


a. 

போங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்குக. 

சோமியோ ஜுடுலிய கீ 
  

[ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் நாடகக்கை த்ச் சேய்யுள் ] 

இஃது 

ஆனைமலை [ மீமத் 

A, Kt, ப்ரீ நிவா x மேதலியா rw 

இயற்றப் Be xb wy 

அஸர மாணவர் Ort spss 1 ர ரச்தர அக்கிராசனாஇபஇியும் 
நச்சினார்க்கினியர் ஞாபகச் ரன்ன ஸ்தாபகரும் 

॥துரைக் தமிழ்ச்சங்கப் பரிஷாதிகாரிகளுள்ளும் நீர்வாகஈ ப 
யோ நள்ளும் ஒருவருமான 

கமிழ்ப் பண்டிதர் பீம் 

மஃகோபா லகிருஷ்வாணய - வர்களுக்கு 
அவர்களது தமிழ்த்தோண்டை வியந்து 

தம் குருவாகப் பாவித்து 

சமர்ப்பிச்சப் பெற்ற து. 

பப்துரை : 

தமிழ்ச்சங்க ops BOs ran. 

விலை அணா 8. 
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இணர் பபப wa a



D> Momip யுரை. 

எந்நாளும் உளதமிழும் ஆங்கிலமும் 
வல்லவண் என் றேவரும் டோற்றும் 

மண்னாவாண் நீயேனவும் எனதளத்துக் 

குருேனவும் மணத்தில் எண்ணி 

இகநா*ஈ நிணக்குரிபை. சேய்கின் றேன்; 
இதனைமகிழ்க் தேற்றல் பேண்டும்; 

நண்வை லோர்புகழ் ம, கோபால 

ஒருஷ்ணன் எனும் நாவ லோனே!



Peejace, 

“ Shakespeare, ? said Ben Jonson, “ is of no age, but for all 
time. * We may say he is of no country, but belongs to the 
Whole world. His genius has been recognised by all the nations 
of Europe and America and they vie with one another in their 
appreciation and worship of that master dramatist and poet. His 
works have been translated into all the languages that could boast 
ofa literature. It is but proper that the ‘Tamil language posses- 
Sing a rich past, should make Shakespeare its own and any attempt 
which tends to increase the knowledge of Shakespeare amongst 
the Tamil speaking public is worthy of praise and encouragement, 

SJhe present book is the story of Shakespeare’s ‘Romeo and 
Juliet? told in Tamil verse. The dictuw that “Translators are trai- 
tors? does not hold good in this case. The author has uot lost any 
of the manifold beauties of the original; but has given them an 
expression quite as pleasing as in Shakespeare. The translator 
has taken care to see that the story is perfectly understood by the 
public in all its aspects. 

“Romeo and Juliet’ is a story of Italy and it would be difficult 
for the Indian to grasp fully the sentimtents and ideas of the west. 
The present writer by introducing ideas and sentiments belonging 
peculiarly to his readers, has made the uarrative highly interesting. 
Thus for instance, the idea that the wife should not live apart from 
her husband, that she should partake of the joys and sorrows of 
her husband wherever he might be, is particularly Indian, and the 
author by making his Juliet, give expression to these sentiments 
has brought her near to us as Sita and Damayanti. Such an adapta- 
tion is not to be considered a fault. Besides the interesting story 
this book is readable for the language in which it is written. As 
easy Tamil style varying its quality in accordance with the Varying 
situations, it expresses completsly the proper passions, thoughts, 
ideas and feelings"of the varions characters. The story moves on 
easily without any let. It can be asserted without any doubt that 

the reader is profited on account of the perusal of this book.
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Jt is necessary to say here a few words about the story, a few 
remarks about the characters of the play. ‘Romeo and Juliet? is 
atragedy. It arises not on account of the impetuous passion of 

Romeo and Juliet. The cause lies deeper. It is the hatred bet- 

ween the Capulets and the Montagues that brings abont the death 

of the lovers. The enmity of the two houses hangs overshadowing 

the fate of Romeo and Juliet. By a fatality not to be withstood 

Romeo is hurried on, even against his disinclination to draw on 

Tybalt and kill him. ‘The rest’ follow as inevitable consequences* 

Over the graves of their dangliter and sou, the Capulets and the 

Montagnes are reconciled aud pence ix once more restored in 

Verona. 

Sie Author of the following pages, is a young man full of 

enthusiasin for the enriching of ‘Tamil literature, for raising the 

Tamil language to its former glory aud bringing under its domian 
the brilhant literatures of other countries. Surely he has touched 

upon a quarry which would pay hin amply for lus pains and whieh 

would inake pleasing, lis libours. May we piously wish that he 

would be able in time to come, to give us as pleasing versious of 

the other plays of Shakespeare as this ‘Romeo and Juliet.’ 

National College, 

Prichinopoly. ஓ: Krishna Jyer, B. A, 
சவனல ்வளை 

OPINIONS. 

  

These are times when the market is flooded over one thousand 
books in the Vernaculars of the Presidency have been published 
during the 8rd quarter of the year 1919—with books good, bad 
and indifferent. One cannot in justice say that this the maiden 
attempt of the author with it promise for the future, comes nnder 
the latter categories, Simplicity of style is its outstanding feature. 
Tam of opinion that it is eminently suited as a Text-Book in the 
Secondary School classes. 

Ananialai | 
13th 811, ise. { A A, Rangaram M.A. 

கைவ வளைவான.



a. 

போங்தம் மங்களம் எங்தம் தங்தக. 

மூகவுரை, 

G) து ய்விகப் புலவர்கள் யாங்குத் தோன்றினும், அவர்கள் இயற் 
றியருளிய அரிய நூல்ஈள் கானிலத்தார் யாவர்க்குமே சொக்தமான 
வையாகும்: ஈமது பரதகண்டம், “வள்ளுவன் தனை உலூனுக்கே 
தீந்து வான்புகம் கொண்ட தமிழ்நாடு” ஏன்று போழ்றப்படுவதுபோல், 
இக்கிலாக்தும், “ஷேக்ஸ்பியர் தன்னைச் செகத்தினுக்சே தீந்து செய்ய 
புசகழ்கொண்ட மேனாடு” எனப் போற்றத்தச்க தொன்னும். “மேட் 
டுக் காளிதாஸன் £ எனத்தகும் ஷேக்ஸ்பியர் இயற்றிய ULF Li WEG 
ue urmegzehen Sor Porm sw, sou gon அடங்யெ கதை 
நிகழ்ச்சி மனோபாவ விளக்கம் மறதலிய பொருட் பொாலிவா Mn, எவை 
படக்கூறல் விளங்க வைத்தல் முதலிய பரு ஈயங்களாலும கலை வல் 
லோரால் மிகவும் பாராட்டபபெற்று வருகின்றன. தமிழ்மக்களும் 
௮ம் மகாகவியின் மூல்களைத் தம் தாயமமொழியில் ௮றிக்து பரிழ்வது 
அவசியமே யாகும். 

  

இப்பொழுது வெளியாஇயுள்ள Dior, ஷேக்ஸ்பியர் நாடகக் 
களுள் ஒன் (ip ear “ComAGung Qavdius” BT BI LI od கமிழ்மொழிபெயர்ப் 
பாகும். இது ஆதிகவியின் முறைப்படி காடக ரநேபமாக எழுதப்படா 
மல் விருத்தப்பாக்களாக எழுதப்பட்டுள்ள போதிலும், (தல் நூலின் சுவை முற்றும் கொண்டு விளக்குகின்றது மிச்ச இனிய எளிய நடை யில 310 விருத்தப் பாக்களில் (மடிந்த ஒரு தாலாஈ வெளிவக்துள்ள இதனைத் தமிழ் வர்க... தெரிந்த எவரும் அவலுடன் பெற்று இண புற்று, ஷேஸ்பிபரின் சாதூாயத்தையும் நூலின் மேன்மையையும் அதுபவித்து ஆஈந்தருறுவர் என்பது இண்ணம். 

| இக்காலத்தில் பிறபாலைகளிலிருக்அ,-- அ திலும் ரரஜபாலையா Bu) ஆக்லைத்திலிருக அ நூல்களும் கரு SMES om தமிழிலும் புகுவது இயற்கையே, யினும் upon ps gS புகுச்துவோர், அவம் றைத் தமிழ மணக்கமழ அமைத்தலே தகுதி உடைக்தாம். இப்புதிய செய்யுள் ராலும் இக்கெறியினையே பற்றிய தென்பது இதளைவாஇப் போர்க்கு நன்கு விளக்கும், இர்நாலாசிரியர் உவமை, தீம்குறிப்பேற் 2ம், நீதிபோதனை ஆதியவற்றைத் தமிழ்மாபுக் கேற்ப, ஏற்றவிடத்து அமைத்துக்கொண்டு, தீமிழ்க்சசவிய நூல்-.ளின் ஈடையைப் பெரும் பாலும் தழுவி இதை இயற்றியுள்ளார். காலதேச வர்த்தமானக்கட் சே.றப, இவர் தம் வழி நூலிற் செய்துள்ள மாறுதல்கள் தமிழ் மக்கட் கும் பண்டிதர்கட்கும மகிழ்வே விளைப்பனவாகும், ௨ தாசணமாக, மனைவி கணவனை விட்டுடபிரியா ௮, அவன் செல்லுமிடமெல்லாம் சென்று, அவனது சு துக்சங்களை அனுபவித்தல் முதலியன, ஈம் நாட் 0 கொள்கையும் வழக்கமுமேயன்றி மேத்குத் திசையாருடையன



Vi 

வல்லவே, நமத இத்தகைய அசார அபிப்பிராயங்களை ஈம் புலவர் 
ஜுூலியத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி, சரித்திரச் சுவையை ஈன்கனுப 
விக்கு மா.று செய்தமை பாராட்டத் த்க்கதொன் மன்றோ ? 

காதலன் காதலிசளின் மெய்யன்பு, நீண்டகாலமாக மூண்ட 
கூலப்பகையின் கொடுமை, முதலியன விரித்துக் கூறப்பட்டுள்ள இக் 

ம ௪ . » க ரு க ட ட் ௩ pT லைப் LLY LM IOUT OT BUILD, பா ர்னே இதும் பொய்யெனவே அறக்த 

பட்டினத்தடிகள்" ஓ.ரஈசல் கூறிய 
ஏரன்செய லாவதி யாதொன்றும் இல்லை. இனிச் தெய்வ2ம/ 
உன்செய லேயென் அுணபப்பெற் றேன். இந்த ஊன்எடுத்த 
பின்செய்த தீவிர யாதொன்.மும் இல்லை. பிறப்பதற்கு 
முன்செய்த தீர்னை யோஇகம்க னேவக்து மூண்டதுவே?! 

என்ற இருவா தக்கை கினையாஇர ரர், 

இதனை இயத்றியோர், தமிழில் மிச்ச அபிமானமும், ஒழுங்கான 

தேர்ச்சியும், தெளிவான ஈடை ற் செம்பாகமாகச் செய்யுள் இயற்றும் 

வன்மையும் படைக்கவர் பன்பகற்கு *வியவேகோதயம்” முதலிய 
தமிழ்ப் பத்திரிகைஈட் கு இவர் செய்துவர்துள்ள விஷய தானங்களை 
போதிய சரன்முகும். 

இல்வினிய ரால், நீண்டகாலம் மதுரைக்காலேஜில் தமிழ்ப்பண் 
டி.கராசுநிலலி, இப்பொழு ௫ திரிசிரடரம் நேஷனல் காலேஜில் தமிழ்ப் 
போதசசாக மிளிர்பவரும், மதலை ர,த்கமிழ்ச்சங்கப் பரீக்ஷ£ இகாரிகளுள் 

ளும் கிர்வா௫களுள்ளும் ஒருவரும், மதுரை மாணவர் செந்தமிழ்ச்சங் 
கத்தின் நிரக்தா MEAD TE 6 Bs Guzen, காம் இயந்றிப் பிரசித்திபெற்ற 

பல நால்ாளாலும் நடக்கிய பக்௫ரிகைசளாலும் பிரசங்கல்களாலும் 
தற்காலத்தில் தமிழ்ச் ஈலைவிரித் து விளக்கும் ஒண்மஇயாளரும்,எமதரிய 

நண்பருமான :9ரம்மபஜீ ம. கோபாலகிருஷ்ணையர் அவர்களுக்குச் சமாப் 
பிக்கப்பட்டிருப்பதறிந் த அசமிக ம௫ழ்கின்றேன். 

படிப்போர் மனம் பமுதுருவண்ணம் எழுதப்பட்டுள்ள இக்தால் 
“டடச்ஸ்ட்-புக் கமிட்டி” யாரால் *கலாசாலைசட்கேற்ற பாடபுத்தகல் 

« ° D ம . . உ ௪ . ‘ ° @ . 3 

களுள் ஒன்று” என ௮ங்கேரிக்கப்படும் என்.றும், 'டிரெயினிக்ஸ்கூல் 
௮இகாரிகள், *சர்வகலாசாலை'யர், 'ஸ்கூல்பைனல் Curio, முதலி 

யோர் இதனை கானா வகுப்புச்களுக்கும் பாடபுத்தசமாகவிதித் அ, அக்கி 
யோர்க்கு ஊக்கம் அளிப்பார்கள் என்றும் விரும்பி எதிர்பார்க்ேன், 

இக்கனம், 

குணம்] வே. ருத்.தூஸாமி ur M.A., LT. 
8-2-20. | | பாடசாலைகளின் உப-பரிசோதகர், 

 



டே 

ஆக்கியோன் மூன்னுரை, 

  

குநிழ் கோழியில் எண்ணிறக்ச கெய்யுள் நூல்கள் இருச்ச, இந்நூ 
லுக்சென்னே.அவ௫யம் ? இத் சகைய gro இயற்றல், நலம் தரா வியாத்ச 

வேலை? நகை தீரும்) மிசையே ஆகும்”எனச் லஅரிவில் மிச்சார் எண்ணுதல் 

கூடும்.1“இச்சால இல் வசன நூல்கள் நிகுதியும் சேவை? என்று கற்புறுத் 
தும் நன்னோக்கச்துடன் அஃர்கள் இங்ஙனம் சுரு துவசாயின், அவர்கள் 
5ல்லெண்ணம் ஒரு விசத்தில் ௮௨ கீகரிச்சுச் சச்-சேயாம், தங்ஙன மின் 
நிச் “சசல லக்ஷணங்களும் பரிபூணமாக அமைந்த பண்டைச்செய்யுள் 
ல்கள் பல இருப்ப, இப்புன் னூல் எதற்கோ 1? என்பார்க்கு, முன்பு என் 
போன்ருன் ஒருவன் ஒட்டக்கூத்சர்க்குச் கூறியகாகச் சொல்லும் 

“கோக்கண்டு மன்னர் குரைசடல் புக்ல; கோசாதப் 
பூச்சண்ி சொட்டியும் பூவா தொழிக்தில? 

என்ற கட்ியரையை ௮2 வணச்சச்துடன் நினை ப்பூட்டுவேன். அன்றியும் 
“சானேபின்னிய தாழம்பாயிற் படுப்பவனுக்குள்ள ஆனக்தம், பிறர் சேடி 
அளித்த சர்சக் கட்டிலில், பட்டு மெத்தையில் படுப்பவனுச் குண்டாகும் 
ஆனகந்சத்தினும் அதிகமே? என்பசை அனுபவசாலிகள் அறியாஇரார் என் 
றும் அறிவிப்பேண். கித்க 

போதய சமிழறிவும் தூலாராய்ச்சியும் இல்லேன் எனினும், யான், 
பசமார்ச்கும் எளிதிற் பொருள்விளங்கும் இனிய சறிழ் ஈடையில் சவி இயத் 
Pu upg அர்வமீச் கொண்டே இஃ? சழுகினேனன்றி என் கல்விச்இற 
மையை வெரரிப்படுத்ச விரும்பி Deed gp HC ae oor NCO om. விருத்தப் 
பாவில் வெளிவந்துள்ள இச் இறு நூல் **மனட்டுக் காளிதாசன்? எனச் 
தகும் ஷேகஸ்பியர் மசாஃவி இயற்றிய “மோமியோ ஐூலியத்? என்னும் 
நாடசச் கசையேயாகும், இதனை, யான், என் wing Val mea pu மூ. சனூற் 
கருச்சையும் வழிதூற் ஈருச்தையும் சிழுஸி, வா௫க்கும் யாவரும் அதிசவி 
யாய ஷேக்ஸ்பியரின் மதி அட்பதிைையும காதுரியச்சையும் ஒருவாறு 
சுண்டு ௨ வக்குமாறு எமுச மூயன்றுள்ளேன, 

சேவலம் எற்றணில்கள், முன்பு ஸரீராமனது இரு, ச்சொண்டு கருதி, 
சேஅு பர் தனம் கெய்கள ௪, அப்பிரானும் அவனது மெய்யடியார்களும் மா 
beh AGES BOM lM ew guna, சிறியேன், உள்ளபடியே சரிழார்வம் 
ஒன்தே கருதி இயற்றியுள்ள இச்சரிழ் தூலைச் சரிழ்ச்ெெெய்வமும் அசற்குச் 
சொண்டு பூண்டு ஒழுகும் ஈல்லோரும் ஏற்று, என்னை மேன்மேலும் ஈலம் 
பெற இ£ர்வதித் தருளுமாறு வேண்டின் றேன், 

| சீன அறியாமை, அஜாச்செதசை, gure முசவியன காரணமாக 
இந்நாலித் சாணப்படும் எவ்வகைப் பிழைகளையும் இரு த்திச்கொள்ளுமாறும், 
இச்நூல் சம்பந்தமாக யான் செய்யவேண்டிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித் 
சருளுமாழும் அறிஞர்களே வேண்டுகின்றேன். ‘ 
° நதினி, சமக்கு அவகாசம் கேர்ந்சபொழு௮ இப்புச்சசச்சைப் பார்வை 
யிட்டி தங்காய்கு €ர்திருகதம் செய்து தட்ச செந்தமிழ் வசணர்க்கும், gaan gs 
திஓம் தமிழிலும் முகவுரை எழுதி என்னைப் பெருமை படுத் திய கனவான்ச 
ளுக்கும், தூலை நன்குபடித்து,சாற்றுக்சவிகள் ஈந்து என்னை ஊக்கிய பண்டி 
தீர்சட்கும் கான் ஈன்றி கூறுகின்றேன், 

னை மலை டங்கனம், 
22—2—1920. 4. 8. பரீநிவாஷன்.
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Gem rp இருத்தம் 
மாண்டசன் ராண்டெகென் 
C or Lew தோழர் 
அரலாரு அரியாரு 
By Bd by BG aan 
நவின் நுடுவா ஈவின் றிடுவா 
வாப்் னில் வரைப்பினில் 

இருவரும் யசமிவண் 
த்க்த BS 
யாதும்௮ றைகுவர் அறைவர்யாதுமே 
wear த்ரு அந்தமார் 
இசைப்பான்..- உரைப்பான்: 
அனவறண் அன்றவண் 
இய திய 
பொ ருமித பெருமித 
னிவன் ுுணிவன் 
‘ol mr eam கொளு 
வேற்றலனுடனே வேற் வனுடனே 
புசல் கவன் புகல்வேன் 
சொல்லிய சொல்லியே, 
லாளவ லாதவ 
வாய்தனை வாய் தனைத் 
வெய்௫யிர்ததிட்டனன் வெப் அயிரதி 

இட்டனள் 
கஸாக்தமுகான் ஈகுரைந்தழுதான் 
முன்னாளில் முன்னாளில் 
அளித்து ஈத்து 
என்னாத என்ன 

SH BULL தாதவிழ்பூர் 
மகளை. மகனை 

ஜே” இப்பிழைகளை மூலத்தில் ஆங்காக்குக் இருத்திக்கொண்டு பின் 
னா படித்தல் நலம்,



றப்புப்பாமிரம் 
அஆ பக ப 

இஃது, ஆனைமலைத் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

மகா-ஈ...-ஸரி சிவசூரியன் பிள்ளையவர்கள் இயற்றியது. 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 

Basen: கங்கையுச் தல்குசெஞ் சடையனும் 

பங்கயத் தோனும் பது.மரா பனுமே 

ஒருபெருக் கடவுளர் எனவெர்ரு சாரார் 

புந்தியி னினைந்து புகன்றிடும் வண்ணமும், 

(சவான் மாவலாற் றெய்வம்வே Bev’ Quen 

மத்னொரு சாரார் வழுத்திடும் வண்ணமும் 

இருவேறு கொள்கைக் டெனாம், சாரணி 

மங்கையின் றிலத வதனமாய் விளங்கும் 

ஆனை மலைப்பதி யன்புடன் வாழ்வோன்; 

வானைகேர் இராம சாமி வரோதயன் 

த்க்க இளமையிற் றந்த சுகனெ.ஓம் 

மிக்கோன், எவரும் விரும்பிடுஞ் சற்குணன் 

சீரிவா சப்பேர்ச் செந்தமிழ் வாணன், 

ஆக்லெக் கவியிலும் அரியகத் இயத்திலும் 

ஷேக்ஸ்பியர் முதலோர் செப்பிய காதையாம் 
eon “ரோமியோ சூலியத்” என்னும் 
மூலினை, யாமெலா கோக்குமா mas 

தேனினு மினிய செமுந்தமிழ்க் கவியாற் 

செந்காப் புலமை தெரிக்திடும் வகையே. 
இச்சா ளெழுதா. வெழுத்தித் 

பன்னாள். கிலையுதப் பதித்தத. வினனே, 

4 ம் வ் 

 



இ ஸ்ரீமத். ம, கோபாலகிகுஷ்னையர் அவர்கள் மாணுக்கரும், 
மதுரைக் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டி, தீருமாயே 

பரீமத்: தெ. ரா. சுப்பிரமணிய சர்மா அவர்கள் கூறியது. 
சேடனிகா ஆனைமலை! சீரிவா சக்கவிஎத் 
கோடமுமில் “$ராமியோ ஜுயிலியத்”ை--நாடி 

- அருமை ARE DO gyi Bor oh wor ஆசாற்(கு) 
உரிமை அளித்தான் உவந்.ஐ. 

உ 
இவை தமது பெயவா வெளிப். /சித்திக்கொள்ள விரும்பாத 

தமிழ்ப் புலமை மிக்க ஈண்பர் ஒருவர். 
இபந்தியவை, 

அி3ிசீர்க்கழி நெடிலடி மாசிரிய விருத்தம். 

இர்ரகார கணரஈடிவிற் சந்ிரன் போல் 

ஆங்லைத்தார் தம்மிற் ரோன்றிப் 

பாரரகா வியம்பகரும் ஷேக்ஸ்பியர்என் 

ஜொருகாமம் படைத்து ளோனுல் 

தீரகா வியமரகச் செப்பியதோர் 

அக்கலை நாற் செய்யுள் இன்பை 

ஜீரகா வியன் அனைய சார்லஸ்லாம்ப், 

மேரிலாம்ப் விழைச்௪ு முன்னர், (௧) 

கத்தியமா அம்மொழிபிற் புகன்ளுர்.. இக 
கதுகொண்டு கடல்சூழ் வைப்பித் 

புத்து தம் எனும்படியே “ரோமியோ 
ஜுிலியத்? தைப் புகற்மிக் Sar es 

முத்தமிமும் ஒருங்கமையக் தமிழ்க்கவிதை 
யாத்திவண்டன் முறைமை யாக 

எத்கலமும் புகம்படைத்தோன், பிரசங்கம் | 

பொழிஇறத்தில் எழிலி போல்வான், (௨ 

தேநங்கமமும் பதுமமலர்த் திருத்கொடையல் 

புளைசோளான், தஇகழ்மூக் நூலான், ' 

._ சங்கெமக்கன் உயிர்போல்வான், ம.துரைவளம். 
பதிபிலுயர் வெய்தி மாண்பார்



xi 

ஆக்லெக்கல் லூரியினிற் ஐமிழ்த்தலைமை 
ஆரிய அமர்த்த மேலோன், 

ஒங்குபுகழ்ச் சரபுரத்து *நேசால்வித் 
யாசாலை” ஒளிருமா.று, 

மன்னுதமிழ்த் தலைமையா ரியனாரி 
மாணவர்க்கு ம௫ிழ்மிக் கூரப் 

பன்னுதமிழ்க் கோபால கிருட்டிணப்பே 
சேோற்குரிமை பாலித் தானால்; 

“இன்னவனயார் 7” எணில், புகல்வன் : ஆனைமலை 
(யெனும் பஇயில், இறைவன்மான 

நன்னர் உறை தரும்ராம சாமி யெலும் 

பெயர்புனைந்த நல்லோன் செய்த 

(புண்ணியமே ஒர்வடிவாய் வந்த தன 

அவதரித்த புனிதன்; நாளும் 

பண்இயல்நூல் சிறுவருகன் குணரும்வணம் 

தெளிவாகப் பகரும், காவான்; 
எண்ணியவா அயர்தமிழ்ச்கும் இனபுறபா 

வலர்க்கசூகணி ஈவோன்; வானோ 
தண்ணியபைந் காருவெனப் பல்.லுயிர்க்கும் 

நலன் உதவு தரும லேன்; 

மண்டலசக்தோர் புகழ்தொண்டை மண்டலவே 

ளாளருயர் மரபிற் ஜோன் றி 
எண்டிசையும் இருளவிலக்கும் இனன் மானச் 

கவிஞர்கலி இருளை ஓட்டும் 
இண்டிறலசர் வண்மையறு இனராரதன; 

.... பலமொழிதேர் செவ்வி வாய்ந்தோன் 
வண்டிமிருஞ் செழுக்குவளை த் தார்ச் தீரி 

வாசன்எனும் வள்ளியயோனெ. 

  

இச் நாலைப் பற்றிய அபிப்பிராயம். 
வஸ். 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

** % தரன் படித்த பாடல் ஒவ்வெரன்றும் உரிய சுவைதரும் 

௮. கற்தசாமிப்பிள்ளை. 
கவர்ன்மேண்ட் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டிதர், 

ஈஸ்_யுடையசரப்ச் கருத்தைக் தெளிவாகத் தெரிவித்த மெய்ப்பாடு 
பயக்கும் சன்மையில் இருக்கின் றது, 

-கோயமுத்தா..



a. 

இவை சேற்றார் ஸம்ஸ் கான விச்வாளும் 

மஅரைக் தமிழ்ச்சங்கப் புலவருமான 

ப்ரீமத். மூ. ரா. அருணாசலக் கவிராயர் 
அவர்கள் இய்றியவை, 

  

க்லைதென் ௮ரைக்கவொண்ணா செப்பொருளும் 

எச்சொல்லும் இனி வாய்க்க 
ஆங்கிலவா ரிஇயைஎளி இனிங்கடக்த 

ஷேக்ஸ்பியாாம் அருங்க வீசன் 
POS ராதகற்றக் தார்பகைத்து 

வாழ்தலினால் இகழுமான் மா 
ஒங்கலைமாக் தேகாகி யனை ச துமொழிக் 

இடுமெனவற் பு.றுத்.இக் கூறும், 
நீதிசெறி “ோரரமியோ ஜும்லியத்” தென் 

| rl sens, Cini hg பெண்டி 

ராஇயரும் வளிகிலுணார் அய்பும்வணம். 

செக்கமிழின் ஒருமைப் பாவால் 
ஓஇனான் கேடில்விழுச் செல்வமெனுகங் 

கல்வியறி வொழுக்கம் வசய்மை 

கோதில்கொடை (முதலாம்எக் நற்குணமும் 

ஒருருவாக் கொண்ட கல்லோன்: 

பொரக்குபுகழ் முதலிலே ளாளர்குலக் 

... கொழுந்தரகப் புக்க மேலோன், 
கொக்குகாட் டினிற்பயிலும் ஆனைமலை 

குடியிருப்பாக் குறித்த சீர்தஇ 

தங்குமெழில் இராமசா மிக்கோமான் 
தவப்புசலவன், தக்க கன்பேர் 

எங்குரில வியசீரி வாசன்எ.னும் 
| வள்ளல் பின்னர் இந்த நூலை 

1றாரமதுசை மாணவர்செச் தமிழ்ச்சங்கத் 

.... தலைமையுற்று வாய்மை சசன் ற 
வாமதூரை யெனச்ூறக்து சேட்பவர்தம் 

| செவிக்கன்பம் வழங்கு ஈன்மை 
யாமதுசரை யேபுகல் கோ பாலகிருட் 

் டிணந்குரிமை ஆச்? னானால் 
நாமதுரைத் இடமுடியா இிவனையவன் 

குருவாக நமக்கு போலும். | 

 ணணனவுளயையமை வம், 

(3) 

(2) 

(க) 

(௪).



A... 

.... இது அளைமலை இராமாயணப் பிரசக்யொராயெ | 

மகா-ஈ-ஈ-பமீ வேங்கடராம பாரதியவர்கள் இயற்றியது. 
நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா. 

  

இதா அந்இபித் நிருவவ தரித்தருள் ' 
போதன் படைத்த புவிக்கொரு: திலகமாம் . 
பரதகண் டத்திற் பண்டிதர் புகாழம் 
ஆனை மலையெனும் ௮ணிசகர் லாம்வோன், 

எண்டிசை புகழுந் தொண்டைமண் டலத்து 
வேளாண் மாபினன், வேளாண்மை மிக்சோன், 
இருபெருஞ் செல்வமும் பெறுமொரு கனவான், 

மல்லப்ப வேளின் மனமூம் பவுத்திரன், 
மன்னவர் மதிக்கும் பொன்னி Amis 
தல்லவீரப்ப நஈரேரந்இிரன் Sys Bo os, 

சம்பன்ன ராம சாமிமன் தனதுநல் 
அன்புக் சூரிய ௮ருமைத தலைமகன் 

சீரி வாசன் இிகழ்செந் தமிழுடன் 

அங்லை மென்னும் ௮.ரச பாஷையும் 

பாங்குடன் கறம பருணிதன், தென்றமிழ்க் 
கவிபுகல் நிபுணன், கற்றவர் கற்பகம், 

என்னொடு பயின்ற இணையிலாத் தோழனாம் 
சிவசூ ரியப்பெயர்த் சேசகென் மாணவன், 

சோமில் “ரோமியோ சூலியத்” என்னும் 
ஆங்லைச் காதையை ॥க்குகா pet aren 
சொன்னயம் பொருள்ஈயக் தன்னமுங் Her (0p (4g) 
அமிழ்தினும் இனிய தமிழினிற் றந்தனன. 
வாழ்க வாழ்கஇவ வண்புக மோனே. 

  

வ். 

இ கோயமுத்தூர் மகா-ஈ-ரஃஸ்ரீ 

ப ௩. சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்கள் . 4. கூறியது: 
| வேண்பா | 

சொல்லரிய “ரோமியோ சூலியத்து” சாடகத்தை 
கல்லகமிழ்ப் பாவில் ஈவின்றானால்---தொல்லறிவார் 
சீநிவா சப்பெயாகெரள் சரியனி௰் கெல்லோரும் 
சீனியெனப் பேசச் சற. 

 



a. 

இவை இரிசிரபுரம் 

காஷனல் சரலேஜ் உயர்தர வித்யா சாலைத் தமிழ்ப் பண்டிதராயெ 

பழீமத். இ. பொ. பழனியப்பப் பிள்ளையவர்கள் 

இயழ்றியவை, 

  

இரும்பா மனத தப் பகைவோர்கள் 
THI அன்பு ஈனிவிளக்கிக் 

கரும்பா மொழியும் ஷேக்ஸ்பியரின் 
கதைரோ Hung) லியத்”)ைதய ஐ 

அரும்பாப் புலமை யாளர்க்கும் 
அரும்ப இன்பம் தமில்மொழியில் 

கரும்பா வலவன் யாவன் எனில் 
சாற்ற கொங்குக் குடநாட்டின், 

விழையும் செழுந்தேன் விழுத்தொடைகள் 
ளக்ச் சாரல் வாய்வழியக் 

குழையும் பிடிக்கு Geo pr gH 

கூர்த்த களிறு புமைக்கரத்தை 
தழையும் படிக்குப் புகவிட்டு 

கொறில் தாம் பாசப் பெருகவிடும் 
தழையும் வளத்தின் ௮னைமலை 

தனில்வாம் சீரி வாசனரோ, 

மூனிக்குக் தே அரிதான. 

(ம்மை புலகும் புகழ்கஇஇிமுக் 
கனிக்கு மதுர மின்றுக்? இச் 

க௫ர்த்த வுள்ளத் Sp gar wp) 
இனிக்கும். தமிழுந் தோக்தாங்ளே 

. இசையாங் கலெழு நனருய்ந்த 
தினிக்குஞ் சரத்தை அனையாரே 

தக்கார் உரிமை கொளம்கென்றே, 

பழக வினித் ஐப் பயனாற்றும் 

பயின்மா ணவர்செர் தமிழ்ச்சங்க 
கழக னமைந்த முழுத்தலைமை 

யணி கோபால கிடுட்டிணனே 
கழக நிறைந்த புகழாளன் 

கணித்த சிறப்பை புடையனென 
மழகன் றன்பின் ஈல். லுரிமை 

மாண்பர ஈகனெ நீந்தனனே, 

  

(க) 

(௨) 

(௩) 

(௪)



GSAS tae 
SAAS ISIS PETE ததம் 

டை 

போங்தம் மங்களம் எங்தம் தங்குக, 

சோமியா ஜூடுலியத. 
0 இதி ப உபய enone 

விநாயக வரைக்கும். 

    

bé ச ௩ உ . க ௩ 

உலகினை வலஞ்செய் தோர்க்கே உரியமாம் பழம்ஈ(து)?” என்ன 

நிலவணி சடையோன் கூற, “நிமலனே! எந்தாய்!1 இந்த 

அலகிலா உலசம் மின்னுள் அடக்குமால் நின்னை யேயான் 
வலமதா வந்தேன்?” என்றோன் மலரடி. வணக்கம் செய்வாம், 

நூலின் பெயர், 

க௫க லாலும் மாண்டேகு காபுலத் காகும் 

இருவர் பாலிடை எய்திய இகல்பொருட் டாகக் 

கரும ரோமியோ ஜூடுலியக் தெனும்பெயர் தாங்கி 

வருல தாருமிக் நாலென வழுதி.துவர் மேலோர், 

நூலின் வரலாறு, 

  

இருவாரும் ஆங்கிலத்திற் செய்யுளாக 

ஷேக்ஸ்பியரென் றுரை த தீடுமோர் சீர்த்தியாளன் 

விரிவாகத் தக்சசுசை அகும் ஈது, 

மோீலாம்ப், சார்லஸ்லாம்ப் என்போர் மேனாள் 

அரிதாய கத்இயமா ஆங்கி லத்தின் 

அமைத்திட்டார்; மற்றதனை ஆராய்ச் தேயான் 

ஒருவா சமிழ்ப்பாவின் உரைக்க a PG pas, 

உள்ளபிழை பொறுத்தல்கடன் உரவோர் கட்கே,



2. 

1 DPhiBevi மூகலா னோர்வாம் அணிதிகழ் ஐரோப் பாவில் 

தேங்கமழ் சோலை சூழ்ந்து திகழும்இத் தாலி யாவென்(௮) 
ஒங்கிய தேய மொன்றுண்(0); ஒளிருமற் றத்தே யத்தின் 
பாஸ்கர் வேரோனா என்லும் பண்புறு ஈகர் ஒன் அுண்டால், 

2 இன்னான் னகரந்தன்னில் இரு சனர் வெகுகாள் முன்னர் 

ner wat Ys? ser போரும், மாண்டேகன் போரு மான 
உன்னத வமிசத் தார்கள், ஒருவர்பால் ஒருவர் இன்னோர் 
-பன்னெடுல் காலம் மிக்க பகையுள மனத்த ரானார். 

9 இப்பகை காளும் நாளும் ஏறியே தோன்றிக் காண 

௮ப்பகை வோர்கள் தங்கள் ௮யலுள சுற்றத் தோடும் 

ஒப்பமை வேலைக் கார ரோடுமற் ரோர்க ளோடும் 

மெய்ப்பகை கொள்ள லானார் வியப்பிலும் வியப்பி தன்றோ? 

4 இந்சவா றிலர்கள் தங்கள் இகல்மிகு பகைவர் தம்மைச் 

சக இசெய் இடங்க ளெல்லாம் சாற்றுவர் கடுஞ்சொல்; மற்றும் 

சிந்துவர் உதிரம்; வெய்ய செருவிகாத் தந்தோ! என்றும் 

௮க்தமா நகர வீதி டுகள மாகி நிற்கும், 

5 விருத்தனாங் சாபு லத்தோர் விருந்துசெய் திட்டான் ஐர்சாள் ர் 

அருத்தியோ டணங்கனாரும் ௮வண்ல7 ௮ழைத்தான்,௮ன்னோ 

திருத்திய உடைய ராஇச் சேர்ந்தனர். மாண்டெ(கு) e pCapr 

ஒருத்தரும் வந்தி லாரவ் வுயர்விருர் ததனுக் கந்சாள், 

6 இவ்விருர் தின்சீர் எம்மால் இற்றென இசைக்கப் போமோ? 

அவவிருர் இனர்க ளோடும் ஆங்கடைநக் திட்டாள் அர்நாள் 

தெவ்வமாண் டெருவின் செல்வச் சிறுவனும் ரோமியோகவின் 
எவ்வமில் காதத் சன்னி எழில்மிகு ரோஸ் லீனும் 

7 இன்னவளிடத்.ஐக் காதல் ஏய்க்தமாண் டெகுவின் சேய்௮ச் 

சன்னியை கினைந்ஐ நாளும் கன்றின மனத்த னாகித் 

தன்னருஞ் சுற்றம் டீம் தனியனா யிருந்து சற்றும். 
அன்னிருள் சனிலும் தன்சண் துயில்கொளா திருப்பன்மாதோ



3 

8 ஈதவன் தன்மை யாக இன்னவன் விருப்பிற் சாய 

10 

11 

12 

13 

14 

மாதராள் மதனன் அன்ன மற்றவன் தன்பால் என்றும் 

ஆதர வில்லாள்; பின்னும் ௮வமரி யாதை உள்ளாள்; 

காதலோர் சிறிது மிலலாள்; கருவமிக் குடையாள் அன்னாள். 

இக்தகை யாக இன்னோர் இருவரும் இகயத் துள்ளே 

ஒத்தபே ரன்பி லாராய் உற்றுழி, ரோமி யோபால் 

வை ததநல் உழுவலன் | வாய்ந்கபென் வோலி யாதான் 

ஈத்திய ஈண்பன் சன்னை ஈல்வழிப் படுத்த வந்தான், 

வர்கவன் ரோமி யோலின் மனதச்அள கவலை தன்னைர் 

சிந்திட. உள ச்தில் எண்ணிச் செப்புவன்: “*நண்ப! கேட்டி 

உர்தையார்க்(கு) எதிரி இர்காள் உற்றிடும் விருந்தில் நிஉன் 

சொர்தஇவ் உருவை மாற்றித்தோன்றுவை, தோன்று வாயேல், 

பெருமைசால் விருர்தக்காகப் பெட்புடன் அங்கே இன் று 

வருமெழில் மடவார்க் குள்உன் மனமதைக் கவர்ந்து நிற்கும் 

“அருமையும் அழகும் வாய்ர்து ௮னம் அனாள்” எனநறீ சொல் 

கருகிறக் காக்கையாதல் காண்குவை மெய்ஈ(ஓு)என்ான் [பெண் 

இவவிதம் தனது தோழன் இசைக்சசொல் ஏதம் கொள்ளான், | 

எவ்விதம் சொள்வன் காதல் எய்ந்சவன்?, எனினும்,**ஈத 

ஈவவியேய் விழிஈம் காதல் நங்கையை மீண்டும் காணச் 

செவ்விய வழிய தால்யாம் செல்வம்”என் றெண்ணி னானே, 

இன்னணம் எண்ணி எண்ணி “இத சரி” எனத்தீர் மானித்( த) 

அன்னவன் தனது கோழன் ஆய'பென்வோலி யோ?வைப் 

பன்னு“மேற் கோடி யோ'வைப் பரிவுடன் அழைத்துச் சென்றே 

ஒன்னலன் வீட்டு வாயில் P.. D Dear oar காதல் உஙக, 

தீன்முனம் வந்த மைந்தர் தம்மை௮வ் ௮இத கோக்க 
அன்புடன் “வருக” எனன அவர்களை உபச ரித்துத் 
தன்பெருந் தகைமை காட்டிச் தகுவன அவர்க்குச் செய்து, 
மன்பெரும் ௮ன்பி னோடும். மழ்ர்திவை மொழிர்திட் டானே: 5
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வேது: 

“ஈங்கி ருச்குமிவ் ஏந்திழை மாதசார் 
காரங்க ருந்தொழில் காம்செய்து காய்க்தலாப் 

பூல்கையார்; இவர் பொற்கரம் கோக் ஐநீர் 

ஒங்கு சன்மதிழ் வோடு ஈடி.மினோ. 

இன்னும் சேட்குதிர்: என்றன் இளமையில் 

அன்னம் அன்ன அரிவையர் தம்முடன் 

ட ஈன்னர் அடிப் ஈல்கையர் சம்செவி 
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தன்ன இன் மெரழி சொற்றுமுள் சளேனமரோ 

ஆத லால்இவ அரிவையர் தம்முடண் 

காதல் கூருங் சளிஈடம் செய்இடப் 

-போதிர்'” என்னப் புகன்றனன்; பொன்கிகர் 

மா ரா டக்கர் மைக் ச, தீ போடு நடித், aC 

@) 66 serGQior A WoGene GonwGQuar 

வக்க மங்கையர் கலம்முள் வயங்கிய 

க்க லில், காளொரு ஈக்கையிற் 

சிந்சை கொண்டி ௯௬ செப்பின னேயரேோச. 

இவள்பெொன் மேனியின் ஈடில் ௮ழமகிவண் 

தவமக லால்இத் தனிமனைச் Cer Baer 

, உவமையில் ஒளி உற்றன? என்றுபின் 

௮வடன் மேனி அமைவுற கோக்கியே, 

நீல மாமலை மேலதில் Bes oC grt 

கோல மாமதி போல்வள் இக் கோதையே, 

ஞால மாதிவள் அ௮ல்லன்;இக் ஈங்கையை 

ஏல வேகொருநம் புண்ணியன் யாவனோ! 

தெரிவை யாரிடைச் சீரெழில் வாய்க்க இவ் 

அசிவை திற்கும் ௮ழூனை தோக்குழி 

கரிய. புன்னிறக் காக்கைச ஞக்கிடை 

[ஒரு௮னப் பெடை உற்றது பேர்ன்றதே.??
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Gas up: 

என்னவே வியர்து கூறும் யாவையும் உற்றுக் கேட்டான் 

ஒன்னலன் காபு லத்தின் உறவினன், மிக்க ஐூர்க்கம் 

மன்னிய டைபால்த் என்னலும் வஞ்சசக் கொடுமை யாளன் 

அன்னுவெங் கதத்த னாகித் துள்ளினன் சொல்ல லுத்றான்: 

“நம்மவர் பகைஞன் இன்னோன். *ஈமை இவர் ௮றியார்'என்ன 

அம்ம!தன் உருவை மாற்றி ௮டைர்இவை மொழிந்தான் .ஆ!.௮ !| 

செம்மைசேர் விழவில் ஈது செய்சனன் அணிவு ஈன்! [ன் 

இம்மெனும் பொழுதில் இன்னோன் இன்னுயிர் உண்பல்?” என்றா 

என்றனன் எழுக லோடும் இசைமிரு காபு லத்௮ம்(கு) : 

அன்றவண் அடைச்சார தங்கள் ௮ணிமுசம் பார்த்தும், மற்றும் 
நின்றவன் பெருமை கண்டும் நிகழ்த்திடும் குணங்கள் கேட்டும் 
சென்றவன் €ற்றம் தன்னைக் இர்த்தனன்; தர்க்க பின்னும், 

ஆற்றில னாகிப் பின்னும் ௮றைகுவன் தனக்குள்: **இ] இம் 
மாற்றலன், மடமைமிக்க மாண்டெகு மைந்தன், இன்று 
வேற்றுருக் கொண்டிங் குற்றான், வெட்கமில் லாது, மற்றும் 
சாற்றவொண்ணாத சொற்றும் தப்பிய தென்னே! என்னே! 

ஈல்லதா கட்டும் இக்க சாணமில் பையல் தன்னை 
எல்லையில் ன்பம் எய்த இபற்றுவன் தீண்டம்''என்னாச் 
சொல்லினன் கறுவி கெஞ்சம் அுடி.அடி.க் இடஉட் சென்றான். 
கொல்லுலை வேற்கண் ஈல்லார் கூத்தெலாம் முடிந்த கன்றே, 

வேறு: 

ஆட்டம் முற்றிய தாயினும் ரோமியோ .. 

போட்ட வேடத்தைப் போக்கென்; சன்மனம் 

வேட்.ட மங்கை யிடத்தினில் மேவி, உள் 

( ஈாட்டம் கூறு ஈயப்பினன் ஆயினன்; 

“கன்னி தன்னைக் கடிஇனில் மேகியான் 
என்கி னைப்பை இயம்பிடில் YB aC on wit 

cron cor sO ariaer?” rer றெண்ணினன, 
அந்நி னைப்பும் ௮கற்றினன்; ஏனெனில்;
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எண்ணி மாரு பாம்கொண்டு Gent, அதால் 
அண்ணி யோர் தவ மூஎண்ணி லா?ரெனா 

பெண்ணில் ஈல்லவள் தன்கைப் பிடி.த்( தூ)4* இலை 
புண்ணி யக் சலம் போன்றுள வாதலால், 

பார்க்ச வற்கனன் பாவியேன் நின்கரம் 
சேர்த்து யான்தொடில் இதிலை; ததெனில் 
தீர்க்க மு.ச்தியொன் மூலசைக் இர்க்குவன், 
போர்க்கண் வேலினைப் போன்ற விழியினாய்!”? 

என்று ரைச்சனன். ஈதசெ விசக்கொளாச 

சின்ற சுன்னியும் மீதா கிகழ்த்தினான் 
“ஒன்றும் அன்பும் ஒழுங்குமுள் ளாய் எனா 
இன்ற றிர்தேன், இயம்பிய வார்த்தையால், 

ஆயின் ஒன்றில் கறைகுவன் கேள்: இனி 
தாயிற் சையின் அலங்கரிப் பாரலால் 
வாயின் முத்தம் வழங்குகர் இல்லையே! 

கேய! சேர்மையு ளாய்!அ௮.றி 6? என, 

“வாயின் முத்தம் வழங்குகர் இல்லையேல் 
வாயி னாற்பயன் வாய்ஈ்கதென்??? என்றனன், 
“வாயி னாற்பயன் வாய்ந்சுகென்!?? என் றியேல் 
“வாயி னாற்பயன் வாம்த்திடல்?? என்றனள். 

இன்ன தேகெறி என்றியேல், “*வேண்டுவல் 
என்ன ருங்குல தெய்வம்|இன் றென்மனம் 

உன்னி உன்னி உழல்கின்ற தொன் நினை, 

அன்ன கெஞ்சும லாகருள் வா”?யென்றான். 

ஆய தன்மையில் அன்னவ ளோடும்ுக் 

கேய மிக்கவன் கின்றுசை போம்( அ) ௮வள் 
தாய் DOS Fors என்றசொழ் FI TB OND 

போய் றுடைந்தனள் போதுறை வாள்௮னாள் ,
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சூலி யத்தவண் சென்றபின், தோமிலா 

நாலை யொக் தொளிர் தண்ணிடை யாள்பொரு 

வேலை யொத்த விழியினள் தக்த,தன் 

கால OG) SF H(i SVEN என்பதும், 

அருமை சால்சன சையன் இருகிதிக(கு) 

உரியள் என்பதும் ஓர்க்கனன்; ஓர்க்க அம் 

திய லாமினிக் சன்னைஎன் செய்வதோ! 

வருபயாவையோ! என்றளம் மாழ்கினான். 

மன்னு ரோமியோ மாழ்னென். ஆயிணும் 

அன்னள் பாலுனும் அன்பை அ௮கற்றிலன், 

இன்னவன் செயல் இற்றெனச் சொற்றயாம் 

கன்னி யின்செயல் யாவும் கழறுவாம்: 

சாய் அ௮மைத்தனள் என்றலும் சார்ந்தவர் 

கேய மென்கொடி நெஞ்சுறதக் தன் உயிர் 

நரய கன் என நாடிய மற்றவற் 

கேய பேர்முதல் யாவும் உணர்ந்ததும், 

“அதுூலன் மகன் ஆய இன்னவண் 

மீதில் என்மனக் மேவிய தென்னையோ? 

ஈது கோக்கிடில் எய் துமோர் gros if on & 

கோது முற்குறி யோ!” என்று ணங்கினாள், 

கன்னல் ஐக்தொடு பத்தும் கழியவே 

அன்ன மாளிகை தின்றும் அகன்றனன் 

உன்னு கோம ர௬ுடன்வர ரோமியோ 
அன்ன வள்பிரி aut oS vor meus, 

ருத்த முற்றுமச் காரிகை பாலவண் 

இருத்தி நின்றனன் ஆகலின் or Buyin 
அருத்தி கூர்கன தன்பர்க ஸிற்யிரிஈ( ௮) 

ஒருக்க னா௮வன் மீண்டவண் உற்றனன்.
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உற்ற தம்உளக் தோங்கிய காதலசல் 
- இத்ற கெஞ்செனன் சரிரு பக்கமும் 
சுற்றி சகோக்சனன் கொல்லையைச் சூம்மதில் 

பற்றி ஏறினன் பார்க்கனன் சோலையே. 

சோலை யற்றஅம் சோதி மிகுந்தகத் 

காலை பேேளையிற் காண்கஇர் என்னக் 

கரலை வற்று கடிதினிற் ரோன் றினள் 

சூலியத்தேனச் சொல்லுகம் தோகையே. 

ஒல மாமரம் ஓல்கிருள் செய்சலின் 

காது லாவிய வண்டலை தண்டலை 

மீது லாவிகணன் மின்னொளி மேவியே 

போசு ஓற்றிலன் போழிருள் மா ம.இ. 

ஈக றிந்கநம் சோமியோ இன்பமார் 

காக லாாரகஇக் கன்னியின் பேரொளி 

போதக லாற்றன் பொலிவிழக் தேமதஇ 

கோக லாயினன் என்று நூவன்றனன் . 

இன்ன சண்மை இருந்தஇட ரோமியோ, 

அன்னம் சான்னும் ௮வ் ஆயிமை ஆனவன் 

தன்ள மிற்காம் தன்னைவைக் இட்டனள் 

கன்ன மீதிதைக் கண்டனன் காளையே, 

மாத ராள்கரம் பார்க். து மணத்தில் **இ! 

இதி லாஇவள் இசங்கைச் இறுவிரல். 

மோதி ரம்என முன்னம் உறுவனேல் 

காதல் முத்தமக் கன்னக் இடுவனே.?? 

என்று மாழ்கினன், இங்கனம் இன்னவன் 

கின்ற அங்கிலை நீள்பெரு மூச்செறிக் 

கொன்று காதல் உணகச்க ஐயோ!” எனக் 

அன் மிக் கூறினள் காரிகை. ஐ-டலியத...
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மாது கூறிய வார்த்தையைக் கேட்டதும் 

காதல் கூரக் சழறினன் கன்னுளே:; 

அச ரத்தொளிர் ரணம் கே![இவண் 

மீதி யாவும் விளம்பி ௮ருள்வையே. 

கண்முன் நின்ற கதிர்மணி மேடையில் 

எண்ணி கின்றஎன் இனனலுயிரே! எமர் 

நண்ணி இன்புற நாடிடு செய்வமே! 

பெண்ணின் நல்லை நீ பேசுதி” எனறனன், 

என்று ரோமியோ இவ்வணம் சொழய்றகைச் 

அன்று காசல்கொள் ஜுூடுலியத் கேட்டிலள்; 

அன்று தன்னுடன் ஆடி.ய wer ied p 

சென்ற சிர்தையள் செய்தலை செப்புவாம்: 

வேது: 

மாற்றலன்றன் மகன்,தனது மூழ்ஈன்பே ரால் ௮வற்கூய், 

. “ஆற்றகிலேன்! ஆற்றகலேன்! அக்தோ!யான் ஆற்றேன்! 

வேற்வுருவின் ௮வண்வந்த மேதகையோய்! பகைமையற 

மாற்றாயோ நின்பெயரும் மற்றுனது தந்தையதும்? 

தீந்தையதும் நின்பெயரும் தான்மாற்றித் தமியேன்மூன் 

வந்தையெனில் என்னுடைய வாழ்வுசுக வாழ்வாகும், 

உர்தையதும் உன்பெயரும் ஒழியாயேல் என்னுடைய 
சிந்தைபடும் வெர் தயுரம் செப்பஎன்னால் ஆகாதே, 

ஆட்டமெலாம் தீர்ந்ததன்பின் ௮ன்பாயென் கைப்பிடித்துள் 

நாட்டமெலாம் சொல்லியஎன் நஈண்பாவோ! ஈண்பாவோ! 

வாட்டமிச உற்றிடயான் வல்லேனோ வல்லேனோ? 

கோட்டமிலாய்! நீ அன்பு கூர்ந்திராள் எர்காளோ? 

சீராத காதலுடன் தியக்கமுது வேன்மான்னச் 

வாராத காரணமென்! வழுத்துஇ என் தந்தையவன் 

நேராரில் ஒருவன்என நிற்பதனால் என்னையும்றீ 

சேராள்என் மெண்ணினையோ? சேய! எனை நேராயோமீ 
2
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'குன்றா௮ன் புளஅன்பால்' என்றொருக்கால் கூறுவையேல், 

என்றாதை முதலாய யாவரையும் இன்றொழித்தே 

உன்றாரம் ஆவேன் ஈ(து) உறுதியென நீ நினைத்த! 

camera வேந்திழையாள்; ஈதுரோ மியோ கேட்டு, 

“வேயன்ன தோளூடையாய்! விள்ளு மொழி கேட்டி: எனை 
நாயகன் என் மோுலது நாடியமற் மென்றாலோ 
நீயழைத்தாய் என்ருலும் நேராகும்'' என்றுரைத்தான், 
“மாயகிக்கு கன்றல்ல ஈன்றலவால் நாயகற்கும்!” 

““கள்ளிருளில் இவண் நின்றே கான் வருத்த முற்றிங்கு 
விள்ளுமொழி கேட்டிடுவான் மேவினவன் யாரோ??? என்(௮) 

உள்ளநடுங் கனள் நடுங்கி உற்றுக்கேட் டனள் : உடனே 

தளளரிய சாதலனே சார்க்கவன் என் றவள் அறிந்தாள், 

குரலாலே காதலரைக் குறித்துணரக் காசன்மட 

வரலாமே யல்லாது மற்றெவர்வல் லார்அன்பன் 

வசலாலே பேருவகை வாய்ந்துகளனி வாய்திறந்து 

ஸ்ர லாருங் குழலினள் “என் அ௮ன்ப!'' என அவற்கூலி, 

“சுவர் குஇத்து வந்தனையே! சுற்றத்தார் தாம்அறியிற் 
௮வர்கஇத்து நின்உயிர்வாங் காரேர??என் றேங்க, அவன், 
“தவல் ஒழித்தி; அலர் நாறு கத்திகள்செய் திடுங்கொடுமை 
திவமிருத்தோய்! கினதுவிழி த.ருங்கொடுமைக் டாமோ? 

ஒப்புயர்வில் உருவத்தோய்! உயர்குணத்தோய்! என்மீதுன் 
மெய்ப் பிரியப் பா Tenet) Der, மேவலர்தம் பகைஎன் ஆம்? 

இப்பிரியம் இன்றிஉயிர் இருப்பதிலும் இன்றேயான் 

அப்பகைவர் கைவாளால் அழிவு௮தல் நன் ”றென்றான், 

சொல்லியஇம் மொழிகேட்ட தோகை,யவன் றனைகோக்க 

“*நல்லதுநீ இவ்விடத்தில் கண்ணியதெவ் வா(ற)2இக்குச் 
செல்லும்வழி காட்டினன்யார்”? செப்பு கென, “மன்மதனே 

pagina) கா ட்டி ன oi Ca Ga oH a heb காட் டினரில்லை.
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Pear றுரைப்பல்: ஆரணக்கே! உத்தமியே! இதுவசையான் 
நின்றுகலம் ஓட்டலேன் நீள்சடலில். என்றாலும், 

துன்று கடல் கடச் துவெகு துணிவுடனே யான் உனணைச் 

சென்றறியா வெகுதொல்ையும் சென்று கெ ரஈணர்வேன்' என்றான், 

தின்டினைப்பைக் காதலர்க்குத் தான் காட்டா திவளிருக்க 
உன்னினள் ஆ யினும் அதனை உம்றறிர்தான் ஆகலின் றுக் 

சுன்னிமுகம் நாணினள்,௮க் காளை இது காண இலை: 

துன்னிருள் சூம் ௮ல்விரவில் தோகை மூகம் தோன் மிலதால், 

புசையறசகான் கேடாக பொன்னுக்கு மாற்றும்இலை 

உரையுமிலை என உலகோர் ஒதமொழிக் கேற்பகவ 

அரிவையர்கள் தாமேதம் ௮கம்விரும்பி சாயகரைத் 

தெரியின் ௮வர் தம்பெருமை தேரார் என் றெண்ணுவதால், 

தங்களிடம் காதல்மொழி சாற்றவரு வோர்களிடம் 

எங்கவர்கள் சாம் இசையின் எள்ளிடுவா சோ௭எனவே 

பொங்குசினம் உள்ளவரைப் போல் தடிப்பர்; Lym BLA ay 

ம௫்கையர்கள் சாதுரியம் மாநிலத்தில் யார்க்குளே ௪! 

தாங்குறித்த காதலரைம் தாமடைவ தென்றாலும் 

நாங்கள உறேம் என்னஅ௮வர் ஈவின் நுடுவர் Dit wa: 

நீற்கரிய சேயமிகு Gif en pur en ஜ-டலியத்தும் 

ஈங்கிவையே செய்இருப்பள் இயலுமேல், என்றாலும், 

தீனியாசக் தானிருர் து தாங்கிிதற் கரிகாய 

துனியாவும் சொல்லிடவே சகோன்றல்ரோ மியோ அ.றிர்சான். 

இனியா.தம் பயனில்லை என்றுஜ-இ லியத் ௨ உணர்க்தாள், 

இனியாத வேம்ப துவம் இனித்திடுமால். இச்சையர்க்கே, 

பற்றலர்தம் குலக்குரிசில் பாலணுடுப் பற்றுடனே 
மற்றவன்றன் பேர்கூவி “மாண்டெகு! கிற் கெர்ததுயான், 
செற்றமிலாய்] என தற்ப சர்தையினால் என்றே ம 
சற்றுமெணேல், .என்பு,2தி சபலத்தி னலும்திலை,
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நின்பேரில் எனக்குளமெய்க் கேயத்தை வெளியி ட்ட: 
தென்பேரிற் . பிழையென்ன எண்ணுவையேல் ௮ து.தவரும், 

| அன்பார்கின் நனைமறைக்தென் அகறிலையைக் தோற்றுவித்த 
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தீன்றோஇக் காரிருள் தான்?.௮.சன் பிழையே எனஅ௮.றிதி, 

பெண்ணாவார் தமக்குள்ள பேதைமையால் யானுமெதோ 
எண்ணாதே செய்தனன் என் றெண்ணாதே. ஆடவர்கம் 
சண்ணார வீண்ராணம் காட்டுமட வாரினும்கின் 

உண்ணேரும் கற்புமிகு உத்தமியா யான் இருப்பேன்,” 

வேறு: 

என்றனள், உரைகத்தமாற்றம் இருசெலி சளிலும் ஏற்று 
நின்றவன், “*கனவிலேனும் நின்னரும் பெருங் குணத்தை : 
என்றெனும் அயிர்ப்பன் என்ன எண்ணிடேல்,.௮ற்பன் அல்லே 

என்ிராமி மதியும் சாட்டு? எனச் சொல வாய் திறந்தான். [ear 

வாய்திறர் திதனைக்கூற வந்தரோ மியோவை கோக்க, 
“நாயக! ஆணை யென்னோ! ஈரனுனை ஈம்பி டேனே? 

நீயென தன்பனாக நேர்க்ததென் பேறே யாகும். 

ஆயிலும் por a8 pee சுறைகுவல் ; ௮கனைக் கேட்டி: 

இருவரும் இரவில் முன்பின் யோசனை Dir gS யாமில்(கு) 

ஒருவரோ டொருவர்பேச 9) P pow 5 உன்னுந்தோறும். 

தெருமரல் மிகுமால்”' என்னம் செப்பலும், கண்ணே! சற்லும் 

வெருவரல்; நின்னையல்லால் வேளொருபெண்யான் கொள்ளேன். 

ஏந்திழாய்! நீயும் “உன்னை யின்றிவே றெவனை யேனும் 

காம்.சனாக் கொள்ளே னென்னக் கழறுஇ?? என்ன வேண்ட, 

“Cortés &@ esr ஐயம்! ஐய! நின்னையே மணப்பேன் என்னத் 

தேர்ந் துரைத் இலனோ?. மீண்டும் செப்பிடல் பார மாமோ? 

இரைகடல் அனைய மாவண். சந்தையேன்; ௮தன்ஆ. மத்தின் 

வரையில்பே சன்பு.வாய்ந்த மனத்தினேன், உறுதி காட்டும் 

உரையனக் குதவு். தோறும் உவசையே மிகுத லால்என் 

பிரியசா தலன்£” என்னப் பேசுவன்; மீண்டும்? என்றாள். ae



78 

79 

80 

81 

82 

83 

64 
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ஆயது கூறும் வேலை, ௮ன்னளை வளர்க்க காக்கும் 
தாயவள் “கண்ணே, காலர் தாம்ப்பதென்? விடியற் காலம் 

ஆயதால் இனிகீ பள்ளி Murs! என்றுசைக்கக் கேட்டுப் 

போயினள் விரைவின் உள்ளே; போயவள் மீண்டும் வக்தாள், 

அங்கு மீண் டுற்றதும் சன் ௮ன்பனின் முகத்தை நோக்க 

“சங்செனை மணக்கும் எண்ணம் இருக்குமேல்நித்(கு),எ.ற் குள்ள 

ஒங்கருஞ் செல்வமெல்லாம் உன்னடிப் படுத்தி உன்பின் 

யாங்கெனும் தொடர்ந்து செல்வேன்; ஈத மெய்'' என்று கூறி, 

“காதல! £௭ன் மீது கருணைகொள் உளத்த னாகி 

ஈதுசெய் வாயேல் நீஎன் இன்ஸுயிர்க் கொழுரஈன் ஆவை, 

நாத! நம் மணகாள் தன்னை ஈன்கெணி த்தூதி மூலம் 

கோதறத் தெரிப்பல்” என்னக் கூறினள் உள்ளே சென்றாள், 

சென்றவள் தரிக்கி லாளாய்த் இரும்பினள். எனிலும், ௮,்தக் 

கன்றிய மனத்தார் பின்னும் கடிமணம் பற்றித் தம்முள் 

ஒன்றிய தீர்மா னஞ்செய் துற்றுழிச் செவிலி பின்னும். 
மின்றிகழ் மேனியாளை விளித்ததால் சென்றாள் மீண்டும் 

ஆயிலும், குருவிக் காலில் ௮மைவுறக் கயிறு கட்டி. 

மீயதைப் பறக்க விட்டு மீண்டிமுத் தாடும் பெண்கள் 
ஏயது பிரிய வொட்டார். ஈதுபோல் ரோமி யோவை 

ஆயவள் அனுப்பி டாமல் அடிக்கடி அவன்பால் உற்றாள், 

எல்லையில் பறவை யாதி யாவையும் மகிழச் செய்ய 

வல்லது கீதம் அல்லால் மற்றெழும் இல்லை என்பர், : 

ஒல்லுமக் கதர் தானும் உளமெய்யன் புற்றோர் தம்முள் 
நல்லுரையாடும் இன்பம் ஈல்குமோ? sores. 

ஆதலால் ஜ-இலி யத்௮ங் கனடந்தஇல் வியப்பென்? பின்,மெய்க் 
காகலன் புள்ளோர் தாங்கள் கழறுவ கறி, (1. . 
போதெலாம் கழிந்த தால்இப் போதுசஞ் சலம்சாம் கெஞ்சில் 
ஏதுமில் லாது தூக்க இறை௮ருள் புரிக! என்ன,
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8௦ இன்னணம் கோரிக்கொண்டே இருவரும் பிரிர். து போனார்.' 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

அன்னதன் பின்பு. தன்னார். ௮ணங்கையும், தன்பால் அண்ணாள் 
சொன்னசொல் யாவும் உன்னி ரோமியோ தயில்கொ ளானாய்த் 
தீன்மனை உரு லாரேன்ஸ் தனிஎழில் மடத்தைச் சார்ந்தான். 

Gar pr: 
கதிரவன் தோன்்றிடுங் காலையின் முன்னம் கடிதெழுந்து 
விதிமுறை ஈசனை வேண்டிடும் தன்மையில் மேமமேவினவன் : 

சதிமு தல் யோசனை யாவையும் sor uid or Fra oD au en; 
நிதிமுதல் யாவும நித்தியம் என்றெணும் 8ீர்மையுளான்; 

ஒன்றுடன் ஒன்றெலும் ஒன்றலில் லாஇவ் உல௫னர்க்கு 
நன்றிது BBO sex றென்றும் உணர்த்தும் ஈலனுடையான் ; 
கன்றிய மாண்டேகு காபுலத் என்பர் கடும் பகைமை ' 
சென்றவர் ஈண்புடன சேர்தரச் செய்திடும் சர்தையுளான் 

நாரென் றுரைத்்இடு ஈற்குண மேபூண் நலமுடையாரன்; 

ஆரென் செயிலும் வெறுத்இட. லில்லா அமைவுடையாள்; 

தாரணி மாதரைத் தாயென எண்ணும் தசவுடையான்; 

பாரிலுள் ளோர் புகம் லாரன்ஸ் எனுமப் பண்ணவனே, 

மற்றவன் உள்ள மடத்தினுக் கேகிய மைந்தனும் ௮ 

நற்றவன் தள்னரு இற்செல அம்மூனி *:ஈண்ணி இவன் 

உற்றென் னோஇவண்?''. என்ன இறும்பூ அுற்றுகின்றுன், 

சற்றுமுன் உற்றது சொற்பமும் இற்றெனத் Bion Dw or, 

இளமையில் மோசவி காரங்க ளென்பவை யாவருக்கும் 

உளஇ(த)இயற்கையன் றோ? இவன் ரோலலின் என்பவள்பால் 

அளவிலன் புள்ளவன் ஆகலின் நித்திரை யற்றன னென்(௮) 

உளமதில் எண்ணினன். ரோமியோ அப்போ துரைத்திவொன்; 

வேறு: 

“தய்ய! என் அன்புறு தோகை யாரெனில் 

வெய்ய காபுலத்எனும் விருக்தன் தன்னருந் 

தையலே யாகுவள், தந்ைத தன்னை நேர் 

ஐயனே ! ரோஸலின் ௮ல்லள்.. என்றனன்...
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92 என்றவன் கூறிய எல்லை ““என்னைசொல். 

.. ன்று தொட்டின்றள வரத ரோஸ்லின் 

தனமையும் தன்னுடை ச தன்மை யும்சொலும் 

இன்னவன் இவ்வணம் இயம்ப துற்றது? 

98 அறைகடல் வரப்பினில் ஆட வர்க்செலாம் 
சிறுமியர் மீதினிற் சந்தை செல்வ(து),௮ன் 

பு௮.தியினால் இலை .௨ ௮ வனப்பினால். 

இறைவ! என் இவரமஇ”' என்று கூறினன், 

94 மாமுனி இவ்விதம் வழுத்தி நின்றதும், 

ரோமியோ கூறினள்: “*ரோஸ்லீனை யான் 

காமுற, அவள் எனைக் கருதிலா வுழி 

அமத எனச்குரீ ௮றைர்க இல்லையோ? 

பவறு: 

99 மாற்றலனா யாம்கருதும் சாபுலெத்தென் போனுக்கு 
மகளா வந்த 

கோற்ரொடி.ஜ8 லியத்தனத மனமார என்னை உயிர்க் 

கொழுஈனாக 

ஏற்றனளால், அடியேனும் அ௮வள்மேல்மெய்க் காதல்வைக் 

இட்டேன். யாரும் 

போற்றிடுதற் குரியமதி பொறையாஇ ஈற்குணமே 

பூண்ட மேலோரய்! 

90 காதலனும் காதலியும் ககெளவும் மாருத 

கருத்தி னோடும் 
கோகறவே மணமுடித்துக் கொள்ளுவதில் எதேனும் 

குற்றம் உண்டோ? 
org oGon! எம்மிருவர் மனமுஈனி மூழ்வுறகல் 

_ வரமொன்தீர்(த)௮ம் 
மேதசைய வதுவை௮தி விரைவில்கிறை வேற்றுசென 

வேண்டி னானல்,
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97 கிகவுறுநற் ௮ுறகிஇவன் சாற்றியசா ரணம்கேட்டுச் 
“சரி'என் ** றன்பு 

மிகுரோமி யோஜ-ூலி யத் எலுமிவ் இருவ்ருக்கும். 
விவரகமானால் ப 

Ds 9) Dioner 'CL sary லேத்என்னும் இருவருக்கும் 

என்று முள்ள 

பசைமையறும்”என ரினைந்தான்; இருகுலத்தா ரிடத்இலுமெய்ப் 
பரிவு வாய்க்தகோன், 

98 ஈண்டி கனா ஓம்,ரோமி யோஇடத்தன் புள்ள வனாய் 
இருந்த. சாலும், 

மாண்டெகுவின் மரபிலங்க வருமதலை தனை சோக்க 
““வருச்தேல், மைந்த! 

காண்டகுமிக் சன்னியை 8 கடிமணஞ்செய் இடற்குரிய 
காரியங்கள் 

வேண்டிய யாவையும் விரைவிற் செய் அமுடி.ப் பேன்என்ன: 
. விளம்பினானே, 

வேறு, 

99 இவ்விதம் கூறிப் பின்னும் இயம்பினன்; மைந்த! கேளாய்! 
ஈவ்வியேய் விழியுன் காதல் றங்கைஜ- லியத்அம் குள்ளாள்; 
இவ்விடம் இருக்கன் மாய்நீ, எண்ணிய நின்ஈல் எண்ணம் 
எவ்வசை முடியும்? நீயே இயம்புதி! என்று கூற, 

100 மாற்றலன் சாபு லெத்தின் மனைக்குரோ ஸலினைக் சாண 
வேற்றுருக் சொண்டு சென்ற விதம் முதல், சிசழ்ந்த யாவும் 
சாற்றினன்.ஜ-இலி யத்தின் சற்குணம் யாவும் கூறிப் 
போற்றினன். பல்கால். Ceram புனிதனை சோக்க, “*ஐய1 

101 ஏதமில் கு குணத்தோய்!. யாங்கள் இருவரும் பிரிந்த காலை 
தாதுகு சோலைக் கண்௮த் தையலாள் என்னை நோக்க 
“நாத1ஈம் மணநாள் தன்னை ஈன்கெணிக் தூதி மூலம் 
கோதறத் தெரிப்பல்' என்னக் கூறியுள்ளாள்!' என்.றின்ன



102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 
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ஓதிவாய மூடு முன்னே ஒருத்தி வர்(த), *ஐய! “நாளை 
காதல்கூர் மணராள்'.என்றுன் காதலி நிற்குக் கூறி 

ஈதுனச் கும்ற கராளோ எனஅறிர் துறுமா(று) என்னைத் 

தூதியாப் போக்கி னாள். யான் சொல்வதென் அவளுக்(கு)?'' 

[ என்றாள். 

இன்னணம் கூறக்சேட்ட இருவரும் ஆய்க்(,த) “உன் தேவி 

சொன்னாள் நன்னாளாகும், *தோகைசங(கு)உறுக நாளை” 

எனனயாம் சொன்னதாக இயம்புக ௮வட்''சென் மோத 

மின்னினும் விரைவாத் தூதி மீண்டுஜூடு லியத்தைச் கண்டு, 

“சாதுவா கியலா ரன்ஸின் தனிமடம் தன்னிற் சென்(௮ு)உன் 

கா,சலன் தன்னைக் கண்டு கழறுவ சழறி னேன்.௮ப் 

போவன் அங்கு வாழும் புனிகனோ டாய்ந்த தன்பின் 

pow Oru x py’ என்றுரைத்தனள் உவக்கும் வண்ணம், 

நிச்சயம் தெரியா தேம், நின் ஐஜ-ஒ லியத்,சன் பால் avi( 7) 
இச்சுபம் கூறு தூதிச் கேற்றநற் பரிஎர் தஇிட்டாள், 
அச்சுப செய்தி தன்னை அருமே அறியாவண்ணம் 

வைச்சுவான் சுடர்எப்போது வருமென வருரஈ்தினாளே. 

வேறு, 

மண்ணிற்கொரு மதியேயென வருஜ-லியத் இன்னும் 
நண்ணிப்பல நினைஈ்ேேசமனம் ரைந்தாள், அவள் மார்பில் 
கண்ணுக்கெதி ரிலனாகிய கமைவில்லவன் காணா 
புண்ணிற்புகும் ௮யில்வேலெனப் பூவாளிகள் எய்தான, 

தீனமார்பிடை மரையாகய தனிவாளிதைச் திடலும் 
அர்நாளையில் தன்மாளிகை யதனில்மகழ் தந்தே 
தீந்நேர்இரு க.ரமாமலர் தமைப்பற்றின னாகி 
முன்னே ௮வன் உரைதர்தஅம் மொழியாவையும் முன்னி, 

“ஒருவா ரிது இலை. ஏழெலும் உயர்வாரிதி களிலும் 
வெருவாவகை சென்றேயுனை மீட்டும் இவண் நின்னைத் 
கிருவேனெனும் உரைசொல்லினை, தமியேன் துயர் காண்பான் 
வருவாய் இவண் தரியேன் இனி. வருவாய்விரை வினிலே. 

3
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““என்றேகமும் பொருள்யாவையும் எனதாவியும் ஏற்றென் 
குன்றாப் பெருங்குணம்யாவையும் கொண்டாடி*என் உண்மைக் 
கென்றே மிளிர் மநியேஎனும் இவையேகரி'? சஎன்றோய்! 
ஈன்றோதுயர் சானுற்றிடல் ஈவிலாய் இவண் நண்ணி, 

“ “வருந்தேல்' எனும் உசைதந்திலை.மன்னா! இதும் J pan? 
திருக்தார்கள்ஈம் மாபோரலால், தருக்தார்இரு வேமோ? 
இருர் சாதகி யொடுமாமரம் யரவும்உள சூழல் 
இருர்தேபல பலகூறினை என்னே மறக்தனையோ? 

“சாணத்துடன் வருகாற்குணம் ஈலலார்க்குள ஈலனாக் 

காணப்படும், என்பாலவை காணும்படி. வாராய், 

வேணத்திய வழிஙிற்கறி வித்தானல னோ?,சொல், 
ஆணுக்கொரு பெரிதோவெளி உளதாயெ ௮ரணே, 

“அடியாள்கர மதையுன்றன தழகார்கர மதனால் 
பிடியா இது ௮இ புண்ணியப் பெருமாதல மாகும், 
கொடி தாகிய பழியாமெனில் குளிர்முத்தம தொன்மறால் 
கடிதேயகற் நிடுவேன்' எனும் கண்ணே! இவண் வாராய்? 

என்ே உரை தந்தாளிவள் இயல் பாவையும் ஆய்க்தோம். 
குன்றா தமெய்க் காதல் கொளும் குணமிக்கஇந் நங்கை 
தன்றேகமும் பொருளாவியும் தனதாக்கெ சீலன், 
ஒன்றோ? பல பலஉன்னினன் ஒருவாறது சொல்வாம்; 

வேறு, 

£“நின்பெரு மாளிகை நிலவ நின்றுகீ 
அன்பினில் ௮றைவன அறைந்த பின்னரே. 
உன்பெரும் உளச்இன்உள் ஞை அறிந்தனன். 
என்ரும் துயர் இவண் எய்இக் காணுஇ, 

காதலின் மிக்கநீ க௬இ என்னிடத(௪) 
ஒதின யாவையும் ௨ ணரும் போழ்தினில் 
ஏதமென் பன றி தேனும் எண்ணலை, 
ஆதர வுளஒரு தமரின் ஆயினை.
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*ஏயமெய் யனபுளாய் என்னில், என்வயின் 
“சாயொடு தர்சையும் சார்ர்த யாவினும் 

சேயம தகற்றிகின் னண்டை நிற்பன்”என் 

ஜய்.௮த மறந்ததென்1/௮றைஇ உண்மையை, 

 *வாயத னுற்பயன் வழங்கு வாய்'சன 

வே, “௮௮ வாழ்த்திட” என்ற மெல்லியால்! 
ஆயது நினை ததனை யாகில், என்கொலோ 

கீ யென துளக்கவல் நீக்கி டாமையே.? 

“இரவினில் யேசசனை யின்றி இருவரும் 

விரகின ராயவண் பேசி மேவுதல் ட 

வெருவினஸ்!” என்றனை. மெய்ய தாம்.இவண் 

விரைவினில் வருவையேல், மேவு மோதுயர்? 

“பாலொடு தேன்சலர் தற்று பாவை நின் 

வாலெயி நாறிய நீரின் மாண்புதான். 

மேலொடு பருகுவன் எனினும், வேளவன் 

சாலவும் வருதஇனன், கக்த சோஇத? 

£*தயல்புரை கண்ணினாய்! கழற வேண்டுமோ? 

அயலோரு பேண்ணினா லன்று யான் கொளும் 

மயலெலாம்: நின்னிடம் வாய்ந்த காதலால், 

“இயல்வ ஓுகசவேல்' என்ப தெண்ணுது, : 

£: '6சொன்னவா றியாவையும் தாதிற் செய்யலாம். 

சன்னியா சியுமுளன் மணமும் தான்செய” 

சான்னவே அறிந்துமிப் போழ்்தஇிம் கெய்கலை. 

என்னையே கின்மனம்? எதென் ஜறெண்ணுகேன்[ 

“பரவிய இரவிேே பகைய தாமென 

ாமைதர கினைவையேல், உண்மை யாகசுமோ? 

சரசுமே கின் வயின் சாரச் செய்ததொர் 

இசவல வோ?௮கை எண்ணிச் கூறுதி,
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்““அன்பினிற் காளையர் யாதும் அறைகுவர், 

பின்பவர் வேறொரு பெண்ணிஜ் சேருவர். 

அன்றியும் ஈம்பகை யாவன் இன்னவன்”, ' 

என்றுசற் ருயினும் எண்ணல் நீக்குஇ,'” 

இன்னணம் பலபல இசைத் திரங்கியே 

௮ன்னவன் அன்பினால் ௮றைர்ச யாவையும் 

என்னொரு நாவினால் இயம்ப ஒண்ணுமோ? 

பின் இவை மதியினை நொந்து பே௫னான்; 

ores spud ரனையவள் எழிலஓுச்(கு) அவிர் ௪௬ 

உன்னொளி தாழ்ர்ததென் றுரைத்த தன்னியோ 
கின் உளங் கறுத்தனை? நெடிய வான் இருக் 
தின்னணம் காய்திநீ? இயம்பு வாய் மதி) 

சன்னினும் மேலவர் இரக்கிற் ரூழ்வுற, 

அன்னே இழிவென அ௮றைவர் யாவரும், 
உன்னிடை யுறுமிதை உணர லின்றிமற் 
றென்னிடை யேத்றிரநீ எள்ள லொண்ணுமோ? 

“மன்னனே! இரவினை மதி'”யென் றேயுரை 

பன்னிய ௮ன்னவன் படரும் guest Desh dy, 

“என்னையும் என்சொலும் இனி?''என் றெண்ணுரு 

அன்னதோர் இரவுமே அகன்று போயதால், 

வேறு. 

“என்னை வேண்டுகர் இவ்வுல இனில்இலை.. இவர் என் 

றன்னை வேண்டிடு தன்மைய சாயினர். காலம் 

இன்னும் தாழ்த்திடல் சரிஇலை.'” எனவரு வசன்போல் 

அன்ன காலையில் அருக்கனும் ௮வர்எதிர் ஆனான். | 

இரவி எப்பொழு(த) எதிருவன் எனநகினைர் கனளாய். 

வரவு பார்த்திருந் தவள்,௮வன் வர்தனன் எனில்க் 

கரவில் அன்புடை யாளனைக் காணுறும் பொருட்டு 

விரைவில் மேவினள் ௮வ்விடம் என்பதும் வியப்போ?
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சன்னி யாசிவாழ் தனிமடம் எய்திடத் சானே 

கன்னி யேகினள் , ஏகும்௮க் கணத்இனிற் கண்டாள் 

மன்னும் ௮ன்பனோ(டு) ௮வண்உறை மாதவன் தனையும் 

அன்னும் ௮ன்பினிற் ரொழுதனள் துகளிலாத் தோகை, 

வந்து சாள்மிசை வணங்கின ௮வளைமா தவனும் 

முந்தும் ஆசிகள் பற்பல மொழிந்தனன் முறையே. 

தீரீதம் ௮ன்பினிற் குறைவிலர் தமக்கவண் மணமும் 

உந்தும் ௮ன்பினன் இயற்றினன்.உரைத்தனன் பினரும்: 

“இந்த மாமணம் இதுமுதல் இனிமைய தாக, 

௮க்த மாபகசை ௮வரிடை ௮அறவொழிக் இடவே 

எந்தையே! திரு வுளமகிழ்ச் தருளூக'' என்றே 

தீந்தனன்விடை இருவரும் தமதிடம் உறவே, 

“நாத னே!இவண் இருந்திடில் நலமுறு தாயும் 
தாதை யேமுதல் யாவரும் சமுசயம் அடைவர், 

ஆத லால்்௮அவண் ௮டைதர விடையெனக் கரு”ளென்(று) 

ஓத ஐஒலியத், ௮தன்பினர் ரோமியோ இசைப்பான்:-- 

“ஏச மில்குணத்(த) இன்னுயிர்க் காதலி! இரங்கல், 
பேகை! முன்னுற சூழலிற் பேரி (வு) உுவேன். 
போதி” என்றவன் புகன்றனன். புகலவும் பொன்நேர் 
தீதி லாதவள் தன் மனை சேர்ந் சனள் சென்றே, 

இரவி லேஒரு பு.துஉடை எய்திய இளைஞர் 

விரைவி லே௮சைக் தரித்திட விரும்பிகல் விடியல் 

வரவு பார்ப்பது போன்றுஈம் மங்கைஜூடு லியத்தும் 

பரிவி னோடுநல் இரவெகிர் பார்ப்பவள் ஆனாள், 

அன்று நண்பகல் அர்ககர் வீதியின் இடையே 

சென். கொண்டிருக் சார்கள்பென் வோலியோ,சீர்சால் 

நன்று செய்யுமேற் கோடியோ எனுமிரு கல்லோர்; 

ஒன்றும் அன்பினர்; ரோமியோ உளமகம் சண்பர்.
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வய சரஃையிவ்: அன் (பு) அரறாள் இரச்கம்ஒன் நில்லாத் 
தீய னாயடை பால்த் எனும் தெவ்வனும், அவனை 

மேய சில்உற வினருமவ் விதியை மேவிப் 

போய காலையில் ௮வர் எதிர்ப் போர்தனர் அன்னோர், 

எதிர்ந்ச காலையில் மெற்கொடி. யோஎன இசைக்கும் 

வ.இந்த ஈற்குணன் நன்னுடை மலர்முசம் நோக்க 

அதிர்ந் தெழுச்(து) இவன் றன்னையான் ௮டுவன்'என் றிசையா 

முதிர்ந்த சோபமோ டின்னணம் மொழிந்தனன் டைபால்த்: 

“மாற்ற லன்,சிறு மாண்டெகு வின்குல மகனுக்(கு) 

ஏற்ற தோழன்நீ அல்லனோரி இயம்புதி, முற்றும் 

வேற்று ௬ுக்கொடு மேயமற் றவனுடன் ஆங்கே 

கேற்றை முன்னைநாள் வந்தனை ௮ல்லையோ? நிகழ்த்தாய், 

“உன்னைப் போலஜர் மானமென் பதறி இல்லான் 

தன்னைக் காண்லென்”' என்றவன் சாற்றலும், தாழா(2) 

“என்னை மீஉரைத் தாய்? என எழுக்தனன். சிறி 
நன்ன லத்தபேன் வோலியா மற்றிளை ஈவில்வான்:-.- 

“கேட்ட யாரையும் பிணிக்குறும் தகையதாய்க் கேளார் 

வேட்கு அம்படி. மொழிவதே சொல்லதாம், வீணா 

நாட்டம் தீ௨க கன்மையல்லாதன ஈவின்றாய், 

மீட்டும் இவவுரை விளம்பிடல் விளம்பிடல்?” என்றான். 

“உன்னை யாரடா கேட்டவன் உரைத்திடு கென்ன! 
என்னை யாரென எண்ணினை ஏழைக?'? என்று 

அன்ன வன்றனைக் சன்னமீ சறைந்திட டைபால்த், 
இன்ன எண்ணினன் எவர்க்கும் இன்புரைக்கும்௮அவ்இயலோன், 

*கழ்ற யாவையும் கற்றிலான் தன்செவிமாட்ட 

அற்ற இப்பிழை யுள்ளது நம்மிடை யன்றே? 

மூற் ௮ுணர்ச்தவர் ௮வன்றிலை ௮றியென மொழிவார், 

அற்றம் கோக்கிடா தறைந்தது பிழை”யென என்றே.
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அன்ன காலையில் ரோமியோ ௮ங்குற, அவளைச் 
AMA IFO. UNIS HVE Cereus Cen paper, 
என்ன கூறியும் இம்மியும் எய்திலான் சீற்றம் 

தன்ன தாருயிர்க்காசலி தனக்கவன் உறவால், 

அன்றி யும் அவன் அமைதி மிக்குடையனா சலிலும், 

ஈன்று செய்பெரும் குணமுள ஈல்லஞாகலிலும், 

என்றும் ௮வ்விரு குலக் வர்க் இருந்தவெம் பகையில் 

ஒன் றி லன்எவர் பக்சமும்,உத்தம நெறியோன், 

சிற்ற மிக்ககா புலத்தவர் செற்றல செனினும் 

போற்று ஜூலியத் ௮க்குலப் பூவையா தலினால் 

சாற்று *காபுலத்' எனுமொழி, தாங்கொணாச் ற்றம் 

ஆற்று மந்திர மொழியன ஆயது மன்னோ! 

ஆத லால்௮வன் *அ௮ந்தடை பால்த்௮ரு சனிற்போய் 

நீதி யாயே சொற்டில நிகழ்த்தன னெனினும் 

ஒதி னாற்பயன் உறுங்கொலோ உணர்விலா தவற்கு? 

திது ருக்கொடு வக்தடை பால்த்இவை செப்பும்:-- 

வேறு, 

'நின்றுணே வோரொடும் அன்வறண் நின்றனை நீயன்றோ? 

உன்றுணை வோரொடும் உன்னுரு மாற்றி நீ உற்ராயே, 

என்றுணை வர்க்கொரு லெம்பழி யெய்திட லில்லாதே 

கொன்றுனை நீக்குவன்'” என்று கொதித்தனன் கோதுள்ளான். 

மேயடை பால்த்திடை ஈன்மொழி கூறிய மேலோனை 

ஏயகல் வீரமும் தீரமும் எங்குகுச் இட்டா னென்() 

ஆயமெற் கோடியோ போயினன் போயவண் அ௮ர்ந்தேசும் 

தீயினும் தியவெவ் வாயுடைத் இயனை வைதானே, 

வெருவில னாகியம். மாற்றலன் தன்னிடை மேவாமுன் 

வரறுகுவை, தாழலை, என் தனி வாளினில் மாத்வீயே 

பொருமித மிதுஒழி, பேசுத யா?''எனப் பீடில்லான் ' 
உருவினன் வாளினை. உருவவும் சுஷ்.,..னர் உற்ரோ?ே,.
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மற்றொரு தோழலும் மாண்டெகு மைக்தனும் மன்ருடி. 
“உமறு மற்றிதில்' என்ன இசைக்கலும் உன்னா னாய்க் 
சொற்ற மிகுத்தமேற் கோடியோ தீன்௮ருங் குணமேதும் 
௪ற்று மெண்ணாசவன் நற்றலை வீழ்த்தினன் சகவில்லான். 

வேறு 

சையன் செய்கொலை கண்ட ரோமியோ 
வெய்ய தீயின் வெகுண்டு தன்னுரு 

அய்ய சென்னி துணிர்த தாமென 

கைய இன்ன ஈவில லுற்றனன்.! 

பாவி! யாவரும் பார்க்க என்னரும் 

ஆவி கேரவன் ௮வி கொள்ளவோ 

மேவி னாய்?''என வீசிவாள்கொடு 

பூவின் வீழ்த்தினன் போற்ற லான் தலை, 

சாயும் வெஞ்சினம் வந்த காலையில் 

மாயும் வெந்தொழில் செய்வர் மாந்தாக 

ளாயின், ௮ச்சினம் ௮ன்ன ழ்மைய 

தாய புன்குணம் ஆயின் மற்றெதே,? 

கொன்ற செய்த கொடிய தியினில் 

சென்று சேய்மையும் சேர வேமனம் 

கன்று மாண்டெகு காபுலச் தவர் 

அன்றி னார்கள் சம் தோகை யாரொடும், 

விரைவின் இச்செயல் வேர்தன் மாளிகை 

பரவ லுற்றது, பாவ ௮.ச்கணம் 

புரையி லாதநற் புனித னாயே 

௮௪ பூபதி ௮ங்குற் டுனரோ, 

மன்னன் பேன் வோலியோவை “*வாய்மையாய்! 

உன் ௫ ஹன அரைத்தி” என்னலும், 

முன் னிகழ்க்கவை மொழிய லாயினன் 

தன்னமும் அயா ஈஎரர லாவகை,
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மாற்ற லார்கொலை யுண்டு Wik gop 

கேற்ற காரணம் இன்ன வாமெனச் 

சாற்ற மன்னவன் சன்னு ளேஎழு 

சீற்றம் ஆறினன் செய்ய கோலினான். 

பாப மிச்சடை பால்த்தின் பர்க் 

காபு லத்துவின் காக oro sre 

மாபு யப்பல மன்ன வன்முூனரச் 

சோப மூற்றவள் சொல்லி னாள்இவை: 

கோதி லாகடை LIT Cv Fam Hg GO) wrest Dp ்] 

பாத கற்கும் பரிவு Frit Bw 

நீதி யல்ல,அ௮ரற் நீசன் செய்தவெற் 

இதி ணுக்கு நறு ரப்பு ரைத்றுயால், 

“மற்றும் அன்னவன் மகஇழு ஈண்பனாய்ச் 

செற்ற மாண்டேகு சேர்கு லச்தனா 
யுற்ற பேன்வோலி யோலின் சொற்களைச் 

சற்றும் ஈம்பல்க காது மன்னவ!” 

என்று ரைதக்தனள். ஈதி சைப்பளோ 

ஒன்றும் ௮ன்பினன் உற்ற தன்மசட் 

கென்று, காபுலக் இன்ப நாயஇ 

அன்ற நிர்தனள் ஆயின் இங்றனம்? 

மற்றை மாண்டெகு மனைவி வர் தவண் 

“இற்றை சாள்மகப் பிர்சை ஈதியால் 

கொற்த வா!'எனம் கூறி வேண்டியே 

சற்றும் தாழ்கிலாச் சாற்றல் மேயினான்: 

வேர்ஜு! கேட்டி: மெற் கோடி யோவெனும் 

FUG GT ஆருபிர் தன்னை மாய்க்தறுப் 

பார்கள் கேரும்டை பால்த்தைக் கொளன்றதிக்(கு) 
DUG BT Ops m Ho” ereirarGar, 

4,
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பன்
 

மைர்சன் , ஐஇ கேயம் ல 2850 

சந்தை யாவை செப்பல -ஆயினள். 

DGB வண்ணமற் றநறையல் ஆனதைப் 

பந்தி கொண்டிலன் புவன மன்னனே, 

ஆண்டு தன்மனக் தாய்ற்து நோக்கியே 

“மாண்ட கேன்பவன் மைக்கன் ஆமிவண் 

ஈண்டு நின் றயல் தேயம் ஏட 

வேண்டும்'” என்றனன் வேரக்தர் வேர்கனே, 

இரச வாறுளைச் தேர்தல் எகலும், 

வர்க மாந்தரும் வாடி, ஏகினார். 

சக்கை கொரக்இனிச் செய்வ தென்ளன 
அந்த ரோமியோ அகத்தில் எண்ணினன். 

மற்றிப் போதில் ௮ம் மைந்தன் தன்செயல் 

இத்த தாம்.மணாம் Tw gg காகல்ரோய் 

உ௰்ந சூலியத் அன்ளம் கொந்தவண் 

சொற்ற வாறுமேம் சொல்லு வாமசோ: 

அன்று காலையில் அரங்கை பற்றிய 

தன்று ணைக்குது சார்க்கு தகாமெனில் 

ஒன்றும் அன்பினன் உற்ற வாறிதாம் 

என்று ரைச்இட எண்ணில் அவசேோ. 

Caso 

ஆசறும் ௮அன்பினள் ஆயினும் அன்னாள் 

aA எழுந்திடும் வீங்கெரி என்னப் 

பூசல் மனத்தொடு புல்லிய சொஜ்கள் 

பேசுனள் உற்ற பெரும்பழி ஓர்ரீேே. 

₹* பாவ வுருக்கள் பலப்பல ஈங்கோர் 

சதவ வருக்கொல சேோர்தககை மான 

சேமேவரு மெய்யெழுில் கொண்டு விரும்பும் 

பாவையர் இன்புறு பாகுகன் அன்றே, 

கனல
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112 “*தன்னுரு வாலொர் சனிப்புற வொப்பான் 

- மன்னுயிர் யாவும் வயிற்றிடை வைப்பான் 
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174 

175 

176 

177 

178 

இன்னவன் எண்ணில் இராக்கதன் ௮வன்'' 

என்ன மொழிந்தனள் இட்டம் மறர்சே, 

“மாரன் விடுக்கு மலர்க்கணை மார்பிற் 
நிர 6 a a பு . . . 

சார, நின்ந்தனள, தன்னுயிர் போல்வான் 

௪ரசெலாம்;இவன் இங்கலன் Ao 

Cory AT நீங்கின னன்றே, 

என்னிலும் Dis o Nios fod 

அன்னிய சாட்டில் ௮ணைம் இடும் அறா 

மன்னியல் ஆணை மணாைனுக்'' சென்ப( 2) 

உன்னினள் உன்னி உளச்தளர் a) mapa, 

Cad Aisa 8g Bev oar ans: 

சால வடித்கனள் தன்மனம் வாடி, 

மூல முணார்த முனிமடம் வைரும் 

பாலன் இயற்கை பகாற்இடு வாமால், 

வேறு 

மன்னன தாணை கேட்டு வருந்தியுள் வாடி. நொர்து 

“இன்னகோ ராணை தன்னில் cro Par கொய்தல் ரன்றே, 

என்னினிச் செய்கு Ga Gears றேங்கயெவ ரோமியோவும் 

தன்னுளே ௮டைந்ச அன்பம் சாற்றிட வல்லார் யாரே? 

“இப்பிர பஞ்ச மெல்லாம் இர்ஈகர் மதிற்குள் அன்றோ? 

எப்படிப் பிழைப்பேன் என்றன் இன்பநா யகயை நீங்கி 

தப்பில்௮அன் புள்ளாள் வைகுர் தலமதே சவர்ச்சம், அல்லால் 

எப்புர மெனினும் பொல்லா எமபுரம் ஆஞாம் அன்றே. | 

*அுரைசன தாணை தன்னில் அதிவலி படைத்த அணை 

உரைசெயில் வேறொன் றில்லை, உஞற்றுவ தெவனோ?'! என்று 

கரைசெயற் கரிய துன்பக் கடலிடை அம்ர்தான். உண்டோ 
விரைசெறி கோதையார்தம் விரசச்தின் மேலார் துன்பம்,
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சாதலை நினைவான்; பின்னர்க் சணிகுவான்; சானே கெஞ்ச 

கநோதலை ௮டைவான்; இன்ன நோக்கயெ சந்நியாசி 

இதிலா நீதி சொற்றும் தெளிர்நிலன், செளிவ ரோகொல் 

மாதரார் மயலிற் பட்டு மனந்த0 மாறும் நீரார்? 

செவவிதம் மடந்தை யாள்மேல் சிர்தையைப் போக்கப் 
இவ்விக மாக மிக்க இன்னலுற் றயரும் காலை [போக்கி 

ஈவன் நோக்கே யன்ன நோக்கனெள் ஈவிற்று சென்னும் 

அவவிதச் செய்தி தன்னை ௮றைந்தனள் ௮வள்தன் ஜோமி, 

ஆயதேோர் காலை தன்னில் அவஜளம் சிறிது தேறி 

ஏயதோ மிரவு தன்னில் எய்இமற் றவளைக் காண்பல் 

மேயதோர் அன்பம் தானும் விலகிடு மென்னத் தேர்ச்தான். 

தூயனாம் சந்நி யாசி பிவையிவை சொல்ல லானான்: 

: ஆண்மக னலனோ நீதான்? அச்சம தெய்தல் நன்றோ? 

நாண்மடம் அச்ச மாதி we sw vw குணமுள் ளார்போல் 

வீண்செய லாகுமென்றே? விடுவிடீவ் வறிவில் செய்கை, ற் த் 9 

காண்டகுன் காதம் பன்னி பக் துவைக் சடிச்தா யன்றே? 

₹ அன்ன போசா சோதான்? ௮.துலழித் கைய ! நீயே 
உன்னுபி சொழிக்சக எண்ண லுன்பொ ரூட் மெயிரொ டாங்கே 

மன்னிய மனையா ளாய மாலா மணியும் மாய 

உன்னுதி கொல்லோ? இன்னே ஒமி, இது மறந்தும் எண்ணல், 

 அரிதரிசெனமுன் மேலோர் அறைந்ததே தெனத்தான் கோக்டல் 

தெரிதரு மனுட தேக மாமெனச் செப்ப லாமால். 
உரியவத் தேகம் தானும் உளத்திட மிலதேல் வீணாய்ப் 
பெரியதோர் மெழுற் செய்த பிம்பமாப்பேச லாமால். 

அன்றியும் நின்மேற் சற்ற ௮ரசனும் கிருபை செய்து 
கொள்றிடா தூரை விட்டுப் போவெனச் கூறி னானே, 
நின்றனைக் கொல்ல வர்த கேரலன் றனையுக கொன்றாய், 
இன்றிசுற் கதிக வின்பம் எய்இட லன்றோ ஏற்றம்?
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186 சூலியத் சென்று சொல்லும் தோகையும் பிழைத்து நின்னாள். 
மேலியை காரி யத்தால் வேண்டிய மனையுமானாள். 

பாலிய னெனகின் முண்மை படைக்தனை, என்னே! ஈது 

போலியை சுகமு முண்டோ புகுத! தெளிவிலாதோய்!'? 

187 என்றுஈற் நுறவிஇன்பொ டின் மொழி க ன்னேன் த அற 9-68 2, அனவனாு 
அ௮ன்றுரைச் தையே கூறி ௮அவசமே யுற்றான், ஏதும் 

தீன் குறிப் பதனில் கொள்ளாச் சண்டியாம் பெண்ணேபோல 
ஈன்றெனச் காதிற் கொள்ளான். ஈயப்பரோ ஈங்கைப் பித்தர்? 

188 “ஊக்கமென் பதான் சற்றும் உளத்தினி லில்லாராஇ 

ஏக்கராற் நிருப்பாரெல்லாம் இக*ுக மிழத்தலன் றி 

மோக்கமு மடையார்; தீய மாணமாய் முடிவ ரன்றே, 
ஆக்கம்வேண்டுதியேல்இன்ன கறிஇியென் நிறவன்சொன்னான் 

189 தீரனே என்ன யாருஞ் செப்பிடுர் தரச்த னேனும் 
கோரமாம் மரணமென்று கூறிடிற் குலைவா eat oor G capP 

சேரதாய் மூனிலன் அங்கு நிகழ்த்திய மொழிகள் யாவும் 
வாரமாய் மனதி லேற்று மகிழ்ர்சனன் மைந்தன் மூனே, 

190 **“மனர்தெளிவுறல்கண் டர்சமாதவன் மெரழிவான்: மைந்த 
அனர்தலை யடையேல்! உன்றன் அன்புள மனையாள் பால்இக் 
தஇனமிர வதனிற் சென்றுன் கிர்தை நோய் தீர்த்தப் பின்னவ் 

அனநச்தரு விடைபெற் றேக யடைஇமீ மாஞ்சுவாவே, 

191 அக ரதனிற் சின்னா எமர்ந்இருக் தனையே யால் 
இந்நக ரதனில் முன்னா விருவரும் மணம் முடித்த 
நன்னபயச் செய்தி தன்னை சான்வெளி யிடுவேன். பின்னர் 

உன்னத வமிசத் தோர்கள் உறவின ராவரன்றோ? 

192 நெடி துராட் பகையா யுள்ள நின்பெரு் தந்தை யோடும் 

ஒடி.வீலா வழகு வாய்ந்த உன்மனை தந்தை தானும் 

தீடி.தலில் அன்ப ராகச் சாம்௮மரர் திடுவராகில் 

படி.கனைப் புரக்கும் வேர்தன் கண்டமும் பாரா னன்றே,
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198 “அ. தபொழு தைய! மைர த1!அறைகுவல் சேட்டி! நீசான் 
இஅபொமழு தீவண் நின்றேக எய்இடும் வருத்தம் தன்னில் 
ச துமெனத் தோன்றும் மிக்க சனசுகம் சாண்பாய்'” என்னக் 
கு௮கலிப் படைந்து மைக்கன் குருபதம் வணங்கனானே, 

194 வணங்கிகின் (று) “ஐய என்றன் வாள்விழி மனையாளரகும் 

அணங்கினை ௮ண்மி யன்னா ளகத்தஇிடையமர்ர்து பின்னர்க் 
கணவ கொளூ மிரவு தானும் கழிர்இடுமுனரே யிவ்வூர் 
தணர்தா சுரைத்த தேயம்சார்குவன், விடைநீ தாராய்,?? 

199 என்றனன், அதனைச் கேட்டே யிரங்யெ சம்நி யாடி 
*நன்றுநன் றுரைத்தாய் ஐய! ஈலமுடன் சென்று வாராய் 

அன்றிய முரைப்பல் கேட்டி: ௮ க்கடி. கடிதமூலம் 

ஒன்றுபல் செய்தியாவும் உணர்த்துவன் சேறி'' என்றான், 

வேறு, 

190 இன்னதோர் கரலை இரவுமே வந்தங் 

கெய்திடரோமி யோரொந்த 

தன்னையே துணையாய்க் கொண்டுசெல் பவனாய்த் 

தனிமையில் முன்னை நாள் நின்று 

சொன்னதகோர் சொற்கள் யாவையுங் சேட்டுச் 

“சொல்லுதி சொல்லுதி' என்னப் 

பன்னியே கின்ற அந்தமாச் சூழற் 

பக்சலில் நின்றனன் பார்ச்தே, 

191 காதலன் முனுங் சகடிமதில் தாண்டிக் 
காதலி தன்னையேகாணும் 

ஆதரத்துடனே அவ்லயின் கின்றான். 

ஆபினு மவளடைந்திலளால், 

தாதவிழ் குழலாள் சயனமா எளிகையில் 

சார்தலே ஈலமென வெண்ணிப் 

போசரும் சச்தம் ௮வணுளோர் செவியிற் 

புகுந்திடா வண்ணமே போர்கான்,



31 

198 போக்துமா ளிகையிற் புகுதலு மாங்கே 
பொலன்கொடி பொம்மெனச் தனது 

சார்கணி மார்ப மசனிடை யன்பன் 
றன றிரு மார்பகர் கழுவக் 

காந்தெரி வீசம் கதிர்மணி களினாற் 
கவின்பெறச் செய்த ஒர் மஞ்சம் 

சேர்ந்திரு வருமா யேறிவீற்றி ருக்தார் 
செப்புவாரெவரவர் சன்மை? 

199 ஆங்கெதிர் முகமாய் அமைத்தகண் ணாடி 
ய சனிடை யவர்முக நோக்க 

வீங்குபே ர௬ுவகை கொண்டனர். பின்னர் 
மெல்லியல் தன்முக கோக்க 

ஈங்கிதோ ரிரவே யெஞ்சிய தாகும் 
இருந்திட நின்னொடும், இகனால் 

ஏங்குமென் னெஞ்சம் என்செய்வேன் ?'? என்றான், 
என்னலுங் கேளென இசைப்பாள். 

200 “நாகமீ வாட நான்்௪௫ பேனால் 
ஈலனெனப் படுவதை நாடில் 

எகமில் அன்பன் உடனுறைநக் இடுதல் 
என்றிசைச் தஇிடுவரால் யாரும், , 

ஆதலால் அடியேன் உன்னுடன் வருவேன், 
அன்பனே! இதில் இலை ஐயம், 

வேதனை சிறிதும் மற்றிதில் உண்டோ ? 
விளம்புதி'' நீ எனக் கென்றாள், 

201 என்றுரைத் திடலும் சேட்டரோ மியோவும் 
 ஏன்னுயி ரனைய நாயஇய! 

ஈன்றுநன் ௮ுரைத்தாய், ஆயினும் இதனை 
௩நரடிடின் நலமிலை யாமால், 

Dor M67 er உன்னை என்னுட னமைகத்தே 
ஏருவ னெனில் இவண் பழிகள் 

ஒன்றல பலவேயெய்இடு மதனால் 
உரைப்ப கொன்றுள திதைக் கேட்டி 1 வை
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சோற்றினுக் இன்றிச் தயரமேகொண்டு 
சொலைவிலா நடை யுமர்தனளாய் 

ஏற்றிடும் பிச்சை உணவுகொண் முறையும் 
இழிகுலக் துள்ளவ ளேனும் 

Gains னுடனே சென்றன ளென்று 
விளம்பிடிற் பழி மிக மேவும், 

மாற்றல னுடனே வருவனென் அரைக்தாப் 
மன்னுமோ இதிற் பெருமையுமே? 

அகலா லரசன் அக்கினைப்படியே 
அடியனேன் அன்னிய தேயம் 

போகலே சன்று, மற்றிவண்நீதான் 
பொருக்கலே ஈன்” ஜெனப் புகன்றான், 

காகளா வியகண் காதவிதானும் 
கணவனை கோக்இனள் கரைந்சே 

““மாசயை யுடையை யென்றிருக்சேதற்கு 

வருக் இனை மாண்பூற”” என்றான், 

₹காமமொன் றினையே கருக்இனில் கினைந்து 
சண்டவர் பின செலச் கரும் 

சகோமுறு மடவார் தம்மையே மானச் 

சொழற்றனை ஈநன்றுறன் றரசே! 

நாமநீர்க் சடல்ளும் நானிலமதனில் 
நாயகன் பின்செல நயக்கல் 

. ஏமமே யன்றோ? இல்லென் யாழே 
இயம்புவர் நீயலால் இவணோ? 

தனக்கொரு குறைதான் சாரினும் தன்னைச் 
சார்ர்தவள் சன்னையுல் காப்பான் 

மனத்தினில் சரும நினைவுளா ளென்னு 
மாண்பையு மறக்கனை யன்றேரி 

இனத்தவ ருடனே இல்லவள் தனையு 
மிகர்.துநீ GI (Hana என்னில் 

உனக்தகும் பெருமை உளதுகொல் காத] 
உலர க்தி?” என்று முரைப்பரன்;
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332 “கேயமே பூண்ட ரோமியோ வின்பால் 

338 

334 

335 

நிகழ்ந்தன கெரித்திடு மாறே 

ஏயநாம் முன்னம் அனுப்பிய ஆள் என் 

இன்னமும் மீண்டிலன்? ?” என்று 
தூயனாம் லாரேன்ஸ் அணிவுமிக் கெய்தி 

ஜுலியத் அன்பு வகை, நாம் 

போயவள் சிறையை நீக்குவம்' என்னப் 

போந்தனணன் அவ்விடம் மாதோ. 

தன்கையில் விளக்கும் சேசடரி ஒன்றும் 

கான்கொடு வந்துச் சாது 

முன்னிலை யதனில் தீபமொன் நனையும், 

முன்னமே இருவரும் தம்.மள் 

முன்னிய செருவில் உயிரிழக் sarc rip 

மொய்ம்புள பாரிசின் உடலும் 

மன்னிய ரோமி யோவின துடலும் 

மண்மிசைக் கண்டனன் மாதோ. 

பாரத்தனன் *இரதப் படியெலாம் நிகமும் 

பண்பெனோ ? யானுளம் விரும்பித் 

“திர்த்ததும் பசையை)ச் சேர்த்ததும் ௮வரை?ச் 

சசவ்வில.! செவ்விது/* என்றுடலம் 

வேர்த்தனன். ஏனும் விளம்பிலன். யாக்கும் 

மீளவும் நோக்கு அந்தத் 

தீர்த்தனுக் கெஇரில் ஜுஈலியத் எனுகம் 

சேயிமை வந்துநின் மனளே. 

saQer Sr aig நின்ற ரணங்கு, 

தண்ணளி சான் poe Sole 

சொன்னதோர் காலம் கழிந்தது. மத்றுச் 

சொல்லிய வாறுசெய் தேனே | 

என்னதா ருயிர்கேர் காதனைக் காட்டின் 

என்.துயர் மீங்கும்” என் றிசைத்தாள். 

அன்னவள் மாத்,௦.ம4 கேட்ட தூயோன் 

HENS கொந்திவை கூ.றும்ஷ்க
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839 
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கிருமல குண!கிற் கசைக்தஅவ் வண்ணம் 

கிகழ்க்திடா(ு), அம்மணி! இண்று 

“வரும்விதி யது தான் வழியிலும் சங்கா(௮) 

என இவண் வாய்த்தது கேளாய். 

ஒருவோ, அந்தோ ! இருவரு மாண்டார். 

எனஉரைத அததமணன் BT GL 

வருபவ ரெரலிமீகட் டவவிடக் Sma go 

மன தந்தனன். மங்வகையே நின்றருள். 

நின்றுக் ஈங்கை கன் உளம் அ.ழிக்னு 

நீணிலம் ௮.கனில் வீழ்க் இநத 

தன் அணை வனது தஇருமுக நோக்கிச் 

சாகரம் அயரடைநீ கனளசய், 

“இன் ெனை வரதே மீட்பைஎண் ண்ணி 

இருக்க௪ ம் குதவிய இதுவோ!' 
என்றுரைத் தவன்மேல் விழ்க்தனள். அழுதாள். 

என்செய உளதுமம் ஐவட்கேரி 

ஆயதன் மையினில் வீழ்ந்கமு இவொள் 

அவனியில் கடக்ககன் அரிய 

காயகன் கையிற் கண்ணமொன் றிருப்ப 

நசடினள் மற்றதை எடுத்தே. 

“மாயஇக் கிண்ணம் எவன்கொலோ கொண்டு 

வந்தனன்?” எனக்கனுள் எண்ணி 

கேயமிக் குடையாள் ௮கைககனி கோக, 

நினைத்தனள் பின்வரு மாதே: 

“வந்தவர் :இறக்கே இருப்பென்' என் மெண்ணி 

வருக்கியே, காம்வரும் போதே 

இந்ததர் கண்ணம் கனில்படு விஷக்தை 

இட்டிவண் கொண்டுவர தனசோ? 

கெசக்தெனை கோக்க மற்ற... அருந்த 

கொடிப்பொழு இனிவிறக் தனரசோ? 

அர்துமா விஷம்இகவ் இருக்இடி ம் அருந்தி 

HUTE® அடைவான் றமமைந்தாள்.
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அமைக்க௮வ வணமமே செய்திட எடுத்த 

அக்கணம் தனில்விஷம் இரிலும் 

உழைக்கில ததனால் “அஃதுயிர் காதன் 

உதட்டிடை உறையும்” எண் ன்பு 

SED Dis SIN (LPs Bld ஈந்தனள் Yu DG) Hy % 

Cars HF RaCuraan 

செறிக்திடு சத்தம் கேட்டனள். ஆங்கே 

இகழ்ந்தவாள் ஒன் றுகைக் வெொரண்டான். 

கொண்டவா ளோடும் குறி,அ௮வ் வித்தைக் 

குடிக்( து) அவண் தன்உயிர் நீத்த 

அகாண்டவன் எஇரே அுணிந்துமுண் கின்று, 

கூடா தோக்கி௮வ் வாளால் 

அண்டமோ ரிரண்டு படும்படி தன்னைத் 

அணித்தனன புவிமிசை af tome reir. 

பெண்டிரில் இவள்போல் பெ௫ிடில் யாயே 

பெரும்செயல் துணித்துசெய் துள்ளார் ? 

வேறு 

இண்னண காலையில் எய்திஞ்ர் 

மமன்னு காவல்செய் மசனிடா. 

அன்ன காலையில் அவவயின் 

அன்னி ஞன்செயல் சொல்லுலாம். 

யாவன இன்னவன் என்னிலோ, 

மேவு போரில் விண் மெவும்அ 

பாவி யரகிய பாரிசின் 

ஏவல் செய்திட ஏய்கவவைன். 

அன்ன வன்ன காண்டவன் 

பொன்ன கர்க்கண் புஞ்ந்தனை் 

எனலும் எண்ணம தெய்தி2ய 
அண்ணு அன்பினிய் ஜோய்ந்கனன் .
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945 இன்னல் எய்திய ஏவலன், 

546 

347 

348 

349 

350 

361 

“nergy wormanr மாக்களே ! 

இன்ன வேளை எழுமின்நீர்” 

எனனசக் கூக்குரல் இட்டனன். 

வந்து கூடிய மற்றவர்க்(கு) 

இக்த ஏவலன் *-எய்இய 

சிந்தை அருலச் செய்திதான் 

எக்தை யிர்/ இஃ(த) என்றனன். 

வேறு 

என் றவன் சொல்ல றவ்வயின் கூடி எய்தியவர் 

(நன்றிது” என்.று ரோமியோ அங்கக் நாள்வந்தே 

கொன்றது முகலா யாவையும் எண்ணிக் கூறுறற(2ஐ) 
ஒன்றுபின் POM MPL! யாவரும் அறிய உரைசெய்வாம். 

“ஊரினை விட்டே வேறொரு கேயம் உ௰அன் று 

பசரினை யாளு மன்னவன் சொன்ன படிசென்றோன் 

காரிருள் தன்னில் இக்ககர்ச் கண்ணே கால்லைத்தே 

பாரிசின் ஆவி போக்னென். என்னே! பார்” என்பார். 

மானனை யாளை வேட்ட௮ப் பாரிஸ் மைக்தன் தான் 

ஏனவண் ஈமம் ஏகினன்? ஏ எஇர்த்திட்டான்? 

வானடை வதனுக் கோ?௮வண் உற்ருன்? வத்தானுக்(கு) 

ஆனவோர் கதிதான் ஈதுகொ லோ?”என் றறைவாரால், 

அன்னவ னோகான் ஆவிழு டிரந்தான்? அவனன்றி 

இக்ககா வந்தான் தானுமு டிந்தான்'' என்பார்கள். 

சொன்னவர் ₹பாரிஸ்' “ரோமியோ” ஜுலி யத்'என்றே 

அந்நகர் வீதி யெங்கும் ௮லைந்தே அ௮றைக்காரால், 

ஜுுலியத் என்னும் தோகையை எண்ணித் துன்புற்ற 

பாலிய னாம்௮ப் பாரிஸ் எனும்போப் பண்பாளன் 

பால்இயை செய்தி கோக்கடில் “இல்லை பாராள்வோ - 

னால்இயை கன்மை” என்றுபு கன்ரூர் அவரெல்லாம். '
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பர] 

01 

இன்னணம் யாரும் சொல்லிட லுற்ரூர். இதுகேட்டே 

அந்நகர் தன்னில் உன்னத வம்சத் தவர்என்ன 

மன்னிய மேன்மைக் காபுலேத் தோடு மாண்டேகு தம் 

துன்னிய அமளி விட்டன ராகித் தோன்றுற்றூர். 

வேறு 

ஊரார்யாரும் ஒன்றுக உற்ற உரைக்கும் ஒலிகேட்டுப் 

பாராள மன்னன் தானுமவண் பார்க்க எண்ணிச் சேர்க்தானால. 

காரா ரிருளிற் கள்வனெனச் எண்டார் யாருக் கண்டிரங்கச் 

சீரசர் லாரேன்ஸ் எனுமவனைச் சேர்த்தார் அரசன் திருமுன்னர். 

வந்து சேர்ந்தான் தனைகோக்), மன்னன் தானும் “*மாசில்லோய்/ 

எந்த நாளு மில்லாத இந்த விபரீ தச்செயல்கள் | “எனப் 

இக்த நாளில் கேருவத.ற் கென்னே நேர்ந்த(2)?'? இசைத்த 

பந்த மற்ற முனிவரனும் பகர்வான்: அரசே! நின்காட்டில், 

“மாண்டே குடனகா புலத்என்றும் மாற்ரூராக BD} LOT BAO wen 

காண்டல் விரும்பா உள்ளத்தேன், காபுலெத்தின் சன்னியினை [ற 
மாண்டே சன்புச் இரனுக்கு மணப்பின் நல்கும் ௮வர்பகை”என் 
ஈண்டு வதுவை செய்வித்தேன் யானே-சின்ஞள் முன்னாக. 

அத லாலிவ ௮ண்டகைமயே ௮வள்சன் கணவன் அக்கன்னி. 
ஏத மில்லான் தன்மனைவி.” என்றே அவரை எதிர்காட்டத் 
தாதையோர்கள் இருவோரும் தரங்கற் கரிய அுயருழந்தார். 
கோதி லாம் முனிவரன்பின் கூறலுற்றுன் வருமாறே; 

*இம்மாச் செய்தி வெளிபிடஎற் கேற்ற சமயம் பார்த 
திடும்போ(௮) 

அம்மா இனுக்கு மணம்செய்வான் அமர்ந்தான் தந்தை, 
அ௮வ்வனிதை 

விம்மா வணமோர் ஈன்மருந்து விரும்பித் தந்தேன். 
அ௮தைஉண்டாள். 

பெம்மான் 7 நடந்த இதுவாகும் பின்னர் L(g) 
அ.றிவாயே.
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“Qupapi Aes வருந்தித்தம் பெண்ணின் ஆவி நீக்ெறென் (ற). 

உகர சோடும் அழுதவள தன் உடலை யிக்கே வைத்தகன்ளுர் 

அற்ருல், ரோமி யோஇவண்வக் தரிவை தன்னை மறுகாளே 

Oe bay ..றியா வகையைக்துச் செல்வசன் அவன்பால் 

ஆள்விடுத்தேன். 

59 “அவ்வாட் குற்ற தெனனோஎன் றறியலல்லேன்: ௮ரிவையிடம் 

360 

361 

362 

363 

தவ்வாக் காத லுள ரோமி யோமற் நீங்கு சார்ந்திலனால் [போ(த) 
எவ்வா கேளும் ௮வள்யை யாமே தலிர்ப்பம்” எனவரும் , 
இவ்வாறிவர்க ளிருவோரும் இறக்தே டெக்க யான்சண்டேன். 

“ஈல்லோய்/ நிகம்க்சஇதுவல்லால் கான்வேறறியேன்? என்றுமுனி 
மல்லார் தேரளான் gor By (IKE ou ge நின்றன், மற்றுமுள 
எல்லாம் உள்ள படி உரைததார் இறந்தோர் ஏவலார். ஒருவன் 
பல்லோரறிய ஒருநிருபம்பணிந்தங்(கு) ஈந்தான் மாண்டெகுபசல். 

அனஞனான்உதவு கிருபமதை ஆவலோடும் seuss areas 

தன்னா ௬ுயிர்கோ மகனாவான் தானே எழுடு இருக்கக்கண் (௫)? 

என்னே? இந்நாள் காறுமிலா திவ று நேர்ந்த தெழுதஇவன்!? 

என ஞ் எண்ணித் Som gor ௮ இல இருந்தவிஷயம படித. கரனை. 

வேறு 

-மிச்சார்வம் உளஎன் றன் கமத நின்தாள் 

மிகவணக்கி யான் செய்யும் ழுவிண் ணப்பம்: 

எ.க்காலும் ஈம்பசையாம் காபு லெத்தின் 

எழில்மகளை இல்லாளாப் இசைக்தே கொண்டேன், 

அக்கார ணத்தாலிவ் வடியேன் தன்மேல் 

அ௮ன்புகொளீ£ என்பதைநன் + GC aC oor gout 

முச்காலும் பிமைபொறுச்க வேண்டி நின்றேன். 

மூடனேன் காதலினாற் கட்டுண் டேனே /! 

முன்ஞைளடை பால்த்தினைகான் கொன்ற தற்கா 

முடிபுனைந்த மன்னனுரைக் கணகஃூ௰ யேயான் 

இக்காட்டை.. விட்டசன்றேன். னெ ஞன் முன்னம் 

என்மனைவி இறக்காளென் றிசைப்பக் கேட்டேன்.
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-அர்காட்டி விருர்.துவிஷம் வாக்கக்கொண்டே 

அன்புள்ள என்மனைவி பச்சல் எய்தி 

என்.வி முடிக்கன்ேன் பிரிவாற் aCe. 

இங்கனம்ரின் மகணாகும் ரோமி யோவே.” 

என்றங்கே ௮அவனெழுத லுற்ற செய்தி 

யரவையும்ஓர்நீதனன். பின்னர்ச் தளர்ர்தே தன்சண் 

கின் ஐங்சூ நீர்வாச நிகழ்ச்தான் யாதும். 

நின் றகிலை BA DAM 51d Baar @y ene. 

பொன்தங்கு முடிமன்னன் முகலா உள்ளார் 

பொருந்தியவன் கையுள்ள கடிதம் கோக்க 

அன்றங்கு பட்டதுயர் ௮றைவார் யாரே? 

அமிதா அத் தயா பெரிது பெரிதே அன்றோ. 

ஆனாலும் அக்கடிதம் தன்னை கோக்க 

அவியகல் சாதலற்கும் காதலிக்கும் 
மேனாளில் மணம்பூணு வித்தோ னை 

மேதக்க சா.துகுணம் விளக்கம் றன்றே! 
வானாதி பூதமெலாம் படைத( ௪) அமைத்த 

மாசில்லா மணியெனனச் சொல்ல லாகும் 
ஆஞதை கடவுள்சக் கம்ப மேரன்றும் 

அகல்கிலக் தேசர் கருத்தொன்றும் ஆகு மனதே? 

ஈனுநிகழ்க் ததன்பின்னர் இருந்தோர் யாரும் 

‘9) a an nal மீதுபிமை சிறிதும் இல்லை, 

ஏதமெலாம் விதிச்செயலால் நிகழ்ந்த(த)? என்ர, 
இதன்பின்னர் லாரேன்ஸை ஏகச் செய்து, 

சாதவிழ்பூர் தார்மன்னன் சாற்ற லுற்ருன் 

சம்பந்தி யாமிருவர் கம்மை நோக்க 

:இிலுறையும் பாவிகளே 7 நமது நீங்காச் 

செற்றத்தா லன்ரோஇக் கேடுற் நீர்கள்]? 

என்றுரைத்து நெடுங்காலம் வலிமை மிக்க 

இருவீரும் பகுத்தறிவு சிறிது மின் றித் 
அன்றுவனம் தனிற்றனியே உலவு கின்ற 

அட்டவிலங் கெனப்பகைகீர் நும்முட் கொண்டீர்.
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ஈன்றிபுரி கின்றமனம் நொந்து லோக 

நாயகனே நமது செயல் வெறுத்தான் என்ப(2) 

இண்றறிந்திர். இஃதறிந்த நீவிர் சென்ற 

தெண்ணியிரக் கிற்பயனென் ? இயம்பக் கேண்மின்: 

₹:பகையென்னும் பண்பில்லா ஓன்றை” லயீர ! 

பரருலகோர் மிகவிருப்ப மாகக் கொள்ளும் 

நகையென்னும் கண்ணேயும் வேண்டற் பாற்றன்' 

ஹென் றஒரு நல்லோன்றன் ஈயன்சேர் வாகன் 

திகையுணரா இருந்தீே ! அந்தோ ! நம்பால் 

சராந்தகதி தனை ௮றிர்தும் தீராக் துன்பம் 

மிகையேசெய் இப்பகையை நீக்க நீவிர் 

மெய்யன்புற் றஐவராக மேவு வீரோ? 

““மபெரும்பேத்றில் எவையேனும் உண்டோ சொல்வீர் 

பெறலரிய மகப்பேழே அல்லால் Car? oP 

அரும்பேறென் ௮ரைத்திடிதற் காம்ுச் செல்வம் 

அடைக் துமதை நீத்திர்கள் ௮ன்ஜோரி ந்தே! 

மருந்தேற்றும் தணியாக பிணியே போல, 

வளர்ந்தபகை தனைமுற்றும் மாய்த்து நீவிர் 

இருக்தே.ற்ற முளநேசம் மேவி வாழின் 

இகழ்ந்திடுவீர் இருவீரும் சிறக்க மாதோ,” 

என்றுரைத்த அரசனுரை கேட்ட அன்னோர் 

இனிப்பகையே சிறி.தம்தாம் எய்த லின்றி 

அன்றுமுதல் நண்பினரா ௮மர்வ தாக 

௮வனஅளம் மூழும்வணம் அறைந்தா ரன்றே, 

இன்றவருக் கெடுத்துரைத்த றரசன் தானும் 

இதன்பின் தன் ௮ரமனைசென் றெய்த லுத்றான். 

கன்றுமுள நீல்கெ௮ன் ஞர்கள், யாரும் 

காண,அவண் செய்தவெலாம் கழற லந்றாம்,
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வேறு 

“அய்யா! என்றன் மைத்துன/நம் அன்பார் மக்கள் இருவோரும் 
மெய்யார் மணமே கொண்டதனால் மேனள் உற்ற ஈமதுபசை 
கையா ஒழிக்க தன்றியுகன் எட்புமுற்றோம்!'” என்றுரைத்துப் 
பொய்யாகெஞ்ச முடையோனுப் புகன்றான் பின்னும் காபுலத்தே 

ஈநின்னார் மகனைக் கணவனென நேர்ந்த என்றன் தனையைக்கு 
மின்னார் பொற்பூண் நீபூட்ட வேண்டும், அதற்கு மாறுக 
இந்நாள் முதல்யாம் இருவோரும் இருப்போம் சேச 

. ் உளத்தினராய்” 
என்னாக் கரத்தி லடி.த்.இடுது, எனலும் மாண்டே கவை 

உரைப்பான். 

“அய்யா ! இதுபோ தாதையா ! அணிமிக் கார்க்த இர்ககாம் 
மெய்யா யுள்ளமட்டுமிவண் விளங்கும் வண்ணம் ஓர்லைநின் 
மையார் கண்ணி நன்வடிவம் வாய்ந்த தாக மாத்தயர்ந்த - 
செய்யார் பைம்பொன் ன*னால் யான் செய்விக் னெறேன்? 

[ எனச்செப்ப, 

“அவவாருயின் அடியேனும் ௮ ஐவண்கேளாய்:என்மகளூச்(கு] 
எவ்வாறிய்ற நினை த்.துள்ளாய் ௮ தபோல் யாம் எழிலார்நின். 
தவ்வாக்காதல் மிருமைந்தன் தன்னைப்போலோர் சிலைசெய்தே : 
அவவாடவைபின் அருகேயான் அமைப்பேன்? என்றான்... 

[ காபுலத்தும். | 

"விரும்பிச் சேர்ச்த இருவோரும் விர்தோர்க் குற்ற கடஸுத்தித். 
திரும்பித்தமதுவிடடைந்தார்.செய்தார் தாம்செப் பியவேபோல் 
அரும்பொற் பதுமை அவர்வடிவின் ஆகக யாரும் அ.இசயிச்சப். 
பெரும்பும் ரைக்கண் நிறுவித்தார் பிரியா நேச பெனக்காட்ட.. 

வேறு 

இனைய யாவுகன் குணர்ந்துள யாவரும் என்றும் 
எனையதாயிலும் தம்முளத் இனில்இசல் இன்றி 
மனையு மக்களும் மூழ்க்திடும் வண்ணமே வாழ்க... 
அளைய பான்னமயே எய்துமா தருளுக ஈசன். 

ரோமியோ ஜுலியத்' 

... முற்றிற்று, 
aC
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