 
எமிலி :--இவர் சமுசயகுணமுள்ளவரில்லையா 1 

டேஸ்டி :--இசற்குழுன் காணிப்படிப் பார்த்ததேயில்லை ; நிச்ச௰ 

மாகவே, இந்தச் கைக்குட்டையில் ஏசோ அ௮.இசயமிருக்கிறது. அசை 

யிழந்சதால் நான் மிகவும் தூர்பாக்கியமானவளே. * 

எமீலி:--ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷங்களில் 1 ஒரு மனு 

ஷனை நாமறிர்துகொள்ளமுடியா து : அவர்களெல்லாம் வயிறுகளே, 

நாமெல்லாம் ஆகாரமே, ப௫ியுடன் ஈம்மை (உண்டு) ௮ விக்குறார்கள் ; 

நிசம்பியவு_ன் சள்ளிவிடுகிரர்கள், அசோ பாருங்கள்--காஹியோ 

வும் என் புருஷரும், 

[காஸியோவும் இயா கோவும் பிரவேசித்தல். , 

டுயா :--வேறுவழியில்லை) அவளால்தான் ஆகவேண்டும் ; 

அதோ ! நல்லதிஷ்_த்தைப்பாரும்; போய் அவளை வருந்தி வேண்டிச் 

கொள்ளும். 

டேஸ்டி :--என்ன இப்பொழுது, நல்ல காஹியோவே : சமாசார 

மென்ன ! 

இந்தமுறை, திகோபகத்தால், விரல்களை மடக்கிக்கொண்டு, கையால் 

வயர் முகத்தில் இடிச்கப்போவதுபோற் பயழுறுத்தியசாகக் கொள்க. 

* இதைச்கேட்டும் எமிலியா உண்மையுரைத்திலள், ௮வளுக்கு டெல்டி மோ 

னாவின்மேல் மெய்யன்புண்டென்பது தண்ணமே; ஆயினும், இயாகோவீன் 

மேல் ௮5.5 மோகசங்கொண்டவள்போலும், 

் கெடுவ்காலச்கு.றி,
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காஸி ;--அம்மா, நான் முன்பு வேண்டிச்கொண்டதே. தங் 

கள் பலத்த *இபார்சு' மூலமாச நான் திரும்ப உயிர் பெற்று, என் மனப் 

பூரணமாச கான் பூழ்யதை செய்பவரின் பிரியச்துர்கு ௮ருகனாகச்செ 

ய்யும்படி, தங்களைப் பிரார்த்திக்கிறேன்: இணித்தாமசச்சால் சக 

யேன். இதுகாறும் கான் செய்த ஊழியங்களும், இப்பொழுது கான் 

அனுபவிக்கும் விமாமுலமும், இணி மோச்கியதையாக ஒமுக நான் செய், 

இருக்கு: சி. தார்சமும், ஒன்றுமே அவர் பீரியக்தைமெனக்கு மீட்டு 

அளிப் போகாதபடி என் குற்றம் ௮ஷ்வளவு கிஷ்டூரமானமாயின், 

அது அத்தசையசென்பசையறி௨தே எனக்கு நலமாயிருக்கும்) 

ஏனெனின், வேறு போகீனெ்மையால் தஇருப்தியடைர்து, அதிஷ்ட 

அசத்சை யெலாசோக்சி, பே.றேதாவது பீரவர்த்தியில் ப ரவேரிப்பேன். 

டேஸ்டி :--ஐயோ, மிஈவும் நல்லமுண காஹிமோ! உமக்காக சான் 

பரிச்துபேசு ௦ முயற்சி இப்பொழுது இசைவாயில்லை; என்னாதர் என் 

னாுசராகவில்லை ; குணசதில் மாறியிருப்பதுபோலச் தோற்றத்திலும் 

அவர் மாறியிருந்சால், அவரைமெனக்கு இனம் ெரிமரூடிமாது, 

சதி பமாகவே, என்னாலிய ஈறமட்டும் உமகீ்சாகப் பரிந்தபே௪, நான் 

திடையி றிப் பேசியதினால் ௮வர் அப். ரியத்துக்கும் இலக்காடிவிட் 

டேன்! நீர் சிறிதுபொறக்ச,ச்சால் வேண்டும் ; என்னாற்கூடியதை சான் 

செய்கிறேர் ; என்விஷயத்தில் சான்துணியக்கூடிபசைவிட அதிக 
மாகவே செய்கறே.ம் : அசைக்கொண்டு திருப் இியாயீரும். 

இயா :--எஜமானர் கோபாமாயிருக்கிறுரா ? 

எமிலி:--இப்பொழுதுதான் இர்இருந்து போனார்; சுபாவமான 
சார் சமில்ல 2வயில்லை. 

இபர் இவருக்கும் கோபம் உண்டா ? ஐவர் சைரியங்களைச் 

காற்றிற் பற,தஇப், பிசாசைப்போல் அவர் கையிலிருந்சே அகர் சொந்சச் 

சகோதரரைப் பீரல்கிெயடி த்தக்கொண்டபோனசை நான் பார்ச்இருக்கி 
றேன் ;--அவருக்குச் கோபமுண்டா ? ஆனால் ஏரோ விசேஷமிருக்க 

வேண்டும்; கான் அவரிடம் போடறேன் ; ௮வ௨ரே கோபழமுற்ருல், 

.அஇல் ஏதோ சங்கி யிருக்சவேயிருக்கறெது. 

டேஸ்டி :--தயைசெய்து சிறி தடோ, 

[இயாகோ வெளிப்போதல்.]
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டேஸ்டி :--மிச்சயமாகவே, ஏதோ துரைத்தன காரியம், -வெகி 
ஹிலிருர் துவர் ச சமாசாரமோ, அல்லத, இங்குஸைப்்ரஸில் வெளியா௪ 

ரூஜுவான துரைச்சன வீரோதமான சூழ்வினையேசோ, அவர் தெளி 

வான இத்த்சைக் சலக்டியிருச்கிறது ; இவ்வித சந்தர்ப்பங்களில், பொ 

ரிய விஷயங்களே தங்கள் சருச்சாயிருப்பனும், அற்ப சக்கஇிகளில் 

கோபமுறுவதூ மணிசர் சுபாவமே. அப்படியேதான் ; இருஷ்டாந்ச 

மாக, கம்முடைய விரலில்மட்டும் நோவுண்டானாலும், செளக்ெமா 

யுள்ள மற்ற அவ.வங்களிலும், ௮து அவ்வளவு கோவுணர்ச்சியையுண் 

பெண்ணிவீடுகிறது: அன்றியும், புருஷர்கள் சேவர்சளல்லரென்பதை 

மறந்துவிடலாகாது ; விவாககாலத்துள்ள அன்பும் ஆசரவும் எப்டொழு 

துமிருர துகொண்டேவருமென்று எதிர்பார்க்சவுமாகாது.*--என் செட் 

டகுணத்சைப் பார், எமிலியா, நான் பக்ூபாதகமாகவே, எனக்குள்ளே 

யே அவர் கடமையைப் பழித்துக்கொண்டிருக்தேன் ; இப்பொழுது 

அலோித்துப் பார்த்சாலோ, நானே சாக்ஷிபத்தை என்பக்கமாகக் கூற 

ச்செய்து, அவரைச் தவறூகக் குற்றஞ்சார்ச்இியசாகவே தோன்றுறது.. 

எமிலி:--நீங்களெண்ணுறெடடி எதாவது இராஜரிக விஷய 

மாகவேயிருர்து, உங்களைப்பற்றிய ஒருவிதமான எண்ணமோ, சமு. 

சயமோ இலலாமலிருக்கும்படி, கடவுளைப் பரார்த்திப்போம். 

டேஸ்டி :--ஐ3யோ, காலமே! நானதற்கு ஒருபொழுதும் இடம் 

கொடுக்கவில்லையே! | 

எமீலி;--ஆனால், சந்தேகப்படுபவர்கள் அப்படிப் பதிற்சொன் 

ஞல் தஇிருப்தியடையார்கள் ; சாரணம்பற்றியே அவர்கள் எட்பொழு 
தும் சந்தேசெடுறதில்லை ) சர்தேக சுடாவச்.தினலேயே சர்சேகக்கொ 

ள்இறாரகள்) சனக்குத்தானே தாயும் தகப்பனுமான ஒரு குரூமி, ௮௧ 
தீச் சகதேசமென்பது, 

டேஸ்டி :--ஓதெல்லோ மனத்துள் ௮க்குரூபப் பிறவி புசாதபடி. 

கடவுள் காச்சட்டும். 

எமிலி :--அம்மா, அப்படியே ஆகுக, 

கெடுவ்காலக்குி,
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டெஸ்டி :--நான் அவரைப் போய்ப் பார்ச்றேன்.--காஹியோ, 
இங்சே உலாவிக்கொண்டிரும்: அவர் சக்கபடியிருக்தால் உம்முடைய 

விஷயத்சையெடுத்துப் பேசி, என்னாலானமட்டும் ௮தை முடிக்க வழி 

ேேதடுகிறே.ர், 

காஸி :--ரான் தாழ்மையுடன் தங்களுக்கு வக சனமளிக்கறேன், 

[டெஸ்டிமோனாவும் எமிலியாவும் வேளிப்போதல். | 

| பியான்கா பிரவேசித்தல். | 

பியான் :--உன்னைச் சுவாமிகாக்க, காஹியோ ஈண்பனே, 

காஸி :--வீட்டைவிட்டு எங்கேவக்சாய் ? என் கட்டழகி பியான் 

சா, என்ன சமாசாரம் ? மெய்யாகவே, என் கரும்பே, உன் வீட்டுக்குப் 

புறப்பட்டுக்கொண்டி ருந்தேன். 

பியான் மான் நீ தங்குமிடத்துக்குப் போய்ச்கொண்டி. ௫ம் 
தேன், சாஹியோ, என்ன ! ஒருவாரமாய் * எட்டிப்பாராமலிருர் துவீடு 
றதா? எழு பகலும் ஏழு இரவுமா? நாற்றறுபச்தெட்டு மணிரேரமா? 
அதுவுமன்றி, காதலர் பீரிந்திநஈ்கும் நேரம் சாதாரண காலச்செல 

வைவி.... நூறுமடங்கு சாமசமாயிற்2ற ? ஐயோ! என்ன அலுப்பான 
பொழுதுபோக்கு ! 

காஸி:---என்னை மன்னித்துக்கொள், பியான்கா : இந்த மத்தி 

பில் ரான் பளுவான மனக்கவலையில் ஆழ்ச்இருந்தேன் ; ஆனால் இவ் 

வாறு வராமலிருந்ததற்காக, இடைவிடாது உன் கூடவே ெகாலங் 

கழித் துவிடுகிறேன். என் இணிய பியான்கா, [டெ.ஸ்டிமோனா கைக் 

குட்டையை அவள் கையிற் கொடுத்து] இந்சம1 இரி எனக்சொன்று 
வேலைசெய்து தா, 

பியான் :--ஓ, காறியோ! இது எங்டருந்து வர்தத? என்னி 
லும் புதிமாகப் பழயெவள் எவளோ கொடுத்த காதல் முத்திரையே 
இது: கான் பிரிவாற்றாமையால் வருந்இியதுமன்றி, அதற்குக் சாரண 
மூம் இப்பொழுதென்னை வருத்துகிறது: இவ்வளவுக்கு வந்துவிட் 
உதா? கல்லது, நல்லது. 
  கெலம். en oe அட்டன்ட் 

நெடுங்காலக்குறி ir * 

ட வ அதைத டயகளகாகக் அவவவவைய ஷி துவதைய வ dalek ee ne
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காஸி :-- நிறுத்து, பெண்ணே ! உன் இழிவான சர்சேசங்களை 

யெல்லாம் பீ:சாசின் முகத்திலெறிர் துவிடு ; அவையங்கருந்தே ௨ரதன. 

எவளோ வைப்டாட்டி, ஏதோ ஞாபகச்சின்னமாகச் கொடுத்ததிதுவெ 

ன்று நீயிப்பொழுது சர்தேகப்படுகிறாய்; இல்லை, பீயான்சா, உண்மை 

யாகவே அப்படியில்லை. 

பியான் :--பின்னை, யாரது இத! 

காஸி :--கரும்பே, நானறியேன் : என் soph Bross; 
சித ரவேலை என் மனத்துக்குப் ப்டித்திருக்ெது, யாராவது தம்ம 

தென்று கேட்குமுன் [அகேசமாட்கீ சேட்பார்கள்] அதைப்போல் 

ஓன்று செய்துகொள்ள விரும்புகரேன். கொண்டுபோய் அந்தமாதிரி 

யொன்று செய்) இப்பொழுசென்னைவிட்டுப் போய்விடு, 

பியான் :--உன்னைவிட்பெ போகிறதா ! எதற்காக ! 

காஸி:--நாணிங்கே சேனாபதியிடம் காத்துக்கொண்டிருக்கி 

றேன், என்னுடன் ஒரு பெண்ப்ள்ளையிருப்பதை அவர் பார்ப்பது என் 

இஷ்டமல்ல ; எனக்கு ௮இ௧ மரியாதையுமல்ல, 

பியான் :--ஏனோ, கொஞ்சம் சொல்லு, கேட்போம் ? 

காஸி :--உன்மேற் பீரியமில்லையென்பதனாலன்று, 

பியான் :--என்மேற் பிரியமில்லையென்பதே. தயைசெய்து சிறி 

ததூரம் கூடவா ; இராத்திரி €ச்சிரம் வருவாயா சொல்லு, 

காஸி:--சிறிதுதூரமே நான் உன்னுடன் வரக்கூடும்; ஏனெ 

னில் நானிங்கே காத்திருக்கிறேன்: ஆனால் சீக்கிரம் உன்னை வந்து 

பார்க்கிறேன். 

பியான் :--வெகு நன்றாயிற்று : கான் சமயத்துக்குத்தக்சபடியே 

நட் தகொள்ளவேண்டும், 

| வேளிப்போதல். |
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—+fo— | 

முதற்களம் :--லைப்்சஸ்-௮ சண்மனை முற்றம், 

(காலம் : மாலை.) 

[ ஒசெல்லோவும் இயாகோவும் பிரவேசித்தல். , 

இயாகோ :--அப்படி பெண்ணுவீர்களா ! 

ஒதெல் :--அப்படி யெண்ணுறெதா, இயாசோ ! 

டயா :--என்ன ! இரகசியமாய் முதீதமிடுகிறதானால் ! 

ஒதேல் :--ஒரு ௮ச்ெமமான முத்தம். 

டயா :--அல்லது தன் சரேகிதனோடு ஒருமணிசேரமோ, ௮ 

சுமோ, தீங்கொன்றும் நினை.பாமலே அவள் தணித்திருந்தாலோ? 

ர் 

ஒதேல் :--திங்குகினையாமலா! ௮து பிசாசையே வஞ்சிப்பதா 

கும்: ஈல்லெண்ணத்தோடு அவ்வாறு நடப்பவர்கள் கற்பைப் பிசாசு 

கெடுக்க முயலுறெது; அவர்களும் தெய்வத்தையே சோ திப்பவர்கள் 

BA wiser, 

டுயா :--அவர்களொன்றுஞ்செய்யாவிட்டால், அது அவ்வளவு 

பெரிய தவறல்ல; ஆனால் என் மனைவீக்கு நானொரு ஸைகக்குட்டை 

கொடுத்சால்-- 

ஒதேல் அப்புறமென்ன ? 

இயா :--என்ன, பன்னை, அது அவளுக்கே சொர்தம், ப்ரபோ; 

அவளுடையதாகவே, அவள் எந்தப் புருஷனுக்கு வேண்மோயினும் 

அதைக் கெ.டு£கலாமென்று எண்ணுகிறேன். 

ஒதேல் :--அவள் மானத்துக்கும் அவள்தான் காவல்; அதை 

௮வள் கொடுத் துவிடலாமோ? 

இயா அவள் மானமென்பது'சண்ணுக்குப்புலப்படாத ஒரு 

பொருள்; (உண்மையில்) அதில்லாதாரசேகர் அதையுடையவர்க 
ளாகவயே அடிகீசடி தோன்றுகிறார்கள் : இதுகிற்க, அந்தக் கைக்கு 

ட்டை விஷயமாக,--
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| ஒதேல :--சுவாமி சத்தியமாக, og) மறச்சேபோனால் எனக்கு 

மிசச் சந்தோஷமே :--யாவருக்கும் பயத்தையுண்டுபண்ணிக்சொண்டு, 

தொற்ற கோய் பரவிய் வீட்டைச்சுற்றிக் கருங்காகம் வட்டமிவெது 

போல, அது என் ஞாபகத்துக்கு வருகின்ற த,---அ௮வன் சையில் என் 

கைக்குட்டை யிருச்சசென்று சொல்லினை யே, 

இயா :--௮ம், ௮சனாலென்ன [ 

ஒதேல்:--அது இப்பொழுது அவ்வளவு சரியல்லவே. 

இயா :--என்ன ! ௮வர் தங்கள் மானத்சைக்கெடுப்பதை நா 

னே பார்த்சசாகச் சொல்லியிருந்காலோ ? அன்றேல் -டுடைவிடாது 

நெருக்கி வேண்டிக்கொண்டதால் தங்கள் இச்சை சைஉடப்பெற்றே 

னும், அல்லது எவளாயிணும் ஒரு வேசிக்குச் தங்கள்மாட்டுள்ள வலிந்த 

காமமயக்கால் ௮வள் அசையை நிரைவேற்றியேமைள்ள இல பயல் 

கள், தங்கள் அறுபவத்தை வெளியே ப்.தற்றிச்திரிவதுபோல, அவர் 

சொல்வதைச் கேட்டிருக் சாலோ--. 

ஒதே ல் -அுவனெ தாவது! சொல்லியிருக்கிறா கா ? 

இயா :--சொல்லியிருக்கிறார், ப்ரபோ; அனால் இசைமட்டும் 

Que உறுதியாய்ச்சொள்ளுங்கள் : ஒன்றுஞ்சொன்ன கில்லையென்று 

சள்ளச்சத் இியஞ் செய்து வொர். 

ஒதேல :--லன் சொன்னசென்ன ? 

இயா :--அணைப்படிக்கு, அவர் செய்சதாக,-- அவர் செய்ததின் 

னசென்று நான் சொல்லமுடியாது. 

ஒதேல் :--என்ன ? என்ன? 

இயா :;--ப௦ச் ஐு-- 

ஒேதல் :--அவள்கூடவா ? 

இயா :--அவள்-உட வே,  அவள்கூடவே என்னவேண்டுிமாயி 

னும் வைத்துக்கொள்ளலாம், 

ஒதேல்:--௮து மிச அருவருச்சத்சக்ஈசே.--ஷசசக்குட்டை,.. 

ஒத் துக்கொள்ளுதல்,--கைக்குட்டை!--(குற்றத்தை) ஒப்புச்சொண்டு 

தன் செயலுக்காகத் தூக்கிவிடப்பவெ.த ;--மு.தலில் தாச்சிவிடப்படு 

வது, பின்பு ஓப்புக்கொள்ளுகிற த. DG நடுங்குகிறேன். யாதா 
t
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னும் சாரணமின்றி இயற்கை யிவ்விதமாயிருண்டு சோன்றாது. வார்த் 

தைகளல்ல என்னையில்வாறு நடுக்குவன ;--£!--இத மெய்சானா!-- 

ஓப்புக்சொள்ெது,--கைக்குட்டை!---ஓ, பிசாசே!-- 

| மயங்கி விழுந்துவி6கிறான், | 

டயா :--உன் வேலயை ஈடத்து, என் மருந்தே, வேலையை ஈட 

த்து! எதையும் நம்பும் பேசைமையுள்ள மூடர்கள் இப்படித்தான் பிடி 

படுளொர்கள்; யோச்கியசையும் கற்பும் வாய்ந்த ஸ்.இரீகள் அகேகர், 

இவ்வாறே, ஒரு குற்றமுமேயின் றி, அபகர்சி கியடைஇரார்கள்.-என்ன, 

ஓ, ப்ரபோ! ப்ரபோ! கான் சூடப்பிடுகிறேனே ! ஒதெல்லோ! யார் காஹி 

யோவா! 

| காஸி3யோ பிரவேசித்தல்... 

காஸி:--என்ன விசேஷம்? 

இயா :--பிரபு காச்கைவலியில் விழுந்துவிட்டார்: இது இரண் 

டாவதுசீரம் வலிப்பு வர்திருக்கிற த. நேற்றொரு வலிப்பு வர்௪து, 

காஸி:--நெற்றிப் பொருச்துக்களைச் சுற்றித் சேம், 
€ 

இயா :--வலேண்டாம், அப்படிச் செய்யாசேயும்; அச்ச மயக்கம் 

தானாகவே மெதுமாய்க் கழி. பவேண்டும்: இல்லாவிடின் வாயில் நுரை 

சதும்பிச் திறிதுகேரச்கில் வெரு பலமான பைததியவெறி வக் தவிடு 

கிறது, பாரும், அதோ அசைறார் : நீர் சிறிதுநேரம் வெளியிறந்போய் 

ரும், அவருக்கிப்பொழுதே சுகமாய்விமெ : அவர் போனபிறகு, ஒரு 

முக்யெ விஷயமாக உம்மோடு பேச விரும்புகிறேன். 

[க ரஸியோ வேளிப்போதல். | 

எப்படியிரு£கன்றது, சேனாபதி! தங்கள் தலையிற் காயம்பட 

வில்லையா ? 

ஒதேல என்னைப் பரிகாசமா பண்ணுகிறாய் ! ? 
see ஆவை eee nn ments பயம 

காபமிகுசியால் தன் புத்தி "தடுமாறிக் கண் மபங்குவதையே யாராது, 
சிருஷ்டியே இருண்டுபோவகதாகக் கூறுகிறான் 

* கெடுக்கால்க்குறி,
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Q@ut:—erasr தங்களைப் பரிகாசம்பண்ணுறெசா ! சடவுளாணை, 
இல்லை. ஆண்பிள்ளைக்குச் தக்சபடி. சங்கள் அதிஷ்டவாத்தைச் தாங் 
கள் பொறுத்துக்கொள்ளவே வேண்டுகிறேன், 

ஒதேல் :--கொம்புமுளைத்த ஆண்பிள்ளை* விகாரரூமியும் மிருக 
மூமே, 

இயா :--அப்படியானால், ஜனாகரமான ஒரு நகரத்தில் பல மிரு 

கங்களும், நாகரிகமுடைய பல விகார ரூபிகளுமிருக்ன்றன. 

ஒகேல் :--அவனகை ஓச்துக்கொண்டானா? 

இயா :--கனவானே, அண் மைத்தனச்தைக் காட்டுங்கள்; விவாக 

நு5க்காலிற் பூட்டப்பட்டுள்ள மீசைமூளைச்ச ப.பல் ஒவ்வொருவனும், 

தங்களுடன் சோடுசேர்ந்திழுக்கலாமென்பதை நினைத் தூக்கொள்ளுங் 

கள் ; அம்மாதிரியாக எத்தனையோ லக்ஷ£ம்பேரிருக்கருர்கள், தங்களு 

டைய நிலைமை அவ்வளவு பரிதாபமானதன்று, ஒரு தூர்த்தையைச் 

செமமானமென்று நினைக்கும் ஒரமளிக்கண அதுபவித்து, அவள் பதி 

விரதையே என்றெண்ணியிருக்சச்செய்தல், நரகருக்குரிய துராங்கார 

மே! பைசாச.ப்பண்ணும் பரம பரிகாசமே ! எனக்குத் தெரியமட்டும் 

வேண்மெ; பின்பு, அவளென்னை எல்வாறாக்கினாள் என்பதையறிக் 

JAC SoTN, அவளை நடத்தவேண்டிய விசமும் எனக்ருச் தெரியும், 

ஐதேல் :--ஓ, நீயெல்லாம் செரி?தவன்; அது உறுதியே, 

இயா:--சாங்கள் சிறிதுநேரம் ஒருபுறமாககச் தூரத்தில் நில்லுங் 

கள்; பொறுமையாய்மட்டும் ஈங்களைச் சற்று அடக்சக்கொள்ளவேண்் 

டம். துக்கபரவசத்டில் சரங்கள் இங்கு வீழ்ர்துகெச்கையில்,--தங்க 

ளைப்போன்றார்ச்கு இவ்வித சாபம் சிறிதும் தகாததே--காஹியோ 

இங்குவந்தார்; தங்கள் மயச்கத் துக்குச் சரியான போச்குச்சொல்லி 

அவரையனுப்பிவிட்டேன்: இப்பொழுதே இங்குத் இரும்பிவந்து என் 

னுடன் பேசும்படி சொல்லியிருக்கேன் ; அவரும் வாக்களித்திருக்டு 

ரூர். நீங்கள்மட்டும் ஒளித்திருங்கள்: கதையைத் திரும்பவும் கூறும் 

படி. செய்கிறேன்: அவர் முகத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் நிர்தை, 

பரிகாசம், அவமதிப்பு முதலியவற்றைக் காட்மெ குறிகள் உண்டாவ 
  

வியபிசாரியான மனைவியைய/டையவன்,
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தைக் கவனியுங்கள்; அவர் அபிநயங்களைமட்டும் ஈன்று கவனிக்கவே 
ண்டும்; பொறுமைவேண்டும்; இல்லாவிடின், சிறிதும் மணிதத்தன 

மேயின்றி, முற்றிலும் சோபபிண்டமாகச் செய்யப்பட்டவர்களென்றே 

சொல்வேன், 

ஒதேல் :--கேட்கிறாயா, இயாகோ ? நான் வெகு சாமர்த்தியமா 
கவே பொறுமையாயிருப்பேன் ; அனால்-சேட்கிருயா ? (பழிவாங்குவ 

இல்) வெகு கொரமாயிருட்பேன். 

இயா :---அ.து இரமமே ; ஆயினும் எல்லாம் காலமறிந்து செய் 

யுங்கள், தாங்கள் மறைந்துகொள்ளுறீர்களா * 

[ஒதெல்லோ மறைந்துகோள்ளுகிறான்.! 
(சணிமொழி) நான் இட்பொழுது காஹியோவிடத்தில் பியான்கா 

வைப்பற்றி விசாரிப்பேன்; அவள் தன் அசையை விற்று ஊணுடை 

வாங்கிப் பிழைப்பவள்; ௮ர்சப் பிராணிர்குக் காவஹரியோவின்மேல் 
கனத்த “இறுக்கு, -பலரைத் தான் எத்தி ஒருவனால் சான் எத்தப் 

படுதல் தூர்ச்சைக்குள்ள பெருநோயே:--௮வனுக்கோ, ஐவன் பேச் 

செடுத்துவிடின் பெருஞ்ரிரிப்பு அடக்கமுடியாத: தோ அவன் வரு 

இருன் :--அவன் புன் சரி ப்பினால் ஓசெல்லோவுகச் Gu cue Huw mite 

அவனுடைய “அசட்டுத்தனமான சமுசயச்கால், அப்பாவி காஹியோ 

வின் மர்தீகாசம், அபிநயங்கள், விளையாட்டான நட௨டிச்கையெல்லா 

வற்றையும் முற்றிலும் தவறாகவே அர்த்தம்பண்ணிக்கொள்வான், 

,காஸிமயா திரும்பிப் பிரவேசித்தல். 
உபசேனாபத, சுகமோ? 

காஸ் ;:--எந்தப்பட்டம் இல்லாமை என்னை உயிரே போய்விடும் 

படி. வருத்துசன்றதோ, அதைக்கூறி நீ யென்னை யழைப்பதால் 

அம்மட்டும் சுகக்குறைவே. 

டயா :--டெல்டிமோனாவை மட்டும் நன்கு * அலட்டி ” னால் 
உமது காரியம் ஜெயமே, [மெதுவான குரலில்] இப்பொழுது இக் 
தச் சங்கதிமட்டும் பீயான்காவால் முடிகஇறசாயிருந்தால், எல்வளவு 
சக்ரம் நிறைவேறிவிடும் ! 

காஸி ;--ஐயோ! ஏழையசடு !
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ஒதேல :-- | ஒருபுறமாக] பார், அதற்குள் எப்படிச் சிரிக்கிறான் ! 

டுயா :--அவ்வளவு ஒரு ஸ்திரீ ஒரு புருஷன்மேல் மோகன் 
கொண்டிருப்பது நான் பார்த் ததேயில்லை. 

காஸி :--ஐயோ! ஏழை வம்பி! மெய்யாகவே என்மேல் ௮வ 

சரக்கு மோசமென்றே யெண்ணுகிறேன். 

ஒதேல் :--| ஒருபுறமாக] இப்பொழுது ௮தை மெதுவாய் மறுத் 

அச் சிரித்து மழுக்குகிரு ன், 

இயா:--கேட்டிரோ, காஹியோ ? 

ஒதேல்:--(ஒருபுறமாக] இப்பொழுது ௮சை மறுபடியுஞ் சொல் 
லச சொல்லி ௮௨னை அலட்கெரறான் ;--சரி ; நல்லது ; நல்லது, 

ஓயா :--நீரவளைச் சலியாணஞ் செய்துக்கொள்ளப் போவதாகச் 

சொல்லிக்கொண்டிருச்சிராளே : அப்படி. உச்சேசமுண்டோ 1 

காஸி:--ஹ, ஹ, ஹா,! 

ஒதெல :---[ ஒருபுறமாக] சரிக்சவாசெய்கருய் ? ஈல்லது, சிரிக்க 

வா செய்கருய்? 

... காஸி:--நானவளைச் கலியாணஞ் செய்துகொள்ளுறெதா !-- 
என்ன, ஒரு வேசையையா ! என் புத்தி விஷயச்திற் றிது ஈன் 

மதிப்புக்கொள்ளு ; ௮து அவ்வளவு மோசமென்று நினையாதே :-- 

ஹ, ஹ, ஹா! 
ஒதேல் :--| ஒருபுறமாக] அப்படியே, அப்படியே, அப்படியே, 

அப்படியே :--ஜெயித்தவர் சிரிப்பர். 

டயா :--மெய்யாகவே, நீரவளைக் கலியாணஞ்செய்துசொள்ளப் 

போவதாகவே எங்கும் பிரஸ்சாபம். 

காஸூ :--உள்ளசைச் சொல் என்இிறேன். 

டயா ;--பொய்யானால், சான் முழு அயோக்கியனே, 

ஒதேல :--| ஒருபுறமாக] எனக்கு அவமானச் சூடு போட்டுவிட் 
டாயா 1 கல்லது, 

காஸி:--இத அந்தச் குரங்கு தானாகச் சொல்லிக்சொள்வசே : 

தன் ஆசை மிகுஇயினாலும், தற்புகழ்ச்சியினாலும், நானவளைக் சலியா
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ணஞ் செய்துகொள்வேனென்று ஈம்ம் யிருக்கறாள்; நான் வாக்குக் 

கொடுச்சசனாலல்ல, 

ஒதேல் :--[ ஒருபுறமாக] இயாகோ எனக்கு சமிஞ்ஜை செய்கி 

ரன் ; இப்பொழுது அவன் கதையைத் தொடங்குகிறான். 

காஸி:--இப்பொழுதுதான் இங்கு வந்திரு£ தாள் ; எங்கேபோ 

னாலும் விடாது தொடருகிறாள். அன்றைக்குக் * சடற்கரையில் சல 

ஷெநிசிய்களோடு பேடிக்கொண்டிருந்சேன்;) இந்த விளையாட்டுப் 

பதுமை ௮ங்கு வர். த, பொய்யில்லை, என் கழுக்தில் இப்படி விழுந்து 

கட்டிக்கொண்டாள். 

ஒதேல் :--| ஒருபுறமாக] * ஓ, ப்ரியமான காவியோ?? என்று 

சொல்லிக்கொண்டாள்போலும் : ௮வன் சைசையில் அந்த அர்த்த 

மிருக்தற.து, 

காஸி:--.அல்வாறு தொங்க யென்மேற் சாய்ந்துசெ ண்டு, என் 

னைக் கட்டிக்கொண்டு ஆழுகருள் ; அப்படி. யென்னைப் பிடிச் இிழுத் 

துக் குலைக்கிறாள் :--ஹ, ஹ, ஹா! 

ஒல் :--| ஒருபுறமாக] இப்பொழுது வனை என் அறைக், 

குள் ௮வள் எவ்விசம் இழுச்துப் போயினளென்பசைச் சொல்கிருன். 

ஓ, உன் மூக்கு எனக்குத் தெரிகின்றது ; ஆனால் நானதை இரையிடப் 

போகிற சாய் மட்டும் இன்னும் தெரியவில்லை. 

காஸி ;--சரி, நான் ௮வள் சசவாசச்சை விட்டுவிட வேண்டும். 

இயா :--௮அட அப்பா! தோ:வருஇளுள் பாரும். 

காஸி :--இவளும் ஒரு சாட்டுப் பூனையே; அனால் வாசனை 

பூசிய பூனை. 

[பியான்கா பிரவேசித்தல். | 

ஏனிட்படி யென்னைக் தொடர்ர்து தொர்தரை செய்கிருய் 1 

பியான் ;--பிசாசும் அதன் தாயும் உன்னைச் சொடர்ந்து 

தொந்தரை செய்யட்டும் ! அந்தக் கைக்குட்டை யைச் சற்று 
  

கெடுத்கசாலக் குறி.
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மூன்* என் கையிற் கொடுத்தனையே, எதற்காக ? நானும் முழு முட் 

டாளாய் ஆதை வாங்கிச்கொண்டேனே. கான் அதைப்போல் வேலை: 

செய்து தரவேண்டுமோ !--அறையில் கடர்சதாம், சண்டெடுத்தானாம், 

௮தை அங்கே போட்டவர் யாரென்று தெரியாதாம், எல்லாம் ஈம்பத்த 

க்க சங்கதியே! இது எவளோ ஒரு சிறுக்கி உனக்கு அடையாளமாகக் 
கொடுச்சது; அதைப்போல் கான் வேலைசெய்து தாரவேண்டுமோ ! 

இதோ,--எங்கிருஈது பைத்தசோ அங்கேயே கொண்டு கொடு 

௮தை ; நான் அசைப்போல் வேலைசெய்து சுரேன். 

காஸி :--ஏனடி, என் இனிய பீயான்கா ! ஏனடி ! ஏனடி. ! 

ஒதேல் :-- (ஒருபுறமாக) சேவனாணை, அது என் சைச்குட்டை 

யாகவே இருக்கவேண்டும், 

பியான் :--இன்றிரவு சாப்பாட்டுக்கு வருகிறதாயிருக்தால் வர 

லாம்) இல்லாவிடின் இனியழைத்தபோது வந்சாற்போ தும். 

'வேளிப்போதல். ' 

ஓயா :--அ௮வள் பின்னாற்செல்லும் ;) அவளைப் பின்பற்றும், 

காஸி :--நான் போகவேவேண்டும் ; இல்லாவிடின் ஆவள் தெரு 

வெல்லாம் ஓலமிட்டுத் தாற்றுவாள். 

ஓயா :--இரவு அங்கே சாப்பீடுவீரா 1 

காஸி:;--.ஐம், ௮ப்டடியே உச்சேசம். 

இயா :--நல்ல த, கானும் ஒருவேளை வருவேன் ; உம்மூடன் ஐவ 

சியம் பேசவேண்டியிருக்கற தூ. 

காஸி:--சதயைசெய்து மா; வருவாயா 7? 

ஓயா :--அசற்சென்ன வருகிறேன்; அதிகமாய்ச் சொல்ல 

வேண்டாம், 

| காஸியா வேளிப்போதல். ! 

ஐதேல் :-[மறைவிடத்தினின்றும் முன்வந்த] அவனை எப் 

படிக் கொலைசெய்யட்டிம், இயாகோ 1 
  ம அவம் ne get ee ete - ப்ட் ட 

ஆகவே, இக்களம் மூன்றாவது அங்கத்து நான்காவது சளத்துடன் 

தொடர்ந்து நிசழ்வதாகச்சுட்டிக் காலரெருக்சத்தைக குறிச்துநின் ற௮.
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இயா:--தம் தாரஈடச்கையைப்பற்றி யெப்படிச் இரித்தார் பார் 
தீசார்சளா ? 

ஒதெல் :--ஓ இயாகோ ! 

இயா :--கைக்குட்டையைப் பார்ச்சீர்சளோ 1 

ஒதேல் :--அது என்னுடைய துசானா 1 

ஓயா :--உங்களதேயென்று கையடிப்பேன், சங்கள் மனைவி 
அந்த முட்டாள் பெண்பிள்ளையை * அவர் எவ்விதம் மஇக்களுர் பாரு 

ங்கள்: அவள் அசை அவருக்குக் கொடுச்சாள்; அவர் அதைத் தம் 

வைப்பாட்டிக்குச் கொடுத்துவிட்டார். 

ஒதேல :-என்பது வருஷங்களாக அவனைச் இத்திரவகை 

செய்து கொன்ரறால்தான் எனக்குத் இருப்இயாகும்,--ஒரு நேர்த்தி 

யான ஸ்இரீ! அழகான ஸ்திரீ ! மிச மசோரம்மிபமான ஸ்திரீ 1 

இயா :--இல்லை, ௮0தல்லாம் தாங்கள் மற் துவிடவேண்டும், 

ஒதேல் :--அம், அவள் அழுக, இன்றிரவே நாசமாகட்டும்) 

ஏனெனின், அவளை உயிரோடிருக்கவிடேன் : இல் லை, என் இருத:ம் 
கல்லாஇிவிட்டது; சானசைச் சுட்டினால் என் கையே புண்ணாடுறது..- 

ஐயோ !1 இஃவுலகெங்கும் அவளினும் மகோரம்மி.பமான ஸ்ரீ இல் 

லவேயிஃ்லை; ஒரு சக்கரவர்த்தியின் அருகிருக் து, அவரையும் ஏவல் 
கொள்ளத்தச்சவளே அவள், 

இயா:--இல்்லை, தாங்கள் அவ்வாறு கினைக்கலாகாது, 

ஒதேல்:--தாச்இலிகி வளை ! அவளிருச்கிற நிலைமையைத் 

தான் கூறுகிறேன் :--ஊ௫கொண்டு இத்திரப்பூ வேலைகள் ரெய்வதில் 

என்ன கோத்இு!--சங்தேச்தில் என்ன சாமர்ச்இியம்!--ஓ, தன் பாட் 

Rey ஒரு காடியின் மிருகத்சன்மையையும் மாற்றி வசப்படுத்தி 

விவெளே ! என்ன பேச்சு ஈயம்! என்ன புத்தி சாதுரியம்! 1 

உயர்குண 2மாரியன் ஒளித்துநரின்று ஒட்டு கேட்ச உடம்படுதலும், 

அவனிடத்சிலேயே அவனின்னுயிர்க்சாதலியைப்பற்ரி, .இயாகோ இவ்வா 

றிழி மாகப் பேசத்துணி தலும், பாழான சமுசயகுணத்சால் ௮வன் எவ்வளவு 

தாழ் வற்றுளானென்பதை கன்கு காட்டுளொறள, 

காகலும் வெறுப்பும் மாறி மாறி மேலிடுகின்றன.
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இயா:--இத்தனையும் இருந்தும் உடை தவறியதால், இன்னும் 

Mes கெட்டவளேயவள். 

ஒதேல :--ஓ, ஆயிரம், ஆயிரம் மடங்கு செட்டவளே:_ அன்றி 
யும் என்ன சாத்துவிசமான சுபாவம் !% 

ஓயா :---அம், அமித சாச்துவிகமே. 

ஒதேல்:--அம், ஆம், அதா உறுகியே: ஆயினும், அவள் கெட் 
-த என்ன பரிதாபம், இயாகோ! அர்சோ இயாசோ ! என்ன பரிதா 

பம் இயாகோ ! 

இயா :--௮அவள் தாரடகீசகையைத் தாஙகள் இவ்வளவு Hares 
மான நெஞ்சோடு நோக்குவசானால், அவ்வாறு ப௫ரங்கமாயொழுகும் 
பழ. அவளுக்கு ஒரு சுசந்தரப்பட்டயம் கொசெதுவிடுங்கள் ; தங்களு 

க்கு ௮2 ௮வமானமில்லாவிட்டால், வேறொருவருக்குமேயில்லை, 

ஒதேல் :--அவளைச் துண்டு துண்டாய் கெட்டிவிடுகிறேன்...- 

என் மானத்சைக் கெடுத்தாளல்லவா ! 

இயா:--ஓ! அவள் செய்கை மிசச் கெட்டதே, 

ஒகே. :-- அதுவும் என் €ழுள்ள உச் தியோசஸ்கனோடு! 

டயா :--௮த இன்னும் கெட்டதே,. 

ஒதேல்:--௫றிது விஷம் கொணா்ச்து கொடு, இயாசோ ; இன்றி 
ரவே :--நான் அவளுடன் வாதாடமாட்டேன்; ஏனெனின் அப்படிச் 
செய்தால், அவள் ரூபமும் அழகும் ஓ ஒருவேளை என் மனச டச்சைக் 
குலை தவிடும் : — % or Dg Car, mwr@an, 

ஓயா :--விஷத்தினால் மஷேண்டாம்; ௮வள் படுக்கையிலேயே 
மச்சைப்படித்துச் கொன்றுவிடுங்கள் ; அவள் ௮வமானப்படுத் திய படு 
க்கையிலேயே அத செய்யுங்கள், 

ஒதேல் :--நல்ல.து, நல்லத : அதன் நியாயம் மனத்துக்குப் படித் 
இருக்கது: மிசவும் சரியே, 

இயா :--காஹி3யாவுச்கோ,-- அவருக்கு சான் ஏற்பாடு செய்து 
விடேன் : ஈடு நிசிக்குள் மேல் சமாசாரம் தெரிவீர்கள், 

ஒதேல்:--நிரம்பவும் நல்லது, [உள்ளே எச்காளவொலி கேட் 
கீறது] அதென்ன எக்காளம் 1 
  

காதலும் வெறுப்பும் மாறி மாறி மேலிடுகின் றன.
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இயா:--ஏதோ வெகிஹிலிருந்து என்பது நிச்சயமே, ட்யூச்கி 

னிடமிருக் து லாடவிக்கோ வர்.திருக்கிறார் ; தங்கள் மனைவியாரும் கூட 
வருரர் பாருங்கள். 

[ லாடவிக்கோவும் டெஸ்டிமோனாவும் 

வேவுகாரரும் பிரவேசித்தல். | 

லாடவி :--தங்களைக் கடவுள் காப்பாராக, உச்சம சேனாபதீ ! 

ஒதேல :--ஐயா, மனப்பூரணமாய்ச் தங்களுக்கும் அப்படியே 
விரும்புகிறேன். 

லாடவீ :--வெறிஸ் ட்யூக்கும், துரைத்சனச் சங்கத்சாரும் தங்க 

ஞக்கு வர் சனமளிக்கன்றார்கள். 

[ஒரு நிருபம் அவன் கையில் கோடுக்கிறார். | 

ஒதேல்:--அவர்கள் அஞ்ஞாபனத் திருமுகத்தை முச்சமிடுகி 
றேன், 

[நிருபங்களைத் தஇிறர்.து வாசிக்கிறான். ] 

டேஸ்டி :--அச்சான் லாடவிக்கோ! ஊரில் என்ன விசேஷம் ? 

ஓயா :--ஐயா, தங்களைக் சாண மிசச் சந்தோஷமுறுகறேன் ; 

ஸைப்ரஸாக்குதி சங்கள் வரவு ஈல்லகாகுக. 

லாடவி :--உமக£கு வந்தனம் ; உபசேனாபதி காஸியோ சுகமோ! 

டுயா :--ஐயா, உயிரோடி ருக்களார். 

| டேஸடி :--அத்தான், அவருக்கும் என்னாதருக்கும் ஒரு மனஸ்தா 

பம் கேரிட்டிருக்கிறது ; ஆனால் நீர் வந்துவிட்டீரே, எல்லாம் சறியாட் 
விடும். 

ஒதேல் :--அதூ அல்வளவு நிச்சயமா ? 

டஸ்டி :--நாதரே? 

ஒதேல :--| வாசிக்கிறன்.]' இசைச் செய்யத் தவறக்கூடாது” 

லாடவி :--அவர்கள் கூப்பிடவில்லை; கிருபம் வாசிப்பதிலேயே 
சவனமாயிருக்கிறார்சள், ' நம் பிரபுவுக்கும் காஸியோவுக்கும் மனஸ்தா 
பமா?
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டேஸ்டி :--௮அதை என்னென்றுசொல்ல ? மிசப் பரிதபிக்கத்தக் 

கதே. சாஹியோவின்மேல் எனச்குள்ள பக்ஷச் தக்கு, ௮வர்சளிருவரை 

யும் கூட்டுவிச்க என்ன பாடும் படுவேன், 

ஒதேல் :--நரக நெருப்புக்கு இரையே ! 

டேஸ்டி :--சாதரே? 

ஒதேல் :--புத்தியிருக்கெறதா 1 

டேஸ்டி :--என்ன ! சோபமாயிருக்கிறாரா 1 

லாடவி :--ஒருவேளை அந்த நிருபம் கோபமூட்டியிருக்கலாம் ; 

ஏனெனில், இவ்விடத்து ஆட்சிக்குக் காஹஸியோவை அவர்களுக்குப் 

பதிலாக நியமித்து, வர்களை ஊருக்குச் இரும்பும்படி. ௮,தில் கட்டளை 

பிறந் திருக்கிறசென்றெண்ணுகிறேன், 

டேஸ்டி :--உண்மையாகவே, எனக்கு ௮து சந்தோவ மே, 

ஒதசேல :-- அப்படியா ! 

டேஸ்டி :--நாதரே? 

ஒதெல் :--உன் பைச்தியத்சைச் சண்டு சர்சோஷிக்கிரேன் 

டேஸ்டி :--ஏன், என் பிராணநராதயே ? 

ஒதேல் :--பீசாசே ! [அவளை அடிக்கிற:.] 

டேஸ்டி :--அடிக்கும்டடி, கானொன்றும் செய்யவில்லையே, 

லாடவி :--ப்ரபோ, நான் பிரத்தியக்மாய்க் கண்டதாசப் டீரமா 

ணஞ் செய்தாலுங்கூட, இதை வெநிவஹில் ஈம்பமாட்டாரசள் ; இது 

எல்லை கடந்ததே : ௮வளை ஆறுசல் செய்யுங்கள், அழுகிறாள். 

ஒதேல் :--ஒ, பிசாசே, பிசாசே ! ஸ்கிரீகளின் கண்ணீரால் நிலம் 
கருவுறுமாயின், அவள் வடிக்கும் ஒவ்வொரு துளியும் ஒவ்வொரு முத 

லையாசச்1 சணிக்கும்.--என் கண்முன்னில்லாது ஒழி! 

* உன் சந்தோஷத்தைக் சாண எனக்குப் பைச்தியவெறியுண்டாறது 

என்றும் பாடமுண்டு, 

* முதலையானது பொய்யழுகையழுது ஏமாற்றி யிரைபிடித்துத் இன்ப 

தாக மேனாட்டாருள் ஒரு கட்டுக்கசையுண்டு; கவே, அவ்ள் சண்ணீரெல 
லாம் வீண் பாசாங்கும் ஏமாற்றுமென்றபமி,
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(2டஸ்டி :-தங்களுக்கு£ கோபகூட்டி ச்கொண்டிரேன். [போ தல.] 

லாடவி :--உண்மையில்,சொற்படி ழ்ப்படிந்து நடக்கும் சீமாட் 
4-மே :--தயைசெய்து அவளைச் திரும்ப அழையுங்கள். 

ஒதேல் :--அம்மாளு ! 

(2டஸ்டி :--சாசரே ? 

ஒகேல் :--ஐயா, அவளிடத்தில் சங்கள் காரியமென்ன ? 

லாடவி :--யா., என்னையா, ப்ரபோ! 

ஒதேல்:--ஆம்; அவளைத் தஇரும்பியழைக்க வேண்டினீர்களே 

கீங்கள்; ஐயா, அவள் எப்படி வேண்டிஸும் இரும்புவாள், ஆயினும் 
'மேற்சென்றகொண்டுமிருப்பாள். மறுபடியும் திரும்புவாள்) அன்றி 

யும், அவளுக்கு அழவு:? தெரியும், ஐயா, அழவும் தெரியும் ; தவிரவும், 

௮வள் £மழ்ப்படிர்து ஈடப்பவளே ; தாங்கள் சொல்வதுபோல், $ழ்ப் 

படிர்தூ ஈடப்பவளே.--மிமவும் கீழ்ப்படிந்து ஈடப்பவளே.---உன் 

அழுசை ஈடகச்2ட்டு1--ஐயா, இந்த (சிருப) விஷயமாக,--ஓ! என்ன 

சாமர்த்தியமான மாயக்கண்ணீர் நான் ஊருக்குத் இரும்பும்படி சட் 

ளை கிடைச்திருக்கெ.து.--தொலை யிங்கிருர்து; சற்றுப் பொறுச் துக் 

கூப்பட்டப்புகிறேன்,- ஐயா, நான் கட்டளைக்குக் £ழ்ப்படிக் நு 

Gatos GF இரும்புறேன்.--இராதே இங்கே, ஒழி! (டெஸ்டி 

மோனா வேளிப்போதல்.] சாறியோ என் ஸ்தானச்தைப் பெறட் 

டும், சவிரவும், ஐயா, இன்றிரவு சாந்கள் என்னுடன் போஜனஞ் 

செய்யும்படி பேண்டிச்கொள்கறேன் : ஐயா தாங்கள் ஸைப்ரஸுக்கு 

வந்ச.து சச்கோஷமாயிற்று,--அடுகளும் கு.ங்குகளுமே! * | வேளிப் 
போதல்.] 

லாடவி :--ஈம் ஆலோசனை சபையார் ௮னைவரும் ஒரேரூ£தமா 

௧௪ சகல விஷயங்களிலும் சமர்ச்தரென்று கூறும் உத்சம மோரியர் 

இவர்சாமோ ? இவர்தாமோ சோபசாபத்தாற் சிறிதும் ௮அசைவுரூத 

மனோ இிடச்தையுடையவர் ? இடையூறுகளும் விபத்துக்களும், மலை 

(மேல்விட்ட அம்புபோல, எவ்விச ஊறுமே செய்ய ஏலாத இடமான 
தண்மையையுடையவரும் இவரேயோ ? 
  

இக டெஸ்டிமோனாவும் காமியோவும் மிருசங்களைப்போல் மான 

மின்றி யொழுகுவதாக நினைத்துக் கூறிய கூற்று,
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இயா :--அவர் மிரம்பவும் வேறுபட்டிருக்கிளார். 

லாடவி :--அவருக்குப் புத்தி ஸ்இிரமாயிருச்திறதோ * மூளை 

சிறி து கலங்கியில்லையோ ? 

இயா :--இப்பொழுதிருக்கிறபடி தானிருக்கிறார் : நான் குற்றங் 
கூறலாகாது, அவரிருக்க தீ.தக்கபடி. இப்பொழுதில்லாவிடின், அவ் 

வாறு ஆகவேண்டுமென்று கடவுளைப் பிரார்த்இிக்கிறேன். 

லாிடவீ :--என்ன ! தம் மனைவியை * அடிக்கிறதா ! 

இயா I துர உண்மையில், அவ்வளவு சரியில்ஃத்தான் ; ஆயி 

னும், அவ்வடியினும் சேடாக இன்னம் ஏசாவது விளையா இருப்பின் 
நலமே ! 

லாடவி:--அது அவர் வழக்கமா, என்ன? அல்லது அந்த 

கிருபங்கள் ஆவர் கோபத்சைக் இளப்ப ௩௪௪ துர்க்குணச்தை நாதன 

மாயுண்டாக்கெவோ? 

ஓயா :--ஐயோ, ஐயோ ! கான் கண்ணாற் கண்டதையும் 96 Bae 

பசையும் வெளியியெது என் யோகயெசைக்குத் சக்க இல்லையே. நீங் 

களேயவரைக் சவனிய௰ுங்கள் ; நான் சொல்லவேண்டாசுபடி, அவர் ஈட 

வடிச்கைகளே அவர் குணச்சதைச் காட்டிவிடும்: நீங்கள்மட்டும் அவரைச் 

சொடர்ர்து சென்று இன்னும் எம்வாறு நடந்துகொள்கறாரென்பதைக் 

கவனியுங்கள். 

லாடவி:ுவர் நான் நினைச்தபடியில்லாமையைச் கண்டு மனம் 

வருந்துகிறேன். [வேளிப்போதல்.] 

இரண்டாங்களம்: அரண்மனையில் ஐர் கூடம், 

(காலம் : முன்னிரவு.) 

[ஒதெல்லோவும் எமிலியாவும் பிரவேசித்தல். ' 

ஒதேல்:-- ஆனால் நீ யொன்றுமே பார்த்ததில்லையா ! ? 

weir Dent gov eb பழிக்கு காணல் ) காகரிகமும்ற யாவர்க்கும் பொலுகா 

யுனும, மேனாட்டாருள் தத்தம் மனைவியரை விசேஷமாயச் கொண்டாடிப் 

பேணுதல் மரபு ; ஈம்மவரிற் பலர்க்கு Qe புதமையாகவே தோன்றும். 

1 கெடுங்காலக்குறி,
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எமிலி :--கான் ஒருபொழுதும் கேட்டதுமில்லை, சர்சேகப்பட் 
டதுமில்லை. 

ஒநேல் :--அம், அவளும் காஈரியோவும் கூடவிருக்கும்பொழுது 

பார் த்தேயிருக்கிறாய், 

எமிலி :--அனால் அப்பொழுது கான் ஒரு திங்கும் கண்டதில்லை ; 

அன்றியும் அவர்கள் பேச்சில் ஒவ்வொரு சொல்லசையும் நான் கேட் 

DEQ arcs io mee eon, 

ஒநேல் :--என்ன! அவர்கள் ஒருபொழுதும் சுகிசென்று மெது 

வாய்ப் பேசவில்லையா ? 

எமிலி இல்லவேயில்லை, ப்ரபோ. 

ஒதேல் அல்லது உன்னை யெங்காலவதூ அனுப்பிவிடவும் இல் 

லையா? 

எமிலி றவு ve au av. 

ஐதேல் :--அவள் விசிறி, கையுறைகள், பொய்முகம்* எதையா 

வது எடுத்துவரும்படி (அலுப்பின இல்லையா) : 

எமீலி அ டுல்லவலேயில்லை ப்ரபோ, 

ஒகேல் :--அது நம்பத்சுக்கசல்லவே, 

எமிலி:--ப்ரபோ, அவள் கற்புடையவளென்று, என் ஆத்மா 

வையே பணயமாக நான் துணி$துவைப்பேன் : தாங்கள் வேறுவிதம் 

dim gern, அவ்வெண்ணச்தை நீக்கிவிடுங்கள். சங்கள் இருதயத் 

அக்கு அது ௮வமானமே, எச்தப்பாசகனாவது தங்களுக்கு இந்தச் சமு 

சயததை உண்பெண்ணியிருந்தால், சுவாமி அவனுக்குத் சீரா நரக தண் 

டனையை விதிக்கட்டும்! ஏனெனின், அவளிடச்திலலயே யோக்கிய 

தை.பும் கற்பும் சத்தியமும் இல்லையெனின், ஒரு புருஷனுமே பாக் 

இியவானல்ல ; அவர்கள் மனைவிமா/களில் சறர்ச ப.திவிர)ைகளுங் 

கூடச் கொடும்பழிக்கு உள்ளாகச்தச்கவர்களே. 

ஒகேல் :--அவளை யிங்சே வரச்சொல் :--போ, (எமிலியா வே 
9 v ௪ . ௪ 4 ௪ . ஓ சவத 

ளிப்போதல்.] அவள சரியாகத்தான் சொல்லுகிறாள் JT YEN இவ 

* மேனாட்டில் கூத்துக்குச் செல்லுபவர் இனந்தெரியாது Av Carre 

ரில் பொய் முகக்தறித்துச் செல்வது வழக்கம்,
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வளவுகூடப் பேசதமதரியாத அப்பாவிகள் அருமையே. இவள் வெகு 

சூதுக்கார துஷ்டை, துர்விவபமான இரகியங்களுக்செல்லாம் வெகு 

சேமமாய்ப் பூட்டப்பட்ட களஞ்சியம் இவள் ; அப்படியிருந்தும், 

இவள் முழக்தாட்பணிஈது சேவனைப் ட'ரார்த்கிப்பதைப் பார்ச் இருக் 

கிறேன், 

ழ எமிலியாவுடன் டெஸ்டி.மோனா பிரவேசித்தல். 

(2டஸ்டி :--நாசரே, சங்கரிஷ்டமென்ன : 

ஒகெம் :--சற்று Magar, எவ் குயிலே, 

டேஸ்டி :-- சங்கள் பிரியமென்ன ? 

ஒேல் :--உணன் கண்களைப் பா/க்கட்டும் ; என் முக தைப்பார். 

021-ஸ்டி :--இதென்ன விம்சையான வேண்டுகோள். 

ஒகேல:--[எமிலியாவை நோக்டி] உன் சொழில் சிறிது காட்டு, 

அம்மாளு; கசயை மூடிக்சொள் ) யாராவது! வந்தால் இருமி அல்ல தூ 

முக்த (ஜாடையாய்) சீ தெரியப்படுத்த ; உன் தொழில் :* நிற்காதே, 

சீக்கிரம் போ, 

| எமிலியா வேளிப்போதல். | 

(2டஸ்டி :--தங்கள் பேச்சின் அர்த்தத்தை வெளியிடும்படி முழக் 

காட்பணிக்து பிரார்த்திக்கிறேன். சங்கள் வார்ச்தைகளில் ஏதோ கடு 

ந்சோபமட்டுர் தெரிகிறதேயன்றி, அவற்றின் பொருள் எனக்குச்தெரி 

பவில்லை. 

ஒதே :--ஏன், யாரடி 6? 

டேஸ்டி :--தங்கள் மனைவி, நாசரே; தங்கள் உண்மைபும் பக்ழமூ 

மூள்ள மனைவியே. 

ஒகேல் வா, அப்படிச் சத்கியஞ் செய்து, (கள்ளப்பிரமாணம் 

செய்ததற்காக) நரகத் துக்காளாஇவிடு ; இல்லாவிடின், நீ செய்வலோக 

வாசிபோவிருப்பதால் , உன்னை நரகத்துக்கிழுத்துச் செல்லப் பிசாசு 

களே பயப்ப_க்கூடும் : நீ பதிவிரசைதானென்று பி ரமாணஞ்செய், 
வெல்கம வகை பல்கு. அமைவதை. வவண்டும் கன ய மெ இவத வ வறக ன. செம வெயில் அதல் வவட 

காஸியோவம் டெல்டிமோனுவும் செர்ந்தி; ருக்குவ் காலங்களில் அவ்வி 

கம் அவர்களுக்கு எமிலியா உதவிசெய்வது வழக்கமென்பதைச் சட்டிக்கூறிய 

கூற்று இது,
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டெஸ்டி :--கடவுள் ௮தை உண்மையாயறிவார், 

ப் ஒகேல் :--நீ நெறி தப்பியவளென்று கடவுளுக்கு உண்மையா 
கத்செரியும். 

டேஸ்டி :--யார் விஷயத்தில், நாதரே ? யாருடன் ? நான் எப்படி 
நெறிதவறினவள் 1 

ஒதேல் ஓ, டெஸ்டிமோனா !--போ! போ! போ! 

டஸ்டி :--ஐயோ, கஷ்டகாலமே!--நீங்கள் ஏன் அழுூன்நீர் 

கள் ? நாதரே, தங்கள் க்ண்ணீருக்கு நானோ காரணம்? ஊருக்கு நீங் 

கள் இரும்புமபடி வக் திருக்கும் கட்டளைக்கு என் தந்தையே காரணமா 

யிருக்கலாமென்று நீங்கள் ஒருகால் சர்தேகித்தால், ௮சற்கு என்மேற் 

குற்றங் கூறாசெயுங்கள் : நீங்கள் ௮வரை இழக்த.விட்டீர்களானால், 

ஏன், நானும்௮வரை இழக்சவளே, * 

ஒகேல் :--என்னைர் சோதிக்கத் திருவுளக்சொண்ட செய்வம், 

எனக்குத் துக்கங்களை யுண்டெபெண்ணியிருப்டனும், நானாவித கஷ்டங்க 

ளையும் அவமானங்களையும் என் வெறு கலையின் மேற்ஈவிழ்? இருப்பும், 

என்னைக் கொடிய வறுமை (வாரிதி) யில் வாயளவும் ஆழ்க்டியிருப்பி 

னும், கானும் என் சகலவெண்ணங்களும் நோக்கங்களும் வீணாக மடிய 

என்னை அடிமைச்சிரையிலிட்டி ருப்பிஸம், ஏதோ ஒரு சிறுஅளியளவு 

டொறுமையாவது என் மணத்தில் எங்காயி ஒம் சக்கி (உசவி) யிருக்கும் : 

மேலும், யாவரும் எப்பொழுதும் கைசுட்டிய்கழும்படியான ௮வமானத் 

துகீகு என்னை நிலைத்த இலக்காக்கி யிருப்பிஸம், அந்தோ ! அதையும் 

பொறுத்துச்கொள்ளக் கூடும் : சரி, இருக்கட்டும் : அனால், என் Das 
யதசையே நான் சேமித்து வைத்திருக்கும் களஞ்சயம், என் ஆருயிரின் 

மெய்ந்நிலை, என் வாழ்க்கைப் பெருக்குக்கு இன்றியமையாத சுனை, ௮௩ 

இருந்தே என்னைத் துரத்சலாயிற்றே ! அன்றேல், செட்ட சேரைகள் 
கூடிக் குஞ்சுபொரிக்கும் ஒரு தொட்டியாக, அதை வைத்திருக்கும்படி. 

மாயிற்றே அழகும் தெய்வச் சின்மையும் வாய்ந்த பொறுமையே! 

டெல்டிமோனா "இன்னும் உ ண்மையைக் தெரிக்துகொள்ளாமையும், 

எமிலியா ct முன்னரே (1][, 4) குறிட்பறிர்சமையும் இருவர் குணபேசச்கை 

யம் விளக்குனெ.றன,
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பயங்கரமா௫விடு ! 

டேஸ்டி :--என்னாதர் என் கற்பைச் சக்தே௫க்கவில்லையென்று 

நம்புகிறேன். 

ஒதேல் :--ஒ, ஆமாம் ; இறைச்டிக் சடைகவிற் பறக்கும்பொழு 

நே கூடிக் கருவுறும் கோடைகாலத்தூ ஈக்களுக்குள்ள கற்பே, மன 

த்தைச் கவரும்படியான அழகும், தலைவலியை உண்டுபண்ணும்படி. 

யான அளவு நறமணாமும் பொருர்திய புற்பகரே! நீ பிறவாதிருந்தா 

லாகாதா '! 

டேஸ்டி :--ஐயோ! நான் என்ன அறியாப் பாவத்தைச் செய் 

துவ்ட்டேன் ? 

ஒதேல் :--இர்த அழகிய காகிசம், மிச மகோரம்மியமான இந்தப் 

புஸ்தசம்” (யோச்கியை ? என்றெழுசவா செய்யப்பட்டது? என்ன 
செய்தாயா! செய்கிறது !--ஓ, பொதுவான லேசையே! உன் செய் 

சகைகளைமட்டும் நான் வாய்விட்டுச்சொன்னால், என்னிரு கன்னங்க 

ளம் நாணத்தை மெரித்துர் சாம்பராக்கு0 உ துலைகள் போல் லெட் 

தத் சாற் தி௨ர்துவிரிமே.-- என்ன செய்காயா! அசைக்கண்டு விண்ணு 

லகு மூக்கையடைச்துக்கொள்கின்ற து, சம்திரனும் கண்ணை மூடிக் 

கொள்கிறான் ; ஓழுங்கு நியாயமின்றிக். கண்டதையெல்லாம் முத்த 

மிட்செ செல்லும் சாற்றுக்கூட, அசைக்கேட்க மனமின்றிப் பூமியின் 

கீழ், ஈரங்கங்கவில் வாய்மூடி, யொளிச்கசின்றது.--என்ன செய்தாயா !- 

வெட்கங்கெட்ட வேசையே! 

(2டஸ்டி :--சேவனாணை, சாங்கள் என்மேற் சொல்வது சவறே. 

ஒதேல் :--நீ யொரு வேசுியில்லையா ? 

டேஸ்டி :--நான் கிறிஸ் துவை நம்புவது மெய்யெனின், இல்லை : 

இந்தச் சரீரத்தை மற்றவர் கெட்டவிதமாக ௮ச்சிரமமாகச் தொடாத 

படி, என்னாசருக்காகச் சாப்பாற்றி வருவது வேசைச்சனம் அ௮ன்றெ 

ணின், கான் ௮ப்படிப்பட்டவளில்லை. 

ஒதேல ஏன்ன ! நீ யொரு வியபிசாரியில்லையா ? 

டைல்டிமோனாவி:் முகம் ௮ல்லத சரீரம். 
10
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டெஸ்டி :--இலலை ; நான் சொல்வது பொம்யெனில் ரகத் து 

குப் டோகிறேன். 

ஒதேல்:--இது மெய்தானா ! 

டேஸ்டி :--சடவுள் நம்மைப் பொறு சதருள்வா, 

ஒதேல் :--அனால் என்னை மன்னணித்துச்கொள் : ஓசெல்லோ 
வை விவாசள்செய்துகொண்ட வெறீஸ் நகரத்துச் சூதுக்கார Sw 

பிசாரி நீ என்றென்னினேன்.- இதோ, youre, ஸெய்ிண்டு 

பீட்டருக்கு ௨.திரிடையான சொழில் செய் த! உரகவாயிலைக் காத்திருப 

பவளே,*% உன்னை, உன்னை, ஆம் உன்னத்தான் ! (கூப்பிடுகிறேன்) 

எங்கள் வேலை முடிந்துவிட்ட; உன் சிரமச்துச்காக, இதே, காசு) 

வாயை மூடிக்கொள், எங்கள் சங்கதியை வெளிவிட்டெவிடாசே. [வ 

ளிப்போதல.] 

'எமிலியா திரும்பிப் பிரவேசித்தல். 

எமிலி :-ஐயோ ! இவர் மனச்இில் என்ன நினை ச். க்கொண்டிரு 
க்கிருர் ?-- அம்மா! உங்களுக்கு என்னசெய்கிற ஐ ? என் ம்மா! ௨௩ 

களுக்கு என்னசெய்கிற த; £ 

டேஸ்டி ட றுரைச்தூக்கம்போல் மயக்கமாயீருக்கிற த. 

எமீலி :-அ௮ம்மா, எஜமானர் ஏனிப்படி யிருக்கிளுர் £ 

டேஸ்டி :ஆயார் ? 

எமீலி;--ஏன், என் எஜமானர், அம்மா ? 

டேஸ்டி :---உன் எஜமானர் யார் ? 

எமிலி :--என் கண்ணாட்டி, உங்கள் நாசமே. 

டேஸ்டி :--எனகீகொருவருமில்லை : எமிலியா, என்னுடன் பே 

சாசே ; என்னால் அழவும் முடியவில்லை; சண்ணீரைத்சவிர வேறு 

சொல்வதற்கு மறுமொழியுமில்லை. இன்றிரவு படுக்கைமேல் என் கவி 

இத எமிலியாலைகோகூ, ஸெயிண்டு பிட்டர் என்ற ௮ப்போல்தலர் 

9மிஸ்தவச் கொள்கைப்படி, சவர்ச்சவாயிய் காவலாளி; கரிஸ்துவின் பிரதம 

JE Sit & OH) ஒருவர், அ/ர்விஷய த்துக்கு உசலிசெ.ப்வசைக்குறிது, எமி 

ஒியா இவ்வாறு கூறப்பட்டாள்,.
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யாணத்தன்றிரவு * விரித்த துப்பட்டிகளையே விரிச்துவை,--ம றந் 

துவிடாசே :--உன் புருஷனை யிங்கே கூப்ம்டு, 

எமிலி :--எல்லாம் எப்படி. மாறிவிட்...து? [வேளீப்போதஃ.] 

(2டஸ்டி:--காணிப்படி ஈடத்தப்பவது சகுஇிகான், மிகவும் 

தகுதியே. என் அற்பப் பிழையைச்கொண்டும் ௮ணுகேமை அவர் 

கெட்ட எண்ணக்கொள்ளும்படி, நான் எங்வாறு நடர்துசொண்டேன்? 

எமிலியா இயாகோவுடன் இரும்பிப் பிரவேசித்தல்.] 
° ( ௩ ம்ம 

இயர் :--ஆஅம்மா, தங்களிஷ்டமென்ன ? தங்சளுக்கென்ன செய் 

கிறது 1 
(2டஸடி. :--எனக்குச் சொல்ல தெரியவில்லை. சிறுகுழர்சைக 

குநல்குப் போதிப்பவ!கள், கயமான வழிகளாலும், இலேசான வேலை 

நியமித்தும் சறட்க்கிறார்கள் : அவரும் என்னையப்படியே suing Aor 

க்கலாம் ; ஏனெனின், உண்மையில், * கண்டிப்பு” வியில் நானும் 
ஒரு குழ? தையே, 

இயா :--சங்ககியென்ன, அம்மா ? 

எமிலி :--ஐயோ! இயாகோ, உச்சமஸ்திரிகள் பொறுச்சமுடி 
» ' உ ச 

யாதவிதமாக, அவர்களை எஜமானர் வெகு கடுமையாகவும் ௮வதாருாக 

வும் பட்டி வியப் சாரியென்று பழிகூறிச இட்டி ஞர். 1: 

டஸடி :--சான் ௮ப்பேர்ச்கொச்சவளா, இயாகோ? 

இயா அப்பேர், அம்மா? 

(2டஸ்டி :--கான் அப்படிப்பட்டவளென்று என்னாசர் சொன்ன 

சாச ௮வள் சொல்லுகிற பெயர். 

எமிலி :---குடிவெறியிலிருக்கும் பீச்சைக்காரன்கூடத் தன் வை 

ப்பாட்டியை அவ்வாறு இட்டமாட்டான். 

இயா :---௮வரேன் அப்படிச்செய்தார் ? 

டேஸ்டி :--சானறியேன் ; நானப்படிப்பட்டவளல்லவென்பது நிச் 
சயமே. 

நெடுங்காலக்கு ரி, 

எமிலியாவுக்குள்ள மற்றச் தூர்க்குணங்களுக்கேற்ப, கதவோரதில்ரு 

க.து ஒட்டுக்கேட்கும் வழக்கமுமுண்டென்று இசனால் கவி விளக்குகிருர்,
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டுயா:--அழாதேயுங்கள், அழாதேயுங்கள்:-- ஐயோ காலமே! 

எமீலி:- எத்தனையோ மேலான வரர்களையும், சகப்பனாரையும், 

சுவசேசச்சையும், இஷ்டர்களையும் அவர்கள் தாறந்தது இப்பெயர் 

கொள்ளவா ? இப்படியானால், யார்சாம் அழார்கள் 1 

மேஸ்டி :--அது என் துர்பாக்கிெயமே, 

டயா :--என்ன கேடித! அவருக்க ஈச எண்ணாம் எங்குருர் து 

வசத. 

டேஸ்டி :---2டவுளே யறியார், 

எமிலி: ரான் சொல்லுறெபடி ில்லாவிடின் என்னைத் தூ£இ 

விடலாம்: எவனோ ஒரு பாழான பாதகன், வெகு சுறுசுறுப்பாய்க் 

கோள்கூறிப் பிரியஞ்சம்பாஇக்கும் திருடன் எவனோ ஒருவன், பொய் 

சொல்லி ஏமாற்றும் அடிமை*காரப் பயல் எவனே ஒருவன், ஏதோ 

ஒரு உக்தியோகத்ையடையும்பொருட்டு, இச வீண் பழியை உண் 

பெண்ணியிருச்சிரான் ; இல்லாவிடின் என்னை தூக்கிலிடலாம். 

பரு | ப டு! , ய றில்லை a 7 $ உ , id 

இயா: அப்படி மெபொருவலைமிலலை; அது கடக்ககாூடி பகல்ல, 

(டஸ்டி:--அப்படி யாயாயினுமிருப்பி.ர் அவனைக் கடவுள் மன் 

னிப்பாராக 

எமிலி: - தூக்குக் கயிறே அப்படிப்பட்டவனுக்கேற்ற மன்க 

ப்பு! அவர்சளோடு யார் பழகுகிறார்கள் ! டம் எங்கே 1 எப்டுபா 

மூ.து? எப்படி? என்ன பொருத்தமிருக்கிறது? எவனோ ஒரு மகா 

பாசகன், இழிகுணமுள்ள தூர்சச வஞ்சகக்காரப் பயல் எவனோ, மோரி 

யரிடம் கோள்கூறி ௮வரை எமாற்றியிரு£கிறான் :--தெய்வமே! இப் 
டடிப்பட்ட அயோக்கியப் பபல்களை வெளிப்படுத்தி, ௮ர்௪ச் இருடர் 

களைக் கிழக்குச்திசை அர்தச்திலிருர்.து மேற்குத்நசை அர்சமளவும், 
உலக முழுவதும், சாட்டையடி. யடிக்கும்படி, ஒவ்வொரு யோக்கயெர் 

கையிலும் ஒரு சவுக்கைக் கொடுத்சாலாகாதா! 

டஇியா:--அடசூப் பேசு. 

எமிலி:--ஒ! அவர்கள் சாசமாசட்டும்! அப்படிப்பட்ட பயல்ச 
ally எவனோ ஒருவன்தான் உம்முடைய புத்தியைக் சாறுமாருக்இ 

மோரியர் விஷயமாக என்மேற் சந்தேகங்கொள்ளும்படி. செய்ததும்,
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டுயா:--உனக்குப் புத்திிடையாது: நிறுத்து. 

டேஸ்டி:--ஈல்ல இயாகோவே! என்னாதர் பீரியச்தைச் இரும் 

பப்பெற மான் என்னசெய்யட்டும் ? நல்ல நண்பனே, ௮வரிடம் போ ; 

சத்கநியமாய்சக் சொல்லுகிறேன், அவரை எதனாலிழர்சேனோ, நானறி 

யேன். இதோ முழர்சாளிட்டுப் பிரமாணஞ்செய்கிறேன் :--மனத்தி 
ஞாலாவது செய்கையினாலாவது எப்பொழுசேனும் நான் ௮வர் காசலை 
மீறி நடந்திருந்தாலும்; அல்லது, என் கண்களோ. செவீசளோ, 

மற்றெர்க இந்திரியமோ, அவருருவாலன்றி வேறெந்த ரூபத்சாலே 

னும் சந்சோஷமடைந்இழுர்தாலும்; அல்லது, இன்னும், இப்பொழு 

தும், இதுவரையும், இனியெக்காலத்திலும்--௮வெொன்னை உசறித் 

கள்ளி அனாசையாக்கி விலக்கிவைதீதுவிட்டாலும்--அவர்மேல் என 

க்கு மிக்ச காதலில்லாலிடி னும், கடவுள் எல்மேற் கருணையை முற் 

றும் நீச்சிவிவொராக! மனக்கசப்பு எவ்வளவோ செய்யக்கூடும்; அ.தி 

னும் ஐவர் மனக்கசப்பு என் வாணாளையெல்லாம் வீணாளாக்கிவிடக் 

கூடும்; ஆனால் என் காசலைமட்டும் ஒருபொழுதும் பங்கமுறச் செய்ய 

மடியாது. என்னால், “பட்டி?” என்று சொல்லவுமுடியாது ; அந்த 

வார்ச்சையை உச்சரிக்கவே இப்பொழுது என் மனம் கஷ்டப்பட்டது) 

ஆகமே, அந்தப் பட்டச்ரைத் சரக்கூடிய செயலை, இரந்த அமுமையான 

உலகமுழுவதும் கிடைப்டனுஞ் செய்யேன். 

இயா :--சயைசெய்து சிறிது பொறுச் ுக்கொளளுக்கள் ; இது 

ஏதோ தற்காலச் குணக்கேடேயன்றி வேறில்லை: துரைத்சனகாரியம் 

அவருக்குக் கோபச்தையுண்டாக்க, ௮வர் சக்களுடன் கோட்த் இருக் 

இரு... 

(2டஸடி :--வேறொன் றுமில்லாவிடின்,-- 

இயா :--அப்படியேதான்:; நானுறு சொல்லுகிறேன். | எக்சாள 

ஒலி கேட்டுன்றது.] அதோ! இச்ச வாத்தியங்கள் இராப்போஜனத் 

அக்கு அழைக்கின்றன. வெறிஹிலிருந்து வந்திருக்கும் தூதர்கள் 

சாப்பிடச் காததிருக்கிறார்கள் : உள்ளே போங்கள் : அழாதேயுங்கள் : 

எல்லா விஷமங்களும் சராடவிடும். 

| டெஸ்டிமோனாவும் எமிலியாவும் வேளிப்போதல்.]
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(ராடரிகோ பிரவேசித்தல்.] 

என்ன சங்கதி ராடரிகோ ! 

ராட:--நீ என் விஷயத் இல் நி.பாயமாப் நடப்பசாசச் சோன்ற 
வில்லை. 

(இயா அஅப்படிக்கிள றி யென்ன? 

ராட:--இயாகோ, இனச்தோ௱ம் யாதானுமொரு போக்குச் 

சொல்லி என்னை எத்துகிருய் ; இப்பொழுது பார்த்தால், ஈம்பிக்சை 

யை உண்டுெபெண்ணகீ.உடிய நற்சமபங்களா எனக்குக் கொடுப்பதற் 

குப்பதிலாச, பூயல்பாக நேரிடிம அற்பசொற்ப மாய்ப்புக்களையம் Cw 

சீடுப்பசாகவே போன்றுகின்றது. நாணினிமேற் பொறுக்கவேமாட் 

டேன்; இனகாறர் முட்டாள்சனமாய் அறுபல்ச்சரையும் வெளியி 

டாது சடச்திருக்கவமாட்டேன். 

டயா :--நா.ள் சொல்வாற்குச் செவி/சொடுப்பாயா, ரா..ரிசோ? 

ராட:--ரிச்சயமாகலே, இதுகாறும் கேட்டுக்சொண்டிருக்தசே 

௮இ௧ம ; எனெணின், உன் வார்ச்களுக்கு? செய்கைகளுக்றாம் ஒரு 

வித சம்.  சமுமே.பில்லை. 

(யா :--நீ என்மேல் அரிபாயமாய்ப் படாப்பழி உறுஇராம். 

நரட:--உண்மையைகா விர வேறில்லை. எண் ஆஸ்.இிக்குமேலா 

கரீ செலவிட்டாயிற்று, டெஷ்டிமோனாவுக்குக் கொடுப்பாற்கென்று 

நீ என்னிடம் வாங்கிக்கொண்ட ஈசைகள், ஒரு பெண்துறவீயின் 

கற்புகிலயைகீஉடப் பாதி கெ இருக்கும் ; அவள் அவைகளை அங்க 

கரித்துச்கொண்டதாகவும், சீக்தரக்கில் ௮வள் சவனமும் பழக்கமும் 

எனக்குச் கிடைக்குமென்றும் ஆறுதல்சொல்லி அசை3மட்டினாய் 3 

ஆனால் ஒன்றையும் காணவில்லை. 

(இயா :--நல்லது ; இருக்கட்டு0 : மிசவும் நல்ல து. 

ராட :--மிசவும் நல்லத! இருக்கட்டும்! நான் சும்மா இருக்கவும் 
மாட்டேன், அட்பா, அது மிச ஈல்லதுமில்லை: இதோ கையடித்துக் 

கூறுகிறேன் : அது மிகவும் கெட்டதே; நீ என்னை எத்துறெசாகவே 

தோன்றுகின்ற து. 

டயா :---சரிசான்.
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ராட:--நான்சான் அது சரியில்லையென்று சொல்லுகிறேனே. 

டெஸ்டிமோனாவிடம் கானின்னானென்று தெரியப்படுத் துவேன் : என் 

கைகளை அவள் இரும்பிசக் கொடுத்துவிட்டால், என் முயற்சியை விட் 

விட்டு, அச்சரமமாக அவளை இச்சித்சற்கும் மனஸ்தாபமுறுவேன் 

இல்லாவிடின், நீயே எனக்கு உத்சரவா௫ு என்பசை நிச்சயமாய்க 

(laren, 

இயா :--நீ சொல்லவேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாயிற்று. 

FIL i— gw; நான் செய்வதாக உச்சேசமில்லாசு ஒன்றையும் 

சசொல்லவுமில்லை. 

இயா :--அ, உன்னிடத்திற் சிறிது *உரோஷ?' மிருக்கிறசெ 

ன்பது ௫ப்பொழுதுசான் பணக்ருச் தெரிகிறது ; ஆகவே, இரத 

நிமிஷரமுசல், எப்பொழு கமிருக்சரைவிட மேலான அபிப்பிராயம் 

உன்னைப்பற்றிக் கொள்ளுகிறேன். உண கசையைக்கொடு, ராடரி 

கோ: நீ என்மேல் பழி றியதூ மிகவும் நியாயமானசேெ ; ஆயினும், 

உன் விஷயத்தில் மிக நேர்மையாகவே நடக் கிருக்கிறேனென்று இன் 

ணும் உறுஇியாய்க் கூறுகிறேன்: 

ராட:--அதா வெளிக்குத் சோன்றவில்லை. 

டயா :--அ.து வெளிக்கருத் தெரியவில்லையென்பதை நான் ஓத்துக் 

கொள்கிறேன் ; உன் சந்தேகம் உன் புச்திக்கூர்மையையும் நிகான ௮றி 

வையும் விளக்குகின்ற து, ஆனால், சாடரிகோ, எப்பொழுகஇினு மேலான 

காரணங்களைக்கொண்டு முன்னிலும் உறுதியாக இப்பொழுது நான் 

கஈம்புகிறபடி, உன்னிடச்கில் ஊக்கமும், தைரியமும், ஆண்மையுமி 

ருப்பது மெய்யாயின், இன்றிரவு அசைக்காட்டு: அடுத்ச இரவு நீ டெ 
ஸ்டிமோனாவை அடையாவிடின், இவ்வுலகத்தினின்றும் என்னுயிரை 

மோசச்தினாலும் சச் கிரவதைகளினாலும் நீக்கிவிடு, 

ராட:--சரி, என்னதது? புத்திக்கு எட்டியதா? முடிச்சக்கூடி 
யதா? 

இயா :--ஐயா, ஒதெல்லோவின் ஸ்சானதீதில் காஹியோ கியமி 

க்கப்பட்டு, ௮வ்விஷபமாக வெநிஸிலிருந்து விசேஷ ஸந்ஈது”” வந்தி 

ருக்கிறது.
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ராட:--அது மெப்தானா? ஆனால் ஒசெல்லோவும் டெஸ்டிமோ 
னாவும் வெறிஸாக்குத் திரும்பிவியவொர்களே, 

இயா:--ஒ, இல்லை; அவன் மெளரிட்டேனியாவுக்குப் போகி 

றான்; யாதானும் ஒரு விபத்தால் ௮வன் இங்கே சாமநஇிக்கும்படி நோரந் 

தாலன்றி, அழூயெ டெஸ்டிமோனாவையும் தன்னுடன் கொண்டுபோய் 

விவொன்; ௮வன் போவதை நிறுத்த, காவியோவை நீக்குதல்போல் 

ஒன்றும் ௮வ்வளவு நிச்சயமாப்ப் பலியாது, 

ராட:--அவனை நீச்குவசென்றால், உன் தாற்பரியமெ.்ன 1 

டுயா:--ஏன், ஓசெல்லோவின் ஸ்தானத்சைப் பெற முடியாமற் 

செய்துவிடுகிறது,--மூளை சற மண்டையை உடைத்துவிடுகிறது. 

ராட:--அதையா என்னைச் செய்யச்சொல்கரும்? 

இயா :---ம், உனக்கொரு இலாபத்சையும் உரிமையையும் செ 

ய்துகொள்ளதீ துணிவிருந்தால், இன்றிரவு அவன் ஒரு வேசி வீட்டில் 

சாப்பிடுகிறான் ; நான் ௮ங்கு அவனிடம் போடறேன் :--அவஸுக்குக் 

இடைத்திருக்கும் கெளரவமான அதிஷ்டச்தைப்பற்றி அவன் இன் 

னும் அறியான், அவன் அங்கருர் து போகும் வழியில் நீ காத்இருந் 

தால், உன்னிஷ்டப்படி வேலையைத் நீர்சீதுவிடலாம்; பன்னிரண்டு 

மணிக்கும் ஒரு மணிக்கும் இடையில் அவன் செல்லும்படி மான் ஏற் 

பாடு செய்கிறேன், நானும் பச்சத்திலிரு£ து உகவிசெய்கிறேன் ; காமிரு 

வருமாக அவனை வீழ்த்திவிடலாம். வா, திகைத்துகிற்காசே, என் கூட 

வா; அவன் சாவு எவ்வளவு அவசயமென்று காட்டுகிறேன், பிற்பாடு 

அதைச் செய்வது உன் கடமையென்றே நீ நினைப்பாய். இப்பொ 

மு.து இராப்போஜன காலம் கடந்துவிட்டது, இரவும் வீணாகச் கழிடி 

ன்றது; வேலையைப் பார்ப்போம். 

ராட :--இதற்கு இன்னும் முகார் தரங்கள் வேண்டும், 

ஓயா :--கான் உன்னைத் இிருட்தி செய்கிறேன். [போதல்.]
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மூன்றாங்களம் :--௮.ரண்மனையில் மற்ஜோரறை, 

(காலம்: இரவு.) . 

[ஒதெல்லோ, லாடவீக்கோ, டெஸ்டிமோனு, எமீலியா, 

வேவுகாரர், இவர்கள் பிரவேசித்தல். ] 

லாடவிக்கோ;:--ஐ.பா! தயைசெய்யுக்கள், டன்னும் என் பொ 

௬ட்டுச் சிரமம் வேண்டாம,* 

ஒதேல் :--டல்லை, மன்னியுங்கள் ; நடக்சால் எனச்ரு நல்லசே. 

லாடவி :--௮ம்மா! போம்வருகறேன் ;) தாழ்மையுடன் வர்தன 
மளிக்கிறேன். 

(உடஸ்டி. :---நீங்கள் வர்ற மிகச் சக்சோஷமே. 

ஒதேல:--வருகிறீ/களா, ஐயா ?--ஓ--டெஸ்டிமோனா-.- 

டெஸ்டி :--நாசரே : 

ஒதேல் :--ந சஷணமேபோய்ப் பட துக்சொள் ; கான் இசோ 

இரும்பி வர் துவிடுவேன் : உன் சேடியைப் போகச்சொல்லிவிட: சொ 
ன்னபடிசெய். 

டேஸடி :--ஆகட்டும், நாதரே, 

| ஒதெல்லோவும், லாடவிக்கோவும், வேவு 

காரரும் வேளிப்போதல். | 

எமீலி :-இப்பொழுது எவ்வாறிருக்கிறது? அவர் முன்னிலும் 

சாந்தமாயிருக்கிறார்.. 
een amnesia ட 
  

sr mm ene see eee te 

* ஓமெல்லோவுடன். இரவில் விருச்துண்டபின் தன் | grenade’ 

மீளும் லாடவிக்கோவை, மோரியன் சறிதுதூரம் உடன்செள்று உழியலுப் 

LB ayer. 

+ 2BsCawrar மனோவியாகுலச்சால் சரீரமாம் ௮மைதிபுற்று, யாதா 

னும் ஒருவிக முயற்சியை காடும் உண்மையைச் கவி சட்டியிருச்கின்றார். 

1 இது இயற்சைக்கு மிகப் பொருந்திப?2த : சமுசயத்சாலும, மனச் 

சலனத்தாலும் ௮லைப்புண்டு, மூர்க்கவெறியன்போல் ஒழுகிய மோரியன், சமூ 

சயம் நீங்கி, ௮வளைக் கொளன்றுவிரிகிறதென்ற முடிவுக்கு வக்தபின், சாந்சு 

மாச அடங்கியொழுகுவ.ஐ.தான் Quy.



154 ஒதெல்லோ [ அங்கம். 1”, 

டேஸ்டி:--அவர் உடனே திரும்பிவருவசாகச் சொல்லுகளூர் : 

என்னைப் படுக்கைக்குப் போம்படிக்கும், உன்னை அனுப்பிவிடும்படிக் 

கும் கட்டளையிட்டி ருக்கிறார். 

எமிலி:--என்னையனுப்பீவிடுகிறதா ! 

டேஸ்டி.:--அப்படியே அவர் கட்டளை; ஆதலின், நல்ல எமி 

லியா, என் படுற உடையைச் தந்துவிட்டு, நீ போய்வா; நாம் இப் 

பொழுது அவமைக் கோபஷட்டலாகாது. 

ஈஈமிவி:--ஒருபொழுதுமே நீங்கள் அவரைச் கண்டிரா இிருந்சீர்ச 

ளில்லை2!/ என்றோ ண் றுஇறேன் ! 

(ry :—srar அப்படி விரும்பவில்லை; என் காதல் மிகுதி 

பால-- என் உமிப்பை கெடழ்ச்து-- வா ப்டிவா மும், கண்டிப்பு 

ளம், சின. றிகளுங் க! ., சயையும் நற்குணமும் பொருச்திபனவாய் 

Set wos HGH Carer Ge Moor, 

எமிலி:--?ங்கள் கட்டளையிட்ட துப்பட்டிகளைமே படுக்கைமேற 

பரப் யிஞுச்௪௦ இண், 

(2டஸ்டி:--எல்லாம் ஒன்று சான், நும்மாடி ! நம்முடைய மனம் 

களில் எவ்வளவு ௮ஞ்ஞானமிருச்ெத!--மான் உனக்குமுன் செக் 

துப்போனால், ம ௪.தீ. துப்பட்டிகளில் ஓஒன்றையய எனக்கு Ysa 
சையிகி,* 

மிலி: -போதும், போதும், இதென்ன பேச்சு. 

டேஸ்டி:--என் சாயிணிடகத்தில் பார்பாரா என்றொரு பணிப் 

பெண் இருந்தாள்: அவள் காதலானாள்; ௮வள் காதலன் பைத்தியம்பிடி 

தீது அவளை விட்டுவிட்டுப் போய்விட்டான் ; ௮வள் “ வில்லோவை 24 

பற்றி ஒரு பாட்டுப்பாவெதுண்டு; ௮து ஒரு பழைய பாட்டு; ஆயி 

னும் அவள் அதிஷ்டத்துக்குப் பொருந்தியது; அவள் அசைப் பாடி 

பெண்மைக்குரிய பேைமையான எண்ணங்களையும், அஞ்ஞானத்தை 

யம், முன்னிமித் சமாக வெழும் கினைவுகளையும், அஞ்ஞானமென் றறிந்தும் ௮தை 

யசரிக்கும் குணத்தையும், தன்னையே சொந்துகொள்வதையும், வெகு நுட்ப 

மாக ஒரு புருஷ் கவி அறிந்தெழுதியிருப்பது மிக ௮ற்பு தமே, 

ர் ரிய. வாகைவெற்தியைச் குறிப்பதபோல், இல மேனாட்டாருள் 
சோகத்தைக் குறிட்பது,
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க்சொண்டே இறந்தாள் ; இன்றிரவு அந்தப் பாட்டு என் மனத்தை விட் 

டிப் போகாதிருச்சிறது ; ௮௪ ஏழைப் பார்பாராவைப்போல், ஒரு புற 
மாய்த் தலையைச் தொங்சவிட்டுக்கொண்டு, அரசப் பாட்டைப் பாட 

வேண்டும்போலிருக்கிறது.- றிது துரிதம் செய், 

எமிீவி:ஃ உங்கள் படிக்சையுடையைப்போய் எடுச் துவாட்டுமா 1 

(2பஸ்டி:--வேண்டாம், உடுப்பை இங்கே நெ௫ிழ்ச் து.--௫ங்த 

லாடவிச்கோ ல-க்ஷணமாயிருக்கிறார். 

எமிலி: தல்ல அக் சர புரு ool. 

ட்டஸ்டி :--சா ஏரியமாய்ப் பேஈஇரார். 

மீ: -வெகிஹில் எனக்கொரு பிரபுக்கியைத் பொரியும்: இவர் 

மச்சம் ஒன்று பெறுஈற்குப் பாலண்டயின்* வரைக்கும் காலால் ஈடம்து 

போக வேண்டினும் போலாளன் னுள், 

(டஸ்டி :--[பாடிக்கே௩.லட] 

ஐயோ ! இம் வேழைமகள் அிமொச் ஈடியிருர் தூ, 

வெப்யபெரு மூர்செறிசல், வில்லுவமே பாடாயோ, 

ஸகமார்பில் மவகமுழங் கான்மிசையே சலைசோர, 

மெய்சோரல் பாடாயோ, வில்லுவமே, வில்லுவமே ; 

அம்ம! அவள் படுக் துயரம் ௮அருகொழுரும் புத்தருவி 

விம்மியிசைச் தழல்பாடாய், வில்லுவமே, வில்லுவமே ; 

கண்ணிணைகள் காலுழுவர்க் சண்ணீர்சள் கல்லிளக, 

இவற்றைத் தூரயை :-- 

| பாடிக்கொண்டு | பண்ணுவது பாடாயோ, வில்லுவமே, வில்லு 

வமே.” சற்றுத் துரிசம்செய் ; அவர் வர்துவிவொர். | பாடிக்கோண்டுூ | 

சாரெனக்குப் பசுவில்வம், சகவிலவே றெனப்பாடாய் ; 

ஆருமவர் பழிதூற்றீர், அவர் எள்ளல் எனக்கிசைவே.-- 

இல்லை, அடுச்தது அதில்லை.--உற்றுக்கேள் ! 

யார் கரவு தட்டுகிறவர் ? 

எமிலி :--காற்றுத்சான், 

9றிஸ்துவின் ஜக பூமி, ஒரு முத்தத்துச்சாக ௮வ்வளவு சிரமத்தையும் 

பாராட்டாத பெருங்காதலு டையவளென்பது கரு SH.
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டேஸ்டி :--[பாடிக்கோண்டூ | 

அன்பரைப்பொய் ௮ன்பரென அழைத்தேன்கான் ௮சற்கலாதாம் 

என்பகர்ந்தார் இசைத்தியொய், வில்ல.வமே, வில்லுவமே ) 

வேறுசில பெண்களையான் வேட்டுவிழைச் SOCaCare, 

வேறுசில ஆடவரை விழைவாய்கீ சேர்ர் திடவே, 

சரி, நீ போய்விடு ; ஈல்விரவாகுக, என் கண்கள் தினவெடுக்கின் 

றன; அது அழுகைக்குறியா ? 

எமிலி :--அப்படியுமில்லை, இப்படியுமில்லை, 

~ டெஸ்டீ :--அப்படிச்சொல்வதை சமான் கேட்டிருக்கிறேன். 

ஓ, இந்தப் புருஷாகள்,” இந்தப் புருஷர்கள் 1--உன் மனச்சாக்ஷியாக 

உள்ளசைர் சொல்லடி. எமிலியா, தங்கள் கணவர்களை இவ்வளவு கெட் 
டவிசமாக* அவமானப்படுத்தும் ஸ்திரீகள் இருக்இறார்களென்று ௩ 

நம்புகிறாயா ? 

எமீலி:--அப்படிச் லபேருண்டு ; சநர்தேகமில் க. 

டேஸ்டி :--இவ்வுலகெலாங் இடைப்பினும், 8 அப்படிபபடட 

காரியம் செய்வாயா ? 

எமீலி:--என், நீங்கள் மாட்டார்களோ? 

டேஸடி :--செய்வம்போன்ற இந்தத் தபம் சாகஷிபாக, நான் 
மாட்டேன், 

எமிலி:நானும் இீபசாக்ஷிபாகச் செய்யமாட்டேன் ; அதை 
ரு * ° * 

இருட்டிலேயே நன்குசெய்யலாமே. 
* 

ரூ ௦ e ஓ ௩ e ௩ e பூ மேஸ்டி :--உலகெலாங்கடைட்பினும், சீ அப்படிப்பட்ட காரியம் 

செய்வாயா ? 

இனனகென்று வெளிப்படையாய்ச் கூறாமலே, வியபிசார்ைக் குறி 
தீதுப் பேசுவது, முன்னிகம்க்த வர்ச்தமானத்தால் ௮வர்களிருவர்மனதிலும் 
௮தைப்பற்றிள் சத்தவிருத்தி உடச்துகொண்டிருப்பதைக் கூடார்த் தமாய்சீ 
குறித்த சவிசாதுரியம், பின்னிகழும் சம்பாஷணை, மனச்தூய்மையுள்ள 
டெல்டிமோனாவுக்கும் மனக்சளங்கமுன்ள எமிலியாவுக்குமுள்ள குணபேதத் 
தைத் தெரிகின்றது,
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எமிலி:--உலகம் மிசப் பெரிய வஸ்.து: ஒரு இறு குற்றத்துக்கு 

௮௮ பெரிய யவெகுமதியே. 

டேஸ்டி :--உண்மையாக, நீ செய்யமாட்டாயென்றே எண்ணு 
GE moar. 

எமீலி :--உண்மையாகலே, செய்மேனென்றே கானெண்ணுடஇ 

றேன் ; செய்தபின் ௮சை மாற்தியம்விடுவேன். ஒரு ஒட்டுமோதிரம், 

துணிசள், உடுப்புச்கள், இரவிக்கைகள், குல்லாச்சள், வேறெதாவது 

சில்லச் சாமான்கள், இவைகராக்கரக அப்படிப்பட்ட சாரியஞ்செய்ய 

மாட்டேனென்பது! மெய்யே; அனால் உலகமுழுவதும் இடைப்பதாயி 

ருப்பின்,-என், எவள்ாான் தப் புருஷனணைச் சச்சாவர்ச் தியாக்கும்பொ 

ருட்டு பயனைச் சிறிது எமாற்றாள் ் மோசூஷராசம் நேரிடுஷாயிருப்பி 

OBI iL, Bre அரைச் செய்யச் துண்வேன். 

டேஸ்டி :--உலசெலாம் Ba od m1, நான் அப்படிப்பட்ட 

ஒரு தங்கு செய்யமேசெய்யேன். 

எமிஸலி:--ஏன், அந்தச் ஈங்கு உலகமதிப்பல் தானே தீங்கு ; 

சரமபலனாக உலகமே நம்மதாகிவிட்டால், நம்முடைய சொர்ச உலகத் 

வில் தானே மங்காகன்றது ; நாமேயதைர் சீக்கிரம் சரியாக்கவிட 

லாமே. 

(ஸ்டி :--அப்படி எவளாவதிருக்கிறுளென்று நான் நம்ப 
வில்லை. 

1மிலி :--அம், எத்சனையோயபேர் ; மேலும், தாங்கள் எந்த உல 

கத்துக்காச விளையாடினார்களோ, அசைமயே கிறைத் துவிடும்படி, அத்த 

னைபேர் வேண்டினும் இருக்கிறார்கள், ஆயினும், ஸ்திரீகள் ஈடைத 

வறினால், ௮து அவர்கள் புருஷர்கரைடைய ரற்றமென்றே நான் கம்பு 

இறேன். உதாரணமாக : அவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் அ௮ஜாக்கர 

சையாயிரு*தாலும் ; அல்லது, ஈம்மூடைய பொருள்களை அ்சயர் மடி. 
யிற்கொண்டு சொரிந்தாலும்; HAV, துராங்காரமாய்ச் சமுச 

யங்கொண்டு ஈமமைக் கசட்டுப்படுச்கினாலும் ; அல்லது, ஒருவேளை 

நம்மை அடிச்தாலும்; அல்லது, முன்போற் செலவுக்குப் பணர் 

ging, பொருமையால் செட்டுச் செய்தாலும்; ஏன், நமக்கும் 

உரோஷமிருக்கிறது; நமக்குச் சிறிது கருணையிருப்பனும், பழி
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வாங்கும் விருப்பமும் சிறிதுண்டு, தங்கள் மனைவிகளுக்கும் சதங்களை 

ப்போலவே இரதிரியவுணர்ச்சி இருக்கெசென்று புருஷர்சள் அறியக் 

கடவர்; தங்கள் சணவர்களைப்போலவே, அவர்களும் பார்க்கிறார்கள், 

மூரலுகிறார்கள், இனிப்புப் புளிப்பு ௬௫யறிகிரார்சள், ஈம்மைவிட் 

டுப் பிறரை விரும்பிச் செல்வதில், அவர்கள் செட்வசென்ன ! அது 

விளையாட்டா? அப்படிச்தானென்றெண்ணுகிறேன் : ௮து ஆசைபற்றி 

உண்டாகிறதா? அப்படியே என்றெண்ணுகிறேன் : மனர்சளர்ச்சி 

யினாவிப்படித தவறிவிடுகிருர்களா? அதுவும்கூடச்சான் : இனால், 

நமக்கும் ஆசைகள், விளையாட்டு விருப்பம், மனத்தளர்ச்சி எல்லாம் 

புருஷர்களுக்கு இருப்பநதுபோலில்லையோ! பின்னை, கம்மை அவர்கள் 

நன்றாக நடசதட்டும்; இல்லாவிடின், நாம் செய்யும் தீங்குகள், அவர் 

கள் ஒழுக்கதீதிணின்றும் கற்றுக்கொள்ளப்பட்டமைகளேயென்று அவ 

ர்கள் ௮றியட்டும். 

டேஸ்டி :--போய்வா, நல்லிரவாகுக : கெட்டதினின்றம் கெட்ட 

தைக் கற்றுக்கொள்ளாமல், கேடு நேர்ந்தால் ௮தைக் கண்டு நான் சீர் 

இருதிசமடையும்படியான றுபவாரமைச், சடவுளெனக்குக் கொடுப் 
r Oo | 

பாராக. போதல..



ஐந்தாம் அங்கம். 
——+f+— 

முதற்களம் ஸைப்ரஸ்; லர af 

(காலம்: நள்ளிரவு] 

இயாகோரும், ராடரிகோ லும் பிரவேசித்தல். 

இயர்கோ: இதோ, நுந்தச் ஈமைதாங்கி மறைவில் நில்) 

அவன் இப்பொழுதே வருவன் ; உன் நல்ல கட்டாரியை உருவி 

வைச்இரு ; நன்கு பாயம் ரூத்து ; சீக்கிரம், சீக்கிரம்; ஒன்றக்கும் 

அஞ்சாசே ; நான் உண் ௮௬0௧0 ய இருக்திறேம் ; 5: து நம்மையாக் 

கும் ; அல்ல து அழிக்கும் ; ௮௮ ந் னை* கொண்டு, உன் (OOO) GY LD இ 

யைப் பலமாய்ச் இடப்பசெ இசக்கொரள், 

ராட :எகைவாம்ப்பில் இட்ட இரு; நான் இதில் ஈவழிப் 

போகலாம், 

டயா :--இதோ, உன் கைப்பக்கமே: தைரிபமாய் உன்னிடதீ 

கில நில்லு. 

சிறிது பின்னி௫கிருள்.! 
ராட :--இதைச் செய்வதில் எனக்கு அதிக் உற்சாகமில்லை ; 

ஆயினும், ௮வன் போதுமான காரணங்கள் மாட்டியிருக்கிறான், 

என்ன, ஒரு மனிசன் கானே போகிறான்* ;-- பன் வாளை உருவு 

இழேன், அவன் சாஇருன், 

(தீன் இடத்திம்போய் நிற்கிறான். , 

இயர் :--(சனிமொழி) இரத இளம்பருவைச்,* தொட்டாற் 

சுறுக்கென்று சனெமுறும்படி, பரப்படிச்தி வைச்திருக்நிறேன், இப் 

பொழுது, ௮வன் சாஹியோவைக் கொன்றாலும், அல்லது காஹவியோ 

அவனைக் சொன்றாலும், இருவருமே ஒருவராலொருவ/ மடிக்சாலும், 

எவ்விதமா யினும் எனக்கு இலாபமே. ராடரிகோ உமிரோடிருப்பீன், 
வ ட அனவலலை வட ஓ: அவைவளிழனிட வட வயவிம வடுட பலபட ௪ 

  

இயல்பாகவே மனகேர்மையும் உறுதியுமில்லாத ரா _நிகோலக்கு, 

இயாகோவின் கெட்ட பழக்கத்தால் வரத சர்துவமித, 

* இத ராடரிகோவைக்குறிக்க இகழ்சர மொழி,
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டெ.ஸ்டிமோனாவுக்குச் கொடுப்பதற்கென்று எத்தி வாங்கிய டொன்னாக் 

கும் நசைகளுக்கும், நான் அவனுக்கு உத்தரவாதஞ் செய்யவேண்டும் ; 

ag gets): காஹியோ ஜீவித்திருப்பின், ௮௨ன் தினசரி யொழுக் 

கத்தின் அழகும் ௮மைவும், என்னைக் குரூபமாகக் சாணச்செய்கின் 

றன ; அதுவுமன்றி, அவனிடத்தில் மோரியன் என்னை வெளிப்படுத்தி 

விடக்கூடும் ; ௮௫ பேராபச் துக்டி._மாகும் : இல்லை, ௮வன் சாகவே 

வேண்டும :-மப்படியே) அவன் வருடிற சச்சம் CoS) mg. 

| காஸியோ பிரவேசித்தல். | 

ர௩ட :--அவன் நடை. யமெனக்குசத் தெரியும்) அவன்சான்.-- துஷ் 

டா! 7செச்சாய் ! :சன்னிடத்திருர் வ பாய்ரது, சாவஹியோவைக் தத்து 

கீறன்.. ) 
காஸி:--உனக்குச் தெரிர்சதைவிட, பன் மேலங்கி* ஈல்லசாயி 

ரக் இராவிடின், WE FB ey F BI என் FE GHC aust us HES, உன்ன 

சைச் சோதிக்கறேன், |கச்தியை உருலி ராடரிசோலைக் காயப்படு 

த்துகிறன். | 

ரா). :--ஐ! நான் செச்சேன்! |யோகோ, தான் கின்றவிடத்தி 

லிருச் தூ பாய்ச் து, காஹியோலவக் காவின் பின்புறத்தில் வெட்டிவிட் 

டுப் போய்வீடூகிறன். | 

Siw ;--ணி எக்காலமும் நான் கொண்டியே,---கேள்விமு 

ஹையில்லையா ? ஐயோ! கொலை! கொலை! [வீழந்துவீடுகீறன்.] 

'ஒசசெல்லோ நூரத்தில் 4 பிரவேசித்தல். | 

ஒல எகாரியோவின் குரலே:--இயாகோ வாக்கை நிறை 

வேற்றுகிறான், 

Ti :-ஒ! நான் பாசகனே! 
Sk te emt aie <n PO அவக்கவவகமைகை னா. யயயயயயமைமவுமைக வன் சேவ பயவய 

2மலவ்இக்குள், எஃகுக்கவசம் தரித்திருக் சுசால், சாடரிகோவின் குத் 

os பயன்படவில்லை, இகைச் செவிச்கொண்டே, இயாகோ, காஸியோ 

வைச் தாவில் குத்த௫ரான், ராடரிகோ கவசம் தரித்தராசசால், சாஸியோ 

வால் காயப்பட்டுச் கீழே விழுகிறான், 

* லாடவிச்கோவை வழியலுப்பிலிட்டுச் திரம்பிவரும்பொழுத .
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ஒதேல :--அ௮து உண்மைதான். ' 

காஸி :--ஒ ! உதவிக்கொருவருமில்லை.பா ? ஐயோ! ஒரு Gash 
சம்! ஒரு ரணவைச்தியன் ! 

ஒதேல் :--அவன்தான் :--ஓ | இயாகோ தீரனே! உண்மையும் 

நியாயமும் பொருர் இியவனே ! உன் சிகேகிதனுற்ற ௮வமானத் தக்கு 
இவ்வாறு இலேசமுறும் மேன்மைச்குணமுடையவனே ! உன்னைப்பார் 
தீத சான் கற்றுக்கொள்கிறேன்,--சறுக்கி ! உன் காதலன் மாண்ட 
க்இருன் ; உன் பாழான விதியும் நெருங்குகிறது : வேசி! இதோ வருகி 

றேன் ! என் இருதயத்தினின்றும், உன் கண்களாகிய வ௫ியமர் ரன் 

களைத் துடைச் துவிட்டேன் ; பாவச்செய்கையால் மாசுற்ற உன் படு 

க்கை, பாவச்செய்கையின் இரத்தத்தாலேயே சறைப்படம்: [வேளிப் 

போதல.] 

[லாடவிக்கோவும், க்சேஷியானோவும், 

தாரத்திற பிரவேசித்தல்.] 

காஸி :--என்ன, ஐயோ! காவல்கிடையாதா ? வழிச்செல்வார் 

யாருமில்லையா ? கொலை ! கொலை! 

க்ரேஷி:--ஏதோ விபத்து கேர்ச்திருச்சறது ; கூக்குரல் பயங்கர 

மாயிருக்கின்ற.த. 

காஸி ;--ஐயோ, உதவுவாரில்லையா ? 

லாடவி:-- தோ! 

Ti :--ஓ, பாழான பாதகன் ! 

லர்டவி :--இருவரோ, மூவரோ, கூக்குரலிடுகிரூர்கள் :---இர 
வோ, மையிருட்டாயிருக்கின்றது : இவை போலிக்கூச்சல்களாயிருச்ச 
லாம்; இன்னும் வேறு துணையின்றி, அங்குச் செல்வது சாவசானக் 

குறைவே. 

ராட :--யாரும் வரவில்லையா? .ஐனால் இரச்சப்பெருச்சால் 

கான் செத்தேபோவேன், 

லாடவி அதோ! 
11
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க்ரேஷி :--இதோ ஒருவன் உள்ளங்மெட்டுமே சறித்து,* வெளிச் 

சமும் ஆயுதங்களும் கொண்டுவருகருன். 

[இயாகோ, ஒரு வெளிச்சத்துடன் 

திரும்பிப் பிரவேசித்தல்,' 

ஓயா : யார் அங்கே! கொலை, கொலையென்று க்குரிய 
றது யார் ? 

லாடவி :--எங்களுக்குச் தெரியாத. 

இயா :--நீக்கள் ஒரு கூக்குரல் கேட்கவில்லையா ? 

காஸி:--இங்கே, இங்கே ! எனக்குசவுங்கள்: கடவுள் உங்களை 
ரக்ஷிப்பார். 

டயா :...-என்ன சங்கதி? 

க்ரேஷீ :--இவன் ஓதெல்லோவின் துவஜதாரியென் றெண்ணு 
தறேன், 

லாடவி :--அவனேதான் ; ஒரு நல்ல தீரன், 

குயா :--இவ்வளவு பரிதாபமாக இங்சே கூக்குரலிடுகிற நீங்கள் 

யார்? 

காஸி:--இயாகோவா ? ஓ, கான் நொண்டியாய்விட்டேன், பாச 

கர்சளால் நாசமடைர் இருக்கிறேன் : எனக்குச் சிறிது உசவிசெய், 

டயர் :--ஐயோ, உபசேனாபதி! எந்தப் பாதகர்கள் இப்படிச் 

செய்தார்கள் 7? 

காஸி:--அவர்களிலொருவன், ஒடிப்போகமுடியாமல், இங்குச் 

சமீபத்திற் டெக்றொனென் றெண்ணுகிழேன், 

டயா :--ஐயோ, துரோகிகளே, பாதகர்களே! [லாடவிக்சோ 

வையும் கீரேவியானோவையும் நோக்க] அங்சே இருக்கிறவர்கள் 
யார்? வாருங்கள், சிறித சசாயம் செய்யுங்கள், 

ராட:--ஐயோ ! இக்சே எனக்குதவுங்கள் ! 

இயாகோ, அதற்குள், வீட்டுக்குப்போய், பிறர் ௪ந்ேேதயொவண்ணம் 

மேலாடையைக் களைந்துவிட்டு, படுக்கையிலிருந்து இடீரென்றெழுக்து வரூப 

வன்டோல், உள்ளங்மெட்டுமே தரித்த வெளிச்சத்துடன் இரும்பிவருஇருன்,
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காஸி :--அர்களில் ஒருத்சன் அதோ கூப்பிடுெவன், 

டயா :--அட௨ா, கொலைசாரச் சண்டாளா ! அட, காதகா ! 

[சாடரிகோவைக் குத்துகிறான்.] 

ராட :--அப, பாச்ச இயாகோ! ஈவிரச்சமில்லாத நாயே! 

இயா :---இருட்டில் கொலைசெய்கிறதா! இர்சக் கொடிய Aart 

கள் ஏங்கேயொளித்ிருக்கருர்கள் ?--இர்தப் பட்டணம் எவ்வளவு 

நிச்சப்தமாயிருக்கெ௫ !--ஒ! கொலை! கொலை !--நீங்கள் யார் ? இஷ் 

டார்களோ, தஷ்டர்களோ ? 

லாடவி:- எங்களை அறிந்தபின் மதிக்கலாம், 

இயர் :--லாடவிக்கோ கனவானா? 

லாடவி:ஜயா, அம். 

டஇுயா:--மன்னிச்சவேண்டும். இசோ காஹியோ துஷ்டர்களால் 

வெட்டுண்டு இடக்கு. 

க்ரேஷி:--சாஹியோ ! 

இயா :--எப்படியிருக்கிற து, அண்ணா ? 

கா்ஸி:-- என் கால் இரண்டு துண்டாடிவிட்டது. 

இயா :--ஐயோ, கடவுள் விலச்சட்டும் !--கனவான்௧ளே, இந்த 

வெளிச்சச்சைப் பிடியுங்கள் :--௮தை என் உள்ளங்கியால் கட்டு 
கிறேன், | 

பியானகா பிரவேசித்தல். | 

பியான் :--ஒ ! என்ன சமாசாரம்? கூக்குரலிட்டதூ யார் 1 

டயா :--கூக்குரலிட்டத யார் ! 

பியர்ன் :--ஐயோ) என் பிரிய காஹியோ! என் இனி.ப காஸி 
யோ ! ஐயோ காஹியோ, காஹியோ, காஹியோ ! 

டுயா :--அ, பெயர்போன பட்டி !--சாஹியோ, உம்மை இப் 

படி வெட்டினது இன்னாரென்று யார்மேலாயினும் அறுமானமுண்டா 1 

காஸி:--இல்லை. 

க்ரேவி :--உம்மை இப்படிக்சாண என் மனம் வருந்துகின்ற : 

நான் உம்மைத் தேடிப்போயிருந்தேன்.



164 ஒதெல்லோ | அங்கம். 7. 

இயா ;--ஒரு சரணகோசச்கயிறு * கொடுங்கள் :--இக்கிருந்து 

இலேசாய் ௮வரைச் தூக்கிச்செல்ல, ஒரு நாற்காலி வேண்டுமே! 

பியான் :--ஐயோ, அவர் மூர்ச்சித்கிறார்! ஓ, காஹியோ, காஸி 

யோ, காஹியோ ! 

டுயா :--சனவான்களே ! இந்தத் சீச்செயலில், இந்தச் இறுக்கி 

யும் உடந்தையென்று கான் அதுமானப்படுகிறேன். ஈல்ல காஹியோ; 

சற்றுப் பொறுத் துக்கொள்ளும்.--வாருங்கள், வாருங்கள் ; ஒரு வெளி 
ச்சங்கொடுங்சள்....-இது, நாம் ௮றிமுகமா இல்லையா ? ஐயோ ! என் 

நண்பனும் என் பிரியமுள்ள உடனாட்டானுமாகய ராடரிகோவா ? 

இல்லை :--ஆம், நிச்சயந்தான் ; ஐயோ தெய்வமே! ராடரிகோ. 

க்்ரேஷீ :--என்ன ! வெகிஸ்ஈகரத்தவனா ? 

டயா :--அ௮வனே, ஐயா ; தங்களுக்கு அவனைச் தெரியுமோ? 

க்ரேஷி :--தெரியுமோவா ! ம், 

யா -ச்ரேஷியானோ கனவானா ? சயைசெய்து மன்னியுக் 

கள். தங்களைக் சவணியாது நானிவ்வாறு நடர்தசற்கு, இர்தக் கொடிய 

விபத்துக்களே காரணம். 

க்ரேஷீ :--உம்மைச் கண்டேனே, சந்தோஷம், 

இயா :--உமச்செப்படியிருக்கிறது, காஹியோ ? ஒரு காற்காவி! 
ஒரு நாற்காலி கொண்டவொருங்கள். 

க்ரேஷீ :-ராடரிகோ ! 

இயா :--அங்ன், அவனே, அ௮வன்தான்.---ஓ, அது நன்றாயிற்று, 

சாற்காலி;--[ஒரு நாற்காலி கோண்டுவரப்படுகிறது.] யாராவது 
ஒருவர் இங்கிருந்து சாவதானமாக அவரைத் தூக்கச்செல்லுக்கள் ; 

கான் டோய், சேனாபஇியின் ரண வைத்தியரை ௮ழை த் துவருகிறேன்... 

[பியான்காவை கோக்க] ஏனடி. ! நீ ஒன்றும் சரமப்படவேண்டாம்....- 

இதோ மடி தூூடெக்கும் காவயியோ, என் உரிமையான ஈண்பர் : உனக் 
கும் அவருக்கும் என்ன பகை 1 
  

ஜாஐுையரகிய 4௫ மேல் சோடு' என்லும் உடை, அ௭ர்ச்.து சரியாமல் 

கட்டிவைக்கும் ௫ காடா '-- தன் உள்ளவ்யொல் சாஸியோவின் காலைகீகட்டி,, 

௮க்தகி கட்டு கெ௫ழாதிருக்குமாறு, இந்தக் சுயிறு ஒன்றால் கட்டுகிறான்
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காஸி :--ஒன்றுமேயில்லை ; செய்கவனின்னானென்றும் எனச் 
குதி தெரியாது. 

இயா :--[பியான்காவை நோக்கி] என்ன ! முகம் வெளுத்தாபோ 
யிற்று? ஓ, அவரை வெளியே காற்றில் தூக்கச்செல்லுங்கள்.--[காஹி 

யோவையும், ராடரிசோவையும், வெளியே அக்டகச் சேலலுகிறர்கள்.] 

சற்று நில்லுக்கள், கல்ல கனவான்களே.---அம்மாளு, மூகம் வெளிறி 
யாபோயிற்றுனக்கு 7--அவள் சண்கள் வெளிறியிருப்பது தெரி௫ன் 

றதா 1--இல்லை, வெறித் அப்பார்ச்சால், எல்லாம் கூரம் வெளியா 

விடும்,---அவளை ஈன்கு கவனியுங்கள் ; தயைசெய்து அவளை உற்றுப் 

பாருங்கள் : கனவான்களே, உங்களுக்குச் தெரிசன்றதா ? இல்லை; 
ஊமையாயிருப்பினுங்கூடச் குற்றக்சகான் வெளியாஇவிடுமே,* 

| எமிலியா பிரவேசித்தல். | 
எமீலி :--ஐயா ! என்ன விசேஷம் ? என்ன விசேஷம், நாதரே? 

இயா :--இங்கே இருட்டில், ராடரிகோவாலும், தப்பியோடி 

விட்ட ரில பயல்களாலும், காஸியோ தாக்கப்பட்டு, ௮வர் சார்தருணத் 

திலிருக்கிருர் ! ராடரிகோ செத்தே டோனான். 

எமீலி:--ஐயோ ! ஈல்ல கனவான் ; ஐயோ ! ஈல்ல சாஸியோவே! 

டயா :--எமிலியா, நீ போய்ச் சாறவியோ இன்றிரவு எங்கே சாப் 

பிட்டாரென்று கேட்டுத் தெரிந்து வா, என்ன ! அதற்கு நீயேன் நடுப் 

குகிறாய் ? 

பியான் :--என் வீட்டில்தான் ௮வர் சாப்பிட்ட அனால், அதற் 

காக நான் நடுங்கவில்லை. 

இயா :--ஓகோ ! அப்படியா ? வா, என்கூட நீ. 

எமிலி --£, 2, வெட்சமில்லையே, பட்டி ! 

'* பட்டப்பகலிம் பத்திரகாளி பட்டபாட்டிற்கு, அர்த்த இராத்திரி 

யில் ஒச்சத்தி எம்மாத்திரம்?" என்று ஒரு வசனமுண்டு, ஆகவே, இயாகோ 

வின்முன், பியான்காவோ நிலைக்கவல்லவள் ? முதலில் இருமுறை அவள்மேல் 

௮அமானத்தை,ச் திருப்பமுயன்றுழி) மூர்ச்சி 2 சவனாசவெண்ணியிரு்ச காஸி 

யோ வலி மறுச்தானாக, இப்பொழுது ௮வளையனுப்பிலிட்டு, அவளைக் குற் 

DEFOR wor,
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பீயான் ;நான் பட்டியில்லை ; இப்படி என்னைத் இட்டுகிற உன் 

னைப்போலவே, யோக்கியமாய் வாழ்பவள்தான், 

எமீலி :--என்போலவா ? சீ ! வெட்கமில்லையே உனக்கு ! 

டயா :--பக்ஷமுள்ள கனவான்களே, காம் போய், துர்பாக்கெ 

ரான காஹியோவின் காயங்களைக் கட்டெசற்கு வேண்டிய ஏற்பா 
செய்வோம்.--அம்மாளு, வா; இதெல்லாம் விட்டுவிட்டு, நீ ஈடந்தபடி 
வேறு கதை சொல்லவேண்டும்.--எமிலியா, நீ அரண்மனைக்கு ஒடிட் 

போய் நம் பிரபுவுக்கும் பிரபுத்இிக்கும், ஈடஈச சம்பவங்ககா சீ தெரிவி.- 

தயைசெய்து நடவுங்கள். | தனக்குள்ளேயே| என்னை ஆக்குவதும், 

அல்லது முற்றும் ௮ ழி.ச் துவிடுவதம் இவ்விரவே. 

போதல். | 

இரண்டாங்களம்:---௮ச ண்மனையில் ஒரு படுக்கையறை, 

(காலம்: ஈள்ளிரவு.) 

[ டெஸ்டூமோனா பிச்கையில தூங்குதல் ; இரு Bis ஏரிக் 

கொண்டிருக்கிறது. ] 

[ஒதெல்லோ பிரவேசித்தல். | 

ஒதேலலோ :--அதுதான் காரணம், என் நெஞ்சமே, அதுதான் 

காரணம்,--தூய நக்ஷச்திரங்காள்! அசையுங்களிடத்தில் வெளியி 

டேன் ;--௮ துதான் காரணம்.*--ஆயினும், ௮வள் உதிரச்சைச்சந் 

தேன்; பணியிஎஜ தாயவெண்மையாயும், கல்லறைமேற் பரவும் வெண் 

கல்லைப்போல் ₹ மழுமழுப்பாயும்' உள்ள ௮வள் மேணியை வடுப்படுத்த 

வும் செய்யேன், ஆனால், அவள் சாகவேவேண்டும் ; இல்லாவிடின், இன் 

னும் பல புருஷர்களை மயக்கி மோசஞ்செய்துவிவொள், தீபத்தை 

அவித்துவிட்டுப், பின்பு,-- தீபத்தை அவிச்துவிடுகிறது! ஓளியைக்கொ 

தான் செய்யப்புகும் கொலை, நியாயமானதேயென்று, தன் மனச்சா 

க்ஷியைத் திருப்திசெய்துகொள்ளக்கூறிடும் கூற்று, ௮” என்றது டெஸ்டி. 

மோனாவின் (தான் ஈம்பியபடியுள்ள) பதிவிரதாபங்க,த்தை ; நக்ஷத்திரங்கள் 

பறிசு.ச்சமானவையாதலின், அவைகளறிய, வா.ப்விட்டு வெளிப்படையாக 

தைக கூறேன் என்றுன்.
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டுக்கும் தீபமே, உன்னை யான் அவித்தபீன்பு, என் மனம் வருந்தினால், 

உன் முர்திய ஒளியைத்திரும்பவும் யான் பொருத்தக்கூடும்:-- இனால், 

ஏ இறந்த சிருஷ்டிப்டொருள்களின் சோமணி போன்றவளே! உன் 

(உயிர்) ஒளியை ஒருகால் ௮விச்துவீடின், அவ்வொளியைத் இரு 

ம்பவும் பொருத்தவல்ல சேவாக் எங்குளசோ அறியேனே. உன் 

ரோஜா £ மலரைப் பறித்சபீன்பு, அதற்கு மறுபடியும் ஜீவசச் இயைக் 
கொடுத்து வளரச்செய்ய, என்னால் முடியாசே; அது வாடி, உலர்ந்தே 

தீரும் :--மரச் திலேயே அசை மோந்துகொள்வேன்.--[அ௮அவளை மத்த 

மீட்டுக்கெர்ண்டு] ௮, பரிமளமான சுவாசமே! உன் இணிமை, தர்ம 

சக்காத்சையே தமொறச்செட்டுன்றது!*--இன்னும் ஒரு முத்தம், 
இன்னும் ஒரு முச்தம்;--இறந்த பீன்றனும் இவ்வண்ணமேயிரு, நான் 

உன்னைக் கொன்றுவிட்டுப், பீன்பு உன்மேற் காதலாயிருப்பேன் :-- 

இன்னும் ஒரு முத்தம், இதுவே கடைசி: இீம்வளவு இணியத, இவ் 

வளவு பி.ராணாபாயமாக இருக் ததேயில்லை. கான் ௮முகறேன், ஆனால் 

இதச் கண்ணீர் குரூரமானதே ; இந்தச்சோகம் தெய்வத்தன்மையது : 

அன்பிருக்குமிடச்திலேயே அழியையுண்டாக்குகன்றது.--௮ வள் 
விழிக்கிறாள். 

டேஸ்டி :--யாரங்கே? ஒசெல்லோவா ? 

ஒதேதல் :--௮ம், டெஸ்டி மோனா. 

டேஸ்டி :--பீ.ராணமாதரே ! படுக்கவருகிறீர்சளா 1 

ஒதேல் :--இன்றிரவு கடவுளைப் பீரார்த்இித்தாய்விட்டதோ 
டெஸ்டி மோனா 1? 

டேஸடி. :--ஆம், பிராணகாதரே, 

ஒதேல் :--கடவுளுக்கு அறிக்கையிட்டு, அவர் இருபையையும் 

மன்னிப்பையும் வேண்டிச்கொள்ளப்படாதகுற்றம் யாதாயினும் நினை 

வுக்குவரின், உடனே அதன்பொருட்டுப் பிரார்த்தனை செய்துகொள், 
டேஸ்டி :--ஐயோ, நாதரே, ஏன் அ௮ப்படிச்சொல்லுகிறீர்கள் 1 

ஒதேல்:--சரி, செய், £க்கரமாசட்டும்; மான் சற்று விலகி 

உலாவிக்கொண்டிருக்கறேன் ;: மரணத்துக்கு ஆயத்தமாகவில்லாத 
cen: 

  

தீர்ம நியாயப்படி, குற்றக்துக்கு 'விதிக்சப்பட்ட தண்டனையை, நிறை 

வேற்ருதபடி. மனத்தைக் கவர்கின்ற,
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பொழுது, உன் ஜீவனைக் கொல்ல எனக்கஷ்டமில்லை ; இல்லை, கட 
வுள் விலக்கட்டும்! உன் ஆச்மாவைச் கொல்லேன்,” 

டேஸ்டி :--கொல்லுதலைப்பற்றியோ பேசுகிறீர்கள் ? 

ஒதேல் :--ஆம், அப்படியேதான், 

டேஸ்டி :--ஆனால், சடவுளெனக்கிரங்குவாராக ! 

ஒதேல் :--மனப்பூர்வமாய் அப்படியே ஆகப் பிரார்த் இச்சறேன் ! 

டேஸ்டி :--தாங்களும் அப்படிச்சொன்னால், என்னைக் கொல் 

ஒதேல் :--இம் ! 

டெஸ்டி :--ஆயினும் சங்களைச்சகண்டஞ்சுகிறேன் ; ஏனெனின், 
தங்கள் கண்கள் இவ்வாறு சுழலுகையில், சங்கள் கோபம் பிராணாபாய 

மானது ; நான் மனமறிய ஒருகுற்றமும் செய்யாததால், நான் ஏன் பயப் 

பட:வேண்டுமென்பது தெறியவில்லை ; ஆயினும் என் மனத்தில் பயமுண் 

டாயிருப்பதை உணருகிறேன். 

ஒதேல் :--உன் பாவங்களை நினைக் துகொள். 

டெஸ்டி :--சங்கள் மேலெனக்குள்ள ஆசைகளே ௮௭. 

ஒதேல் :--அம், அவைகளுக்காகத்தான் நீ சாகிறாய். 

டேஸ்டி :--காதல் கொண்டதற்காகக் கொலைசெய்வது சுபாவ 

விரோதமே.--ஐயோ ! சங்கள் £முதட்டை யேன் ௮வ்வாறு ௮துக்குகி 

தீர்கள் ? ஏதோ ஒரு கொடிய வெறி, தங்கள் சரீரத்தையே ஈடுக்குகின் 

றதே: இவையெல்லாம் தூர்நிமித்தங்களே ) அனால் எனக்கு விரோத 

மாச ஒன்றுமில்லையென்று, நான் ஈம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன், 

ஒதேல :--பேசாதே) சும்மாவிரு ! 

(2டஸ்டி :---ஆகட்டும் ; விசேவமென்ன ? 

ஈம்மவருக்குள், ௮ந்தியகாலத்திற் பிராயச்சிச்சஞ் செய்துகொள்வது 

போல), இறில்தவருக்குள், ௮ந்தியகாலத்தில் பாவங்களை ஒப்புக்கொண்டு, 

குருமுகமாகப் பாவவிமோசனம் பெறுவது வழச்கம் ; அவ்வாறு ஒப்புச்கொ 

ண்டு, சேவனது தஇிருமன்னிப்பைப் பெராவிடின், ஆச்மாவும் ௮ழிவுற்று, 

கரகத்திற் புருமென்ற கொள்கையைப்பற்றிக் கூறியகூற்றித, |
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ஒதேல :--நான் அவ்வளவு பிரியமாய் வைத்திருந்து உனக்குக் 
கொடுத்ச அரசக் கைக்குட்டையை, $ காஹியோவுக்குச் கொடுத்தாயே, 

டேஸ்டி :--என் ஜீவன்மேலும் ஆச்மாமேலும் சத்தியமாய்ச்சொ 

ல்லுகிறேன், கான் கொடுக்கவேயில்லை ; ; அர்த மனுஷனை ௮ழைப்பித் 

துக்கேளுங்கள். 

ஒே 5:--பிரியச$ ! தம் பத்திரம், பொய்ச்சத்தியத் தக்குள் 

ளாகாசே ; நீ உன் மாணக்கிடையில் இடக்கன்ருய். 

டேஸ்டி :--ஆனால் இப்பொழுதே சாசப்போடிற தில்லையே, 

ஒதேதல் :--ஆம், சகஷணமே : ஆகையால், உன் பாவச்சைப் பூரண 

மாக ஒப்புக்கொள் ; ஏனெனின், ஒவ்வொரு சங்கதியையும் நீ ஒவ் 
வொரு பிரமாணஞ்செய்து மறுத்தாலும், என் மனச்இற் குடிகொண்டு 

கொர்தளிக்கும் பலத்த சமுசயம், மாறவும்செய்யாது, அடங்கவும் செய் 

யாது, உன்னைக் சொல்லப்போடிறேன். 

டெஸ்டி :---அனால் கடவுள் என்மேற் கருணைவைப்பா.ராக, 

ஒதேல் :--மானும் அப்படியே பிரார்த் இக்கிறேன். 

டேஸ்டி ;--ஆனால் சங்களுக்கும் இரச்சமிருக்கிறதா !--கானொரு 

பொழுதும் தங்களுக்குத் தீங்ழைத் தில்லையே : தெய்வ சம்மதமாகப் 

பொதுவாய் ஒருவர் மேற்கொள்ளத்தக்க பக்ஷத்தைத் சவிரகி, காஹி 

யோவை ஒருபொழுதும் இச்த்ததில்லையே ) எப்பொழுதும் ஒரு 

அடையாளமும் அவருக்கு கான் கொடுத்த தில்லையே, 

ஒதேல் :--சடவுளாணை, என் கைக்குட்டையை அவன் சையில் 

நானே பார்த்சேன்: ஏ கள்ளச் சத்தியஞ்செய்யும் ஸ்திரீயே! நீ என் 

மனச்சைச் சகல்லாக்குகறாய் : உன்னை கியாயத் தூக்குப் பலியூட்டுவதாக 
எண்ணியிருந்தேன் ; அனாவிப்பொழுதோ, என் சோபச்சைச் செப்பி, 

௮வ்வாலேசத்தில் உன்னைக் சொல்லும்படியாசவும் ஆதலின் என் 

செயல் கொலையாகும்படிக்கும், நீ செய்கிறாய் : நான்தான் சைக்குட் 

டையைச் சண்டெனே, 

டெஸ்டி :--ஆனால் ௮வர் அதை எக்காவது சண்டெடுச்திருச்ச 
வேண்டும் ; நான் ௮தை அவருக்குச் கொடுக்கலேயில்லை ;:--இங்கு ௮வ 

ரை வரவழையுங்கள் ; அவர் உண்மையை ஒப்புச்கொள்ளட்மெ. 
a
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ஒதேல் :--அவன் ஒப்புக்கொண்டாயிற்று, 

டேஸ்டி :--காதசே, என்ன ? 

ஒதேதல:--௮வன் உன்னால் பலனடைந்ததாக. 

ேஸ்டி :--எப்படி.? இரமம் தப்பியா ? 

ஒகேல் :--அம், | 

டேஸ்டி :--அவர் அப்படிச்சொல்லமாட்டார். 

ஒதேல் :--.ஐம், அவன் வாய் அடைபமட்டுப்போயிற்று ) நாணய 

மான இயாசோ அதற்குத்தக்ச ஏற்பாடுசெய்துவிட்டான். 

... டேஸ்டி:--ஐயோ! என் மனம் அஞ்சுகிறது, அவர் இறக் தபோ 

னாரா, என்ன ? 

ஒதேல் :--௮அவன் உரோமங்களெல்லாம் அத்தனை உயிர்கிலைச 

ளாயிருந்தாலும், பழிவாங்கவெழும் என் பெழும்ப௫க்குப்போதா, 

டேஸ்டி :--அந்தோ! அவரும் மோசவலைக்குள்ளானார், நானும் 
கெட்டேன் ! 

ஒதேல :--௪, பட்டி! என் முகத்துமுன்பே ௮வனுக்கு அழு 
ருயா? 

டேஸ்டி :--நாதரே! என்னை ஊரைவிட்டேணும் துரத்திவிடுக 

கள் ; கொல்லமட்டும் வேண்டாம் ! 

ஒதேல :--கட ழே, பட்டி ! 

(2டஸடி :---காளைக் சொல்லுங்கள் : இன்றிரவமட்டும் நான் உயி 
ரோடிருக்கட்டும் ! 

ஒகேல் :--இல்லை, நீ திருகனொல்,--- 

டேஸ்டி :--ஒரு அரைமணி நேரம்மட்டும் ! 

ஒதேல் :--தொடங்கியபின் நிறுத்துவதில்லை. 

மடஸ்டி :--ஓரே ஒரு சேவபிரார்ச்தனைமட்டுஞ் சொல்லிச்கொள் 
ஞுூறேன் ! 

க 

 ஒதேல் இனிமேல் முடியாது. 

[அவள் மூச்சை இறுக்குகிறான்.] 

_ எமிலியா :--[உட்புறமாக] ப்ரபோ ! ப்ரபோ! என்ன, ஓ, ப்ரபோ!
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ஒதேல் :--இதென்ன சப்தம் 1--இன்னும் உயிசிருக்கறசா? இன் 

னும் உயிர் முற்றிலும் போகவில்லைபா ? குரூரமாயுள்ள எனக்கும், 

இன்னும் இரக்கமிருக்கறது ; நீ குற்றுயிபோடு துடித்துக்சகொண்டி 

ருக்சச் சகியேன் :--இப்படி, இப்படி, 

எமிலி:--[உட்புறமாக] என்ன, ஓ! ப்ரபோ! ப்ரபோ! 

ஒதேல் :--யாரங்கே ? 

எமீலி:--| உட்புறமாக] ஓ, ஈழ்குண ப்ரபோ ! தங்களுடன் ஒரு 

வார்த்தை சொல்லவேண்டும். 

ஒதேல் :--அம்; ௮து எமிலியாதான் :--இதோ வருகறேன்.-- 

இவள் பிராணன் போய்விட்டது. -காஹியோவின் மாணத்தைப்பற்றி 
அவள் பேச வந்திருக்கலாம்) கூப்பாடு பெரிதாயிருந்தத.--ஹா ! 

இனி அசைவு கிடையாதே ? கல்லறையைப்போல் அ௮சைவற்றுவிட் 

டது.--அவள் உள்ளேவாலாமா ? ௮து நல்லதா ?---இரும்பவும் இவள் 

அசைகிருளென்றெண்ணுகிேன் :-- இல்லை, -- எப்படிச் செய்வது 

உ௫தம்? அவள் உள்ளேவந்தால் அவசியம் என் மனைவியுடன் பேசு 

வாள்: என் மனைவி! என் மனைவி! மனைவீயேது:--- எனக்குத்தான் 

மனைவியில்லையே! ஐயோ! சகிக்க முடியவில்லையே! ஐயோ ! கஷ்டகா 

லமே! இப்டொழுது சூரிய சந்திரரின் பூரண செொகணம்போல் இருண்டு 

தோன்றுஇன்றது; இரச வேற்றுமையாற் பயழுற்ற பூமண்டலமே 

கண்ணயர்வதுபோல் தோன்றுஇன்றது, 

எமீலி :--[உட்புறமாக] ப்ரபோ! தங்களுடன் பேச இடந்தரும் 

படி. வேண்டுகிரேன். 

ஒதேல :--நான் உன்னை மறந்துவிட்டேன் ; ஐ! எமிலியா, உள் 

மள வா :--மெள்ள,--சகூணமே, -- படுக்கைச்கிரையை இழுச்து மூடு 

திறேன்.--நீ எங்கேயிருக்கிறாய் ? 

(கதவைக் திறக்கிறான். | 

சகரம் உயிர்நீங்கெ கஷ்டம் நிவர்த்இ.பாகுமாறு, ஒரு கட்டாரியால் 

இருமுறை டெல்டிமோனாவைக் குத்துறதாகக்கொள்ளவும்,
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[ எமிலியா பிரவேசித்தல். ] 

இப்பொழுது என்ன சங்கதியாக வந்தாய் ? 

எமீலி :--ஓ! ஈற்குண ப்ரபோ! அதோ கெட்ட. கொலை 658 

ருக்கிறது; 
ஒதேல :---என்ன, இபட்பொழுதா? 

எமீலி :--இப்பொழுதே ப்ரபோ, 

ஒதேல :--இது சர். ரன து ஒழுக்கப் பிசசே : எப்பொழுதினும் 

பூமிக்கு ௮.இிசமீபமாக அவன் வந்து, மணிதர்களைப் பைத்தியக்கொள் 

எச் செய்கிறான்,” 

எமீலி ப்ரபோ ! ராடரிசோ என்ற ஒரு வெநிஷிய வாவிபரைக் 
காஹியோ கொன்றுவிட்டார். 

ஒதேல் :--ராடரிசகோ கொலையுண்டானா ! காஷியோவும் கொலை 
யுண்டானா ! 

எமிலி :---இல்லை, சாஹியோ சாகவில்லை, 

ஒதேல் :--சாஹணியோ சாகவில்லையா ! னால் கொலை இசைவு 
பிறழச் துவிட்டது ; பழிவாங்கும் இணிப்பும் கசப்பாய்விட்டது. 

டேஸ்டி :--௮௫்தோ ! அநியாயமாய், அ௮கியாயமாய்ச் சொலையுண் 
டேனே! 

எமிலி :--ஐயோ ! ௮சென்ன சப்சம் ? 

ஒதேல் — 5m | எது? 

எமீலி :--ஐயோ, பரிதாபமே !--௮.து என் துரைச்ச சத்தமன் 

ரோ.--ஐயோ ஒருவருமில்லையா ! ஒ! உதவியொருவருமில்$லையா ! ௮ம் 

மா! மறுபடியும் பேசுங்கள் ! இனிய டெஸ்டிமோனா ! என் இணி௰ 
எஜமானியே ! பேசுங்கள், 

டேஸ்டி :--ஒரு குற்றமுமேயன்றி கான் சாகிறேன் ! 

தாலும் கொலைசெய்திருப்பதால், எல்லாருக்குமே பைத்தியம் பிடித் 

இருப்பதாகக் கூறுஇருன், சந்திரரரசண கோஷத்சால் பைத்தியமுண்டாகிற 

சென்று, மேனாட்டாருள் ஒரு சாகாரண அபிப்பிராயம் ; ஆங்லெத்தில்) பைத 

தியத்துக்கு 6 சந்திரபாகை ' என்று பெயருண்டு
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எமீலி :--ஐயோ ! யாரிப்படிச் செய்தது ? 

டேஸ்டி :--ஒருவருமில்லை ; சானேதான் ; விடைகொள்கறேன்; 
என் பக்ஷமூள்ள நாதருக்கு என்னை ஞாபசமூட்டு ; ஐ! நான் போகு 

றேன். |[மரணமடைகீறன்.] ' 

ஒதேல :--என்ன, ௮வளெப்படிசக் கொலையடைர்தாள் ? 

எமீலி :--ஐயோ!! யாருக்குத் தெரியும் ? 

ஒதேல் :--அதைச் செய்தது கானல்லவென்று ௮வளே சொன் 
னதை, நீ கேட்டாயே, 

எமீலி :--௮வள் அப்படி,க்சான் சொன்னாள் : நான் உண்மை 

யையே ௧௯ றல்வேண்டும். | 

ஒதேல் :--பொய் கூறி, ௮வள் எரிகின்ற ஈரசச்சையடைந்திரு 

கீகுறாள் : நான் தான் ௮வளைக் கொன்றவன், 

எமீலி :--௮ம்மட்டுக்கும் ௮வள் முன்னிலும் றந்த உச்தமியே ; 
நீ முன்னிலும் கொடிய பைசாசமே ! 

ஒதேல் :--௮வள் கெட்டவழியிற் பிரவே௫ுச்தாள், 

எமீலி :--நீயவளைப் பொய்ப்பழிசாட்டுகிருய். 

ஒதேல் :---௮வள் மனம் நீரைப்போல் மாறும் தன்மையதாயீருந் 

அ 
எமிலி :--அ௮வள் பொய்யளென்று, நெருப்பைப்போன்ற உன் 

மூர்க்சத்தினாலேயே நீ சொல்கிறாய் : ஓ! தேவர்களைப்போன்ற சத்திய 

ஆச்மாவே அவள். 

ஒதேல் :--சாஷியோ அவள் காதலைப் பெற்றிருந்தான் ) பொய் 
யோவென்று உன் புருஷனைக்கேள். நியாயமான காரணங்களின்றி 

ரசாணிதைச் செய்திருக்கின் ஏர்தக் கொடிய சரசக்குழியுமே எனக்குப் 
போதாது, உன் புருஷனுக்குச் சகல விவரமும் தெரியும், 

எமிலி :---என் புருஷரா! 

ஒதேல் :--உன் புருஷன், 

எமீலி :--௮வள் பதிவிரதாபக்கஞ் செய்தாளென்றா சொன்னார் ! 

ஒதேல் ;---௮ம், காஹஷியோவுடன் ; இல்லாவிடின், ௮வள் உண் 

மையாயிருந்இருந்தால், மாசுவவெற்ற ஒரே வைடூரியத்தால், கடவுள்
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இதைப்போன் ந ஒரு பேருலகைச் செய்துதரினும், அவளை நான் ௮2 
ற்குப் பதிலாகக் கொடுச்திருக்கமாட்டேன். 

எமீலி :-4என் புருஷரா? 

ஒதேல் :--:ம், அவன்சான் முதலில் எனக்குச் சொன்னான் : 
அவன் யோகச்கயெமானவன் : ஐசங்கெயமான செய்கைகளில் ஒட்டிக் 

கொண்டிருக்கும் தூர்நாற்றச் சேறுகளையெல்லாம் முற்றிலும் வெறுச் 

கிறவன், 

எமிலி :--என் புருஷரா ! 

ஒதேல் :--என்னடி. இப்படி த் இரும்பத் திரும்பக் கேட்டுறாய் : 

உன் புருஷன் என்றுதான் சொல்லுகறேனே, 

எமீலி: ஐமோ! என் தரைசசயே! மெய்க்காதலை வஞ்சனை 
மோசஞ்செய்சுவிட்டதே!--௭ன் புருஷர் அவள் கற்பிழந்ததாகச் 
சொன்னாரா ! 

ஒதேல :--அவன்தான் அம ; உன் புருஷன் என்றுதான் சொல் 
ஓுூறேனே : வார்ச்சை அர்த்சமாகறசா ? cor ACSA sor, Bar UG 

ஷன், மோக்கியன், கல்ல யோச்செயனான இயாகோ. 

எமீலி :--௮வர் அ௮ப்படிச்சொன்னால், அவர் பாழான ஆத்மா, 

தினம் ௮ரைக்குன்றிமணி எடையாக, ஈரகத்திற் இடந்து, அழுகட்டும் ! 

அவர் மனப்பூர்வமாய்ப் பொய்சொல்லுகரார் : மகா ௮சங்கயெமான தன் 

கொண்டவன்மேல், ௮வள் ௮திமோகமான அசையாயிருக்தாளே. 

ஒதேல :--ஹா! 

எமீலி :--உன்னாலான தீங்கைச்செய் ; நீ செய்திருச்கும் இச் 

கொலை சுவர்ச்கத்துக்கு எவ்வளவு இசையுமோ, அவ்வளவே நீயும் அவ 

ளுக்செர்தவன். 

ஒதேல் :--பேசாதே, சாவதானம் ! 

எமிலி :--நீ செய்யக்கூடிய தீங்கைச் தாங்கிச்சசச் துக்கொள்ள 

எனக்கிருக்கும் அற்பசக்.இயில், ஒரு பாதிகூட, அவ்வாறு தங்யெற்ற 

உனக்கிப்பொழுதில்லை. ஒ மூடமே! ஒன்றுமே தெரியாத ஜடமே! நீ 

செய்திருக்கும் செய்கை உன் வாளுக்கு சான் அஞ்சவில்லை.--இரு 
பது ஜீவன்களையிழக்கவேண்டி நோ்ந்தாலும், உன்னை சான் வெளிப்ப
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த் தவேன்,--கூவேகூ! கேள்விமுறையில்லையா ! மோரியன் என் 

எஜமானியைக் கொன்றுவிட்டான் ! கொலையோ கொலை! 

[மண்டானோவும்) க்ரேஷியானோவும், இயாகோவும் 

பிரவேசித்தல். | 

மண்டா :--என்ன விசேஷம்? என்ன ௪ஙக௫, சேனாபதி. 

எமிலி :--ஒ, நீர் வந்தீரா, இயாகோ ? மனிதர்கள் சாங்கள் செய் 

யும் சொலைகளை உம் தலையில் சுமத்தும்படி, ஈல்ல காரியஞ் செய்திர, 

க்ரேஷி :--சங்கஇியென்ன ? 

எமீலி :--நீர் ஒரு மனுஷனானால், இந்தப் பாதகன் சொல்லுவது 

பொய்யென்று ௬ஜுப்படுத்தும் : அவன் மனைவி கற்பிழந்தவளென்று 

நீரவனுக்குச் சொன்னதாக, அவன் சொல்ரான் : நீர் சொல்லவில்லை 

யென்று எனக்குச் தெரியும்; நீரவ்வித அயோக்கெரல்ல : வாயைத் 

இறந்து பேசும், என் மனம் அடங்காது பொங்குகன்றது. 

டயா :--மான் ஈம்பியதை அவருக்குச் சொன்னேன் ; அவரும் 

அதன் உண்மையையும் பொருத்தத்தையும் கேரிற்கண்டார். 

எமிலி :--அனால் அவள் கற்பு த்தவறினாளென்று எப்பொழுசாயி 
னும் நீர் சொன்னதுண்டா ? 

இயா :--சொன்னேன். 

எமிலி :--நீரொரு பொய் கூறினீர் ; ஒரு வெறுக்கத்சக்ச பாழான 

பொய் ; என் ஆச்ம சாக்ஷிபாக, ௮து பொய்யே ; ஒரு கெட்ட பொய் )- 
அவள் காஹியோவுடன் ஒஓழுச்சந்தவறி ஈடந்தாளா !--சாஸியோவோ 

டென்று நீர் சொன்னதுண்டா ? 

டுயா :--காஸியோவோடுசான், ௮௨, போதும், உன் காவை 
அடக்கு. 

எமிலி:--ரான் என் நாவை அடகச்கமாட்டேன் ;) நான் பேசவே 

வேண்டும்; என் எஜமானி, இதோ, ௮வள் படுக்கையில் கொலையு 
ண்டு கடச்கிறாள், 

எல்லோம் :--ஐயோ ! தெய்வக்கள் தடுக்சட்டும் ! 

எமிலி :--நீர் சொன்னவைகளே இந்தச் கொலையைச் அண்டிய 
ருக்கன்றன,
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ஒதேல் :--இல்லை, திசைக்கவேண்டாம், கனவான்௧ளே: அது 
உண்மைதான். 

க்ரேஷி :--௮த கொடிய உண்மையே. , 

மண்டா :-ஐயோ, ௮தி கொடும்பாவமே ! 

எமிலி :--வஞ்சனை, வஞ்சனை, வஞ்சனை !--இப்பொழு துதான் 
எனக்குதி தெரிகிறது; ஐயோ! சொடுந்துரோசம்! அப்பொழுதே 
கான் அப்படியிருக்கலாமென்று* நினைத்தேன் :-- துக்கத்தால் சான் 

பிராணனை விட்டுவிடுகிறேன் :-- ஐயோ, மோசம்போனதே! மோசம் 
போனதே! . 

ஓயா :--என்ன ? உனக்குப் பைத்தியமா 1? டோ, உடனே வீட் 
டுக்கு, 

எமிலி :--ஈற்குண கனவான்களே! கான் பேச விடைகொடுள் 

கள்: நான் அவருக்குக் இழ்ப்படிந்து ஈடச்கவேண்டியது 'கிரமமே ; 

ஆனால் இப்பொழுதல்ல.---இயாகோ, ஒருவேளை கான் வீட்டுக்குச் இரு 

ம்பவேமாட்டேன், 

ஒதேல்:--ஐயோ ! ஐயோ! ஐயோ! 

| படுக்கைமேல் விழுகிறான். ] 

ஈமீலி:--ஆம், கழேவிழுந்து கதறு,; அதிமசோரம்மியமான 

மஹாசீவியாகய உத்தம பிராணியைக் கொன்றுவிட்டாயே. 

ஒதேல் :-- [எழுந்து] ஒ, அவள் கெட்டவளே !---அம்மான் | நான் 

தங்களைச் கவணிக்கவில்லை : சற்று முன்பு இக்கைகளால் கொலையுண்ட 

தங்கள் மருமகள், ௮தோ இடச்கிருள் : இச்செய்கை பயங்க மாகவும் 

கொடியதாகவும் தோன்றுவது எனக்குத் தெரியும், 

க்ேஷி :--ஐயோ டெஸ்டிமோனா! உன் தந்தை இறச்சதற்குச் 

சந்தோஷமே படுகிறேன் : உன் விவாகமே gat மரணத்துக்கு ஏது 
வாசி, மனத்துயரமே ௮வர் பழைய வி.தியோலையைக் இழித்துவிட் 

ட ; ௮வரிட்பொழுத ஜீவர்தராயிருப்பின், இச்தச் சாட்டு அவருக்குக் 

கடுங்கோபத்தை யுண்டாக்கித், தெய்வத்தையே பழித்து வெறுத்துத் 

தள்ளி ஈ.ரகத்தில் விழும்படி. செய்திருக்கும். 

யாராவது மோரியனிடம்போய்க் கோள்கூறியிருட்பார்களென்று 

தான் முன்பு ௮றமானப்பட்டதசைக்குறித்து, 
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ஒதெல் :--இது பரிதாபமே; ஆயினும், ௮வள் காஹியோவுடன் 
மானக்கேடான செய்கையை ஆயிரச்தரம் * செய்கதா இயாகோவுச்குத் 
தெரியும்; சாஸியோ அதை ஒப்புக்கொண்டான் : நான் முதலில் 
அவளுக்களித்த சாதல் முத்திரையை, ௮வன் மசனலீலைகளுக்குப் பிர 

இயாக ௮வள் அவனுக்முக் கொடுத்தாள்; அதை நான் அவன் கையில் 

பார்த்தேன் : அது ஒரு கைக்குட்டை); ஒரு பண்டைகாளை ௮டை 

யாள வஸ்து: என் தந்தை என் தாய்க்குச்? கொடுத்தது, 

எமிவி:--ஒ, செய்வமே! ஐயோ ! தெய்வங்களே ! 

இயா :--கிறுத்து, சும்மாவிரு. 

| எமிலி:--௮.து வெளியாடிவிடும், வெளியாடிவிமெ:--நான் சும் 

மாவிருக்கறதா, ஐயா ? மாட்டேன்; காற்றைப்போல் தட்டுத்தடையின் 

இிப் பேசுவேன் ; தேவர்களும், மணிதர்களும், பிசாசுகளும், எல்லோ 

ரும், எல்லோரும், அவர்கள் எல்லோருமே கான் செய்வது மானக்சே 
டென்று கூவினும், நான் பேசவே செய்வேன். 

இஒயா: --பு.த்தியைச் சைவிட்டுவிடாசே , வீட்டுக்குப்போ. 

எமிலி :--நான் மாட்டேன். 

|இயாகோ எமிலியாவைக் குத்தப்போகிறான். ] 

க்ரே :--2! ஒரு பெண்பிள்ளைமேல் வாளையுருவுகறதா ? 

- எமிலி --ஏ! அ௮அசட்டுமோரிய! நீ சொல்லுகிற அந்தக் கைச்குட் 

டையை நான் தற்செயலாய்ச் சண்டெடுத்து, என் புருஷன் சையில் 

கொடுத்தேன் ; ஏனெனின், ஆவ்வளவு அற்பப்பொருளுக்குத் தகாத 

ஆவலுடனும் கவலையுடனும், ௮தைச் திருடிச்கொடுக்கும்படி அவன் 

என்னை அடிக்கடி கெஞ்சிச்சேட்டான். 

ஓயா :--இருட்டு நீலி! . 

எமீலி:--அவள் ௮சைக் காஹியோவுக்குச் கொடுக்றெதா ! 
ஐயோ! இல்லை! நான் அதைக் கண்டெடுத்து, நான்தான் என் புருஷ 
னுக்குக் கொடேன். 
  

* கெடுங்காலககுறி, இ 

* முதலில் டெல்டிமோனாவிடம் தன் தாய்க்கு எடப் தேயத்து மந்த 
ரவாதி ஒருத்தி கொடுத்ததாக மோறியன் கூறியதோடு இது பொருக்க 
வில்லை (121-ம் பக்கத்தைப்பார்க்க), ஏறு பொய்யும் பெருங்கேட்டை விளை 
விப்பசாச இச்சவியோதும் நீதிமுறைமை வியக்கச்சக்ககே, 

12
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டயா :--அழுகற்கும்பியே! நீ பொய்சொல்லுகிறாய். 

எமிலி:--சடவுள் சத்தியமாக, நான் பொய் சொல்லவில்லை, கான் 

பொய் சொல்லவில்லை, கனவான்௧களே,--ஏ கொலைகார ரூடமே! உன் 

போன்ற ஒரு மெஎட்டியனுக்கு அப்பேர்க்கொத்த நற்குண மனைவ 

ஏனோ! 

[| இயாகோ எமிலியாவைக் குத்துகிறான்.. 

ஒதேல :--இடிகளாய் முழங்குவதைச் தவிர, வானச்.தில் (இவன் 
தலையில் விழ) வேறு கற்களில்லையா ? ௮டா, கைதேர்ந்த பாகா! 

[இயாகோவின்மேற் பாய்கிறான்; மண்டானே வாளைப் 

% பிடூங்கிக் கோள்கிறான் ; இயாகோ (எமிலியாவைக் 
Sh Lp . . 

குத்திவிட்டு) வெளியே ஓடி வீகிறான். | 

க்ரஷ் :--அ௮ந்தப் பெண்பிள்ளை கழே விழுகிறாள் > அவன் தன் 

மனைவியைக் கொன்றேவிட்டான். 

எமீலி:--ஆம், ஆம்;--ஓ, என்னை என் எஜமாணி பக்கத்தில் 
டத்துங்கள். 

கோவி :--தன் மனைவியைக் கொன்றுவிட்டு, ௮வன் ஓடிப் 

போய்விட்டான், 

மண்டா :--அ.இபாசகன் ௮வன். இதோ மோரியரிடம் இருந்து 

நான் பறித்த இந்த ஆயுதத்தை நீங்கள் வாங்இக்கொள்ளுங்கள் ; வாருங் 

கள்; வெளியிலிருந்து வாயிலைக் காத் துக்கொள்ளுங்கள் ; அவரை 

வெளியேவிடக்கூடாது ; அப்படி விடுவதினும் கொன்றுவிடலாம். 

பாழான அடிமைப்பயலாடிய அக்சப் பாதசனை நான் பீன்பற்றுகதேன். 

[மண்டாலோவும் க்சேஷியானோவும் *வேளிப்போதல்.] 

ஒதேல் :--என் ப.ராக்கிரமமும் போய்விட்ட து; எந்த அற்ப 

ஒல்லியும் என் வாளைப் பிடுங்கலாயிற்று :--அனால் யோக்கியதை ஒழிந் 

தீபின்பு ஆண்மைமட்டும் ஏன் இருக்கவேண்டும்? எல்லாமே போகட் 
டும், 

எஈமீலி :--என் துரைச்! உன் பாட்டு எதைக்குமித்தது! என்ன, 

நான் சொல்வது உனச்குக் கேட்ுறதோ? நான் ஹம்ஸ பக்ஷியைப் 

டோல் டாடிச்கொண்டே. சாவேன் :-வில்லஓுவமே, வில்லுவமே, வில்லு
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வமே,--மோரிய! அவள் பதிவிரதையே : ஏ, கொடிய மோரிய ! அவள் 

உன்மேற் காதலாயிருர்தாள் ;: நான் சொல்வது உண்மையானால் என் 

ஆதீமா மோக்ஷமடையட்டும்; அப்படியே சானெண்ணுகறெபடி உண் 

மையைச் கூறிவிட்டு, கான் சாகிறேன்,--கான் சாகிறேன். [மரண 

wen & 1 ar. | . 

ஒதல் :--இர்த அறையில் வேரொரு அயுதமிருக்கிறது ; ௮. 

ஸ்பாணியதேசத்துக் சத்தி; (பழுக்கக்சாய்ச்சிப், பணியோடையில் தேர் 
ய்த்துப் பதஞ்செய்யப்பட்டது :--ஓ, ௮.து இதோவிருக்கெது.--ும் 

மான் ! நான் வெளியேவா வேண்டும், 

கரேஷீ:--(உட்புறமாக] அப்படி எச்சனஞ்செய்தால் பெரும் 
அபத்தூண்டாகும்; உம்மிடத்திலோ ஆயுதமில்லை; ஆகவே பட்டதை 

guess Canin iow தசான், | 

ஒதேல் :--அனால் உள்ளேவர்து என்னுடன் பேசுங்கள் ; இல் 

லாவிடின், கிராயுதனேயாயினும், உங்களைத் சாக்குவேன், 

[க்சேஷியானோ திரும்பிப் மீரவேசித்தல்.] 

க்ரேஷ் :--சங்கதி என்ன? 

ஒதேல :--இதோ என் கையிலிருக்கும் தப்தச்தைப் பாருங்கள் ; 

இதினும் இறந்தது ஒரு யுக்சவீரனிடச்திலும் இருர் சசேயில்லை ; இர் 

தச் சிறு புயத்தையும் இந்த ஈல்ல கத் கியையமே துணையாகச்கொண்டு, 

தாங்கள் மறிப்பதினும் இருபதுமடங்கு பலமான தடைகளையும் கட 

ந்து செல்லக்கூடிய நாளும் இருந்தது :--.நனால், எல்லாம் வீண்பெரு 

மையே! விதியை வெல்லவல்லவர் யார்? இப்பொழுது அப்படி, 

யில்லை.--நான் ஆயுதபாணியாயிருப்பீனும் நீங்கள் பயப்படவேண் 
டாம்; இங்கேயே என் பிரயாண அந்தம்; இங்கேயே என் வாழ்ச்சை 

யிலச்கும்) என் வாழ்காளாகிய மரக்கலம் இசற்குமேலோடாது. பயந்து 

பின்னிடுஇறீர்களா ? ௮.த வீண்பயமே ; ஒரு சிறு துரும்பை ஒதெல் 

லோவின்மேல் வீ௫ினும், ஆவன் பின்வாங்குபவனே :--ஒதெல்லோ 

இனி எங்குச் செல்வது? இப்பொழுது, நீ எப்படித் சோன்றுகின் 

cp? ஐயோ, தூர் ௮அதிஷ்டமுள்ள பெண்ணே ! உன் உள்ளாடை 

நிறம்போலவே வெளிறிப்போயினையே ! நம் செய்கைகளுக்கு உத்தர 

வாதஞ்சொல்லக், கடவுள் சந்நிதியில் நாம் சந்திக்கும் தருணத்தில்,
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இப்பொழுதுள்ள உன் பார்வை, என் ஆக்மாவைச் சுவர்க்கத்தினின் 
றும் தள்ளாகிற்கப், பைசாசங்கள் அதைப் பிடித் துச்கொள்ளும், 

குளிர்ர் தவிட்டனையே ! என் கண்ணுட்டி ! உன் கற்பைப்போலும் 

குளிர்ந்துவிட்டனையே ! அந்தோ! கரகத்துக்கேதக்க பாதகப் புலை 

யனே நான் ! ஏ, பைசாசங்களே ! தெய்வீகமான இந்தக் காட்சியை 
நான் காணாத௨ண்ணம்,; என்னைச் சாட்டையாலடியுங்கள் ! என்னைச் 

காற்றிலே அங்குமிங்கும் பறத்துங்கள் ! எரியும் கந்தகத்தில் வெதுப் 

புக்கள் ; இரவாச்கினி நிறைந்த ஆழ்ந்த கசங்களில் என்னைச் குளிப் 
பாட்டும்கள் ! ஒ டெஸ்டிமோனா ! டெஸ்டிமோனா! இறந்தனையே! 
ஐயோ ! ஐயோ! ஐயோ! 

[லாடவிக்கோவும், மண்டானோவும், ஒரு நாற்காலியில் 

வைத்துக் தூக்கப்பட்டுக் காஸியோவும், இயாகோவைக் 

கைஇயாகக்கொண்டு உத்தியோகஸ்தர்களும், 

பிரவேசித்தல்.] 

லாடவி :--இர்த மஹா துர்ப்பாக்கியனான அ௮வசரக்காரன் எல் 

கேயிருக்கிறான் ? 

ஒதேல் :--௮து ஒஓதெல்லோவாயிருக்சவன் :--நான் இதோ இரு 

க்திறேன், 

லாடவி :--௮ர2 விஷப்பாம்பெங்கே? அந்தப் பாதகனை முன் 

னாற் சொண்டுவோருங்கள், 

ஒதேல் :--நான் அவன் பாதங்களை கோக்குகிறேன்,*-- அனால் 

அ கட்டுச்கதையே,---ரீயொரு பிசாசானால் என்னாலுன்னைச் கொல்ல 

மடியா, 
| இயாகோவைக் காயப்படூத்துகிறான். ] 

லாடவி :--அவரிடமிருந்து கத்தியைப் பிடுங்குங்கள், 

டஇயா:--ஐயா, இரத்தம் பெருகுகிறது; அனால் மாணகாய 
மில்லை. 
  

பைசாசத்தின் பாதங்கள், ஆ$ிமாடுகளின் குஎம்புகளைப்போல், இரு 

பிளவாயிருக்குமென்ற கொள்கையைக்குறித்து,
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ஒதெல் :--எனக்கதில் மனவருத்தமில்லை ; நீ ௨ யிரோடிருப்பதே 

என் விருப்பம்; ஏனெனில், என் அபிப்பிராயப்படி, இறப்பது அந் 

தீமே, 

லாடவி :--ஒரு காலத்தில் எவ்வளவோ உச் சமலைஞரயிருந்து 
இப்பொழுது ஒரு பாழான பாவியின் மோசவலையில் சிக்இயுள்ள, a, 

ஒதெல்லோ ! உன்னிடம் என் சொல்வது? 

ஒதேல:--ஏன், யாதேலும் சொல்லலாம் ; வேண்டுமாயின் ஒரு 

மானமுள்ள சொலைகாரனென்று கூறலாம் ; ஏனெனின், கான் செய்த 

செல்லாம் மானச்தின்பொருட்டேயன்றிட் பசைமையினாலன்று, 

லாடவி:--இந்தச் சண்டாளன் தன் சாப்பனையில் ஒரு பகுதி 

யை ஓப்புக்சொண்டிருக்கிறான் : நீரும் அவனுமாகச் கா௨ியோனைக் 
கொல்ல உத்தேத்தீர்களா? 

ஒதேல் அம், 

க॥ஸி:--பிரிய சேனாபதி! இதையேற்க கான் ஒன்றுஞ் செய்த 

இல்லையே, 

ஒதேல்:--நீ சொல்வதை நான் ஈம்பவே செய்கிறேன், உன் மன் 

ணிட்பையும் வேண்டுகறேன்.--என் அச்மாவையும் சரீரத்சையும் 

ஒருங்கு, ஏன், இவ்வாறு மோசவலைச்குள்ளாக்கனானென்று, ௮ச்த 

மனுஷப் பிசாசைக் கேளுங்கள், 

ஓயா :--என்னையொன்றும் கேட்கவேண்டாம்; உங்களுக்குத் 

தெரிர்தமட்ட்மே நீங்கள் தெரியக்கூடியதம் ; இதுமுதல் சான் வாய் 

இறந்து பேசேன். 

லாடவி:--என்ன ! கடவுளைப் பிரார்தீஇக்கக்கூடவா 

க்ரேஷி:--ஈத்இிரவசைசெய்சால் உன் வாய் இறக் தவிடும். 

ஒதேல:--சரிதான் ; 8 செய்வதே உச்சமம். 

லாடவி:--ஐயா! ஈடச்ச சங்க இகள் உமக்குச் தெரிமாசென்றெண் 

ணுகிறேன் : சொல்லு5ே றன் கேளும், கொலையுண்ட ராடரிகோவின் 

அக்இப்பையிலசப்பட்ட ஒரு கடிசம் இதோ இருக்கிறது ; இதோ மந் 

றொன்றிருக்றது : இவற்றில் ஒன்று, சாஸியோவை ராடரிகோ செ! 
லைசெய்யவேண்டியதைப்பற்றியது.
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ஒதேல :--௮டா, பாதகா ! 

. தாஸி மஹா மெளட்டியமான கொடும்பா தகனே ! 

லாடவி :--ஆன்றியும், இசோ வெகு மனஸ்தாபத்தோடு எழுதப் 

பட்ட மற்றொரு கடிசமிருக்கிறது ; இதுவும் அவன் அங்இப்பையி 

லேயே இருகச்தெடுக்கப்பட்டது ; இதை, ராடரிகோ, இந்சப் பாழான 

பாவிப் பயலுக்கு அனுப்ப உத்சேடுத் இருக் ததாகச் தோற்றுகறது ) இத 

னிடையில், இயாகோ நேரிற்சென்று, ௮வன் மனத்சைசத் இருப் கிசெய் 

துவிட்டான்போலும், 

ஒதேல் :--ஒ! இக்த காசகாரப்பாவி! காஹியோ, என் மனைவி 

கைக்குட்டை உனக்கெப்படிச் இடைச்சது ? 

காஸி:--து என் அறையிற் இடந்சது ; சன் மனக்கோளை 

நிறைவேற்றற்கேற்ற ஒரு குறிப்பான காரியச்தன்பொருட்டுத், சான் 

அசையங்கே போட்டுவைச்சசாக, அவனேயிப்பொழுது ஓப்புக்சொண் 
டான், 

ஒதேல :--ஓ! (நான்) மடையனே ! மடையனே ! மடையனே ! 

காஸி: அதுவுமன்றி, ராடரிகோ நிருபத்தில், காவற்உடத் 

இல் என்னை வரம்புகடந்து நடந் து கலகஞ்செய்யும்படி சன்னைத் தூண் 

டியசற்காச, இயாகோவை அவன் குற்றங்கூறவதும் கண்டிருக்கிறது ; 

அ.தனால்கான் என்னை வேலையிணின்றும் நீக்க சேோ்ச்சதூ : வெகுநேரம் 

செத்தாற்போற்டுடர்து, இப்பொழுது சற்று முன்னரே, இயாகோவே 

தன்னைக் காயப்பசெதினசாகவும், இயாகோயே தன்னைத் தூண்டின 

தாகவும் ௮வன் சொன்னான். 

லாடவி :--ரீர் இத அறையை நீங்க எம்முடன் போகல்வேண் 

டும் ; உம்முடைய ௮.இகாரமும் சேனாதிபத்தியமும் £ ரத்த! செய்தாய் 

விட்டது ;) சகாஸியோவே ஸைப்ரஸை ஆளுவார், இந்தப் புலையனுச் 

கோ,--£க்ூரம் உயிர் போய்விடாது, நெடுங்காலம் சடுமையாய் வாட் 

டவல்ல தந்திரமான சித்திரவதை ஏதேனும் புத்தி சாதுரியத்தால் 

செய்யச்கூடுமாயின், அதுவே அவனுக்குரிமை, உம்முடைய குற்றத் 

தின் தன்மையை வெ௰ிஸ் துரைத்தனத்தாருக்குத் தெரிவிக்கும்வரை 

யும் நீர் கடுங்காவலில் இருக்கவேண்டும். வாருக்கள், அழைத்துவா 
(HBS.
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ஒதேல் :--சற்றுப் பொறுங்கள்; நீங்கள் போகுமுன் இரண் 

டொரு வார்த்தை-துரைத்தனத்தாருக்கு நான் ஏதோ சிறிது சேவகம் 

செய்திருக்கிறேன், 39 அவர்களுக்குக் தெரியும் :--அசைப்பற்றி 

௮ இசமாய்ப் பேசவேண்டியதில்லை.--இந்த நிர்ப்பாக்கியமான சம்பவங் 

களை உங்கள் கிருபங்களில் விவரிக்குங்கால், கான் உள்ளபடியே என் 

னைப்பற்றிக் கூற, உங்களை வேண்டிக்கொள்கிறேன். ஒன்றையும் மழு 

க்கவேண்டாம், ஒன்றையும் க்ஷாச்தரத்துடன் வற்புறுதிதவும்வேண் 

டாம்: அவ்வாறு கூறப்புகன், நிகான அ௮றியோடின்றி, மட்டுக்குமிஞ் 

சிய காசல்கொண்டவளனுகவும் ; எளிதில் சமுசயப்படா சவனேயாயினும், 

பிறர் சூழ்ச்சித்திறச்சால் (சமுசயங்கொண்டபோது) தீராமனக்குழப்ப 

தேற்றவனாகவும்; தன் சாதியாரனைவரையும் விற்றாலும் ஈடாகா விலை 

மதிட்புயாக்த மு,ச்தொன்று தன்கையிலிருந்ததை, ஒரு மதிமீன மிலே 

ச்ச இர் தியனைப்போல,* தூர எறிஈ்து தொலைச் துவிட்டவனாகவும் ; 

உருகியிளகும் சுபாவம் இல்லாசவனேயாயினும், அராபிய விருக்ஷங்கள் 

மருந்துப் 6பிசினை” விரைக்துசொரிவதுபோல, துக்சத்தால் நெகிழர்த 

கண்களால் கண்ணீர்சொரிபவனாகவுமே, என்னைப்பற்றி நீங்கள் பேச 

ல்டேண்டும், இவ்வாறே கூறுங்கள் ; அன்றியும், இசையும் சொல்லுங் 

கள்,--அலப்பியில்1 ஒருநாள், துஷ்டனான தீலைப்பாகைத் தருக்க 

ஜொருவன், வெடிஸ்ஈகரத்சகானொருவனை அடித்து; (வெநிஸ்) SOI ES 

னத்சைப்பற்றி அவதூறாகப் பேசியபடொழுது, கான், அந்தச் துருக்க 

சாயைச் கழுத்தைப்பிடித்து, இம்மாதிரியாகச் குத்தினேன். 

| தன்னையே குத்திக்கோள்கிறான். ] 

லாடவி :--௮ந்தோ! ரத்தச்தோ முடிர்த முடிவே! 

ேஷி:--பேசியதெல்லாம் பாழாய்ப்போயிற்றே, 

ஒதேல் :--உன்னைக்கொல்லுமுன் முத்தமிட்டேன் :--இதைத்த 

விர வேறுவழியில்லை, [டெஸ்டிமோனாவின் மேல்விழுந்து] என்னை 
யும் மாய்த்துக்கொண்டு, ஒரு முத்தத்தோடே மடி௫றேன். | மரணம 

டைகீறன்.] 

ஆபிரிக்கா, அமெரிக்கா சண்டங்களின் பூர்வகுடி.களாசிய காகரீக 

மற்ற காட்டுமனிதர், 

1 ஒர் ஊர்,
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.... காணி:--அகர் சம்பீரகுணச்தை உச்தேசித்து, இவ்வாறு நேரு 

மென்றே அஞ்சினேன்; ஆனால் ௮வரிடம் ஆயுதமொன்றுமில்லையென்று 

லாட்வி :--[இயாகோவை நோக்கி] ஏ, மனவேதனையிலும், ப9 

யினும், கடலினும், கொடூரமான ஸ்பாற்ட* நாயே! இச௫்சப்படுக்கை 

மேலுள்ள பிராணச்சேசமான சும்மையைப்பார் ; இத உன் வேலையே ; 

பார்ப்பவர் கண்களுக்கு விஷம்போன்ற கண்ணராவியே இது; இதை 

மூடிமறையுங்கள்.--க்ரேஹவியானோ ! நீர் வீட்டிலிருர் து, மோரியரின் 

சொத்துக்களை யெல்லாம் கைக்கொள்ளும் ; நீரே பாச்இியஸ்தர்,--பிர 

புத. துவ ௮திபதி!1* எட்பொழு.து, எவ்விடத். து, எவ்விசமாக இர்டரக 

பாதசனைச் தண்டிக்கவேண்டுமென்பது, தங்கள் தீர்ப்புக்குள் அடக்கி 

யது; நன்று நிறைவேற்றுங்கள் ! நான் நேராகக் கப்பலேறிச் சென்று, 

துரைத்தனத்தாருக்கு இத் துயாமலிந்த செய்தியைத் துச்சமிகுந்த மனத் 
தோடு தெரிவிக்கிறேன். .. 

'வேளிப்போதல் 

௩ 

ச் 

4 
a 

  

்' ஸ்பாற்டா'' என்பது இரீல் தேசத்தின் மாகாணங்களில் ஒன்று, ௮௩ 

நாட்டார், வீரத்திற்கும், மனவன்மைஃகும், மெளனமாகவே காரியஞ் சாதிக்கும் 

திறமைக்கும், இரக்கமின்மைக்கும் பெயர்போனவர் ; அவர்களுக்குள்ள தூர்கி 

குணங்கள் அவனிடம் மிகுந்திருத்தல்பற்றி, இயாகோவை 'ல்பாற்ட நர. £ 

என்ரான், 

- காஸியோலை கோக,



குறிப்புரை 

கோ லெரிட்ஜு, மச்காலே முதலிய மேதாவியர் இலர், ஷேக் 

ஸ்பியரையே கவீந்திரராகவும், ௮வரியற்றிய நாடகங்களுள் * ஒதெல் 

லோ? வையே சரேஷ்டமானசாகவும் மதித்துரைச்சமை டக்க, இது 

காறும் பல பாஷைகளினும் இயற்றப்பட்டுள்ள மிகச் சறர்த இலக்க 
யங்களுள் இ5நாடகமொன்றென்பது நிச்சயமே, சொல்வன்மையி 

லும், உலக அநுபவஞான நுட்பத்திலும், இதினும் மேம்பட்ட? இல 
தென்றே கூறலாம். இத்தகைச் சறப்பினதேனும், இதன்சதை மிக்க 

மனவருத்தமானதாயும், இடையறாது துக்கசரமானதாயுமிருத்தல், இதற் 

கொரு பெருங்குறைவே. பொதுவாய்த் துன்பியல் நாடகங்களில், 
சிறிதும் விடிவு வெளிச்சமின்றி இவ்வாறு ஒரேபாழாகச் துயர்வாது 

மூடி. அ௮மிழ்த்துதல் நேராது, அன்றியும், விளையுந்துன்பம், முற்றி 

லும் அகியாயமாகவும் சகாதசாகவும் முசற்கண்தோத்றாது ; காட்கபாதி 

இரரது குணாகுணக்களுக்கும் வினை களுக்கும் ஏற்றபலனாகவே நாட 

கார்தம் காணப்படும். ஸ்இரீ விஷயச்தில் சக்க அராய்ச்சியின்றிக் 

கொள்ளப்படும் அசூயையின் இவிளையையும், விவாகங்களில் இயற்கை 

ப்பொருத்தமின்மையின் கேட்டையும் நிரூபிக்கும் இர்சாடகத்திலோ, 
அவ்வாறின்று, உண்மையாகவே இதன் முடிவு நீதியைச்சமுவினசோ, 

அசனினின்றும் வழுவினசோ என்பதையும்) ௮தையறியுமாறு முக் 

Gu பாத்திரங்களின் குணவொழுக்கங்களையும், சிறிதுட்புகுக்து 

ஆராய்வோம். 

ஒதேல்லோ :--மாடகத் தலைவனாகிய இலன், வெநிறில் உத்தி 
யோகமாக வந்திருக்கும் ஒரு மோரிய கிறிஸ்சவன், இவனைப் பிறகாட் 

டானாகச் குறித திருப்பது ஒரு கருத் துப்பற்றியே ; ஒருவனது சுபாவ 

நடையை நன்சறியவேண்டின், சுற்றுமூள்ள பிறரிணின்றம் யாசானும் 
ஒரு மூக்யெ விஷயத்தில் அவன் வித்தியாசமாகவிருப்பது மிகச் செள 
சரியமே. இக்கவி, தம் நாடச பாச்இிரருட் சிறந்சவரையெல்லாம், 
அரச வம்சச்சின.ராகவேனும், தணித்து வளர்ந்சவ.ராகவேனும், யாதா 

னுமோர் விசேஷ உள்ளநிகழ்ச்சி வயப்பட்டவராகவேனும் சுட்டி, மறி 
  

Mainly from the Rev. Dr. Miller’s lectures.
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றவரிணின்றும் பிரிதீ தவிடும் வழக்கம், இசன்பொருட்டே. ஜனாகர 

மான வெறிஸ்கசரச்தின் நடுவே, ஆபிரிக்க மோரியனான ஒதெல்லோ, 

பிறர் சகவாசமும் பழக்கமும் ௮.இிகமின்றிப் பெரும்பாலும் தனித்தே 

வ௫க்கிறான். அவன் ஜாஇச் குணமோ, உகீகிரமும், துணிவும், பொறு 

இயின்மையும் நிறைந்தது. உள்ள நிகழ்ச்சிசிளோ, பலமானவை : கோ 

பமா, சாபமோ, சந்தோஷமோ ஜனித்துவிடின், அவன் சன்வயமழி 

ந்து ஒழுகுபவனே, ஆயினும், இளம்பிராயந்தொட்டு அறுபவித்த பல 

கஷ்ட கிஷ்டரங்களின் பயணான மன எச்சரிக்கையாலும், இடையருத 

அப்பியாசக்காலும், இடடித்கத்சையும் மனவமைதியையும் உபகுணங் 

களாகப் பெற்றவன். எவ்வளவு பழக்கப்பட்ட குரங்கும சிலவமயங் 

களில் சன்னியற்கைச்குணத்சை வெளியிட்டுவிதெல்போல, எங்ஙன 

மாயினும் ௮வ௨ன் மனங்குழம்மிவிடின், உடனே அவன் சுபாவமுணர் 

சோன்றி ஆட்பெறுகின்றது. இளமை கழிர்ச௨னேயாயினும், டெஸ் 
டிமோனாவைச் காணும்வரை அவன் காதற்குட்டை உணர்ந்த இல்லை. 

₹ இருப்புக்சளைகளாற் கட்டொணாத நினைவுகளை, ஒரு பெண்ணின் 

மெல்லிய ரோமம் எளிஇற் கட்டிவிடும் '” என்று ஒரு ஆங்கில கவி 

கூறுகற்கேற்ப, முதற்கண் காதற் சூரிறைச்கவே, அவன் ஸஞாற்றும் 

அதன் வயப்பட்டுச் சன்னிறையழிந் துபோூறான். அவன், தன் ஞான. 

ஸ்காநத்தை மறுத்துத் துறந்து, சன் பாவவிமோசன பதவியைக் குறிக் 

கும் சின்னங்களையெல்லாம் ஒழிச்துவிடவேண்டுமிமணினும், அவன் 

ஆத்மா அவள் பாசத்தால் களையுண்டிருப்பதால், ௮வள் மனத்துக்குத் 

சோன்றியவாறெல்லாம், அவன. கி._மில்லாச மனகிலையை ஆக்கவோ, 

அழிக்கவோ, இஷ்டப்படி செய்யவோ, ஒரு தடையுமில்லை,” [89-ம் பச் 

சம்] என்று அவன் காதற்பெருக்கைப்பற்றி இயாகோ கூறுவது உண் 

மையே. தன் உபசேனளாபதி உத்தியோகச்துச்கு ஏற்றவனும் முறைப் 

படி. உரியவனுமாகய இயாகோவை விலக்கிக் காஸியோவுக்கு sa 

வுச்தியோகத்சைக் கொடுத்ததற்கு, டெஸ்டிமோனாவின்மேலுள்ள காத 

லும், அவ்விஷயமாகச் காஹியோ புரிந்த உதவியுமே காரணம், இயா 

கோ மோரியன்மேற்சகொண்ட பகைமைச்கு இதையே பிரதம காரண 

மாக்கி, மோரியன் நாசத்துக்கு துவஹஜாரோகணம்போலிசைச் சுட்டி 

யிருப்பது, சங்கவியின் நியாய நிரூபண நுண்ணறிவை விளக்குகன் 

றது. அதுவுமன்றி, காறியோ உடந்தையாயிருந்து தூதசென்றமை
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யையே, ஒதெல்லோ மனத்திற் சமூசயத்தையுண்டாக்க, இயாகோ 
துணைக்கருவியாசச் கொள்டூறான், 

உலகவாழக்கைக்குரிய சஷ்ட ஈஷ்டங்களில் நெறிதவருது நடக் 
கத் சற்பயிற்சிமட்டும் போதாது; கடமைமீசென் றறிர் தூ கைப்பிடி த்தலே 
நிலைத்ச ஊன்றுகோலாம். மோரியனுக்குச் சன்மான உணர்ச்சியும், 

அடக்கமும், ௮ரிது சேடிய தற்பயிற்சியுமிருச்சின்றன ; அனால், கட 

மைப்பற்று மிகச் முறைவே; ஆதலின், கொலை, தற்கொலை தூய 

அ.திபாசுகங்களுக்கு உள்ளாய்விடுஇருன். 

நல்லார் பொல்லா.ராசலும், பொல்லார் நல்லாராசலும், உலின் 

கண் படிப்படியாகவே நிகழும், உற்றுநோக்கின், ஒசெல்லோவின் 

குணத்தாழ்ச்சியின் ஒவ்வொரு படியையும் அறியலாம் : துரைத்தன 

விஷயத்தில் தான் காதற்பற்றைச் சாட்டிச் சாஷணியோவை உபசேனா 

டதியாக கியமித்துக்கொண்டதே முசற்படி ; சன் பிரயாண விருசத்சார் 

தங்களில், டெஸ்டிமோனாவின் மனத்தை இளக்கும்பொருட்டுப் பல 

விசமாய்க் சசைகட்டிப் பேசியதை இரண்டாம்படியாகக் கொள்ளலாம் ; 

பின்பு, யாவரும் தன்னிடம் உபேகைஷயாகவிருக்க Cade sare Sie, 

அன்பும் ஆசரவும் மரியாதையுமா கத் தன்னை நடத். இவர்ச ப்ரபான்வ;ி 

யோ பிரபுவை வஞ்டித்து gat ஒரேமகள் காதலைச் கரஙாய்க் கவர்ந்த 

துமன்றி, யோக்கியமாக நேரில் அவர் அதுமதியைப் பெருதூ, ௮றப 

as குறைவாலும் காதல் மிகுதியாலும் ௮வளே இணங்கினும் தான் 

தடுத்துப் புத்தி புகட்டுவது தன் கடமையாயிருக்க, ஈம்பின ஈண் 

பரை வஞ்சித்து அவளைத் திருட்டுத்தனமாசக் கடத்.இச் கலியாணஞ் 

செய்துகொள்கஇறான். இவ்வாறு கெறிபிறழ்க்சமையால், இயாகோவின் 

வஞ்சனை௨லையிற் இக்குண்டு, அவன் தர்திரங்களால் சீரா மனக்குழப்ப 
மூற்று, இயற்கையில் அமைந்த துர்க்குணங்களின்மேலீட்டால் HES 

இரத்தில் ராசமடைஇறான். தன் மனைவிமேற் சமுசயம் பிறந்தவுடன்) 

அவளிடத்து நிகழ்ந்தவற்றைக் கூறி உண்மையை அறிந் துசொள்ளாது, 

கை துவட்டி விஷயமாகப் பல பொய்கள் உரைத்துப் பயமுறுத்தி, அவ 

ளாசவே உண்மையுரைப்பசையும் சடுத்துப், பிறர் சம்பாஹிச்துக்கொ 

ண்டிருச்சையில் ஒளித்திருந்து கோச்சலாய இழிசெயலையுஞ் செய்கி 

ரான், முடிவில் கொலையும்புரிர்து தற்கொலையுஞ் செய்துகொள்விறான்.
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முதல் அங்கத்தில், இவன் ஆரிதில் தேடிய உபகுணங்சளாெ 

மனவமைதஇயும் அடக்சமூமே பீரகாசிச்சின்றன. இரண்டாவது அக்கம் 

தொடங்கு, முதற்கண் ௮.இி சந்தோஷமும் பின்பு ௮.இிதாபமும் உண் 

டாகி, இயற்கைக்குணங்களே மேலிட்டு ஆட்சுபெற்று, மஹா பாதக் 

களிற் புகுத்திவி௫ின்றன. ஆயினும், முடிவுவரையும், ௮வன் உயர் 

குணத்திற் சிறிது தங்குகன்றது : தன் குற்றங்கட்கு மரணதண்டனை 
யே தக்கதென்ற கருத்துக்கொண்டே பெரும்பாவமாகிய தற்கொலை 

யைச் செய்கிறான். இவ்வுணர்ச்சி மிகச் கொண்டாடச்சக்கதே. சானே 

குற்றவாளியும் கியாயாஇபதியுமாக ஈடர்துகொண்டதே பாலமாயிற்று, 

சுருக்கித்கூறின், ஒதெல்லோ, கம்பீர குணலைனாயினும், ௮நுபவ ஞா 

னத்தாலும் தற்பயிற்சியினாலும் பெறற்கரிய உபகுணங்களைப் பெற்றவ 

னாயினும், சாதாரணமான சல வேட்கைகளுக்குச் கஇரமம் சவறி இடப் 

கொதெத.இனாலும், கடமையை றிந்து கைப்பிடியாச இனாலும், ஒரு 
கொடிய வஞ்சகன் வலையிற் இக்க, முற்றிலும் சாசமடைகிறான். இக்ரா 

சம் ௮வன் குற்றங்களினாலேயே விளைகின்றது ; தினைத் துணைக் குற் 

2ம், உயர்குண சீலனாகயெ ௮.வன் விஷயத் இல், பனை ச் தணைச்சேட்டை 

விளைக்கின்றது, ஷேக்ஸ்பியர் கெகு கண்டிப்பான நீதிபோதகரேயன் 

DF, சுபாவ விரோதமாக ஒன்றுங் கூறுவதில்லை. 

டேஸ்டிமோன :--இவள், மனத் தூம்மையிலும் மென்குணங்களி 

லம் ஒப்புயாவற்றவள் ; இந்த அம்சச்தில் ஷேக்ஸ்பியர் நாடக பாத்தி 

ரகங்களில் இவள் உத்இருஷ்டமானவள். ஒருவிதச் சீர்கீகேடும் நேர்ந் 

,இிராவிடின், இவளும் மோரியனும் குறைவற்ற வாழ்வு வாழ்ந்திருப்பார் 

கள்: இவளோ மிகச் சார்சகுணத்தினள்;) மனைமாட்சிக்கேற்ற நற் 
குணங்கள் நிறைந்தவள் ; எளிதில் இணங்கும் மனஈயமுடையவள் ; 

அவனே, மனவுறுதியும், யுத்சப்பிரியமும், பீடிவாதமும் பொருக்இிய 

வன். ஆகவே, அவர்கள், ஒருவருக்கொருவர் மிக்க இயைபுடையவரே : 
அவள் மனத்தூய்மையாலும் நாணத்சாலும் ௮சுயொானவொன்றுமே 

அவளை அ௮ணுகுகிறதில்லை ; இயாகோவைத் தவிர்ச்து மற்றெல்லோ 

ரும் அவளுக்கு மரியாதைகாட்டிச் கவுரவஞ்செய்கின்றனர் ; காஹியோ 

வும், எமிலியாவும், ௮வள் பழக்கத்தினாலேயே மிக்க குணசிரேஷ்ட 

மூறுகென்றனர், ஆயினும் ௮வள் சர்வோத்தமியல்ல ; ௮வ்வண்ணமிரு 

ப்பின், இயாகோ, ௮வளை காசத்துச்குட்படுத் இியிருக்கமுடியாது, sa
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ளிடத்தில் குற்றமில்லயெணனினும், ஈடக்கையிற் பழுதுகளிருக்கின் 

றன. அவள் சணவனைப்போலவே, அவளுக்கும் கடமை நினைவு சிறி 
மில்லை, ௪ம் மனப்போக்கின்படியே அவர்கள் நடக்இருர்கள், நல்ல 

மனப்போக்கும் கூட நாசத்தில் முடியக்கூடுமென்பதை அ௮வள்விஷய 

தீதிற் காணலாம். எவ்வமயத்தில் எவ்விழைவு சன்மனத்தின் சண்ணுள 

தோ அதன் வயப்பட்டு ஒழுகுபவளேமன்றி, ௮வள், பிற விஷயங்களை 

யும் அலோசிச்துத், தன் கடமையின்னதென்றறிந்து, ஈடச்சவல்லவள்' 

அல்லள் : மோரியனை ௮வள் காதலித்சது சரெமமே; அனால் அக்காதல் 

பற்றிச் சன் சகப்பனை மற*திருக்கக்கூடாது, தன் மனத்திற் புதிசாயுதி 
தச எண்ணவயப்பட்டுத தன் கடமையை மாற்றும் மறந். துவிடுகிளுள் ; 

மோரியனைக் காணவும் அஞ்சுபவள்போல நடித்து, அவனுடன் கரர் 

தோடிச் தன் சுகப்பனை வஞ்ூக்கிறான்; அவர்மேல் அவளுக்குச் சிறி 
துமே இரச்கமில்லை ; அவர்விஷயத்தில் ௮.தாபத்சைக் காட்டும் ஒரு 

மொழியேனும் அவள் கூறிலள்; தன் பு.து மணாளனைப்பற்றிய எண்ண 

ங்களில் ஆழ்ந்து, மதிமயங்கி, மிக்க மனச்கொடுமையை வெளியிடுஇ 

ருள், பின் விளைவு எவ்வளவு பயங்கரமானது ! முதலில் சன் சந்தை 

யை வஞ்ூத்ததற்கும், யுத்தத்திற்குச் செல்லும் தன் கணவனைப் பின் 

பற்றியதற்கும், கைதுவட்டியைப்பற்றிப் (பயத்தால்) பொய்கூறியதற் 

கும், பின்பு சாஹியோவின் பொருட்டுப் பிடிவாசமாயும் மூடத்தனமா 

யும் மன்றாடியதற்கும், பின்பு தன்னை ஓசெல்லோ கொலைபுரிகையில் 

சன்னடக்கையின் தவறின்மையையும் நியாயத்தையும் எடுத் துச் காட் 

டாத, அறிவீனமாய்க் கூச்சலிட்டு உயிர்ப்பிச்சை வேண்டியதற்கும், 

முடிவில் (காதலால் தூண்டப்பட்டு) தெய்வச்சன்மைபொருந்இ;பதோர் 

பொய்யுளைத்ததற்கும், அவள் மனப்படி யொழுகும் ஒழுக்கமும், ஆலோ 

சனையின்மையுமே காரணம், யாவர்ச்கேனும் தீங்கிழைக்கும் எண்ணம் 
இல்லாச௨ளேயெனினும், சன் கடமையிதென்றறிந்து அதன்படி. யொ 

முகவேண்டுமென்ற அவாவின்மையால், சனக்கும் பிறர்க்கும் ாசமூல 

மாகசன்றனள். ஆலோசனையின்மையே ௮வளிடத் துப் பெருங்குறை, 

ங்லெ சவியாகய ஹூட் சொல்லியிருக்றெபடி, “தங்கு, ஆலோசனை 
யின்மையாலும், மன இளக்கமின்மையாலும் விளைகின்றது,” பிற தற் 

குணங்கள்பொருக் திய பலர், இச்குறையால், தீச்செயல்களை இபற்றித் 

இங்குறுகன்ானர்.
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டஓயாகோ :--இததணைச் குணச்சேடரும் உலகத்தில் உளரோ? 
ஆதியோ_ந்தம் இவணிடத் இல் நற்குணவாசனையே இல்லையே ! ஆயின், 

காம் காடகத்தைப் படிக்கும்பொழுத7 இவன் குணம் சுபாவ வீரோசமா 
கத் தோன்றுகிறதா * இயாகோவைப்போன்ற மணிசர் இவ்வுலில் மிக 

அருமையே ; ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களிலும் அவ்வாறே, இவன், ச் 

குணச்தில் இணையெதிரற்றவனே ; மானுஷகுணம் எவ்வளவு சாழ்வற் 

றிழியக்கூடுமென்பதை, ஷேக்ஸ்பியர், இவன் மூலியமாய்க் சாட்டினர் 

போலும், அவர் கூறியிருப்பது ௮அசாதாரணமேயன்றி, அசாச்தியமான 

தில்ல. தீக்குணத்தர் பெரும்பாலும் புத்.இியிற் இறந் தவரே : இயாகோ 

அ.திசமர்த்தன் ; யுத்ததர்இரக்களில் மிகச் தேர்ந்த வீரன் ; மனதைரிய 

மம் நிலைகலங்கா அமைஇ.பும் பொருச்.இியவன் ; மிக்க பொறுமையுடை 

யவன் ; சமயத்துக்கேற்ப இசைந்து ஈடக்கவல்லவன் ; இச்சவிருச்தி 

யைச் தவிர்த்து, மற்றவையெல்லாம் கொண்டாடத்தக்கனவே, கற்கக் 

தையொழிய ஏனையவெல்லாம் அமைந்துள்ள ஒருவன், உலகலாழ்க் 

கையில் என்னசதியை அடைவானென்பசைக் காட்டுெவசே ஸஷேக்ஸ்பி 

யர் நகோச்சம், இயாகோ, முதலில் காரியசித்தியடைகிறான் ) எல்லாம் 

இவன் எண்ணப்படியே நிறைவேறுவதுபோல் தோன்றுகின்றது : 

ஆனால், முடிவில் இடீரென நாசம்வந்து மூடிக்கொள்சின்றது, இல்ல: 

ளவு சமர்த்தன் இவ்விதமாச ஆகாசக்கோட்டை சட்டியதென்னை ? 

உண்மையில், இவனுக்கு ஈற்டிந்சையின்மை மாத்திரமன்று, நற்குணக் 

இல் நம்பீக்கையேயில்லை. காமவனைக் காணுமுன்னமே அவன் சன் 

மனச்சாகதியை முற்றும் தன்வயமாக்டி ௮டக்கிவிட்டான். டெஸ்டிமோ 
னாவின் கற்பில் அவனுக்கு நம்பிக்கையில்லை : எவ்விதத்திலும் சறஈ்ச 

உத்தமி, மூடப்பிள்ளைகளுக்குப் பாலூட்டவும் தயிர் மோர் விற்றுக் 

கணக்கு எழுசவுமே தக்சவளென்பது அவன் கொள்கை, வாழ்க்கைச் 

திறப்பும், உயர் பதவியும், பணமுமே ௮வன் மதித்து விரும்பும் பொரு 

ள்கள், அவ்விஷயச்தில், மோரியன் தன்னன்மைக்கு விரோதமாகச் 

சாஹஷியோவை உபசேனாபதியாக நியமித்துக்கொள்ளவே, இயாகோ 

பழிவாங்க நிச்சயிக்கிறான், இக்காரணம் ௮வன் கோபத்தை மு;தலிற் 

சளெப்பியது ; பின்பு அவன் தீச்சந்தையே மேலிட்டு வேண்டியவற்றை 

sows. ger விஷயத்திற் சிறிதும் சம்பந்தப்படாதவரும் தான் 

ழிவாக்குகையாற் சேதமுறுவரென்பதைப்பற்றி அவன் சிறிதும் எண்
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ணவில்லை. தஇிங்கிழைப்பசே அவணுக்கு ஆரர்சமாய்விடுகிறத ; பிறர் 
துன்பங்களைக் கண்டு ௮வன் மனங்களிக்கிறான் ; தன் சாமர்த்தியச்தைத் 

தானே வியந்து மடுழ்கிரான் ; பிறர்க்குறும் துன்பத்தைக் கண்டு தான 

டையும் களிப்பில், பழிவாங்கும் எண்ணங்கஉூட க்கிரம் மறக்கப்படு 
வதமன்றித் சன் கைகளினாலேயே தன் மனைவியைக் கொலைசெய் 

யும்படி ஒசேல்லோவைசத் தாண்வெதில் சக்தோஷச்தையடைஇருன், 

காஸியோ காயமுற்ற விஷயச்தில் பியான்காவும் சம்பக்தப்பட்டவ 
ளாக அவன் அறநுமானப்பட்டுக் கூறியதற்குக், கெட்ட குறம்புத் 

தனமும், குற்றமொன்றுஞ் செய்யாச ஒரு அசட்டுப் பெண்பிள்ளை 
யை ஹிம்சைசெய்வதனால் தான் அடையும் சந்சோஷமுமே காரணம், 

பழிவாங்கும் ஆசையால் தூண்டப்பட்ட இயன், வெகு சீக்கிரத்தில் 

திங்கிழைப்பசையே ஆஅகந்தமாகச்கொண்டு, ௮ல் அளப்பரிய மகிழ்ச் 

சியடைஇருன், சன்னெண்ணம் நிறைவேறிய சந்தோஷத்தினால், தன் 

வஞ்சனைகளில் ஒரு பகுதியை வெளியிட்டு, மிகுகியைப் பீறர் கண்டு 
பிடிச்கமுடியாது தத்தளிச்துக் தயங்குவதைப் பார்த்துத் தான் களிக்க 

விரும்பியே, பின்பு மெளனமாயிருந்துவிடுகிறான், இவன் அனாவசியக 

மாக ஒரு பொய்யுமுரைப்பதில்லை, நன்மை தீமையென்ற வித்தியாசம் 

பார்ச்காச இவனுக்கு வாய்ச்ச அதிதீவிர பு.ச௫), குரக்கென்கைப்பட்ட 

தார் கூரிய கச்தியாய்விடுகஅிறது, இவன் மிகச் செட்டவன் ; அகவே, 

முற்றிலும் தெளர்ப்பாக்கெயனே, 

காஸியோ :--காஹியோலின் யுத்த சாமர்தீதியசதைக் குறித்து 

இயாகோ கூறியது பெரும்பாலும் உண்மையே, அவன் பிறர் மெய்ச்ச 

நியாயமோதிச் திரிபவனாதலின், குணவிழுமை வாய்ந்திலன், அவன் 

பிறர்பேச்சுக்கு எளிதில் இணங்குபவன் ; அ.திகமாய்ச், சா துரியமாமப் 

பேசுபவன்; பிறரால் மதிக்கப்பெற்றவனல்லன், அற்பன் ; இவணிட 

தீதில் யாரும் மட்டுமரியாதையின்றி ஈடச்கிறார்கள்; மதுபானத்தால் 

இவன் ளை எளிதில் கலங்கிவிடுகிற த; சிறுபிள்ளேச்சனச்தால் ஒரு 

தர்த்தையின் சம்பந்தம் ஏற்படுகிறது, ஆயினும், இவன்பால் வியக் 

கத்தக்க லெ ஈற்குணங்களுள : டெஸ்டிமோனாவை இவன் பூஜ்யதை 

செய்வதே இவன் உயர்குணத்தை விளக்குகிறது ; தான் குடித்து வெ 

திகொண்டதற்கு இவன் மனக்லேசமடைவதும், தன் கு ந்றத்துச்சாச



192 ஒதெல்லோ நாடக குறிப்புரை. 

மனம்வருச்தி அசன்பொருட்டு சேர்ர்த தண்டனை சச்கதேயென்றுணா 

வதும், நற்குணங்களே ; ஆயினும், இயாகோ சல மொழிகள் கூறவே, 

சுபாவமான ஆற்பசத்சனமேலீட்டால் தன் குற்றத்சையெல்லாம் மறந்து 

விடுகிறான், மோரியனுக்காகப் பரிதாபப்பட்டு, அவன் மேலான குணய் 

களைப் புகழ்வதும், இவன் உயாகுணத்தை விளக்குடன் ற.த, | 

ப்ரபான்்ஷீயோ :--இவர் மிக்ச அன்புள்ள தந்தையே; ஆயின், 

அகம்பாவக்காரர்; ஒருவரிழைத்ச சீங்கை மறப்பதுமில்லை, மன்னிப் 

பதுமில்லை ; ஆதலின், தாமும் கேடுற்றுப் பிறரையும் கெடுக்கரூர், 

எமிவியா :--இவள் ஒரு சாதாரணப் பெண்பிள்ளை ; மேன்மை 
யான குணங்கள் இல்லாதவள் ; உலகவழக்கசசை அறுசரித்து ஒழுகு 

பவள். டெஸ்டிமோனாவின் சேர்க்கைவாசனையால், இவள், வரவர 

குணூசேஷ்டம் அடைந்து, உற்ற சமயத்தில் சிறி. தம தன்னயம் ௧௬ 

தாது உண்மையை அஞ்சாமல் உரைத்துப் பெருந்தன்மையாக இறச் 
இருள். 

ராடரிகோ:--இவனும் ஒரு சாதாண மணிதனே; இயாகோ 

வின் சசகவாசசோஷத்தால் முற்றிலும் சீர்குலைந்து இழிவாய் மடிகிறான், 

சுநக்கீக்கூறுமிடத்து, இச்துன்பியல் நாடகம், உலகத்தில் 

வாழ்க்கைப்பேற்றை அடைதற்குக் கடமைப்பற்றும், இடையறா நல் 

லொழுக்கமும், ஆழ்ர்த ஆலோசனையின் விளைவான நிதான அறிவும், 
மனவுறுதியும், ௮டக்கமும், இன்றியமையாத கருவிகள் என்ற உண் 

மையை நஈன்குதீட்டியசோர் சிற்த சித்திரம்போல விளங்குகின்றது. 

வேண்டுமென்றின்றியே ஒரணுவளவே கெறிசவறிய ஒழுக்கமும், முழு 

சாசச்தை விளைக்கக்கூடும். 

  

Printed at the M. HE, Publishing House, Mount Road, Madras, 1902.



EXTRACTS OF SOME OPINIONS 
ON 

“PADMAVATI CHARITRAM.” 
Oe 

The late Sir K. Seshadri Iyer, K, C. S. I:—“It 
sives me much pleasure to go through it.” 

Justice Sir S. Subramania Iyer, C. I. E :—‘ The 
interesting Tamil Novel.” 

The Hon'ble Mr. P. Comaraswamy (Colombo) :— 
“T have read it with great pleasure... . A book which is gc 
interesting.” 

Mr. K. C. Kumarakula Singh Mudaliar Cey- 
lon):—" Lhave read it with much interest...The story is in- 
structive and well constructed.” 

Mr. B. W. Sennatha Raja (Colombo) :—"... Life-like 

and highly intevesting...The language is simple, the style clear 

and terse, the tone of morality clevated...” 

“The Awakened India ” :--'‘ Padmavati Charitram 
is entitled to a decent position not only among Tamil Novels 

that have yet appeared, but also among English ones of the 

same kind...Plot and characterisation must be pronounced a 
success. The situations are generally well chosen...The style 

is usually dignificd and free from pedantry...No diffuseness or 

languor and some of the descriptions are done with great skill... 
On the whole we have no hesitation In pronouncing it a decided 
success and no reader will grudge to spend a few pleasant and 

profitable hours over it.” 

‘The Ceylon Independent,” Colombo :—‘ Perhaps 
the first Tamil contribution towards high class vernacular 
fiction in Tamil India...The first Tamil Novel thoroughly 

modern in its nature...Even the style is modern, for it is not
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the Tamil of the Great Masters, nor colloquial either. It is a 
style for the million...The story is interesting, instructive, well 

told in good language and tastefully presented. 

“The Arya Bala Bodini ” :—‘ The book is excellent 
Tamil, the plot has been very intelligently conceived.” 

“Gnana Bodini”:—“The style is simple. We 
heartily recommend the novel.” 

ஆரிய ஜனப்பீரியன் '”:--6 பிராமணகுடும்ப விவகாரக்களை 

ஈன்கு உணர்ச்துவதாயிருக்கின்ற த.” 

* வலோகோபகாரி ”:--:' இர் நூலைச்செய்து சமிழ்ப்பாஷையைப் 

பெருமைப்படுத் தின விஷயம்,” 

“ Morning Star,” Jaffna :-- விசேஷமாய் பிராமணகுடு 
ம்ப விவகாரங்களை ஈன்குணர்த்துவது,” 

“Hindu தற,” ரீவி :--4 வாடிக்க மிகவும் உத 
மானது,” 

“ ஸஜஜன பத்தீரிகா ” ;--* இப்புத்தகம் மிசச்றந்த அலங்கா 

மாய், ௮கே௧ பழமொழிகளை மாலையாக அணிந்து, லெ மதுரமான 

காவியங்களை உள்ளடக்கி திருஷ்டாந்சமாகச் காட்டி, ..சிறுவர் இறு 

மிசளுக்கு எளிதிற் படி.தீதறியும்படியான தமிழ் நடையிலுசே து." 

Note:—This and the other Tamil novels advertised in the 

next sheet are descriptive of native life in South India and 

-have been written after the best English models with a view 

fo furnish healthy and instructive ‘light literature’ for home 
reading.



புத்தக விளம்பாம் 

  

பின்வரும் தமிழ்ப் புத்தகங்கள் கற்ரோரும் மற்றோ 

ரும் படி.தீதுக் களிக்கத்தக்க எளிய தமிழ் ஈடையில் 

(2-77-77-ஸ்ரீ, HY. LOT SOD) OU ILI TT OW 

இயற்றப்பட்டவை. 
ரூ.௮, பை 

பத்மாவதி சரித்திரம். ஒரு தமிழ்காட்டுக்கதை, 
முதற்பாகம், முதற்பதப்புச் செலவாய் விட் 

டது. இரண்டாம் பதிப்பு அச்சிலிருக்கிறது, 
சீக்கிரம் வெளியாகும், விலை, ..., .. 012 0 

ழே. மஹே. இரண்டாம் பாகம் .. 012 0 
ழே. ழே. இரண்டு பாகங்களும் சேர் 

தீது காலிகோ பைண்டு செய்யப்பட்டது.... ] 8 0 

விஜயமார்த்தாண்டம். -ஒரு தமிழ் ₹நரவல்.' 
வெகு அற்புகமானசுதை (47 சலிருக்கிறத) 012 0 

ஷே ழே காலிகோ பைண்டு ட 1 2 0 

முத்தி மீனாக்ஷி, ஒரு பிராமணப்பெண் சுவ 

சரிதை (அச்சிலிருக்கிற.து) bees . O 8 O 

ஷேக்ஸ்பிசர் நாடகங்கள்.--1. ஒதெல்லோ என்ற 
வெகிஸ் மோரியன், இச்சிறஈத நாடகம், 
ஷேக்ஸ்பியர் சரித்திரம், பொதுப்பாயிரம், 
குறிப்புரை, வியாக்கியானங்களுடன் எளிய 
தமிழ் நடையில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டி 
ருக்கிறது, ஷேக்ஸ்பியர் மகா கவியின் பட 
மும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது 1 0 0 

ஷூ காலிகோபைண்டு .,, ப .. 1 6 0 

இப்புத்தகங்களை, சென்னை இருவல்லிச்கேணி, னி 
வாஸ, வரதாகாரியார் ௮ண்டு கம்பெனி, அல்லது, ஜி. ஏ. 

நடேசன் அண்டு கம்பெனி, எஸ்ப்ளகேடு, என்ற புஸ்தக 
வியாபாரிகளிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்,



TAMIL PROSE WORKS 
By A. MADHAVIAH, B. A. 

I. Papmavat: Cuarrrram.—A story of the Tamil 

country. Part I. (first-edition out of stock; second 
edition in the Press and will be out very shortly). 

Price 012 0 

I. (a) Do. Do. Part Il . O12 0 

Do. Do. Both parts bound 

together incloth ... ©°© .. 1 80 

IT, VisayaMartHanpamM.—A Tamil Novel 0 12 0 

Do. Cloth bound _,,., wo 1 2 0 

Ill. Muraumerenaxspy.—The  <Auto- 

biography of a Brahmin girl... 0 8 9 

IV. SHAKESPEARE FoR Tami Homers, J. Othello: 

The Moor of Venice—with a life of the poet, 
Notes, Commentaries, &c., in easy Tamil prose, 

with a portrait of Shakespeare . 1 0 0 

Do. Cloth bound... . Ll 6 0 

Nos. II and II] in the Press and will be out 
shortly. 

Apply to 
Messrs. Srinivasa, Varadachani & Co., ‘I'riplicane, 

or 
G. A. Natesan & Co., Esplanade, Madras.




