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முனனுமர

சி. ஜஜெயபயோரதன, கனடயோ
வெயது ஏறினும் வெயோடயோது அவெள் யமன
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோதவெள் எழில்.
வெரம்பிலயோ விதவித வெனப்பு மயோறுபயோடு!
அவெளது உடல் வெனப்மப விளக்கப்
யபயோனயோல்,
எவெரும் ஜசயோல்லயோல் வெர்ணிக்க இயயோலயோது !
இயற்மக மிஞ்சியக் கற்பமனச் சிற்பம்,
வீனஸ அணங்கினும் யமம்பட்ட சிமல !
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

எழிலரசி கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோல் யரயோமயோபுரி
அரசியல் தீரர்கள், ஜெஜூலியஸ சீஸர், மயோர்க்
ஆண்டன ஆகிய இருவெரது வெயோழ்க்மக இமடயய
முறிந்து, இறுதியில் ஜகயோல்லப்பட்டு, யரயோமயோபுரி
வெரலயோயறே மயோறிப்யபயோனது. எகிப்த்தின எழிலரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெரலயோறு யபரயோமச,
வெஞ்சகம், ஏமயோற்றேம், யமயோகம், யபயோகம், யசயோகம்,
ஜகயோமல, மரணம் ஆகிய அமனத்தும் பினனய
ஒரு கயோதல் நயோடகம்! கியரக்க மகயோவீரர்
அஜலக்ஸயோண்டர் பரம்பமரயில் பிறேந்த
எகிப்தின எழிலரசி அவெள்! அவெளது
வெயோழ்க்மகயில் குறுக்கிட்டு அவெள் கயோதலித்து
மணந்த யரயோமயோபுரித் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
பிறேகு அவெரது சீடர் மயோர்க் அண்டன ஆகியயயோரது
யகயோர மரணத்துக்கு ஓரளவு அவெளது ஜதயோடர்யப
கயோரணமயோனது!

ஃஜபயரயோவின பரம்பமரகளில் வெந்த எகிப்திய
ரயோணிகளில் மிக்கப் புகழ் ஜபற்றேவெள்
கிளியயயோபயோத்ரயோ. எடுப்பயோன யதயோற்றேமும், வெசீகரக்
கவெர்ச்சியும், கூரிய ஞயோனமும், யதசப் பற்றும்,
யபயோர் வெல்லமமயும், யபச்சுத் திறேமமயும்
ஜகயோண்டவெள். ஆனயோல் அவெள் எகிப்திய
மயோதில்மல! மயோஸபயடயோமியயோ மனனர்
வெழிமுமறேயில் டயோலமியின வெம்சத்தில் ஏழயோம்
டயோலமியின புதல்வியயோக உதித்தவெள். கி.மு. 69
ஆம் ஆண்டில் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ பிறேந்தயோள். அப்யபயோது எகிப்தின
தமலநகரயோக அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ நிலவியது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனறு பலர் அவெள் வெம்சத்தில்
ஜபயமரக் ஜகயோண்டிருந்தயோலும், கமடசியயோகப்
பட்டத்தரசியயோக வெயோழ்ந்த ஏழயோவெது
கிளியயயோபயோத்ரயோயவெ ஜெஜூலியஸ சீஸரின
கயோதலியயோகவும், மயோர்க் அண்டனமயக் கயோதலித்த

மயோதயோகவும் எகிப்த், யரயோமயோனய வெரலயோற்றில்
முக்கியத்துவெம் ஜபறுபவெள். முடிவில்
கிளியயயோபத்ரயோ சீஸரின உதவியயோல் எகிப்தின
பட்டத்து ரயோணியயோக மகுடம் சூடுகிறேயோள்.
மூனறு ஆண்டுகள் சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யதனநிலவு நீடித்து அவெளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு
பிறேந்தது. குழந்மதக்கு டயோலமி சீஸர் எனறு
ஜபயரிடுகிறேயோள். யரயோமயோபுரியில்
கல்பூர்ணியயோமவெ ஏற்கனயவெ திருமணம் ஜசய்த
சீஸருக்குப் பிள்மள யில்லயோத ஒரு குமறேமயக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ தீர்த்தயோலும், அவெரது கள்ளத்
தனமயோன தயோம்பத்திய வெயோழ்க்மகமய
யரயோமயோனயர் பலர் ஏற்று ஜகயோள்ள வில்மல!
அனனய மயோதுடன உறேவு ஜகயோண்ட சீஸர் மீது
யரயோமயோபுரிச் ஜசனட்டர் பலருக்கு ஜவெறுப்பும்,
கசப்பும், யகயோபமும் உண்டயோனது! முடிசூடிக்

ஜகயோள்ள யரயோமுக்குச் சீஸர் மீண்டயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ குழந்மதயுடன யகயோலகலமயோக
யரயோமுக்குச் ஜசனறு சீஸருடன தங்கிய சில
தினங்களில், ஜசனட்டர்கள் சிலர் மமறேமுகமயோகச்
ஜசய்த சதியில் சீஸர் ஜகயோல்லப் பட்டயோர்.
உயிருக்குப் பயந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ உடயன
சிறுவெனுடன எகிப்துக்குத் திரும்பினயோள்.
சீஸர் ஜகயோமலக்குப் பின யரயோமில் ஜபரும்
குழப்பம் உண்டயோகிச் சதிகயோரர் அமனவெரும்
மயோர்க் அண்டனயயோல் ஒழிக்கப் படுகிறேயோர். மயோர்க்
அண்டன, அக்யடவியன, லிபிடஸ ஆகிய
மூவெரது யநரடிக் கண்கயோணிப்பயோல் யரயோம்
சயோம்ரயோஜியத்தில் அமமதி நிலவுகிறேது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ யரயோமயோபுரி விசயோரமணக்கு மீள
யவெண்டும் எனறே மயோர்க் அண்டனயின உத்தரமவெ
மீறுகிறேயோள். பிறேகு யநரடியயோக

அஜலக்சயோண்டிரியயோவுக்கு வெரும் அண்டனமயத்
தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கித் திறேமமயுடன
அவெமனயும் தன கயோதல் அடிமமயயோய்
ஆக்குகிறேயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ. ஏற்கனயவெ
அக்யடவியயோன தமக்மகமய மணந்த அண்டன,
எகிப்தில் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ மணந்து
ஜகயோள்கிறேயோன. அண்டனயின கயோதல் யதனலவு
நீடித்து கிளியயயோபயோத்ரயோ இரண்டு
குழந்மதகமளப் ஜபறுகிறேயோள்.
சீஸருக்கு ஏற்பட்ட கதி அண்டனக்கும்
உண்டயோகுகிறேது. யரயோமயோனய ஜசனட்டர்களின
சினத்மதயும், ஜவெறுப்மபயும் மயோர்க் அண்டன
ஜபறுகிறேயோன. அக்யடவியன தமலமமயில்
யரயோமயோனயப் பமட அண்டனயுடன யபயோர்
ஜதயோடுக்கிறேது! யபயோரிட்டு ஜவெற்றியும்
அமடகிறேது. எகிப்தில் தனத்துப் யபயோன

அண்டன தற்ஜகயோமல ஜசய்து ஜகயோள்கிறேயோன.
அக்யடவியன உடனபடிக்மகக்கு அடி பணியயோத
கிளியயயோபயோத்ரயோ மகமனத் தப்ப மவெத்து,
நயோகத்மதத் தனது மயோர்பின மீது தீண்ட விட்டு
முடிவில் தயோனும் சயோகிறேயோள். இறேக்கும் யபயோது
அவெளுக்கு வெயது 39.
ஆங்கில நயோடக யமமதகள் ஜபர்னயோர்ட்ஷயோ
எழுதிய “சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ”, யஷக்ஸபியர்
எழுதிய, “ஜெஜூலியஸ சீஸர்”, “அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ” ஆகிய முப்ஜபரும்
நயோடகங்கமள ஓரளவுச் சுருக்கித் தமிழில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனனும் ஒற்மறே நயோடகமயோக
எழுத விரும்புகியறேன. நயோன மதுமரக்
கல்லூரியில் படித்த (1950-1952) ஆண்டுகளில்
எனக்கு யஷக்ஸபியரின நயோடகம், “ஜெஜூலியஸ
சீஸர்” ஆங்கிலப் பயோட நூலயோக அமமந்தது.

அப்யபயோது அந்த நயோடகத்தின உனனதப்
பமடப்பயோன “அண்டனயின அரிய
ஜசயோற்ஜபயோழிமவெத்” [Antony’s Oration] தமிழயோக்கம்
ஜசய்யதன. அந்த யவெட்மக மிகுதியயோல்
இப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோவின முழு
வெரலயோற்மறேயும் நயோடகமயோகத் தமிழ்கூறும்
நல்லுலகுக்கு வெழங்க முற்படுகியறேன.
ஜபர்னயோட்ஷயோ தன நயோடகத்தில் சீஸமர
முதனமுதல் சந்திக்கும் யபயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெயமத 17 எனறு
கயோட்டுகிறேயோர். ஆனயோல் உண்மமயில் அப்யபயோது
அவெளது வெயது 20 அல்லது 21 எனபது ஜதரிய
வெருகிறேது! யமலும் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ ஜவெறும்
கவெர்ச்சிமய மட்டும் பயனபடுத்தித் தயோனும்
கயோதலில் மயங்கி ஆடவெமர வெசப்படுத்தும்
மங்மக யயோகவும், கூரிய மதியில்லயோத

ஜபண்ணயோகவும், சிறு வெயதியல ஜகட்ட
பழக்கங்களில் ஊறிப் யபயோன மயோதயோகவும்
கயோட்டுகிறேயோர். ஆனயோல் ஜமய்யயோன
கிளியயயோபயோத்ரயோ மிகவும் கல்வி ஞயோனம்
உள்ளவெள்; வெனப்பு மிகுந்த வெனமதயயோக
இல்லயோவிட்டயோலும், அவெள் வெசீகரம் மிக்கவெள்.
இனய குரலில் சுமவெயயோகப் யபசிப்
பமகவெமரயும் நண்பரயோக்கும் வெல்லமம
ஜகயோண்டவெள். யபயோர் ஞயோனம் உள்ளவெள். ஏழு
ஜமயோழிகள் யபசும் திறேமம ஜபற்றேவெள். நயோன
எழுதும் நயோடகத்தில் கூடியவெமர ஜமய்யயோக
நிலவி வெந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ, ஜெஜூலிய சீஸர்,
மயோர்க் அண்டன, அக்யடவியன
ஆகியயயோமரத்தயோன கயோட்ட விரும்புகியறேன
ஜெயோர்ஜ் ஜபர்னயோட் ஷயோ எழுதிய வெரலயோற்று
நயோடகங்களில் ஒனறேயோகக் கருதப் படுவெது, சீஸர் &

கிளியயயோபயோத்ரயோ நயோடகம். இந்த நயோடகத்தின
பினபயோகத் ஜதயோடர்ச்சி யபயோல் யஷக்ஸபியர்
எழுதிய ஜெஜூலியஸ சீஸர் நயோடகம் ஏறேக்குமறேய
அமமப்பில் உள்ளதயோகத் ஜதரிகிறேது. ஆனயோல்
யஷக்ஸபியர் (1564 – 1616) ஜபர்னயோட் ஷயோவுக்கு
(1856 - 1950) முனனயோல் பிறேந்தவெர் ஆதலயோல்
ஜெஜூலியஸ சீஸர், ஆண்டன & கிளியயயோபயோத்ரயோ
நயோடகங்கள், ஜபர்னயோட் ஷயோ எழுதிய சீஸர் &
கிளியயயோபயோத்ரயோ நயோடகத்துக்கு முனனதயோகயவெ
வெடிக்கப்பட்டமவெ. உலக உனனத நயோடக
இலக்கியங்களயோக கருதப்படும் யஷக்ஸபியரின
“ஜெஜூலியஸ சீஸர்”, “ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ”, ஜபர்னயோட் ஷயோவின “சீஸர் &
கிளியயயோபயோத்ரயோ” ஆகியமவெ இப்யபயோது
“எழிலரசி கிளியயயோபயோத்ரயோ எனனும் தமிழ் நயோடக
இலக்கிய நூலயோக ஜவெளியயோகிறேது.

யஷக்ஸபியர் எழுதிய யசயோக நயோடங்களில் மிகச்
சிறேப்பயோனது “ஜெஜூலியஸ சீஸர்”. அடுத்து
யஷக்ஸபியர் எழுதிய யசயோக நயோடகம் “ஆண்டன
& கிளியயயோபயோத்ரயோ” ஜெஜூலியஸ சீஸர் நயோடகத்தின
ஜதயோடர்ச்சியயோக எழுதப்பட்டுள்ளது.
ஜபர்னயோட் ஷயோ நயோடகங்கள் ஜபயோதுவெயோகப்
படிப்பதற்கும், நடிப்பதற்கும், திமரப்பட
எடுப்புக்கும் எழுதப் பட்டமவெ. சீஸர் &
கிளியயயோபயோத்ரயோ நயோடகக் கயோட்சிகள் 2006 – 2007
ஆண்டுகளில் ஜதயோடர்ந்து திண்மண
வெமலயிதழில் ஜவெளியிடப் பட்டன. முதற்கண்
திண்மண வெமல ஆசிரியர்கள் ரயோஜெயோரயோம்,
துக்கயோரயோம் ஆகியயயோருக்கு என நனறிமயத்
ஜதரிவித்துக் ஜகயோள்கியறேன. இந்த நயோடகத்தில்
இமடயிமடயய அரிய வெயோய்ஜமயோழிகள்
வெருகினறேன. அவெற்மறேத் தகுந்த படத்துடன
இமணத்த ஜபருமம பதிப்பயோசிரியர்

மவெயவெமனச் சயோரும். கிளியயயோபயோத்ரயோ
வெரலயோற்று நயோடகத்மதச் சிறேப்பயோக ஜவெளியிட்ட
தயோரிணி பதிப்பக அதிபர் திரு. மவெயவென
அவெர்களுக்கு அடுத்து என நனறி உரித்தயோகுக.
சி. ஜஜெயபயோரதன
கிங்கயோர்டின, அண்டயோரியயயோ
கனடயோ
(பிப்ரவெரி 21, 2017)

எழிலரசி கிளியயயோபயோத்ரயோ
[யபரங்க நயோடகம்]
மூலம்: யஷக்ஸபியர் & ஜபர்னயோட்ஷயோ
தமிழயோக்கம்: சி. ஜஜெயபயோரதன, கனடயோ

வெயது ஏறினும் வெயோடயோது அவெள் யமன
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோதவெள் வெயோலிபம்
வெமரயிலயோ விதவித வெனப்பு மயோறுபயோடு ......!
படகில் அவெள் அமர்ந்துள்ளது ஜபயோனமய ஆசன
ம்!
கடல்நீரும் ஜபயோன மயமயோகும் அதன ஒளியயோல்.
படகின யமற்தளப் பரப்பு தங்கத் தகடு யமமட
மிதப்பிகள் நிறேம் பழுப்பு! பரவும் நறுமணத் ஜத
ளிப்பு
கயோற்றுக்கும் அதனயோல் கயோதல் யநயோய் பீடிக்கும்!

படகுத் துடுப்புகள் யயோவினும் ஜவெள்ளி
மினுக்கும்.
ஊது குழல் முரசு தயோளத்துக் யகற்ப உந்தி,
யவெகமயோய்த் தள்ளும் கயோதல் துடிப்பு யபயோல் !
அவெளது யமன வெனப்மப விளக்கப் யபயோனயோல்,
எவெரும் ஜசயோல்லயோல் வெர்ணிக்க இயயோலயோது !

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
முனனுமர:

கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெரலயோறு யபரயோமச,
வெஞ்சகம், ஏமயோற்றேம், யமயோகம், யபயோகம், யசயோகம்,
ஜகயோமல, மரணம் ஆகிய அமனத்தும் பினனய
ஒரு கயோதல் நயோடகம்! கியரக்க மகயோவீரர்
அஜலக்ஸயோண்டர் பரம்பமரயில் பிறேந்த
எகிப்தின எழிலரசி அவெள்! அவெளது
வெயோழ்க்மகயில் குறுக்கிட்டு அவெள் கயோதலித்து
மணந்த யரயோமயோபுரித் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
பிறேகு அவெரது சீடர் மயோர்க் அண்டன ஆகியயயோரது
யகயோர மரணத்துக்கு ஓரளவு அவெளது ஜதயோடர்யப
கயோரணமயோனது!

ஃஜபயரயோவின பரம்பமரகளில் வெந்த எகிப்திய
ரயோணிகளில் மிக்கப் புகழ் ஜபற்றேவெள்
கிளியயயோபயோத்ரயோ. எடுப்பயோன யதயோற்றேமும், வெசீகரக்
கவெர்ச்சியும், கூரிய ஞயோனமும், யதசப் பற்றும்,
யபயோர் வெல்லமமயும், யபச்சுத் திறேமமயும்
ஜகயோண்டவெள். ஆனயோல் அவெள் எகிப்திய
மயோதில்மல! மயோஸபயடயோமியயோ மனனர்
வெழிமுமறேயில் டயோலமியின வெம்சத்தில் ஏழயோம்
டயோலமியின புதல்வியயோக உதித்தவெள். கி.மு. 69
ஆம் ஆண்டில் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ பிறேந்தயோள். அப்யபயோது எகிப்தின
தமலநகரயோக அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ நிலவியது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனறு பலர் அவெள் வெம்சத்தில்
ஜபயமரக் ஜகயோண்டிருந்தயோலும், கமடசியயோகப்
பட்டத்தரசியயோக வெயோழ்ந்த ஏழயோவெது
கிளியயயோபயோத்ரயோயவெ ஜெஜூலியஸ சீஸரின
கயோதலியயோகவும், மயோர்க் அண்டனமயக் கயோதலித்த

மயோதயோகவும் எகிப்த், யரயோமயோனய வெரலயோற்றில்
முக்கியத்துவெம் ஜபறுபவெள்.

சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ

தந்மத ஏழயோம் டயோலமி நயோடு கடத்தப் பட்ட
சமயத்தில் கிளியயயோபயோத்ரயோவின மூத்த தமக்மக
எகிப்தின ரயோணியயோகப் பட்டம் சூடினயோள். பிறேகு
அவெள் எப்படியயயோ ஜகயோமல ஜசய்யப் பட்டயோள்.
மீட்சியயோகி வெந்த தந்மத நயோனகு ஆண்டுகள்
ஆண்டபின மரணம் எய்தினயோர். அதன பிறேகு
ஏழயோம் கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அவெளது இமளய
தமமயன டயோலமியும் இருவெரும் ஒனறேயோகச்
யசர்ந்து ஆண்டயோர்கள். அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு 17 வெயது. பண்மடக் கயோல
எகிப்திய வெழக்கப்படிக் கிளியயயோபயோத்ரயோ சட்ட
விதிகள் ஏற்கயோதவெயோறு 12 வெயது தம்பிமயத்
திருமணம் புரிந்து, அவெயள தன விருப்பப்படி
நயோட்மட ஆண்டு வெந்தயோள். மூனறேயோண்டுகள்
கழித்துக் கணவெனும் தம்பியுமயோன 15 வெயது
டயோலமி கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோடு கடத்தித்
தயோயன அரசயோண்டயோன. சிரியயோவுக்கு ஓடிய

கிளியயயோபயோத்ரயோ, அங்கிருந்து ஜகயோண்டு
தமமயமனப் பலிவெயோங்கும் சதிகளில்
ஈடுபட்டயோள். அப்யபயோது யரயோமயோனயத் தளபதி
பயோம்ப்பிமயத் தயோக்க அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு
வெந்த ஜெஜூலியஸ சீஸமரக் கயோணும் வெயோய்ப்மப
எதிர்பயோர்த்தயோள், கிளியயயோபயோத்ரயோ.
யரயோமயோபுரித் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸருக்கும்,
அவெரது யரயோமயோனயப் பமழய நண்பன
பயோம்ப்யபயிக்கும் நடந்த யபயோரில், டயோலமி
சீஸரின பக்கமிருந்து பயோம்ப்யபயின
படுஜகயோமலக்குக் கயோரணமயோனயோன. பயோம்ப்யப
டயோலமி உதவியயோல் ஜகயோல்லப் பட்டமத
விரும்பயோத சீஸர் யகயோபப்பட்டு முடிவில்
டயோலமிமயத் தண்டிக்க முற்படுகிறேயோர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோவும், டயோலமியும் தன முன
வெரயவெண்டும் எனறு சீஸர் ஆமணயிட்டயோர்.

சிரியயோவிலிருந்து ஜவெளியயறி மமறேமுகமயோகச்
சீஸமரத் தனயயோகச் சந்தித்தயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ.
சீஸமரத் தன யமன அழகயோல் மயக்கி,
எகிப்துக்குத் தயோயன அரசியயோக யவெண்டு
ஜமனறும், சயகயோதரன டயோலமி அகற்றேப்பட
யவெண்டு ஜமனறும் வெற்புறுத்திப் பலிவெயோங்கும்
திட்டத்தில் ஜவெற்றியும் ஜபறுகிறேயோள். சீஸர்
டயோலமி ஜசய்த சில தீவிரக் குற்றேங்களுக்குக்
ஜகயோமலத் தண்டமன விதிக்கிறேயோர். முடிவில்
கிளியயயோபத்ரயோ சீஸரின உதவியயோல் எகிப்தின
பட்டத்து ரயோணியயோக மகுடம் சூடுகிறேயோள்.
மூனறு ஆண்டுகள் சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யதனநிலவு நீடித்து அவெளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு
பிறேந்தது. குழந்மதக்கு டயோலமி சீஸர் எனறு
ஜபயரிடுகிறேயோள். யரயோமயோபுரியில்
கல்பூர்ணியயோமவெ ஏற்கனயவெ திருமணம் ஜசய்த

சீஸருக்குப் பிள்மள யில்லயோத ஒரு குமறேமயக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ தீர்த்தயோலும், அவெரது கள்ளத்
தனமயோன தயோம்பத்திய வெயோழ்க்மகமய
யரயோமயோனயர் பலர் ஏற்று ஜகயோள்ள வில்மல!
அனனய மயோதுடன உறேவு ஜகயோண்ட சீஸர் மீது
யரயோமயோபுரிச் ஜசனட்டர் பலருக்கு ஜவெறுப்பும்,
கசப்பும், யகயோபமும் உண்டயோனது! முடிசூடிக்
ஜகயோள்ள யரயோமுக்குச் சீஸர் மீண்டயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ குழந்மதயுடன யகயோலகலமயோக
யரயோமுக்குச் ஜசனறு சீஸருடன தங்கிய சில
தினங்களில், ஜசனட்டர்கள் சிலர் மமறேமுகமயோகச்
ஜசய்த சதியில் சீஸர் ஜகயோல்லப் பட்டயோர்.
உயிருக்குப் பயந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ உடயன
சிறுவெனுடன எகிப்துக்குத் திரும்பினயோள்.

சீஸர், கிளியயயோபயோத்ரயோ, அண்டன
சீஸர் ஜகயோமலக்குப் பின யரயோமில் ஜபரும்
குழப்பம் உண்டயோகிச் சதிகயோரர் அமனவெரும்
மயோர்க் அண்டனயயோல் ஒழிக்கப் படுகிறேயோர். மயோர்க்
அண்டன, அக்யடவியன, லிபிடஸ ஆகிய
மூவெரது யநரடிக் கண்கயோணிப்பயோல் யரயோம்

சயோம்ரயோஜியத்தில் அமமதி நிலவுகிறேது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ யரயோமயோபுரி விசயோரமணக்கு மீள
யவெண்டும் எனறே மயோர்க் அண்டனயின உத்தரமவெ
மீறுகிறேயோள். பிறேகு யநரடியயோக
அஜலக்சயோண்டிரியயோவுக்கு வெரும் அண்டனமயத்
தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கித் திறேமமயுடன
அவெமனயும் தன கயோதல் அடிமமயயோய்
ஆக்குகிறேயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ. ஏற்கனயவெ
அக்யடவியயோன தமக்மகமய மணந்த அண்டன,
எகிப்தில் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ மணந்து
ஜகயோள்கிறேயோன. அண்டனயின கயோதல் யதனலவு
நீடித்து கிளியயயோபயோத்ரயோ இரண்டு
குழந்மதகமளப் ஜபறுகிறேயோள்.
சீஸருக்கு ஏற்பட்ட கதி அண்டனக்கும்
உண்டயோகுகிறேது. யரயோமயோனய ஜசனட்டர்களின
சினத்மதயும், ஜவெறுப்மபயும் மயோர்க் அண்டன

ஜபறுகிறேயோன. அக்யடவியன தமலமமயில்
யரயோமயோனயப் பமட அண்டனயுடன யபயோர்
ஜதயோடுக்கிறேது! யபயோரிட்டு ஜவெற்றியும்
அமடகிறேது. எகிப்தில் தனத்துப் யபயோன
அண்டன தற்ஜகயோமல ஜசய்து ஜகயோள்கிறேயோன.
அக்யடவியன உடனபடிக்மகக்கு அடி பணியயோத
கிளியயயோபயோத்ரயோ மகமனத் தப்ப மவெத்து,
நயோகத்மதத் தனது மயோர்பின மீது தீண்ட விட்டு
முடிவில் தயோனும் சயோகிறேயோள். . இறேக்கும் யபயோது
அவெளுக்கு வெயது 39.

கிளியயயோபயோத்ரயோ நயோடகப் பமடப்பு:

ஆங்கில நயோடக யமமதகள் ஜபர்னயோர்ட்ஷயோ
எழுதிய “சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ”, யஷக்ஸபியர்
எழுதிய, “ஜெஜூலியஸ சீஸர்”, “அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ” ஆகிய முப்ஜபரும்
நயோடகங்கமள ஓரளவுச் சுருக்கித் தமிழில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனனும் ஒற்மறே நயோடகமயோக
எழுத விரும்புகியறேன. நயோன மதுமரக்

கல்லூரியில் படித்த (1950-1952) ஆண்டுகளில்
எனக்கு யஷக்ஸபியரின நயோடகம், “ஜெஜூலியஸ
சீஸர்” ஆங்கிலப் பயோட நூலயோக அமமந்தது.
அப்யபயோது அந்த நயோடகத்தின உனனதப்
பமடப்பயோன “அண்டனயின அரிய
ஜசயோற்ஜபயோழிமவெத்” [Antony’s Oration] தமிழயோக்கம்
ஜசய்யதன. அந்த யவெட்மக மிகுதியயோல்
இப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோவின முழு
வெரலயோற்மறே நயோடகமயோகத் தமிழ்கூறும்
நல்லுலகுக்கு வெழங்க முற்படுகியறேன.
ஜபர்னயோர்ட்ஷயோ தனது நயோடகம் “சீஸர் &
கிளியயயோபயோத்ரயோ” ஆரம்பத்தில் அவெரிருவெரும்
முதனமுதல் சந்திக்கும் தளத்மதயும்,
நிகழ்ச்சிமயயும் மயோற்றி யிருக்கிறேயோர். மனதத்
தமலச் சிங்கத்தின [Sphinx] அருகில்
ஒருவெருக்ஜகயோருவெர் யயோஜரனறு ஜதரியயோத யபயோது

முதனமுதல் சந்திப்பதயோகவும், அப்யபயோது சீஸர்
தனமன யயோஜரனறு ஜசயோல்லயோமல்
நழுவுவெதயோகவும் கயோட்டியுள்ளயோர். ஜமய்யயோக
வெரலயோற்றில் நடந்தது முற்றிலும் யவெறேயோனது.
யமலும் ஜபர்னயோட்ஷயோ தன நயோடகத்தில் சீஸமரச்
சந்திக்கும் யபயோது, கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெயமத
17 எனறு கயோட்டுகிறேயோர். ஆனயோல் உண்மமயில்
அப்யபயோது அவெளது வெயது 20 அல்லது 21 எனபது
ஜதரிய வெருகிறேது! யமலும் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
ஜவெறும் கவெர்ச்சிமய மட்டும் பயனபடுத்தித்
தயோனும் கயோதலில் மயங்கி ஆடவெமர
வெசப்படுத்தும் மங்மக யயோகவும், கூரிய
மதியில்லயோத ஜபண்ணயோகவும், சிறு வெயதியல
ஜகட்ட பழக்கங்களில் ஊறிப் யபயோன மயோதயோகவும்
கயோட்டுகிறேயோர். ஆனயோல் ஜமய்யயோன
கிளியயயோபயோத்ரயோ மிகவும் கல்வி ஞயோனம்
உள்ளவெள்; வெனப்பு மிகுந்த வெனமதயயோக

இல்லயோவிட்டயோலும், அவெள் வெசீகரம் மிக்கவெள்.
இனய குரலில் சுமவெயயோகப் யபசிப்
பமகவெமரயும் நண்பரயோக்கும் வெல்லமம
ஜகயோண்டவெள். யபயோர் ஞயோனம் உள்ளவெள். ஏழு
ஜமயோழிகள் யபசும் திறேமம ஜபற்றேவெள். நயோன
எழுதும் நயோடகத்தில் கூடியவெமர ஜமய்யயோக
நிலவி வெந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ, ஜெஜூலிய சீஸர்,
மயோர்க் அண்டன, அக்யடவியன
ஆகியயயோமரத்தயோன கயோட்ட விரும்புகியறேன.

வெயது ஏறினும் வெயோடயோது அவெள் யமன
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோதவெள் எழில்.
வெரம்பிலயோ விதவித வெனப்பு மயோறுபயோடு!
அவெளது உடல் வெனப்மப விளக்கப் யபயோனயோல்,
எவெரும் ஜசயோல்லயோல் வெர்ணிக்க இயயோலயோது !

யதயோரணம் ஜதயோங்கும் அலங்கயோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்திருந்தயோள், ஜபயோனனறே யமன !
இயற்மக மிஞ்சியக் கற்பமனச் சிற்பம் அவெள்,
வீனஸ அணங்கினும் யமம்பட்ட சிமலயவெள்!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
ஜபர்னயோர்ட் ஷயோவின சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ
நயோடகத் துவெக்கவுமர

[ஜமம்ஃபிஸில் எகிப்தின யதவெயோதிபதி கழுகுத்
தமலயுமடய “ரயோ” ஜதய்வெத்தின ஆலயம் [Chief
Egyptian Deity “Ra”] இருளமடந்து யபயோயுள்ளது.
அங்கிருந்து ஓர் அசரீரிக் குரல் எழுகிறேது]
“அமமதி! அமமதி! யகளுங்கள் நயோன கூறேப்
யபயோவெமத! எகிப்த் நயோடு யரயோமயோபுரிச்
சயோம்ரயோஜியத்தின கீழிருந்தது. நயோனதயோன “ரயோ”
ஜதய்வெ அதிபதி. எகிப்த் நயோட்டில் ஃஜபயரயோ
யவெந்தர்களின உனனதப் பரயோக்கிரமக் கடவுளயோக
இருந்தவென, ஒரு கயோலத்தில்! நயோன

வெணங்கப்பட்ட யபயோது யரயோம் நகரம் பண்மடய
யரயோமயோபுரி, புதிய யரயோமயோபுரி எனறு துண்டு
பட்டிருந்தது! இரண்டிற்கும் இமடயய
யரயோமயோனய மயோந்தர் நசுக்கப்பட்டுக் குழப்பத்தில்
திண்டயோடினர்! பண்மடய யரயோமயோபுரி
ஏழ்மமயயோனது, யபரயோமச பிடித்தது,
ஜகயோடூரமயோனது! தீய எண்ணங்கள் மிக்கது!
பயோழமடந்த அதன மனது குறுகியது!
சிறுமமயும், வெறுமமயும், இல்லயோமமயும்
நிரம்பியது! பிச்மசக்கயோரன குதிமரயில் ஏறி
அமர்ந்மதப் யபயோலிருந்தது! குதிமரயில்
உட்கயோர்ந்த பிச்மசக்கயோரன யநரயோக பிசயோசுகமள
யநயோக்கிச் ஜசல்வெயோன, எனறு ஒரு பழஜமயோழி
ஜசயோல்கிறேது!
பண்மடய யரயோமயோபுரி ஜவெறுங்மகயில்
வெயோயளந்திச் ஜசல்வெம் திரட்டும் வெழியும்,

புகழமடயும் முமறேயும் எதுஜவெனறேயோல், ஏழ்மம
நயோடுகள் மீது பமட ஜயடுத்துத் திருடிக்
ஜகயோள்மள அடிப்பது, ஜமலிந்யதயோமர
அடிமமயயோக்கி மிதிப்பது! யரயோமயோனயர் ஏமழ
மக்களின நிலங்கமளப் பறித்து யரயோமயோபுரியயயோடு
யசர்த்துக் ஜகயோண்யட வெந்தயோர். எகிப்தில்
அவ்விதம் யரயோமயோ புரிக்கு அடிமம ஆனயபயோது,
நயோன யவெதமனயில் குமுறிச் சிரித்யதன. கயோரணம்,
யரயோமயோனயர் சயோம்ரயோஜியம் ஜபருகிக் ஜகயோண்யட
வெருமகயில், சிறுத்துப் யபயோன அவெரது
ஜநஞ்சங்களின பரிமயோணம் மயோறேயோமல் அப்படியய
இருந்தது! அடிக்க அடிக்கத் தமல குனயும்
எகிப்துக்கு ஆதரவெயோக ஜெஜூலியஸ சீஸர் விஜெயம்
ஜசய்தயோர்.
யரயோமயோனய மயோந்தர் இரண்டுபட்ட யரயோமுக்கு
இமடயய முரண்டு ஜசய்த யபயோது, வெல்லமம

ஜகயோண்ட யபயோர்த் தளபதி பயோம்ப்பி எனபவெர்
யரயோமயோபுரியில் யமயலயோங்கி வெந்தயோர். பயோம்ப்பி
பண்மடய யரயோமமக் கட்டுப்படுத்தி
ஆண்டுவெந்த தளபதி! பமடயயோட்கள் யயோவெரும்
யநயோக்கிப் யபயோவெது மரணத்மத! பமடத் தீரர்கயள
சமூகத்தில் யமயலயோங்கி வெரமுடியும்! பிறேகு அயத
சமயத்தில் யபயோர்த் தளப்தி ஜெஜூலியஸ சீஸர்
யமயலயோங்கி வெந்தயோர். ஆனயோல் அவெர் புதிய
யரயோமயோபுரியின தீரர்! கடவுளயோகப் யபயோற்றேப்படும்
ஃஜபயரயோ மனனரின எகிப்தியப் பரம்பமரகள்
புதிய யரயோமமயும், புதிய யரயோமயோ புரியின வீரர்
ஜெஜூலியஸ சீஸமரயும் ஆதரித்து வெரயவெற்றேனர்!
பயோம்ப்யபயின நண்பரயோன ஜெஜூலியஸ சீஸர்
எகிப்திய மனனர் சயோர்பில் பண்மடய யரயோமின
குறுகிய கட்டுப்பயோடுக்கு அப்பயோல் புதிய
வெழியில் ஜசனறேயோர். சீஸர் ஒரு ஜபரும் யபச்சயோளர்,
சிறேந்த அரசியல்வெயோதி! அண்மட நயோடுகமளக்

மகப்பற்றிப் ஜபயோனனும், ஜபயோருளும்
ஏரயோளமயோகச் யசமித்து யரயோமில் ஜகயோட்டினயோர்!
யமலும் நயோடுகமளக் மகப்பற்றிப் யபயோர்
ஜவெற்றிகமள அடுத்தடுத்துச் சீஸர் ஜகயோண்டு
வெரயவெண்டும் எனறு யரயோமயோனயர்
எதிர்பயோர்த்தனர். சீஸர் அந்த வெயோணிபத்தில்
இறேங்கி ஜவெற்றியமல் ஜவெற்றி ஜபற்றுப் யபயோரில்
பலமரக் ஜகயோனறேயோர். கியரக்க வீரர்
மகயோஅஜலக்சயோண்டமரப் யபயோல்,
ஜவெற்றிப்பமடத் தீரனயோகப் யபரும் புகழும்
ஜபற்றுத் தன ஜபயமர நிமலநயோட்டினயோர்.
ஆனயோல் யரயோமயோனயர் சட்டம், கடமம பற்றி
எப்யபயோதும் யபசிய பயோம்ப்பியின மீது
சலிப்புற்றேனர். “பண்மடய யரயோமின கடூரச்
சட்டங்கமள முறிக்க யவெண்டும். அப்யபயோது
தயோன நயோன புதிய யரயோம சம்ரயோஜியத்மத ஆள

முடியும்! அவ்விதம் யநரயோவிட்டயோல் கடவுள்
எனக்களித்த நயோடயோளும் ஜகயோமடப்பரிசு பலன
தரயோது அழிந்து விடும்,” எனறு சீஸர் கலங்கினயோர்.
நயோளமடவில் நண்பர்கள் பமகவெர் ஆயினர்!
பயோம்ப்பி மறுத்துக் கூறினயோர்: “சட்டந்தயோன
எல்லயோவெற்றும் யமலயோனது. அமத நீ முறித்தயோல், நீ
உயிரிழக்க யவெண்டிய திருக்கும்.” எனறு
சீஸருக்கு எச்சரிக்மக ஜசய்தயோர்! சீஸர் நிமிர்ந்து
ஜசயோனனயோர், “சட்டத்மத முறிக்கியறேன நயோன! யயோர்
எனமனக் ஜகயோல்ல வெருகிறேயோர் எனறு
பயோர்க்கியறேன,” எனறு சவெயோல் விட்டு சட்டத்மத
முறித்தயோர்.

பமழய யரயோமின விதிகமளப் பயோதுகயோக்கப்
பயோம்ப்பி ஜபரும் பமட திரட்டிச் சீஸர் மீது யபயோர்
ஜதயோடுத்தயோர். சீஸர் ஏட்டிரியயோடிக் கடமலத்
தயோண்டி நழுவி ஓடி விட்டயோர்! சீஸமரக் கவிழ்த்து,
உலகத்தின முனபு அவெர் முகத்தில் கரிமயப் பூச
பமழய யரயோம் புறேப்பட்டது! அயத சமயத்தில்
சட்டத்மதப் பினபற்றும், உனனத உள்ளம்

பமடத்த பயோம்ப்பிமய உயர்த்தினர், பமழய
யரயோமயோனயர். பயோம்ப்பி சீஸமர விரட்டிக்
ஜகயோண்டு எகிப்துக்குச் ஜசனறேயோர். சீஸர்
பயோம்ப்பிமய எதிர்த்து எகிப்தில் யபயோரிட்டயோர்.
கமடசியில் இரண்டு யரயோமனயப் பமடகளும்
யமயோதின! பயோருங்கள் பயோம்ப்பியின யரயோம்
ஒருபுறேம்! சீஸரின யரயோம் எதிர்ப்புறேம்! இரண்டில்
எப்யபயோர் வீரன மிக்க வெலிமம ஜகயோண்டவெயனயோ,
எகிப்து அவெயனயோடு யசர்ந்து ஜகயோண்டு
நலிந்தவெமன நசுக்க முற்பட்டது. யபயோரின
முடிவில் பயோம்ப்பியின யபரயோற்றேல் ஜநயோறுங்கிச்
சிமதந்தது. பயோம்ப்பிமய வெஞ்சகமயோக வெரயவெற்றே
யரயோமயோனயத் தளபதி லூசியஸ ஜசப்டிமியஸ
அவெமனத் யதயோற்கடித்தயோன. முடிவில் பயோம்ப்பி
ஜகயோல்லப் படுகிறேயோன. எகிப்து ஜவெற்றி வீரர்
சீஸமர வெரயவெற்று உபசரித்தது!

யரயோமயோனயரின உட்புறேச் சண்மடகமளக் யகட்டு
சலிப்பமடந்தீரயோ? பயோருங்கள், இயதயோ வெருகிறேயோள்,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அந்த ஒழுக்கமற்றே நங்மகயின
கமதமயக் யகட்க யவெண்டுமயோ? வெசீகர மங்மக
கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெரலயோமறேக் யகட்க ஆமசப்
படுகிறீரயோ? அவெள் வெயோலிபம் ஜபறேயோத ஓர் வெனப்பு
மங்மக! ஆயயோ ஒருத்தி ஆட்டிப் பமடக்கும்
மகப்ஜபயோம்மம அவெள்! எமது எகிப்து நயோட்டில்
சீஸர் இப்யபயோது கயோல்மவெத்திருக்கிறேயோர்.
இனயமல் வெரும் கமதமய நயோன ஜசயோல்ல
மயோட்யடன. நீங்கயள அமதக் கயோணப் யபயோகிறீர்!
அமமதியயோக அமர்ந்து நயோடகத்மதப் பயோருங்கள்.
வெருகியறேன நயோன! தயவு ஜசய்து எனக்குக்
மகதட்டயோதீர்!

அங்கம்: 1 பயோகம்: 2
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யரயோமயோனயப் யபயோர்த் தளபதி
[52 வெயது]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி [20
வெயது]
டயோலமி XIV: கிளியயயோபயோத்ரயோவின தனயன
(கணவென), எகிப்தின மனனன [15 வெயது]
·பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ [45 வெயது]
யபயோதினஸ: டயோலமியின பயோதுகயோப்பயோளன [40
வெயது]
தியயயோயடயோடஸ: டயோலமியின ஆசிரியர் [50
வெயது]
அக்கில்லயோஸ: டயோலமியின யபயோர்த் தளபதி [35
வெயது]

பிரிட்டயோனஸ: சீசரின அரசயோங்கச் ஜசயலயோளர் [40
வெயது]
ரூஃபியயயோ: சீஸரின ஜலஃப்டினனட் [40 வெயது]
லூசியஸ ஜசப்டிமியஸ: யரயோமயோனய இரயோணுவெ
அதிகயோரி [50 வெயது]

அஜபல்யலயோயடயோரஸ: ஒரு ஸிசிலியன
ஜபல்ஸயோனர்: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோவெலர்
கயோப்டன [35 வெயது]
ஜபல் அஃப்பிரிஸ: ஜமம்ஃபிஸ “ரயோ”
யதவெயோலயத்தின மதயோதிபதி.
யரயோமயோனயப் பமடயயோளிகள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அடிமமச் யசடிகள்.
எகிப்தின பமடயயோளிகள்

நயோடகக் கயோலம், யநரம், இடம்:
கி.மு. 48. எகிப்தின நீள மநல் நதிக்கருகில் உள்ள
பயோமலவெனம். ஒளிமிக்க ஜபபௌர்ணமி முழுநிலவு
ஜபயோங்கி எழுகிறேது. நீல நிறே வெயோனல் கயோளயோனகள்
முமளப்பது யபயோல் விண்மீனகள்
விழித்ஜதழுகினறேன. பிரமிட் பினனயோல் நிற்க,
முனனயோல் பிரம்மயோண்டமயோன மனதத் தமலச்
சிங்கம் படுத்திருக்கிறேது!
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஜெஜூலியஸ சீஸர், அவெரது
ஜலஃப்டினனட் ரூஃபியயயோ, யரயோமயோனயக்
கயோவெலர் சிலர், கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோப்டன
ஜபல்ஸயோனர், உதவிக் கயோப்டன, எகிப்திய
கயோவெலர் சிலர் சிங்கச் சிற்பத்தின அருயக நடமயோடி
வெருகிறேயோர்கள். திடகயோத்திரமும், உடல் உறுதியும்
பமடத்த ஜபல்ஸயோனர் தூரத்தில் வெரும்

யரயோமயோனயப் பமடவீரர் கூட்டத்மதக் கண்டு
வியப்புற்று நிற்கிறேயோன.
ஜபல்ஸயோனர்: அயதயோ யரயோனயப் பமடயினர்!
யயோரது யரயோமயோனயப் பமடகள் முனயன பீடு
நமடயிட்டு வெருவெது? எங்யகயோ பயோர்த்த முகம்
யபயோல் ஜதரிகிறேது. யயோரயோக இருக்க முடியும்?
யபயோருமட அணியயோத வெயதயோன மனதரயோகத்
ஜதரிகிறேது! அயட அப்பயோ! எனன உயரம்? எனன
கம்பீரமயோன யதயோற்றேம்? பினனயோல் வெருவெர்
யயோஜரன எனக்குத் ஜதரியும். ரயோணுவெ உமடயில்
இருப்பவெர் ரூஃபியயயோ. ஜெஜூலியஸ சீஸரின
யரயோமயோனய ஜலஃப்டிஜனனட்! ரூஃபியயயோவுக்கு
முனனயோல் சிங்கம் யபயோல் நிமிர்ந்து வெருபவெர்
யயோர்?
உதவிக் கயோப்டன: கயோப்டன! பயோர்த்தயோல்
யரயோமயோனயத் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸர் யபயோல்

ஜதரிகிறேது. ஆமயோம், அவெருக்குப் பினனயோல்
வெருபவெர் நிச்சயம், ஜலஃப்டினனட்
ரூஃபியயயோதயோன. ஆனயோல் சீஸர் எதற்கயோக
யபயோருமட யினறி, மயோறு யவெடத்தில் வெருவெது
யபயோல் வெர யவெண்டும்? … அயதயோ சீஸர் சிங்கச்
சிற்பத்தின முனபயோக நிற்கிறேயோர். மனதச்
சிங்கத்மத உற்று உற்றுப் பயோர்க்கிறேயோர் சீஸர்!
அதன கம்பீரத் யதயோற்றேத்மதக் கண்டு பிரமித்து

நிற்கியறேன

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [பிரம்மயோண்டமயோக
வீற்றிருக்கும் மனதச் சிங்கச் சிற்பத்மத (Sphinx)
யநயோக்கி] மனதச் சிங்கயம! கயோல ஜவெள்ளம்
அடித்துச் ஜசல்லயோத ஸஃபிங்ஸ சிற்பயம! பயோமல
வெனத்தில் மண்புயல் இழுத்துச் ஜசல்லயோத
மகத்தயோன பமடப்புச் சிற்பயம! ஜவெற்றி
மமமதயுடன நீ வீற்றிருக்கிறேயோய்! உனக்கு
ஜெஜூலியஸ சீஸர் வெணக்கம் ஜசய்கிறேயோர்! ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு யமலயோக எகிப்தின பயோமலவெனக்
கயோவெலனயோக நிமிர்ந்து கண்ணிமமக்கயோது
படுத்திருக்கிறேயோய்! முதிய உன வெயதுக்கும்,
ஜபருத்த உன வெடிவுக்கும் நயோன தமல குனந்து
வெணங்குகியறேன. பல நயோடுகமளக் மகப்பற்றி
நயோன இப்யபயோது உன முன நிற்கியறேன. உன
நயோட்மட எங்கள் யரயோமயோபுரி அடிமமப்
படுத்தினயோலும், உன முன நயோன தவெழ்ந்து வெரும்
ஒரு சிறுவெயன! பிரமிக்கத் தக்க பிரமிட்கமளக்

கட்டி ஃஜபயரயோ மனனர் உனமனப்
பயோமலவெனத்தில் உருவெயோக்க எத்தமன
ஆண்டுகள் எடுத்தனயரயோ? எத்தமன ஆயிரம்
பணியயோட்கள் உனமனயும், உன பினனயோல்
நிற்கும் பிரமிமடயும் எழுப்பினயோயரயோ? எத்தமன
யபர் உங்கமளப் பமடக்கும் யபயோது
ஜசத்தனயரயோ? உனமன விட வெயதில் நயோன
சினனவென ஆயினும், இந்தப் பயோமல வெனத்தில்
உனக்கு நிகரயோனவென நயோன! சமமயோன வெல்லமம
பமடத்தவென நயோன! நீ படுத்யத கிடக்கிறேயோய்!
யபயோர் ஜதயோடுத்யத நயோன வெயோழ்கியறேன!
ஜபயோறுமமயயோக அமர்ந்து யவெடிக்மக
பயோர்க்கிறேயோய் நீ!
யபயோரயோடிக் கமளத்து ஓய்ஜவெடுக்க வெந்துள்யளன
நயோனங்கு! மகத்தயோன மனதச் சிங்கயம! நீயும்
நயோனும் ஒயர குறிக்யகயோள் உமடயவெர்! உனமனப்

புரிந்து ஜகயோள்வெது எப்படிச் சிரமமயோனயதயோ,
அப்படிக் கடினமயோனது எனமன அறிந்து
ஜகயோள்வெதும்! சிறுவெனயோக உள்ள யபயோது நயோன
உனமனப் பற்றி அறியவென! உன நிழலில் எனது
பரயோக்கிரமும் வெல்லமமயும் வெளர யவெண்டும்
எனறு சிறு வெயதில் கனவு கண்டதுண்டு! இனறு
அக்கனவு ஜமய்யயோனது! உங்கள் எகிப்து
நயோட்டுக்கும் நயோன ஓர் அதிபதி! யரயோம்
மபத்தியகயோரின விமளயயோட்டுத் தளம்! ஆனயோல்
எகிப்து நயோடு ஜபயோனனும், ஜபயோருளும் குவிந்த
நயோடு! யரயோம் உங்களது நயோட்டயோல் ஜசல்வெ நயோடயோகச்
ஜசழித்திருக்கிறேது! யரயோம சயோம்ரயோஜியத்மதத்
தயோங்கி நிற்கும் பிரதயோன தூண்களில் எகிப்தும்
ஒனறு! உன மகத்துவெம், உனனதம் வெயோழ்க! உனது
நயோட்டுக்கு இரண்டு மனனர்! ஆண் மனனர்
டயோலமி! ஜபண் மனனர் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அவெர்களிருவெரும் ஒருவெர் முகம் ஒருவெர்

பயோரயோமல், ஒருவெமர ஒருவெர் ஒழித்துக் கட்ட
விழிப்பயோக உள்ளயோர்! யயோர் தமல விழப் யபயோகிறே
ஜதனறு ஜதரிய வில்மல! அவெரது சண்மடமய
நிறுத்த நயோன வெந்திருக்கியறேன. மனனர்
டயோலமிக்கு 12 வெயதயோயம! அந்த பயோலகன இந்த
நயோட்டு யவெந்தனயோ? விமளயயோட்டுப் பிள்மள
எப்படி யவெந்தனயோக ஆசனத்தில்
அமர்ந்திருக்கிறேயோன? ஆமயோம் கிளியயயோபயோத்ரயோக்கு
20 வெயதயோயம! கவெர்ச்சி நங்மகமய நயோன சந்திக்க
யவெண்டும். எங்யக ஓடிவிட்டயோள் உங்கள் ரயோணி?

+++++++++++++++++

அங்கம் -1 பயோகம் -3
அவெளது கண்கள் தீவிர சக்தி வெயோய்ந்தமவெ!
அணங்கின வெனப்பிற்கும் அப்பயோற் பட்டமவெ!
வெயோனஜவெளி நிலமவெயும் வெசீகரம் ஜசய்பமவெ!
வெயோக்கு வெனமமயில் ஜநகிழ மவெப்பவெள்!
ஜெயோன டிமரஜடன [John Dryden, Drama: All for
Love]
“வெயோழ்க்மகயில் நடந்த ஜதயோடர் நிகழ்ச்சிகள்
யயோவும் தயோனயோக யநர்ந்த விமளவுகள் அல்ல!
அமவெ ஒவ்ஜவெயோனறும் உள்ளத் தூண்டலின
யதமவெயயோல்தயோன ஏற்பட்டது!”
ஹனனயோ ஜஸனஷ, யூதப் ஜபண் கவிஞர்
[Hanna Senesh (1921-1944)]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யரயோமயோனயப் யபயோர்த் தளபதி
[52 வெயது]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி [20
வெயது]
டயோலமி XIV: கிளியயயோபயோத்ரயோவின தனயன
(கணவென), எகிப்தின மனனன [15 வெயது]
·பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ [45 வெயது]
யபயோதினஸ: டயோலமியின பயோதுகயோப்பயோளன [40
வெயது]
தியயயோயடயோடஸ: டயோலமியின ஆசிரியர் [50
வெயது]
அக்கில்லயோஸ: டயோலமியின யபயோர்த் தளபதி [35
வெயது]
பிரிட்டயோனஸ: சீசரின அரசயோங்கச் ஜசயலயோளர் [40

வெயது]
ரூஃபியயயோ: சீஸரின ஜல·ப்டினனட் [40 வெயது]
லூசியஸ ஜசப்டிமியஸ: யரயோமயோனய இரயோணுவெ
அதிகயோரி [50 வெயது]
அஜபல்யலயோயடயோரஸ: ஸிசிலியன
மற்றும்:

ஜபல்ஸயோனர்: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோவெலர்
கயோப்டன [35 வெயது]
ஜபல் அ·ப்பிரிஸ: ஜமம்·பிஸ “ரயோ”
யதவெயோலயத்தின மதயோதிபதி.
யரயோமயோனயப் பமடயயோளிகள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அடிமமச் யசடிகள்.
எகிப்தின பமடயயோளிகள்
கயோலம், யநரம், இடம்:

கி.மு. 48. எகிப்தின நீள மநல் நதிக்கருகில் உள்ள
பயோமலவெனம். ஒளிமிக்க ஜபபௌர்ணமி முழுநிலவு
ஜபயோங்கி எழுகிறேது. நீல நிறே வெயோனல் கயோளயோனகள்
முமளப்பது யபயோல் விண்மீனகள்
விழித்ஜதழுகினறேன. பிரமிட் பினனயோல் நிற்க,
முனனயோல் பிரம்மயோண்டமயோன மனதத் தமலச்
சிங்கம் படுத்திருக்கிறேது!
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், அவெரது ஜலஃப்டினனட்
ரூஃபியயயோ, யரயோமயோனயக் கயோவெலர் சிலர்,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோப்டன ஜபல்ஸயோனர்,
உதவிக் கயோப்டன, எகிப்திய கயோவெலர் சிலர் சிங்கச்
சிற்பத்தின அருயக நடமயோடி வெருகிறேயோர்கள்.
திடகயோத்திரமும், உடல் உறுதியும் பமடத்த
ஜபல்ஸயோனர் தூரத்தில் வெரும் யரயோமயோனயப்

பமடவீரர் கூட்டத்மதக் கண்டு வியப்புற்று
நிற்கிறேயோன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [பிரம்மயோண்டமயோக
வீற்றிருக்கும் மனதச் சிங்கச் சிற்பத்மத (Sphinx)
யநயோக்கி] மனதச் சிங்கயம! கயோல ஜவெள்ளம்
அடித்துச் ஜசல்லயோத சிற்பயம! பயோமல வெனத்தில்
மண்புயல் இழுத்துச் ஜசல்லயோத மகத்தயோன
பமடப்புச் சிற்பயம! ஜவெற்றி மமமதயுடன நீ
வீற்றிருக்கிறேயோய்! உனக்கு ஜெஜூலியஸ சீஸர்
வெணக்கம் ஜசய்கிறேயோர்! ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
யமலயோக எகிப்தின பயோமலவெனக் கயோவெலனயோகக்
கண்மூடயோது நிமிர்ந்து படுத்திருக்கிறேயோய்! நீயும்
நயோனும் ஒயர குறிக்யகயோள் உமடயவெர்! உனமனப்
புரிந்து ஜகயோள்வெது எப்படிச் சிரமமயோனயதயோ,
அப்படிக் கடினமயோனது எனமன அறிந்து
ஜகயோள்வெதும்! சிறுவெனயோக உள்ள யபயோது

நஉனமனப் பற்றி அறியவென! உன நிழலில்
எனது பரயோக்கிரமும் வெல்லமமயும் வெளர
யவெண்டும் எனறு சிறு வெயதில் கனவு
கண்டதுண்டு! அக்கனவு ஜமய்யயோனது! உங்கள்
எகிப்து நயோட்டுக்கும் நயோன ஓர் அதிபதி! யரயோம்
மபத்தியகயோரின விமளயயோட்டுத் தளமயோகி
விட்டது! ஆனயோல் எகிப்து நயோடு ஜபயோனனும்,
ஜபயோருளும் குவிந்த நயோடு! உங்களது நயோட்டயோல்
யரயோம் ஜசல்வெ நயோடயோகச் ஜசழித்திருக்கிறேது! யரயோம
சயோம்ரயோஜியத்மதத் தயோங்கி நிற்கும் பிரதயோன
தூண்களில் எகிப்தும் ஒனறு! உன மகத்துவெம்,
உனனதம் வெயோழ்க! உனது நயோட்டுக்கு இரண்டு
மனனர்! ஆண் மனனர் டயோலமி! ஜபண் மனனர்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அவெர்களிருவெரும் ஒருவெர் முகம்
ஒருவெர் பயோரயோமல், ஒருவெமர ஒருவெர் ஒழித்துக்
கட்டத் துணிந்து விட்டயோர்! யயோர் தமல விழப்
யபயோகிறே ஜதனறு ஜதரிய வில்மல! அவெரது

சண்மடமய நிறுத்த நயோன வெந்திருக்கியறேன.
மனனர் டயோலமிக்கு பதிமனந்து வெயதயோயம! அந்த
பயோலகன இந்த நயோட்டு யவெந்தனயோ?
விமளயயோட்டுப் பிள்மள எப்படி யவெந்தனயோக
ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேயோன?
கிளியயயோபயோத்ரயோக்கு வெயோலிப வெயதயோயம! கவெர்ச்சி
நங்மகமய நயோன சந்திக்க யவெண்டும். எங்யக
ஓடிவிட்டயோள் உங்கள் ரயோணி?
[கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோப்டன ஜபல்ஸயோனர்,
உதவிக் கயோப்டன மற்றும் எகிப்த் கயோவெலர்
யரயோமயோனயமர ஜநருங்கி ஜெஜூலியஸ சீஸருக்கு
ரயோவெணுவெ முமறேயில் வெணக்கம் ஜசய்கிறேயோர்கள்]
ஜபல்ஸயோனர்: [சீஸர் மகமயக் குலுக்கி] வெருக,
வெருக யரயோமயோபுரித் தளபதி அவெர்கயள! எகிப்து
அரசு உங்கமளக் கனவுடன வெரயவெற்கிறேது!
நயோனதயோன கயோப்டன ஜபல்ஸயோனர். அரசி

கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோப்டன. இவெர்தயோன
உதவிக் கயோப்டன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [புனனமகயுடன] கனந்த
வெரயவெற்புக்கு மகிழ்ச்சி. இவெர்தயோன ரூஃபியயயோ,
ஜலஃப்டிஜனனட் ரூஃபியயயோ. அரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோப்டன எனறேயோல், அரசர்
டயோலமிக்கு யவெஜறேயோரு கயோப்டனயோ?
ஜபல்ஸயோனர்: ஆமயோம் ஜஜெனரல். அக்கில்லயோஸ
எனபவெர் டயோலமியின யபயோர்த் தளபதி. அரசர்
டயோலமிக்கு ஆசிரியர் ஒருவெரும் உண்டு.
தியயயோயடயோடஸ எனபது அவெர் ஜபயர்.
டயோலமியின முதல் மந்திரி அவெர். அவெயர
அரசயோங்க அதிகயோரி. பல ஜமயோழிகமளக் கற்றேவெர்.
ஆனயோல் எங்கள் அரசி கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு ஏழு
ஜமயோழிகள் எழுதப் யபசத் ஜதரியும். எகிப்திய

ஜமயோழியில் எழுதவும், யபசவும் அறிந்த முதல்
கியரக்க அரசி அவெர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கிளியயயோபயோத்ரயோ எங்யக
இருக்கிறேயோர்? நயோன அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
யபயோகியறேன. நயோன கண்டு யபச யவெண்டும்
உங்கள் ரயோணிமய. ஏற்பயோடு ஜசய்வீரயோ?
ஜபல்ஸயோனர்: ஜஜெனரல் அவெர்கயள! நீங்கள்
யதடிப் யபயோக யவெண்டயோம். அவெயர உங்கமளக்
கயோணத்தயோன முயனறு ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.
மனனர் டயோலமி எங்கள் அரசியிமய நயோடு கடத்தி
விட்டயோர்! சிரியயோ நயோட்டில் வெசித்து வெருகிறேயோர்
தற்யபயோது. ஆனயோல் அவெர் சிரியயோவில் எங்யக
யிருக்கிறேயோர் எனபமத அறிய முடியயோது.
அவெருக்குச் யசதி அனுப்பவும் முடியயோது!
டயோலமியின ஒற்றேர் அவெர் ஒளிந்திருக்கு
மிடத்மதக் கண்டயோல், அவெரது உயிருக்யக

ஆபத்து! அவெமரத் யதடிக் கயோண்பதும் அத்தமன
எளிதனறு. டயோலமியின ஓநயோய்கள் எங்கள்
அரசிமயத் யதடி அமலகினறேன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஏனப்படி உமது ரயோணியயோர்
ஒளிந்து, ஒளிந்து உயிர் வெயோழ்கிறேயோர்? யயோரிடம்
அத்தமன பயம்! டயோலமிக்கு கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது
ஏனந்த ஜவெறுப்பு? அவெள் டயோலமியின ச்யகயோதரி
அல்லவெயோ?
ஜபல்ஸயோனர்: டயோலமியிடம்தயோன பயம்! நயோடு
கடத்திய பிறேகும் டயோலமி தமக்மகமய
நசுக்கத்தயோன கயோத்திருக்கிறேயோர். பயோமலவெனத்தில்
அமலய விட்ட பயோமவெ நயோமள அவெர் உயிமரப்
பறிக்க வெரலயோம் எனறு டயோலமி அஞ்சுகிறேயோர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆச்சரியமயோ யிருக்கிறேது.
டயோலமிக்கு அஞ்சுபவெர் அரசி

கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு
அஞ்சுபவெர் அரசர் டயோலமியயோ? எகிப்தின பயோல
மனனர்கள் ஒருவெமர ஒருவெர் பிடிக்கக்
கண்ணயோமூச்சி விமளயயோடுகிறேயோரயோ? யயோர் யயோமர
பிடித்துக் கவிழ்த்தப் யபயோகிறேயோயரயோ? …. நயோன
எகிப்துக்கு வெந்திருப்பதின கயோரணம் டயோலமி
கிளியயயோபயோத்ரயோ இருவெமரயும் ஒனறு
யசர்ப்பதற்யக! ஒரு தந்மதக்குப் பிறேந்த
இருவெரும் மகயகயோர்த்து எகிப்மத ஆள
யவெண்டும் எனறு ஆமசப் படுகியறேன.
அவ்விதயம யரயோமயோ புரியும் ஆமசப் படுகிறேது.
ஜபல்ஸயோனர்: மதிப்புக் குரிய தளபதி அவெர்கயள!
இருவெரும் ஒரு தயோய் வெயிற்றில் பிறேந்தவெர்தயோன!
கணவென மமனவியயோக எகிப்தின விதிப்படித்
திருமணம் புரிந்து ஜகயோண்டவெர்தயோன! ஆனயோல்
இது மிகவும் சிக்கலயோன ஆட்சி! பிரச்சமன

மிக்கது! ஆண் அரசர் யபயோடும் ஒரு சட்டத்மதப்
ஜபண்ணரசர் பிடிக்கயோமல் நிரயோகரிக்கிறேயோர்!
ஜபண்ணரசி யபயோடும் சட்டத்மத டயோலமி ஏற்றுக்
ஜகயோள்வெதில்மல! இருவெருக்கும் இமடயில்
மக்கள் யவெதமனப் படுகிறேயோர்! இருவெர் ஒரு
நயோட்மட ஆள முடியயோது! ஒருவெர் ஆள ஒருவெர்
யமற்பயோர்மவெ யிடலயோம்! ஒருவெர் ஆள ஒருவெர்
ஓய்ஜவெடுத்துக் ஜகயோள்ளலயோம்! ஆனயோல் ஒரு
நயோட்டுக்கிரு மனனர் கூட்டயோட்சி நடத்த
முடியயோது! யயோரயோவெது ஒருவெர் ஆள்வெதுதயோன
மதியுமடமம. வெயதில் மூத்த, கல்வி
ஞயோனமுள்ள, கமலப் யபறுள்ள எங்கள் அரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன நயோட்மட ஆளத் தகுதி
ஜபற்றேவெர்! டயோலமி அடுத்தவெர் ஆட்டி மவெக்கும்
மகப்ஜபயோம்மம ஆடி வெருகிறேயோர்! அவெருக்கு
வெயது பதிமனந்து! முகத்தில் இனனும் பயோல்
வெடிகிறேது! கல்வி அறிவு, உலக அனுபவெம்

டயோலமிக்குப் யபயோதயோது! அவெருக்கு எகிப்மதப்
பற்றியும் அறிவு யபயோதயோது! யரயோமமப் பற்றி
எதுவும் அறியதவெர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கிளியயயோபயோத்ரயோவும் வெயோலிப
மங்மக எனறு யகள்விப் பட்யடன. ஜபண்ணரசி
நயோட்மட ஆள முடியுமயோ? கண்ணுக்கு மமயிடும்
மயோதரசி, கட்டமள யிட்டுப் பமடகமள நடத்த
முடியுமயோ? ஜமனமம மிகுந்த ஜபண்ணரசி
குதிமர ஏறி, வெயோள் வீசிப் யபயோரிட முடியுமயோ?
ஆயிரம் ஆயிரம் யசமனகமள ஆமணயிட்டு
நயோட்மடப் பிடிக்க ஆமச உள்ளதயோ?
ஜபல்ஸயோனர்: எமது அரசி மகயோ வீரர்
அஜலக்ஸயோண்டர் வெம்சயோ வெழியில் பிறேந்தவெர்!
மீன குஞ்சுக்கு நீந்தத் ஜதரியுமயோ எனறு யகட்கிறீர்!
இருபது வெயது அரசி கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு உள்ள
திறேமம நயோற்பது வெயது யரயோமயோனயத்

தளபதிக்குக் கூடக் கிமடயயோது! கணித அறிவு
மிக்கவெர். விஞ்ஞயோன அறிவு மிக்கவெர். வெயோனயல்
ஞயோனம் உள்ளவெர்! தினமும் படிக்கிறேயோர்.
புதுப்புது ஜமயோழிகமளக் கற்கிறேயோர். பூயகயோள
ஞயோனம் மிக்கவெர்! யபயோர் புரியும் வெல்லமம
உமடயவெர். அஜலக்ஸயோண்டர் இந்தியயோ மீது
பமடஜயடுத்துச் ஜசனறு ஜவெனறேமதப்
படித்தவெர்! இந்தியயோவுக்குப் பயணம் ஜசய்யும்
பயோமதகமளக் கூடத் ஜதளிவெயோகத் ஜதரிந்தவெர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆச்சரியப் படுகியறேன!
வெயோலிபத்தின வெயோசலில் கயோல் மவெத்த ஒரு பயோல்ய
மங்மகக்கு இத்தமன ஆழ்ந்த அறிவெயோ?
ஜமச்சுகியறேன! மகயோ வீரர் அஜலக்ஸயோண்டர்
இந்தியயோவுக்குப் யபயோன பயோமதமய அறிந்தவெர்,
நிச்சயம் மகயோ அறிவெயோளியயோக இருக்க யவெண்டும்.

கிளியயயோபத்ரயோமவெ நயோன யநரயோகக் கயோண
யவெண்டும். உடயன ஏற்பயோடு ஜசய்வீரயோ?
ஜபல்ஸயோனர்: ஜஜெனரல் அவெர்கயள!
கிளியயயோபயோத்ரயோ எங்கு ஒளிந்துள்ளயோர் எனறு
எனக்யக ஜதரியயோது! எங்கள் அரசிமயத்
தனயயோகக் கயோண்பது அத்தமன எளிய கயோரிய
மில்மல! அவெர் ஓரிடத்தில் இரண்டு நயோள்
தங்குவெதில்மல! ஜகயோஞ்சம் ஜபயோறுங்கள்.
அவெரிடத்மத முதலில் நயோன ஜதரிந்தயோக
யவெண்டும். ஜதரிந்த பின உங்களுக்குத் தகவெல்
அனுப்புயவென.
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -4

“கிளியயயோபயோத்ரயோ நமட, உமட, பயோவெமனகளில்
ஜதனபடும் அவெளது பண்பு நளினம், மயோந்தமரச்
சந்திக்கும் யபயோது உள்ளத்மதக் ஜகயோள்மள
ஜகயோள்ளும் வெமகயில் ஜமச்சும்படிப் பிரமிக்க
மவெக்கும். அவெளது யபச ஆரம்பித்தயோல் யபச்சுக்
குரலினதயோகிக் யகட்யபயோமரக் கவெர்ந்து விடும்”.
சிஜஸயரயோ [Cicero, on Cleopatra’s Death, First
Century B.C]
அவெளது கண்கள் தீவிரக் கவெர்ச்சி வெயோய்ந்தமவெ!
அணங்கின வெனப்பிற்கும் அப்பயோற் பட்டமவெ!
வெயோனஜவெளி நிலமவெயும் வெசீகரம் ஜசய்பமவெ!
வெயோக்கு வெனமமயில் ஜநகிழ மவெப்பவெள்!

யபசத் துவெங்கின யகட்யபயோர் எவெரும்
பகலிரவு மயோறுவெது அறியயோமல் யபயோவெயோர்!
கவெர்ச்சி ஜமயோழியயோள்! கயோந்த விழியயோள்!
வெயது மலரும் அவெள் வெளமமயில் ஜசழித்து!
ஜபயோங்கிடு மிளமம அங்க மமனத்தும்!
அவெள் புனனமகயில், ஆலயப் பட்டரும்
மவெத்தகண் வெயோங்கயோது சிமலயயோய் நிற்பயோர்!

ஜெயோன டிமரஜடன [John Dryden, Drama: All for
Love]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
பயோல்ய அரசன டயோலமி, யபயோதினஸ,
தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ, ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ரூஃபியயயோ, யரயோமயோனயக் கயோவெலர், எகிப்தின
பமடயினர்.

கயோட்சி அமமப்பு:
பதிமனந்து வெயது பயோல்ய அரசன டயோலமி,
[கிளியயயோபட்ரயோவின தமமயன (கணவென)] பல
படிகள் உள்ள பீடத்தின உயரத்தில்
பயோதுகயோப்பயோளர் யபயோதினஸ அருகில் வெர அரச
ஆசனத்மத யநயோக்கிப் படிகளில் ஏறுகிறேயோன.
டயோலமியின பயிற்சியயோளர் தியயயோயடயோடஸ
வெலது புறேம் படி ஏறுகிறேயோர். பமடத் தளபதி
அக்கில்லஸ இடது புறேத்தில் இருக்கிறேயோர். மற்றே
அரண்மமன அதிகயோரிகள், கயோவெலர் சற்று
தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர். அமனவெரும் எழுந்து
நினறு மனனர் டயோலமிக்கு வெணக்கம் ஜதரிவித்த
பிறேகு, அரசன அமர்ந்த பின தயோமும்
உட்கயோருகினறேனர்.

யபயோதினஸ: [எழுந்து நினறு] அமமதி! அமமதி!
எகிப்த் மனனர் உங்களுக்கு ஓர் உமரயயோற்றேப்
யபயோகிறேயோர்! அமமதி! அமமதி! அவெர்
யபசுவெமதக் யகளுங்கள். [அமர்கிறேயோர்]
தியயயோயடயோடஸ: [எழுந்து] அரசர் முக்கியமயோன
ஜசய்திமய அறிவிக்கப் யபயோகிறேயோர். எல்யலயோரும்
யகளுங்கள். [அமர்கிறேயோர். அமவெயில் அரவெம்
ஒடுங்குகிறேது]
டயோலமி: [எழுந்து நினறேதும், அமவெயில் பூரண
அமமதி நிலவுகிறேது] எல்யலயோரும் யகளுங்கள்.
நயோன அறிவிக்கப் யபயோகும் தகவெல் உங்களுக்கு!
கயோது ஜகயோடுத்துக் யகளுங்கள். கவெனமயோகக்
யகளுங்கள். நயோனதயோன உங்கள் மனனர்
ஐயூஜலடஸின முதல் மமந்தன. எனது மூத்த
சயகயோதரி ஜபரினஸ தந்மதமயக் கயோட்டுக்குத்
துறேத்தி விட்டு நயோட்மட ஆண்டு வெந்தயோர். அது

மனனருக் கிமழத்த மயோஜபரும் அநீதி! … அடுத்து
நயோன எனன ஜசயோல்ல யவெண்டும் …. மறேந்து
விட்யடயன! [தியயயோயடயோமஸயும்,
யபயோதினமஸயும் மயோறி மயோறிப் பயோர்க்கிறேயோன]
யபயோதினஸ: [துணியில் எழுதப்பட்ட தகவெமலப்
பயோர்த்து] ஆனயோல் கடவுள்கள் யவெதமனப்படக்
கூடயோது!
டயோலமி: ஆமயோம். கடவுகள்கள் யவெதமனப் படக்
கூடயோது! … (ஜமல்லிய குரலில்) எந்தக் கடவுள்? ..
எனன எனக்யக புரியவில்மல! …
[யபயோதினமஸப் பயோர்த்து] எந்தக் கடவுள்
யவெதமனப் படக் கூடயோது? … ஜசயோல்லுங்கள்.
எனக்யக குழப்பம் உண்டயோகுது!

தியயயோயடயோடஸ: அரசரின பயோதுகயோவெளர்
யபயோதினஸ அரசரின சயோர்பயோகப் யபசுவெயோர்.
ஜதயோடர்வெயோர்.
டயோலமி: ஆமயோம். யபயோதினயஸ யபசட்டும்.
கிளிப்பிள்மள மயோதிரி நயோன புரியயோமல் யபசக்
கூடயோது. ஜதயோடருங்கள் யபயோதினயோஸ. [டயோலமி
ஆசத்தில் அமர்கிறேயோன]
யபயோதினஸ: [ஜமதுவெயோகத் தயக்கமுடன எழுந்து
தகவெமலப் பயோர்த்து] மனனர் உங்களுக்குச்
ஜசயோல்ல விரும்புவெது இதுதயோன. நயோன அரசர்
கூற்றுக்குச் சற்று விளக்கம் ஜசயோல்கியறேன. ·பயரயோ
மனனர் நமக்குக் கடவுள். ஆகயவெதயோன
கடவுள்கள் யவெதமனப்படக் கூடயோது எனறேயோர்
மனனர். அதயோவெது தந்மதமயக் கயோட்டுக்கு
அனுப்பி யவெதமனப்பட விட்டு, தமக்மக

நயோட்மட ஆண்டமதக் குறிப்பிடுகிறேயோர். தமக்மக
தண்டிக்கப் படயவெண்டும் எனறும் கருதுகிறேயோர்.
டயோலமி: [சட்ஜடன எழுந்து யவெகமயோக]
இப்யபயோது ஞயோபகம் வெருகிறேது எனக்கு.
அறிக்மகமய நயோன ஜதயோடர்கியறேன. … ஆமயோம்,
கடவுள்கள் யவெதமனப்படக் கூடயோது! அந்த
யவெதமனமயத் தவிர்க்க நமது சூரியக் கடவுள்
யரயோமிலிருந்து மயோர்க் அண்யடயோனமய
எகிப்துக்கு அனுப்பி மவெக்கிறேயோர்.
யபயோதினஸ: [ஜமதுவெயோக டயோலமி கயோதுக்குள்]
மயோர்க் அண்டன யில்மல, ஜெஜூலியஸ சீஸர் எனறு
ஜசயோல்லுங்கள். எகிப்துக்கு வெந்திருப்பது
ஜெஜூலியஸ சீஸர்.
டயோலமி: ஆம்… மயோர்க் அண்டன வெரவில்மல. ..
யரயோமிலிருந்து ஜெஜூலியஸ சீஸர் எகிப்துக்கு

அனுப்பப் பட்டிருக்கிறேயோர். யரயோமயோனயர்
உதவியயோல்தயோன மீண்டும் என தந்மத
மனனரயோனயோர். தமக்மகயின தமல துண்டிக்கப்
பட்டது. தந்மத மரணத்துக்குப் பிறேகு
மற்றுயமயோர் தமக்மக, கிளியயயோபயோத்ரயோ எனக்குப்
யபயோட்டியயோக வெந்தயோள். எகிப்மத
எனனடமிருந்து மகப்பற்றே முமனந்தயோள்!
எப்படி? எனமனக் கவிழ்த்தி விட்டு என
ஆசனத்தில் ஏறே முற்பட்டயோள்! எனமன யயோரும்
எளிதில் ஏமயோற்றே முடியயோது! இரவுக்கு இரயவெ
அவெள் தூங்கும் யபயோது அவெமளச் சிமறேப்
பிடித்து, நயோடு கடத்தி விட்யடன! நல்லயவெமள,
அவெமளக் ஜகயோல்லயோது அவிழ்த்து விட்யடன!
பயோமலவெனத்மத ஆளும்படி ஆமணயிட்யடன!
பயோவெம் கிளியயயோபயோத்ரயோ! பயோம்புகளும்,
யதள்களும் நடமயோடும் பயோமலவெனத்தில் வெயோழ
யவெண்டும்! பருவெ மங்மக சயோவெயோளயோ அல்லது

பிமழப்பயோளயோ, யயோர் அறிவெயோர்? அவெளுக்குத்
துமணயிருக்கக் கயோவெலமர அளித்யதன. பயோவெம்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எனனருமம மமனவி அல்லவெயோ
அவெள்? திருமணத்துக்கு முனபு அவெள் என
தமக்மக! திருமணத்துக்குப் பினபு அவெள் என
தயோரம்! அவெமளக் ஜகயோல்ல மனமில்மல.
யபயோதினஸ: மகயோ மனனயர! உங்களுக்கு பரிவு
மிகுதி! கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ உயியரயோடு விட்டது
நம் தவெறு! மீண்டும் வெந்து உங்கமளத் தயோக்க
மயோட்டயோள் எனபதில் எனன உறுதி உள்ளது?
தமக்மகயயோனயோலும் அஞ்சயோமல் உங்கமளத்
தயோக்குவெயோள்! மமனவியயோனயோலும் கணவெமனக்
ஜகயோல்லத் துணிபவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
டயோலமி: கவெமலப் பயோடயோயத யபயோதினஸ! அவெள்
எனமனக் ஜகயோல்ல மயோட்டயோள். நயோன அறியவென
அவெமள. பயோமல வெனத்தில் எந்தப் பயோம்பு

தீண்டியயதயோ? எத்தமனத் யதள்கள்
ஜகயோட்டினயவெயோ? உறுதியயோகச் ஜசயோல்கியறேன,
அவெள் உயிருடன இல்மல! நம் ஒற்றேர்
கண்களுக்குத் தப்பி அவெள் நடமயோட முடியயோது!
உயியரயோடு தப்பிவெந்து அவெள் எகிப்தில் தடம்
மவெத்தயோல், தமலமயத் துண்டிக்குமயோறு
ஆமணயிட்டிருக்கியறேன.
அக்கில்லஸ: ஜதய்வெ மனனயர! கிளியயயோபயோத்ரயோ
உயியரயோடிருக்கிறேயோள். என கயோதில் விழுந்த ஜசய்தி
இதுதயோன! கிளியயயோபத்ரயோ பயோமலவெனத்தில்
சயோகவில்மல! சிரியயோவில் உயியரயோடிருப்பதயோக
நயோன அறிகியறேன. மந்திரக்கயோரி பிதயோதீதயோ
திறேமமயயோல், கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜெஜூலியஸ
சீஸமரத் தனவெசப் படுத்தி விடுவெயோள்!
யரயோமயோனயப் பமட உதவியயோல் உங்கமளக்
கவிழ்த்தி, எகிப்தின ஏகமகயோ ரயோணியயோகப் பட்டம்

சூட்டிக் ஜகயோள்வெயோள்! அப்படிப் யபசியதயோகக்
யகள்விப் பட்யடன.
யபயோதினஸ: [யகயோபத்துடன சட்ஜடன எழுந்து]
யதவெ மனனயர! ஓர் அனனயத் தளபதி உங்கள்
ஆசனத்மதப் பறிக்க நயோம் விடக் கூடயோது!
ஜெஜூலியஸ சீஸமரக் கிளியயயோபயோத்ரயோ தனவெசப்
படுத்துவெதற்கு முனபு, நயோம் அவெமளப் பிடிக்க
யவெண்டும்! அவெளது மூத்த தமக்மக யபயோன
உலகுக்கு அவெமளயும் அனுப்ப யவெண்டும்!
அக்கில்லஸ! ஜசயோல்லுங்கள்! எத்தமன
யரயோமயோனயப் பமட வீரர்கள் எகிப்தில் தங்கி
யிருக்கிறேயோர்? எத்தமன யரயோமயோனயக் குதிமரப்
பமட வீரர்கள் இருக்கிறேயோர்?
அக்கில்லஸ: ஜெஜூலியஸ சீஸருக்குப் பினனயோல்
மூவெயோயிரம் கயோற்பமடகளும், ஓரயோயிரத்துக்கும்
குமறேவெயோன குதிமரப் பமடகளும் உள்ளன.

[அதிகயோரிகள் ஆரவெயோரம் ஜசய்து மகதட்டுகிறேயோர்.
திடீஜரன சங்கநயோதம் முழங்க, வெயோத்தியங்கள்
சத்தமிட யரயோமயோனயத் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸர்
வெருமக அறிவிக்கப் படுகிறேது! முதலில்
யரயோமயோனய ஜல·ப்டிஜனனட் ரூ·பியயயோ கம்பீர
நமடயில் அரண்மமனக்குள் நுமழகிறேயோர்.
பினனயோல் அணிவெகுத்து யரயோமனயக் கயோற்பமட
வீரர்கள் பின வெருகிறேயோர்.]
ரூஃபியயயோ: வெருகிறேயோர், வெருகிறேயோர் யரயோமயோபுரித்
தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸர் வெருகிறேயோர். [ஓமச
அடங்குகிறேது]
[டயோலமி மனனமரத் தவிர அரண்மமனயில்
யயோவெரும் எழுந்து ஜெஜூலியஸ சீஸருக்கு மரியயோமத
ஜசய்கிறேயோர்.]

தியயயோயடயோடஸ: [எழுந்து நிமிர்ந்து] மனனயோதி
மனனர் டயோலமி யரயோமயோனயத் தளபதிமய
வெரயவெற்கிறேயோர்.
[ரயோணுவெ உமடயில் ஜெஜூலியஸ சீஸர் நிமிர்ந்த
நமடயுடன நுமழகிறேயோர். தமல வெழுக்மக
ஜதரிவெமத மலர் வெமலயத்தயோல் சீஸர்
மமறேத்துள்ளது ஜதரிகிறேது. அவெருக்கருகில்
நயோற்பது வெயதுச் ஜசயலயோளர் பிரிட்டயோனஸ
நிற்கிறேயோர். ஜெஜூலியஸ சீஸர் டயோலமிமய ஜநருங்கி,
யபயோதினமஸ உற்றுப் பயோர்க்கிறேயோர்.]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [டயோலமி, யபயோதினமஸ மயோறி
மயோறிப் பயோர்த்து] யயோர் மனனர்? பயோல்யப்
மபயனயோ? அல்லது பக்கத்தில் நிற்கும் மனதரயோ?

யபயோதினஸ: நயோன யபயோதினஸ. என பிரபுவின
உயிர்க் கயோவெலன. [டயோல்மிமயக் கயோட்டி] மகயோ
மனனர் டயோலமிக்கு அருகில் நிற்பவென.
[டயோலமி உட்கயோர்ந்து ஜகயோண்யட சிரிக்கிறேயோன]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன டயோலமியின
முதுமகத் தட்டி] ஜமச்சுகியறேன டயோலமி!
உலகமறிந்த வீரருக்குக் கிமடக்கயோத உனனத
பதவி உமக்குக் கிமடத்திருக்கிறேது! என
தமமயனன மகன அக்யடவியன யபயோல் நீ
இருக்கிறேயோய்! அவெனுக்கும் உனமனப் யபயோல்
உலக அனுபவெ மில்மல! நீ எகிப்தின யவெந்தன!
அவென யரயோமயோபுரியின வீரன! ஆனயோல் பிற்கயோல
யவெந்தன! இல்மல, பிற்கயோலத் தளபதி!
யரயோமயோனயருக்கு ஏயனயோயவெந்தர்கமளப்
பிடிக்கயோது!

டயோலமி: எகிப்தின மனனர், கடவுளுக்கு நிகரயோன
கடவுமள சீஸருக்குப் பிடிக்குமயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: சீஸருக்குப் பிடிக்கயோமலயோ, சீஸர்
எகிப்துக்கு வெருகிறேயோர்? எனக்கு டயோலமிமயப்
பிடிக்கும். கிளியயயோபயோத்ரயோமவெயும் பிடிக்கும்!
டயோலமி: எனக்கு கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அறேயவெ
பிடிக்கயோது! ஜசயோல்லுங்கள் சீஸயர! நீங்கள்தயோன
யரயோமயோபுரியின மனனயோதி மனனரயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: டயோலமி! சிறிது யநரத்துக்கு
முந்திதயோன ஜசயோனயனன! யரயோமயோனயருக்கு
மனனர் எனனும் ஜசயோல்யல கயோதில் படக் கூடயோது!
நயோன யரயோமயோபுரியின முதனமமயயோன யபயோர்த்
தளபதி!
டயோலமி: [ஏளனமயோய்க் யகலியுடன] அட! நீங்கள்
யகயோழிச் சண்மடத் தளபதியயோ? அயதயோ என

யபயோர்த் தளபதி அக்கில்லஸ! அவெர்தயோன
உங்களுக்கு நிகரயோனவெர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: டயோலமி! கடவுள் உமக்கு
ஆசனம் மட்டும் அளித்து அனுபவெத்மத
எப்யபயோது ஜகயோடுப்பயோயர? நயோன யகயோழிச்
சண்மடக்குத் தளபதி அல்லன! யரயோமயோபுரிச்
சயோம்ரயோஜியத்தின தமலவிதிமய நிர்ணயம்
ஜசய்யும் பரயோக்கிரமசயோலி! நயோன யரயோமயோனயச்
சக்கிரவெர்த்தி!
டயோலமி: [ஜமதுவெயோக தியயயோயடயோடஸ கயோதில்]
அஜதனன வெர்த்தி? சக்கிர… சக்கிரவெர்த்தி?
தியயயோயடயோடஸ: அதயோவெது யரயோமனயப்
ஜபருமனனர் எனறு அர்த்தம்! சீஸர்தயோன
யரயோமயோபுரியின மகயோ மனனர்! அப்படி

அமழக்கப்படயோ விட்டயோலும், அவெர்தயோன மகயோ
யவெந்தருக்கு நிகரயோனவெர்!
டயோலமி: அப்படியயோ [எழுந்து நினறு சீஸரின
மககமளக் குலுக்குகிறேயோன] மகயோமனனர்
ஜெஜூலியஸ சீஸருக்கு எகிப்த் நயோடு வெந்தனம் கூறி
வெரயவெற்கிறேது! வெயோருங்கள், வெயோருங்கள் வெந்து
அமருங்கள் ஆசனத்தில்.
[ஜெஜூலியஸ சீஸர் டயோலமிக்கு அருகில் உள்ள
ஆசனத்தில் அமர்கிறேயோர்.]
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -5
“அவெளது கனவுக்குரல் ஜமயோழிகள் வெயோத்திய
இமசக் கருவியின பல்யவெறு நயோண் கம்பிகள்
யபயோனறேமவெ. மயோந்தரின முகப்புகழ்ச்சி
ஜமயோழிகள் நயோனகு தரப்பின; ஆனயோல் அவெளிட
மிருந்தமவெயயயோ ஆயிரம்!”
புளூடயோர்க், கியரக்க வெரலயோற்றுப் பதிவெயோளர்
[Plutarch (46-120) A.D.]
வெயது மலரும் அவெள் வெளமமயில் ஜசழித்து!
ஜபயோங்கிடு மிளமம அங்க மமனத்தும்!
வெயோனஜவெளி நிலமவெயும் வெசீகரம் ஜசய்பவெள்!
வெயோக்கு வெனமமயில் ஜநகிழ மவெப்பவெள்!
நயோனவெமள ஜவெறுப்யபன ஆயினும் அவெள்
யமயோக உடமல யநயோக்குயவென! கவெரும்

எழிமலச் சபிப்யபன ஆயினும் அவெமளத்
தழுவெக் மககள் தயோனயோய்த் தயோவிடும்!
ஜெயோன டிமரஜடன [John Dryden, Drama: All for
Love]
வெயது ஏறினும் வெதங்கயோது அவெள் யமன!
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோது அவெள் பயோணி!
வெரம்பிலயோ விதங்களில் அவெயளயோர் வெனப்பு
ரயோணி!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:

அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
பயோல்ய அரசன டயோலமி, யபயோதினஸ,
தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ, ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ரூஃபியயயோ, யரயோமயோனயக் கயோவெலர், எகிப்தின
பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோ, கம்பள வெணிகர்.
கயோட்சி அமமப்பு: பதிமனந்து வெயது பயோல்ய
அரசன டயோலமி, [கிளியயயோபட்ரயோவின தமமயன
(கணவென)] பல படிகள் உள்ள பீடத்தின
உயரத்தில் பயோதுகயோப்பயோளர் யபயோதினஸ அருகில்
வெர அரச ஆசனத்மத யநயோக்கிப் படிகளில்
ஏறுகிறேயோன. டயோலமியின பயிற்சியயோளர்

தியயயோயடயோடஸ வெலது புறேம் படி ஏறுகிறேயோர்.
பமடத் தளபதி அக்கில்லஸ இடது புறேத்தில்
இருக்கிறேயோர். மற்றே அரண்மமன அதிகயோரிகள்,
கயோவெலர் சற்று தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர்.
அமனவெரும் எழுந்து நினறு மனனர் டயோலமிக்கு
வெணக்கம் ஜதரிவித்த பிறேகு, அரசன அமர்ந்த பின
தயோமும் உட்கயோருகினறேனர். சிறிது யநரம் கழித்து
ஆங்யக ஜெஜூலியஸ சீஸர், அவெரது அரசயோங்கச்
ஜசயலயோளர் பிரிட்டயோனஸ மற்றும் யரயோமயோனயக்
கயோவெலர் சிலரும் நுமழகிறேயோர்.
[அகில்லஸ ஜெஜூலியஸ சீஸர் முனவெந்து
மககுலுக்கிறேயோன]
அக்கிலஸ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] ஜஜெனரல்!
நயோனதயோன அக்கிலஸ. பூரிப்பயோன எனனனய
வெரயவெற்பு உங்களுக்கு! டயோலமி மயோயவெந்தரின

பமடத் தளபதி நயோன! எகிப்த் நயோட்டின யபயோர்த்
தளபதி! ஏகத் தளபதி!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியயோ? உங்கமளச்
சந்தித்ததில் எனக்கும் மிக்க பூரிப்யப.
நீங்கள்தயோன எகிப்தின ஏகத் தளபதியயோ? யநற்று
நயோன மனதச் சிங்கத்தின அருகில் சந்தித்த
ஜபல்ஸயோனரும் எகிப்தின பமடக் கயோப்டன
எனறு கூறினயோயர! அப்படி எனறேயோல் எகிப்துக்கு
இமணயயோன இரட்மடத் தளபதிகளயோ?
யபயோஜரனறு வெந்தயோல் யயோர் பமடகமள நடத்திச்
ஜசல்வெயோர், நீங்களயோ அல்லது ஜபல்ஸயோனரயோ?
அக்கிலஸ: [ஜவெடிச் சிரிப்புடன] ஓ!
ஜபல்ஸயோனரயோ? அவெர் எனக்கு உதவிப் பதவியில்
உள்ளவெர்! ஆனயோல் எனக்கு இப்யபயோது
எதிரியயோகப் யபயோனயோர்! அவெரது அரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோயவெ தமலமமறேவெயோக எங்யகயோ

ஒளிந்து ஜகயோண்டுள்ளயோர்! ஜபல்ஸயோனர்
அவெளுமடய நிழலயோக நடமயோடுகிறேயோர்! யபயோர்
வெந்தயோல் யயோர் பமடகமள நடத்துவெயோர்? நல்ல
யகள்வி! எகிப்தின ஏகத் தளபதி நயோனதயோன
நடத்திச் ஜசல்யவென. ஜபல்ஸயோனர் உயிரும்,
உடலுமற்றே ஓர் எலும்புக் கூடு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஓ! அப்படியயோ சங்கதி?
[தியயயோயடயோடமஸப் பயோர்த்து] .. நீங்கள் …யயோர்?
தியயயோயடயோடஸ: [எழுந்து நினறு மகஜகயோடுத்து]
நயோன தியயயோயடயோடஸ! யவெந்தரின பயிற்சியயோளர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] ஓ!
நீங்கள்தயோன பயோலகன டயோலமிக்கு அறிவூட்டும்
அமமச்சரயோ? அரசயோங்க நிர்வெயோகத்தில் அறிவுமர
கூறி நடத்தும் நிபுணரயோ? நல்ல பணி உமக்கு.
நீங்கள்தயோன ஜமய்யயோக எகிப்தின யபயோலி மனனர்!

… [டயோலமிமயப் பயோர்த்து] …. நயோனங்கு வெந்த
கயோரணத்மதச் ஜசயோல்ல யவெண்டுயம! …..
மயோமனனர் டயோலமி அவெர்கயள! எமக்கு நிதி
யதமவெப்படுகிறேது! ஆண்டயோண்டு கப்பம்
ஜசலுத்தும் நயோளும் கடந்து விட்டது! எத்தமன
நயோள் கடந்து விட்டது எனபமத விட, எத்தமன
மயோதம் எனறு நயோன ஜசயோல்வெது நல்லது.
டயோலமி: [யபயோதினமஸப் பயோர்த்து] எனன தகயோத
புகயோரிது? நயோம் கப்பம் கட்டவில்மல எனறு சீஸர்
நம்மமக் குற்றேம் கூறி நிதி யகட்கும் நிமலக்கு
மவெக்கலயோமயோ? …[சீஸமரப் பயோர்த்து]
ஜசயோல்லுங்கள், எத்தமன மயோதம் ஆகிறேது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆறு மயோதங்கள் ஓடி விட்டன!
எங்கள் ஜபயோக்கிசம் கயோலி! ஜசலவுக்குப் பணம்
அனுப்ப நயோங்கள் யரயோமுக்குச் ஜசய்தி அனுப்பும்
நிர்ப்பந்தம் வெந்துவிட்டது!

யபயோதினஸ: [வெருத்தமுடன] ஜஜெனரல் சீஸர்
அவெர்கயள! எங்கள் ஜபயோக்கிசமும் கயோலியயோகப்
யபயோய்விட்டது! எனன ஜசய்வெது? ஓரயோண்டு
கயோலம் வெரி வெயோங்கத் தவெறி விட்யடயோம்! ஆறு
மயோதம் கப்பம் கட்டயோமல் உங்கள் ஜபயோறுமமமய
முறித்ததற்கு எங்கமள மனனக்க யவெண்டும்!
அடுத்த மநல் நதி அறுவெமட வெரும்வெமர
ஜபயோறுப்பீரயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஜவெகுண்டு எழுந்து] இந்த
சயோக்குப் யபயோக்ஜகல்லயோம் எதற்கு? எங்கள்
ஜபயோறுமம எல்மல கடந்து விட்டது! இன
ஜபயோறுப்பதில்மல!
டயோலமி: [யகயோபமயோக எழுந்து] எனன நமது
ஜபயோக்கிசமும் கயோலியயோ? எனனவெயோயிற்று நம் நிதி
முடிப்புகள்?

யபயோதினஸ: மகயோ மனனயர! நயோம்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோடு கடத்தும் முனயப
அவெள் நமது ஜபயோக்கிச நிதிமயக் கடத்தி
விட்டயோள்!
டயோலமி: எனக்குத் ஜதரியயோமல் யபயோனயத! கள்ள
ரயோணி! என ஜபயோக்கிசத்மதக் களவெயோடிய
ஜகயோள்மள ரயோணி! … [அக்கிலஸப் பயோர்த்து]
கிளியயயோபத்ரயோ எங்கு ஒளிந்திருக்கிறேயோள் எனறு
கண்டுபிடித்து, அவெமளக் ஜகயோனறு வெயோ!
ஜகயோள்மளப் பணத்மதக் ஜகயோண்டுவெயோ! .. யபயோ! ..
அவெள் எங்கிருந்தயோலும் சரி! யபயோய்ப் பிடி! அவெள்
எகிப்தில் கயோல் மவெக்கக் கூடயோது! ஆனயோல்
நம்முமடய முழு நிதிமயயும் மகப்பற்றிக்
ஜகயோண்டுவெயோ! …. [சீஸமரப் பயோர்த்துக்
ஜகஞ்சலுடன] .. முடிந்தயோல் இநத முமறே
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் வெயோங்கிக் ஜகயோள்ளுங்கள்!

அவெளிடம் உள்ளது எங்கள் நிதி! அந்தப் பணம்
உங்கமளச் யசர்ந்தது! அவெளும் எகிப்தின
அரசிதயோன! யமலும் உங்களுக்கும் பிடித்தவெள்
அவெள்! … அடுத்த முமறே கப்பம் அளிப்பது எனது
கடமம! ஒருமுமறே டயோலமி, ஒருமுமறே
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனறு மயோற்றி மயோற்றி, நீங்கள்
கப்பம் ஜபற்றுக் ஜகயோள்வெயத நியயோயமயோனது.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: எனன யகலிக் கூத்தயோய்ப்
யபயோச்சு? பயோலகர் டயோலமி நியயோயம் யபசுகிறேயோரயோ?
இந்த ஜபயோறுப்பற்றே யபயோக்கு எமக்குப் பிடிக்கயோது!
ஒருயவெமள கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜசத்துப்
யபயோயிருந்தயோல்…!
டயோலமி: கப்பத்மத நயோன கட்டி விடுகியறேன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜசத்துப் யபயோனயோளயோ அல்லது
உயியரயோடிருக்கிறேயோளயோ ஜவெனறு உமது
ஒற்றேர்கமள உளவெறியச் ஜசயோல்வீர்! எமது

ஆட்களும் அவெளது எலும்புக் கூட்மட பயோமல
வெனத்தில் யதடிக் ஜகயோண்டுதயோன இருக்கிறேயோர்!
ஆனயோல் அவெளது அழகிய யமன உயியரயோடு
நடமயோடி வெருவெதயோகயவெ நயோன கருதுகியறேன.
சீக்கிரம் அவெமளப் பிடித்தயோல், நிச்சயம் உங்கள்
கப்பத் ஜதயோமகமயக் கறேந்து விடலயோம்!
பிரிட்டயோனஸ: [அழுத்தமயோக] கிளியயயோபயோத்ரயோ
உயியரயோடிருக்கிறேயோளயோ, எலும்புக் கூடயோய்ப்
யபயோனயோளயோ எனபமதப் பற்றி எமக்குக் கவெமல
யில்மல! எங்கள் கண்ணில் அரசரயோகத் ஜதரிபவெர்
நீங்கள் ஒருவெயர! கடத்தப் பட்ட
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் யதடிப் பிடிப்பது எமது
ஜபயோறுப்பில்மல! அது உமது யவெமல! எமக்குத்
யதமவெ கப்பத் ஜதயோமக! சட்டப்படி எகிப்த்
யரயோமயோபுரிக்குக் கப்பம் ஜசலுத்த உங்கள் தந்மத
மனனரயோய் உள்ள யபயோது மகஜயழுத்திட்டு

ஒப்புக் ஜகயோண்ட உடனபடிக்மக! அந்த
ஒப்பந்தத்தினபடி அப்பணத்மத
உங்களிடமிருந்து ஜபற்றுக் ஜகயோள்வெது சீஸரின
கடமம!
டயோலமி: [சீஸர்ப் பயோர்த்து] சட்டம் யபசும் இந்த
ஞயோனமய நீங்கள் எமக்கு அறிமுகப் படுத்த
வில்மலயய!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று கனவுடன] டயோலமி,
இவெர்தயோன பிரிட்டயோனஸ, என ஜசயலயோளர்!
அரசயோங்கச் ஜசயலயோளர்! நீங்கள் ஜசயோனனது
யபயோல், ஐயமினறி அவெர் ஓரு சட்ட ஞயோனதயோன!
அயதயோ அவெர் ரூ·பியயயோ, எனது பமடத் தளபதி. …
[யகயோபமயோக] அது சரி. இப்யபயோது எனக்குத்
யதமவெ 1600 டயோஜலனட் நயோணயம் [Talent].
அதுவும் உடயன யதமவெ! …. டயோலமி! எம்முடன
விமளயயோடயோதீர்! உமது ஜபயோறுப்பற்றே முமறே

எமக்குப் பிடிக்கயோது! பணத்மத வெயோங்கயோமல்
யயோமினறு ஜவெளியயறேப் யபயோவெதில்மல! …. நீவீர்
தர வில்மலயயோனயோல், எமது பமடயயோட்கள் உமது
ஜபயோன ஆபரணங்கமளப் பறிக்கும்படி யநரிடும்!
யபயோதினஸ: [மனக் கணக்கிட்டு, ஜபருமூச்சுடன
கலங்கி] 1600 டயோஜலனட் நயோணயம் எனறேயோல் 40
மில்லியன ஜஸஸடர்ஸ [Sesterces]. ஜஜெனரல்,
அத்த¨மனப் ஜபரிய ஜதயோமக எமது
ஜபயோக்கிசத்தில் இல்மல, நிச்சயம்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று தணிவுடன] ஜகயோஞ்சத்
ஜதயோமகதயோன! 1600 டயோஜலனட் நயோணயம்
மட்டுயம! அமத ஏன ஜஸஸடர்ஸ நயோணயத்தில்
மயோற்றிப் ஜபரிது படுத்த யவெண்டும்? டயோலமிக்கு
அதிர்ச்சி ஜகயோடுக்கவெயோ? ஜஸஸடர்ஸ நயோணயம்
ஒனறில் ஜவெறுமயன ஒற்மறேத் துண்டு ஜரயோட்டி
வெயோங்கலயோம்!

யபயோதினஸ: யயோர் ஜசயோனனது? அது தப்பு! ஒரு
ஜஸஸடர்ஸ நயோணயத்தில் குதிமர ஒனமறே
வெயோங்கலயோயம. உங்கள் மதிப்பீடு மிகவும்
கீழயோனது! தப்பயோனது! கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜசய்த
கலகத்தில் ஓரயோண்டு வெரிகமள வெயோங்க
முடியயோமல் தவெறே விட்டது எங்கள் தப்புதயோன.
எகிப்த் ஜசல்வெந்த நயோடு! உங்கள் கப்பத்மதச்
ஜசலுத்தி விடுயவெயோம், கவெமலப் படயோதீர்! சற்று
ஜபயோறுங்கள்.
ரூஃபியயயோ: [சற்று யகயோபமுடன] யபயோதினஸ!
யபயோதும் உமது சயோக்குப் யபயோக்குகள்! எப்படி
நயோட்மட ஆள யவெண்டும், வெரி திரட்ட யவெண்டும்
எனறு ஆயலயோசமன கூறுவெது எமது யவெமல
யில்மல! ஏன கயோல தயோமதப் படுத்துகிறீர்? சீஸர்
யகயோபத்மதத் தூண்டயோதீர்!

யபயோதினஸ: [கசப்புடன] உலமகக் மகப்பற்றிய
யபயோர்த்தளபதி சீஸருக்குக் கப்பத் ஜதயோமக
திரட்டும் சிறிய பணியும் உள்ளதயோ? மகச்
ஜசலவுக்குக் கூடப் பணமில்லயோமல், இப்படி
திடீஜரன மகயயந்தி வெரலயோமயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நண்பயன! உலமகக்
மகப்பற்றிய தளபதிக்குக் கப்பத் ஜதயோமகமயக்
கறேப்பமதத் தவிர முக்கியப் பணி யவெறில்மல!
நயோமினறு பணம் வெயோங்கயோது இங்கிருந்து நகரப்
யபயோவெதில்மல!
யபயோதினஸ: [கவெமலயுடன] எனன ஜசய்வெது?
கப்பத்மதக் கறேக்க ஒற்மறேக் கயோலில் நிற்கிறீர்!
நயோங்கள் ஆலயத் தங்கத்மதத்தயோன உருக்கி
நயோணயமயோக்கித் தர யவெண்டும். குமறேந்தது
இரண்டு அல்லது மூனறு நயோட்கள் ஆகும்.
அதுவெமரப் ஜபயோறுப்பீர்களயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியயோனயோல் மூனறு
நயோட்கள் உங்கள் விருந்தினரயோய் நயோங்களிங்கு
தங்க யவெண்டும். அத்தமன யபருக்கும் உணவும்,
மதுவும், படுக்மகயும் அளிப்பீர்களயோ?
டயோலமி: [எழுந்து நினறு] நிச்சயம், நீங்கள்
எங்கள் விருந்தயோளி! மூனறு நயோட்கள் எனன?
முப்பது நயோட்கள் கூட எமது அரண்மமனயில்
அமனவெரும் தங்கலயோம். உண்டு, உறேங்கி,
மதுவெருந்தி, ஆடிப்பயோடி, இனபுற்று எமது
அரண்மமன விருந்தினர் அமறேயில் தங்கலயோம்!
இப்யபயோயத நயோணய அச்சடிப்புக்கு
ஆமணயிடுகியறேன. [யபயோதினஸ கயோதில் ஏயதயோ
ஜசயோல்ல அவெர் விமரந்து ஜசல்கிறேயோர்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: எமக்குப் பணம் கிமடத்தயோல்
யபயோதும்! உமது அரசியல் பிரச்சமனமயயும்
தீர்த்து மவெக்கியறேன. … அதற்கு

கிளியயயோபயோத்ரயோவும் வெருவெது நல்லது!
டயோலமியும், கிளியயயோபயோத்ரயோவும் யசர்ந்து
எகிப்மத ஆள்வெமதயய யயோம் விரும்புகியறேயோம்.
உமக்குள்ளிருக்கும் பமகமம யயோம்
அகற்றுயவெயோம்!
யபயோதினஸ: கிளியயயோபயோதரயோ
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் இல்மல. சிரியயோவுக்கு
ஓடிவிட்டதயோகக் யகள்விப் பட்யடயோம். உயிருக்கு
அஞ்சயோது அவெள் எகிப்தில் கயோல் மவெக்க
மயோட்டயோள்! மவெத்தயோல் அவெள் தமலமயக்
ஜகயோய்ய எங்கள் பமடயயோட்கள் வெயோயளயோடு
தயயோரயோக உள்ளயோர்! அவெளில்லயோமல்தயோன நீங்கள்
அரசியல் பிரச்சமனமயத் தீர்க்க யவெண்டும்.
கிளியும், பூமனயும் ஒனறேயோக வெயோழுமயோ எனபது
சந்யதகம்தயோன!

[அப்யபயோது கயோவெலன ஒருவென ஒரு ரத்தினக்
கம்பள வெணிகமன அமழத்து வெருகிறேயோன.
வெணிகமனத் ஜதயோடர்ந்து, மூச்சுத் திணறி
அவெனது மகயயோள் கனமயோன கம்பளத்மதத்
யதயோளில் தூக்கிக் ஜகயோண்டு வெருகிறேயோன.
கம்பளத்மத ஜமதுவெயோக இறேக்கித் தமரயில்
விரிக்கிறேயோன, மகயயோள். கம்பளத்திலிருந்து
தயோமமர மலர் யபயோல ஒரு வெனப்பு மங்மக,
புனனமகயுடன எழுகிறேயோள்.]
********************

அங்கம் -2 பயோகம் -6

யதனஜமயோழி நயோவெயோல் ஜநகிழ மவெப்பவெள்!
மீனவிழிக் கமணயயோல் ஜநஞ்மசப் பிளப்பவெள்!
சூழ்ந்த கவெர்ச்சி கயோந்த மண்டலம்!
அவ்வெமலயில்
வீழ்ந்தவெர் மீண்டும் உயிர்ஜதழ மயோட்டயோர்!
வெனப்பினல் மயங்கிக் கனவினல்
அமணப்யபயோர்
மனதினல் நீங்கயோ ஓவியம் வெமரபவெள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பற்றி …
“அவெளது கனவுக்குரல் ஜமயோழிகள் வெயோத்திய
இமசக் கருவியின பல்யவெறு நயோண் கம்பிகள்
யபயோனறேமவெ. மயோந்தரின முகப்புகழ்ச்சி

ஜமயோழிகள் நயோனகு தரப்பின; ஆனயோல் அவெளிட
மிருந்தமவெயயயோ ஆயிரம்!”
புளூடயோர்க், கியரக்க வெரலயோற்றுப் பதிவெயோளர்
[Plutarch (46-120) A.D.]
யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: பயோல்ய அரசன டயோலமி,
யபயோதினஸ, தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ,
ஜெஜூலியஸ சீஸர், ரூபியயயோ, யரயோமயோனயக்
கயோவெலர், எகிப்தின பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோ,
கம்பள வெணிகர்.

கயோட்சி அமமப்பு:
[கயோவெலன ஒருவென ஒரு ரத்தினக் கம்பள
வெணிகமன அமழத்து வெருகிறேயோன. வெணிகமனத்
ஜதயோடர்ந்து, மூச்சுத் திணறி அவெனது மகயயோள்
கனமயோன கம்பளத்மதத் யதயோளில் தூக்கிக்
ஜகயோண்டு வெருகிறேயோன.]
வெயோயிற் கயோவெலன: [வெயோமள நீட்டி] நில்! யயோர் நீ?
யதயோளில் எமதத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு வெருகிறீர்?
கம்பள வெணிகன: நயோன கம்பள வெணிகன!
சிரியயோவிலிருந்து வெருகியறேன! சிரியயோ மனனர்
விமல மதிப்பில்லயோ ஒரு கம்பளத்மத
யரயோமயோபுரித் தளபதி சீஸருக்கு அனுப்பி யுள்ளயோர்!
சீஸரிங்கு வெந்துள்ளயோய் நயோன அறிந்யதன!
சிறேப்பயோக ஜநய்யப்பட்ட இந்தக் கம்பளத்மத

நயோன யநரயோக அவெரிடம் யசர்க்க யவெண்டியது என
ஜபயோறுப்பு.
வெயோயிற் கயோவெலன: அப்படியயோ? சற்று ஜபயோறு!
நயோங்கள் சீஸரிடம் வினயோவி வெருகியறேயோம்.
[உள்யள ஒரு கயோவெலன ஜசல்கிறேயோன. சிறிது நயோழி
கழித்து ஜவெளியய வெருகிறேயோன]
இரண்டயோம் கயோவெலன: யரயோபயோபுரித் தளபதி
கம்பளக் ஜகயோமடயயோளிமய அமழத்து வெரச்
ஜசயோல்கிறேயோர். [கயோவெலன கம்பள வெணிகமனயும்,
பணியயோளிமயயும் உள்யள சீஸர் முனபயோக
அமழத்து வெருகிறேயோன]
கம்பளி வெணிகன: மகயோமகயோ யமனமம தங்கிய
ஜஜெனரல் சீஸர் அவெர்களுக்கு எனது பணிவெயோன
வெணக்கம். எங்கள் சிரியயோவின மனனர்
விமலமிக்க இந்த கம்பளத்மதத் தங்களுக்கு

அளித்துள்ளயோர்! ஏற்றுக் ஜகயோள்வீரயோ? முதனமுதல்
தங்க கம்பிகமளப் பயனபடுத்தி ஜநய்த
கம்பளமிது! யரயோம சயோம்ரயோஜியம் கயோணயோத
கம்பளமிது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கம்பளத்மத உற்று யநயோக்கி]
அப்படியயோ? ஏற்று ஜகயோள்கியறேன. ஜவெகு
அழகயோன யவெமலப்பயோட்மடக் கயோண்கியறேன.
இறேக்கி மவெத்துச் ஜசல்! சீஸர் நனறி கூறியதயோக
சிரியயோ மனனருக்குச் ஜசயோல்! [ரூபியயயோமவெப்
பயோர்த்து] ரூபியயயோ கம்பளத்மத வெயோங்கி
எனனமறேயில் மவெ! யரயோமுக்கு மீளும் யபயோது,
மறேக்கயோமல் படகில் ஏற்றிவிடு!
கம்பளி வெணிகன: ஜஜெனரல் அவெர்கயள! இது
யரயோமயோபுரிக்குப் யபயோகும் கம்பளமில்மல!
தங்கள் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ அமறேமய
அலங்கரிக்க யவெண்டியது! கம்பளத்தின

ஜவெளிப்பமடப்பு யவெமலப்பயோட்மடப்
புகழ்ந்தீர்! அதன உள்ளழகு ஜவெளியழமக
மிஞ்சுவெது! நயோன விரித்துக் கயோட்டலயோமயோ?
பயோர்த்தயோல் பூரித்துப் யபயோவீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யவெண்டயோம்! எனக்கு யவெமல
உள்ளது! சும்மயோ மவெத்து விட்டுப் யபயோ!
கம்பளி வெணிகன: [பணியயோள் கம்பளத்மதக்
கீழிறேக்கி மவெக்க வெணிகன கவெனமயோக,
ஜமதுவெயோகத் தமரயில் அமத விரிக்கிறேயோன.
கம்பளத்துக் குள்ளிருந்து ஓரிளம் மங்மக
புனனமகயுடன உடமல முறித்துக் ஜகயோண்டு
எழுகிறேயோள்! [அமனவெரும் அதிர்ச்சியும்,
ஆச்சரியமும் அமடகிறேயோர்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சினத்துடன] எனன
யவெடிக்மகயிது? ஜபண்மண ஒளித்து மவெத்து

எனயனயோடு சிரியயோ மனனர் பகமட ஆடுகிறேயோரயோ?
ஈஜதனன யகயோமயோளித்தனமயோக உள்ளது? முதலில்
இந்தப் ஜபண் யயோஜரனறு ஜசயோல்ல யவெண்டும்!
எதற்கயோக இப்படி ஒளிமமறேவில் எனமனக் கயோண
வெருகிறேயோள்? எனனயோல் இவெளுக்கு ஆவெஜதனன?
அல்லது அவெளயோல் எனக்கு கிமடப்பஜதனன? …
யயோர் நீ? ஜசயோல்! கள்ளத்தனமயோக
கம்பளத்துக்குள்யள ஏன ஒளிந்து வெந்தயோய்?
மயோயக்கயோரியயோ? மந்திரக்கயோரியயோ? அல்லது
சூனயக்கயோரியயோ? யயோர் நீ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [எழுந்து ஒய்யயோரமயோக நினறு,
புனசிரிப்புடன] மகயோமகயோ சீஸர் அவெர்கயள!
எனமன யயோஜரனறு ஜதரியவில்மலயயோ? அரச
வெம்சத்தில் பிறேந்து அரமச யிழந்துவிட்ட
அரசிமயத் ஜதரிய வில்மலயயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆச்சரியம் ஜபயோங்க] யயோர்?
கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோ? நம்ப முடியவில்மலயய!
டயோலமி: [சினத்துடன] ஜஜெனரல்! இவெஜளயோரு
ஜிப்ஸி! நயோயடயோடி! இவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ
இல்மல! நிச்சயமயோகக் கிளியயயோபயோத்ரயோ
இத்தமனக் கீழ்த்தரமயோகக் கம்பளச் சுருளில்
ஒளிந்து வெரமயோட்டயோள்! அவெள் யநரயோக வெரும் ஒரு
வீர மங்மக! இந்தக் யகயோமயோளி வெணிகன
யயோமரயயயோ பிடித்து வெந்து எகிப்தின அரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜவெனறு ஏமயோற்றுகிறேயோன!
[அக்கிலமஸப் பயோர்த்து] வெணிகமனச் சவுக்கயோல்
அடி! அயயயோக்கியன! [சீஸமரப் பயோர்த்து]
ஜஜெனரல்! இந்த கூத்தயோடிப் ஜபண்மண
எனனடம் ஒப்பமடத்து விடுங்கள்! அவெமள
நயோன தண்டிக்கியறேன! [அக்கிலமஸப் பயோர்த்து]
அக்கிலஸ! அந்த நயோயடயோடிப் ஜபண், அவெள்

மகக்கூலி வெணிகன, பணியயோள் மூவெமரயும்
மகது ஜசய் உடயன! யயோமர ஏமயோற்றே இந்த
நயோடகம்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [எழுந்யதயோடி சீஸரின பினபுறேம்
நினறு ஜகயோள்கிறேயோள்] யமனமம மிகு சீஸர்
அவெர்கயள! நயோன நயோயடயோடி யில்மல! நயோடகம்
யபயோடவு மில்மல! நயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ! அயதயோ!
அந்தப் பயோலகன டயோலமி! என தமமயன அவென!
நயோன மணம் புரிந்து ஜகயோண்டவென! எனமனக்
ஜகயோமல ஜசய்ய எகிப்தியப் பமடகமள
அனுப்பிய எனனருமமக் கணவென! நயோன
யயோஜரனறு குருநயோதர் தியயயோயடயோமஸக்
யகளுங்கள்! அவெர் உண்மம யபசுபவெர்! நயோன
யயோஜரனறு பயோதுகயோப்பயோளி யபயோதினமஸக்
யகளுங்கள்! பமடத் தளபதி அக்கிலமஸக்

யகளுங்கள்! எப்யபயோதும் டயோலமி ஜபயோய் யபசியய
ஏமயோற்றுபவென!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [தியயயோயடயோடமஸப் பயோர்த்து]
யயோரிந்த மங்மக? ஜசயோல்! [யபயோதினமஸப்
பயோர்த்து] யயோரிந்தக் குமரி? ஜசயோல்! [அக்கிலமஸப்
பயோர்த்து] யயோரிந்த வெயோலிப மங்மக? ஜசயோல்!
தியயயோயடயோடஸ: ஜஜெனரல்! அவெர் மகயோரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யபயோதினஸ: ஆம் ஜஜெனரல்! அவெர் எகிப்தின
அரசி கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அக்கிலஸ: யமனமம மிகு சீஸர் அவெர்கயள!
அவெர் எங்கள் டயோலமி மனனரின மமனவி
கிளியயயோபயோத்ரயோ!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [டயோலமிமயப் பயோர்த்து]
பயோலகயன! உன கண்ணில் யகயோளயோறேயோ? அல்லது
மூமளயில் யகயோளயோறேயோ? உன தமக்மகமய
நயோயடயோடி எனறு ஒதுக்கி விட்டயோயய! ஏன
அவெமளக் கூத்தயோடி எனறுக் யகலி ஜசய்தயோய்?
தந்தத்தில் ஜசதுக்கிய இந்த அழகுச் சிமலயயோ
கூத்தயோடி?
டயோலமி: [ஜகஞ்சலுடன] கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ! நலமயோ? சந்தனத் தண்டுயபயோல்
தளதள ஜவெனறிருந்த நீ எப்படித் தளர்ந்துயபயோய்
ஜமலிவெயோ யிருக்கிறேயோய்? பயோமல வெனத்தில் ஈச்சம்
பழத்மதத் தினறு, நீமரக் குடித்யத வெயோழ்ந்தயோயயோ?
பயோவெம், உனமனப் பயோமல வெனத்துக்கு
அனுப்பயோமல், அரண்மமனச் சிமறேயியல நயோன
பூட்டி மவெத்திருக்கலயோம்! அரச குமயோரிமய

அனயோமத யபயோல் திரிய விட்டது எனது
தவெறுதயோன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸரின உமட வெயோமள உருவி,
யநயர டயோலமிமய அருகி அதட்டலுடன] அயட!
அயயயோக்கியயோ! யபயோதும் உன பயோசயோங்கு! யபயோதும்
உன பரிவு! எனமனக் கண்டு பயோகயோய் உருகயோயத!
உனமனக் கண்டு என ஜநஞ்சம் ஜகயோதிக்கிறேது!
இறேங்குடயோ கீயழ ஆசனத்மத விட்டு! இந்த தங்க
ஆசனம் என ஆசனம்! நயோன அமர்ந்து எகிப்த்
ரயோணியயோய் அரசயோண்டது! [டயோலமி பயந்து நடுங்கி
ஆசனத்மத விட்டு எழுகிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆசனத்தின முன நினறு வெயோமள ஓங்கி
விரட்டுகிறேயோள்] டயோலமி! ஓடுடயோ! உன கழுத்மதக்
கயோப்பயோற்றிக் ஜகயோள்! [டயோலமி ஓடிப்யபயோய்
சீஸரின பினனயோல் ஒளிந்து ஜகயோள்கிறேயோன] …
உயிருக்குப் பயந்து ஓடும் ஓணயோன நீ! எனமனச்

சயோகடிக்க நீ அனுப்பிய அயத பயோமல வெனத்துக்கு
நயோன உனமனத் துரத்துகியறேன! உலக அனுபவெம்
உண்டயோகும் உனக்கு!
டயோலமி: [சீஸர் மகமயப் பற்றிக் ஜகயோண்டு]
தளபதி! எனமனக் கயோப்பயோற்றுங்கள்! நயோன
பயோலகன! இந்தப் பயோதகி எனமனப் பயோமல
வெனத்துக்கு அனுப்புவெமதப் பயோர்த்துக் ஜகயோண்டு
நிற்கயோதீர்! ஐயயயோ! கருந்யதள் எனமனக் கடிக்கும்!
கருநயோகம் எனமனக் ஜகயோட்டிவிடும்! நயோன ஆளயோ
விட்டயோலும், சயோக விரும்பவில்மல!
கயோப்பயோற்றுவீர் எனமன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [முகத்மதத் தடவி] டயோலமி! நீ
பயோலகன! உனமனப் பயோதுகயோப்பது எம்பணி!
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நீ பயோமலக்கு ஏன
துரத்தினயோய்? அவெள் உன உடனபிறேந்த தமக்மக!
நீங்கள் இருவெரும் கணவென மமனவி யவெறு!

எகிப்மத ரயோஜெயோ ரயோணியயோய் நீங்களிருவெரும்
ஒனறேயோக ஆள்வெமதயய நயோன விரும்புகியறேன.
அதற்கயோகதயோன நயோன அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு
வெந்துள்யளன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன சீஸமர யநயோக்கி]
தளபதி சீஸர் அவெர்கயள! உங்கள் ஆமச
நிமறேயவெறேயோது! டயோலமி! பயோலகன வெடிவெத்தில்
கயோணப்படும் அயயயோக்கியன! நயோங்கள் இருவெரும்
ஒயர அரண்மமனயில் நிம்மதியயோகத் தூங்க
முடியயோது! எகிப்மத ஈரரசர் ஆள முடியும் எனறு
கனவு கயோணயோதீர்! எகிப்தியர் இரண்டு
அரசருக்குப் பணி புரிய இயலயோது! ஒருவெர்
கழுத்மத ஒருவெர் யதடும் இந்தக் கண்ணயோமூச்சிப்
யபயோரயோட்டத்தில் யயோரயோவெது ஒருவெர் கண்மூட
யவெண்டும்! நிச்சயம் அந்தப் பிறேவி நயோனல்மல!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சினத்துடன] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யபயோதும் நிறுத்து உன யபச்மச! டயோலமிமயப்
பலிவெயோங்க நீ புறேப்பட்டு விட்டயோய்!
உங்களுக்குள் பிரிவும், யபயோரும் யநர்வெமத
எகிப்தியர் யயோரும் விரும்பயோர்! உள்நயோட்டுக்
கலவெரம் உங்களயோல் நிகழ்வெமத யரயோமயோபுரியும்
விரும்பயோது! நீங்கள் இருவெரும் எப்படிச் யசர்ந்து
நயோடயோள்வீர் எனபமதப் பற்றி வெயோதிப்யபயோம்!
முடிவு ஜசய்யவெயோம்! டயோலமி! எனன ஜசயோல்கிறேயோய்
அதற்கு?
டயோலமி: இரட்மடயர் ஆட்சிக்கு நயோன ஒப்புக்
ஜகயோள்கியறேன! ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ அதற்குத்
தயயோரில்மல! நயோட்மட இரண்டயோக ஜவெட்டினயோல்
நயோங்கள் தனத்தனயயோக அரசயோட்சி நடத்தலயோம்!
நிம்மதியயோக இரவில் தூங்கலயோம்! ஒயர

அரண்மமனயில் தமலக்குயமல் கத்தி ஜதயோங்கும்
யபயோது நயோங்கள் எப்படி உறேங்க முடியும்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்மதத் துண்டயோட நயோன
விடமயோட்யடன! எகிப்து ஒரு நயோடு! அமத
ஆள்பவெர் ஒருவெயர! அதுவும் கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஒருத்திதயோன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: தனத்தன மயோளிமகயில்
குடித்தனம் நடத்துங்கள்! நீங்களிருவெரும்
யசர்ந்தயோண்டயோல், மசப்பிரஸ தீமவெ உங்களுக்குச்
சனமயோனமயோக அளிக்கியறேன!
யபயோதினஸ: மசப்பிரஸ தீவெயோ? ஒனறும்
விமளயயோத பனறித் தீவு மசப்பிரஸயோ? எமக்கு
யவெண்டயோம் அது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [முகமலர்ச்சியுடன] நல்ல
நனஜகயோமட சீஸர்! மசப்பிரஸ தீவில் நூற்றுக்

கணக்கயோனத் திரயோட்மசத் யதயோட்டங்கள் உண்யட!
ஒயின உற்பத்தி ஜசய்து எகிப்து யரயோமயோபுரிக்கு
விற்கலயோயம!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஒயிமன ஏன விற்க யவெண்டும்?
யரயோமயோபுரி ஆண்டுக் கப்பத்துக்கு ஈடயோக
அனுப்பலயோயம!
டயோலமி: கள்ள ரயோணி! கப்பம் எனறேதும் களவு
யபயோன ஜபயோக்கிசம் நிமனவுக்கு வெருகிறேது!
எங்யக ஜபயோக்கிச நிதி? கப்பம் கட்டும் நிதிமயக்
களவெயோடிப் யபயோனயோயய! ஜகயோடு அமதச் சீஸர்
மகயில்! எங்யக ஒளித்து மவெத்திருக்கிறேயோய்,
ஜசயோல்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: டயோலமி! அது என நிதி!
தந்மதயயோர் சயோகும் யபயோது எனக்கு அளித்தது! அது
உன நிதி எனறு யயோர் ஜசயோனனயோர்? கணக்கு விபரம்

ஜதரியயோத அறிவிலி நீ! வெரவு ஜசலவு புரியயோத
அறிவெயோளி நீ! எனமனத் துரத்திவிட்டு
வெரிப்பணத்மத வெயோங்கத் தவெறியவென நீ!
அரசனயோகக் கயோலம் கடத்திய நீதயோன சீஸருக்குக்
கப்பம் ஜசலுத்த யவெண்டும்! நயோடு கடத்தப்பட்ட
நயோன ஏன தர யவெண்டும்?
டயோலமி: சீஸர் அவெர்கயள! உமது கப்பப் பணம்
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் உள்ளது! அந்தக்
கள்ளியிடம் ஜபற்றுக் ஜகயோள்ளுங்கள்! விடயோதீர்
அந்த யவெடக்கயோரிமய! எங்களிடம் பணம்
மகவெசமில்மல!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கனவுடன சீஸமரப் பயோர்த்து]
தளபதி! கப்ப நிதி நயோன கட்டத் தயயோர், ஏகப்
ஜபரும் பட்டத்து ரயோணியயோய் நயோன மகுடம்
சூட்டப் பட்டயோல்! டயோலமி அகற்றேப்பட
யவெண்டும்! நயோன தன ரயோணியயோக ஆசனத்தில்

அமர யவெண்டும்! சீஸயர! நயோமிருவெரும் ஒனறு
யசர்ந்தயோல் உலமகயய மகப்பற்றேலயோம்! எனது
ஜபரியப்பயோ மகயோ அஜலக்ஸயோண்டர் கிழக்யக
ஜசனறு இந்தியயோமவெக் மகப்பற்றினயோர்! எனக்கு
அந்தப் பயோமத நனகு ஜதரியும்! நயோமிருவெரும்
யசர்ந்தயோல் நமது பரயோக்கிரமத்தயோல் சீனயோமவெக்
கூடப் பிடித்து விடலயோம்!
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -7

கிளிபயோத்ரயோ ஓர் நயோகப் பயோம்பு! பயோர்க்க அழகயோக
இருக்கிறேது! ஆனயோல் பக்கத்தில் ஜநருங்கினயோல்
பயோம்பு ஜகயோட்டி விடும்!”
டயோலமி XIII
ஓ! உனனத வெயோழ்யவெ!
விமல மதிப்பிலயோ ஒளிக்கற்கள்,
யவெண்டயோம் எனக்கு!
நீண்ட நயோள் வெயோழ்ந்திட மட்டும்
யவெண்டி நிற்பவெள் நயோன!
சயோதயோரணச் சமயத்தில் கூட
இருபது முமறே பயோமவெயவெள்

சயோவெமதப் பயோர்த்தி ருக்கியறேன!
மரணமும் வெமலமய வீசி
மயோதின மீது கயோதல் ஜகயோள்கிறேது!
மரணமும் மயங்கிக் கரம் பற்றும் புகழ்மயோது!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
பயோல்ய அரசன டயோலமி, யபயோதினஸ,
தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ, ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ரூபியயயோ, யரயோமயோனயக் கயோவெலர், எகிப்தின
பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோ, கம்பள வெணிகன,
பணியயோளி.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கனவுடன சீஸமரப் பயோர்த்து]
யரயோமயோபுரித் தளபதியயோயர! கப்பநிதி கட்ட நயோன
தயயோர்! இரண்டு நிபந்தமனகள் அதற்கு! முதல்
நிபந்தமன டயோலமி அகற்றேப்பட யவெண்டும்!
இரண்டயோவெது நயோன எகிப்தின தன ரயோணியயோக
மகுடம் சூடி ஆசனத்தில் அமர யவெண்டும்!
அருமம நண்பயர! நயோமிருவெரும் ஒனறு
யசர்ந்தயோல் இந்த உலமகயய மகப்பற்றேலயோம்!
எனது ஜபரியப்பயோ மகயோ அஜலக்ஸயோண்டர்
கிழக்யக ஜசனறு இந்தியயோமவெக் மகப்பற்றினயோர்!
அந்தப் பயோமத எனக்குத் ஜதரியும்! நயோமிருவெரும்
யசர்ந்தயோல் நமது பரயோக்கிரமத்தயோல் சீனயோமவெக்
கூடப் பிடித்து விடலயோம்!
டயோலமி: [யகயோஜவென அழத் ஜதயோடங்குகிறேயோன]
ஜஜெனரல் சீஸர்! எனமனக் கயோப்பயோற்றுங்கள்.
எகிப்மத எனனடமிருந்து பறிக்கயோதீர். நயோயடயோடி

நங்மகக்கு மகுடம் சூட்டயோதீர். கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஓர் நயோகப் பயோம்பு! பயோர்க்க அழகயோக இருக்கிறேது
பயோம்பு! ஆனயோல் பக்கத்தில் ஜநருங்கினயோல் பயோம்பு
ஜகயோட்டி விடும்! எச்சரிக்மக ஜசய்கியறேன! உமது
உமடவெயோமள உருவி, எனமன ஒரு ஜநயோடியில்
கீயழ தள்ளி விட்டயோள். அவெள் ஜசயோல்மலக்
யகட்டு எனமன அகற்றி விடயோதீர்! எனக்கு
நீங்கள்தயோன அமடக்கலம் தரயவெண்டும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [டயோலமிமயத் தட்டிக்
ஜகயோடுத்து] கவெமலப் படயோயத, டயோலமி! உன
உயிருக்கு ஒரு யகடும் வெரயோது! உனமனக் கயோப்பது
என ஜபயோறுப்பு. நீயும், அவெளும் யசர்ந்து வெயோழ
யவெண்டும் எனபது என ஆமச! அமத
நிமறேயவெற்றி மவெப்பது என கடமம!
யபயோதினஸ: [யகயோபத்துடன] ஜஜெனரல் சீஸர்
அவெர்கயள! உண்மமமயச் ஜசயோல்லுங்கள்!

நீங்கள் வெற்புறுத்திக் யகட்கும் ஜபருந்ஜதயோமக
எங்கள் விடுதமல வெயோங்க யயோம் உமக்கு
அளிக்கும் விமலப்பணம்! தருகியறேயோம் உமக்கு!
ஆனயோல் வெயோங்கிக் ஜகயோண்டு திரும்பிப் பயோர்க்கயோது
ஜசல்ல யவெண்டும் நீங்கள்! எங்கள் அரசியல்
பிரச்சமனகளில் தமலயிட யவெண்டயோம்! எம்
யதயோளிலிலிருந்து இறேங்குவீர்! நீங்களும் உங்கள்
பமடகளும் பணத்மதப் ஜபற்றுக் ஜகயோண்டு
உடயன ஜவெளியயறுங்கள்! எகிப்த் நயோடு
எகிப்தியருக்கு உரிமம யயோனது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஜவெடித்துச் சிரிக்கிறேயோர்] நல்ல
யவெண்டுயகயோள் யபயோதினஸ! எகிப்து
யரயோமயோபுரியின ஆக்கிரமிப்பு நயோடு! எங்கமள
யயோரும் விரட்ட முடியயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜகஞ்சலயோக] யமனமமமிகு
ஜஜெனரல் அவெர்கயள! நீங்கள் ஜவெளியயறேக்

கூடயோது! யரயோமயோனயப் பமட ஜவெளியயறினயோல்
நயோன எகிப்தின ரயோணியயோக முடியயோது! டயோலமிக்
கழுகுகள் எனமன உயியரயோடு தினறுவிடும்!
உங்கள் பயோதுகயோப்பில்தயோன நயோன எகிப்மத ஆள
முடியும்! அரண்மமனமய விட்டு உங்கள்
பமடயினர் நீங்கினயோலும், நீங்கள் தங்கி யிருக்க
யவெண்டும்!
ரூஃபியயயோ: [ஜகயோதிப்புடன] யபயோதினஸ! வெயோமய
மூடு! எகிப்த் நயோடு எகிப்தியருக்குத்தயோன! ஆனயோல்
யரயோமயோபுரிப் பமடயனறு எகிப்தில் பல்லயோண்டு
கயோலம் உள்ளமத மறேந்தீரயோ? எகிப்த் நயோடு
யரயோமயோபுரிக்குக் கீழிருப்பமத மறேந்தீரயோ?
யயோமிமத விட்டு நீங்க மட்யடயோம்! மதிப்புடன
உமரயயோடி மதிப்மபப் ஜபறேயோமல் நயோக்கு
பிறேழ்வெமதக் கயோண்கியறேயோம்! எச்சரிக்மக

ஜசய்கியறேன! அறியவெயோடு உமரயயோடுவீர்! சிறிய
பயோலகன யபயோல் யபசயோதீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அணுகி] கண்யண,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமன எகிப்துக்குப் பட்டத்து
ரயோணியயோக மகுடம் சூட மவெப்பது என
ஜபயோறுப்பு! டயோலமி இனனும் பயோலகனயோக
இருப்பது எமக்கு வெருத்தமயோக உள்ளது!
நயோனமதச் சற்றும் எதிர்பயோர்க்க வில்மல! மனனர்
டயோலமி ஜபயோம்மம ரயோஜெயோவெயோக ஆசனத்தில் அமர,
அமமச்சர் யபயோதினஸ உண்மம ரயோஜெயோவெயோக
ஆள்வெமத நயோன விரும்பவில்மல!
அக்கிலஸ: [சினத்துடன] ஜஜெனரல் அவெர்கயள!
உமது தவெறேயோன கூற்மறே நயோன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள
மயோட்யடன! எமது மனனர் டயோலமிமய
ஆசனத்திலிருந்து நீக்க உமக்கு எந்த

உரிமமயுமில்மல! எமது வியரயோதி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ எகிப்துக்கு ரயோணி ஆக்கவும்
உமக்கு உரிமம யில்மல! ஒருதமலப்பட்ட
உமது முயற்சி நயோட்டில் குழப்பத்மத
உண்டயோக்கும்!
தியயயோயடயோடஸ: ஜஜெனரல் சீஸர் அவெர்கயள!
எகிப்த் நயோட்டுக்கு வெருமக தந்த நீங்கள் எமக்குப்
புதியவெர்! எங்கள் நயோகரீகம் அறியயோதவெர்! எங்கள்
கலயோச்சயோரம் புரியயோதவெர்! யயோர் நயோட்மட
ஆளத்தகுதி உள்ளவெர் எனபது எமக்குத்தயோன
ஜதரியும்! உமக்குத் ஜதரியயோது! எகிப்மத ஒரு
ஜபண்ணரசி ஆள்வெது எனக்கு அறேயவெ
பிடிக்கவில்மல! கயோமல முதல் மயோமல வெமர
கண்ணயோடி முனனனறு தனது வெனப்மப எப்படி
மிமகயயோக்குவெது எனபதியல கயோலம் களிப்பவெர்!
நயோட்மடக் கவெனக்க ஜபண்ணரசிக்கு யநரம் ஏது?

நிமனப்யபது? கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ உயியரயோடு
நயோடு கடத்தியது எமது தவெயறே! அவெள் தற்யபயோது
உமது நிழலில் நினறு ஜகயோண்டு மனனர்
டயோல்மியின ஆசனத்மதப் பிடுங்கப் பயோர்க்கிறேயோள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகவெயோமள தியயயோயடயோடஸ
கழுத்தருகில் நீட்ட, தியயயோயடயோடஸ
நடுங்குகிறேயோர்] கிழட்டுக் குருயவெ! எமது
உப்மபத் தினறு உமக்குத் திமிர் மிஞ்சி விட்டது!
டயோலமிக்கு கூட்டல், கழித்தமலத் தவிர,
ஜபருக்கல், வெகுத்தல் ஜதரியயோது. பிரமிடில்
ஒளிந்திருக்கும் வெயோன சயோஸதிரம் ஜதரியயோது!
வெயோனத்தில் பரிதிக்குப் பக்கம் எந்த யகயோள்
சுற்றுகிறேது எனபது ஜதரியயோது. சூரிய கிரகணம்
எப்படி வெருகுது எனறு அறிய மயோட்டயோன!
பிரமிமட அவெனுக்கயோகக் கட்டினயோலும்,
பித்தயகயோரஸ யகயோட்பயோடு ஜதரியயோத மமடயன!

கிழட்டுக் குருயவெ! எனக்கு நீவீர் ஜசயோல்லிக்
ஜகயோடுத்த எதுவும் டயோலமியின மண்மட
ஒட்டுக்குள் ஏன நுமழய வில்மல? எனக்குள்ள
அறிவும், ஞயோனமும், திறேனும் அவெனுக்குக்
கிமடயயோது! அவென ஜபயோம்மம ரயோஜெயோவெயோக
இருந்தயோல், உம்மமப் யபயோனறே அரசயோங்க
ஊழியருக்குக் ஜகயோண்டயோட்டம்தயோன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மிகவும் ஆச்சரியமமடந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கூந்தமலத் தடவி]
ஜமச்சுகியறேன கிளியயயோபயோத்ரயோ! இருபது வெயதுக்
குமரிக்கு எத்தமன ஞயோனம் உள்ளது? பிரமிடின
அமமப்புக்கு வெமரகணித மூலமயோன
பித்தயகயோரஸ யகயோட்பயோடு உனக்குத் ஜதரியுமயோ?
எனக்குக் கூடத் ஜதரியயோயத! குருநயோதமரப்
படபட ஜவெனறு ஜவெளுத்துக் கயோயப் யபயோட்டு
விட்டயோயய! ஐயமினறி எகிப்மத ஆளத் தகுதி

ஜபற்றே ஜபண்ணரசி நீதயோன! நீ ஒருத்திதயோன!
பயோரயோட்டுகியறேன உனமன! எகிப்தின
யபரரசியயோக வெர யவெண்டுஜமன உனமன நீயய
தயயோர் ஜசய்து ஜகயோண்டது, எனமன வியப்பில்
தள்ளுகிறேது! உனமனப் யபயோஜலயோரு ஞயோனப்
ஜபண்மண நயோன எங்கும் கண்டதில்மல! நீயய
எகிப்மதத் தனயயோக ஆட்சி ஜசய்வெமத நயோன
விரும்புகியறேன! உனமன ஆசனத்தில் அமர்த்தி
மகயோரயோணியயோக மகுடம் சூட்டிய பிறேகுதயோன நயோன
யரயோமுக்கு மீளுயவென! இது உறுதி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனனமகயயயோடு சீஸரின
கனனத்மதத் தடவி] எனனருமமத் தளபதி!
நீங்கள்தயோன ஜமய்யயோன யரயோமயோபுரித் தீரர்! என
உள்ளத்மதக் ஜகயோள்மள ஜகயோண்ட நண்பர்!
எனனருமம நண்பர்! நீங்கள் எகிப்மத விட்டு
ஏன யரயோமுக்குப் யபயோக யவெண்டும்? இங்யக

எமது அரண்மமன விருந்தினரயோகத் தங்கி சில
கயோலம் இருக்க யவெண்டும்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: எனனருமமக் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அது முடியயோது! நயோன யரயோமயோபுரிக்கு உடயன மீள
யவெண்டும்! கவெமலப் படயோயத! உனமன
எகிப்தின ரயோணியயோக ஆக்கிய பிறேகுதயோன
ஜசல்யவென.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நீங்கள் எகிப்மத விட்டு
நீங்கினயோல், நயோன நிரந்தர ரயோணியயோக ஆட்சி
ஜசய்ய முடியயோது! ஈயதயோ பயோருங்கள் கழுகுகமள!
கண்களில் கனல் பறேக்கிறேது! உங்கள் துமண
அருகில் இல்லயோ விட்டயோல், எனமனக் ஜகயோனறு
விடுவெயோர்! நயோன உங்கமள விட்டுத் தனயயோக
எப்படி அரசயோளுயவென?

டயோலமி: [யகயோபத்துடன] பயோர்த்தீரயோ பசப்பிமய?
குமழந்து, ஜநளிந்து, ஜமழுகயோய் உருகி விட்ட
பயோமவெமய!
தியயயோயடயோடஸ: [சற்று ஜமதுவெயோக] ஜமழுகயோய்
உருகியது கிளியயயோபயோத்ரயோ இல்மல! மகயோ வீரர்
ஜெஜூலியஸ சீஸர்! சில வினயோடிகளுக்கு முனபு
டயோலமியும், கிளியயயோபயோத்ரயோவும் ஒனறேயோக ஆளப்
யபயோவெமதக் கனவு கண்டயோர். சில வினயோடிகளில்
டயோலமிமய மறேந்தயோர்! வெயோலிப மங்மக மீது
வெயோஞ்மச வெந்து விட்டது! சீஸர் சரியயோன ரயோஜெ
தந்திரி! சரியயோன அரசியில்வெயோதி! சரியயோன
பச்யசயோந்தி! பயோமவெமயக் கண்டதும் அவெரது
யமயோகக் கண்கள் திறேந்து விட்டன! எகிப்த் யரயோமயோ
புரிக்கு அடிமம நயோடு! ஆனயோல் சீஸர்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அடிமம! இனயமல் சீஸர்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகப் ஜபயோம்மமதயோன!

அக்கிலஸ: [யபயோதினஸ கயோதுகளில் ஜமதுவெயோக]
ஜதரியுமயோ உனக்கு! சீஸருக்குச் ஜசனறே
விடஜமல்லயோம் கயோதலியர் உண்டு! ஆம்
இப்ப்யபயோது எகிப்தில் ஓர் ஆமசக் கிளி! இது
எத்தமன நயோட்களுக்யகயோ?
யபயோதினஸ: [யகயோபத்துடன] அக்கிலஸ! அந்த
கயோதல் யபச்சு உனக்குத் யதமவெ யில்மல! உனக்கு
அறிவிருக்கு மயோனயோல், சீக்கிரம் சிமறேப்படுத்து
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ! .. ஏன தயங்குகிறேயோய்? யபயோ
மகப்பற்று அவெமள! [அக்கிலஸ உருவிய
வெயோயளயோடு நகர்கிறேயோன]
ரூபியயயோ: [யகயோபத்துடன வெழிமமறேத்து] நில்
அக்கிலஸ! நகரயோயத! மகயோரயோணி கிளியயயோபயோத்ரயோ
பக்கத்தில் அடிமவெத்தயோல், உமது சிரம்
அறுபட்டுக் கீயழ உருண்யடயோடும்! அங்யகயய
நில்! எகிப்தின ஜபண்ணரசிக்கு யரயோமயோபுரிப்

பமடயினர் பயோதுகயோப்பு அளிக்கியறேயோம்! தள்ளி
விலகி நில்! … எனன மடத்தனமயோன ஜசயலுக்கு
உடனபட்டிருக்கிறேயோய்? கூடயவெ ஜஜெனரல்
சீஸமரயும் சிமறேப்படுத்தப் யபயோகிறீரயோ?
[ஜவெடித்துச் சிரிக்கிறேயோன]
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -8
மதபர் நதிக்கமர மீதுள்ள
யரயோமயோபுரி எரிந்து உருகிடலயோம்!
சயோம்ரயோஜி யத்தின விரிந்த
யதயோரண வெமளயம் கவிழ்ந்திடலயோம்!
நயோனயோடும் அரங்கஜவெளி இங்குளது!
யபரரசுகள் ஜவெறுங் களிமண்! நம்மிருண்ட
தயோரணியும் மண்யண!
எதிர்த் திமசயில் அதுவும்
மனத ஜரனக் கருதி,
கயோட்டு விலங்குக்கு ஊட்டும் உணவு!
ஆண்ஜபண் இருவெர் யசர்ந்து புரியும்
வெயோழ்வின மகத்துவெம் அதுயவெ!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
பயோல்ய அரசன டயோலமி, யபயோதினஸ,
தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ, ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ரூபியயயோ, யரயோமயோனயக் கயோவெலர், எகிப்தின

பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோ, கம்பள வெணிகன,
பணியயோளி.

ரூஃபியயயோ: [யகயோபத்துடன வெழிமமறேத்து] நில்
அக்கிலஸ! நகரயோயத! மகயோரயோணி கிளியயயோபயோத்ரயோ
பக்கத்தில் அடிமவெத்தயோல், உமது சிரம்
அறுபட்டுக் கீயழ உருண்யடயோடும்! அங்யகயய
நில்! எகிப்தின ஜபண்ணரசிக்கு யரயோமயோபுரிப்
பமடயினர் பயோதுகயோப்பு அளிக்கியறேயோம்! தள்ளி
விலகி நில்! … எனன மடத்தனமயோன ஜசயலுக்கு
உடனபட்டிருக்கிறேயோய்? கூடயவெ ஜஜெனரல்
சீஸமரயும் சிமறேப்படுத்தப் யபயோகிறீரயோ?
[ஜவெடித்துச் சிரிக்கிறேயோன]
யபயோதினஸ: [தயக்கத்துடன] எங்கள் எதிரி
கிளியயயோபயோத்ரயோ மட்டுயம! அவெமரக் மகது
ஜசய்து சிமறேயில் அமடப்யபயோம்! யரயோமயோபுரியின

ஜஜெனரல் எங்கள் சிறேப்பு விருந்தினர்! எங்கள்
இனய நண்பர்! எங்கள் மதிப்பிற்கும்,
துதிப்பிற்கும் உரிய யரயோமயோபுரித் தளபதி!
ரூஃபியயயோ: [அழுத்தமயோக] அமதப் யபயோல
கிளியயயோபயோத்ரயோ யரயோமயோபுரியின நண்பர்!
ஜஜெனரல் சீஸர் எகிப்துக்குப் யபரரசியயோக மகுடம்
சூடப் யபயோகும் மயோண்புமிகு மயோது!
யரயோமயோபுரியின மதிப்புக்கும் பயோதுகயோப்புக்கும்
உரியவெர்! அவெமரச் சிமறே ஜசய்வெது, சீஸமரச்
சிமறேப்படுத்தியதற்குச் சமம்!
யபயோதினஸ: எங்களுக்கு யரயோமயோனயர்
அமனவெரும் நண்பர்! யரயோமயோனயருக்கு
கிளியயயோபயோத்ரயோ நண்பர்! ஆனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோ எங்களுக்கு நண்பர் அல்லர்!
ஜபரும் பமகயயோளி! இனமறேக்கு அவெர் உங்கள்
யநரடிப் பயோதுகயோப்பில் தப்பி வெயோழ்கிறேயோர். ஆனயோல்

அவெமளக் மகது ஜசய்ய யயோம் எனறும் தயங்க
மயோட்யடயோம்!
பிரிட்டயோனஸ: நீங்கள் யயோவெரும் தற்யபயோது
சீஸரின அரசியல் மகதிகள்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [முகத்தில் முறுவெலுடன] ஓ!
இல்மல!இல்மல!இல்மல! நீங்கள் அமனவெரும்
சீஸரின விருந்தயோளிகள்.
கிளியயயோபத்ரயோ: [ஆத்திரயமயோடு] ஜஜெனரல்
அவெர்கயள! பிரிட்டயோனஸ ஜசயோல்வெதுதயோன சரி!
டயோலமி, டயோலமியின குரு, டயோலமியின பமட
அதிபதி அத்தமன யபரும் மூர்க்கவெயோதிகள்!
அவெமரச் சிமறேயிலிட்டு எனன ஜசய்வீர்!
அறுசுமவெ உண்டி அளித்து உடமலக் ஜகயோழுக்க
மவெக்கப் யபயோகிறீரயோ? உங்கள் நிமலயில்
நயோனருந்தயோல் அத்தமன தமலகளும் இப்யபயோது

அறுக்கப்பட்டுத் தமரயில் உருண்யடயோடிக்
ஜகயோண்டிருக்கும்! அவெமர எல்லயோம் நீங்கள்
சிரச்யசதம் ஜசய்யப் யபயோவெதில்மலயயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று அவெமள உற்று யநயோக்கி]
எனன? உன தமமயன பயோலகன டயோலமியின
தமலமயத் துண்டிக்கச் ஜசயோல்கிறேயோயயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஏன துண்டிக்கக் கூடயோது!
வெயோய்ப்புக் கிமடத்தயோல் டயோலமி என தமலமய
வெயோளயோல் சீவி எறிய மயோட்டயோனயோ? யகளுங்கள்! ..
[டயோலமிமயப் பயோர்த்து] டயோலமி! எல்யலயோர்
முனபயோக உண்மமமயச் ஜசயோல்! எனமனச்
சிரச்யசதம் ஜசய்யயோமல் பிமழத்து வெயோழ
விட்டுவிடுவெயோயயோ?
டயோலமி: [சற்று மிரட்சியுடன] பயோம்பும்,
பயோமவெயும் என பக்கத்யத தீண்ட வெந்தயோல்,

பயோம்மப விட்டுவிட்டு நயோன பயோமவெமயத்தயோன
முதலில் அடித்துக் ஜகயோல்யவென! ஏன!
ஜபரியவெனயோனயோல் நயோயன அவெள் தமலமயத்
வெயோளயோல் துண்டிக்கவும் தயங்க மயோட்யடன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: பயோர்த்தீரயோ? ஆல கயோல விஷம்
கக்கும் டயோலமிப் பயோலகமன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [தீர்மயோனமயோக] டயோலமி!
யபயோதினஸ! தியயயோயடயோடஸ! நீங்கள் யயோவெரும்
யபயோகலயோம். விடுதமல உங்களுக்கு! யபயோகும்
யபயோது உங்கள் பமடகமளயும் கூட்டிச்
ஜசல்லுங்கள்.
யபயோதினஸ: [தயக்கமுடன] ஏன நயோங்கள் யபயோக
யவெண்டும்! எங்கள் அரண்மமன யிது! யபயோக
யவெண்டியது கிளியயயோபயோத்ரயோ!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று கடுமமயயோக]
யபயோதினஸ! கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்தின
யபரரசியயோகப் யபயோகிறேவெள்! அவெள் மகயில்
பிடிபட்டு உங்கள் தமலமய யிழக்க
விரும்புகிறீரயோ? அல்லது உங்கள் தமலமய
உடம்பில் ஒட்டியபடித் தூக்கித் தப்பிச் ஜசல்ல
விரும்புகிறீரயோ? உயிர் பிமழத்துக் ஜகயோள்ள ஒரு
வெயோய்ப்மப அளிக்கியறேன உமக்கு! ஒப்புக்
ஜகயோண்டு உடயன ஜவெளியயறுங்கள். அல்லது
மறுத்துக் ஜகயோண்டு கியயயோபயோத்ரயோவிடம் மயோட்டிக்
ஜகயோள்ளுங்கள். உங்கள் உண்மமத் யதயோழர்கள்
ஜவெளியய ஜதருவிலும் உள்ளயோர்! அதுதயோன
உங்கள் உலகம்! ஜவெளியயறுவீர் சீக்கிரம்!
தியயயோயடயோடஸ: யமனமமமிகு சீஸர் அவெர்கயள!
மறேந்து விட்டீரயோ, உமது ஆருயிமரக்
கயோப்பயோற்றியவெர் யயோஜமனறு?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: எனன? எனன? புதிரயோக
உள்ளயத! எனனுயிமரக் கயோப்பயோற்றியவெர்
நீங்களயோ? எங்யக எப்யபயோது எனனுயிமரக்
கயோப்பயோற்றி யிருக்கிறீர்? அதுவும் எனக்குத்
ஜதரியயோமல்! வியப்பயோக உள்ளயத!
தியயயோயடயோடஸ: ஆம், அது உண்மமதயோன.
உங்கள் இனய உயிருக்குப் பயோதுகயோப்பு! உங்கள்
மகத்தயோன ஜவெற்றிகளுக்குப் பயோதுகயோப்பு! உங்கள்
ஜபயோனமயமயோன எதிர்கயோலத்துக்குப் பயோதுகயோப்பு!
அந்த மூனமறேயும் நீங்கள் அறியயோமயல
பயோதுகயோத்யதயோம்.
யபயோதினஸ: யமனமமமிகு சீஸர் அவெர்கயள!
அமத நிரூபிக்க நயோஜனயோரு சயோட்சிமய
வெரவெமழக்கப் யபயோகியறேன. [எகிப்தியர்
பமடயயோட்களில் ஒருவெமரச் சுட்டிக் கயோட்டி]
அயதயோ! அங்யக நிற்கிறேயோர், லூசியஸ

ஜஸப்டிமியஸ. அவெரது தமலமமயில்தயோன
அப்பணி நிமறேயவெறியது. [லூசியமஸ யநயோக்கி]
லூசியஸ! நயோன அமழப்பது உனக்குக்
யகட்கிறேதயோ? சீஸர் முனவெந்து நீ நடந்தமதச்
ஜசயோல்வெயோயயோ?
[நல்ல உடற்கட்டும், நிமிர்ந்த பயோர்மவெயும்
ஜகயோண்ட 40 வெயது வெயோலிபன, யரயோமன உமட
அணிந்தவென சீஸர் முன வெருகிறேயோன.]
யபயோதினஸ: உண்மமமயச் ஜசயோல், லூசியஸ!
ஜஜெனரல் சீஸர் எகிப்துக்கு ஏன வெந்தயோர்? தன
பமகவென யரயோமயோபுரி பயோம்ப்பிமய யதடிப் பிடிக்க
வெந்தயோரில்லியயோ? எகிப்தியர் நயோம் எனன
ஜசய்யதயோம்? பயோம்ப்பிமய எகிப்தில் ஒளித்து
மவெத்யதயோமயோ?

லூசியஸ: [அழுத்தமயோக] ஜஜெனரல் சீஸர்
அவெர்கயள! பயோம்ப்பியின கயோற்தடம் எகிப்தின
கமரயில் பட்டவுடன, அவெரது தமலமய என
வெயோளயோல் ஜவெட்டித் துண்டித்து விட்டவென நயோன!
தியயயோயடயோடஸ: [ஆணித்தரமயோக] அவெரது
மமனவி, பிள்மள இருவெர் முனனமலயில்
சிரச்யசதம் ஜசய்யப் பட்டயோன பயோம்ப்பி!
நிமனவிருக்கட்டும் ஜஜெனரல் சீஸர்! கப்பமல
விட்டுக் கமரயில் கயோல் மவெக்கும் யபயோது
அவெரிருவெரும் கண்வெலிக்கக் கண்ட கயோட்சி!
நீங்கள் பலிவெயோங்கக் கயோத்திருந்தமத, நயோங்கள்
ஜசய்யதயோம். யரயோமயோபுரி ஜஜெனரலுக்கயோக,
எகிப்தியர் ஜசய்த நனறிக் ஜகயோமல! உங்கள்
அனமபக் கவெர நயோங்கள் ஜசய்வெத நல்ல கயோரியம்,
பயோம்ப்பிமயக் ஜகயோனறேது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மனயவெதமன யுற்று, தடுமயோறி
அங்குமிங்கும் நடந்து] பயோவிக்
ஜகயோமலகயோரர்களயோ! நீவீர் புரிந்தது படுஜகயோமல!
நனறிக் ஜகயோமலயயோ அது? நரபலிக் ஜகயோமல!
யரயோமயோபுரித் தளபதி பயோம்ப்பி வீரத்தில் எனக்கு
யநரயோனவென! யபயோரிடுவெதில் எனக்கு
நிகரயோனவென! யபயோரிட்டுக் ஜகயோல்லயோமல் வீரமன
படுஜகயோமல ஜசய்த நீவீர் அமனவெரும்
ஜகயோமலகயோரர்கள்! குற்றேவெயோளிகள்! உம்மமச்
சும்மயோ விட்டுவிட மயோட்யடன! பமகவெனயோயினும்
ஒரு யரயோமமனப் யபயோரிடயோமல் ஜகயோல்வெது,
எனஜனறிப்படி ஒரு படுஜகயோமல! யயோரிந்த
சதிமயத் திட்டமிட்டது? ஏ! லூசியஸ!
யயோருனக்கு ஆமண யிட்டது? யயோருனமன
அனுப்பிக் ஜகயோமல ஜசய்யத் தூண்டியது? என
மனத்மதத் துடிக்கச் ஜசய்த அந்த பயங்கரவெயோதி
யயோர்? .. யயோர்? …யயோர்?

யபயோதினஸ: துணிச்சலயோன அச்ஜசயல் ஜஜெனரல்
சீஸருக்கயோகச் ஜசய்யப் பட்டது! அமதத்
திட்டமிட்டவென நயோனதயோன! நிமனத்தமத
முடித்த நயோன அதற்குப் ஜபருமமப் படுகியறேன!
பயங்கரத் தளபதி பயோம்ப்பிமயக் ஜகயோனறேதற்குச்
சயோனறுகள் இனனும் உள. [அக்கில்லமஸப்
பயோர்த்து] அக்கில்லஸ! ஜகயோண்டுவெயோ அடுத்த
குடத்மத! ஜஜெனரல் சீஸருக்குக் கயோட்டு அடுத்த
சயோனமறே!
[அக்கில்லஸ முனவெர இரண்டு அடிமமகள்
மூடிய ஒரு பயோமனமயத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு வெந்து
தமரயில் மவெக்கிறேயோர்கள்.]
அக்கில்லஸ: [பயோமன மூடிமயத் திறேந்து]
ஜஜெனரல் சீஸர் அவெர்கயள! இயதயோ, பயோம்ப்பியின
தமல! துண்டிக்கப் பட்ட தமல! பயோர்க்க
விரும்புகிறீரயோ? உங்கள் பமகவெமன ஒழித்து

விட்யடயோம்! [அடிமமகள் மூடிமயத் திறேந்து
தமலமய எடுக்க முமனகிறேயோர்கள்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மனமுமடந்து, அலறிக்
ஜகயோண்டு] ஜகயோமலகயோரயர! நிறுத்துங்கள்!
நயோனமதக் கயோண விரும்பவில்மல!
அயயயோக்கியர்கயள! முரடர்கயள! பயோம்ப்பி
எனனும் யரயோமயோபுரி வீரன என பமகயயோளி எனறு
மட்டுமயோ நிமனத்தீர்? அவென என மகள்
ஜெஜூலியயோமவெ மணந்தவென. என மருமகன
அவென! கயோலமயோன பயோம்ப்பியின முதல் மமனவி
எனது ஒயர மகள் ஜெஜூலியயோ! அவெளும் எனயறேயோ
கயோலமயோகி விட்டயோள்! கடவுயள! எனன
ஜகயோடுமம யிது? ஓ! பயோம்ப்பி! நீ இப்படியயோ இந்த
மூர்க்கர் மகயில் அறுபட்டுச் சயோவெயோய்?
அக்கில்லஸ: [சீஸமர அணுகி, வெருத்தமுடன]
இயதயோ பயோம்ப்பியின அமடயயோள யமயோதிரம்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யசயோகத்துடன மகயில் வெயோங்கிக்
ஜகயோண்டு அழுகிறேயோர்] இந்த யமயோதிரத்மதப்
பயோம்ப்பியின மகவிரலில் முதனமுதல்
யபயோட்டவெள் எனனருமமப் புதல்வி ஜெஜூலியயோ!
யரயோமயோபுரித் தளபதி மக யமயோதிரமிது! பரிசும்,
பயோரயோட்டும் ஜபறே யவெண்டிய யமயோதிரமிது!
ஜகயோமலகயோரர் களவெயோடினயோலும் விமல
மதிப்பில்லயோ யமயோதிரமிது! … யயோரங்யக!
ரூபியயயோ! பிரிட்டயோனஸ! விலங்யகயோடு
வெயோருங்கள்! ஜகயோமலகயோரர் யயோவெமரயும் மகது
ஜசய்யுங்கள்! முதலில் யபயோதினமஸ இனயறே
சிரச்யசதம் ஜசய்ய யவெண்டும்! டயோலமிமயக்
மகது ஜசய்து சிமறேயில் தள்ளுங்கள்!
அரண்மமன அமனத்தும் யரயோமயோனயக்
கயோவெலமர நிறுத்துங்கள்! கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு
முழுப் பயோதுகயோப்பு அளித்திடுங்கள்!

*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -9
“ஓவ்யவெயோர் அங்கமும் தனனடமுள்ள
முழுமமயற்றே தனமமமய நீக்கிப் பூர்த்தியயோகத்
தனது முழுமமமய யநயோக்கிப் பிமணந்திட
விமரந்து ஜகயோண்டு ஜசல்கிறேது!”
லியனயோர்யடயோ டவினஸி, யரயோமயோனய ஓவிய
யமமத (1452-1519)
“கிளியயயோபயோத்ரயோ பல்யவெறு நயோட்டுத்
தூதர்கயளயோடு அவெரவெர் ஜமயோழியியல யபசித்தயோன
பதிலளிப்பயோள். சிறுபயோனமமயயோன சில
கயோட்டுமிரயோண்டி நயோட்டு அரசயரயோடு
உமறேயயோற்றும் யபயோது மட்டும், அம்ஜமயோழி
விளக்குநரின உதவிமய நயோடுவெயோள்.
எதியயயோப்பியன, ஹீபுரூஸ, அயரபியன, சிரியன,

பயோர்த்தியன, டியரயோகியளயோமடட்ஸ, மீயடஸ
[Troglodytes, Medes] மற்றும் சில யதசத்துத்
தூதருடன யபசும் யபயோது அவெரவெர் ஜசயோந்த
ஜமயோழியில் யபசித் தன நண்பரயோக்கிக் ஜகயோள்வெயோர்.
அவெளுக்கு முனனயோண்ட எகிப்திய அரசருக்கு
எகிப்திய ஜமயோழியில் உமரயயோடும் அறிவு கூட
கிமடயயோது! அவெர்களில் பலர் மயோஸியடயோனயயோ
ஜமயோழிமயக் கூடப் யபச விருப்பமினறிப்
புறேக்கணித்தவெர்!
புளூடயோர்க், கியரக்க வெரலயோற்றுப் பதிவெயோளர்
[Plutarch (46-120) A.D.]
“சில மயோதர் ஜகயோண்டுள்ள ஆத்மயோவில் சீஸரின
ஆங்கயோர உணர்ச்சிமய நீ கயோண முடியும்.”
ஆர்டிமிஸியயோ ஜஜெனடிஜலஷி யரயோமயோனய
ஓவிய மயோது (1593-1653)

“யபரயோமசக் குணம் ஜகயோண்டவெமரயய முடிவில்
ஜகயோல்கிறேது!”
டயோல்முட் புனதநூல் [The Talmud: Yomah 86 b]
“அளவெற்றே ஆமச, யபரயோமச, கயோமம் அமனத்தும்
மபத்தியக் குணத்தின கயோர மசயோலயோக்கள்.”
ஜபனடிக் ஸமபயனயோஸயோ, ஒழுக்கவியல் (16321677)
“யபரயோமசத்தனயம ஒரு துர்குணம் ஆயினும்,
அதுயவெ நனஜனறிக்கும் தயோயயோக உள்ளது.”
குயினடில்லியன யரயோமயோனயக் கல்வி யமமத
(கி.மு.35-கி.பி.95)

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: பயோல்ய அரசன டயோலமி,
யபயோதினஸ, தியயயோயடயோடஸ, அக்கில்லஸ,
ஜெஜூலியஸ சீஸர், ரூபியயயோ, யரயோமயோனயக்
கயோவெலர், எகிப்தின பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோ,
கம்பள வெணிகன, பணியயோளி.
கயோட்சி அமமப்பு:
பதிமனந்து வெயது பயோல்ய அரசன டயோலமி,
[கிளியயயோபட்ரயோவின தமமயன (கணவென)] பல
படிகள் உள்ள பீடத்தின உயரத்தில்
பயோதுகயோப்பயோளர் யபயோதினஸ அருகில் வெர அரச

ஆசனத்மத யநயோக்கிப் படிகளில் ஏறுகிறேயோன.
டயோலமியின பயிற்சியயோளர் தியயயோயடயோடஸ
வெலது புறேம் படி ஏறுகிறேயோர். பமடத் தளபதி
அக்கில்லஸ இடது புறேத்தில் இருக்கிறேயோர். மற்றே
அரண்மமன அதிகயோரிகள், கயோவெலர் சற்று
தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர். அமனவெரும் எழுந்து
நினறு மனனர் டயோலமிக்கு வெணக்கம் ஜதரிவித்த
பிறேகு, அரசன அமர்ந்த பின தயோமும்
உட்கயோருகினறேனர். சிறிது யநரம் கழித்து ஆங்யக
ஜெஜூலியஸ சீஸர், அவெரது அரசயோங்கச் ஜசயலயோளர்
பிரிட்டயோனஸ மற்றும் யரயோமயோனயக் கயோவெலர்
சிலரும் நுமழகிறேயோர். டயோலமியிடம் சீஸர் கப்ப
நிதி பற்றிப் யபசும் யபயோது கம்பள வெணிகன
ஒருவென விமல உயர்ந்த கம்பளத்துடன அவெர்
முனபு வெருகிறேயோன. கம்பளச் சுருளிலிருந்து
எழுந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ, தனமன எகிப்துக்கு
ரயோணியயோக்க சீஸமர யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர்

கிளியயயோபத்ரயோவின அறிமவெயும், திறேமமமயயும்
ஜமச்சி அவெமள ரயோணியயோக்க ஒப்புக்
ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின பமகவெனும்,
மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித் தளபதி
பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் படுகிறேயோர்.
அக்கில்லஸ: [சீஸமர அணுகி வெருத்தமுடன]
இயதயோ பயோம்ப்பியின அமடயயோள யமயோதிரம்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யசயோகத்துடன மகயில் வெயோங்கிக்
ஜகயோண்டு அழுகிறேயோர்] இந்த யமயோதிரத்மதப்
பயோம்ப்பியின மகவிரலில் முதனமுதல்
யபயோட்டவெள் எனனருமமப் புதல்வி ஜெஜூலியயோ!
யரயோமயோபுரித் தளபதி மக யமயோதிரமிது! பரிசும்,
பயோரயோட்டும் ஜபறே யவெண்டிய யமயோதிரமிது!
ஜகயோமலகயோரர் களவெயோடினயோலும் விமல

மதிப்பில்லயோ யமயோதிரமிது! … யயோரங்யக!
ரூஃபியயயோ! விலங்யகயோடு வெயோ! ஜகயோமலகயோரர்
யயோவெமரயும் மகது ஜசய்! முதலில் யபயோதினமஸ
இனயறே சிரச்யசதம் ஜசய்ய யவெண்டும்!
டயோலமிமயக் மகது ஜசய்து சிமறேயில் தள்ளு!
அரண்மமன அமனத்தும் யரயோமயோனயக்
கயோவெலமர நிறுத்து! கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு
மட்டும் முழுப் பயோதுகயோப்பு அளித்திடு!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனமுமடந்து சீஸமர
அணுகிக் கண்ணீமரத் தனனுமடயயோல் துமடத்து
விட்டு] எனன அதிர்ச்சியயோன யசதி! என
ஜநஞ்சமும் ஜகயோதிக்கிறேது! உங்கள் மருமகன
யரயோமயோபுரித் தளபதிமயக் ஜகயோனறேவெர்
மூர்க்கவெயோதிகள்! உங்கள் அருமமப் புதல்வியின
கணவெமரக் ஜகயோனறேவெர் ஜகயோடூரவெயோதிகள்!
எப்படித் தயோங்கிக் ஜகயோள்ளும் உங்கள் ஜநஞ்சம்?

எகிப்திய மயோதயோன எனனயோல் கூடத் தயோங்கிக்
ஜகயோள்ள முடியவில்மல! எப்படி உங்களுக்கு
நயோன ஆறுதல் ஜசயோல்ல முடியும்? உங்களுக்கு
அமமதி உண்டயோக்க எனனடம் உருக்கமயோன
வெயோர்த்மதகளில்மல! உங்கள் குடும்பத்
துக்கத்தில் நயோனும் பங்கு ஜகயோள்கியறேன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
அமணத்துக் ஜகயோள்கிறேயோர்] நனறி
கிளியயயோபயோத்ரயோ! என கண்களில் ஜகயோட்ட
யவெண்டிய கண்ணீர் மமழ, அருவியபயோல் உன
கண்களில் ஜபய்கிறேது! உன பயோச உணர்ச்சி
எனமன ஜநகிழச் ஜசய்கிறேது. [யபயோதினமஸப்
பயோர்த்து சினத்துடன] மூர்க்கயன! யரயோமயோபுரிக்யக
நீ தீ மவெத்து விட்டயோய்! முரடயன! யரயோமுக்கும்,
எகிப்துக்கும் தீரயோப் பமகமமமய வெளர்த்து
விட்டயோய்! மூடயன! யரயோமயோபுரித் தளபதி வீர

மரணம் அமடயயோது, அடிமம நயோட்டுப்
ஜபயோடியன ஒருவெனயோல் ஜகயோல்லப் பட்டயோன
எனனும் ஜசய்தி யரயோமயோபுரியில் ஜபரும்
ஜகயோந்தளிப்மப உண்டயோக்கப் யபயோகிறேது! நீங்கள்
ரகசியமயோய்ப் பயோம்ப்பிமயக் ஜகயோனறேது
அவெருக்குத் ஜதரியயோது! என ஆமணப்படி
பயோம்ப்பிமய உங்கள் மூலம் பலிவெயோங்கிக்
ஜகயோண்யடன எனறு யரயோமயோனயர் யகயோபத்துக்கு
ஆளயோகி விட்யடன. என மருமகமனக் ஜகயோனறேது
மில்லயோமல் எனமனப் பிறேர் ஜவெறுப்பதற்குக்
கயோரணமயோனீர்! என பமகவெர் எனமன ஒழித்துக்
கட்ட முமனவெதற்கும் வெழி வெகுத்தீர்!
யபயோதினஸ: உங்கள் பமகவெமர ஒழித்த
எங்கமளப் யபயோற்றுவெதற்குப் பதிலயோக நீங்கள்
தூற்றுகிறீர்! ஜசய்நனறி மறேந்தீர்! பலிவெயோங்கும்
பணிமய நீங்கள் புரிந்தயோல் எனன, நயோங்கள்

புரிந்தயோல் எனன? ஒயர முடிவு தயோயன நிகழ்ந்தது!
பயோம்ப்பியின மரணம்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஒயர முடிஜவெனறேயோலும்
ஆயுதமற்றே யரயோமயோனயமனக் ஜகயோனறேது குற்றேம்!
அதுவும் ஆக்கிரமிப்பு நயோட்டயோன ஆதிக்க
நயோட்டயோமனக் ஜகயோனறேது முனனமத விடப்
ஜபருங்குற்றேம்! பயோம்ப்பி எனது பூர்வீக நண்பன!
எனமகமள மணந்தவென. என மருமகன!
ஈருபத்து ஆண்டுகளயோய் யரயோமயோபுரியின மயோவீரன
எனப் ஜபயஜரடுத்தவென பயோம்ப்பி! முப்பது
ஆண்டுகளயோய் மயோஜபரும் யபயோர்களில்
ஜவெற்றிமயோமல சூடியவென பயோம்ப்பி. அவென
பினனயோல் நினறு ஒரு யகயோமழ வீழ்த்தியது
மயோஜபரும் ஜகயோடூரத்தனம்! [லூசியமஸப்
பயோர்த்து] …. ஒழிந்துயபயோ! எனமுன நிற்கயோயத!
அமனவெரும் ஜவெளியய ஜசல்லுங்கள்.

[டயோலமி, யபயோதினஸ, அக்கிலஸ அமனவெரும்
யரயோமயோனயக் கயோவெலர் பினஜதயோடர
ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
ரூஃபியயயோ: தளபதி அவெர்கயள! குற்றேவெயோளிகமள
எப்படித் தண்டிக்கயோமல் விடுவெது? அப்படியய
தப்பிச் ஜசல்ல விட்டுவிட்டயோல், யரயோமயோபுரி
மயோந்தர் உங்கள் மீது ஜவெறுப்புக் ஜகயோள்வெயோர்!
அமத நயோம் பயோர்த்துக் ஜகயோண்டிருக்க முடியயோது.
யரயோமயோபுரின சட்டப்படிக் ஜகயோமலகயோரர்
தண்டிக்கப்பட யவெண்டும்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபத்துடன] யபயோதினமஸச்
சிரச்யசதம் ஜசய்! அக்கிலமஸச் சிமறேயிடு!
டயோலமிமய நயோடு கடத்து!
ரூஃபியயயோ: அப்படிச் ஜசய்ய எனக்கு
விருப்பமில்மல. யயோமரயும் நயோன

சிமறேப்படுத்தப் யபயோவெதில்மல. அவெமரச்
சிரச்யசதம் ஜசய்யப் யபயோகியறேன. [சீஸருக்கு
வெணக்கமிட்டு ஜவெளியய ஜசல்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸமர ஜநருங்கிக் கனவுடன
கனனத்மதத் தடவி] என கனவு பலித்தது! ஒரு
கணத்தியல எகிப்தின பட்டத்து ரயோணியயோக
எனமன ஆக்கி விட்ட உமது திறேமமமயப்
பயோரயோட்டுகியறேன. அதற்கு ஆயிரம் முத்தங்கள்
பரிசு! [சீஸமர மீண்டும், மீண்டும் முத்தமிட்டு
அமணத்துக் ஜகயோள்கிறேயோள்] … ஆனயோல் ஒரு
யவெண்டுயகயோள். டயோலமிமய நீங்கள்
அவிழ்த்துவிடக் கூடயோது! அந்தக் கயோளங் கனமறே
ஜவெளியய அமலய விடக் கூடயோது! எனக்ஜகதிரயோக
பமட திரட்டுவெயோன! டயோலமியின கயோல்நிழல்
எகிப்தில் மீண்டும் ஊர்ந்து ஜசல்லக் கூடயோது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: டயோலமிமய எனன ஜசய்ய
யவெண்டும் எனபது பிரிட்டயோனஸ
ஒருவெனுக்குத்தயோன ஜதரியும்! பிரிட்டயோனஸ!
டயோலமிமயப் பினபற்று! [பிரிட்டயோனஸ
டயோலமிமயப் பினஜதயோடர்கிறேயோன] [பரிவுடன
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ யநயோக்கி] கண்யண,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனக்கும் நயோன தக்க தண்டமன
தர யவெண்டும்! சதிகயோரன டயோலமியின மமனவி நீ!
ஜகயோமலகயோரன டயோலமியின தமக்மக நீ! உனமன
எனன ஜசய்ய யவெண்டுஜமனறு நீயய
ஜசயோல்லிவிடு!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று சினத்துடன] பயோமல
வெனத்துக்கு எனமனத் துரத்திய டயோலமி என
கணவென அல்லன! கூடப் பிறேந்த தமமயனும்
அல்லன! எகிப்மத ஆள்பவெரும், அவெரது
மமனவியும் ·பயோயரயோ மனனரின பரம்பமரயயோக

இருக்க யவெண்டும் எனபது பூர்வீக விதி! எனமன
விலக்கி மவெத்து விரட்டியன என கணவென
எனபது எனயறேயோ முறிந்து விட்டது! நயோனப்யபயோது
மணமயோகயோத ஒரு தன மயோது! எகிப்தின
ரயோணியயோகிய பிறேகு மறுமணம் ஜசய்து
ஜகயோள்யவென! டயோலமி தமக்மகயயோன எனக்கு
நயோயன தண்டமன ஜகயோடுத்துக் ஜகயோள்கியறேன!
[நடந்து யபயோய் டயோலமி விட்டுச் ஜசனறே அரச
ஆசனத்தில் அமர்கிறேயோள்] மகயோவீரர் சீஸர்
அவெர்கயள! நீங்கள் யரயோமயோபுரிக்குப் யபயோகும்
முனபு, நயோனதயோன எகிப்தின ஏகயபயோக ரயோணி
எனறு எனக்குப் பட்டம் சூடி உலகுக்கு
அறிவிக்க யவெண்டும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மகிழ்ச்சியுடன யநயோக்கி]
அப்படியய ஜசய்கியறேன, கண்மணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனக்கு மகுடம் சூட்டிய

பிறேகுதயோன நயோன யரயோமயோபுரிக்குச் ஜசல்யவென. அது
மட்டும் உறுதி! …. ஆமயோம், பட்டத்து ரயோணியயோக
முடி சூடிய பிறேகு, யயோமர நீ மணந்து ஜகயோள்ளப்
யபயோகிறேயோய்? யயோரந்த அதிர்ஷடசயோலி? நயோன
ஜதரிந்து ஜகயோள்ளலயோமயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [எழுந்து நினறு தனமனச்
சிங்கயோரித்துக் ஜகயோண்டு] நயோன வெரப் யபயோகும்
கணவெமரத் யதர்ந்ஜதடுத்து விட்யடன!
அவெஜரயோரு மயோவீரர்! யயோஜரனறு உமக்குச் ஜசயோல்ல
மயோட்யடன! நீங்கயள அந்த திருமணத்தில்
பங்ஜகடுத்து எம்மமப் பயோரயோட்டுவீர்! எனமன
நீங்கள் ரயோணி ஆக்கியதற்கு முதலில் நயோன,
உமக்கு மயோஜபரும் பரிமச அளிக்கப்
யபயோகியறேன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கிளியயயோபயோத்ரயோவின அருகில்
அமர்ந்து] எனன ஜவெகுமதி எனக்கு அளிக்கப்

யபயோகிறேயோய்? ஜசயோல்ல மயோட்டயோயயோ
கிளியயயோபயோத்ரயோ? யயோரந்த மயோவீரன?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: உமது ஜவெகுமதி எனன எனபது
ரகசியம். அமத நயோன உமக்குச் ஜசயோல்லப்
யபயோவெதில்மல! அமவெ எல்லயோம் ஜசயோல்லித்
ஜதரிவெதில்மல! நீங்கயள கண்டு ஜகயோள்வீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன ஜநருங்கி] முதலில்
நயோன யகட்கும் பரிமச நீ ஜகயோடுப்பயோயயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸரின மயோர்பில் சயோய்ந்து
கயோமத மவெத்து] மகயோவீரர் சீஸரின ஜநஞ்சம்
ஏனப்படிப் யபயோர் முரசம் அடிக்கிறேது? உமது
மயோர்புத் துடிப்புக்கள் எனது மயோர்பில் ஏனப்படித்
தயோவி வெருகினறேன? உங்கள் மககள் ஏன
நடுங்குகினறேன? மங்மக எவெளும் உம்மருகில்
அமர்ந்ததில்மலயயோ? எனன? எனனவெயோயிற்று?

உங்கள் ஜதயோமட ஆடுகிறேயத! உடம்பு முழுதும்
நடுங்கிறேயத! கண்ணிமமகள் ஏன மூடுகினறேன?
நில நடுக்கம் யபயோல் உடல் நடுக்க மயோகிறேயத!
[கவெமலப் பட்டு சீஸமரப் பிடித்துக்
ஜகயோள்கிறேயோள்]
[மககள் நழுவெ நயோற்கயோலியிலிருந்து சரிந்து சீஸர்
தமரயில் விழுகிறேயோர்! கண்கள் மூடிப் யபயோய்
மககயோல்கள் ஜவெட்டி ஜவெட்டி யிழுக்கினறேன.
கிளியயயோபத்ரயோ எழுந்து மணிமய அடித்து
யசடிகமள விளிக்கிறேயோள். சில யரயோமயோனய
வீரர்களும், கிளியயயோபயோத்ரயோவின யசடிகளும் ஓடி
வெருகிறேயோர்கள்.]
யரயோமயோனயப் பயோதுகயோவெலன: [தயங்கிக்
ஜகயோண்டு] மகயோரயோணி! .. சீஸருக்கு .. கயோக்கயோய்
வெலிப்பு! [ஓடிச் ஜசனறு ஒரு ஜபட்டியிலிருந்து
இரும்புத் துண்மட எடுத்து வெந்து சீஸரின

வெயோமயப் பிளந்து பற்களுக்கு இமடயய
மவெக்கிறேயோன. ஜமதுவெயோக சீஸரின உடற்துடிப்பு
நிற்கிறேது!]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன கண்ணீர்
ஜபயோங்க] மகயோவீரர் சீஸருக்கு இழுப்பு யநயோயயோ?
[சூரியக் கடவுளின முனனனறு] சூரியக்
கடவுயள! உனமன வெணங்குகியறேன! ஜெஜூலியஸ
சீஸமரக் கயோப்பயோற்று! எனக்கயோகவும்,
எகிப்துக்கயோகவும் அவெர் உயிருடன வெயோழ
யவெண்டும். நீண்ட நயோள் வெயோழ யவெண்டும்.
அவெருக்கு எந்த ஆபத்தும் வெரக் கூடயோது. …
[யரயோமயோனயமர விளித்து] சீஸமர விருந்தினர்
அமறேப் படுக்மகயில் கிடத்துங்கள்.
[யசடிகமளப் பயோர்த்து] அரண்மமன மருத்துவெமர
அமழத்து வெயோருங்கள்! [யரயோமயோனயமரப் பயோர்த்து]

உங்கள் இரயோணுவெ மருத்துவெமரக் கூட்டி
வெயோருங்கள்! உம், சீக்கிரம்! …
[யரயோமயோனயர் சீஸமர ஜமதுவெயோகத் தூக்கிச்
ஜசல்கிறேயோர்கள். சிலர் மருத்துவெமர
அமழத்துவெரச் ஜசல்கிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -10
“எனது மரணத்துக்கு நயோன மணமகன!
கயோதலியின ஜமத்மதக்கு ஆமசப்படுவெது யபயோல்
நயோன மரணத்மத யநயோக்கி விமரகியறேன.” …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
“எல்லயோவிதப் பயங்கரமயோன அதிசயச்
சம்பவெங்கமள வெரயவெற்கியறேயோம்! ஆனயோல்
ஆறுதல் ஜமயோழிகமள அறேயவெ ஜவெறுப்யபயோம்.”
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
“துக்கமுறே நயோன எந்த தளத்மதயும் விட்டு மவெக்க
வில்மல! அதற்ஜகன எந்த அமறேயும்
எனக்கில்மல! யபயோகும் பயோமதயில்

யவெதமனயும், யபரிழப்புகளும் எனக்கயோகக்
கயோத்திருப்பமத நயோன முனயப
எதிர்பயோர்த்தியலன.”
கிளயோடிஸ லயோஜலர் [Gladys Lawler (Age: 93)]
“உனது கப்பல் நுமழவெதற்கு நீ முதலில்
துமறேமுகம் ஒனமறேக் கட்ட யவெண்டும்.”
யக அல்ஜலனபயோக் [Kay Allenbaugh, Author of
Chocolate for a Woman’s Soul]
“இமடயூறுகள் எனமன ஒருயபயோதும்
நசுக்குவெதில்மல. ஒவ்யவெயோர் இமடயூறும் தீர்வு
கயோண்பதற்கு சவெயோல் விடுகிறேது. எவென ஒருவென
விண்மீன ஒனறின மீது கண்மவெத்து
விட்டயோயனயோ, அவென அந்தக் குறிக்யகயோளிலிருந்து
எனறும் விட்டு விலகுவெதில்மல.”

லியனயோர்யடயோ டவினஸி, யரயோமயோனய ஓவிய
யமமத (1452-1519)
“நம்மில் பலருக்குப் ஜபருத்த ஏமயோற்றேமயோவெது,
ஒருவெர் குறிக்யகயோமள உயரத்தில் மவெத்து விட்டு,
முடிவில் அவெர் குமறேவெயோகச் சயோதிப்பதிலில்மல!
குறிக்யகயோமளத் தணிவெயோக மவெத்து, அமத ஒருவெர்
ஜவெற்றிகரமயோகச் ஜசய்து கயோட்டுவெதுதயோன.”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ யரயோமயோனய ஓவிய
யமமத (1475-1564)

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று

ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், ஜமய்க்கயோப்பயோளி,
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய
அகற்றி விட்டுத் தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க
சீஸமர யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர்
கிளியயயோபத்ரயோவின அறிமவெயும், திறேமமமயயும்
ஜமச்சி அவெமள ரயோணியயோக்க ஒப்புக்
ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின பமகவெனும்,
மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித் தளபதி
பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.

டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்
வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்
தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பக்கத்தில் அமர்ந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோ பரிவுடன சீஸமர யநயோக்கி]
யநற்றிரவு முழுவெதும் எனக்குத் தூக்கம்
வெரவில்மல! நயோன சூரியக் கடவுமள
யவெண்டியனன! உடல்நலம் ஜபற்று நீங்கள்
உயிர்த்ஜதழ யவெண்டுஜமனறு! நீங்கள் ஆழ்ந்து
தூங்கினீர்களயோ? உங்களுக்குப் பயோதகம் ஏதயோவெது
யநர்ந்தயோல் என நிமலமம எனனவெயோகும் எனறு
சிந்தித்யதன! தூக்கம் யபயோய் ஏக்கம் பற்றிக்

ஜகயோண்டது. நீங்கள் எனமனப் பிரிந்து
யபயோய்விடுவீயரயோ எனறு அச்சம் உண்டயோகிறேது!
எகிப்தின அரசியயோனயோலும், தனயயோக உள்ள
எனக்கு நீங்கள்தயோன தக்க துமணவெர்! சீஸரின
பரயோக்கிரமக் கரங்களுக்குள் நயோன அரண் கட்டி
வெயோழ விரும்புகியறேன! கனல்மிக்க உங்கள்
மயோர்பின மீது, என கண்கள் ஜதயோட்டில் கட்டித்
தூங்க யவெண்டும்! நயோன உங்கள் அடிமம அரசி!
உங்கள் துமணயில் உயிர் வெயோழும் எனக்குத்
துடிக்குது, உங்களுக்கு எதுவும் யநரக் கூடயோது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன] கண்மணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ! நயோனதயோன உன அடிமமத்
தளபதி! யரயோமயோபுரிமய மறேக்க மவெத்தவெள் நீ!
மமனவி கல்பூர்ணியயோமவெ மறேக்க மவெத்தவெள் நீ!
தீயயோய்ச் சுடும் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோமவெத்
யதனயோய் ஆக்கியவெள் நீ! யரயோமயோபுரி மயோவீரன உன

விழிகளுக்கு அடிமம! சீஸருக்குப் பயோதகமயோய்
ஏதும் நிகழயோது! நயோனந்த இழுப்பு
யநயோயிக்ஜகல்லயோம் அஞ்சுபவெனல்மல! நீ ஏன
எனக்கயோகப் பயப்படுகிறேயோய்? கயோக்கயோய் வெலிப்பு
யநயோயயயோடு நயோன பல்லயோண்டுகள் வெயோழ்ந்து
விட்யடன! அஞ்சயோமல் யபயோரிட்டு, யரயோம
சயோம்ரயோஜியத்மத எத்தமன ஜபரிதயோக ஆக்கி
விட்யடன ஜதரியுமயோ? நயோன யபயோய்விட்டயோல்
உனக்கு எனனவெயோகும் எனறு அஞ்சுகிறேயோய்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: என விஷமத் தமமயன டயோலமி
உயியரயோடிருக்கிறேயோன! அவென வெயோழும் வெமரயில்
எனனுயிர் அங்குமிங்கும் ஊசலயோடிக்
ஜகயோண்டிருக்கும்! அந்த மிருகங்கள்
உயியரயோடுள்ளவெமர எனக்குச் சரியயோகத் தூக்கம்
வெரயோது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: டயோலமிமயப் பற்றி உனக்கினக்
கவெமல யவெண்டயோம்! யநற்று மயோமலயில்
அவெமன யரயோமயோனயப் பமடயயோளர் விரட்டிச்
ஜசல்லும் யபயோது, அவென மநல் நதியில் குதித்து
மூழ்கிப் யபயோனதயோகச் ஜசய்தி வெந்துள்ளது!
அவெனது உடம்பு ஒருயவெமள கடலுக்குள்
சங்கமம் ஆகியிருக்கலயோம்! அல்லது
முதமலகளின அடிவெயிற்றில் ஜசறிக்கப்
பட்டிருக்கலயோம்! யபயோதினஸ, தியயயோயடயோடஸ,
அக்கிலஸ அமனவெரும் ஜகயோல்லப் பட்டயோர்.
உனக்யகயோ அல்லது உன மகுடத்துக்யகயோ இன
எதிரி யயோருமில்மல, கிளியயயோபயோத்ரயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜபருமூச்சு விட்டு] நனறி சீஸர்
அவெர்கயள! நனறி! மிக்க நனறி! நயோனயோர்க்கு மின
அஞ்ச யவெண்டியதில்மல! எகிப்தின
ஏகப்ஜபரும் அரசி கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜவெனனும்

யபயோது, என ஜமய் சிலிர்க்கிறேது! என
பரம்பமரயயோன ·பயோயரயோ மனனரின கயோல்தடத்தில்
நடக்கியறேன எனனும் யபயோது, என யமன
நடுங்குகிறேது! என கனவு நிமறேயவெறியது,
உங்களயோல்! கிளியயயோபயோத்ரயோ கட்டுப்பட்டவெள்
உங்களுக்கு! கடமமப் பட்டவெள் உங்களுக்கு!
மகயோவீரர் சீஸயர, உமக்கு நனறி! உலமகக்
மகக்ஜகயோள்ளும் ஜதயோடர்க் கனமவெ நிமறேயவெற்றே
உதவெப் யபயோகியறேன உங்களுக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [தயக்கமுடன] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
உனக்கு வெயது 20! எனக்கு வெயது 52! எனது
யபயோர்க் யகயோலப் பரயோக்கிரம வெயது யபயோய்
விட்டது! நயோனனப் ஜபரும் யபயோர் புரியப்
யபயோவெதில்மல!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அரண்மமனப் பீடத்தில்,
பளிங்குப் யபமழயில் மவெக்கப்பட்ட

கயோலஞ்ஜசனறே அஜலக்ஸயோண்டர் உடமலக்
கயோட்டிச் சீஸமர அமழத்துச் ஜசனறு] பயோருங்கள்!
மகயோவீரர் அஜலக்ஸயோண்டமர! முப்பதியிரண்டு
வெயதில் அவெர் ஒருவெர் சயோதித்தமத நயோமிருவெரும்
சமயோளிக்கப் யபயோகியறேயோம்! நமது சரயோசரி வெயது, 36.
உங்களயோல் என வெயது முதிர்ச்சியயோகி ஏறுகிறேது!
எனனயோல் உங்கள் முதிய வெயது இளமமயயோகிறேது!
அவெரது கனமவெ முடிக்க யவெண்டியது உங்கள்
கடமம! என கடமமயும் கூட! அதயோவெது நம்
கடமம! வெரலயோற்றுப் புகழ் ஜபற்றே அவெரது
வெயோமள உங்களுக்குப் பரிசயோகத் தரப் யபயோகியறேன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [அஜலக்ஸயோண்டர்
யபமழமயத் ஜதயோட்டுப் ஜபருமமயுடன
கண்ணீர் சிந்தி] யவெண்டயோம் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
புமதந்து யபயோன அவெரது வெயோமளக் மகயில்
ஜதயோடத் தகுதியற்றேவென நயோன! அஜலக்ஸயோண்டர்

அல்லன நயோன! அவெர் பற்றிய வெயோள் எனக்குக்
கனமயோகத் ஜதரிகிறேது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: யபமழக்குள்ளிருக்கும்
அஜலக்ஸயோண்டர் உடமலப் பயோர்த்து எதற்கயோகக்
கண் கலங்குகிறீர்?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கிளியயயோபயோத்ரயோ! இந்தியயோவின
வெடபகுதிமய ஜவெனறு, ஜவெற்றிமயோமல சூடிய
மகயோ வீரர் அஜலக்ஸயோண்டர் சயோகும் யபயோது
அவெருக்கு வெயது 32! இப்யபயோது எனக்கு வெயது 52.
அஜலக்ஸயோண்டரின கனல் பறேக்கும் ஜநஞ்சத்மத
நயோனழந்து விட்யடன! எனது கண்கள்
ஜவெந்நீமரக் ஜகயோட்டுகினறேன, அதனயோல்! எனக்கு
32 வெயதயோகிய யபயோது, ஸஜபயிமனக் மகப்பற்றேப்
யபயோயனன. அப்யபயோதும் அங்கிருந்த
அஜலக்ஸயோண்டர் சிமலமயக் கண்டதும்,
இயதயபயோல் நயோன அழுயதன! அவெரது பரயோக்கிரம்

எனக்கில்மல எனறுதயோன! எனது வெயோழ்நயோள்
கயோய்ந்து முற்றிப் யபயோனஜதனறு நயோன அழுயதன!
அவெர் உலமகக் மகப்பற்றினயோர்! ஆனயோல் உலகு
எனமனக் மகப்பற்றே முயல்கிறேது எனறு நயோன
அஞ்சுகியறேன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸரின கண்ணீமரத் தனது
துணியயோல் துமடத்து] அஜலக்ஸயோண்டரின
மறுபிறேவி எனறு நீங்கள் எண்ணிக்
ஜகயோள்ளுங்கள்! அவெரது கனவுகமள உங்கள்
கனவெயோக்கிக் ஜகயோள்ளுங்கள். அவெருமடய வெயோள்
உங்களது ஜவெற்றி வெயோளயோகட்டும்! அவெர் விட்டுச்
ஜசனறே ஆசிய முமனயிலிருந்து ஜதயோடரட்டும்
உங்கள் பமடஜயடுப்பு! இந்தியயோவுக்குச்
ஜசல்லும் பயோமத எனக்குத் ஜதரியும்!
அஜலஸயோண்டரின யபயோர்த்தளப் படம் எனனடம்
உள்ளது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிந்தமனயுடன] ஆச்சரியமயோக
உள்ளது! கிளியயயோபயோத்ரயோ! இருபது வெயதில்
உனக்குத் ஜதரிந்துள்ள யபயோர் ஞயோனம் யவெறு
யயோருக்கும் கிமடயயோது! ஆனயோல்
அஜலக்ஸயோண்டருமடய வெயோள் எனக்குக்
கனமயோய்த் ஜதரிகிறேது! உலகப் யபரயோமச
ஆக்கிரமிப்பில் அஜலக்ஸயோண்டர் யதயோல்வி
அமடந்தயோர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அவெர் வெயது 32! உங்கள் வெயது
52! அவெருக்குப் யபயோர்ப் பண்பில் ஜகயோளுந்து
விட்ஜடரியும் மனப்யபயோக்கிருந்தது! ஆனயோல்
உங்களுக்கு அவெமர விட 20 வெருடப் யபயோர்
அனுபவெம் உள்ளது! அஜலக்ஸயோண்டர் எப்படி
இறேந்தயோர் எனறு அறிவீரயோ? வெட இஜநதியயோமவெக்
மகப்பற்றிய அஜலக்ஸயோண்டர் யமற்புறேப்
பகுதியில் ஜசல்லும் யபயோது, அங்குள்ள விஷக்

ஜகயோசு கடித்துச் கடும் கயோய்ச்சலில் திரும்ப
யவெண்டியதயோயிற்று! பிறேகுப் யபயோரிடும்
பரயோக்கிரம மிழந்தயோர். கடும் கயோய்ச்சலுக்குச்
சிகிட்மச யில்லயோமல் கமடசியில் ஜசத்து
விட்டயோர். அது ஒருவித மரணக் ஜகயோசு எனறு
யகள்விப் பட்யடன! அஜலக்ஸயோண்டரின அசுர
வெல்லமம உங்களுக்கு உள்ளது. அவெர் விட்டுச்
ஜசனறே இடத்திலிருந்து ஜதயோடங்குவீர்!
யரயோமயோனயப் பமடயுடன எகிப்தின பமடயும்
ஒனறிமணந்து யபயோரிடும்! மகயோவீரர் சீஸயர!
உலகம் நமது மககளில்! நீங்களும், நயோனும்
யரயோமயோபுரிக் கடியில் உலமக ஒனறேயோக்குயவெயோம்!
இந்தப் பூமியில் ஒயர உலகம்! ஒயர நயோடு! ஒயர
மக்கள்! சமயோதயோனமயோக அமனவெரும் வெயோழ்யவெயோம்
யபயோரினறி.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சினத்துடன] ஓ! ஜதரிந்து
ஜகயோண்யடன. அதுதயோன நீ எனனடம்
எதிர்பயோர்ப்பதயோ? அதற்குத்தயோன நீ எனமன
உருவெயோக்குகிறேயோயயோ? பயல கிளியயயோபயோத்ரயோ!
நயோஜனயோரு யரயோமன! அஜலக்ஸயோண்டமரப்
யபயோலக் கியரக்கன அல்லன! ஒயர உலகம்! ஒயர
நயோடு! ஒயர மக்கள்! நல்ல சிந்தமனதயோன! ஆனயோல்
அது ஜவெறும் கனவு! நடக்கயோத கனவு! அந்த
உலகத்தின தமலநகர் உனது
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவெயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரயோமயோக] அந்த உலகுக்கு
எனது அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ தலநகரில்மல!
உங்கள் யரயோமயோபுரிதயோன தமலநகர்! ஒயர உலமக
ஆக்கப் யபயோன அஜலக்ஸயோண்டர் யதயோல்வி
யுற்றேயோர்! ஆனயோல் நம்மிருவெர் முயற்சியில்
ஜவெல்யவெயோம், நிச்சயம்! அஜலக்ஸயோண்டர்

கியரக்கர்! நீங்கள் யரயோமயோனயர்! நயோன எகிப்திய
மயோது! அதனயோல் எனன? அஜலக்ஸயோண்டரின
யபயோர்ப்பமட மயோஸபயடயோமியயோவிலிருந்து
கிளம்பியது! நமது பமடகள் யரயோமிலிருந்து
புறேப்படட்டும்! யரயோமும், எகிப்தும் இரட்மடக்
கயோமளகள் யபயோல் இரட்மட வெலுவுடன,
இருமடங்கு பமடகளுடன யபயோரிடும்! அதனயோல்
நமக்கு ஜவெற்றி உறுதி! அஜலக்ஸயோண்டர் வெயோமள
நயோமிருவெரும் தூக்கிச் ஜசல்யவெயோம்!
[கிளியயயோபயோத்ரயோ விமரந்து ஜசனறு சீஸரின
யதயோள்கமளப் பற்றிக் ஜகயோண்டு பதிமல
எதிர்பயோர்க்கிறேயோள்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனந்து யபயோய்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அமணத்துக் ஜகயோண்டு]
மயோஜபரும் யபயோர் ஞயோன நீ எனபமத அழகயோகக்
கயோட்டி விட்டயோய், கிளியயயோபயோத்ரயோ!

அரசியமலயும், உணர்ச்சிமயயும் ஒனறேயோக்க
முயல்கிறேயோய் நீ! அமவெ யிரண்டும் ஒனறு யசரயோ!
அரசியல் ஒருபுறேம் நுமழயும் யபயோது, உணர்ச்சி
மறுபுறேம் ஜவெளியயறும் எனறு உனக்குத்
ஜதரியயோதயோ? எனனுமடய விதியில் மகயில்
எனமன விட்டுவிடு! எனக்கு வெயது 52!
அஜலக்ஸயோண்டருக்கு அப்யபயோது வெயது 32!
அவெரது பயோமதமயக் கயோட்டி என பயோமதமய
மயோற்றே முற்படயோயத! அவெர் யபயோன பயோமத
யதயோல்விப் பயோமத! யதயோல்விப் பயோமதமயப் பின
ஜதயோடர்ந்து, நயோன எப்படி ஜவெற்றிப் பயோமத ஆக்க
முடியும்?
கிளியயயோபத்ரயோ: உங்களுடன நயோன ஒனறு
யசர்வெதயோல் நமது பயோமத ஜவெற்றிப் பயோமதயயோக
மயோறும்! யதயோல்வி எனபது என அகரயோதியில்
இல்மல! வீழ்ச்சி எனபது உங்கள் அகரயோதியில்

இல்மல! என சிந்தமன முற்யபயோக்கயோன
சிந்தமன! அஜலக்ஸயோண்டரின யபயோரங்கி
உங்களுக்குப் ஜபயோருந்தும்! எகிப்துவெமர பரவிய
சீஸரின ஜபயர் ஆசியயோ ஜவெங்கும் பரவும்! நீங்கள்
யரயோமயோபுரி, எகிப்த் நயோடுகளுக்கு மட்டும் யவெந்தர்
அல்லர்! அயரபிய நயோடுகள், இந்தியயோ, தயோய்லயோந்து,
மசனயோ ஆகிய நயோடுகளுக்கும் யவெந்தரயோக ஆட்சி
ஜசய்வீர்! நீங்களும், நயோனும் ஆண்ட பிறேகு,
நமக்குப் பிறேக்கும் ஆண்மகன உலமக
அரசயோளுவெயோன. மயோவீரர் சீஸயர! நிச்சயம் நயோன
ஜசயோல்கியறேன! நமக்குப் பிறேப்பது ஆண்மகயவெ!
அது மட்டும் உறுதி!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மகிழ்ச்சியுடன] ஆண்மகவெயோ?
ஆனந்தம் அமடகியறேன! என மமனவி
கல்பூர்ணியயோ அளிக்கயோத ஆண்மகமவெ நீ ஜபற்றுத்
தருவெயோயயோ? எனக்கு மகிழ்ச்சியய! … ஆனயோல்

யரயோமயோபுரி எப்படி என ஆண்மகமவெ ஏற்றுக்
ஜகயோள்ளுயமயோ ஜதரியயோது? அவென பயோதி
யரயோமயோனயன! பயோதி எகிப்தியன ஆயிற்யறே! நயோன
யரயோமுக்கு விமரவில் திரும்ப யவெண்டும்,
கிளியயயோபயோத்ரயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அருகில் ஜநருங்கி மிக்கக்
கனவுடன] ஆனயோலும் அவென உங்கள் மகன!
யரயோமயோனய மயோது கல்பூர்ணியயோ அளிக்க முடியயோத
ஆண் பரம்பமரமய, எகிப்தின கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆக்கித் தருகிறேயோள்! மயோவீரர் சீஸயர! நீங்கள்
யரயோமுக்கு மீள்வெமதச் சற்று தள்ளிப் யபயோடுங்கள்!
எனக்கு உங்கள் மகயயோல் எகிப்து மகயோரயோணி
எனறு முதலில் மகுடம் சூட யவெண்டும்! என
மயோளிமகயில் எனது சிறேப்பு விருந்தினரயோகச் சில
நயோட்கள் தங்கிச் ஜசல்ல யவெண்டும்! எனக்குப்
பிறேக்கப் யபயோகும் ஆண்மகமவெ உங்கள் ஆமசக்

கரங்களில் முத்தமிடக் ஜகயோடுத்து நயோன
ஒப்பமடக்க யவெண்டும்! அதன பிஞ்சு வெயோயில்
தவெழும் புனனமகமய நீங்கள் மனதில்
படஜமடுத்து யரயோமயோபுரிக்குக் ஜகயோண்டு ஜசல்ல
யவெண்டும்.

+++++++++++++++++++++++

அங்கம் -2 பயோகம் -11
யமலங்கிமய மயோட்டு! எனக்கு மகுடத்மதச்
சூட்டு!
யமயலயோங்கி எழுகிறே ஜதனக்குள் ஜதய்வீக
யவெட்மக! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

கடவுளுக் களிக்கும் சுமவெத் தட்டு
மடந்மத யவெள் எனறு நயோனறியவென,
உடல் மீது பிசயோசு அவெளுக்கு
ஆமட அணியயோ விட்டயோல்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

“ஆத்ம உள்ளுணர்வு மககயளயோடு ஒனறி
உமழக்கயோ விட்டயோல், உனனதக் கமலகமளப்
பமடக்க முடியயோது.”
“யமமதயர் சில சமயங்களில் பணிப்பயோரம்
குமறேவெயோக உள்ள யபயோது யமலயோனவெற்மறேச்
சயோதிப்பயோர்! அப்யபயோதுதயோன அவெர் தமதரிய
கண்டுபிடிப்புகமளச் சிந்தித்து, ஓர் உனனதக்
கருமவெ விரிவெயோக்கி அவெரது மககள் அதமனப்
பிறேகு ஓவியமயோக்கி ஜவெளிப்படுத்து கினறேன.”
லியனயோர்யடயோ டவினஸி, யரயோமயோனய ஓவிய
யமமத (1452-1519)
“பளிங்குக் கல்லில் ஒரு யதவெமதமய (ஞயோனக்
கண்ணில்) நயோன பயோர்த்யதன. அதமனக் கல்லில்
ஜசதுக்கி அவெளுக்கு விடுதமல அளித்யதன.”

“அழகுணர்ச்சிமயப் புறேக்கணிப்பது யபயோல
அல்லது அமதப் பற்றி அறிய மறுப்பது யபயோல,
கவெர்ச்சியயோன ஒனறு மயோந்தருக்குத் துயர்
ஜகயோடுப்பது யவெறு எதுவு மில்மல!”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ யரயோமயோனய ஓவிய
யமமத (1475-1564)
++++++++++++++++++
கமதச் சுருக்கம்:
கியரக்க மகயோவீரர் அஜலக்ஸயோண்டர்
பரம்பமரயில் வெந்த எகிப்தின வெசீகர மங்மக,
ஏழயோம் டயோலமியின புதல்வியயோக கி.மு. 69 ஆம்
ஆண்டில் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் பிறேந்தயோள்.
தந்மத டயோலமி மரணம் எய்திய பிறேகு
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அவெளது இமளய தமமயன
டயோலமியும் ஒனறேயோகச் யசர்ந்து எகிப்மத

ஆண்டயோர்கள். மூனறேயோண்டுகள் கழித்துக்
கணவெனும், தம்பியுமயோன 15 வெயது டயோலமி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோடு கடத்திப் பிறேகு தயோயன
அரசயோண்டயோன. சிரியயோவுக்கு ஓடிய
கிளியயயோபயோத்ரயோ, தம்பிமயப் பலிவெயோங்க
அப்யபயோது அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு வெந்த
யரயோமயோனயத் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸரின
உதவிமய நயோடுகிறேயோள். சீஸமரக் கவெர்ச்சியயோல்
மயக்கி, எகிப்துக்குத் தயோயன அரசியயோக யவெண்டு
ஜமனறும், சயகயோதரன டயோலமி அகற்றேப்பட
யவெண்டு ஜமனறும் வெற்புறுத்தி ஜவெற்றியும்
ஜபற்றேயோள். சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யதனநிலவு நீடித்து அவெளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு
பிறேந்தது. எகிப்தில் நடத்திய சீஸரின தயோம்பத்திய
வெயோழ்க்மகமய யரயோமயோனயர் ஏற்று ஜகயோள்ளயோமல்
அவெமர ஜவெறுத்தனர்!

முடிசூட்டிக் ஜகயோள்ள யரயோமுக்குச் சீஸர்
மீண்டதும், ஜசனட்டர் ஜசய்த சதியில் சீஸர்
ஜகயோல்லப்பட்டயோர். சீஸர் ஜகயோமலக்குப் பின
யரயோமில் ஜபரும் குழப்பம் உண்டயோகி மயோர்க்
ஆண்டன, அக்யடவியன ஆகியயயோரது யநரடிக்
கண்கயோணிப்பயோல் யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்தில்
அமமதி நிலவியது. யநரடியயோக
அஜலக்சயோண்டிரியயோவுக்குக் கயோண வெந்த
ஆண்டனமயக் கவெர்ச்சியயோல் மயக்கித் தன
கயோதல் அடிமமயயோய் ஆக்கினயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ.
ஆண்டனயின யதனலவு நீடித்து யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்களின சீற்றேத்மதயும், ஜவெறுப்மபயும்
மயோர்க் ஆண்டன ஜபறுகிறேயோன. அக்யடவியன
தமலமமயில் யரயோமயோனயப் பமட ஆண்டன
மீது யபயோர் ஜதயோடுத்து ஜவெற்றி அமடகிறேது.
எகிப்தில் தனத்துப் யபயோன ஆண்டனயும்,
அக்யடவியன உடனபடிக்மகக்கு அடி பணியயோத

கிளியயயோபயோத்ரயோவும் பயங்கர முடிமவெத் யதடிக்
ஜகயோள்கிறேயோர்கள்.
++++++++++++++++

யநரம், இடம்:

அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ஜமய்க்கயோப்பயோளி, கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய அகற்றி விட்டுத்
தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க சீஸமர
யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர் கிளியயயோபத்ரயோவின
அறிமவெயும், திறேமமமயயும் ஜமச்சி அவெமள
ரயோணியயோக்க ஒப்புக் ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின
பமகவெனும், மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித்

தளபதி பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.
டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்
வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்
தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர். சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்வெமத நிறுத்தி கிளியயயோபயோத்ரயோ
அவெமரத் தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கி ஆண்மகவு
ஜபற்றுத் தருவெயோய் உறுதி அளித்து மகிழ்ச்சி
ஊட்டுகிறேயோள்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அருகில் ஜநருங்கி மிக்கக்
கனவுடன] ஆனயோலும் அவென உங்கள் மகன!
யரயோமயோனய மயோது கல்பூர்ணியயோ அளிக்க முடியயோத
ஆண் பரம்பமரமய, எகிப்தின கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆக்கித் தருகிறேயோள்! மயோவீரர் சீஸயர! நீங்கள்
யரயோமுக்கு மீள்வெமதச் சற்று தள்ளிப் யபயோடுங்கள்!
எனக்கு உங்கள் மகயயோல் எகிப்து மகயோரயோணி
எனறு முதலில் மகுடம் சூட யவெண்டும்! என
மயோளிமகயில் எனது சிறேப்பு விருந்தினரயோகச் சில
நயோட்கள் தங்கிச் ஜசல்ல யவெண்டும்! எனக்குப்
பிறேக்கப் யபயோகும் ஆண்மகமவெ உங்கள் ஆமசக்
கரங்களில் முத்தமிடக் ஜகயோடுத்து நயோன
ஒப்பமடக்க யவெண்டும்! அதன பிஞ்சு வெயோயில்
தவெழும் புனனமகமய நீங்கள் மனதில்
படஜமடுத்துக் ஜகயோண்டு யரயோமயோபுரிக்குச் ஜசல்ல
யவெண்டும்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியய ஜசய்கியறேன.
எனக்கு ஆண்பிள்மள யவெண்டுஜமனறு ஜவெகு
நயோட்களயோக ஆமச யிருப்பது உண்மம. அந்த
ஆமசமய என மமனவி கல்பூர்ணியயோ பூர்த்தி
ஜசய்ய முடியவில்மல. அந்த ஆமசமய நீ
நிமறேயவெற்றுவெயோய். ஆனயோல் என ஏக மகமன
ஆமச நயோயகியின யமயோகப் பிள்மள எனப் பலர்
ஏசுவெமத நயோன விரும்பவில்மல.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அந்தக் குமறேமய நிவெர்த்தி
ஜசய்கியறேன. உங்கமள நயோன மணந்து நமக்குப்
பிறேக்கும் பிள்மள சட்டப்படி உதித்த உங்கள்
மகஜனனறு சரித்திரம் ஜசயோல்ல மவெப்யபன.
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கும், சீஸருக்கும் பிறேந்த
பட்டத் திளவெரசன எனறு எகிப்தின மயோந்தர்
பயோரயோட்டுவெயோர்! யரயோமயோபுரியின எதிர்கயோல
யவெந்தன எனறு யரயோமயோனயர் ஜகயோண்டயோடுவெயோர்!

அது மட்டுமல்ல, உங்கமள நயோன எகிப்தின
மனனரயோகவும் அறிவித்து விடுகியறேன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மன மகிழ்ச்சியுடன ஆனயோல்
சற்று தயக்கமுடன] கண்யண கிளியயயோபயோத்ரயோ!
எனமன மணந்து நீ ஓர் ஆண்மகமனப் பரிசயோக
அளிப்பயத எனக்குப் யபயோதும்! நயோன ஒரு
யரயோமன! நயோன ·பயோயரயோ கடவுள்களின
பரம்பமரயில் வெந்தவென அல்லன! எனமன
எப்படி எகிப்துக்கு மனனன ஆக்குவெயோய் நீ! அந்த
மதிப்பு எனக்குத் யதமவெயு மில்மல! எகிப்த்
யரயோமயோபுரியின ஆக்கிரமிப்பு நயோடு! யரயோமயோபுரிக்கு
யயோர் அதிபதியயோயினும் அவெயர எகிப்துக்கும்
தளபதி! அமத நீ அறிவிக்கத் யதமவெயில்மல!
பிறேக்கும் மகமனப் பயோர்த்த பிறேயக நயோன
யரயோமயோபுரிக்குப் யபயோக ஏற்பயோடு ஜசய்யயவென.
அங்யக நிரம்ப யவெமல இருக்கிறேது எனக்கு!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஃஜபயரயோ மனனரின
பரம்பமரப் பயோமவெயயோன நயோன, உங்கமள
எகிப்துக்கு மனனரயோக்குயவென, கவெமலப்பட
யவெண்டயோம். அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் சில
நயோட்கள் ஓய்ஜவெடுங்கள். மயோஜபரும் யவெந்தர்
சீஸரின அருகில் நயோன உள்ள யபயோது, நீங்கள் ஒரு
யவெமலயும் ஜசய்யத் யதமவெ யில்மல!
மனனர்களுக்கு யவெமல யில்மல! மனனர்கள்
யவெமல ஜசய்யக் கூடயோது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யயோர் ஜசயோல்வெது, மனனருக்கு
யவெமல யில்மல எனறு? வெயோலிப ரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு யவெமல யில்மல! அயத
யபயோல் வெயயயோதிக சீஸருக்கும் யவெமல யில்மல
எனபதயோ? யவெடிக்மகயயோக இருக்கிறேயத!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தில் என தந்மத சில
ஆண்டுகள் மனனரயோக இருந்தயோர்; அவெர்

எனமறேக்கும் யவெமல ஜசய்ததில்மல. அவெர்
மயோஜபரும் மனனயர! ஆனயோல் மிகவும்
ஜபயோல்லயோதவெர்! புரட்சி ஜசய்து நயோட்மடப்
பிடுங்கி அரசயோண்ட, என மூத்த சயகயோதரியின
கழுத்மத அறுத்தவெர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியயோ? பிறேகு நயோட்மட
மீண்டும் எப்படிக் மகப்பற்றினயோர், உன தந்மத?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்களில் ஒளிவீசப்
புனனமகயுடன] எப்படி எனறு ஜசயோல்லவெயோ?
பயோமல வெனத்மதக் கடந்து பரயோக்கிரமம் மிக்க
ஒரு மனமத வீரன பல குதிமரப்பமட
ஆட்கயளயோடு வெந்தயோர்! தமக்மகயின கணவெமரக்
ஜகயோனறேயோர்! தந்மதமய ஆட்சிப் பீடத்தில்
மீண்டும் அமரச் ஜசய்தயோர்! அப்யபயோது எனக்கு
வெயது பனனரண்டு! அந்த வெயோலிபர் என
கண்ணுக்குள்யள நினறு கயோட்சி அளிக்கிறேயோர்!

மீண்டும் இப்யபயோது வெந்தயோல் ஆனந்தம்
அமடயவென! நயோனப்யபயோது பட்டத்து அரசி!
அப்படி வெந்தயோல் அவெமர என கணவெரயோக்கிக்
ஜகயோள்யவென!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆர்வெமுடன] அப்படியயோனயோல்
எனகதி எனனவெயோகும்? நயோன உனமனத்
திருமணம் ஜசய்யப் யபயோகியறேயன! ஆண்மகவு
ஒனமறேக் கூட எனக்குப் பரிசயோக அளிப்பதயோகக்
கூறுகிறேயோய்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அந்த வெயோலிபர் என வெயதுக்
யகற்றேவெர்! நீங்கள் என வெயதுக்கு மீறிய
வெயயயோதிகர்! பிறேக்கும் என ஆண்மகவின தந்மத
நீங்கள்! ஆனயோல் எனக்குப் ஜபயோருத்த
மில்லயோதவெர்! பிறேக்கப் யபயோகும் நமது மகனுக்குத்
தந்மத சீஸர் எனபமத யரயோம சயோம்ரயோஜியத்துக்கு
அறிவிக்கயவெ உங்கமளத் திருமணம் ஜசய்ய

உடனபடுகியறேன! யரயோமயோபுரியில் உங்கள்
மமனவி கல்பூர்ணியயோ, உங்களுக்குக் கயோத்துக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள். வெயயயோதிகரயோ அல்லது
வெயோலிபரயோ எனறு எனமனக் யகட்டயோல், யயோமர
நயோன கணவெனயோக யதர்ந்ஜதடுப்யபன? ஐயமினறி
ஓர் வெயோலிபமரத்தயோன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சட்ஜடன] உன கற்பமன
வெயோலிபனும் ஏற்கனயவெ திருமணம்
ஆனவெனதயோன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அப்படியயோ? மீன குஞ்சிக்கு
நீந்தக் கற்றுக் ஜகயோடுக்கத் யதமவெ யில்மல!
அவெளுமடய இடத்மதப் பிடிக்க எனக்குத்
ஜதரியும். அந்த வெயோலிபர் என கண்வெமலயில்
சிக்கி விட்டயோல், மீண்டுமவெர் தன மமனவிமயக்
கண்டு ஜகயோள்ள மயோட்டயோர்! என மந்திரக்
கண்களின தந்திரப் பிடியிலிருந்து அவெர் தப்ப

முடியயோது! விளக்குத் தீமய ஆரயோதிக்கும் எந்த
விட்டிலும் தீபத்தியல எரிந்து சயோம்பலயோகும்!
[மிக்க ஆர்வெமுடன] அவெரது உண்மமப்
ஜபயஜரனன? உங்களுக்குத் ஜதரியுமயோ? மீண்டும்
அவெமர அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு அமழத்து
வெரச் ஜசய்ய முடியுமயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] முடியும்,
எனனயோல் முடியும். முதலில் உன தந்மதக்கு
உதவி ஜசய்ய அந்தக் கவெர்ச்சி வெயோலிபமன
அனுப்பியவென நயோனதயோன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸமர ஜநருங்கி] அப்படியயோ?
அந்த வெசீகர வெயோலிபமன உங்களுக்குத்
ஜதரியுமயோ? அவெர் ஜபயஜரனன கூறுவீரயோ?
உங்கமள விட வெயதில் சிறியவெர்தயோயன!
உங்களுடன இப்யபயோது வெந்திருக்கிறேயோரயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: இல்மல! எனனுடன
வெரவில்மல. ஆம், அவென எனமன விட வெயதில்
சிறியவெனதயோன. அந்த வெயோலிபன ஜபண்களின
வெசீகரன! உனமனப்யபயோல் அவெனமீது
கண்மவெத்திருக்கும் ஜபண்கள் அயநகம்! நீ
அவெமன யமயோகிக்கிறேயோய்! அவெனுக்கு உனமனப்
பிடிக்குமயோ எனபது எனக்குத் ஜதரியயோது! வெசீகர
வெயோலிபருக்கு ஒரு வெனமதயமல் மட்டும்
வெயோஞ்மச உண்டயோகயோது! அவெருக்கு ஆயிரம்
வெனமதகள் உள்ளயோர்! ஆயிரத்தில் ஒருத்தியயோக நீ
யிருக்க விரும்புகிறேயோயயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நயோன ஆயிரத்தில் ஒருத்தியயோன
ஆமசநயோயகி யில்மல! ஆயிரத்தில் முதல்வி,
அவெரது ஆமச மமனவியயோக வெயோழ்யவென! அவெர்
எனமனக் கயோதலித்தயோல், அவெமர என
வெசப்படுத்தி மற்றே ஆமச நயோயகிகமளக்

ஜகயோல்லும்படிச் ஜசய்யவென. ஜசயோல்லுங்கள் அவெர்
ஜபயமர! ஜசயோல்லுங்கள் எங்கிருக்கிறேயோர் எனறு!
நயோன அவெமர யநசிக்கியறேன. அவெர் எனமன
விரும்புகிறேயோரயோ எனறு நயோன ஜதரிந்து ஜகயோள்ள
யவெண்டும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அவென ஒரு கயோப்டன. குதிமரச்
சவெயோரி வீரன! யரயோமயோபுரிப் ஜபண்டிரின கனவு
மமந்தவென அவென!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜகஞ்சலுடன] அவெர்
உண்மமப் ஜபயஜரனன கூறுங்கள்! அவெர் என
ஜதய்வெம். நயோன அவெமர அமழப்பது, “யஹயோரஸ”
[*1] எனறுதயோன! எங்களுமடய கடவுள்களில்
யஹயோரஸதயோன மிக்க எழிலயோன கடவுள். ஆனயோல்
அவெரின உண்மமப் ஜபயமர அறிய ஆவெல்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அவென ஜபயர்தயோன மயோர்க்
ஆண்டன! யரயோமின மயோவீரன மயோர்க் ஆண்டன!
என பிரதமச் சீடன, மயோர்க் ஆண்டன! எனக்கயோக
உயிமரக் ஜகயோடுக்கவும் அஞ்சயோத மயோர்க்
ஆண்டன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜநகிழ்ந்து இமசயயயோடு
உச்சரித்து] ஆஹயோ! மயோர்க் ஆண்டன! எனன
அழகிய ஜபயர்! மயோர்க் ஆண்டன! உங்களுக்குச்
சீடன! ஆனயோல் எனக்குத் யதவென! மயோர்க்
ஆண்டன! உங்களுக்கயோக உயிமரக்
ஜகயோடுப்பவெர்! ஆனயோல் மயோர்க் ஆண்டனக்கயோக
நயோன உயிமரக் ஜகயோடுப்யபன! எங்யக உள்ளயோர்
மயோர்க் ஆண்டன? அமழத்து வெயோருங்கள் மயோர்க்
ஆண்டனமய! சீஸர், கனல் பற்றி எரியும்
ஜநஞ்சில், பயோமல வெயோர்த்தீர்கள்!

அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு வெந்து எனமனக்
கயோண ஏற்பயோடு ஜசய்வீரயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று தயக்கமுடன] மயோர்க்
ஆண்டன யரயோமயோபுரியில் உல்லயோசமயோக
இருக்கிறேயோன! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு
ஆண்டனமய அமழத்து வெருபது எளிய தில்மல!
நயோன யபயோனயோல்தயோன அவென வெருவெயோன.
யரயோமயோபுரிக்கு நயோன யபயோய்த்தயோன அவெமன
அனுப்ப யவெண்டும்! நயோன யரயோமுக்குப் யபயோனயோல்
எகிப்துக்குத் திரும்ப மயோட்யடன! ஆண்டன
எகிப்துக்கு வெந்தயோல், அவென யரயோமுக்கு மீள
மயோட்டயோன!
*********************
[*1] “யஹயோரஸ” [Horus is the Sun God of the
Egyptians]
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அங்கம் -2 பயோகம் -12
“எனக்கு முனனயோல் நடக்கயோதீர்; உங்கமள நயோன
பினபற்றேப் யபயோவெதில்மல! என பினனயோல் வெர
யவெண்டயோம்; ஏஜனனல் உம்மம நயோன
வெழிநடத்தப் யபயோவெதில்மல! வெயோழ்க்மகயில் ஒயர
ஒரு மகிழ்ச்சி மட்டும்தயோன உள்ளது:
யநசிப்பதும், யநசிக்கப் படுவெதும்!
“கமலப் பமடப்பயோளியின குறியநயோக்கு, மனத
உள்ளத்துக்கு ஒளி பயோய்ச்சுவெது.”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளர்
[George Sand (1804-1876)]
ஆண்டன மீண்டும் என யதவென ஆனதயோல்,
நயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ மறுபடியும்!….

வெண்ண உமடயில் அவெர் மயோட்டி யிருப்பது,
வெயோலிப யரயோஜெயோ மலர்! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
குறுகிய பூமியில் அவெர் (சீஸர்),
ஜபருநமட யபயோடுகிறேயோர்! ஓ மனதயோ!
கீழயோன கயோலயோட் பமடநயோம் அவெர் நீள்
கயோலிமடப் புகுந்து தமல நீட்டுகியறேயோம்,
சுய மதிப்பிமன யிழந்து!
மனதயர அதிபதி! சில யவெமள,
அவெரது ஊழ் விதிக்கு!
தவெறு வெயோனத்துக் கிரகங்களில் அல்ல,
அருமம புரூட்டஸ! நம்மிடயம உள்ளது!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், ஜமய்க்கயோப்பயோளி,
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு:

கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய அகற்றி விட்டுத்
தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க சீஸமர
யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர் கிளியயயோபத்ரயோவின
அறிமவெயும், திறேமமமயயும் ஜமச்சி அவெமள
ரயோணியயோக்க ஒப்புக் ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின
பமகவெனும், மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித்
தளபதி பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.
டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்
வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்
தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர். சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்வெமத நிறுத்தி கிளியயயோபயோத்ரயோ

அவெமரத் தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கி ஆண்மகவு
ஜபற்றுத் தருவெயோய் உறுதி அளித்து மகிழ்ச்சி
ஊட்டுகிறேயோள்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜநகிழ்ந்து இமசயயயோடு
உச்சரித்து] ஆஹயோ! மயோர்க் ஆண்டன! எனன
அழகிய ஜபயர்! மயோர்க் ஆண்டன! உங்களுக்குச்
சீடர்! ஆனயோல் எனக்குத் யதவெர்! மயோர்க் ஆண்டன!
உங்களுக்கயோக உயிமரக் ஜகயோடுப்பவெர்! மயோர்க்
ஆண்டனக்கயோக நயோன உயிமரக் ஜகயோடுப்யபன!
எங்யக உள்ளயோர் மயோர்க் ஆண்டன? அமழத்து
வெயோருங்கள் மயோர்க் ஆண்டனமய! சீஸர், கனல்
பற்றி எரியும் ஜநஞ்சில், பயோமல வெயோர்த்தீர்கள்!
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு வெந்து மயோர்க்
ஆண்டன எனமனக் கயோண ஏற்பயோடு ஜசய்வீரயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று தயக்கமுடன] மயோர்க்
ஆண்டன யரயோமயோபுரியில் உல்லயோசமயோக
இருக்கிறேயோன! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு
ஆண்டனமய அமழத்து வெருபது எளிய தில்மல!
நயோன யபயோனயோல்தயோன அவென வெருவெயோன.
யரயோமயோபுரிக்கு நயோன யபயோய்த்தயோன அவெமன
அனுப்ப யவெண்டும்! நயோன யரயோமுக்குப் யபயோனயோல்
எகிப்துக்குத் திரும்ப மயோட்யடன! ஆண்டன
எகிப்துக்கு வெந்தயோல், அவென யரயோமுக்கு மீள
மயோட்டயோன! எனக்கு யவெமல இருக்கிறேது. நயோன
என அமறேக்குப் யபயோக யவெண்டும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜகஞ்சிக் ஜகயோண்டு]
எனனருகில் அமர்ந்து, எனனுள்ளம் குளிரக்
ஜகயோஞ்சம் மயோர்க் ஆண்டனமயப் பற்றிப்
யபசுங்கள்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நயோன யபயோகயோவிட்டயோல்
டயோலமியின பமடக் கயோவெலர்
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ துமறேமுகத்திலிருது
யரயோமயோனயப் பமடமய ஜவெட்டிவிடுவெயோர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [விறுவிறுப்புடன பதறி]
டயோலமியய ஜசத்த பிறேகு அவெனுமடய
பமடயயோட்கள் எப்படி யரயோமயோனயமரத் தயோக்க
முடியும்?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சட்ஜடன ஜவெகுண்டு] டயோலமி
ஜசத்த பிறேகு அவெரது ஜமய்க்கயோப்பயோளி
யபயோதினஸ, யபயோர்த் தளபதி அக்கிலஸ ஆகியயயோர்
தப்பி ஓடிவிட்டதயோக அறிந்யதன. அவெர்கள்
அஜலக்ஸயோண்டியயோவில் யரயோமயோனய
ஆக்கிரமிப்புப் பமடயினருக்குத் ஜதயோல்மல
ஜகயோடுத்து வெருவெதயோகக் யகள்விப் படுகியறேன. …
[வெயோயில் புறேம் பயோர்த்து] .. அயதயோ! என

யரயோமயோனயப் பமடவீரன ஒருவென ஜநயோண்டிக்
ஜகயோண்டு வெருகிறேயோன! முகத்மதப் பயோர்த்தயோல்
மகிழ்ச்சி ஊட்டும் ஜசய்தியயோகத் ஜதரிய வில்மல.
[சீஸர் பதறிக் ஜகயோண்டு கயோவெலமனக் கனவுடன
யநயோக்குகிறேயோர்]
பமடவீரன: [கயோயங்கமளக் கயோட்டி]
பிரிட்டயோனஸ! பயோருங்கள் எனன நடந்து
விட்டஜதன? இனஜயனன ஜசய்வீர்? [சீஸமரப்
பயோர்த்து] ஜஜெனரல், பயோருங்கள் என படுகயோயத்மத!
கயோயப் பட்டது நயோன! தயோக்கப் பட்ட பமடவீரர்
இருவெர் மயோண்டு யபயோனயோர் அங்கயோடி வீதியில்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கவெனமுடன] ஏன அவெர்கள்
தயோக்கப் பட்டயோர்? எப்படி உனக்குக் கயோயம்
உண்டயோனது?

பமடவீரன: அக்கில்லஸ தமலமமயில்
பமடக்குழு ஒனறு அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
நுமழந்தது. உடயன எகிப்திய மக்கள் அவெருடன
யசர்ந்து, யரயோமயோனயமரத் தயோக்க ஆரம்பித்தனர்.
யரயோமயோனயர் உமதக்கப் பட்டயோர். எனக்குக்
கிமடத்த உமதயில் நயோன தப்பியனன. மற்றே
இருவெர் மயோண்டு யபயோனயோர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: உனனுயிர் தப்பியமதக் கண்டு
மகிழ்ச்சி அமடகியறேன. … [பமடவீரமனப்
பயோர்த்து] உள்யள ஜசனறு கயோலுக்கு மருந்து
யபயோட்டுக்குள். [பமடவீரன உள்யள
ஜசல்கிறேயோன.]
[சீஸரின பமடவீரர் ஜலஃப்டிஜனனட்
ரூஃபியயயோ யவெகமயோக வெருகிறேயோர்]

ரூஃபியயயோ: [ஆங்கயோரமயோக] சீஸர்! மகயோ
அவெமயோனம் நமக்கு! நமது ஆக்கிரமிப்புப்
பமடமய எகிப்த் பமட அமடத்துச் சூழ்ந்து
ஜகயோண்டிருக்கிறேது. யயோருமிமத எதிர்பயோர்க்க
வில்மல! உயிர்ச் யசதமும், ஜபயோருட் யசதமும்
உண்டயோகும்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ரூ·பியயயோ! நமது கப்பல்கள் சில
யமற்குத் துமறேமுகத்தில் உள்ளன. அவெற்றில்
எல்லயோம் தீமவெத்து விடுங்கள்!
ரூஃபியயயோ: [ஆச்சரியமுடன] எனன கப்பல்கமள
எரித்து விடவெயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆம் அவெற்மறே எரித்து விடு!
ஆனயோல் கிழக்குத் துமறேமுகத்திலிருக்கும்
ஒவ்ஜவெயோரு கப்பமலயும் பயனபடுத்தி
·பயரயோக்களின படகுகமளக் மகப்பற்று. அந்த
தீமவெயும் பிடித்து விடு! விடயோயத! பயோதிப்
பமடயினமர கடற்கமரயில் கயோவெல் மவெ. மீதிப்
யபமர ஜவெளியய படகில் நிறுத்து.
ரூஃபியயயோ: [முழுவெதும் உடனபடயோமல்]
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ நகமர விட்டுவிடச்
ஜசயோல்கிறீரயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நயோமினனும் அமதக் மகப்பற்றே
வில்மல, ரூ·பியயயோ! மகவெசப்படயோத ஒனமறே
எப்படி நயோமிழக்க யநரிடும்? இந்த மயோளிமக
நம்முமடயது! அடுத்தது அந்த மயோளிமக, எனன
ஜபயர் அதற்கு?
ரூஃபியயயோ: நயோடக அரங்கம்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆமயோம், நயோடக அரங்கமும்
நமயத! மற்றே எகிப்தின பகுதிகள்
எகிப்தியருக்குச் ஜசயோந்தம்.
ரூஃபியயயோ: சீஸர்! உங்களுத்தயோன எல்லயோம்
ஜதரியும்! சரி நயோன விமட ஜபறுகியறேன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அந்தக் கப்பல்கள் அமனத்தும்
எரிக்கப் பட்டனவெயோ?

ரூஃபியயயோ: இயதயோ யபயோகியறேன! ஆமணப்படி
நிமறேயவெறும்! கயோல தயோமத மயோகயோது!
[ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
பிரிட்டயோனஸ: சீஸர்! டயோலமியின
ஜமய்க்கயோப்பயோளி யபயோதினஸ, உங்களுடன யபச
விரும்புகிறேயோர். அவெருமடய யபயோக்கு சரியில்மல!
அவெருக்கு ஒரு பயோடம் கற்பிக்க யவெண்டும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யபயோதினஸ, எங்கிருக்கிறேயோர்?
அனுமதி அளியுங்கள் அவெருக்கு! [யபயோதினஸ
நுமழகிறேயோர்] .. ஹயலயோ யபயோதினஸ! உமக்கு
எனன யவெண்டும்? நண்பனயோக வெந்திருக்கிறேயோயயோ?
அல்லது யரயோமயோனயருக்கு நயோச கயோலனயோக
வெந்துள்ளயோயயோ?

யபயோதினஸ: உங்களுக்கு முடிவுமர கூறே
வெந்துள்யளன! உங்களுக்கு முடிவு கயோலம் வெந்து
விட்டது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபமயோக] எங்களுக்கு முடிவு
கயோலமயோ? சீஸருக்கு முடிவுமரயயோ? கூறுவெது யயோர்?
தமலயில்லயோத முண்டமயோ? உங்கள் அரசர்
டயோலமிக்கு எனன ஆயிற்று ஜதரியுமயோ? …
நயோங்கள் விரட்டிச் ஜசனறே யபயோது, மநல் நதியில்
குதித்து மூழ்கி விட்டயோர்! ·பயரயோ பரம்பமரக்கயோரி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் தவிர உமக்கு அரசர்
யயோருமில்மல! அவெர்தயோன எகிப்தின ரயோணி எனறு
ஒப்புக் ஜகயோள்ளுங்கள். கிளியயயோபயோத்ரயோ எங்கள்
பயோதுக்கயோப்பில் இருக்கிறேயோர். நீங்கள் அவெமர
ஏற்றுக் ஜகயோள்ளயோ விட்டயோல். உங்கமள
அரண்மமனயில் தடம் மவெக்க விட மயோட்டயோர்!

யபயோதினஸ: [ஆங்கயோரமயோக] நயோங்கள்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ ரயோணியயோக ஏற்றுக் ஜகயோள்ள
முடியயோது! உங்கமளயும் எகிப்த் ஆக்கிரமிப்புத்
தளபதியயோக ஒப்புக் ஜகயோள்ள முடியயோது!
டயோலமியின அடுத்த சயகயோதரி அரச பீடத்தில்
அமரத் தயயோரயோக உள்ளயோர்! அவெர்தயோன எங்கள் புது
ரயோணி!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபத்துடன] முதலில் நீவீர்
எமது யபயோர்க்மகதி! யபயோமர அறிவிக்கயோமல்
யபயோர் ஜதயோடுத்து, யரயோமயோனய வீரர் இருவெமரக்
ஜகயோனறேது உங்கள் குற்றேம். பிரிட்டயோனஸ! மகது
ஜசய் யபயோதினஸ யபயோர்க் மகதிமய!
++++++++++++++++

அங்கம் -2 பயோகம் -13
“எனது உள்ளம் ஒருவெரயோல் கவெரப்பட்ட
யவெமளயில், ஒருமயோதிரி ஆங்கயோரப் பூரிப்யபயோடு,
நிதயோனமயோக அதன கயோரணத்மத ஜவெளியயற்றேக்
கதமவெத் திறேந்து மவெத்யதன! தர்க்கமினறி,
யபயோரயோட்ட மினறி, ஜபயோய் ஜவெட்கமினறி, மன
யவெதமன யினறி, ஜநஞ்சக் கலக்க மினறி
அமனத்துக்கும் உடனபட்யடன, அமனத்மதயும்
நயோன நம்பியனன! முகம் சிவெந்து ஒருத்தி
ஜவெட்கப் படுவெது எப்படி, ஒருவெரயோல்
ஈர்க்கப்பட்டு ஆரயோதிக்கப்படும் யபயோது?”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]

“ஒவ்ஜவெயோரு பயோமறேத் துண்டமும் ஒரு
சிமலமயத் தனனுள் ஒளித்து ஜகயோண்டுள்ளது!
சிற்பியின கமலப்பணி அச்சிமலமய அதில்
கண்டுபிடிப்பதுதயோன!”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ [1474-1564]
“எனமனப் பயோரயோட்டுபவென எவெமனயும் நயோன
பயோரயோட்டுயவென! நயோட்மடக் மகப்பற்றேப் யபயோர்க்
களத்தில் நயோன புரிந்த மயோவீரச் ஜசயல்கமள
யயோயரனும் மறுக்க முடியுமயோ?”
அண்டன
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

“சீஸர்! பத்துத் தமலமுமறேகளுக்கு [முனனூறு
ஆண்டுகள்] ஒருதரம் உலகத்துக்கு ஓர் உனனத
நூல் கிமடக்கிறேது. வெரலயோறினறிப் யபயோனயோல்,
மரணம் உங்கமள மூடப் பமடவீரன அருகியல
புமதத்து விடும்!”
[தியயயோயடயோடஸ, அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ நூலகம்
தீப்பற்றி எரியும் யபயோது]
ஜபர்னயோட் ஷயோ [சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ஜமய்க்கயோப்பயோளி, கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய அகற்றி விட்டுத்
தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க சீஸமர
யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர் கிளியயயோபத்ரயோவின
அறிமவெயும், திறேமமமயயும் ஜமச்சி அவெமள
ரயோணியயோக்க ஒப்புக் ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின
பமகவெனும், மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித்
தளபதி பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.
டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்
வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்

தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர். சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்வெமத நிறுத்தி கிளியயயோபயோத்ரயோ
அவெமரத் தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கி ஆண்மகவு
ஜபற்றுத் தருவெயோய் உறுதி அளித்து மகிழ்ச்சி
ஊட்டுகிறேயோள். ஜவெளியய டயோலமியின பமடவீரர்
யரயோமயோனயமரத் தயோக்கி, அவெரது கப்பல்களுக்குத்
தீமவெக்கிறேயோர்!
++++++++++++++
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபத்துடன] முதலில் நீவீர்
எமது யபயோர்க்மகதி! யபயோமர அறிவிக்கயோமல்
யபயோர் ஜதயோடுத்து, யரயோமயோனய வீரர் இருவெமரக்
ஜகயோனறேது உங்கள் குற்றேம். பிரிட்டயோனஸ! மகது
ஜசய் யபயோதினஸ யபயோர்க் மகதிமய!

யபயோதினஸ: [யகலியயோக] நயோனயோ உங்கள் மகதி?
வியப்பயோக இருக்கிறேயத! நீங்கள் தங்கி யிருப்பது
எங்யக எனறு ஜதரிகிறேதயோ?
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்! எகிப்தியர் பூமியில்!
டயோலமியின பமடவீரர் உங்கமள விட
மிமகயயோன எண்ணிக்மகயில்
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோமவெ முற்றுமக
ஜசய்துள்ளமதச் சற்யறேனும் அறிவீரயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபத்துடன] நண்பயோ! வெந்த
வெழியய திரும்பிச் ஜசல், உன உயிமரக்
கயோப்பயோற்றிக் ஜகயோள்ள விரும்பினயோல்! சீக்கிரம்
ஜசல்! தூதன எனபதயோல் உனமனத் தப்பிச் ஜசல்ல
விடுகியறேன! ஜவெளியய உன பமடயயோட்களிடம்
உடயன ஜசயோல், யரயோமயோனயமர இனயமலும்
ஜகயோல்ல யவெண்டயோஜமனறு! அல்லயோவிடில் நீ
ஜகயோல்லப் படுவெயோய், அறிந்து ஜகயோள். எனமனப்

யபயோல் பரிவு மிக்கவெர், எனபமட வீரர் எனறு
எண்ணயோயத! பிரிட்டயோனஸ, ஜசய்திமயப் பரப்பு;
எனது யபயோர்க் கவெசத்மத எடுத்து வெரச்ஜசயோல்!
[பிரிட்டயோனஸ யபயோகிறேயோன. ரூ·பியயயோ
நுமழகிறேயோன.]
ரூஃபியயயோ: [ஜெனனல் பக்கம் சீஸமர அமழத்துச்
ஜசனறு, தூரத்தில் எழுகினறே புமக மூட்டத்மதக்
கயோட்டி] பயோருங்கள் ஜவெடிப் புமகமய.
[யபயோதினஸ ஓடி வெந்து பயோர்க்கிறேயோன]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கவெசத்மத அணிந்து
ஜகயோண்யட] ஓ, அதற்குள் கலகம் ஆரம்பித்து
விட்டதயோ? எனக்குத் ஜதரியயோமல் எனன
நடக்கிறேது? எப்படி நடக்கிறேது? நம்
கண்முனபயோகயவெ நமது யரயோமயோனயர் ஜகயோல்லப்
படுவெது அவெமயோனம்! அக்கிரமம்!
அயயயோக்கியத்தனம்!

ரூ·பியயயோ: நமது ஐம்ஜபரும் கப்பல்கள்
துமறேமுகத்தில் தகர்க்கப் பட்டன! கப்பலுக்கயோன
எண்மணக் கலனகமள ஏந்திச் ஜசனறே
கட்டுமரமும் எரிக்கப் பட்டது! எகிப்தியர் பமட
யமற்குத் துமறேமுகத்மதக் மகப்பற்றி விட்டது
உண்மம! அவெர்கள் மவெத்த தீ வெளர்ந்யதயோங்கி
வெருகிறேது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சீற்றேமுடன, கவெசத்மத
சரிஜசய்து ஜகயோண்டு] அப்படியயோனயோல் கிழக்குத்
துமறேமுகம் யயோர் மகயில் உள்ளது? கலங்கமர
விளக்கம் யயோர் மகயில் உள்ளது, ரூ·பியயயோ?
ரூ·பியயயோ: [யகயோபத்துடன] சீஸர்! நீங்கயள
களத்துக்கு வெந்து கட்டமள யிடுங்கள்! ஐந்து
நிமிடத்தில் எனனயோல் பமட திரட்டித் தயோக்க

முடியயோது! கிளியயயோபயோத்ரயோவின பட்டம் சூட்டு
விழயோவுக்கு நீங்கள் ஒத்திமக பயோர்த்து வெருகிறீர்,
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோமவெ எகிப்தியர்
அபகரிக்கும் யபயோது! நயோம் விழித்ஜதழயோ
விட்டயோல், நம்மமயும் சிமறேப் படுத்திக் ஜகயோனறு
விடுவெர் டயோலமியின ஆட்கள்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று நிதயோனமுடன] எகிப்த்
யரயோமயோபுரியின ஆக்கிரமிப்பு நயோடு! ஜெஜூலியஸ
சீஸர் உள்ள வெமர அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
ஒருயபயோதும் அவெரது மகயிக்கு மீளயோது,
ரூஃபியயயோ!
[அப்யபயோது தியயயோயடயோடஸ அலறிக் ஜகயோண்டு
ஒருபுறேம் நுமழகிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோ
தீஜயரிப்புகமளப் பற்றிக் யகள்விப்பட்ட பினபு
ஆத்திரப் பட்டு மயோளிமகக்குள் நுமழகிறேயோள்]

தியயயோயடயோடஸ: [பயங்கரக் குரலுடன] எகிப்திய
மயோந்தர்கயோள்! நமது நகரம் நரக மயோகுது!
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோக் கடற்கமர எங்ஜகங்கு
யநயோக்கினும் தீ மயம்! நமது உனனத நூலகம்
ஜவெந்து சயோம்பலயோகுது! நமது எகிப்த் நயோகரீகம்
மயோயுது! நமது கலயோச்சயோரம் எரிந்து யபயோகுது!
[எல்லயோரும் மயோளிமக ஜெனனல் வெழியயோகத்
தூரத்தில் தீ மண்டலங்கமளக் கயோண்கிறேயோர்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக, ஜகயோதிப்புடன]
கயோட்டுமிரயோண்டியர், யரயோமயோனயர்! நூலகத்தில்
எப்படித் தீ மவெக்கலயோம்? அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
நூலகம் வெரலயோற்றுக் களஞ்சியம்! உலகின முதல்
நூலகம் எரியுது! வெயோன சயோஸதிரம், கணித
சயோஸதிரம், அண்ட யகயோள்களின நகர்ச்சி
விளக்கம், கட்டடக் கமலகள், பிரமிட்களின
அமமப்பு அமனத்தும் எரிந்து புமகயயோய்ப்

யபயோகினறேன! வெரலயோற்றுப் புகழ் ஜபற்றே எங்கள்
நூலகம் கருஞ் சயோம்பலயோகுது! பிளயோயடயோவின
உமரயயோடல் நூல் ஜவெந்து யபயோகுது!
அரிஸடயோடலின பமடப்புகள் கரும் புமகயயோய்
யபயோகுது! அஜலக்ஸயோண்டரின இந்தியப்
பமடஜயடுப்பு வெரலயோறுகள் கரிந்த
சயோம்பலயோகினறேன! கியரக்க, ·பயோயரயோ வெரலயோறுகள்,
கயோவியங்கள், ஹீப்ரூ பமடப்புகள் அமனத்தும்
நயோசமயோகினறேன! கயோட்டுமிரயோண்டித்தனம் சீஸயர!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று கனயவெயோடும்,
சீற்றேத்யதயோடும்] வெருந்துகியறேன, கிளியயயோபயோத்ரயோ!
நூலகத்துக்கு யயோரும் திட்டமிட்டுத் தீ மவெக்க
வில்மல! டயோலமியின படகுகளில் மவெத்த தீ
கயோற்றேடித்தயோல் நூலகத்தில், தயோவிப் பற்றி யிருக்க
யவெண்டும், எனபது எனது யூகம்!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: வெருந்துகியறேன எனறு ஜவெறும்
வெயோய் வெயோர்த்மத யபயோதயோது! நூலகம் திரும்பவும்
மீளுமயோ? எப்படி அமத மீண்டும் உருவெயோக்குவெது?
முதலில் தீமய அமணக்க யயோரும் யபயோக
வில்மல!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று குற்றே உணர்வுடன]
டயோலமியின பமடயினர் எமது கப்பல் மீது
முதலில் இட்ட தீ! யரயோமயோனயர் யயோரும் அந்தப்
யபயோமர ஆரம்பிக்க வில்மல! டயோலமியின
ஆட்கள் யரயோமயோனயமரக் ஜகயோல்லத்
ஜதயோடங்கினர். பிறேகு எனன நடக்கும், யபயோமரத்
தவிர? யரயோமயோனயரும் ஜவெடிப்புக் குண்டுகமள
எகிப்தியர் கப்பல்கள் மீது வீசினர்! அந்தத்
தீமயக் கயோற்று தூக்கிச் ஜசனறு தவெறேயோக
நூலகத்தில் விட்டுவிட்டது!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன] நூலகத்தின
ஜபயர் முனனயோல் கயோட்டப் பட்டுள்ளது. அமதப்
பயோர்க்கயோமல், அதன அருயக எப்படி
ஜவெடிகுண்மட வீசலயோம்!
கயோட்டுமிரயோண்டிகள்தயோன சிந்தமன யில்லயோமல்,
கண்ணயோல் பயோரயோமல் இப்படிச் ஜசய்வெயோர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [தன பமடயயோட்கமள
ஜவெளியய யபயோகச் ஜசயோல்லி, அவெர்கள் ஜசனறே
பிறேகு, ஜபருங் யகயோபத்துடன] வெயோமய மூடு!
யரயோமயோனயமரக் கயோட்டுமிரயோண்டிகள் எனறு
எப்படி நீ திட்டலயோம்? ஒழுக்கமுள்ள
யரயோமயோனயப் பமடக்கு நிகரயோக எப்பமடயும்
கிமடயயோது! நயோகரீக மற்றேவெர் எகிப்தியர்தயோன!
யரயோமயோனயர் அல்லர்! நயோன ஜெஜூலியஸ சீஸர்!
யரயோமயோனயர் தமலவெனயோய்ப் யபயோற்றுப்
படுபவென!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: நயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ!
எகிப்தியர் வெணங்கும் மகயோரயோணி! ஐஸிஸ [1*]
கடவுளயோக வெணங்கப் படுபவெள் நயோன! ·பயோயரயோ
மனனர் நயோகரீகம் மூவெயோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முனயன உதயமயோனது! எங்கள் நயோகரீகம் எப்படிப்
பட்டஜதனறு யநரயோகப் பயோர்க்க யவெண்டுமயோ?
அயதயோ அங்குள்ள எங்கள் பிரமிட் யகயோபுரத்தில்
புமதத்து மவெத்துள்ள களஞ்சியங்கமளப்
பயோருங்கள்! அயதயோ அங்கு படுத்துள்ள மனதத்
தமலச் சிங்கத்மதப் பயோருங்கள்! ஈரயோயிரம்
ஆண்டுக்கு முன விருத்தியயோன எங்கள் கட்டடக்
கமலக்கு நிகரயோக எந்த நயோட்டில் உள்ளது?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கிளியயயோபயோத்ரயோ! அமவெ
எல்லயோம் புரயோணக் கமதகள்! நீங்கள் இப்யபயோது
எங்கள் அடிமம! எகிப்த் நயோடு யரயோமுக்குக் கீழ்
உள்ளது! நீ எப்யபயோது எகிப்தின அரசி ஆவெயோய்

எனபது என மகயில் உள்ளது! நீ எகிப்தின
யதவெமத ஐஸிஸதயோன! ஆனயோல் நீ ஜவெறும் ஓர்
அழகுப் பதுமம! உனமன அரசியயோக எனமறேக்கு
நயோன ஆசனத்தில் ஏற்றுயவெயனயோ அனறுதயோன நீ
எகிப்தின ரயோணி! அதுவெமர நீ ஜவெறும் கவெர்ச்சி
மயோதுதயோன! கயோட்டுமிரயோண்டி எனறு எங்கமளத்
திட்டியதற்கு நீ மனனப்புக் யகட்க யவெண்டும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: சீஸயர! அது மட்டும் நடக்கயோது!
ஐஸிஸ கடவுளயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ யயோரிடமும்
மனனப்புக் யகட்க மட்டயோள்! எகிப்தியர் நயோகரீக
மற்றேவெர் எனறு அறிவில்லயோமல் ஏளனப்
படுத்திய நீங்கள்தயோன எனனடம் மனனப்புக்
யகட்க யவெண்டும். அதுவெமர உங்கள் முகத்தில்
நயோன விழிக்கப் யபயோவெதில்மல! நயோன
யபயோகியறேன!

[கிளியயயோபயோத்ரயோ யகயோபத்துடன
ஜவெளியயறுகிறேயோள். சீஸர் பரிதயோபமயோய் விழித்துக்
ஜகயோண்டு நிற்கிறேயோர்]
[1*] ISIS – Egyptian Goddess
*********************

அங்கம் -2 பயோகம் -14
“கயோதல் சம்பந்தப்பட்ட வெமரயில்
பயோலுணர்ச்சிகமளப் ஜபயோய்யயோக எண்ணுவெமதப்
நயோஜனயோரு மனதப் பயோபமயோகக் கருதுகியறேன.
அயத சமயத்தில் கயோதல் முழுதயோயினறிப்
பினனமயோக உள்ள யபயோது ஏற்படும்
உணர்ச்சிகமள யபயோலித்தனமயோனத் தவெஜறேனறு
நயோன மதிப்பீடு ஜசய்கியறேன. நயோன நம்புவெமதயய
ஜசயோல்கியறேன: கயோதலுற்றே யபயோது ஒருவெமர
ஒருவெர் முடிந்தவெமர முழுமமயயோக யநசிக்க
யவெண்டும். அல்லயோவிட்டயோல் எனன யநர்ந்தயோலும்
சரி, ஒருவெர் முழுக் கற்புடன தனமமயயோக வெயோழ
யவெண்டும்.”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]

“இமறேவெயோ! எப்யபயோதும் நயோன சயோதிக்கக்
கூடுவெமத விட மிமகயயோக யவெட்மக
ஜகயோள்வெமதயய எனக்கு அளித்திடு.”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ [1474-1564]
“ஒரு நயோமளப் ஜபயோழுதில் கடிது உமழத்துக்
கயோலத்மதச் ஜசலவெழித்த பிறேகு அனறிரவில்
ஆழ்ந்த சுகமயோன தூக்கம் வெருவெமதப் யபயோல்,
நனஜனறியுடன வெயோழ்ந்த வெயோழ்க்மக
மகிழ்ச்சியயோன மரணத்மத அளிக்கிறேது!”
லியயோனயோர்யடயோ டவினஸி [1452-1519]
“என எகிப்து நயோயட! நனகு அறிவெயோய் நீ!
நின திமசதிருப்பிப் பினதட்டுடன கயிற்றேயோல்

பிமணக்கப் பட்டு துள்ள ஜதன இதயம் !
பிறேகு நீதயோன இழுத்துச் ஜசல்ல யவெண்டும்!”
[கிளியயயோபயோத்ரயோ]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

ஜெஜூலியஸ சீஸர், ஜமய்க்கயோப்பயோளி,
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய அகற்றி விட்டுத்
தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க சீஸமர
யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர் கிளியயயோபத்ரயோவின
அறிமவெயும், திறேமமமயயும் ஜமச்சி அவெமள
ரயோணியயோக்க ஒப்புக் ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின
பமகவெனும், மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித்
தளபதி பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்
இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.
டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்

வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்
தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர். சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்வெமத நிறுத்தி கிளியயயோபயோத்ரயோ
அவெமரத் தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கி ஆண்மகவு
ஜபற்றுத் தருவெயோய் உறுதி அளித்து மகிழ்ச்சி
ஊட்டுகிறேயோள். ஜவெளியய டயோலமியின பமடவீரர்
யரயோமயோனயமரத் தயோக்கி, அவெரது கப்பல்களுக்குத்
தீமவெக்கிறேயோர்! முடிவில் அஜலக்ஸயோண்டரியயோ
நூலகம் எரிகிறேது!

தியயயோயடயோடஸ: [சீஸமரக் கூர்ந்து யநயோக்கி]
உலகப் புகழ் ஜபற்றே எங்கள் ஜபரு நூலகம்
தீப்பற்றிக் கரியயோகக் கயோரணமயோனீர்! உலக
வெரலயோற்மறே உருவெயோக்கும் மயோவீரர் நீங்கள் பூர்வீக

வெரலயோற்மறே அழிப்பதில் பூரண விருப்பமயோ?
எரிந்து யபயோன நூல்கமளப் புதிதயோகப் ஜபற்றுத்
தர யவெண்டும். அல்லது நீங்கள் நட்ட ஈடு தர
யவெண்டும் எங்களுக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று சீற்றேமுடன]
யரயோமயோனயக் கப்பலில் தீமவெத்தது யயோர்?
எகிப்தியப் பமடகள்! கலகம் உண்டயோக்கி நூலகத்
தீமய அமணக்க முயலும் யரயோமயோனயப்
பமடகமளத் தடுப்பது யயோர்? உங்கள் பரம்பமர!
ஜதயோட்டில் பிள்மளமயக் கிள்ளி விட்டு,
தயோலயோட்ட தயோமயத் யதடுகிறீரயோ? உனனத
நூலகத்தின மதிப்மப அறியயோதவெர் உங்கள் மூட
மக்கள்! அறிவு ஜகட்டதனமயோய் யரயோமயோனயர் மீது
பழி சுமத்த யவெண்டயோம்! உமது அறிவும் பழுதயோகி
விட்டது. ஏனப்படிச் சும்மயோ நினறு ஜகயோண்டு
எனனுடன வெயோதயோடிக் ஜகயோண்டிருக்கிறீர்?

ஜமய்யயோகயவெ நூலகத்மதக் கயோக்க விரும்பினயோல்,
ஜவெளியய யபயோய் தீமய அமணப்பீர்!
[தியயயோயடயோடஸ பக்கத்தில் நிற்கும்
யபயோதினமஸப் பயோர்த்தவெண்ணம் விமரந்து
ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
யபயோதினஸ: தியயயோயடயோடஸ, நயோன யபயோக
முடியயோது உனனுடன! நயோஜனயோரு வீட்டுக் மகதி
இங்யக! ஜவெளியய எங்கும் உனமனப் யபயோல்
நடமயோட முடியயோது நயோன!
தியயயோயடயோடஸ: [நடந்து ஜகயோண்யட] எனன நீ
ஒரு மகதியயோ? நூலகத்மத எனனயோல்
முடிந்தவெமரக் கயோக்க யவெண்டும்! [யபயோகிறேயோர்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யபயோதினஸ நீதயோன ஜசயோல்ல
யவெண்டும், உலக வெரலயோறுகள் எரிந்தழியும் இந்த
யநரத்தில்! தியயயோயடயோடஸ மூலம் ஜசய்தி

அனுப்பு, இனயமலும் யரயோமயோனயமரக் ஜகயோல்ல
யவெண்டயோ ஜமனறு! என ஜநஞ்சம் ஜகயோதிக்கிறேது!
யபயோரிடயோமல் வெயோளயோ நிற்கும் யரயோமயோனயமரக்
ஜகயோல்லத் துணியயோதீர்! உமது உயிமரக்
கயோப்பயோற்றிக் ஜகயோள்ளவெயோவெது, எமது
பமடயினமரக் கயோப்பயோற்றுவீரயோ?
யபயோதினஸ: [யகயோபமயோக] உமது பமடயினர் உயிர்
உமது மகயில் உள்ளது! அவெமரக் கப்பலில்
ஏற்றி வெந்தவென நயோனல்மல! ஆனயோல் எமது
உயிமரப் யபயோக்கத் துணிந்தயோல், அதற்குப்
பதிலயோக நீவீர் ஜபருமிழப்மப ஏற்க யவெண்டிய
திருக்கும்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சினத்துடன] டயோலமியும், நீயும்
அக்கிலஸ மூலமயோக ஆயுதமற்றே என மருமகன,
யரயோமயோனய மயோவீரன, பயோம்ப்பியின தமலமய
ஜவெட்டிய பயங்கர வெயோதிகள்! உங்கள்

குற்றேத்துக்குத் தக்க தண்டமன கிமடக்கும்!
அதில் ஐயமில்மல! நீவீர் நிரபரயோதி எனறு
நிரூபிக்கப்படும் வெமரயில் முதல்தரக்
ஜகயோமலயயோளியயோகத்தயோன எண்ணப்படுவீர்!
ரூஃபியயயோ: [அவெசரமயோய்க் குறுக்கிட்டு] ஜஜெனரல்
சீஸர்! உங்கள் வெருமக யதமவெப் படுகிறேது!
உங்கள் முடிவு யவெண்டப் படுகிறேது!
[துமறேமுகம் வெழியய எட்டிப் பயோர்த்து, பமட
வீரனடம்] கிழக்கில் நிற்கும் சிறிய படகுகமள
ஜவெளியயற்று! நீண்ட படகுகமள எனன ஜசய்ய
யவெண்டுஜமனறு ஆமணயிடச் சீஸர் வெருவெதயோகச்
ஜசயோல்! [சீஸமரப் பயோர்த்து] எங்யக அந்த எகிப்திய
பயங்கர வெயோதிகமள? ஜகயோமலகயோரர் அவெர்கள்!
அவெர் மீது உங்களுக்குப் பரிவு மிகுந்து விட்டதயோ?
அவெருக்கு விடுதமல அளித்து விட்டீர்களயோ?

பயோம்ப்பிமயக் ஜகயோனறே அந்த பயோதகமரச் சும்மயோ
விடலயோமயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ரூஃபியயயோ! நூலகத் தீமய
அமணக்க தியயயோயடயோடமஸ அனுப்பி
யுள்யளன! உலக வெரலயோறுகமள, கயோவியங்கமளப்
பயோதுகயோக்க யவெண்டும். யபயோதினஸ சிமறேக்
மகதியயோக மவெக்கப் பட்டிருக்கிறேயோன! நிமனவில்
மவெத்துக் ஜகயோள் ரூ·பியயயோ! எத்தமன
எகிப்தியமன நயோம் சிமறேப் படுத்தி
மவெத்திருக்கியறேயோம்! அயத சமயத்தில் ஒவ்யவெயோர்
எகிப்தியனுக்கும், இரட்மட யரயோமயோனயக்
கயோவெலமரச் சிமறேப்படுத்தி மவெத்துள்யளயோம்,
பயோதுகயோக்க.
ரூஃபியயயோ: சீஸர்! உங்கள் கசப்பயோன சுமவெப்
யபச்சில் ஏயதயோ ஒரு குள்ள நரித்தனம் ஜதரிகிறேது
எனக்கு! எகிப்தியர் மீது ஏன உங்களுக்கு

அத்தமன பரிவு? [பலகணி யநயோக்கிச் ஜசனறு
ஜவெளியய எட்டிப் பயோர்த்து] ஜசயோல், எனன
நடக்கிறேது துமறேமுகத்தில்?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [அங்குமிங்கும் பயோர்த்து]
எனன? பிரிட்டயோனஸ தூங்கி விட்டயோனயோ? எனது
கவெசத்மதக் ஜகயோண்டுவெர ஏற்பயோடு ஜசய்யதன. ..
பிரிட்டயோனஸ! எங்யக யபயோய் விட்டயோய்?
கவெசத்மதக் ஜகயோண்டுவெயோ! கயோத்துக்
ஜகயோண்டிருக்கியறேன. … யயோரங்யக வெருவெது?
[அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜவெளியிலிருந்து
சீஸரின வெயோள், தமல ஜகல்ஜமட்மட
பிரிட்டயோனஸிட மிருந்து பறித்துக் ஜகயோண்டு,
ஆங்கயோரமயோக உள்யள நுமழகிறேயோள். அவெமளப்
பினபற்றி பிரிட்டயோனஸ ஜதயோடர்கிறேயோன.
சீஸருக்கு இடப்புறேம் கிளியயயோபயோத்ரயோவும்,
வெலப்புறேம் பிரிட்டயோனஸ¤ம் நிற்கிறேயோர்கள்.]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆர்வெமுடன] யரயோமன
ஜகல்ஜமட்மடப் பயோர்க்கயவெ ஜவெகு அழகு!
அதில் ஆண்மம ஜதரிகிறேது! ஆண்மமயின
வெல்லமம ஜதரிகிறேது. ஆண்மமயின அதிகயோரம்
ஜதரிகிறேது. அமதத் தமலயில் மவெத்தயோல்
ஆடவெரின உயரம் கூடுகிறேது! முக லட்சணம்
பரயோக்கிரமத்மதக் கயோட்டுகிறேது! உங்களின
ஆண்மமத் யதயோனறேத்மதப் பனமடங்கு
அதிகரிக்கிறேது! எடுப்பயோன உங்கள் முகத்மதப்
பயோர்த்தயோல், பமகவெரின ஜதயோமடகள் நடுங்கும்!
வெயிற்றுக் குடல் ஜவெளியய வெந்திடும்!
ஆடவெருக்கு அப்படி ஓர் அதிகயோரக் ஜகல்ஜமட்
உள்ளது யபயோல, ஜபண்டிருக்கு ஏன ஜசய்யப்
படவில்மல? எனக்ஜகயோனறு அதுயபயோல்
யவெண்டும்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] எங்கள்
யரயோமயோனயப் பமடயில் ஜபண் வெயோசயம
அடிப்பதில்மல! மருத்துவெக் குழுவில் கூட
ஜபண்டிர் எவெரும் கிமடயயோது! யபயோர்ப்பமடயில்
ஜபண்டிருக்கு யயோம் யவெமல தர மயோட்யடயோம்!
வீட்டுப் யபயோரில் பங்ஜகடுப்பவெர் எமது
ஜபண்டிர்! ஜவெளிப் யபயோரில் பங்ஜகடுப்பவெர்
ஆடவெர்! வீட்டுப் யபயோரில் ஜபண்மண ஆடவெர்
ஜவெல்ல முடியயோது! ஜவெளிப் யபயோரில் ஜபண்டிர்
எம்மம மிஞ்ச முடியயோது! வீரயோங்கமன உனக்கு
ஓர் ஜகல்ஜமட் யதமவெதயோன! தயயோர் ஜசய்து
அனுப்பச் ஜசயோல்கியறேன. உனமனப் யபயோல் ஒரு
வீரப் ஜபண்மண யரயோமில் எங்கும் கயோண
முடியயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] ஆடவெர்
நீங்கள் வீட்டில் ஜபண்டிமர ஆரயோதித்துக்

ஜகயோண்டு, அரவெமணத்துக் ஜகயோண்டு,
அலங்கயோரப் ஜபயோம்மமகளயோய் நடத்திக் ஜகயோண்டு
வெருகிறீர்! எனமனப் யபயோல் ஜபண்டிர்
யரயோமிலில்மல எனறு கூறி மூடி மமறேக்கயோதீர்!
மகயில் வெயோமளக் ஜகயோடுத்து, கவெசத்மத மயோர்பில்
கட்டி, குதிமரயில் ஏறே வெயோய்ப்மபக் ஜகயோடுத்தயோல்
எனமனப் யபயோனறே ஜபண் ஏன உருவெயோக
மயோட்டயோள்?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அது உண்மமதயோன!
யரயோமயோனயப் ஜபண்டிர் உன வீரக் கண்கமளப்
பயோர்த்தவுடயன பக்கத்தில் வெயோள் உள்ளதயோ
ஜவெனறு அவெரது மககள் யதட ஆரம்பித்து
விடும்! நயோன யரயோமுக்குப் யபயோகும் யபயோது நீ
அவெசியம் எனனுடன வெயோ! உனமன

யரயோமயோபுரியின பிரதயோன வீதிகளில் அமழத்துச்
ஜசல்கியறேன! யயோவெரும் வெயோழ்த்தி வெரயவெற்பயோர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பூரிப்புடன அருகி சீஸர்
யதயோமளப் பற்றிக் ஜகயோண்டு] என வெயிற்றில்
வெளரும் உங்கள் ஆண்மகவு பிறேந்து நடக்க
ஆரம்பித்ததும் யரயோமயோபுரிக்கு வெருகியறேன!
நிச்சயம் வெருகியறேன! யரயோமயோபுரியின வெருங்கயோல
வெயோரிசு மனனனயோன உங்கள் புதல்வெமன, என
கரத்தில் பற்றிக் ஜகயோண்டு வெருகியறேன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மகிழ்ச்சியுடன
கிளியயயோபயோட்ரயோமவெத் தழுவி] ஆனந்தம்
அமடகியறேன, கிளியயயோபயோத்ரயோ! நீ தயோயயோ? என
மகவுக்கு அனமனயயோ? மிக்க மகிழ்ச்சி
அமடகியறேன….. ஆனயோல் அது எப்படி
ஆண்மகவு எனறு அப்படி உறுதியயோகச்
ஜசயோல்கிறேயோய்?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸரின பிடியிலிருந்து ஜமல்ல
விடுவித்துக் ஜகயோண்டு] எங்கள் அரண்மமன
யஜெயோதிட நிபுணர் மூவெரும் கூறினயோர், எனக்குப்
பிறேக்கப் யபயோவெது ஆண் மகஜவெனறு! அமத நயோன
நம்புகியறேன! அவெர் வெயோன சயோஸதிரம் அறிந்தவெர்.
அஜலக்ஸயோண்டர் இந்தியயோமவெப் பமட
ஜயடுத்து மீண்ட சமயத்தில், அங்கிருந்த வெயோன
சயோஸதிர வெல்லுநர் மூலம் கியரக்க ஞயோனகள்
அறிந்த கமல. வெயோமழயடி வெயோமழயயோக அந்த
வெயோன சயோஸதிரக் கமல எகிப்திலும் பரவி
வெளர்ச்சி ஜபற்றேது. [கனவுடன] சீஸர்! சீஸர்!
சீஸர்! நயோன பிறேந்ததின உனனத பலமனப்
ஜபறுகியறேன. நிச்சயம், நமது முதல் குழந்மத
ஆண்மகவு! அந்த எதிர்பயோர்ப்பில் சிறியதனும்
ஐயமில்மல எனக்கு! அந்த ஆண்மகவு உங்கள்
வெயோரிசு! யரயோமயோபுரியின எதிர்கயோல யவெந்தர்

யவெந்தன! எகிப்த் நயோட்டின வெருங்கயோல
மயோமனனன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆனந்தக் கண்ணீர் ஜசயோரிய]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! என கனமவெ நிஜெமயோக்கியவெள்
நீ! எனது மமனவி கல்பூர்ணியயோ ஜபறே முடியயோத
ஆண்மகமவெ எனக்கு ஈடிமண யில்லயோத
அற்புதப் பரிசயோக அளிக்கப் யபயோகிறேயோய்!
அரசனயோக ஏற்றுக் ஜகயோள்ளயோ விட்டயோலும்,
பிரதயோன பிள்மளச் ஜசல்வெமயோய், யரயோமயோபுரியும்
என குமரமன வெரயவெற்கும்! நிச்சயம்
வெரயவெற்கும்! எனக்குக் கிமடக்கும் மதிப்பு என
எகிப்திய மகனுக்கும் கிமடக்கும்!
[கிளியயயோபயோத்ரயோ சீஸர் மயோர்பில் சயோய்ந்து
ஜகயோள்கிறேயோள்]
++++++++++++++++++++

அங்கம் -2 பயோகம் -15
“எவெஜனயோருவென உனனதக் களிப்பிமன
கவிமதயின உணர்வுகளிலிருந்து கவெர்ச்சி
ஜசய்கினறேயோயனயோ, அவெயன உண்மமயயோன
கவிஞனயோகக் கருதப் படுகிறேயோன, ஒருவெரிக்
கவிமத எழயோதயோ விட்டயோலும் கூட!”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]
ஒவ்ஜவெயோரு பளிங்குப் பயோமறேத் துண்டிலும்
எனக்கு யநர் எதிரயோகத் யதயோனறும் வெடிவெம் ஒனறு
உருவெயோகி முழுமமயுடன நடமயோடுவெமதக்
கயோண்கியறேன. ஜவெளிச்சுவெமர உமடத்துச்
சிமறேயினல் அமடபட்டிருக்கும் அந்த
வெடிவெத்மத ஜவெளியயற்றே, என மனக்கண் கண்டு

துடிப்பது யபயோல் மற்றேவெரும் கயோணும்படிச்
ஜசய்வெயத எனது பமடப்புப் பணியயோகும்.
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ [1474-1564]
இயற்மக பமடத்துள்ளமதப் யபயோனறு
எளிமமயயோக, நளினமயோக, யநரிமடயயோக எதிலும்
ஒனறு குமறேயயோமலும், ஒனறு கூடயோமலும், கூரிய
அறிவுள்ள மனதன ஒருயபயோதும் ஆக்க முடியயோது!
லியயோனயோர்யடயோ டவினஸி [1452-1519]
எடுத்து வெயோ எனது அங்கிமய!
சூட்டி விடு எனது கிரீடத்மத!
ஜதய்வீக யவெட்மக எழுகிறேது எனனுள்!
என உதடுகமள நமனக்கயோ தினயமல்,
எகிப்தின இனய திரயோட்மசப் பழரசம்!

அயதயோ! அயதயோ! அருமம ஐரயோஸ, சீக்கிரம்! …
விமட ஜபறுகியறேன, நீண்ட விடுமுமறேக்கு! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எகிப்த் மனனர்
அரண்மமன. ·பயோயரயோ மனனர் வெரலயோற்று
ஓவியங்கள் உயர்ந்த சுவெர்கமள
அலங்கரிக்கினறேன. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

ஜெஜூலியஸ சீஸர், ஜமய்க்கயோப்பயோளி,
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடியர். யரயோமனயக் கயோவெலர்.
அரசியயோக அலங்கரிக்கப் பட்டு, ரயோஜெ கிரீடத்மத
அணிந்து கம்பீரமயோக ஆசனத்தில்
அமர்ந்திருக்கிறேயோள். அருகில் உள்ள ஆசனத்தில்
சீஸர் ரயோணுவெத் தளபதி உடுப்பணிந்து
அவெளுடன யபசிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
[கிளியயயோபயோத்ரயோ, டயோலமிமய அகற்றி விட்டுத்
தனமன எகிப்துக்கு ரயோணியயோக்க சீஸமர
யவெண்டுகிறேயோள். சீஸர் கிளியயயோபத்ரயோவின
அறிமவெயும், திறேமமமயயும் ஜமச்சி அவெமள
ரயோணியயோக்க ஒப்புக் ஜகயோள்கிறேயோர். சீஸரின
பமகவெனும், மருமகனுமயோகிய யரயோமயோபுரித்
தளபதி பயோம்ப்பிமய டயோலமியின பமடயினர்

இரகசியமயோகக் ஜகயோனறேமத அறிந்து சீஸர்
யவெதமனப் பட்டுக் யகயோபம் அமடகிறேயோர்.
டயோலமியும் அவெரது ஆயலயோசகரும் அதற்குத்
தண்டமன அமடகிறேயோர். மனம் மகிழ்ந்து,
கிளியயயோபயோத்ரயோ தன உடற் கவெர்ச்சியயோல்
வெசீகரிக்மகயில் சீஸர் கயோக்கயோவெலிப்பு யநயோயயோல்
தயோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன தமரயில் விழுகிறேயோர்.
மருத்துவெர் பணிக்குப் பிறேகு சீஸர் படுக்மகயில்
புத்துயிர் ஜபற்று எழுந்து அமர்கிறேயோர். சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்வெமத நிறுத்தி கிளியயயோபயோத்ரயோ
அவெமரத் தன கவெர்ச்சியயோல் மயக்கி ஆண்மகவு
ஜபற்றுத் தருவெயோய் உறுதி அளித்து மகிழ்ச்சி
ஊட்டுகிறேயோள். ஜவெளியய டயோலமியின பமடவீரர்
யரயோமயோனயமரத் தயோக்கி, அவெரது கப்பல்களுக்குத்
தீமவெக்கிறேயோர்! முடிவில் அஜலக்ஸயோண்டரியயோ
நூலகம் எரிந்து, கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யகயோபத்மதத் தூண்டி விடுகிறேது. டயோலமியும்,

அவெனது யபயோர் அதிகயோரிகளும் ஜகயோல்லப் பட்ட
பிறேகு சீஸரின பயோதுகயோப்புடன, கிளியயயோபயோத்ரயோ
எகிப்தின ஏக யபயோக அரசியயோய் முடிசூட்டிக்
ஜகயோள்கிறேயோள்.]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெலது
மகமயப் பற்றி முத்தமிட்டு] கண்மணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனது முடிசூட்டு விழயோ
சிறேப்பயோக முடிந்தது. நீ எகிப்தின ஏகயோந்த,
இமணயற்றே அரசி! உனக்குப் யபயோட்டியயோன உன
தமனயன டயோலமி மநல் நதியில் மூழ்கிப்
யபயோனயோன! எதிரிகள் உனக்கில்மல இப்யபயோது!
உனமன அரசியயோக்க யவெண்டும் எனறே எனது
ஜபயோறுப்பு முடிந்தது. யரயோம சயோம்ரயோஜியத்துக்கு
எகிப்து நயோடு அடிமம நயோடயோயினும், ஆண்
வெயோரிமச எனக்கு அளிக்கப் யபயோகும் நீ ஓர்
அடிமம அரசி யில்மல! ஜெஜூலியஸ சீஸரின

மமனவி மதிப்மபப் ஜபற்றேவெள் நீ! ஆம் எனது
இரண்டயோம் மமனவி நீ! கூடிய சீக்கிரம்
யரயோமுக்குப் யபயோகும் நயோன உனமனயும் கூட்டிச்
ஜசல்யவென! எனக்குக் கிமடக்கும் மதிப்பும்,
சமூக உயர்வு நிமலயும் உனக்கும் கிமடக்கும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [முக மலர்ச்சியுடன]
மயோண்புமிகு சீஸர் அவெர்கயள!
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கனமவெ நிமறேயவெற்றினீர்!
எகிப்தின வெரலயோற்மறே மயோற்றினீர்! உங்களுக்கு
நயோன எனஜறேனறும் கடமமப் பட்டவெள்! உங்கள்
எல்மலயற்றே அனபுக்கும், ஆதரவுக்கும் கட்டுப்
பட்டவெள்! ·பயோயரயோ மனனர்களின ரயோஜெ
பரம்பமரத் தகுதி எனக்குக் கிமடக்க
வெயோய்ப்பளித்து, வெல்லமம அளித்து, பக்கத்தில்
பயோதுகயோப்பு அரணயோக நிற்பவெர். ஒப்பற்றே சீஸமர,
எனக்கு உயிரளித்த சீஸமர, ஆட்சி உரிமம தந்த

சீஸமர, எனமன ரயோணியயோய் உயர்த்திய சீஸமர
எனனுயிர் நீங்கும் வெமர மறேக்க மயோட்யடன!
உங்கமள என உடமம ஆக்கி, என உறேவெயோளி
ஆக்கி, என ஆண்மகவுக்குத் தந்மத எனனும்
ஜவெகுமதி அளிக்கியறேன என மகமயோறேயோக!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கிளியயயோபயோத்ரயோ யதயோள்கமளப்
பற்றிக் ஜகயோண்டு கனவுடன] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
உனமனப் யபயோனறே அறிவும், வீரமும் ஜகயோண்ட
ஜபண்மண நயோன எங்கும் கண்டதில்மல!
உனமனப் யபயோனறே எழில் மிக்க மங்மகமய
நயோன எங்கும் சந்தித்த தில்மல! ஜநஞ்சு
உறுதியும், எடுப்பயோன நமடயும், மிடுக்கயோன
ஜசயோல்லும், நயோக்கில் நளினமும் ஜபற்றே
நங்மகமய என கண்கள் எங்கும் கண்ட தில்மல!
[கிளியயயோபயோத்ரயோ சீஸமரப் பயோசமுடன
அமணத்துக் ஜகயோள்கிறேயோள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸமர ஊனறி யநயோக்கி]
உங்கள் மயோர்பு பரந்தது; அமத விட உங்கள்
மனம் விரிந்தது! அந்த எ·கு மனத்மத நயோன பற்றே
முடிந்தது எனக்குப் பூரிப்பளிக்கிறேது. உங்கள்
யதயோள் உயர்ந்தது; அமத விட உங்கள் உள்ளம்
உனனத மயோனது! அந்த உள்ளத்தில் நயோன
குடியயறியது எனக்குக் குளிர்ச்சி அளிக்கிறேது! ..
ஆனயோல் உங்கள் யரயோமயோனப் யபயோர்த் தளபதிகள்
ஜபயோல்லயோதவெர்! எனது முடிசூட்டு விழயோவின
யபயோது விஜெயம் ஜசய்த எல்லயோ மனனர்களும்
மண்டி யிட்டயபயோது, அவெர்கள் மட்டும் நினறு
விழித்துக் ஜகயோண்டு எனமன அவெமயோனப்
படுத்தினர்! எனன அகங்கயோரம் அவெருக்கு?
நீங்கள் கூட மண்டியிட்டு எனக்கு மதிப்பளித்தீர்;
அது எனக்கு மனம் மகிழ்ச்சி தந்தது! ஆனயோல்,
உங்கள் ஜகயோடிய தளபதிகள் …!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] நயோன
கமடசியில் அவெர்களுக்குக் மகயமசத்து
மண்டியிட மவெத்யதன! யரயோமயோபுரியில் யயோரும்
எவெருக்கும் மண்டியிட்டு மதிப்பளிப்ப தில்மல!
அதுவும் ஒரு ஜபண்ணரசிக்கு ஆடவெர் மண்டி
யிடுவெதில்மல! எங்கள் நயோட்டுக்கு அரசயர
கிமடயயோது! அதுவும் உனமனப் யபயோஜலயோரு
வெயோலிபப் ஜபண் அரசியயோக முடியயோது!
அடுப்பூதும் எமது அணங்குகள் உனமனப்யபயோல்
மகயில் ஜசங்யகயோல் ஏந்திக் கம்பீர நமட
யபயோடுபவெ ரில்மல!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸமரக் கூர்ந்து யநயோக்கி]
யரயோமயோபுரி சயோம்ரயோஜியத்தின சர்வெயோதிகயோரியயோன
நீங்கள், யரயோமின சக்கரவெர்த்தி அல்லவெயோ?
யரயோமயோபுரியின யவெந்தர் யவெந்தன எனறு முடி

சூடத்தயோயன, நீங்கள் சீக்கிரம் யபயோவெதயோக
உள்ளது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று வெருத்தமுடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! யரயோமயோபுரிக்கு நயோன
அதிபதியயோகச் ஜசனறேயோலும், எனமன யவெந்தன
எனறு யரயோமயோனயர் ஏற்றுக் ஜகயோள்ள மயோட்டயோர்.
யரயோமயோபுரியின சக்கரவெர்த்தி யபயோல் யரயோமயோனயர்
எனக்கு மதிப்பளித்தயோலும், எனமன அரசன
எனறு ஒப்புக் ஜகயோள்ள மயோட்டயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று கவெனமயோக] அரசரயோகக்
கருதப் படயோமல், உங்களுக்கு எனன விதமயோன
ஆதிக்கமும், அதிகயோரமும் உள்ளது? நீங்கள்
அரசனல்மல எனறேயோல், நயோட்மட ஆட்சி புரிவெது
யயோர்? நயோட்டுப் பிரச்சமனகமளத் தீர்ப்பது யயோர்?
நயோட்மடப் பமகவெரிடமிருந்து பயோதுகயோப்பது
யயோர்?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கிளியயயோபயோத்ரயோ! எகிப்த்
யரயோமின அடிமம நயோடுகளில் ஒனறு! ஆனயோல்
எகிப்தில் உனக்கிருக்கும் அதிகயோரம், உனமன
விட ஆற்றேல் மிக்க எனக்கு யரயோமில் கிமடக்கயோது!
யரயோமயோதிபதிக்கு ஆயலயோசமன கூறி யரயோமயோ
புரிமய முழுயநரமும் கண்கயோணித்து வெருவெது,
குடியயோட்சி மக்களின பிரதிநிதிகளயோன வெட்டயோரச்
ஜசனட்டர்கள்! ஜசனட்டரின தீர்மயோனயம
குடியயோட்சியின ஜதய்வெ வெயோக்கு! முடியயோட்சியில்
நம்பிக்மக யில்லயோத யரயோமயோபுரியில் நயோயனயோர்
மனனனயோக ஆட்சி ஜசய்ய முடியயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அப்படி யயோனயோல் நீங்கள்
ஜவெறும் ஜபயோம்மம ரயோஜெயோவெயோ? குடியயோட்சி
எனறேயோல் எனன? எனக்குப் புதிரயோக உள்ளது!
புரிய வில்மல, குடியயோட்சி எனறேயோல்! ஜசனட்டர்
குடித்து விட்டு நடத்தும் ஆட்சியயோ? குடித்து

விட்டுக் ஜகயோட்ட மடிக்கும் ஆட்சி எப்படிக்
யகயோமயோளித்தனமயோக இருக்கும்? குடிக்கயோமல்
அறியவெயோடு நடத்தும் ஆட்சியய குழப்பத்மதயும்,
ஜகயோந்தளிப்மபயும் தூண்டும் யபயோது, குடியயோட்சி
மட்டும் எப்படிக் யகயோணத்தனமயோய் இருக்கயோது
எனபமத எனனயோல் கற்பமன ஜசய்ய முடிய
வில்மல!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] குடிக்கும்,
குடியயோட்சிக்கும் எந்தச் சம்பந்தமு மில்மல!
முடியயோட்சி எனபது உனமனப் யபயோனறே ஒரு
மனனன ஆட்சி புரிவெது! அது ஒற்மறே மனதன
ஜசய்வெது! மனனருக்கு ஓரிரு மந்திரிகள்
ஆயலயோசமன கூறே அருகிலிருப்பயோர்.
குடியயோட்சியில் தமலவென எனமனப் யபயோஜலயோரு
யபயோர்த் தளபதி! ஆனயோல் அவென முடிசூடயோ
மனனன! அவெனுக்கு ஆயலயோசமன ஜசயோல்பவெர்

ஓரிருவெர் மட்டும் அல்லர்! நூறு அல்லது அல்லது
இருநூறு ஜசனட்டர்கள். நயோட்டு வெட்டயோரங்களின
அதிபதிகள் அவெர். ஜசனட்டர் மூலமயோகக்
குடியயோட்சியில் நயோட்டின மூமல முடுக்கிலுள்ள
மக்களின பிரச்சமனகள் கவெனக்கப் படுகினறேன.
முடியயோட்சிமயக் கண்கயோணிப்பது இரண்டு
கண்கள் எனறேயோல், குடியயோட்சிமயக் கவெனப்பது
ஆயிரம் கண்கள். தளபதி ஜபயோம்மம அரசன
அல்லன! பிரச்சமனயின தீர்மவெ முடிவு
ஜசய்பவென தளபதி. பிரச்சமனமய எப்படி
அணுகுவெது எனறு திமச கயோட்டுபவென தளபதி.
புரிகிறேதயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று ஜவெறுப்புடன] எனன
இருந்தயோலும் எனக்குள்ள ஆற்றேலும்,
அதிகயோரமும் உங்களுக் கில்மல. உலக
சயோம்ரயோஜியங்கள் எல்லயோம் முடியயோட்சியில்தயோன

உனனதம் அமடந்தன! குடியயோட்சி எமதயும்
சயோதிக்குமயோ எனபது எனக்குத் ஜதரியவில்மல.
அங்யக பல தமலகள் ஒயர சமயத்தில்
எழுவெதயோல் குழப்பம்தயோன உண்டயோகும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அமத ஒப்புக் ஜகயோள்கியறேன.
யரயோமயோபுரி ஆட்சி அரங்கில் இனவெயோரி ஆதிக்கம்
தமலதூக்கி வெருகிறேது! என பமகவென
பயோம்ப்பியின சகயோக்கள் எண்ணிக்மகயில் மிகுதி!
அதயோவெது எனக்கு எதிரிகள் அதிகம். என
ஆமணகள் எதுவும் வெயோசமலத் தயோண்டுமயோ
எனபது ஐயம்தயோன! என ஜகயோள்மககள் எதுவும்
ஏற்றுக் ஜகயோள்ளப்படுமயோ எனபது ஐயம்தயோன!
நீண்ட கயோலம் ஆட்சிப் பீடத்தில் நயோன அதிகயோரம்
ஜசலுத்துயவெனயோ எனபதும் ஐயம்தயோன!
யரயோமயோபுரியில் என ஆமணக்கு மதிப்பில்மல!

என அதிகயோர ஜமல்லயோம் நயோன மகப்பற்றிய
அனனய நயோடுகளில்தயோன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [வெருத்தமுடன] அப்படி
யயோனயோல் உள்ளூரில் ஜபயோம்மம ரயோஜெயோ! ஜவெளி
ஊரில் உண்மம ரயோஜெயோ!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு]
அப்படியய மவெத்துக்ஜகயோள். நயோன யரயோமுக்குச்
சீக்கிரம் புறேப்பட யவெண்டும்! யபயோனயோல்தயோன
எனனமலயய எனக்குத் ஜதரியும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] நயோன
உங்கமளப் பிரிந்து எப்படி அரசயோளுயவென? என
மகன பிறேக்கும் யபயோது, நீங்கள் எனனருகில்
இருக்க யவெண்டும்! யரயோமுக்குப் யபயோன பினபு,
எப்யபயோது எகிப்துக்குத் திரும்புவீர்? நீங்களினறித்
தனமமயில் நயோன வெயோழ முடியயோது.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யரயோம் எனக்கு ஒருயபயோக்குப்
பயோமத! நயோனன எகிப்துக்கு மீள மயோட்யடன!
பயோமல வெனத்தின தீக்கனலில் ஜவெந்து நயோன
பல்லயோண்டுக் கயோலம் பிமழத்திருக்க முடியயோது! நீ
எகிப்மத விட்டு யரயோமுக்கு வெந்துவிடு!
நிரந்தரமயோக வெந்துவிடு! எனயனயோடு நீண்ட கயோலம்
வெயோழலயோம்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] அஜதப்படி
முடியும்? நயோன எகிப்திய ரயோணி! நயோன யரயோமயோபுரி
ரயோணி யில்மல! யரயோமயோபுரிக்கு ஒருமுமறே நயோன
விஜெயம் ஜசய்யலயோம், என மகயவெயோடு! அத்துடன
சரி! நிரந்தரமயோக அங்யக நயோன எப்படித் தங்க
முடியும்? யரயோமில் தங்கிக் ஜகயோண்டு
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒருயபயோதும் எகிப்மத ஆள
முடியயோது! ஆனயோல் அயத சமயம் நயோன

உங்கமளப் பிரிந்து ஒருயபயோதும் தனயயோக வெயோழ
முடியயோது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஜவெறுப்புடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அது உன பிரச்சமன! அமத
எனனயோல் தீர்க்க முடியயோது! நயோன யரயோமன!
எகிப்தியல உன விருந்தினனயோக என வெயோழ்நயோள்
முழுதும் தங்க முடியுமயோ? ஜசயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமன எகிப்துக்கு ரயோணி
ஆக்கியதும் என கடமம முடிந்து விட்டது! நயோன
யபயோக யவெண்டும். நயோமிருவெரும் ஒயர நயோட்டில்
நீண்ட கயோலம் யசர்ந்து வெயோழ முடியயோது! நீயும்
நயோனும் நிரந்தரமயோகப் பிரிந்துதயோன வெசிக்கப்
யபயோகியறேயோம்! நீயும், நயோனும் தனத்தன உலகில்
தனயயோகத்தயோன வெயோழ யவெண்டும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஏக்கமுடன] அப்படியயோனயோல்
பிறேக்கப் யபயோகும் ஆண்மகவின கதி? அவென

உங்கள் புத்திரன! அவென உங்கள் வெயோரிசு. அவென
வெயோழப் யபயோகுமிடம் யரயோமயோபுரியயோ? அல்லது
எகிப்து நயோடயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஜவெறுப்புடன] எனக்குத்
ஜதரியயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனனடம் அவென
வெயோழ்வெதுதயோன சரியயோகத் ஜதரிகிறேது எனக்கு!
யரயோமயோபுரியில் எனக்கு எதிரிகள் மிகுதி!
அவெரிடம் என மகன சிக்கிக் ஜகயோண்டயோல்,
அவெமனக் ஜகயோனறு விடவும் அவெர் தயங்க
மயோட்டயோர்! அவென யரயோமுக்கு வெயோரிசயோக வெந்து
விடுவெயோன எனறு வெயோஜளடுத்துச் சிறுவென
தமலமயச் சீவி விடுவெயோர்! பயோதுகயோப்பயோக என
மகன உனனடம் இருப்பயத யமலயோனது!
*********************

அங்கம் -3 கயோட்சி -1
கண்கமள மட்டும் கவெர்ந்திடும் வெனப்பு,
கணப்ஜபயோழுதில் மலர்ந்து கருகுவெது! ஏஜனனல்
மயோனடக் கண்கள் எப்யபயோதும் ஆத்மயோவின
ஜெனனல்கள் அல்ல!”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]
“உலகத்தின வெயோக்குறுதிகள்
ஜபரும்பயோனமமயயோக வீண் மயோமயகள்தயோன!
ஒருவென தனமீது உறுதியயோக நம்பிக்மக
ஜகயோண்டு, ஒயர ஒரு விமனயில் தகுதியும்,
மதிப்பும் ஜபறுவெயத மயோனடத்தின மிகச் சிறேந்த
நமடமுமறேப் யபயோக்கு.”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ [1474-1564]

“இயற்மக நியதிகள் யயோவும் மூல கயோரணங்களயோல்
எழுப்பப் பட்டு, அனுபவெ முடிவுகளயோய்
எழுதப்பட்டயோலும், நயோம் அதற்கு யநர்மயோறேயோகச்
ஜசய்ய யவெண்டும். அதயோவெது நயோம் நமது
அனுபவெத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, கயோரணத்மத
உளவெ முமனய யவெண்டும்.”
லியயோனயோர்யடயோ டவினஸி [1452-1519]
அண்டன அமழப்பது எனக்குக் யகட்கிறேது!
என பணிமயப் பயோரயோட்டத்
தனமனத் தூண்டிக் ஜகயோள்கிறேயோர்!
சீஸரின அதிர்ஷ டத்மதக்
யகலி ஜசய்யும் அவெர் குரல்
யகட்கிறேது எனக்கு!
யகயோபத் தணிப்மப மனதர்

முடக்கிக் ஜகயோள்ள
கடவுள் தந்த விடுவிப்பு அது!
எந்தன பதியய ! நயோனுடன வெருயவென!
அந்தப் ஜபயரின தகுதிக்குச்
சயோனறே ளிக்கும் என ஜநஞ்சழுத்தம்!
நயோன அக்கின! நயோன வெயோயு!
நயோன அமனத்து மூலகங்கள் ஆயவென!
நயோன உயிர் மூலத்மத அளிப்பவெள்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [40

வெயது], கயோஸியஸ [30 வெயது]. ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது].
யநரம், இடம்:
யரயோமயோபுரியில் ஜெஜூலியஸ சீஸரின மயோளிமக.
கயோமல யவெமள
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸரின மமனவி கல்பூர்ணியயோ, மயோர்க்
ஆண்டன
கயோட்சி அமமப்பு:
[கல்பூர்ணியயோ கவெமலயுடன அமர்ந்திருக்கிறேயோள்.
அப்யபயோது யரயோமயோபுரியின ஆட்சி அதிபதி மயோர்க்
ஆண்டன விமரவெயோக உள்யள நுமழகிறேயோன.]

கல்பூர்ணியயோ: [கண்ணீமரத் துமடத்துக்
ஜகயோண்டு] வெயோ, ஆண்டன! உன வெருமகக்கு நயோன
கயோத்திருக்கியறேன. [எழுந்து வெரயவெற்கிறேயோள்]
உட்கயோர், சிஸிலி மதுபயோனம் தருகியறேன.
உனனுடன நயோன யபச யவெண்டும்.
ஆண்டன: [தமலகுனந்து வெந்தனம் ஜசய்து]
வெந்தனம், கல்பூர்ணியயோ! எனன நடந்தது?
கண்களில் நீர் ஜகயோட்டுகிறேயத! உனக்ஜகனன
கவெமல?
கல்பூர்ணியயோ: ஆண்டன! இனனமும் எனன
நடக்க யவெண்டும்? நடக்கக் கூடயோதது நடந்து
விட்டது! நயோன உயியரயோடு வெயோழ யவெண்டுமயோ?
யயோருக்கயோக வெயோழ யவெண்டும்? நயோன அனயோமத
ஆகி விட்யடன! எனமனத் துறேந்து விட்டயோர்
சீஸர்! மறேந்து விட்டயோர் சீஸர்! என கணவெர்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோலடியில் கிடக்கிறேயோர்!

யரயோமயோபுரிமய அவெர் மறேக்கும்படி, மகுடி ஊதி
மயக்கி விட்டயோள் அந்த மயோயக்கயோரி. அவெரது
அனபு மமனவிமயக் கூட துறேக்க மவெத்து
விட்டயோள் அந்த மயோதரசி! வெருகியறேன,
வெருகியறேன எனறு ஜசயோல்லிச் சீஸர் எனமன
ஏமயோற்றி வெருகிறேயோர்! கணவெரின கயோமலக் கட்டி,
கதமவெப் பூட்டிச் சிமறே மவெத்திருப்பவெள் அந்த
கயோதகி! எனமன இரயோப்பகலயோய்த் துடிக்கச்
ஜசய்பவெள் அந்த நடிப்பரசி! என கணவெர்
மருமகமனத் யதடி எகிப்துக்குப் யபயோயிருக்கக்
கூடயோது!
ஆண்டன: [ஆறுதலயோக] கல்பூர்ணியயோ! கவெமலப்
படயோயத! சீஸர் வெந்து விடுவெயோர்! கண்டதும்
ஜகயோள்ளும் கயோதல் நிமலயற்றேது! கருகிக் கயோய்ந்து
யபயோவெது! தீப்பிடிக்கும் அந்த பயோமல வெனத்தில்
மனதர் நீண்ட கயோலம் வெசிக்க முடியயோது! சீஸரின

ஜபண் யமயோகம் நீடிக்கயோது! அவெருக்யகயோ வெயது 52.
அவெளுக்கு வெயது 20. அந்த கிழவெர் குமரி யமயோகம்
தளர்ந்து யபயோகும் கயோமம். சீஸரின பிரதம
மமனவி கல்பூர்ணியயோவின இடத்மத அந்தக்
கனன எனறும் பிடிக்க முடியயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு விமளயயோட்டுக் கனன!
கல்பூர்ணியயோ: [ஜவெகுண்டு சீற்றேமயோய்] எனன
அவெஜளயோரு கனனயயோ? அவெள் கனன கழிந்து
மயோதங்கள் கடந்து விட்டன! அது, உனக்குத்
ஜதரியயோதயோ? சீஸரின குழந்மதமய எகிப்த் ரயோணி
சுமப்பதயோக நயோன யகள்விப் பட்யடன.
[சட்ஜடனக் கண்ணீர் ஜபயோங்கி அழுகிறேயோள்] நயோன
ஜபறே முடியயோத பிள்மளமயக் கிளியயயோபயோத்ரயோ
சீஸருக்குப் ஜபற்றுத் தருகிறேயோள்! சீஸர் எதற்கயோக
இன எமன நயோடி வெரப் யபயோகிறேயோர்? இங்யக

இல்லயோத குடும்பம், எகிப்தில் உள்ள யபயோது ஏன
சீஸர் எமனத் யதடி வெருவெயோர்?
ஆண்டன: [சினத்துடன] கிளியயயோபயோத்ரயோவின
குழந்மதமயச் சீஸர் தன மகவெயோகத்
தயோலயோட்டினயோலும், யரயோமயோபுரி அமத ஏற்றுக்
ஜகயோள்ளயோது! கல்பூர்ணியயோ! அமதக் கள்ளப்
பிள்மளயயோகத்தயோன யரயோம் புறேக்கணிக்கும்!
கல்பூர்ணியயோ: இ ல்மல ஆண்டன இல்மல! அது
கள்ளப் பிள்மள இல்மல! கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
சீஸர் எகிப்த் வெழக்கப்படி மணந்து ஜகயோண்டதயோக
நயோன யகள்விப் பட்யடன! நயோன முதல் மமனவி
யயோனயோலும், அவெள் சட்டப்படி இரண்டயோம்
மமனவி! அதுவும் சீஸரின எதிர்கயோல வெயோரிமச
யவெறு வெயிற்றில் தயோங்கிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்!
பிள்மள யில்லயோமல் யபயோன வெரண்ட பயோமல என
வெயிறு! பிள்மளமயப் ஜபற்றுத் தனமனப்

ஜபண்ஜணனறு நிரூபித்த கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு
பயோமலவெனப் பசுஞ்யசயோமல! அவெர் வெரயோமல் ஏன
கயோலம் கடத்துகிறேயோர் எனறு ஜதரிகிறேதயோ
ஆண்டன? கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு மயோது! நயோஜனயோரு
மலடி!
ஆண்டன: எல்லயோம் எனக்குத் ஜதரியும்
கல்பூர்ணியயோ! ஆனயோலும் அந்தத் திருமணம்
யரயோமயோபுரியில் ஜசல்லயோது. யரயோமயோனயர் ஒப்புக்
ஜகயோள்ள மயோட்டயோர்! அது யபயோலித் திருமணம்!
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ ஏமயோற்றே சீஸர் புரிந்த யகலித்
திருமணம் அது! கீழ்நயோட்டுக் குடியினர்
கயோட்டுத்தனமயோய்ப் புரிந்து ஜகயோள்ளும் திருமணம்
யமல்நயோட்டு மயோந்தர் ஏற்றுக் ஜகயோள்வெதில்மல!
அந்தப் யபயோலி மமனவிக்கயோக மனமத வெயோட்டிக்
ஜகயோள்ளயோயத, கல்பூர்ணியயோ!

கல்பூர்ணியயோ: [சூதயோக] கிளியயயோபயோத்ரயோ
வெயிற்றுக்குள் உமதக்கும் சீஸரின குழந்மதயும்
யபயோலியயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் யபயோலி
மமனவி எனறு நீ ஜசயோல்வெதில் எனக்கு
உடனபயோடில்மல! சீஸர் அவெளுடன ஜசய்த
திருமணமும் யபயோலித் திருமண மில்மல!
உண்மமயயோகச் ஜசயோல்லப் யபயோனயோல், நயோனதயோன
சீஸரின யபயோலி மமனவி! பிள்மள ஜபற்றுத்
தரமுடியயோத கல்பூர்ணியயோ யபயோலி மமனவியயோ?
அல்லது கர்ப்பவெதியயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ யபயோலி
மமனவியயோ?
ஆண்டன: கல்பூர்ணியயோ! நீ ஜதளிந்த அறிவு
ஜகயோண்டவெள்! கிளியயயோபயோத்ரயோ உனமனப் யபயோல்
அறிவெயோளி யில்மல! கீழ்நயோட்டுக்கயோரி
யமல்நயோட்டுக்கயோரி உனக்கீடு ஆவெயோளயோ? நீ எங்யக?

அவெள் எங்யக? உன வெயதும், உலக அனுபவெமும்
அவெளுக்கில்மல! அவெஜளயோரு சிறுமி!
கல்பூர்ணியயோ: ஆண்டன! எனன யபசுகிறேயோய்?
உனக்குக் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பற்றிச் சரிவெரத்
ஜதரியவில்மல! அவெளுக்கு ஒனபது ஜமயோழிகள்
நனறேயோகத் ஜதரியும்! ·பயோயரயோ யவெந்தர்
பரம்பமரயில் பிறேந்தவெள்! பதிஜனட்டு
வெயதியலயய எகிப்திய ரயோணியயோய்த்
தமமயனுடன பட்டம் சூடியவெள்! ஒருபுறேம்
அஜலக்ஸயோண்டரின சந்ததி எனறும் யகள்விப்
பட்யடன! அவெளுக்கு யயோயரயோ, பித்த ..
பித்த..யகயோரஸ யகயோட்பயோடு கூடத் ஜதரியுமயோம்!
யயோரவென பித்தயகயோரஸ? உனக்குத் ஜதரியுமயோ?
அவென எனன யகயோட்பயோமடக் கூறினயோன?
ஆண்டன: [தமலகுனந்து] யயோயரயோ ஒரு
மமடயன! எனக்குத் ஜதரியயோது!

கல்பூர்ணியயோ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] பயோர், உனக்யக
ஜதரியவில்மல! அவெஜனயோரு .. கணித
யமமதயயோம்! அவென ஜகயோள்மகமயப்
பயனபடுத்தித்தயோன பிரமிட் யகயோபுரங்கயள
எகிப்தில் கட்டப் பட்டனவெயோம்!
ஆண்டன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] எகிப்தில் நயோன
அந்த பிரமிட்கமளப் பயோர்த்திருக்கியறேன.
பிரம்மயோண்டமயோன யகயோபுரங்கள்! ஜசத்துப் யபயோன
·பயோயரயோ மனனமரப் புமதக்க அத்தமனப் ஜபரிய
பீடங்கள் கட்ட யவெண்டுமயோ? அதன
அடிப்பமடப் பித்தயகயோரஸின யகயோட்பயோடு எனறு
நீ ஜசயோல்லித்தயோன கற்றுக் ஜகயோண்யடன!
பயோர்த்தயோயயோ? நயோன ஜசயோனனபடி நீதயோன ஜதளிந்த
அறிவுள்ளவெள்.
கல்பூர்ணியயோ: எனக்கு எனன இருந்தயோலும், நயோன
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு ஈடயோனவெளில்மல! அவெள்

ஒரு ஞயோனப் ஜபண்! எகிப்தின எழிலரசி! சீஸர்
அவெளது அழகிலும், அறிவிலும் மயங்கியதில்
வியப்பில்மல! அவெமள ஆமச நயோயகியயோக அவெர்
மவெத்துக் ஜகயோள்ளட்டும்! சீஸருக்கு
எத்தமனயயயோ ஆமச நயோயகிகள் உள்ளயோர்! ஆனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ மட்டும் ஏன மணந்து
ஜகயோள்ள யவெண்டும்? எனமன எதற்கயோக அவெர்
ஒதுக்க யவெண்டும்? எனமன ஏன அவெர் மறேக்க
யவெண்டும்? எனமன ஏன அவெர் துறேக்க
யவெண்டும்? வெயதயோகிப் யபயோன கிழ மயோதயோல்
அவெருக்கு ஏது பயனுமில்மல! அவெமரப் பிடித்து
மவெத்துக் ஜகயோள்ள ஒரு பிள்மளயயோவெது
ஜபற்யறேனயோ? அவெமரக் கவெர்ந்து ஜகயோள்ள
ஆண்டவென எனக்கு அழமக யயோவெது
ஜகயோடுத்தயோனயோ? நயோன எமத மவெத்தின
எனனவெரயோய் ஆக்கிக் ஜகயோள்யவென? என சீரும்,
ஜசல்வெமும், மயோளிமகயும் அவெமர எனனடம்

மீட்டுக் ஜகயோண்டு வெரவில்மல! என ஆடம்பர
வெயோழ்க்மக என கணவெமரக் கவெரவில்மல!
ஆண்டன: [ஆர்வெமுடன] கல்பூர்ணியயோ! கண்
கலங்கயோயத! நயோன சீஸமர அமழத்து வெர ஏற்பயோடு
ஜசய்கியறேன. நிச்சயம் நயோன உனக்குச் ஜசய்யவென.
கவெமலப் படயோயத!
கல்பூர்ணியயோ: ஆண்டன! என ஜபயமரச்
ஜசயோல்லி நீ அவெமர அமழக்க யவெண்டயோம்! என
கண்ணீமரக் கயோட்டி அவெமர நீ விளிக்க
யவெண்டயோம்! என தூங்கயோத நயோட்கமள கூறி நீ
அவெமர இழுத்து வெரயவெண்டயோம்! அவெர் தயோனயோக
எனமனத் யதடி வெரட்டும்! ஏஜனனறேயோல் என
ஜபயமரக் யகட்டயோல், சீஸர் வெந்த பயோமதயில்
மீண்டும் திரும்பி விடுவெயோர்! எனமனத் யதடி
வெரயோதவெர் எனக்கு யவெண்டயோம்! நயோன யபயோலி
மமனவியயோ அல்லது கிளியயயோபயோத்ரயோ யபயோலி

மமனவியயோ எனபமத நயோன அறிந்தயோக
யவெண்டும்! ஆண்டன! என ஜபயமரச் ஜசயோல்லி
அவெமர அமழக்கயோயத! யவெண்டயோம், அவெமர
அந்தக் கள்ளியிடயம விட்டுவிடு! அவெமளக்
கட்டிய மமனவியயோக யரயோமயோபுரி அறிந்த பிறேகு,
நயோனன அவெரது மமனவி எனறு ஜசயோல்ல
நயோணம் அமடகியறேன! அவெளது அதரங்கமள
முத்தமிட்ட சீஸர், பிறேகு என வெயோயில்
முத்தமிடுவெமத நயோன அறேயவெ ஜவெறுக்கியறேன!
*********************

அங்கம் -3 கயோட்சி -2
“ஒருவெமர யநசிப்பது, திருப்பி அவெரயோல்
யநசிக்கப்படுவெது ஒனறுதயோன நமது
வெயோழ்க்மகயில் இனபம் அளிப்பது. .. வெயதயோகி
மூப்புநிமல அமடயும் வெமரத் துடிப்புடன உன
ஆத்மயோமவெ இளமமயயோகயவெ மவெத்திரு. மயோதர்
எப்யபயோதும் யநசிக்கிறேயோர். ஆனயோல் அவெர் நிற்கும்
பூமி தடத்மத விட்டு அகலும் யபயோது, அவெர்கள்
யமலுலமக யநயோக்கிச் சரண் அமடகிறேயோர்.”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]
“ஒரு நயோட்டில் உனனத ஒழுக்கமயோகக்
கருதப்படும் ஒரு பண்பு, மற்யறேயோர் நயோட்டில் மிகச்
துச்சமயோக எண்ணப் பட்டு ஒதுக்கப் படலயோம். ..

மனத இச்மச வெயோழ்க்மகப் யபயோக்கில் ஒரு
பயோதியயோமவெப் யபயோல், கவெனமினமம எனபது
மரணத்தின ஒரு பயோதியயோகும். .. இரவின பயோமத
வெழியயோக நடக்கயோது, ஒருவென கயோமல உதயத்மத
அணுக முடியயோது.”
கலில் கிப்ரயோன ஓவியர், கவிஞர் [Kahlil
Gibrahn (1883-1931)]
“ஜமய்யயோன ஒரு கமலப் பமடப்பு, ஜதய்வீகப்
பூரணத்தின ஒரு நிழயல தவிர யவெறில்மல. என
மகயில் உளி ஒனறு உள்ள யபயோதுதயோன, என
மனம் எனக்குக் குளிர்ச்சிமய அளிக்கிறேது. …
ஜசதுக்கப் படயோத ஒரு பளிங்குக் கல், மகத்தயோன
ஒரு சிற்பியின பல்யவெறு கற்பமன
வெடிவெங்கமளக் கயோட்டுகிறேது!”
மமக்யகலயோஞ்சயலயோ [1474-1564]

“எனது பமடப்பு ஜபறேக் கூடிய உனனத தரத்மத
எட்டயோது யபயோனயோல், கடவுமளயும், மனத
சமூகத்மதயும் அவெமதித்தயோக நயோன
கருதுகியறேன!”
லியயோனயோர்யடயோ டவினஸி [1452-1519]
“புலயோல் உண்ண மயோட்யடன !
மதுபயோனம் அருந்த மயோட்யடன !
ஜபயோருளற்றே வெயோர்த்மதகள் புகல யநர்ந்தயோல்,
உறேக்கம் வெயோரயோ ஜதனக்கு!
என அரண்மமனப் யபர் நயோசமயோகும்!
எது யவெண்டினும் ஜசய்யட்டும், அக்யடவியஸ!
உன அதிபதியின நீதி மனறேத்தில்
என கயோல்கள் ஒருயபயோதும் நிற்க மயோட்டயோ!” …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, அடிமமச் யசடிகள்.
எகிப்தின பமடயயோளிகள்
யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸியஸ [30 வெயது]. ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது].

அங்கம்: 3 கயோட்சி: 2
யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
அரண்மமனயில் தனயிடம். கயோமல யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, மருத்துவெச்சி, யசடியர், மற்றும்
யஜெயோதிடர் எதிர்பயோர்ப்யபயோடு பரபரப்பில்
உள்ளயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ பிதயோதீதயோ
இங்கும் அங்கும் கவெமலயயயோடு
ஓடிக்ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள். ஜெஜூலியஸ சீஸர்,
ஜமய்க்கயோப்பயோளி, யரயோமயோனயப் யபயோர்த்
தளபதிகள் ஜவெளியய கயோத்திருக்கிறேயோர்.
கயோட்சி அமமப்பு:

[கிளியயயோபயோத்ரயோ தனப்பட்ட பிரசவெ அமறேயில்
படுத்திருக்கிறேயோள். அவெளுக்குக் குழந்மத
பிறேக்கப் யபயோவெமத எதிர்பயோர்த்து ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஆர்வெமுடன அமறே வெயோயிலில் நினறு
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோமவெச் சுற்றி
மருத்துவெச்சி மூனறு யபர் அருகில்
கண்கயோணிப்புடன நிற்கிறேயோர். திமரமமறேவுக்கு
அடுத்த அமறேயில் எகிப்திய யஜெயோதிட நிபுணர்
வெயோனநூல் ஏடுகளுடன குழந்மத பிறேக்கும்
யநரத்தின அம்சங்கமள ஆய்வு ஜசய்து
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். யரயோமயோனய தளபதிகள்
ஜவெளியய மதுவெருந்திய வெண்ணம்
யகலிக்மகயில் உமரயயோடிக் ஜகயோண்டுள்ளயோர்.]
பிதயோதீதயோ: [ஆயவெசமயோய் அமறே வெயோசல் முனபு]
மயோண்புமிகு அதிபதி அவெர்கயள!
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குக் குழந்மத பிறேக்கப்

யபயோகிறேது. மகயோரயோணிக்கு யவெதமன அதிகம்.
எனக்குப் பயமயோய் உள்ளது! அவெருக்கு முதல்
குழந்மத அல்லவெயோ? ஐஸிஸ ஜதய்வெம் அருகில்
நினறு மகயோரயோணிக்குச் சுகப் பிரசவெத்மத
அளிக்கும். [யமயல யநயோக்கி மககமள உயர்த்தி]
ஐஸிஸ ஜதய்வெயம! எங்கள் ரயோணிக்குச் சுகப்
பிரசவெத்மதக் ஜகயோடு. தயோயும், யசயும் நலமயோக
யவெண்டும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: மயோயத, நீ யயோர்? அயநக முமறே
உனமன அரண்மமனயில் பயோர்த்திருக்கியறேன. நீ
யயோர்? உன யவெமல எனன? நீ தந்த தகவெல் இனய
தகவெல். கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு எப்யபயோது
குழந்மத பிறேக்கும், ஜசயோல்?
பிதயோதீதயோ: மதிப்புக்குரிய அதிபதி அவெர்கயள!
என ஜபயர் பிதயோதீதயோ! மகயோரயோணியின வெளர்ப்பு

ஆயயோ நயோன. ஜபயோழுது சயோய்வெதற்குள் குழந்மத
பிறேந்து விடும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யபத்தயோ தூத்தயோ, எனன
ஜபயரிது? வெயோயியல கூட வெரமயோட்டயோது யபயோல்
ஜதரியுது! நீ வெளர்ப்புத் தயோயயோ?
பிதயோதீதயோ: எனமன பிதயோதீதயோ எனறுதயோன
அமழக்கிறேயோர்! எனக்கு மவெத்த உண்மமயயோன
ஜபயர் ·பிடயோடயோடீட்டயோ! என வெயியல கூட என
உண்மமப் ஜபயர் வெருவெதில்மல! அதனயோயல
எனமன பிதயோதீதயோ எனறு விளித்தயோயல யபயோதும்,
நயோன துள்ளி ஓடி வெந்து விடுயவென! ஆமயோம் நயோன
வெளர்ப்புத் தயோய். மகயோரயோணி குழந்மதயயோக உள்ள
யபயோயத நயோன தயோலயோட்டுப் பயோடி வெளர்த்தவெள்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நயோனுனமனச் சுருக்கமயோக
எப்படி அமழப்பது? உன உண்மமப் ஜபயமர நீ

நூறு முமறேச் ஜசயோனனயோலும், என நயோக்கயோல்
அமதக் கூறே முடியயோது! … அது சரி,
கிளியயயோபயோத்ரயோ எப்படி இருக்கிறேயோர்? குழந்மத
பிறேக்கும் யவெமள ஜநருங்கி விட்டதயோ?
பிதயோதீதயோ: குழந்மத ஜமதுவெயோகத்தயோன
இறேங்குகிறேது. மகயோரயோணியயோருக்கு யவெதமன
மிகுதி! ஐஸிஸ ஜதய்வெம்தயோன அருள் புரிய
யவெண்டும்.
[அப்யபயோது பிரசவெ அமறேயிலிருந்து யசடி ஒருத்தி
ஓடி வெருகிறேயோள்]
யசடி: பிதயோதீதயோ! வெயோ, சீக்கிரம் உள்யள வெயோ!
மகயோரயோணி உனமன அமழத்து வெரச் ஜசயோனனயோர்.
மிக்க அவெசரம். வெயோ!
[பிதயோதீத்தயோ யசடியுடன பிரசவெ அமறேக்குள்
விமரவெயோக நுமழகிறேயோள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கட்டிலில் படுத்துக்
ஜகயோண்யட, சற்று யவெதமனயுடன] பிதயோதீதயோ! வெயோ
எனனருகில். ஜசயோல்வெமதக் கவெனத்துக் யகள்!
குழந்மத பிறேந்ததும், அமதத் துமடத்து ஆமட,
ஆபரணம் எல்லயோம் அணிந்து தூக்கிக் ஜகயோண்டு
சீஸரிடம் ஜசல்ல யவெண்டும்! அவெரது அருகில்
நிற்கும் யரயோமயோபுரி அதிகயோரிகள் அமனவெர்
கண்களில் ஜதரியும்படிக் குழந்மதமயக் கயோட்ட
யவெண்டும். அமனவெர் கயோதிலும் யகட்கும்படி
உரக்கக் குழந்மத, சீஸரின குழந்மத எனறு
ஜசயோல்ல யவெண்டும். குழந்மத ஆண்மகவு எனறு
உமரக்க யவெண்டும். உலமக ஆளப் பிறேந்த
குழந்மத எனறு ஜமயோழிய யவெண்டும். புரிகிறேயோதயோ
உனக்கு!
பிதயோதீதயோ: மகயோரயோணி! உங்கள் உத்தரவுப்படியய
ஜசய்கியறேன. [ஜவெளியய யபயோகிறேயோள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அருகில் நினறே யஜெயோதிடமரப்
பயோர்த்து] யஜெயோதிட குருயவெ! பிள்மள பிறேக்கும்
யநரத்மதக் குறித்து, அஜலக்ஸயோண்டர் யபயோல
அவென உலமக ஆளுவெயோனயோ எனபமதப் பயோர்க்க
யவெண்டும்.
[யஜெயோதிடர் ஜவெளியய யபயோகிறேயோர்]

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [அமறே ஜவெளியய
முணுமுணுப்புடன, பரபரப்புடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ வுக்கு எனன மகவு பிறேக்கப்
யபயோகிறேயதயோ? பிறேப்பது ஆண் பிள்மளயயோக
இருந்தயோல் அவெமன யரயோமில் மவெத்து நயோன
வெளர்க்கலயோம். அப்படி யில்லயோமல் ஜபண்
குழந்மதயயோகப் யபயோனயோல் எனன ஜசய்வெது?
எகிப்தியல விட்டுச் ஜசல்யவென!

கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன அவெமள வெளர்க்க
யவெண்டும். ஜபண் குழந்மதக்குத் தயோயின துமண
யவெண்டும் எப்யபயோதும். ஆனயோல் ஆண் மகமன
என கண்கயோணிப்பில் நயோன வெளர்த்து வெருயவென.
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மன உறுதி, ஞயோனம்,
ஆட்சித் திறேம் அவெனுக்கு உடனபிறேக்கும்!
சீஸரின கம்பீரத் யதயோற்றேம் அவெனுக்கு
முகக்கமள உண்டயோக்கும்! அஜலக்ஸயோண்டரின
யபரயோமசக் குணம் அவெனுக்கு உண்டயோக
யவெண்டும்! என மகன இந்தியயோமவெயும் தயோண்டிச்
ஜசனறு மசனயோவின மீது பமடஜயடுப்பயோன!
உலக வெரலயோற்றில் எனக்குக் கிமடக்கயோத புகமழ
அவென ஜபறுவெயோன. அஜலக்ஸயோண்டமரப் யபயோல
உனனதப் யபயோர்வீரன எனறு ஜபயர் எடுப்பயோன.
[அப்யபயோது ஓர் எச்சரிக்மக மணியயயோமச யகட்க
சீஸரும், யரயோமயோனயப் யபயோர் அதிகயோரிகளும்

திரும்பிப் பிரசவெ அமறேமீது கண்யணயோட்டம்
விடுகிறேயோர்கள். பிதயோதீதயோ தனது மககளில்
அலங்கரித்த குழந்மத ஒனமறேத் ஜதயோட்டிலில்
தூக்கி வெருகிறேயோள். அவெமளப் பின ஜதயோடர்ந்து
குலயோவிப் பயோடிக் ஜகயோண்டு யசடியர் பலர்
வெருகிறேயோர். அமனவெரும் சீஸமர யநயோக்கி அருகில்
வெருகிறேயோர்.]
பிதயோதீதயோ: மயோண்புமிகு சீஸர் அவெர்கயள!
உங்களுக்கு ஆண்மகவு பிறேந்திருக்கிறேது! விமல
மதிப்பில்லயோ ஜவெகுமதிமய எங்கள் மகயோரயோணி
தந்திருக்கிறேயோர். மகுடத்மதச் சூட்டினீர் எங்கள்
மகயோரயோணிக்கு! அந்த மகத்தயோன ஜசயலுக்கு, ஆண்
மகமனப் பரிசயோக அளித்துள்ளயோர் உங்களூக்கு!
உலகயோளப் பிறேந்த குழந்மத இது! ·பயோயரயோ
மனனரின பரம்பமரக் குழந்மத இது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [முனயனயோக்கி வெந்து இரு
கரங்களில் குழந்மதமயத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு
ஜபரு மகிழ்ச்சியுடன] ஆண்மகவு! எல்யலயோரும்
பயோருங்கள் ஆண்மகவு! எனக்கு மகன
பிறேந்திருக்கிறேயோன! [மககளில் பிள்மளமய
யமயல தூக்கிய வெண்ணம் சுற்றுகிறேயோர். அருகில்
நிற்கும் யரயோமயோனயர் அமவெவெரும் மகதட்டி
ஆரவெயோரம் ஜசய்கிறேயோர்கள்.]
பிரிட்டயோனஸ: [பூரிப்புடன] களிப்புடன
வெயோழ்த்துக்கள். வெயோழ்க, வெயோழ்க உங்கள் ஆண்
குழந்மத நீடூழி வெயோழ்க!
ரூஃபியயயோ: யரயோமின எதிர்கயோலப் யபயோர்த் தளபதி!
யரயோமின வெருங்கயோல அதிபதி! வெயோழ்க! வெயோழ்க!
நீடூழி வெயோழ்க!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [குழந்மதமயத் ஜதயோட்டிலில்
மவெத்து விட்டு, மகிழ்ச்சியுடன] ஜபயர் மறேந்து
யபயோச்யச! தீத்தயோ பீத்தயோ! மகயோரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ எப்படி உள்ளயோர்? நயோன
பயோர்க்கலயோமயோ?
பிதயோதீதயோ: மகயோரயோணி நலமயோக உள்ளயோர்! ஐஸிஸ
ஜதய்வீகமுள்ள எங்கள் அரசிக்குச் சுகப்
பிரசவெயம! கவெமல ஜகயோள்ளயோதீர் தளபதி.
ஆனயோல் இப்யபயோது நீங்கள் பயோர்க்க முடியயோது.
நயோன யகட்டு வெந்து உங்கமள அமழத்துச்
ஜசல்யவென. … என ஜபயர், பிதயோதீதயோ. …
பிதயோ..தீதயோ!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: சீக்கிரம் உள்யள யபயோய்க்
யகட்டுவெயோ, பீத்தயோ தீத்தயோ!

பிதயோதீதயோ: உடயன உள்யள யபயோய்க் யகட்டு
வெருகியறேன தளபதியயோயர! சிறிது ஜபயோறுங்கள்.
[குழந்மதமயத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு எல்லயோரும்
திரும்பி உள்யள யபயோகிறேயோர்.] (முணுமுணுத்துக்
ஜகயோண்டு) அட ஜதய்வெயம! யரயோமயோனய தீரருக்கு
என ஜபயமரக் கூட உச்சரிக்க முடிய
வில்மலயய! …. (பிரசவெ அமறேக்கு முனனயோல்
நினறு திரும்பி உரத்த குரலில்) தளபதி
அவெர்கயள! என ஜபயர் பிதயோதீதயோ! பிதயோதீதயோ!
பிதயோதீதயோ! (உள்யள நுமழந்து முணுமுணுத்துக்
ஜகயோண்டு) படுக்கும் யபயோது பத்துத் தடமவெச்
ஜசயோல்லிப் பழகுங்கள் தளபதி! பிதயோதீதயோ ஜவெனறு
ஜசயோல்லத் ஜதரியயோதயோ? யரயோமயோனயர் நயோக்கியல
எனன நரம்புதயோன ஜநளியுயமயோ? என ஜபயமர
விட நீளமயோன மகயோரயோணி ஜபயமர எப்படிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜவெனறு நயோக்கு விளிக்கிறேது!
ஆடவெர் ஒரு ஜபண்மண யநசித்தயோல் கனவில்

கூட அந்தப் ஜபயர் சரியயோக வெந்துவிடுயத!
[குழந்மதயுடன உள்யள நுமழகிறேயோள்]
[சிறிது யநரம் கழித்து பிதயோதீதயோ ஜவெளியய
சீஸரிடம் ஓடி வெருகிறேயோள்]
பிதயோதீதயோ: மயோண்புமிகு தளபதியயோயர! வெயோருங்கள்
உள்யள! வெயோருங்கள்! எங்கள் மகயோரயோணிமய
இப்யபயோது கயோணலயோம். எனனுடன வெயோருங்கள்.
மகயோரயோணி கயோத்திருக்கிறேயோர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: என ஆண்மகவின அனமனக்கு
நனறி கூறே யவெண்டும். என மமனவி
கல்பூர்ணியயோ ஜபற்றுத் தர முடியயோத
உயிர்க்கனமய கிளியயயோபயோத்ரயோ எனக்குத்
தந்திருக்கிறேயோள். நயோன வெழிதவெறி எகிப்துக்கு
வெந்தது நல்லதயோய்ப் யபயோயிற்று! மருமகன
பயோம்ப்பிமய விரட்டி எகிப்துக்கு வெந்தது பலமன

அளித்து விட்டது. சீஸரின ஜபயமரச் ஜசயோல்ல ஓர்
ஆண்மகன பிறேந்து விட்டயோன! வெருகியறேன பீத்தயோ
தீத்தயோ [சீஸர் பிதயோதீதயோவின பினயன ஜசல்கிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -3 கயோட்சி -3
“எனக்குத் ஜதயோழில் சுதந்திரமயோக வெயோழ்ந்து
வெருவெது.”
“நியயோயத்மதயும், ஆண்பயோலயோரிமடயய
சமத்துவெத்மதயும் வெற்புறுத்தும் ஓரிமறேவெமனத்
தவிர, யவெறு எந்தக் கடவுள் மீதும் நம்பிக்மக
மவெக்கயோயத!”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-1876)]
“நீ ஜதரிந்த ஜகயோள்ள யவெண்டியவெற்றின முடிமவெ
ஜநருங்கும் யபயோது, நீ உணர்ந்து ஜகயோள்ள
யவெண்டிவெற்றின ஆரம்பத்திற்கு வெருகிறேயோய்!”

கலில் கிப்ரயோன ஓவியர், கவிஞர் [Kahlil
Gibrahn (1883-1931)]
விதியய! அறியவெயோம் நினது யகளிக்கமள!
ஒருநயோள் மடியவெயோம் எனறு அறியவெயோம்!
யநரம் வெரும் தருணம் ஒனமறே அறியயயோம்!
நீடிக்கும் ஆயுமள மிதித்து முறிப்யபயோம்! …
[புரூட்டஸ]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
ஆண்டன குழப்ப மமடந்து வீட்டுக்கு ஓடினயோர்!
மயோனடயர! மயோதயர! சிறுவெயர! நீவீரும் ஓடுவீர்!
வெயோமன யநயோக்கிக் கதறுவீர், அழுவீர், அலறுவீர்,
மவெயக மினறு அழியப் யபயோகுஜதன! ..
[ஜசனட்டர்: டிரியபயோனஸ]

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
மண்டியிட மவெத்தயோர் எனமன எனபிரபு
புரூட்டஸ!
மண்ணில் விழ மவெத்தயோர் எனமன மயோர்க்
ஆண்டன!
யநர்மமயயோளி, பண்பயோளி, அறிவெயோளி, தீரர்
எனக்கூறே
ஆமண யிட்டவெர் புரூட்டஸ, நயோன பணிபவென
ஆதலயோல்!
வெல்லவெர், வெயோஞ்மச உள்ளவெர், அஞ்சயோதவெர் சீஸர்
மயோட்சிமம மிக்க அரச கம்பீரம் ஜகயோண்டவெர்,
சீஸர்!
புரூட்டமஸ யநசிப்பவென ! மதிப்பவென நயோன!
ஆனயோல் சீஸர் ஒருவெருக்கு அஞ்சுகியறேன! ….
[புரூட்டஸின யவெமலயயோள்]

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸியஸ [30 வெயது]. கயோஸகயோ [40 வெயது],
கவிஞர் சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது],
அக்யடவியன [24] டிரியபயோனஸ மற்றும்
ஜெஜூலியஸ சீஸரின மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45
வெயது].

யநரம், இடம்:
பகல் யநரம், யரயோமயோபுரியின ஜசனட் மயோளிமக.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

புரூட்டஸ, ஆண்டன, கயோஸியஸ, கயோஸகயோ,
சினனயோ, சிஜசயரயோ, அக்யடவியன, கல்பூர்ணியயோ.
கயோட்சி அமமப்பு:
யரயோம் ஜசனட் மயோளிமகப் படிகளில்
ஜசனட்டர்கள், புரூட்டஸ, கயோஸியஸ, கயோஸகயோ,
சினனயோ, சிஜசயரயோ, அக்யடவியன ஆகியயயோர்
நினறு உமரயயோடிக் ஜகயோண்டிருக் கிறேயோர்.
கயோஸியஸ, கயோஸகயோ இருவெரும் ஆங்கயோரத்துடன
கயோணப்படுகிறேயோர். சீஸமர அறேயவெ ஜவெறுக்கும்
கயோஸியஸ, கயோஸகயோ ஆகியயயோர் வெயோக்குவெயோதத்தில்,
சீஸரின ஜநருங்கிய ஆதரவெயோளிகமள,
எதிர்ப்பயோளிகளயோய் மயோற்றே முமனகிறேயோர்கள். சற்று
ஜதயோமலவில் ஆண்டனயும், கல்பூர்ணியயோவும்
ஜசனட்மட யநயோக்கி வெந்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.

கயோஸியஸ: [யகயோபத்துடன நடந்து ஜகயோண்டு]
பண்புமிகு புரூட்டஸ! யரயோமிமத நிச்சயம்
ஏற்றுக் ஜகயோள்ளயோது! யகட்டீரயோ சீஸருக்கு
ஆண்மகவு பிறேந்துள்ளதயோம்! எகிப்மத ஆளப்
யபயோகும் எதிர்கயோல ஆண்வெயோரிசு! யரயோமயோனயமர
ஆளப் யபயோகும் அடிமம ரயோணியின அற்புத
மகன! ஆண்பிள்மளக்கு ஜவெகுநயோட்களயோய்
ஆமசபட்டயோர் சீஸர்! கல்பூர்ணியயோ ஜபற்றேத் தர
முடியவில்மல! யரயோமயோனயப் ஜபண் ஜபற்றுத்
தர முடியயோத பிள்மளச் ஜசல்வெத்மத, எகிப்த்
ஆமசக் கயோதலி ஜபற்றுத் தந்தயோள்! அடிமம
நயோட்டு எழிரசி ஜபற்றுத் தந்திருக்கிறேயோள்!
புரூட்டஸ! உங்கமளத் தன மகனயோகப் பயோவித்தயோர்
சீஸர்! அந்த மதிப்பு உங்கமள விட்டு நீங்கப்
யபயோகிறேது! அந்த அடிமமயின பிள்மள
உங்களுக்கு ஈடயோகுமயோ?

புரூட்டஸ: [மனம் கலங்கயோமல்] ஆத்திரப்
படயோயத, கயோஸியஸ! பிறேந்து பல் முமளக்கயோத
பிள்மளக்கு யயோரயோவெது அஞ்சுவெயோரயோ? சீஸருக்கு
ஆண்மகவு பிறேந்த ஜசய்தி எனக்குப் பூரிப்மப
அளிக்கிறேது! சீஸர் எனமனத் தன மகன எனறு
மதிப்பது எனறும் மயோறேப் யபயோவெதில்மல!
சீஸரின மூத்த மகன நயோன! கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மகமன என ஜசல்லத் தம்பியயோகக் கருதுகியறேன!
கயோஸகயோ: [ஆங்கயோரமயோக, துச்சமயோக]
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு பரத்மத! அவெள் ஜபற்றே
பிள்மளக்கு நீ எப்படித் தமமயன ஆவெயோய்!
அவென பயோதி எகிப்தியன!
புரூட்டஸ: [ஜவெகுண்டு] அவென பயோதி
யரயோமயோனயன எனபமத மறேக்கயோயத, கயோஸகயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ சீஸரின மமனவி! எகிப்த்
ரயோணிமயப் பரத்மத எனறு எள்ளி நமகயயோடுவெது,

யரயோமயோனயத் தளபதிச் சீஸமரப் பழிப்பதயோகும்!
அப்படிச் ஜசயோனன அந்த நயோக்மக அறுப்பது
சட்டப்படிக் குற்றே மயோகயோது! உன நயோக்மகக்
கட்டுப்படுத்து! கயோஸகயோ! நீ எப்படிப் பட்டவென
எனபமத மறேந்து விட்டயோயயோ? சூதயோடி!
ஜகயோமலகயோரன! களவெயோடி! புளுகன! யபயோதுமயோ,
இனனும் நயோன அடுக்கவெயோ?
கயோஸியஸ: கயோஸகயோ! நீ கவெனத்துடன யபச
யவெண்டும்! கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ எகிப்தின
ரயோணியயோக ஆக்கியவெர் சீஸர்! சீஸமர எகிப்தின
மனனரயோய் ஆக்கியவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அவெமள நீ தயோழ்வெயோகப் யபசலயோமயோ? புரூட்டஸ
ஜசயோனனதில் ஜபயோருள் உள்ளது!
சிஜசயரயோ: [குறுக்கிட்டு] எகிப்துக்கு யவெந்தரயோன
சீஸர் யரயோமயோபுரிக்கும், யரயோமயோனய
சயோம்ரயோஜியத்துக்கும் யபரரசனயோக முடிசூட்டிக்

ஜகயோள்ளப் யபயோவெதயோக அறிந்யதன! அந்தப்
யபரயோமசக்கு விமத யிட்டவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யரயோமின குடியரமச ஒழிக்க சீஸர் முடிஜவெடுத்து
விட்டயோர்! அறிந்து ஜகயோள்வீர்!
கயோஸியஸ: ஆமயோம், புரூட்டஸ! சீஸரின
யபரயோமசக்யகயோர் அளவில்மல! எல்மல யில்மல!
அரணில்மல! அமத முமளயியல கமள
எடுப்பது ஜசனட்டரின கடமம! அமதத் தடுத்து
நிறுத்துவெது நமது பணி! சீஸர் மனனரயோனயோல்,
ஜசனட்டர்கமள ஆட்டுக் குட்டிகளயோய் ஆக்கி
விடுவெயோர்! ஜசனட்டரின ஜசயோற்கள் அவெரது
ஜசவியில் ஏறேயோ!
புரூட்டஸ: [யகலியயோக] அஜதனன நமது கடமம
எனறு ஜசயோல்கிறீர்! உங்கள் சதிக் கூட்டத்தில்
எனமனச் யசர்க்கயோதீர்! அயதயோ வெருகிறேயோர்,

யரயோமயோனய ஆட்சித் தளபதி, ஆண்டன! அவெர்
கயோதில் உமது சங்ஜகயோலி முதலில் ஒலிக்கட்டும்!
[ஆண்டன சீஸர் ஜபயமரக் யகட்டதும்
ஜசனட்டர் அருயக வெருகிறேயோர். கூடயவெ
கல்பூர்ணியயோவும் வெருகிறேயோள்]
கயோஸகயோ: [யகலியயோக] ஆண்டன! நிமனவில்
மவெத்துக்ஜகயோள்! உனது ஜபயோற்கயோலம்
கற்கயோலமயோகப் யபயோகுது! சீஸர் வெரப் யபயோவெதயோய்க்
யகள்விப் பட்யடயோம்! சீக்கிரம் நீ யரயோமயோபுரித்
தமலமம பதவிமயத் துறேக்க யவெண்டி திருக்கும்!
சீஸர் வெருகிறேயோர்! எப்யபயோஜதனறு ஜதரியுமயோ?
எகிப்தின கடவுள் வெரப் யபயோகிறேயோர்! வெரயவெற்பு
பலமயோய் இருக்கட்டும்!
கல்பூர்ணியயோ: [மிக்க மகிழ்ச்சியுடன] என பதி
வெரப் யபயோகிறேயோரயோ? எப்யபயோது வெருகிறேயோர்?

கயோஸகயோ! அவெமர ஏன எகிப்தின கடவுள் எனறு
ஏளனமயோகச் ஜசயோல்கிறேயோய்?
கயோஸகயோ: கல்பூர்ணியயோ! சீஸர் வெரப் யபயோகிறேயோர்.
எப்யபயோஜதனறு எனமனக் யகட்கயோயத!
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் யகட்டயோல் ஜதரியும்! அந்த
நயோள் சீஸருக்யக ஜதரியுமயோ எனபது என
சந்யதகம்! கிளியயயோபயோத்ரயோ ஐஸிஸ ஜதய்வெத்தின
அவெதயோரமயோம்! அவெமளத் திருமணம் ஜசய்த
சீஸமர எகிப்தியர் யதவெனயோகக்
ஜகயோண்டயோடுவெதில் தவெறில்மல! யமலும் ·பயோயரயோ
பரம்பமரயில் வெந்தவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அவெமள மமனவியயோக ஏற்றுக் ஜகயோண்ட
சீஸருக்கு, ஃஜபயரயோ சந்ததிமயப் ஜபற்றேவெர்
எனறு வெரலயோறு பயோரயோட்டும்!
கல்பூர்ணியயோ: என பதி முழுக்க முழுக்க ஒரு
யரயோமயோனயர்! எத்தமன மத்திய ஆசியப்

ஜபண்கமள அவெர் மணந்தயோலும், அவெரது
முகவெரி மயோறேயோது! அவெமர எகிப்தியக் கடவுள்
எனறு ஏளனம் ஜசய்யயோயத!
கயோஸியஸ: கல்பூர்ணியயோ! சீஸர் யரயோமயோபுரிக்கு
மீளயோத யவெமளயில், யரயோமயோனயரும் அவெமரக்
கடவுளயோக மதிக்கிறேயோர் ஜதரியுமயோ? பிற்கயோல
வெரலயோறு சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின பதி எனறு
ஜசயோல்லுயம தவிர, கல்பூர்ணியயோவின பதி எனறு
ஜசயோல்லப் யபயோவெதில்மல!
ஆண்டன: கயோஸியஸ! உனமனப் யபயோல்
ஒருவெனும் ஜசயோல்லப் யபயோவெதில்மல! சீஸரின
முதல் மமனவி கல்பூர்ணியயோ ஜவெனபமத
வெரலயோறு மயோற்றே முடியயோது! சீஸரின ஆமணக்குக்
கட்டுப்பட்டு ஆட்சி ஜசய்பவென நயோன! அவெர்
ஜவெற்றிமயப் பங்கீட்டு ஆளுபவென நயோன!

எங்கிருந்தயோலும் அவெர்தயோன யரயோமயோனய
சயோம்ரயோஜியத்தின அதிபதி!
சிஜசயரயோ: ஆனயோல் அவெர் யரயோமயோபுரியின
ஏயதட்மச அதிகயோரி எனபது உனக்குத்
ஜதரியயோதயோ? யரயோமயோனய சயோம்ரயோஜியத்தின
யவெந்தர் அவெர் எனபது உனக்குத் ஜதரியயோதயோ?
யரயோமயோபுரியின குடியரமச சிமதக்கப் பிறேந்தவெர்
எனபது உனக்குத் ஜதரியயோதயோ? யரயோமயோபுரியின
மனனரயோக சீஸர் முடிசூடப் யபயோவெது உனக்குத்
ஜதரியயோதயோ?
ஆண்டன: ஜதரியயோது! யரயோமயோபுரியின
மனனரயோகப் பதவி ஏற்கச் சீஸர் எப்யபயோதும்
விரும்பிய தில்மல! நயோன ஜசயோல்கியறேன,
யகட்பீர்! யரயோமின குடியமரச் சீஸர் ஒருயபயோதும்
முறிக்கப் யபயோவெதில்மல! மயோற்றேப்

யபயோவெதில்மல! ஜசனட்டர்கமள எப்யபயோதும்
வெரயவெற்பவெர் சீஸர்!
சிஜசயரயோ: ஆண்டன! நீ சீஸமர மிகவும்
யநசிப்பதயோல், உன கண்ணுக்கு அவெரது
சூழ்ச்சிகள் புரிவெதில்மல! அவெரது தவெறுகள்
ஜதரிவெதில்மல! ஜவெளிநினறு யநயோக்கும்
எங்களுக்குப் பளிச்ஜசனத் ஜதரிகிறேது!
அக்யடவியன: நயோன ஒனறு யகட்கியறேன,
கல்பூர்ணியயோ! கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குப் பிறேந்த
சீஸரின மகமனப் பற்றி நீ எனன நிமனக்கிறேயோய்?
கல்பூர்ணியயோ: ஆண்மகமவெப் பற்றி எனக்குப்
பூரண திருப்தியய! என பதியின ஆண்பிள்மள
அது! என பதியின அனபுக் குழந்மத அது! என
பதி ஏற்றுக் ஜகயோண்ட ஆண்மகவு யயோருக்குப்
பிறேந்திருந்தயோல் எனன! அந்த பிள்மள எனக்கும்

ஜசயோந்தப் பிள்மளதயோன! சீஸரின ஜபயமரச்
ஜசயோல்லப் பிறேந்த ஆண்பிள்மள அது! என
பதியின கயோதலி என மதிப்புக்கும்,
வெரயவெற்பிற்கும் உரியவெள்! சீஸரின வெயோரிசு அந்த
சிறுவென எனபது நனறேயோகத் ஜதரியும் எனக்கு.
அந்தச் சினனஞ் சிறு குழந்மத மீது உங்களுக்கு
ஏன ஜவெறுப்ஜபனறு ஜதரியவில்மல எனக்கு!
அக்யடவியன: எனக்கு அதிகயோரம் கிமடக்கும்
யபயோது, சீஸரின வெயோரிமச ஒழிக்க நயோன
முமனயவென எனபமத அறிந்துஜகயோள்,
கல்பூர்ணியயோ? யயோமனஜகயோரு கயோலம்!
பூமனக்ஜகயோரு கயோலம்! பூமன ஆட்சிக்கு
வெரும்யபயோது அந்த எலிமயப் பிடித்து விழுங்கி
விடும் எனறு அறிந்துஜகயோள் கல்பூர்ணியயோ! அது
ஒரு விஷப் பயோம்பு! பயோமலவென நச்சுப் பயோம்பு!
கிளியயயோபயோத்ரயோயவெ ஒரு நயோகப் பயோம்பு! அவெள்

வெயிற்றில் பயோம்பு பிறேக்கயோமல் பிறேகு யவெஜறேனன
பிறேக்கும்? ஒருநயோள் என வெயோளுக்கிமரயயோகும்
அந்த நயோகம்! அந்த நயோகத்தின குட்டிமய நயோன
விட்டு மவெக்கப் யபயோவெதில்மல.
*********************

அங்கம் -3 கயோட்சி -4
“லிஸஸட் [Liszt] ஜசயோல்கிறேயோர்: கடவுள்
ஒனறுதயோன ஒருவெர் யநசிக்கப்பட உகந்தது.
உண்மமயயோக இருக்கலயோம் அக்கூற்று. ஆனயோல்
ஓர் ஆடவெமன ஒருத்தி யநசிக்கும் யபயோது,
கடவுமள யநசிப்பது எனபது யவெறுபட்ட
தனமம யயோனது.”
“எளிமமப் பண்பு எனபது உலகியல மகவெசப்
படயோத மிகக் கடினமயோன நடப்பு! அது ஒருவெர்
அனுபவெத்தின எல்மலயில் வெரக் கூடியது.
மயோயமமதகள் மகக்ஜகயோள்ளும் இறுதியயோன
முயற்சி.”
ஜியயோர்ஜ் ஸயோனட் பிஜரஞ்ச் ஜபண் எழுத்தயோளி
[George Sand (1804-18 76)]

“உனனத பமடப்புகள் [Masterpieces] எனபமவெத்
தனப்பட்ட ஆக்கயமயோ அல்லது ஒற்மறே
உதயயமயோ அல்ல. ஒருவெரின பல்லயோண்டு கயோலச்
சிந்தமனயில் எழுந்து, மற்றும் மயோனடக்
குழுக்களின பங்கீட்டுச் சிந்திப்புக்களில் பினன
உதயமயோனமவெ அமவெ; ஜபயோது மயோந்தர் அனுபவெத்
ஜதயோகுப்புகமளப் பினனணியயோகக் ஜகயோண்டு,
ஒருவெரது வெயோக்கு மூலமயோக வெடிக்கப் படுபமவெ.”
[Example: Leo Tolstoy’s War & Peace]
ஜவெர்ஜினயயோ ஊஃல்ப், ஆங்கில எழுத்தயோளி
[Viginia Woolf (1882-1941)]
விடுதமல நயோட்டில்
சீஸமரப் யபயோல வெயோழ்ந்தவென நயோன!
நீயும் அப்படித்தயோன!

நயோனும், நீயும்
நனறேயோகத் தினறு, ஜகயோளுத்து,
குளிர் கயோலத்துக் கடும்பனயும் தயோங்குயவெயோம்,
சீஸமரப் யபயோல!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
கயோனப் பயோக்கள் சிலவெற்மறே எழுப்பிடு!
யமயோன முகக் யகயோணல் நிமிர்த்தி,
கயோதமல வெணிக மயோக்கிடத் துணியும்! ….
நயோனவெமள ஒருதரம்தயோன யநயோக்கியனன,
நயோற்பது எட்டுகளில் தடம் மவெத்தயோள்,
ஜதருவினல் மயோந்தர் நடமயோடும் யபயோது!
ஜபருமூச்சுடன அவெள் யபசினயோள்,
ஜசம்மம ஜநறிமயப் பழுது படுத்தியதயோக,
விம்மினயோள் மூச்சுத் திணர!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ அரண்மமனயில்,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின தனயமறே. பகல்யவெமள
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, ஜெஜூலியஸ சீஸர், அவெரது மகன,
யசடிகள்
கயோட்சி அமமப்பு:

ஜெஜூலியஸ சீஸர் யரயோமயோபுரிக்குத் திரும்பிச்
ஜசல்ல ஏற்பயோடு ஜசய்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.
புதல்வெயனயோடு கிளியயயோபயோத்ரயோ வெருந்திய
வெண்ணம் நிற்கிறேயோள்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [விறுவிறுப்பயோக] கண்யண!
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எனமனத் தடுத்து நிறுத்தயோயத!
தங்கச் ஜசயோல்லி வெற்புறுத்தயோயத! நமது ஜசல்வெ
மகனுக்கு ஒருவெயது வெந்ததும் யபயோகலயோம் எனறு
கூறியமத மறேந்து விட்டயோயயோ? ஓரயோண்டு நயோனங்கு
தங்கி விட்யடன! எனனயோமச மகனுடன
விமளயயோடி விட்யடன! இன ஒருநயோள்
தயோமதித்தயோல், யரயோமயோனய ஜசனட்டரின
சினத்துக்கு ஆளயோயவென நயோன. எனக்குச்
ஜசனட்டில் பமகவெர் ஜபருக என தயோமதப்
பயணம் தூண்டிவிடும். முடிவெயோகச்
ஜசயோல்கியறேன! விமடஜகயோடு கண்யண! நயோன

யரயோமயோபுரியின ஜபயோறுப்மபயும், யரயோம
சயோம்ரயோஜியத்தின ஜபயோறுப்மபயும் ஜசனட்டர்
முனபயோக நயோன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள யவெண்டும்.
யரயோமயோபுரி ஏகயோதிபத்திய அதிபதியயோக எனமன
முடிசூட்ட எதிர்பயோர்த்துக் ஜகயோண்டிருக்கிறேது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீஸரின மககமளப் பற்றிக்
ஜகயோண்டு] எனமனத் தனயய விட்டுச் ஜசல்வெது
நியயோயமயோகுமயோ? தந்மதமயத் யதடுவெயோயன நம்
அனபுப் புதல்வென! அனபுச் ஜசல்வெனுக்குத்
தம்பி, தமக்மக யவெண்டயோமயோ? நமக்ஜகயோரு மகன
யபயோதயோது! நயோஜனயோரு வெளமம மிக்க மநல் நதி!
அயநக ஆண்மகமவெ உங்களுக்குப் ஜபற்றுத்
தருயவென! எனமனத் தவிக்க விட்டுப்
பிள்மளயய ஜபறேயோத கல்பூர்ணியயோமவெ நயோடிப்
யபயோவெதயோ? எனமனச் சுற்றிலும் பமகவெர்
சூழ்ந்திருக்கிறேயோர்! பயமினறித் தனயயோக நயோன

எப்படி வெயோழ்யவென? இனனும் ஓரயோண்டு
எங்களுடன தங்க யவெண்டும். யரயோமயோபுரிக்கு
உங்களுக்குப் ஜபயோறுத்திருக்கும்! நம்பத் தக்க
ஆண்டன உங்கள் துமண ஆளுநர்! நீங்களினறிச்
சயோமர்த்தியமயோய் யரயோமயோபுரிமய ஆண்டன ஆட்சி
ஜசய்து வெருகிறேயோர்! நீங்கள் யரயோமின தளபதி
மட்டுமில்மல! இப்யபயோது என பதி! எகிப்தின
யவெந்தர்! யரயோமயோபுரி மீதுள்ள பரிவு உங்களுக்கு
எகிப்து மீதில்மலயயோ? [மககமளப் பற்றி
ஜநஞ்யசயோடு மவெத்துக் ஜகயோள்கிறேயோள்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
ஆம் நயோன உன பதிதயோன! அமத உலயக அறியும்!
எகிப்தின ஜபயமர எண்ணும் யபயோஜதல்லயோம்
எழிலரசி கிளியயயோபயோத்ரயோ என ஜநஞ்மசப் பற்றிக்
ஜகயோள்கிறேயோள். முதல் மமனவி கல்பூர்ணியயோ
ஆயினும், இளம் மமனவி கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன

எனமன ஆட்டிப் பமடப்பவெள்! யரயோமயோபுரியில்
கல்பூர்ணியயோ ஆளுக்கு யமல் ஆளயோக அனுப்பி,
எனமன ஆங்கு வெரும்படி அமழக்கிறேயோள்!
பல்லயோண்டுகள் நயோனவெமளப் பயோர்க்க வில்மல.
இம்முமறே நயோன யபயோகயோவிட்டயோல், அவெள்
கண்ணயோடி இதயம் துண்டயோக உமடந்து விடும்!
பிறேகு அவெள் எனமன விலக்கிப் யபயோய்
விடுவெயோள்! நயோன யரயோமில் எப்படித் தனயயோக
வெயோழ்வெது?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மிக்க ஆர்வெமுடன] நயோனங்கு
வெந்து விடுகியறேன, உங்கள் தனமமமயப்
யபயோக்க! நயோனும் தன மயோதயோக எகிப்தில் தவிக்க
யவெண்டயோம்! நீங்களும் தன ஆணயோக யரயோமில்
யநயோக யவெண்டயோம்! நயோனும் நம் ஜசல்வெனும்
உங்கள் கண்ஜணதிரியல வெயோழ்யவெயோம். நயோங்கள்
யரயோமுக்கு உங்களுடன வெரலயோமயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று கவெமலயுடன]
யவெண்டயோம் கிளியயயோபயோத்ரயோ! தக்க தருண
மில்மல இது! யரயோமயோபுரி உனக்கும், நம்
மகனுக்கும் எந்த முமறேயில் மதிப்பளிக்கும்
எனத் ஜதரியயோது எனக்கு. உனமன அவெமதித்தயோல்
உனக்கும் தயோங்கயோது! எனக்கும் தயோங்கயோது!
அயதயோடு என முதல் மமனவி கல்பூர்ணியயோ
எப்படி உனமன வெரயவெற்பயோள் எனபதும்
ஜதரியயோது எனக்கு! நீ எகிப்மத ஆளப் பிறேந்தவெள்.
இங்கு நீ மகிழ்ச்சியயயோடு இருக்கிறேயோய்.
யரயோமயோபுரியில் நீ அமடப்பட்டுப் யபயோவெயோய்!
ஒருமயோதிரியயோக உனமனப் பயோர்ப்பயோர்
யரயோமயோனயர்! நீ யவெதமனப் படுவெயோய்! இப்யபயோது
யவெண்டயோம். ஓரிரு வெருடம் கழித்து வெயோ! நயோன
முதலில் ஜசனறு மக்கள் மனமத அறிய
யவெண்டும். உனமனப் பற்றிச் ஜசனட்டர் எனன

நிமனக்கிறேயோர் எனறு நயோன உளவு ஜசய்ய
யவெண்டும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன, உரத்த குரலில்]
சீஸர்! ஜசனட்டர் அனுமதி யகட்டயோ என
உதட்டில் முத்த மிட்டீர்? ஜசனட்டர் அனுமதி
யகட்டயோ என ஜமத்மதயில் படுத்தீர்? ஜசனட்டர்
அனுமதி யகட்டயோ எனக்குப் பிள்மள
உண்டயோக்கினீர்? பிறேகு ஜசனட்டர் அனுமதி
யகட்டயோ எனமனத் திருமணம் ஜசய்தீர்?
யரயோமயோபுரிக்கு வெரும் எனக்கு ஜசனட்டயோர் வெயோசற்
கதவு திறேப்பயோரயோ எனறு உங்கள் வெயோய்
பிதற்றுவெமத நயோன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள மயோட்யடன!
சீஸருக்கு ஆண்மகமவெ முதலில் அளித்த
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜபரியவெளயோ? உங்கள் தன
உரிமமக் கட்டுப்படுத்தும் யரயோமயோபுரிச்
ஜசனட்டர் ஜபரியவெரயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று அழுத்தமுடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! ஐயமினறி நயோன ஜசனட்டர்
தீர்மயோனத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவென! ஜசனட்டர்
யபரமவெக்கு நயோன அதிபதி ஆனயோலும், அவெரது
ஜபரும்பயோனமமக் குரலுக்குத் தமல சயோய்க்க
யவெண்டும் நயோன! நீ என மமனவிதயோன!
ஆனயோலும் ஜசனட்டர் தணிக்மகக்கு நீயும் தமல
வெணங்க யவெண்டும்! ஆண்மகமவெ ஈனறே நீ
வீட்டுக்கு ஜபரியவெள்தயோன! ஆனயோல்
குடிமக்களின பிரதிநிதிகள் நயோட்டுக்குப்
ஜபரியவெர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சீற்றேத்துடன] கிளியயயோபயோத்ரயோ
கீழ்நயோட்டுக்கயோரி எனபதயோலயோ? அல்லது எகிப்த்
யரயோமின அடிமம நயோடு எனபதயோலயோ? நயோன
எகிப்தின மகயோரயோணி! நயோன சீஸரின மமனவி!
உங்கள் ஜசனட்டயோருக்கு நயோன கீழ்ப்படிய

முடியயோது! நயோன அனறும் விடுதமல ரயோணி!
இனறும் விடுதமல ரயோணி! எனறும் விடுதமல
ரயோணி!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன] ஆமயோம்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! நீ என மமனவிதயோன!
அதுயபயோல் கல்பூர்ணியயோவும் என மமனவிதயோன.
ஆனயோல் கல்பூர்ணியயோ ஜசனட்டயோர்
கட்டுப்பயோட்டுக்கு உட்பட யவெண்டும்,
ஜதரியுமயோ? ஜசனட்டயோர் கண்முனபயோக யரயோமும்
ஒனறுதயோன! எகிப்தும் ஒனறுதயோன! அந்த
முமறேயில் எந்த ஓரவெஞ்சகமு மில்மல,
ஜசனட்டருக்கு! கண்யண கிளியயயோபயோத்ரயோ!
உனனுயிருக்கு அஞ்சுகியறேன நயோன! யரயோமயோனயர்
அனனயப் ஜபண்ஜணனறு உனமீது ஜவெகுண்டு
உனமனக் ஜகயோனறு விடக் கூடயோது! ஜசனட்டயோர்
சினங்ஜகயோண்டு நம் சிறு பயோலகமனக் ஜகயோனறு

விடக் கூடயோது! குமறேந்தது ஓரயோண்டு கூடியது
ஈரயோண்டயோடு நீ கயோத்திருப்பது நல்லது. மகனுக்கும்
மூனறு வெயதயோகும். யரயோமில் ஓடியயோடி
மகிழ்வெயோன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று சமயோதயோனம் அமடந்து]
சீஸர்! நயோட்கமள நயோன எண்ணிக்
ஜகயோண்டிருப்யபன! யரயோமயோபுரியில் உங்கமளச்
சுற்றிலும் கனனயர் முற்றுமக யிடுவெயோர்!
கண்கமளச் சுழற்றி, உடம்மபக் குலுக்கி
மனமதக் கமணகமள உம்மீது ஏவி விடுவெயோர்!
கல்பூர்ணியயோ மீது துளியும் உங்களுக்குக் கயோதல்
கிமடயயோது! ஆகயவெ உங்கள் ஜநஞ்சக் கவெசம்
உறுதியயோக இருக்கட்டும்! உங்கள் மனது
கல்லயோகட்டும்! சீஸருக்குச் ஜசனறே
விடஜமல்லயோம் கயோதற் ஜபண்டுகள் எனபது
பழஜமயோழி! ஜபண்கமளக் கண்டயோல் கண்கமள

மூடிக் ஜகயோள்வீர்! கண்கள் வெழியயோகத்தயோன
ஆடவெருக்கு வெமல வீசுவெர் ஜபண்கள்! அந்த
வெமலயில் சிக்கிக் ஜகயோண்டு தவிக்கயோதீர்! உள்யள
இடம் பிடித்துக் ஜகயோண்ட ஜபண்டிமர ஜவெளியய
விரட்டுவெது கடினம்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஜபரிதயோகச் சிரித்து] எகிப்த்
எழிலரசி வெமலயில் சிக்கிக் ஜகயோண்டு தப்பிக்
ஜகயோள்ள முடியயோமல் நயோன திண்டயோடுவெது
யபயோதயோதயோ? ஜபண்டிமரக் கண்டயோல் கண்கமள
எப்படி மூடிக் ஜகயோள்வெது? ஜபண்களின கவெர்ச்சி
மினனல் யபயோல் ஜநஞ்மசத் தயோக்கும் யபயோது,
எனனரும்புக் கவெசம் அமதத் தடுக்க முடியயோது!
அவ்விதம் தடுக்கும் ஜநஞ்சக் கவெசத்மத யயோர்
ஜசய்ய முடியும்? சீஸர் மகயோவீரன ஆயினும்,
ஜபண்டிரின கமணகளின முன பலமற்றேவெயன!
எனது எ·கு ஜநஞ்சிக்குள் உள்ளது பஞ்சுப் ஜபயோதி!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகலியயோகச் சிரித்து] எந்த
ஆடவெனதயோன பயோமவெமயக் கண்டயோல் பயோகயோய்
உருகயோ திருக்கிறேயோன? எனனயோமச நம் ஜசல்வெமன
யரயோமயோனயர் கண்டு பயோரயோட்ட யவெண்டும்
எனபயத! அவென உலகயோளப் பிறேந்தவென!
அஜலக்ஸயோண்டமரப் யபயோல ஆயவெச யவெட்மக
ஜகயோள்பவென! சீஸமரப் யபயோல பல யதசங்கள்
ஜவெல்பவென! ஆனயோல் எனமனயும்,
புதல்வெமனயும் கல்பூர்ணியயோ வெரயவெற்க
மயோட்டயோள் எனபது எனக்குத் ஜதரிந்தயத!
எனனயோல் நீங்கள் ஜசனட்டர்கமளப் பமகத்துக்
ஜகயோள்ள யவெண்டயோம். நயோன கயோத்திருக்கியறேன.
யபயோய் வெயோருங்கள்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! மயோறேயோக நம் புதல்வெமனக் கயோண
கல்பூர்ணியயோ கயோத்துக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்.

சீஸரின மகன எனறு கல்பூர்ணியயோ ஏற்றுக்
ஜகயோள்வெது வியப்பயோக இருக்கிறேது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று விரக்தியுடன]
அப்படியயோனல் எனமனக் கல்பூர்ணியயோ
வெரயவெற்க மயோட்டயோள் எனறு மமறேவெயோகக்
கூறுகிறீரயோ? அதயோவெது அவெளுக்கு என மகன
யவெண்டும், ஆனயோல் அவெமனப் ஜபற்றே அனமன
யவெண்டயோம்! உண்மமதயோயன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: உண்மமதயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ!
சற்று சிந்தித்துப் பயோர்! நயோன யவெஜறேயோரு வெயோலிப
மயோமத உன மயோளிமகக்கு அமழத்து வெந்தயோல், நீ
அவெமள வெரயவெற்பயோயயோ? அல்லது வெயோசற் கதமவெ
மூடித் துரத்துவெயோயயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] நிச்சயம்
நயோனவெமள வெரயவெற்க மயோட்யடன! வெயோசலில்

நிறுத்தித் துரத்தவும் மயோட்யடன! வெயோளயோல்
தமலமயத் துண்டித்து, உடமலக் கழுகுக்கிமர
ஆக்குயவென!
[அப்யபயோது பிரிட்டயோனஸ, ரூஃபியயயோ விமரவெயோக
உள்யள நுமழகிறேயோர்கள்]
பிரிட்டயோனஸ: சீஸர்! கப்பல் தயயோரயோக உள்ளது
யரயோமயோபுரிக்கு. நீங்கள் கிளம்ப யவெண்டிய
தருணமிது. அமலகள் நமக்குச் சயோதகமயோக
அடித்துக் ஜகயோண்டிருக்கினறேன. கயோற்றேடிக்கும்
திமசயும் பயோய்மரக் கப்பலுக்கு அனுகூலமயோய்
வீசுகிறேது! புறேப்படுங்கள்! உங்கள் ஜபட்டிகள்
எல்லயோம் கப்பலில் ஏற்றேப்பட்டு விட்டன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன] கண்யண!
கிளியயயோபயோத்ரயோ! கண்ணீமரத் துமடத்துக் ஜகயோள்!
நயோன யபயோய் வெருகியறேன. பூரிப்புடன விமட

ஜகயோடு எனக்கு! [சீஸமரக் கிளியயயோபயோத்ரயோ
அமணத்துக் ஜகயோள்கிறேயோள். யசடி தூக்கி யிருக்கும்
மகனன ஜநற்றியில் சீஸர் முத்தமிடு கிறேயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ யநயோக்கி] கிளியயயோபயோத்ரயோ! நீ
அஞ்ச யவெண்டயோம்! ரூ·பியயயோமவெ எனது சயோர்பில்
எகிப்தின பயோதுகயோப்புக்கு விட்டுச் ஜசல்கியறேன.
அவெருடன உள்ள ஐயயோயிரம் யரயோமயோனயப்
பமடயினர் உன ஆமணக்கு அடி பணிவெர். அவெர்
உனமனயும் பயோதுகயோப்பயோர். எகிப்மதயும்
பயோதுகயோப்பயோர். ஜசனறு வெருகியறேன.
[கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ முத்தமிடுகிறேயோர்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்ணீர் கலங்க] மிக்க நனறி
சீஸர்! ஜசனறு வெயோருங்கள். ஈரயோண்டுகள் கழித்து
யரயோமயோபுரிக்கு நயோனும், நம் மமந்தனும்
வெருயவெயோம். நிச்சயம் வெருயவெயோம்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நயோனங்கு கயோத்திருப்யபன
உங்களுக்கு.
[சீஸர் பிரிட்டயோனஸ பினனயோல் ஜதயோடர
மயோளிமகமய விட்டு ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -4 கயோட்சி -1
பூரிப்பு அமடகியறேன, எனது
வெலுவிலயோச் ஜசயோற்கள் தீப்பற்றே மவெத்தன,
புரூட்டஸ ஜநஞ்சியல!
கயோஸஸியஸ
பருத்த உடல் ஜகயோண்யடயோர் என பக்கத்தில்
வெரட்டும்,
ஜமனமம மூமளயயயோடு ஓய்வும் எடுப்யபயோர் !
அயதயோ பயோர் ஆண்டன!
பசித்த பயோர்மவெயும், நலிந்த யமனயும்
பமடத்த கயோஸஸியஸ !
ஆழ்ந்து உளவிடும் அத்தமக மயோந்தர்
அபயோய மனதர்கள்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்
வில்லியம் யஷக்ஸபியர்
எனன சயோதித்து விட்டயோர் சீஸர்?
எந்த ஜவெற்றியயயோடு யரயோமுக்கு வெருகிறேயோர்?
அறிவில்லயோ மூடர்கயள! கல் ஜநஞ்சர்கயள!
பயோம்ப்பிமய நிமனவில்மலயயோ?
பயோம்ப்பியின புதல்வெமரக் ஜகயோனறு, சீஸர்
யரயோமுக்கு மீள்கிறேயோர்!
மரத்தின மீதும், வீட்டின மீதும் ஏறி
மயோவீரர் பயோம்ப்பி வெந்தமதப் பயோர்த்தீர்!
இரதத்தில் அவெர் ஜசனறே யபயோது,
மதபர் நதி தயோளமிட வில்மலயயோ?
புத்தயோமட அணிந்து சீஸமர வெரயவெற்பதயோ?
விடுமுமறே என அறிவித்துப்
பயோம்பியின குருதியில் மிதித்த
பயோவி மனதர் சீஸமர வெரயவெற்பதயோ?

பயோமத ஜயல்லயோம் வெண்ணமலர் வீசுவெதயோ?
ஒழிந்து யபயோவீர்! ஓடிச் ஜசல்வீர்!
உமது வீட்டில்
மண்டி யிட்டு மனனப்புக் யகட்பீர்!
[மயோருல்லஸ பயோம்ப்பின அனுதயோபி]
ஓடுவீர்! கூடுவீர் ! நல்யலயோயர!
நயோடுவீர் மதபர் நதிக்கமர!
கண்ணீர் விடுவீர், நதியில் கலந்திட,
ஆறேயோய்ப் ஜபருகிச் சங்கமம் அமடய!
நிறுத்துவீர் சீஸமர வெரயவெற்கும்
ஜதரு விழயோக்கமள!
சீஸர் சிமலக்குப் ஜபயோனனயோமடயயோ?
நீக்குவீர் அமதச் சீக்கிரம்!
முமளத்ஜதழும் சீஸரின சிறேமக
அறுத்து விடுவீர் !
கீயழ விழட்டும் ஈசல்!

அடிமமயயோய் நயோம் உழல
வெயோனல் எப்படிப் பறேப்பயோர் சீஸர்?
[ஃபிளயோவியஸ பயோம்ப்பின அனுதயோபி]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
Julius Caesar Arrives in Rome
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின

மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.
யநரம், இடம்:
பகல் யவெமள. ஜசனட் மயோளிமகக்கு அருகில்
யரயோமயோபுரியின ஜபருவீதி.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், பமட வீரர்கள், ஜதருவின
இருபுறேமும் வெரயவெற்கும் ஜபயோதுமக்கள்
கயோட்சி அமமப்பு: யரயோமயோபுரியில் ஒரு
ஜபயோதுத்தளம். நகர மக்கள் ஆரவெயோரம் ஜசய்ய,
பமடயினர் வெயோத்தியங்கள் முழங்க ஜெஜூலியஸ
சீஸர் மகமய உயர்த்தி அமசத்துக் ஜகயோண்டு

குதிமர வெயோகனத்தில் யரயோமயோபுரிக்குத் திரும்பி
வெருகிறேயோர். ஒரு ஓரத்தில் பயோம்ப்பியின
அனுதயோபிகள் சீஸருக்கு எதிரயோக உமரயயோற்றி
விழயோக்கமளத் தமட ஜசய்து வெருகிறேயோர்கள்.
சீஸரின பமகவெர் மற்றும் ஜசனட்டர் சிலர்
அடுத்ஜதயோரு பகுதியில் சீஸர் வெரயவெற்மபத்
தமட ஜசய்து வெருகிறேயோர்கள். யஜெயோதிடன ஒருவென
வெரப் யபயோகும் அபயோயத்மத சீஸருக்கு எச்சரிக்மக
ஜசய்கிறேயோன. கல்பூரினயயோ, ஆண்டன, புரூடஸ,
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ ஆகியயயோர் கூட்டத்தில்
கயோணப் படுகிறேயோர். சீஸர் இரதத்திலிருந்து
கீழிறேங்கி கல்பூர்ணியயோவிடம் வெருகிறேயோர்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கனவுடன, மககமள நீட்டி]
கண்யண! கல்பூர்ணியயோ! உனமனக் கயோண வெந்து
விட்யடன. உனமனப் பிரிந்து எத்தமன
ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன? எனக்யக மறேந்து
விட்டது.

கல்பூர்ணியயோ: [சீஸமரக் கட்டிப் பிடித்துக்
ஜகயோண்டு, கண்ணீர் ஜபருக] எனமன மறேந்து
எத்தமன ஆண்டுகள் ஆயின எனபது எப்படி
நிமனவில் இருக்கும், உங்களுக்கு? நயோன
புறேக்கணிக்கப் பட்ட மயோது! உங்களுக்யகயோ
அடுத்தடுத்துப் பல யபயோர்கள்! அடுத்தடுத்து பல
நயோடுகள்! அடுத்தடுத்துப் பல மயோதர்கள்! எனமன
எப்படி நிமனவிருக்கும் உங்களுக்கு? நயோளும்,
கிழமமயும் நிமனவில் தங்கயோத உங்களுக்கு
எப்படி மயோதம், வெருடம் ஞயோபகம் இருக்கும்?
ஜமலிந்து யபயோன என உடம்பு கூட உங்களுக்குத்
ஜதரிவில்மல!
நீங்கயளயோ தமல வெழுக்மகயயோகி வெயதயோன
வெயோலிபரயோய்க் கயோணப்படுகிறீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: வெயதயோன வெயோலிபரயோ நயோன? நல்ல
கணிப்பு, கல்பூர்ணியயோ! .. சரி சரி! பயோர் ஆடவெர்

நிர்வெயோணப் பந்தயம் ஜதயோடங்குகிறேது! அயதயோ
ஆண்டன ஓடிவெரும் பயோமதயில் நில்! …
ஆண்டன! எனமனப் பயோர்!
ஆண்டன: அமழத்தீரயோ என மதிப்புக்குரிய
அதிபதி அவெர்கயள?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆமயோம் ஆண்டன! ஓடிவெரும்
யவெகத்தில் உனது மக, கல்பூர்ணியயோ மீது
படட்டும்! நம் மூதயோமதயரின பண்மட
நடப்புப்படி, நிர்வெயோண ஆடவெர் புனத
விரட்டலின யபயோது மலடியர் மீது கரங்கள்
பட்டயோல், அவெரது மலடு நீங்கிச் சயோபம் ஒழிந்து
யபயோய்விடும்!
கல்பூர்ணியயோ: [உரத்த குரலில் சினத்துடன]
பல்லயோண்டுகளுக்குப் பிறேகும் எனமன
மலடிஜயனப் பழி சுமத்தும் உங்கள் பழக்கம்

இனனும் யபயோக வில்மலயய! யரயோமயோனயர்
முனபயோக எனமன மீண்டும் மலடி எனறு
முரசடிக்கலயோமயோ? [அழுகிறேயோள்]. .. ஆண்டன!
எனனருகில் வெரயோயத! உன மகயயோல் எனமனத்
ஜதயோடயோயத! என மலட்டுத் தனமம உன முரட்டுக்
கரங்கள் படுவெதயோல் நீங்கயோது! யபயோதும் உமது மூட
நம்பிக்மக! [சீஸரிடமிருந்து விலகிக்
ஜகயோள்கிறேயோள்]
ஆண்டன: [முறுவெலுடன] என அதிபதி சீஸர்
ஜசயோல்லி விட்டயோர். அமத நிமறேயவெற்றுவெது என
பணி!

Caesar & Calpurnia in Rome

[கூட்டத்திலிருந்து சீஸர், சீஸர் எனயறேயோர் உரத்த
குரல் யகட்கிறேது]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கயோமதத் திருப்பி, கவெனமுடன]
யயோஜரன ஜபயமரச் ஜசயோல்லி அமழப்பது?
கயோஸகயோ: நிசப்தம்! அமமதி! யயோயரயோ
அமழக்கிறேயோர், சீஸமர? அமமதி! அமமதி!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கூட்டத்தில் யயோஜரனமனக்
கூப்பிடுகிறேயோர்? குரலில் ஏயதயோ யசயோகத் ஜதயோன
ஒலிக்கிறேது! யயோரங்யக? அவெமர என முனயன
அமழத்து வெயோ!
யஜெயோதிடன: எச்சரிக்மக உமக்கு! வெருகிறே மயோர்ச் 15
ஆம் யததி!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நீ எனன ஜசயோல்கிறேயோய்?
சரியயோகக் கயோதில் விழவில்மல! மீண்டும்
ஒருமுமறே ஜசயோல்!
யஜெயோதிடன: கவெனம், வெருகிறே மயோர்ச் 15 ஆம் யததி!
எச்சரிக்மக உமக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [புறேக்கணிப்புடன] அவென
கனவு கயோண்பவென! ஒதுக்கித் தள்ளுங்கள்
அவெமன!
கயோஸஸியஸ: புரூட்டஸ! மலடிப் ஜபண்கமள
நிர்வெயோண வெயோலிபர் அடிக்கும் யவெடிக்மகமய
நீங்கள் பயோர்க்கப் யபயோக வில்மலயயோ?
புரூட்டஸ: அந்தக் யகயோமயோளித்தனத்மத நயோன
பயோர்க்கப் யபயோவெதில்மல! எனக்கு யவெமலப் பளு
மிகுதி. சீஸமர நயோன வெரயவெற்று யநரயோக
உமரயயோட யவெண்டும்.

கயோஸஸியஸ: நீங்கள் முனயபயோல் இல்மல
இப்யபயோது! உங்களிடமிருந்த பரிவும், பயோசமும்
தற்யபயோது மமத்துனன எனமீதில்மல! நீங்கள்
ஒதுங்கிச் ஜசல்வெமத நயோன பயோர்த்யதன. எனமனப்
புறேக்கணிக்கக் கயோரணம் எனன, புரூட்டஸ?

புரூட்டஸ: கயோஸஸியஸ! நீ ஒரு பயங்கரவெயோதி!
எனமன நீ அண்டுவெயத ஏயதயோ ஒரு சுயநலத்
யதமவெக்கு! எனக்குத் ஜதரியும் அது! ஆனயோல்
உன உள்மனமத அறிவெது கடினம். எனன விமன
புரிய எனமன வெசப்படுத்துகிறேயோய்?
கயோஸஸியஸ: புரூட்டஸ, யபரதிபதி சீஸர்
யரயோமயோபுரிக்கு வெந்திருப்பது ஏஜனனறு
ஜதரியுமயோ? யரயோம் ஏகயோதிபத்தியத்துக்குச்

சக்கரவெர்த்தியயோக! நம்மம ஜயல்லயோம்
அடிமமயயோக்க! யரயோமம ஏகயோதிபத்திய நயோடயோக்க!
[அப்யபயோது சீஸமரச் சுற்றிலும் நிற்கும்
கூட்டத்தின ஆரவெயோரம் யகட்கிறேது]
புரூட்டஸ: [சட்ஜடனத் திரும்பி] எனன கூக்குரல்
அது? யரயோமயோனயர் சீஸமர யவெந்தரயோக்கத்
யதர்ந்ஜதடுக்கிறேயோர் எனறு ஓர் அச்சம் எழுகிறேது
எனக்கு.
கயோஸஸியஸ: அப்படியயோனயோல் அமத நயோம் தடுக்க
யவெண்டும் புரூட்டஸ! சீஸர் யவெந்தரயோவெது
உங்களுக்கும் பிடிக்க வில்மல எனறு ஜதரிகிறேது
எனக்கு! எனனயோல் அமதத் தயோங்கிக் ஜகயோள்ள
முடியயோது! எகிப்தின எழிலரசி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் திருமணம் புரிந்தபின,
சீஸர் ·பயோயரயோ மனனர் பரம்பமரயயோகி விட்டயோர்!

·பயோயரயோ மனனர் யபயோல் கடவுள்களில் ஒருவெரயோகி
விட்டயோர்! யமலும் ·பயோயரயோ பரம்பமரயில் ஓர்
ஆண்மகமவெப் ஜபற்றுக் ஜகயோண்டு விட்டயோர்!
தற்யபயோது யரயோமயோபுரியில் அவெமரக்
கடவுளயோகயவெ வெணங்கி வெருகிறேயோர்! நயோன
குனத்து வெமளந்து அந்த சீஸருக்கு வெணக்கம்
ஜசய்ய யவெண்டும்! சீஸர் நீட்டி நிமிர்ந்து தமல
அமசத்து எனமன ஆசீர்வெதிப்பயோர்! எனக்குத்
ஜதரியும் அவெரது யநயோமயப் பற்றி! ஸஜபயினல்
யபயோரிடும் யபயோது கயோக்கயோ வெலிப்பு வெந்து வெயோயில்
நுமர தள்ளி, அந்த கடவுள் தமரயில் வீழ்ந்தயோர்!
துடித்தயோர்! புரண்டயோர்! மனதர் மடிந்தயோரயோ?
அதுதயோன கிமடயயோது. விழுந்தும், விழயோமலும்,
மடிந்தும் மயோளயோமலும் வெயோழும் யநயோயயோளி சீஸர்.
யநயோயயோளி சீஸரயோ நமக்கு யதவென? நமக்கு
யவெந்தன?

[மறுபடியும் கூட்டத்தின ஆரவெயோரமும்,
மகதட்டலும் யகட்கினறேன]

புரூட்டஸ: மீண்டும் ஆரவெயோரம், மகதட்டல்!
சீஸருக்குப் புதுப்புது விருதுகள் கிமடக்கினறேன
எனறு நிமனக்கியறேன. பயோரயோட்டுகியறேன அவெமர!
யநசிக்கியறேன அவெமர!
கயோஸஸியஸ: பரிசுக்கும், பதவிக்கும் உயிமரக்
ஜகயோடுப்பவெர் சீஸர்! யரயோமயோபுரிக்கு ஏகயோந்த
யவெந்தனயோவெயத அவெரது குறிக்யகயோள்! சீஸரின
பிரதமச் சீடர் ஆண்டன அமதத்தயோன ஜசய்வெயோர்!
ஆண்டனயின உனனத அதிபதி சீஸர்
அமதத்தயோன நயோடி வெருகிறேயோர்! புரூட்டஸ! அமத
நயோன தடுப்யபன! நிச்சயம் தடுப்யபன! அமத
நீங்களும் தடுப்பீரயோ? சீஸர் எனனும் பூத மனதர்
நம்மம எல்லயோம் மிதிக்க இடம் ஜகயோடுக்கலயோமயோ?
புரூட்டஸ: ஜமய்யயோக நீ எனமன யநசிப்பது
ஜதரிகிறேது எனக்கு! ஜமய்யயோக என உதவிமய நீ
நயோடுவெது புரிகிறேது எனக்கு! நீ ஜசயோல்லியதில்

உண்மம இருக்கிறேது! சீஸரின யபயோக்கு
வெரயவெற்கத் தக்கதயோக இல்மல! ஆனயோலும்
அவெமர நயோன யநசிக்கியறேன! கியரக்க வீரர் மகயோ
அஜலக்ஸயோண்டருக்கு நிகரயோக யரயோமயோபுரியில்
யதயோனறியவெர் சீஸர்! அவெருக்கு இமண அவெயர!
அவெமர யரயோமயோபுரியின அதிபதியயோகப்
ஜபற்றேதில் நயோன ஜபருமமப் படுகியறேன. உனது
கருத்துக்கமளப் பற்றி நயோன சிந்திக்க யவெண்டும்.
உனது கூற்றுக்கமள ஒருவெர் ஒதுக்கவும்
முடியயோது! அதுயபயோல் ஒப்புக் ஜகயோள்ளவும்
முடியயோது! எனக்கு அவெகயோசம் யதமவெ!
கயோஸஸியஸ: மிக்க மகிழ்ச்சி புரூட்டஸ! எனது
வெலுவெற்றே ஜசயோற்கள் உங்கள் மவெர ஜநஞ்சில்
தீப்ஜபயோறி உண்டயோக்கியயத யபயோதும். ஆனயோல்
அந்த தீப்ஜபயோறி அமணந்து விடயோமல் பயோர்த்துக்
ஜகயோள்வீர். பண்பு மிகும் புரூட்டஸ! சீக்கிரம்

முடிவு ஜசய்யுங்கள்! சீஸர் முடிசூடி யரயோமின
யவெந்தனயோய் ஆசனத்தில் அமரக் கூடயோது! நயோம்
அமதத் தடுக்க யவெண்டும்! உடயன நிறுத்த
யவெண்டும்! நயோஜமல்லயோம் அதற்கு உறுதிஜமயோழி
எடுக்க யவெண்டும்.

++++++++++++++++++

அங்கம் -4 கயோட்சி -1 பயோகம் -2
புரூட்டஸ!
விழும் யநயோய் சீஸருக் கில்மல!
உனக்கும், எனக்கும் உள்ளது!
உத்தமன கயோஸகயோ வுக்கும் உள்ளது!
கயோஸஸியஸ
குறுகிய நம் நயோட்டினயமல் கயோமலப் பரப்பி,
ஜபரும் பூதம்யபயோல் நிற்கிறேயோர் சீஸர்!
நீண்ட கயோல்களின கீழ் நடந்து நம்,
பியரதக் குழிகமள எட்டிப் பயோர்க்க மவெப்பயோர்!
விதிக்கு மனதர் சில யவெமளயில்
அதிபதியயோ யிருப்பயோர்!
அருமம புரூட்டஸ ! தவெறு,
நயோம் பிறேக்கும் யபயோதிருக்கும்

விண்யகயோளிட மில்மல! நம்
விமனக்கு நயோயம கயோரண கர்த்தயோ!
கயோஸஸியஸ
ஆண்டன !
கயோஸஸியமஸக் கண்டு அஞ்ச வில்மல நயோன!
சீஸர் எனனும் ஜபயர் அச்சம் ஊட்டுவெதயோ?
கயோஸஸியஸ யபயோல் விமரவில் யயோமர
ஒதுக்க யவெண்டும் எனறேறியயன! கயோஸஸியஸ
ஜமத்தப் படித்தவென! உற்று யநயோக்குவென!
மனதர் யபயோக்மக நுணுக்கி ஆய்பவென!
நயோடகம் விரும்பயோன! பயோடமலக் யகளயோன,
நமகப்பது அவென அபூர்வெம்! நமகப்பினும்
தனமன ஏளனப் படுத்தும் தனமமதயோன!
அமமதியில் ஆறேயோது அவெனது இதயம் !
அத்தமகயயயோர் ஆதலயோல் அபயோய மயோந்தர்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம்:
பகல் யவெமள. ஜசனட் மயோளிமகக்கு அருகில்
யரயோமயோபுரியின ஜபருவீதி.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

ஜெஜூலியஸ சீஸர், பமட வீரர்கள், ஜதருவின
இருபுறேமும் ஜபயோதுமக்கள்
கயோட்சி அமமப்பு:
யரயோமயோபுரியில் ஒரு ஜபயோதுத்தளம். நகர மக்கள்
ஆரவெயோரம் ஜசய்ய, பமடயினர் வெயோத்தியங்கள்
முழங்க ஜெஜூலியஸ சீஸர் மகமய உயர்த்தி
அமசத்துக் ஜகயோண்டு குதிமர வெயோகனத்தில்
யரயோமயோபுரிக்குத் திரும்பி வெருகிறேயோர். ஒரு ஓரத்தில்
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள் சீஸருக்கு எதிரயோக
உமரயயோற்றி வெருகிறேயோர். சீஸரின பமகவெர், சில
ஜசனட்டர்கள் அடுத்ஜதயோரு பகுதியில் சீஸர்
வெரயவெற்மபத் தமட ஜசய்து வெருகிறேயோர்.
யஜெயோதிடன ஒருவென வெரப் யபயோகும் அபயோயத்மத
சீஸருக்கு எச்சரிக்கிறேயோன. கல்பூரிணியயோ,
ஆண்டன, புரூடஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, ஒரு
யஜெயோதிடன கூட்டத்தில் கயோணப் படுகிறேயோர்.

சீஸருக்கு மயோர்ச் 15 ஆம் நயோள் வெரப் யபயோகும்
அபயோய எச்சரிக்மகமய யஜெயோதிடன உரக்கக்
கூறுகிறேயோன! அவென கனவு கயோண்பவென எனறு
ஒதுக்கிறேயோர் சீஸர்! அவெருமடய நிழலில் ஒளிந்து
ஜகயோண்டு சில சதிகயோரர் ஓர் பயங்கர நிகழ்ச்சிக்கு
விமதயிடுகிறேயோர்.

கயோஸஸியஸ: மிக்க மகிழ்ச்சி புரூட்டஸ!
வெலுவெற்றே எனது ஜசயோற்கள் உங்கள் மவெர
ஜநஞ்சில் தீப்ஜபயோறி உண்டயோக்கியயத யபயோதும்.
ஆனயோல் அந்த தீப்ஜபயோறி அமணந்து விடயோமல்
பயோர்த்துக் ஜகயோள்வீர். பண்பு மிகும் புரூட்டஸ!
சீக்கிரம் முடிவு ஜசய்வீர்! சீஸர் முடிசூடி யரயோமின
யவெந்தனயோய் ஆசனத்தில் அமரக் கூடயோது! நயோம்
அமதத் தடுக்க யவெண்டும்! உடயன நிறுத்த
யவெண்டும்!

புரூட்டஸ: ஆரவெயோரம் குமறேந்து விட்டது,
அரங்கத்தில். அயதயோ சீஸர் எழுந்து ஜவெளியய
வெருகிறேயோர்.
கயோஸஸியஸ: புரூட்டஸ! கூட்டத்தில் எனன
நடந்தது எனபமத நயோமறிய யவெண்டும்! சீஸமர
முந்திக் ஜகயோண்டு கயோஸகயோ வெருகிறேயோன!
அவெமனப் பிடித்து நம்பக்கம் இழுக்க
யவெண்டும். மகதட்டலுக்கும், எதிரயோன
கூச்சலுக்கும் எனன கயோரணம் எனறு ஜதரிய
யவெண்டும். கயோஸகயோ மகமயப் பற்றி விக்ஜகன
இழுப்பீரயோ புரூட்டஸ?
புரூட்டஸ: நிச்சயம் ஜசய்கியறேன. ஆனயோல்
சீஸமர பயோர்த்தயோயயோ? யகயோபக் கனல் அவெர்
கண்களில் சுடர்விட்டு எரிகிறேது! பினனயோல்
வெரும் சீஸரின ஆட்டு மந்மத ஜபயோறுமம யிழந்து
ஏமயோந்த முகத்துடன ஜதயோடர்கிறேது!

கல்பூர்ணியயோவின கனனங்கள் ஏன ஜவெளுத்துப்
யபயோயுள்ளன? மயோயமமத சிஜசயரயோ ஆந்மத
விழியில் யபதலித்துக் கயோணப் படுகிறேயோர்!
யரயோமயோபுரி மனறேத் தர்க்கத்தில், ஜசனட்டர்
அவெமர குறுக்கிட்டு எதிர்க்கும் யபயோது,
அப்படித்தயோன சிஜசயரயோ ஆந்மத விழியில்
விழித்துக் ஜகயோண்டு நிற்பயோர்!
கயோஸஸியஸ: அமதத்தயோன ஏஜனனறு
கயோஸகயோவிடம் யகட்கப் யபயோகியறேயோம். அவெமனத்
துமளத்து நயோம் வினவெ யவெண்டும்! அவென
வெயோயிலிருந்து வெயோர்த்மதகமளக் கறேப்பது மிகக்
கடினம், புரூட்டஸ!
[யபயோட்டி முடிந்து பிறேகு, யரயோமயோனயர் சூழ சீஸர்
கல்பூர்ணியயோவுடன வீதியில் நடக்கிறேயோர்.
ஆண்டன கூடஜவெ வெருகிறேயோர்]

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆண்டன! ஆண்டன!
ஆண்டன: [சற்று பினனருந்து முன தயோவி] சீஸர்,
எதற்கயோக அமழத்தீர் எனமன?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆண்டன! எனமனச் சுற்றிலும்
பருத்த உடலுமடய யரயோமயோனயர்தயோன நிற்க
யவெண்டும்! அயதயோ! அங்யக பயோர்! பசித்த
பயோர்மவெயும், ஜமலிந்த யமனயும் ஜகயோண்ட
கயோஸஸியஸ! கழுகுக் கண்களுடன யயோமரயயயோ
ஜகயோத்தித் தினனக் கயோத்துக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோன!
ஆழமயோய்ச் சிந்திக்கிறேயோன! அதிகமயோய்
யயயோசிக்கிறேயோன! எமதயும் குதர்க்கமயோய்
ஆரயோய்கிறேயோன! அங்குமிங்கும் அமல
யமயோதுகிறேயோன! அத்தமகய மனதர்
அபயோயகரமயோனவெர்!

ஆண்டன: அஞ்ச யவெண்டயோம் சீஸர், அவெனுக்கு!
பயங்கரவெயோதி யில்மல கயோஸஸியஸ! பண்பு மிக்க
யரயோமயோனயன அவென! பரிவு மிக்கவென அவென!
பயப்பட யவெண்டயோம் அவெனுக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அவெனடம் பயமில்மல
எனக்கு! ஆனயோல் அவெனது மனக்
ஜகயோந்தளிப்பயோல் யரயோமயோபுரிக்கு எனன தீங்கு
யநரப் யபயோகிறேது எனறு ஜதரியவில்மல!
பூமிக்குள் பதுங்கி யிருக்கும் எரிமமல யபயோல்
அவென ஜநஞ்சத்தில் புமகயும் தீப்ஜபயோறி என
கண்களுக்குத் ஜதரிகிறேது! கயோஸஸியஸ நிரம்பப்
படிக்கிறேயோன! ஆயவெசமயோய்த் தர்க்கம் புரிகிறேயோன!
தனஜனஞ்சில் எரியும் தீமய அவென பிறேர்
உள்ளத்திலும் ஏற்றுகிறேயோன! அமமதியயோக
அமர்ந்து அவென நயோடகம் பயோர்ப்பதில்மல!
கயோதுக்கினய கீதம் ஒனமறேக் யகட்பதில்மல!

முகத்தில் புனமுறுவெல் கிமடயயோது! சிரித்தயோலும்
அதிலும் தனமீது ஓர் ஏளனம் ஜகயோக்கரிக்கும்!
அம்மயோதிரி நபரின மனம் எப்யபயோதும்
ஜகயோந்தளிப்பில் குமுறும்! .. எனக்கு ஒனறு
மட்டும் புரிய வில்மல! புரூட்டமஸ நயோன என
புதல்வெனயோய்க் கருதுகியறேன! அவென கயோஸஸியஸ
அருயக ஏன நிற்கிறேயோன? கயோஸஸியஸ கூறுவெமதக்
கயோது ஜகயோடுத்து ஏன யகட்கிறேயோன? ஆண்டன! நீ
யபசும் யபயோது எனது வெலப்புறேம் வெந்துவிடு!
எனனடது கயோது ஜசவிடு! .. வெலப்புறேம் வெந்து
கயோஸஸியமஸப் பற்றி உன கருத்மதச் ஜசயோல்!
புனதன புரூட்டமஸப் பற்றி எனக்குத் ஜதரியும்.

[ஜெஜூலியஸ சீஸர், கல்பூர்ணியயோ, ஆண்டன
அமனவெரும் ஜவெளியயறுகிறேயோர். அச்சமயம்

இமடயில் ஜசல்லும் கயோஸகயோவின மகமயப்
பற்றி புரூட்டஸ இழுக்கிறேயோர்.]
கயோஸகயோ: [சற்று சீற்றேமுடன] புரூட்டஸ! எதற்கயோக
எனமன இழுத்தீர்? ஏதயோவெது எனனுடன நீ யபச
யவெண்டுமயோ? [புரூட்டமஸ யநரயோக யநயோக்கி
அருகில் வெருகிறேயோன]
புரூட்டஸ: ஆமயோம் கயோஸகயோ! அங்யக ஜபருங்
கூச்சலில் எனன நடந்தது? எனக்கும்
கயோஸஸியஸ¤க்கும் எதுவும் ஜதரியயோது. நடந்தமத
எமக்குச் ஜசயோல்வெயோயயோ? ஏன சீஸர் முகத்தில்
புனனமக யினறிச் சிடுசிடு ஜவெனறு கடூரம்
கயோணப் படுகிறேது? கல்பூர்ணியயோ யபய்
அமறேந்தவெள்யபயோல் ஏன கயோணப்படுகிறேயோள்?
கயோஸகயோ: ஏஜனனறேயோ யகட்கிறீர்? சீஸருக்கு
முடிசூட ஓர் மகுடம் அளிக்கப் பட்டது! ஆனயோல்

தமலயில் மவெத்துக் ஜகயோண்ட சீஸயரயோ அமதக்
மகயயோல் தடுத்து நிரயோகரித்தயோர்! உடயன
கூட்டத்தயோர் கூச்சலிட்டனர்! எல்லயோர் முனபயோக
மலடி எனறு சீஸர் மமறேமுகமயோகக் கயோட்டியது,
கல்பூர்ணியயோவுக்கு அறேயவெ பிடிக்க வில்மல!
அதனயோல் கல்பூர்ணியயோ உம்ஜமனறு முகத்மதக்
கயோட்டிக் ஜகயோண்டு நடந்தயோள்!
புரூட்டஸ: இரண்டயோவெது கூச்சல் ஏன யகட்டது?
கயோஸகயோ: அதுவும் அயத கயோரணத்துக்குத்தயோன!
மகுடம் சூடப் யபயோன இரண்டயோம் தடமவெயும்
சீஸர் தடுத்தயோர்!
கயோஸஸியஸ: மூனறு முமறே கூச்சல் யகட்டயத!
கமடசி ஆரவெயோரம் எதற்கு?
கயோஸகயோ: அந்தக் கூச்சலும் அதற்குத்தயோன,
புரூட்டஸ!

கயோஸஸியஸ: எனன? மூனறு முமறேயயோ சீஸருக்கு
மகுடம் அளிக்கப் பட்டது? யயோரளித்தயோர்
மகுடத்மத?
கயோஸகயோ: ஆமயோம் ஜமய்யயோக மூனறு தரம்
முடிசூடினர் சீஸருக்கு! மூனறு முமறேயும்
முறுவெலுடன சீஸர் கிரீடத்மத ஏற்றுக்
ஜகயோண்டயோர்! கூட்டத்தயோர் பூரித்துப் யபயோய் மக
தட்டினர்! அடுத்த சிறிது கணத்தில் சீஸர்
மகுடத்மத நிரயோகரித்துக் கீயழ மவெத்தயோர்! உடயன
கூட்டத்தயோர் அமத விரும்பயோது கூச்சலிட்டயோர்!
யயோர் துணிச்சலுடன சீஸருக்கு அப்படி மகுடம்
சூடுவெயோர்? ஆண்டனதயோன! சீஸரின தயோசர்
ஆண்டன!
புரூட்டஸ: அருமம நண்பயன! அந்த
யவெடிக்மகமயச் சற்று விளக்கமயோகக் கூறுவெயோயயோ?

Calpurnia helping Caesar

கயோஸகயோ: [யகலியயோக] நயோன தூக்கில் ஜதயோங்கலயோம்,
அந்த கூத்மத விளக்குவெதற்குப் பதிலயோக! அது
ஒரு நமகச்சுமவெ நயோடகம்! விருப்பமுடன
ஆண்டன சீஸருக்கு கிரீடம் மவெப்பது!
யவெண்டயோம், யவெண்டயோம் எனறு சீஸரின வெயோயில்
ஜவெறும் வெயோர்த்மதகள்தயோன வெரும்! ஆனயோல்
சீஸரின கரங்கள் விரும்பி ஏற்றுக் ஜகயோள்ளும்!
சீஸரின வெயோய் உண்மம யபசுகிறேயோ? அல்லது
அவெரது உடல் உண்மம யபசுகிறேதயோ எனபதி
அறிவெது கடினம்! அது ஜமய்யயோக ஓர் அரச
கிரீடமில்மல! நயோடகக் கிரீடம் மயோதிரி ஜதரிந்தது!
நடுத் ஜதருவில் யயோயரயோ தயயோர் ஜசய்தது! மூனறு
முமறே ஆண்டன முடியமல் சூடினயோர்! மூனறு
தரமும் புனமுறுவெலுடன ஏற்றுக் ஜகயோண்டயோர்!
ஆனயோல் ஏயனயோ அவெரது தமல நடுங்கும்! அடுத்த
கணம் சீஸர் மகுடத்மத எடுத்து ஆண்டன
கரங்களியல ஜகயோடுத்து விடுவெயோர்! எனக்கு

ஒனறும் புரியவில்மல! ஆனயோல் மூனறேயோம்
தடமவெ மகுடத்மதக் ஜகயோடுத்த பிறேகு மக
கயோல்கள் ஆடிக், கண்கள் மூடி, தடயோஜலனச் சீஸர்
மயக்கமுற்றுக் கீயழ வீழ்ந்தயோர்!
கயோஸஸியஸ: [கண்கமள அகல விரித்து] எனன?
முடிசூட்டு விழயோவில், சீஸருக்குக் கயோக்கயோய்
வெலிப்பு வெந்து விட்டதயோ? எல்லயோர் முனபும்
பரிதயோபமயோகக் கீயழ வீழ்ந்தயோரயோ? எனன
அவெமயோனம் யரயோமுக்கு? வெயதயோகி முதிர்ந்த
கிழட்டு மரம் அப்படி எத்தமன தரம் விழப்
யபயோகிறேயதயோ? சீஸர் தளபதியயோ? அல்லது
கிழபதியயோ?
புரூட்டஸ: ஆமயோம்! சீஸருக்கு வீழும் யநயோய்
உள்ளது உனக்குத் ஜதரியயோதயோ?

கயோஸஸியஸ: [சினத்துடன] சீஸருக்கு
வீழும்யநயோய் கிமடயயோது புரூட்டஸ! உனக்கும்,
எனக்கும், உத்தமன கயோஸகயோவுக்கும்தயோன
உள்ளது, வீழும்யநயோய்! நிமிர்ந்து யநயோக்கும்
எயதட்மச அதிபதி சீஸர்! நயோஜமல்லயோம் கூன
விழுந்து அவெருக்குப் பணிஜசய்யும் அடிமமகள்!
கயோஸகயோ: நீ எனன உட்ஜபயோருளில் யபசுகிறேயோய்
எனறு புரியவில்மல எனக்கு! சீஸர் எல்லயோர்
முனபும் தடலயோஜலன விழுந்து மண்ணில்
புரண்டயோர்! பற்கமள நறேநறே ஜவெனறு அமரத்தயோர்!
கல்பூர்ணியயோ மண்டி யிட்டு அமர்ந்து, மடியமல்
சீஸர் தமலமய மவெத்துக் ஜகயோண்டயோள்.
ஆண்டன தன வெயோளுமறேமய சீஸர் வெயோயில்
நுமழத்தயோர். நுமர தள்ளிய சீஸரின வெயோய் பிறேகு
ஓய்ந்து உலர்ந்தது! எனன பயங்கரமயோன கயோட்சி
அது! கயோஸஸியஸ! நயோன உத்தமன அல்லன!

புரூட்டஸ: நிமனவு ஜபற்று எழுந்ததும் சீஸர்
எனன ஜசயோனனயோர்?
கயோஸகயோ: உயிர் ஜபற்றுக் கண்விழித்த சீஸமரத்
தூக்கியவெர் ஆண்டனயும், கல்பூர்ணியயோவும்!
சீஸரின யபச்சு பரிதயோபமயோக இருந்தது.
தழுதழுத்து குரலில் ஏயதயோ பிதற்றினயோர்!
மயக்கமுற்றே தருவெயோயில் தயோன ஏதயோவெது உளறி
யிருந்தயோல், தனமன மனனக்குமயோறு யவெண்டிக்
ஜகயோண்டயோர்!
கயோஸஸியஸ: கண்ட விடஜமல்லயோம் கவிழ்ந்து
வீழும் சீஸரயோ நமக்கு யவெந்தர்? யரயோமுக்கு ரயோஜெயோ?
வியயோதியில் யவெதமன அமடயும் சீஸர் வீட்டில்
முடங்கிக் கிடக்க யவெண்டும்! சீஸருக்கு யவெறு
ரயோஜெ மகுடமயோ? தகுதியற்றே தளபதிக்கு மூனறு
தரம், ஆண்டன முடிசூட யவெண்டுமயோ? அறிவு

ஜகட்ட ஆண்டன! ஆமச மிக்க சீஸர்! அடிமம
ஆகப் யபயோகிறேவெர் நயோம்! யரயோமயோனயர்!
புரூட்டஸ: மயோயமமத சிஜசயரயோ எனன
யபசினயோர்? சீஸர் மகுடம் ஏற்பமத ஒப்புக்
ஜகயோண்டயோரயோ?
கயோஸகயோ: அவெர் கியரக்க ஜமயோழியில் ஏயதயோ
யபசினயோர்! கிரீடம் மவெக்கப் யபயோகும் யபயோது, மக
தட்டவில்மல சிஜசயரயோ! கிரீட்டத்மத சீஸர்
புறேக்கணிக்கும் யபயோது ஆரவெயோரம் ஜசய்ய
வில்மல! ஆதலயோல் சிஜசயரயோ மனதில் எனன
நிமனத்தயோர் எனபது ஜதரியயோது எனக்கு!
கயோஸஸியஸ: கயோஸகயோ! என வீட்டுக்கு
இனறிரவில் வெருவெயோயயோ? எனனுடன
விருந்துண்ண வெருவெயோயயோ? உனனுடன யபச
யவெண்டும் நயோன.

கயோஸகயோ: உணவெருந்த வெருகியறேன!
உயியரயோடிருந்தயோல் வெருகியறேன! உம்மில்ல
உணவு அறுசுமவெயயயோடிருந்தயோல் வெருயவென!
கயோஸஸியஸ: நயோங்கள் வீட்டில் கயோத்திருப்யபயோம்
உனக்கு.
கயோஸகயோ: யபயோய் வெருகியறேன, புரூட்டஸ!
கயோஸஸியஸ! [யபயோகிறேயோன]
புரூட்டஸ: எனன யகலித்தனமயோய்ப் யபசுகிறேயோன,
இந்த கயோஸகயோ! ஜவெட்டு ஒனறு, துண்டு இரண்டு
எனறு ஜமயோட்மடயயோக அல்லவெயோ யபசுகிறேயோன
கயோஸகயோ! எந்தக் கயோட்டுப் பள்ளியில் படித்தவென
இந்த கயோஸகயோ! பண்பில்லயோமல் உளறுகிறேயோன!
உயியரயோடிருந்தயோல் வெருவெயோனயோம்! உணவு
அறுசுமவெயயோய் இருந்தயோல் வெருவெயோனயோம்!
யகயோமயோளி மயோதிரி அல்லவெயோ பிதற்றுகிறேயோன!

கயோஸஸியஸ: கயோஸகயோ எப்யபயோதும் அப்படித்தயோன
யயோமரயும், தனமனயும் ஏளனம் ஜசய்வெயோன.
முக்கியமயோன ஒரு திட்டத்மதப் பற்றிப் யபச
யவெண்டும், புரூட்டஸ! விருந்தில் நீங்களும்
கலந்து ஜகயோள்வீரயோ?
புரூட்டஸ: முக்கியமயோன திட்ட ஜமனறேயோல் நீ என
வீட்டுக்கு வெயோ! நயோன பலரது முனபயோக ரகசியம்
யபசுபவென அல்லன. நீயும் நயோனும் எனனலத்தில்
யபசுயவெயோம். எமத யவெண்டுமயோனயோலும்
யபசலயோம்! எத்தமன யநரமயோனயோலும் யபசலயோம்!
நயோமளக்கு வெருகிறேயோயயோ? நயோனப்யபயோது யபயோயயோக
யவெண்டும். யபயோய் வெருகியறேன, கயோஸஸியஸ!
கயோஸஸியஸ: நல்லது புரூட்டஸ! நயோமள இரவில்
வெருயவென உனனலத்துக்கு. நயோனும் கயோஸகயோவும்
இனறிரவு யபசுயவெயோம்! முக்கியத் திட்டம்
எனபமத விட ரகசியத் திட்டம் எனபது

தகுதியயோன தமலப்பு! …. யபயோய் வெருவீர்,
புரூட்டஸ! யபய் உலமகப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்!
யபய்கள் நம்மமத் தினபதற்கு முனபு, நயோம்
யபய்கமள ஓட்ட யவெண்டும்!
[புரூட்டஸ ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
கயோஸஸியஸ: நல்லது புரூட்டஸ! நீ ஒரு
பண்பயோளன! அரசியல் சந்மதயில் மந்மத
ஆடுகள் குழிக்குள் விழுப் யபயோவெமத
அறியயோதவென நீ! ஆட்டிமடயன அரசனயோக ஆவெப்
யபயோவெமதயும் அறியயோதவென நீ! சீஸர்
புரூட்டமஸ மிகவும் யநசிக்கிறேயோர்! புரூட்டஸ
சீஸர் மீது தீரயோத மதிப்மப மவெத்துள்ளயோர். அந்த
பிமணப்புச் சங்கிலிமய உமடப்பது எப்படி?
சீஸர் மீதுள்ள பயோசத் தீயில் புரூட்டஸ எனமன
உருக்கி விடக் கூடயோது! என மவெர ஜநஞ்மச
மயோற்றி விடக் கூடயோது! யபரயோமசக்கயோரன சீஸர்!

அவெரது இறேக்மககமள நறுக்கப் யபயோவெது உறுதி!
அவெரது ஜகயோடி யரயோமயோபுரியில் பறேப்பப்
யபயோவெதில்மல! எவெர் தடுப்பினும் நில்யலன,
அஞ்யசன! சீஸர் ஆசனத்தில் அதிபதியயோய்
அமர்வெமத யரயோமயோபுரி கயோணப் யபயோவெதில்மல!
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -1

யரயோமயோபுரிக்கு
கிளியயயோபயோத்ரயோ விஜெயம்

கியரக்க வெனமத ஜதஸஸயோ லியமன மிஞ்சிடும்,
கிளியயயோ பயோத்ரயோவின யமனக் கவெர்ச்சி!
வெயோனத்து நிலமவெயும் கவ்வி வெசப்படுத்திடும் !
யதனகுரல் எவெமரயும் திமகக்க மவெத்திடும்!
யபசத் ஜதயோடங்கின இரவு பகமல நீடிக்கும் !
வெயது அவெமளப் பயோர்த்து ஜமயோட்டு விடும்!
வெயோலிபத்மதக் கண்டு ஜபயோங்கி எழும்!
பயோதிரியும் மவெத்தகண் வெயோங்கயோமல் பயோர்ப்பயோர்,
பயோமவெயின புனசிரிப்பு இதழில் மினனலயோல்!
ஆங்கில நயோடக யமமத: ஜெயோன டிமரடன [John
Dryden (1631-1700)]
வெயது ஏறினும் வெதங்கயோது அவெள் யமன!
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோது அவெள் வெனப்பு!
வெரம்பற்றேது அவெள் விதவித வெனப்பு மயோறுபயோடு!
…

அவெளது உடல் வெனப்மப விளக்கிடப் யபயோனயோல்,
எவெரும் எழுத இயயோலயோது எழுத்தயோல் வெர்ணித்து!
யதயோரணம் ஜதயோங்கும் அலங்கயோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்திருந்தயோள், ஜபயோனனறே யமன!
இயற்மக மிஞ்சியக் கற்பமனச் சிற்பம்!
வீனஸ அணங்கினும் யமம்பட்ட சிமலயவெள்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
வெயோடயோ மல்லிமக அவெள்! விழி வீச்சின
வெமலயில் வீழ்ந்தவெர்,
சூடயோ மலருக்குள் யதனயோகி விடுவெயோர்!
கண்ணயோல் கண்டவெர் எவெரும் பினனயோல்
மூடயோர் தமது கண்கமள மீண்டும் !
ஒருமுமறே அவெமளப் பயோர்த்தவெர், மனத்தில்
திரும்பித் யதடயோர் யவெயறேயோர் அழகிய மயோமத!

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது],

மற்றும் ஜசனட்டர்கள்:
புரூட்டஸ [35 வெயது],
கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)].
கயோஸகயோ [40 வெயது],
கவிஞர் சினனயோ [35],
சிஜசயரயோ [50 வெயது],
அக்யடவியன [24]
டிரியபயோனஸ
மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின மமனவி
கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு யஜெயோதிடன,
கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம். பயோம்ப்பியின

அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள். யரயோமயோனயப்
பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம்: பகல் யவெமள. ஜசனட்
மயோளிமகக்கு அருகில் யரயோமயோபுரியின ஜபருவீதி.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், பமட வீரர்கள், ஜதருவின
இருபுறேமும் யரயோமயோனயப் ஜபயோதுமக்கள்,
எகிப்திய விருந்தயோளிகள். கல்பூர்ணியயோ,
புரூட்டஸஸின மமனவி யபயோர்ஷியயோ,
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சிஜசயரயோ மற்றே
ஜசனட்டர்கள். கிளியயயோபயோத்ரயோ, மகன
சியஸரியன [வெயது 4]
கயோட்சி அமமப்பு:
யரயோமயோபுரியில் ஒரு ஜபயோதுத்தளம். நகர மக்கள்
ஆரவெயோரம் ஜசய்ய, பமடயினர் வெயோத்தியங்கள்
முழங்க ஜெஜூலியஸ சீஸர் யமமட ஆசனத்தில்
கல்பூர்ணியயோவுடன அமர்ந்திருக்கிறேயோர். அருகில்
ஆண்டன, புரூட்டஸ, புரூட்டஸின மமனவி

யபயோர்ஷியயோ, அக்யடவியஸ மற்றும் ஜசனட்டர்
சூழ்ந்திருக்கிறேயோர். எகிப்தின எழில் ரயோணி
கிளிபயோத்ரயோவின வெருமக அறிவிக்கப் படுகிறேது.
அரசயோங்கப் பிரமுகர் அமனவெரும்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெயும், சீஸரின மகன
சியஸரியமனயும் வெரயவெற்கக்
கயோத்திருக்கிறேயோர்கள். எகிப்தின நர்த்தகிகளின
ஆட்டம், பயோட்டுகளுடன, எகிப்த் ஆடவெர்,
அலங்கயோரிகள் அணிவெகுப்புடன கிளியயயோபயோத்ரயோ
[ஸ·பிங்ஸ] மனதத் தமலச் சிங்க ரதத்தில்
யகயோலயோகலயமயோடு வெருகிறேயோள். வீதியில் மக்களின
ஆரவெயோரம் யகட்கிறேது.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: என மகமனப் பயோர்த்து மூனறு
ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன! அவெனுக்கு எனமன
அமடயயோளம் ஜதரியயோது! அவெமனப் பயோர்க்க
ஆர்வெமயோக இருக்கியறேன நயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோ
எனமறேக்கும் வெயோடயோ மல்லிமக!

ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோன பயோர்த்துப்
பல ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன! அவெமளப் பயோர்க்க
ஆவெயலயோடிருக்கியறேன நயோன. பதினயோறு
வெயதினயல பயோர்த்தது! அப்யபயோயத அவெளது
உருட்டு விழிகளும், துடுக்கு யமனயும் எனமன
மயக்கின! சீஸர்! நீங்கள் மிக்க அதிர்ஷடசயோலி!
அவெமளப் யபயோனறே பயோமவெக்கு வெயோழ்நயோள்
முழுதும், ஓர் ஆடவென பக்கத்தில் அடிமமயயோக
இருக்கலயோம். உங்களுக்கு அப்படி ஓர் வெயோய்ப்பு
கிமடத்தது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கவெமலப் படயோயத ஆண்டன!
உனக்கும் அப்படி ஓர் வெயோய்ப்பு வெரும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ உனமீது ஒரு கண்
மவெத்திருக்கிறேயோள்! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
அவெளுடன படுக்மகயில் நயோனருந்த யபயோதும்,
அவெள் உனமனத்தயோன நிமனத்தயோள்! அவெள்

அதரங்கமள நயோன முத்தமிட்ட யபயோதும், அவெள்
மனக்கண்ணில் நீதயோன கயோட்சி அளித்தயோய்! எனது
வெயதயோன முகத்தில், உன வெயோலிப முகத்மதத்
யதடினயோள்! அவெள் வெருவெது எனமனக்
கயோண்பதற்கு மட்டுமில்மல! எனமனக்
கயோரணமயோக மவெத்து உனமனயும் கயோணத்தயோன.
நயோன விரும்பியபடி எனக்யகயோர் ஆண்மகமவெக்
ஜகயோடுத்தயோலும், அவெளுக்கு யவெண்டியவென
நீதயோன! எனமன அவெள் மகனுக்கயோக
மணந்தயோலும், உனமனத்தயோன அவெள் உயிரயோய்
யநசிக்கிறேயோள்.

ஆண்டன: அப்படியயோ? எனனயோல் நம்ப
முடியவில்மலயய! அவெள் எனமன
யநசித்தயோலும், நயோனவெமள யநசிக்க வில்மல!
அவெளினறு சீஸரின மமனவி. சீஸருக்கு
ஆண்மகமன அளித்த எகிப்த் மயோது! அவெமள
நயோன பயோர்க்க விரும்புவெது உண்மம. ஆனயோல்
எனது ஆமச நயோயகியயோக எண்ண முடிய வில்மல!

கல்பூர்ணியயோ: [கயோதுகமள மூடிக் ஜகயோண்டு] நயோன
அருகில் உள்ளது ஜதரியவில்மலயயோ! சீஸர்!
ஆண்டன! யபயோதும் உங்கள் கயோதல் யபச்சுகள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நீங்களிருவெரும் பங்கிட்டுக்
ஜகயோள்வெது எனக்குக் யகட்பதற்குச் சங்கடமயோக
உள்ளது! உங்கள் அருமமப் புதல்வெமனக் கயோண
நயோன கயோத்துக் ஜகயோண்டிருக்கியறேன! அவெமன
எனனரு கரங்களில் தூக்கி அமணத்துக்
ஜகயோள்யவென! கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பற்றி என
முனனயோல் யபச யவெண்டயோம்! அருவெருப்பயோய்
உள்ளது! ஜவெந்நீர்க் குளியமறேயில் யபசிக்
ஜகயோள்வீர்.
[அப்யபயோது சிரித்துக் ஜகயோண்டு யபயோர்ஷியயோ
கல்பூர்ணியயோவுக்கு அருகில் வெருகிறேயோள். சீஸரும்,
ஆண்டனயும் ஜமதுவெயோக யவெறிடத்துக்கு

நழுவுகிறேயோர். வீதியில் மக்களின பலத்த
ஆரவெயோரம் யகட்கிறேது.]
யபயோர்ஷியயோ: எதற்கயோக மந்மதக் கூட்டம்
இப்படிக் கூச்சல் யபயோடுகிறேது? கல்பூர்ணியயோ!
சீஸமர மயக்கிய அந்தச் சிறுக்கி
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு யரயோமயோபுரியில் யகயோலயோகல
வெரயவெற்பயோ? ஆனயோல் அவெமளப் பயோர்க்க சீஸர்
முகத்தில் மலர்ச்சிமயக் கயோயணயோம்!
ஆண்டனயின கண்கள் இரண்டும் அவெள் வெரும்
திக்மகயய யநயோக்கி யுள்ளன! யரயோமயோனய
ஜசனட்டர் அத்தமன யபரும் அலங்கயோரமயோக
வெரயவெண்டுமயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ மயக்கவெயோ?
மயோதஜரல்லயோம் ஒய்யயோர உமடயில் வெயோசமனத்
திரவெத்மத வீச யவெண்டுமயோ? மூக்மகத்
துமளக்கும் அமவெ! யரயோமயோனய ஆண்கள்
யயோருயம ஜபண்மணப் பயோர்த்ததில்மலயயோ?

அவெள் எனன அப்படி ஓர் அதிசயப் ஜபண்ணயோ?
அவெள் மூக்கு சற்று யகயோணியது எனறு யகள்விப்
பட்யடயன!

கல்பூர்ணியயோ: கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு ஏழு
ஜமயோழிகள் ஜதரியுமயோம்! யபயோர்ஷியயோ! உனக்கு
இத்தயோலிய ஜமயோழிமயத் தவிர யவெஜறேனன

ஜதரியும்? நீள மநல் ஓடும் மயோஜபரும் எகிப்த்
நயோட்டின மகயோரயோணி அவெள்! நீ எந்த நயோட்டுக்கு
ரயோணி? ஜசயோல், யபயோர்ஷியயோ! எனக்குப் பிள்மள
உண்டயோவெதில்மல! சீஸருக்கு ஆண்மகமனப்
ஜபற்றுத் தந்திருக்கிறேயோள், கிளியயயோபயோத்ரயோ!
எல்லயோவெற்றிலும் உனமன விடப் ஜபரியவெள்
மட்டுமில்மல, கிளியயயோபயோத்ரயோ எனமன
விடவும் பலபடி உயர்ந்தவெள்! ஆம், அவெள் ஓர்
அதிசயப் ஜபண்! ஓர் அற்புதப் ஜபண், ஐயமினறி.
யபயோர்ஷியயோ: நிறுத்து கல்பூர்ணியயோ! எனன
அடுக்கிக் ஜகயோண்யட யபயோகிறேயோயய!
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு பரத்மத! அவெமள ஓர்
அற்புதப் ஜபண் எனறு நீ புகழ்வெது தவெறேயோகத்
ஜதரிகிறேது எனக்கு! ஏற்கனயவெ அவெள் கூட்டயோகப்
பட்டம் சூடிக் ஜகயோள்ளத் தமமயன டயோலமிமய
மணம் புரிந்து ஜகயோண்டவெள்! பிறேகு டயோலமிமயக்

ஜகயோல்வெதற்கு சீஸர் உதவிமய நயோடியவெள்!
ஆண்மகமவெப் ஜபற்றுத் தருகியறேன எனறு
சீஸமரக் கவெர்ந்து திருமணம் ஜசய்து
ஜகயோண்டவெள்! கல்பூர்ணியயோ! சட்டப்படி நீ
சீஸரின மமனவி! அவெள் உண்மமயயோகச் சீஸரின
மமனவி யில்மல! மவெப்பு மயோது அவெள்!
உனனடத்தில் அவெள் அமர்ந்து சீஸரின பிரதயோன
மமனவி எனறு முரசடிப்பதில் உன உதிரம்
ஜகயோதிக்க வில்மலயயோ? எனனுதிரம் கூடக்
ஜகயோதிக்கிறேயத!
கல்பூர்ணியயோ: என ஜகயோதிப்ஜபல்லயோம் அடங்கி
எனனயோவி திரும்பி விட்டது! கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது
துளியும் ஜபயோறேயோமம இல்மல எனக்கு! துளியும்
ஜவெறுப்பில்மல எனக்கு! ஆயிரம் இருந்தயோலும்
அவெள் எனனடத்மதப் பிடிக்க முடியயோது!
ஆயிரம் இல்லயோ விட்டயோலும் முதல் மமனவி

நயோன எனபமத யயோரும் மயோற்றே முடியயோது.
சீஸருக்கு ஆண்மகமன அளித்த கிளியயயோபயோத்ரயோ
என மதிப்புக்கு உரியவெள்! சீஸர் யநசித்து
மணந்தவெள் என பரிவுக்கு உரியவெள்!

யபயோர்ஷியயோ: கல்பூர்ணியயோ! சீஸருக்கும்,
கயோதலுக்கும் ஜவெகு தூரம்! கண்டதும் கயோதல்
ஜகயோள்பவெர் சீஸர்! சீஸருக்கு ஆமச நயோயகிகள்
எத்தமன எனபயத அவெருக்யக ஜதரியயோது!
வெனப்பில் மயங்குபவெர் சீஸர்! வெயிற்றுக்குத்
யதமவெ உணவு! உடலுக்குத் யதமவெ ஒரு பயோமவெ!
அதுதயோன அவெரது கயோதல் விதி! பயோமல வெனத்தில்
அவெரது தயோகத்திற்கு நீர் அளித்த பசுஞ்யசயோமல
அந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ! பஞ்ச வெர்ணக் கிளியயோன
கிளியயயோபயோத்ரயோ வெயதயோன சீஸமர யநசிப்பதயோக நீ
கனவு கயோணயோயத! உனமன யநசித்தயோ சீஸர்
திருமணம் புரிந்தயோர்? யரயோமயோபுரியில்
உனனல்லம் யமல்தட்டுக் குடும்பம்!
[வீதியில் மக்களின ஆரவெயோரம் யகட்கிறேது. தங்கக்
கிரீடம் ஒளிவீச மகயோரயோணி கிளியயயோபயோத்ரயோ,

மகமனக் மகயில் பற்றிக் ஜகயோண்டு
ரதத்திலிருந்து இறேங்கிச் சிவெப்புக் கம்பளத்தில்
நடந்து வெருகிறேயோள். யரயோமயோனயர் அவெள் மீது
மலர்கமளத் தூவி ஆரவெயோரம் ஜசய்கிறேயோர்]
கல்பூர்ணியயோ: [எழுந்து நினறு] அயதயோ வெருகிறேயோள்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அயதயோ வெருகிறேயோன சீஸரின
அழகு மகன! தயோமமர மலர்யபயோல் ஜதரிகிறேயோள்,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! மல்லிமக தண்டுயபயோல்
வெருகிறேயோன மகன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [எழுந்துயபயோய்
முகமலர்ச்சியுடன வெரயவெற்கிறேயோர். சீஸர்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் தழுவிக் ஜகயோள்கிறேயோர்.
மகமனத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு கனனத்தில்
முத்தமிடுகிறேயோர். அருகில் கல்பூர்ணியயோ,
யபயோர்ஷியயோ, ஆண்டன, புரூட்டஸ வெருகிறேயோர்.
சீஸர் அமனவெமரயும் அறிமுகம் ஜசய்கிறேயோர்]

வெருக! வெருக! கிளியயயோபயோத்ரயோ! யரயோமயோபுரி
உனமனயும், என ஜசல்வெமனயும்
வெயோஞ்மசயயயோடு வெரயவெற்கிறேது. பயோர்! உங்கமள
வெரயவெற்க ஆயிரக் கணக்கயோன மக்கள்
மணிக்கணக்கயோகக் கயோத்துக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்! …
இயதயோ கல்பூர்ணியயோ! .. ஆண்டன! .. புரூட்டஸ! ..
புரூட்டஸின மமனவி யபயோர்ஷியயோ!
அக்யடவியஸ! என சயகயோதரனன மகன
[கிளியயயோபயோத்ரயோ அமனவெருக்கும் முறுவெலுடன
மக ஜகயோடுக்கிறேயோள்]
கல்பூர்ணியயோ: [சீஸரிடமிருந்து மகமன வெயோங்கி,
பயோசயமயோடுக் கனனத்தில் பலமுமறே முத்தமிட்டு]
வெயோடயோ கண்யண வெயோ! நயோனும் உன அனமனதயோன!
உன ஜபயர் எனன ஜசயோல்!
சியஸரியன: என ஜபயர் சியஸரியன! நீங்களும்
எனக்கு ஓர் அனமனயயோ? எனக்கு ஓர்

அனமனதயோயன! யரயோமிலும் ஓர் அனமன
உள்ளது ஜதரியயோது!
யபயோர்ஷியயோ: [அருகில் வெந்து சிறுவென
கனனத்மதத் தடவி] எனன அழகயோக இத்த்தயோலிய
ஜமயோழியில் யபசுகிறேயோன? உனக்கு யயோர் இத்தயோலி
யபசக் கற்றுக் ஜகயோடுத்தது?
சியஸரியன: என தயோய்தயோன! அம்மயோவுக்கு ஏழு
ஜமயோழி ஜதரியும்! எனக்கு மூனு ஜமயோழி ஜதரியும்.
ஜசயோல்லட்டுமயோ? எகிப்து ஜமயோழி, இத்தயோலிய
ஜமயோழி, ஹீப்ரூ ஜமயோழி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு]
அரண்மமன ஆசிரியர் ஜசயோல்லித் தருகிறேயோர். நயோன
அவெனுடன இத்தயோலிய ஜமயோழியிலும்
யபசுயவென.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியயோ, எனக்குத்
ஜதரியயோயத! என மகன இத்தயோலியில் எப்படி
எளிதயோகப் யபசுகிறேயோன! [மகன கனனத்தில்
முத்தமிடுகிறேயோர்]
அக்யடவியஸ: [சற்றுத் தள்ளிச் ஜசனறு,
கயோஸஸியமஸப் பயோர்த்து] கயோஸஸியஸ!
பயோர்த்தயோயயோ, சீஸரின எதிர்கயோல வெயோரிமச!
இத்தயோலிய ஜமயோழி எல்லயோம் ஜசயோல்லிக்
ஜகயோடுத்துத் தயயோரயோக அமழத்து வெந்திருக்கிறேயோள்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அமர இத்தயோலியன முழு
இத்தயோலியமன ஆளப் யபயோகிறேயோனயோ? சியஸரியன
ஓர் அமரப் பிறேவி [Half Breed] ஜதரியுமயோ?
நயோனும்தயோன பயோர்க்கப் யபயோகியறேன.
யரயோமயோபுரிமயக் மகக் ஜகயோள்ளப் யபயோவெது ஓர்
அமரப் பிறேவியயோ? அல்லது ஒரு முழுப்
பிறேவியயோ? அந்த அமரப் பிறேவிமய நசுக்கிக்

குமறேப் பிறேவியயோக ஆக்கயோ விட்டயோல், நயோயனயோர்
யரயோமயோனயன அல்லன!
கயோஸஸியஸ: அக்யடவியஸ! நமது பமகவென
நயோனகு வெயதுப் பயோலகனயோ? [சிரிக்கிறேயோன]
யவெடிக்மகயயோக உள்ளது, நீ உறுதி ஜமயோழி
உமரப்பது! யயோமன எதிரியயோக உள்ள யபயோது,
யயோரயோவெது பூமனமய விரட்டிச் ஜசல்வெயோரயோ?
அக்யடவியஸ: [வியப்புடன] யயோமர யயோமன
எனறு கூறுகிறேயோய்?
கயோஸஸியஸ: நமக்குக் குறி சீஸர்! சியஸரியன
அல்லன!
அக்யடவியஸ: [ஆச்சரியமயோக] எனன
பிதற்றுகிறேயோய்? சீஸர் எனது சித்தப்பயோ!
எனக்யகயோர் வெழிகயோட்டி! எனது பமகவென
ஐயமினறி அந்த நயோனகு வெயது எகிப்த்

பயோலகனதயோன! யரயோமின எதிர்கயோல மனனன… !
கிளியயயோபயோத்ரயோ எதற்கு வெந்திருக்கிறேயோள் எனறு
ஜதரியுமயோ? எதிர்கயோல யரயோமயோபுரியின யவெந்தன
சியஸரியமனக் கயோட்ட வெந்திருக்கிறேயோள் நமக்கு!
எத்தமன நயோமளக்கு சீஸயரயோடிருப்பயோள்
எனபமத நயோனும் பயோர்க்கத்தயோன யபயோகியறேன!
அவெள் சீஸருக்கு மமனவி யயோனயோலும், எகிப்தின
ரயோணி! யரயோமின அடிமம ரயோணி!
கயோஸஸியஸ: மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி ஒரு
ஜபரும் மயோறுதல் வெருஜமனறு யஜெயோதிடன
எச்சரிக்மக விட்டிருக்கிறேயோன! எனன நடக்கும்
எனபது ஜதரியயோது எனக்கு! எச்சரிக்மக விட்டது
நமக்கல்ல! சீஸருக்கு! சீஸரின ஆமசநயோயகி
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு! சீஸரின வெயோரிசயோன
சியஸரியனுக்கு!

கயோஸகயோ: [கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெனப்பில்
மயங்கி] சீஸர் அருகில் நிற்கயோமல் இருந்தயோல்,
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோயன தூக்கிக் ஜகயோண்டு
யபயோயிருப்யபன! எனன எடுப்பயோன உடல்! எனன
மிடுக்கயோன யதயோற்றேம்! மயில் யபயோனறே நமட!
உடுக்மக யபயோனறே இடுப்பு! கண்கமளக் குத்தும்
தூக்கிய மயோர்புகள்! சீஸர் அதிர்ஷடக்கயோரர்!
கயோஸஸியஸ: கயோஸகயோ! கயோமம் உன கண்கமளக்
குருடயோக்குகிறேது! ஆண்டனயும் அந்த மயோயக்கயோரி
வெனப்பில் மயங்கிப் யபயோய் விட்டயோர்! பயோர்!
அவெள் தங்கக் கிரீடத்தில் உள்ளமவெ எனன? ஒரு
நயோகமில்மல! பல நயோகங்கள்! கருநயோகங்கள்!
கவெனம் மவெத்துக் ஜகயோள்! அவெளது நச்சு
அதரங்கமள முத்தமிட்டவெர் யயோரும் உயிருடன
வெயோழ்வெதில்மல! விமரவில் ஜசத்து விடுவெயோர்!
அவெமள மணந்த டயோலமி மநல் நதியில்

மூழ்கினயோன! அடுத்து அவெமள மணந்த சீஸருக்கு
எனன ஆகுயமயோ ஜதரியயோது எனக்கு! அடுத்து
ஆண்டன யவெறு அயத யகயோட்மடப் பினபற்றிப்
யபயோகிறேயோர்! கிளியயயோபயோத்ரயோ, எழில்ரயோணி
யில்மல! விதமவெ ரயோணி அவெள்! அவெள் ஒரு
கரும்விதமவெ! யயோமரத் திருமணம்
ஜசய்கிறேயோயளயோ, அவெர் ஜசத்துவிடுவெயோர்! சீக்கிரம்
ஜசத்துவிடுவெயோர்!

அங்கம் -5 கயோட்சி -2 பயோகம் -1
யரயோமயோபுரியில் சீஸருக்குப் பட்டயோபியசக முடிவு

“கயோதல் யநயோக்குவெது கண்கள் மூலமனறு!
உள்ளத்தின மூலயம ஊடுருவும்!”
“கயோதலின ஜமய்யயோன யபயோக்கு கரடு முரடு.”
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [யவெனற்கயோலக்
கனவு]
பண்ணிமச உள்ளம் ஜபறேயோத மனதன,
இனனமசத் ஜதயோனக்கு உருகயோத மனதன,
பயோழயோனவென! வெஞ்சகம் ஜசய்பவென!
பமகவெனயோய் ஏமயோற்றும் பயோதகன!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜவெனஸ
வெர்த்தகன]
ஜவெளிச்சம் ஜபயோழியும் ஜவெண்ணிலவு!
இம்மயோதிரி இரவு யவெமளயில் தயோன
மரங்கமள அமணத்து
முத்த மிடும் மிருதுவெயோய்,
சித்தம் குளிரும் ஜதனறேல்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜவெனஸ
வெர்த்தகன]

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு

யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்.
யநரம், இடம்: பகல் யவெமள.
யரயோமயோபுரியில் சீஸரின தன மயோளிமக.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், கிளியயயோபயோத்ரயோ, மகன
சியஸரியன, ஆண்டன, புரூட்டஸ,
அக்யடவியன, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சிஜசயரயோ,
மற்றும் சில ஜசனட்டர்கள்.
கயோட்சி அமமப்பு:
யரயோமயோபுரியில் ஜெஜூலியஸ சீஸர் தன தன
மயோளிமகயில் ஆசன ஜமத்மதயில் மகனுடன

அமர்ந்திருக்கிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோ சற்று
தூரத்தில் நினறு சீஸமரயும், மகமனயும்
கவெனக்கிறேயோள். அமறேயில் வெரப் யபயோகும்
ஜசனட்டர்களுக்கயோக பல நயோற்கயோலிகள் யபயோடப்
பட்டுள்ளன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மகமன மடியமல் அமர்த்தி]
கண்மணி! யரயோமயோபுரி அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
யபயோல் உள்ளதயோ? யரயோம் தமலநகரம் உனக்குப்
பிடித்திருக்கிறேதயோ? நீச்சல் கற்றுக் ஜகயோண்டயோய்
எனறு உன அனமன ஜசயோனனயோள்.
சியஸரியன: [முகத்மதச் சுழித்து] யரயோம் எனக்குப்
பிடிக்க வில்மல அப்பயோ! எனமனப் பயோர்ப்பவெர்
எல்லயோம் ஒருமயோதிரி விழிக்கிறேயோர்! பரிவும்,
பயோசமும் எனயமல் யயோருக்கு மில்மல! முகத்மத
உம்ஜமனறு மவெத்து ஆந்மத யபயோல் கூர்ந்து
பயோர்க்கிறேயோர்! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் புனனமக

முகத்மதயய பயோர்ப்யபன. யசடியர் எனது
கனனத்தில் முத்தமயோய்ப் ஜபயோழிவெயோர்! யயோரும்
எனனருகில் வெரயோமல் தள்ளியய நிற்கிறேயோர்!
எனக்கு யரயோம் அறேயவெ பிடிக்க வில்மல அப்பயோ!
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்குத் திரும்பிப் யபயோக
விரும்புகியறேன.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆச்சரிமுடன] அப்படிச்
ஜசயோல்லயோயத கண்மணி! எகிப்த் உன அனமன
ஊர்! யரயோமயோபுரி உன தந்மத ஊர்! நீ ஒருநயோள்
யரயோமயோபுரிக்கு ரயோஜெயோவெயோகப் யபயோகிறேயோய்! யரயோம்
பிடிக்க வில்மல எனறு ஜசயோல்லக் கூடயோது!
யரயோமயோனயர் ஜவெளிப்புறேத்தில் கடூரமயோய்த்
யதயோனறினயோலும், உள்ளத்தில் அனபு
ஜகயோண்டவெர். ஆயிரக் கணக்கயோன யரயோமயோனயர்
உனமனயும் உன தயோமயயும் ஆரவெயோரயமயோடு
வெரயவெற்க வில்மலயயோ? நீ வெந்து சில
தினங்கள்தயோன ஆகினறேன. யபயோகப் யபயோக
யரயோமயோனயரின பரிவு ஜதரியும் உனக்கு. பயோர்,
ஜகயோஞ்ச நயோட்களுக்குப் பிறேகு யரயோமயோனயர்,
உனமனத் யதயோளில் தூக்கி மவெத்து ஆடுவெயோர்!
பயோடுவெயோர்! நயோடுவெயோர்!

சியஸரியன: அப்பயோ! எனக்குக் கத்திச் சண்மட
யபயோட ஆமச. வில்லம்பு ஏவிட ஆமச.
பயிற்சிக்கு ஏற்பயோடு ஜசய்வீரயோ? தினமும்
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் எனக்கு
ஜமயோழிப்பயிற்சி உண்டு. கியரக்க ஜமயோழி கற்றுக்
ஜகயோள்ள ஆமச எனக்கு. அதற்கும் ஏற்பயோடு
ஜசய்வீரயோ? கியரக்க வீரர் அஜலக்ஸயோண்டர்
கமதமய அம்மயோ எனக்குச் ஜசயோல்லி யிருக்கிறேயோர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஈயதயோ, ஏற்பயோடு ஜசய்கியறேன.
[மணி அடித்துக் கயோவெலமன அமழக்கிறேயோர்.
கயோவெலன சிறுவெமனக் கூட்டிச் ஜசல்கிறேயோன.]
[கிளியயயோபயோத்ரயோ புனனமகயுடன சீஸர்
வெருகிறேயோள். சீஸர் அவெமள முத்தமிடுகிறேயோர்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: சியஸரியன கியரக்க ஜமயோழி
கற்றுக் ஜகயோள்யவென எனறு பிடிவெயோதமயோய்
உள்ளயோன. யரயோமில் அமதக் கற்றுக் ஜகயோள்ள
அவெனுக்கு ஒரு வெயோய்ப்புக்
கிமடத்திருக்கிறேது. .அது சரி, நயோமள
யரயோமயோபுரியின மக்கள் மனறேத்தில் உங்களுக்குப்
பட்டயோபியசக விழயோ அல்லவெயோ? வெரலயோற்றில்

முக்கியமயோன நிகழ்ச்சி அல்லவெயோ அது? சீஸரின
ஜபயோற்கயோலம் எனறு என குருநயோதர் ஜசயோல்கிறேயோர்!
ஜசனட்டர் ஜசய்த முடிவுதயோன எனன? எப்படிப்
பட்டம் சூடப் யபயோகிறேயோர் உங்களுக்கு?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கவெமலயுடன] யரயோமயோபுரிக்கு
ஜவெறும் ஏகயோதிபதியயோக எனமன நியமிக்கப்
யபயோகிறேயோர்! ஜபருத்த ஏமயோற்றேம் எனக்கு!
எதிர்பயோரயோத அடி எனக்கு! ஜவெற்றியமல் ஜவெற்றி
ஜபற்றே எனக்கு யரயோமயோனயர் அளிக்கும்
ஜவெகுமதி ஜவெறும் அதிபதி! அதுவும் ஏகயோதிபதி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரமுடன] எனன
ஏகயோதிபதியயோ? ஏமயோற்றேம் எனக்கும்தயோன!
யரயோமயோபுரிக்கு யவெந்தரில்மலயயோ நீங்கள்?
யவெடிக்மகயயோக உள்ளயத உங்கள் வியநயோத
ஜசனட்டர் முடிவு! அமத ஏற்றுக் ஜகயோள்ளப்
யபயோகிறீரயோ? தளபதிமய அதிபதியயோக ஆக்கியதில்

எனன மதிப்பிருக்கிறேது? யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்கள் யகயோமயோளிகள்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: நிச்சயம், ஒப்புக் ஜகயோள்ளப்
யபயோவெதில்மல நயோன! யவெறு வெழி எனன எனறு
சிந்திக்கியறேன.
[அப்யபயோது ஜசனட்டர்கள் வெருமகமயக்
கயோவெலன அறிவிக்கிறேயோன. சீஸர் அனுமதி அளிக்க
ஆண்டன, சினனயோ, புரூட்டஸ, அக்யடவியன,
சிஜசயரயோ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ ஆகிய
ஜசனட்டர் உள்யள நுமழந்து நயோற்கயோலியில்
அமர்கிறேயோர்கள். சீஸரும், கிளியயயோபயோத்ரயோவும்
ஆசனத்தில் அமர்கிறேயோர்.]
ஆண்டன: [எழுந்து நினறு] மயோண்புமிகு தளபதி
அவெர்கயள! ஜசனட்டயோரின ஏயகயோபித்த முடிமவெ
நயோன அவெர்கள் சயோர்பயோக உங்களுக்குக் கூறே

விரும்புகியறேன. நயோமள நடக்கும் பட்டயோபியசக
விழயோவில் யரயோமயோபுரியின ஏகயோதிபதியயோக ஏற்றுக்
ஜகயோள்ளப் படுவீர் தயோங்கள். [ஜசனட்டர் யயோவெரும்
ஆரவெயோரமுடன மகதட்டுகிறேயோர்கள்]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சீற்றேத்துடன எழுந்து]
நிறுத்துங்கள் மகதட்டமல! நிரயோகரிக்கியறேன
உமது முடிமவெ! முதலில் நயோன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள
மறுக்கியறேன, உமது ஏயகயோபித்த முடிமவெ!
புறேக்கணிக்கியறேன உமது யபயோலித் தனமயோன
யவெடிக்மக முடிமவெ!
புரூட்டஸ: [எழுந்து நினறு கண்ணியமயோக]
மயோண்புமிகு தளபதியயோயர! மயோஜபரும் மத்திய
கடற்கமர ஜவெற்றி வீரருக்கு யவெஜறேனன
யவெண்டும்? ஏகயோதிபதி எனபது யரயோமயோபுரியின
உனனதப் பட்டமல்லவெயோ? சீஸர் அமத

யவெண்டயோம் எனறு ஜவெறுப்பதின கயோரணத்மத
அறிந்து ஜகயோள்ளலயோமயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று குரமலத் தணித்து]
அருமம புரூட்டஸ! எனமன நீ அறிவெயோய்! என
யபயோர் வெல்லமமமய நீ அறிவெயோய்! பல்லயோண்டு
யபயோரிட்டுச் சலிக்கயோதவென நயோன! ஸஜபயின
முதல் எகிப்த் வெமரக் மகப்பற்றியமத நீ
அறிவெயோய்! பனமுமறேப் யபயோரிட்டு யரயோமயோனய
சயோம்ரயோஜியத்மதப் பல்லயோயிரம் சதுர மமல்
விரித்தவென நயோன! பயோர்புகழும் ஓர் மயோவீரருக்கு
அளிக்கும் ஜவெகுமதியயோ இது? ஏமயோற்றேம்
அமடந்யதன புரூட்டஸ! ஜபருத்த ஏமயோற்றேம்
அமடந்யதன! நயோன எதிர்பயோர்த்தது இதுவெனறு!

கயோஸஸியஸ: [எழுந்து நினறு] யமனமமமிகு
தளபதியயோயர! நீங்கள் எதிர்பயோர்த்தது எனன
ஜவெனறு ஜதளிவெயோகச் ஜசயோல்வீரயோ? உங்கள்
யபரயோற்றேமல ஜசனட்டயோர் யயோரும் குமறேக்க
வில்மலயய! ஜவெறும் பட்டப் ஜபயரில் எனன
உள்ளது?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [அழுத்தமுடன] ஏகயோதிபதியயோக
இருக்க விருப்ப மில்மல எனக்கு!
யரயோமயோபுரியின ஆற்றேல் மிக்க ஏகச்
சக்ரவெர்த்தியயோக விளங்க விமழகியறேன! யரயோமின
யவெந்தரயோகப் பட்டயோபியசகம் ஆக
விரும்புகியறேன. யரயோமயோனய சயோம்ரயோஜியத்தின
முடி சூடிய மயோமனனரயோக அறிவிக்கப்பட
யவெண்டுகியறேன!
[ஜசனட்டருக்குள் பல முணுமுணுப்புகள்
எழுகினறேன]
கயோஸஸியஸ: [ஆத்திரமுடன] யவெந்தரயோக ஒருவெர்
யரயோமுக்கு ஆகிவிட்டயோல், ஜசனட்ட ரயோகிய
எமக்கு யவெமல யில்மல! குடியயோட்சிமயப்
புமதத்து முடியயோட்சிமயப் புகுத்த விமழகிறீர்!
எமது ஆற்றேல் மங்கிப் யபயோகும்! எமது குரல்
மதிப்பற்றுப் யபயோகும்! நூற்றுக் கணக்கயோன

ஜசனட்டர்கமளக் கீயழ தள்ளிவிட்டு நயோங்கள்
எதற்கு ஓர் யவெந்தமர நியமிக்க யவெண்டும்
யரயோமுக்கு?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சீற்றேத்துடன] யபரயோற்றேல்
பமடத்த எனது அரசியல் உரிமமமயச்
ஜசனட்டர் அபகரித்துக் ஜகயோள்வெமத ஏற்கப்
யபயோவெதில்மல நயோன! எனமறேக்கும் உடனபடப்
யபயோவெதில்மல நயோன!
புரூட்டஸ: [சற்று யயயோசமனயுடன]
யமனமமமிகு தளபதியயோயர! நயோங்கள் அமதப்
பற்றித் தனயயோகச் சிந்திக்க யவெண்டும்! சற்று
அவெகயோசம் யதமவெ. ஜகயோடுப்பீரயோ? யரயோமயோபுரிக்கு
ஒரு யவெந்தர் யதமவெயயோ எனறு ஜசனட்டர்கள்
ஆரயோய யவெண்டும்! தர்க்கத்துக்குரிய பிரச்சமன
அது! கூடிப் யபசி முடிவு ஜசய்ய யவெண்டிய
பிரச்சமன அது!

கயோஸஸியஸ: [யகயோபத்துடன] ஜசனட்டர்
தீர்மயோனம் ஜசய்ய யவெண்டயோம் அமத!
யரயோமயோபுரிக்கு மனனர் பதவி யதமவெ யில்மல.
மனனர் ஆட்சியில் ஜசனட்டருக்கு எனன
யவெமல?
சிஜசயரயோ: [எழுந்து நினறு] மனனக்க யவெண்டும்,
சீஸர் நயோன குறுக்கீடு ஜசய்வெதற்கு! ஜசனட்டர்கள்
கூடிப் யபச சில மணியநரம் அவெகயோசம்
யவெண்டும். அடுத்த அமறேயில் உடயன முடிவு
ஜசய்கியறேயோம் நயோங்கள்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படியய ஜசய்யுங்கள்.
அனுமதி அளிக்கியறேன. [ஆண்டன, புரூட்டஸ
மற்றும் ஏமனய ஜசனட்டர் அமனவெரும்
ஜவெளியயறுகிறேயோர். மூடிய அடுத்த அமறேயில் கூடி
அளவெளயோவுகிறேயோர்கள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரயமயோடு அருகில் வெந்து]
மகயோ அஜலக்ஸயோண்டருக்குப் பிறேகு மயோவீரர்
பரம்பமரயில் சீஸமர மிஞ்சியவெர் யயோர்?
பல்லயோயிரம் சதுர மமல் நயோடுகமளப் பிடித்து
யரயோமயோனயப் யபரயோற்றேமலக் கயோட்டியது யயோர்?
உங்கமள யவெந்தர் எனறு உங்கள் யரயோமயோனயயர
ஏற்றுக் ஜகயோள்ளயோதது வியப்பயோக உள்ளது எனக்கு!
உங்கள் ஜசனட்டயோர் அமனவெரும் மூடர்கள்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஆத்திரப் படயோயத,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எகிப்திய மகயோரயோணி
யரயோமயோனய கலயோச்சயோரத்மதப் புரிந்து ஜகயோள்வெது
கடினம்! நயோன தளபதி ஆயினும், யரயோமயோனய
ஜசனட்டமரப் புறேக்கணிக்க முடியயோது. அத்தமன
யபரது பமகமயயும் நயோன யதடிக்
ஜகயோள்ளலயோகயோது!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன] சீஸர்!
·பயோயரயோவின பரம்பமர வெயோரிமசப் ஜபற்றே நீங்கள்
யதவெனுக்குச் சமமயோனவெர்! எனமன மணந்ததயோல்
எகிப்த் உங்கமள மனனரயோக ஏற்றுக் ஜகயோண்டது!
ஆனயோல் யரயோமயோபுரி ஏன ஏற்றுக் ஜகயோள்ளத்
தயங்குகிறேது? எனமன மணந்த கயோரணமயோ?
அல்லது உங்களுக்கு ஓர் மகன பிறேந்த கயோரணமயோ?
பரம்பமர முடியயோட்சிமய ஜசனட்டயோர்
ஜவெறுக்கிறேயோரயோ? ஜசயோல்லுங்கள். குழப்பமயோய்
உள்ளது எனக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: அப்படி எல்லயோம் சந்யதகப்
படயோயத கிளியயயோபயோத்ரயோ.
[அப்யபயோது ஜசனட்டர்கள் யயோவெரும் உள்யள
நுமழகிறேயோர். நயோற்கயோலியில் அமர்கிறேயோர்]

புரூட்டஸ: [எழுந்து நினறு] யமனமமமிகு
தளபதி அவெர்கயள! ஜசனட்டயோர் யயோவெரும் ஜசய்த
முடிவு இதுதயோன. யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்துக்கு
யவெந்தர்! ஆனயோல் யரயோமுக்கு நீங்கள் ஏகயோதிபதி!
யரயோமயோபுரியின ஆட்சியில் ஜசனட்டரின முடிவு
முதலிடம் ஜபறும்! யரயோமயோபுரிக்கு ஜவெளியய
நீங்கள் யவெந்தரயோக அறிவிக்கப் படுவீர்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆங்கயோரச் சிரிப்புடன] எனன?
சீஸர் ஜவெளி உலகுக்கு மட்டும் யவெந்தர்! ஆனயோல்
உள்ளூருக்குள் ஜவெறும் தளபதி, அதயோவெது
ஏகயோதிபதி! யவெடிக்மகயயோன பட்டயோபியசகம்! உள்
நயோட்டில் ஜவெறும் பீடம்! ஜவெளிநயோடு யபயோகும்
யபயோது ரயோஜெ கிரீடம்! உள்ளூரில் ஜபயோம்மம ரயோஜெயோ!
ஜவெளியூரில் உண்மம ரயோஜெயோ! யவெண்டயோம் எனக்கு
இந்த இரட்மட யவெடம்! எனக்குத் யதமவெ ஒயர

யவெடம்! ரயோஜெக் கிரீடம்! யரயோமயோபுரியின ஏகச்
சக்ரவெர்த்தி!
கயோஸஸியஸ: தளபதியயோயர! ஜசனட்டர்
ஏயகயோபித்த முடிமவெ நீங்கள் ஏற்றுக் ஜகயோள்ள
மறுக்கிறீர்! அவெமயோனம் எங்களுக்கு! எகிப்த்
ரயோணியின முனபயோக அமனத்து ஜசனட்டமர
அவெமதித்தயோல் ஜவெளியயறுகியறேயோம் நயோங்கள்!
உங்களுடன யபச்சில்மல எமக்கு!
கயோஸகயோ: [சினத்துடன] கிளம்புங்கள் ஜவெளியய!
நமக்கினப் யபச்சில்மல! முடியயோட்சி யரயோமில்
முமளத்திட யயோம் அனுமதிக்க மயோட்யடயோம்!
கயோஸஸியஸ: ஜசனட்டர் கடமம யரயோமயோபுரிமயக்
கயோப்பயோற்றுவெது! குடியயோட்சிமயக் கீயழ தள்ள
நயோம் எப்படி உடனபடுயவெயோம்?

[ஆண்டன, புரூட்டமஸத் தவிர அமனத்து
ஜசனட்டரும் யவெகமயோக ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
புரூட்டஸ: [கண்ணியமயோக] ஜசனட்டயோர்
ஜசயோல்வெமதச் சீஸர் யகட்பது சயோலச் சிறேந்தது.
ஜசனட்டர் சினத்துக்குச் சீஸர் தீன யபயோடுவெது
நல்லதனறு! ஜசனட்டர் ஜநஞ்சில் கனமல
வெளர்ப்பது எரிமமலமயத் தூண்டுவெது
யபயோலயோகும்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபமயோக] புரூட்டஸ!
உனக்கு உலகம் ஜதரியயோது! நீ வெயோலிபன! உன
அறிவுமர யதமவெ யில்மல எனக்கு! ஜசனட்டர்
பக்கம் யசரும் நீயும் அவெருடன ஜவெளியயறிச்
ஜசல்!
[புரூட்டஸ தமலகுனந்து ஜகயோண்டு பரிதயோபமயோக
ஜவெளியயறுகிறேயோர்]

ஆண்டன: [கனவெயோக] சீஸர்! ஜகயோஞ்சம்
ஜகயோஞ்சமயோக நீங்கள் யகயோட்மடமயப்
பிடிக்கலயோம்! ஒப்புக் ஜகயோள்ளுங்கள் சீஸர்! நீங்கள்
யகட்டதில் முக்கயோல் பயோகம் கிமடத்துள்ளயத!
அது யபயோதயோதயோ? யரயோம் ரயோஜியம் உங்கள் யநரடி
ஆட்சிக்குக் கீழ்! யரயோமயோபுரி மட்டும் ஜசனட்டர்
ஆட்சிக்குக் கீழ்! ஏற்றுக் ஜகயோள்ளுங்கள் சீஸர்

முதலில்! மயோற்றிக் ஜகயோள்ளலயோம் அவெமரப்
பினனயோல்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று யயயோசமனயுடன]
சிந்தித்துச் ஜசயோல்கியறேன ஆண்டன! அவெகயோசம்
யதமவெ எனக்கும்! நனறி உன ஆயலயோசமனக்கு!
ஆண்டன: [கிளியயயோபயோத்ரயோ அருகில் ஜசனறு]
யரயோமயோபுரியின ஜகயோந்தளிப்பில் உங்கமளச்
சந்தித்தது என துர்பயோக்கியயம! எத்தமன நயோட்கள்
யரயோமில் தங்குவெதயோக உங்கள் திட்டம்? தனயயோகப்
யபச யவெண்டும் நயோன உங்களுடன! உங்கள்
வெருமகயயோல் யரயோமயோபுரியில் ஒளி ஜவெள்ளம்
பரவி உள்ளது! சீஸருக்கு ஆண்மகமவெக்
ஜகயோடுத்த கிளியயயோபயோத்ரயோ யரயோமயோபுரியின
வெரலயோற்மறேச் ஜசழிப்பயோக்கியவெர்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனனமகயுடன] மிக்க நனறி
ஆண்டன! மூனறு மயோதங்கள் யரயோமில் நயோன
தங்குயவென! எகிப்துக்கு நீங்கள் ஒருமுமறே
விஜெயம் ஜசய்ய யவெண்டும்! அங்யக அரசயோங்க
விருந்தயோளியயோக நீங்கள் என அரண்மமனயில்
தங்க யவெண்டும்.
ஆண்டன: மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி சீஸருக்குப்
பட்டயோபியசக விழயோ! என அரசியல்
ஜபயோறுப்புகமள அவெர் மீது யபயோட்ட பிறேகுதயோன
எனக்கு விடுதமல! எகிப்துக்கு நயோன வெருவெமத
உறுதியயோகச் ஜசயோல்ல முடியயோது! அமழப்புக்கு
மிக்க நனறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ! [அருகில் வெந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெலது கரத்தில்
முத்தமிடுகிறேயோர்.] … யபயோய் வெருகியறேன சீஸர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ! [ஆண்டன ஜவெளியயறுகிறேயோர்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அழுத்தமுடன] ஒப்புக்
ஜகயோள்ளுங்கள் சீஸர்! புரூட்டஸ ஜசயோல்வெதிலும்,
ஆண்டன ஜசயோல்வெதிலும் ஜபயோருள் உள்ளதயோகத்
ஜதரிகிறேது எனக்கு! சிறுகச் சிறுகப் பிடி எனறு
ஆண்டன கூறியது ஒரு யவெத வெயோக்கு!
ஜசனட்டரின யகயோபத்துக்கு நீங்கள் ஆளயோக
யவெண்டயோம்! வெயதில் சிறியவெள் ஆயினும், என
அறிவுமரமய ஏற்றுக் ஜகயோள்ளுங்கள். வெயதில்
ஜபரியவெர் ஆயினும், ஒப்புக் ஜகயோள்வெதில்
உங்களுக்குத் தயோழ்மம யில்மல! மகயோ
அஜலக்ஸயோண்டரின ஜவெற்றிப் பயோமத
உங்களுக்குத் திறேந்து விட்டது! அவெர் விட்ட
இடத்திலிருந்து ஜதயோடருங்கள்! இந்தியயோவின
சிந்து நதிமயத் தயோண்டி, கங்மகக் கமரமயத்
தயோண்டிச் ஜசனறு மசனயோமவெக் மகக்ஜகயோண்டு
புது வெரலயோற்மறேப் பமடக்க யவெண்டும் சீஸர்.

இது ஒருஜபரும் வெயோய்ப்பு. இழந்து விடயோதீர்
அதமன!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! ஏற்றுக் ஜகயோள்ளக் கூடயோது
எனறு முதலில் நீதயோன எனனுடன வெயோதயோடினயோய்!
ஏற்றுக்ஜகயோள் எனறு மயோறேயோக நீ வெழக்கயோடு கிறேயோய்!
ஒரு கணத்தில் 180 டிகிரி யகயோணத்துக்குத் திரும்பி
விட்டயோய்! ஆனயோல் நயோன அப்படி ஒரு கணத்தில்
மயோறுபவென அல்லன! நயோன யபயோர்த்தளபதி!
பிடித்துக் ஜகயோண்டமத எளிதில்
விட்டுவிடுபவென அல்லன! யரயோமயோபுரிக்கு
யவெந்தர் பட்டயோபியசகம்! அமத யவெண்டி நினறே
பினனர், யவெறு எதமனயும் விரும்ப மயோட்யடன
நயோன! நயோமள நடக்கப் யபயோகும் யவெடிக்மகமயப்
பயோர்!
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -3
யநற்மறேய தினம் பட்டப் பகலியல
அங்கயோடிச் சந்மதயில் குந்தி
அலறிக் ஜகயோண்டு
ஊமள யிட்டது ஓர் ஆந்மத!
இயற்மகக்குப் புறேம்பயோன நிகழ்ச்சிகள்
அவ்விதம்
ஒருங்யக கூடி முழங்கினயோல்,
மனதர் ஜசயோல்லக் கூடயோது :
“அது இயற்மக எனறு
அபயோய நிகழ்ச்சிக்கு
அஞ்ச யவெண்டயோம் எனறு !”
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

வெயோல்மீனகள் ஜதரியயோ பிச்மசக்கயோரர் ஜசத்தயோல்!
வெயோனயம தீப்பற்றும் இளவெரசன மயோண்டயோல்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
யகயோமழயர் மடிவெதற்கு முன பனமுமறேச் சயோவெயோர்!
வெல்லவெர் ஒருமுமறே தயோன சயோமவெச் சுமவெப்பயோர்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
எல்லயோம் வெல்ல ஜதய்வெங்கயள
ஜகயோல்லும் முடிமவெத் தீர்மயோனத்த பின,
எவெர்தயோன அந்த பயங்கர விமளமவெத்
தவிர்த்து நிறுத்த முடியும்?
வெயோனத்தின வெயிற்மறேக் கிழிக்குது மினனல்
ஜநஞ்மசக் கீறி அடிக்குது இடி மினனல்

நயோட்டுருமவெச் சிமதக்குது புயல்
நகர்த் ஜதருமவெ துமடக்குது மமழ!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்.
யநரம், இடம்:
சீஸர் பட்டயோபியசகத்திற்கு முந்மதய தினம். பகல்
யவெமள. யரயோமயோபுரியில் மயோவீரன பயோம்ப்பியின
நிமனவு மயோளிமக.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ, சியசயரயோ மற்றும்
சில சதிகயோரர்கள், புரூட்டஸ, புரூட்டஸின
மமனவி யபயோர்ஷியயோ.
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதினயோங்கயோம் யததி இரவு. பயங்கரப்
புயல், இடி, மினனல், யபய்மமழ அமனத்தும்
தமல விரித்தயோடி யரயோமயோபுரிமயக் ஜகயோந்தளிக்க
மவெக்கினறேன. சியசயரயோவும், கயோஸகயோவும் எதிர்த்
திமசயிலிருந்து ஜநருங்கி வெருகிறேயோர். அவெரது
உடம்ஜபல்லயோம் மமழயில் நமனந்துள்ளது.
துணியயோல் தமல, முகத்மத மூடி நடக்கிறேயோர்கள்.
சியசயரயோ: [வியப்புடன] யயோரது? … கயோஸகயோவெயோ?
எங்கிருந்து வெருகிறேயோய்? சீஸமரக் யகயோலயோகலமயோய்

வெரயவெற்று யரயோமயோபுரி மயோளிமகயில்
விட்டுவிட்டு வெருகிறேயோயயோ? நல்லது! … அடடயோ!
ஏனப்படி உனக்கு மூச்சு வெயோங்குகிறேது? ஏனப்படி
உன கண்களில் ஆத்திரம் ஜபயோங்குகிறேது? யயோமர
உற்று உற்றுப் பயோர்க்கிறேயோய்?
கயோஸகயோ: [ஆங்கயோரமயோய்] சியசயரயோ! நீ எனன?
கல்லயோ? களிமண்ணயோ? அல்லது மரக்கட்மடயயோ?
எதுவும் உனமனப் பயோதிக்க வில்மலயயோ பூமியய
குப்புறேக் கவிழ்ந்து ஆடும்யபயோது? நயோனதுவெமர
யரயோமில் பயோர்க்கயோத பிரளயமிது! நயோனதுவெமரக்
கண்ட புயலில்மல இது! நயோனதுவெமரப் பயோர்த்த
கடல் ஜபயோங்குதலில்மல இது! நயோனதுவெமரக்
யகட்ட யபரிடி ஓமசயில்மல இது! யரயோமயோபுரி
ஏனனறு யபயயோட்டம் ஆடுஜதனறு
ஜதரியவில்மல எனக்கு! யயோயரயோ
ஜதய்வெங்களுக்குத் ஆரயோதமன ஜசய்துப் யபரழிவு

நயோசம் புரியப் புயமல அனுப்பி யுள்ளது ஜதரிய
வில்மலயயோ உனக்கு?
சியசயடயோ: [சிந்தமனயுடன தடுமயோறி] எனக்குத்
ஜதரியவில்மல கயோஸகயோ? நீ ஏதயோவெது
விபரீதத்மதக் கண்டயோயயோ?
கயோஸகயோ: விபரீதமயோ? யரயோமயோபுரியின வீழ்ச்சிமயக்
கண்யடன! யரயோமயோனயர் அடிமமகள் ஆவெமதக்
கண்யடன! யவெஜறேனன விபரீதத்மதக் கயோண
யவெண்டும் என கண்கள்? வெயோனம்
துடிப்பதுயபயோல் என மனமும் துடிக்கிறேது!
சியசயரயோ! உன மனது பயோறேயோங்கல்லயோ? ஒரு துடிப்பு
மில்லயோமல் நட்ட கல்யபயோல் நிற்கிறேயோயய!
யநற்மறேய தினம் பட்டப் பகலியல நமது
அங்கயோடிச் சந்மதயில் ஆந்மதயின அலமறேக்
யகட்யடன! புயலும், மமழயும், இடியும்,
மினனலும், ஆந்மத அலறேலும் ஒனறு மில்மல

எனறு புறேக்கணிக்கயோதீர்! அமவெ நமக்கு
எச்சரிக்மக ஜசய்யும் அபயோயத்மத எல்லயோம்
ஜபயோய்ஜயனறு ஒதுக்கயோதீர்!
சியசயரயோ: [சற்று கவெமலயுடன] வியநயோத
எச்சரிக்மகதயோன! எனன அபயோய எச்சரிக்மகயயோக
நிமனக்கிறேயோய் நீ? நயோமள மக்கள் மனறேத்துக்கு
மனனரயோய்ப் பட்டம் சூட சீஸர் வெருகிறேயோரயோ?
கயோஸகயோ: [தமலயில் அடித்துக் ஜகயோண்டு] ஆமயோம்.
நிச்சயம் சீஸர் மனறேத்துக்கு வெருவெயோர்! ஆனயோல்
மனனரயோக்கப்பட மயோட்டயோர்! நீவீர் எனன ஜசய்ய
யவெண்டும் எனறு ஆண்டன மூலம் உனக்குச்
ஜசய்தி அறிவிக்கப் படும்.
சியசயரயோ: அப்படியயோ, சரி! நயோன யபயோய்
வெருகியறேன! நீ பயங்கர ரயோத்திரி யநரத்தில்
பசிக்கமலயும் கரடி யபயோல் திரியயோயத! நீயய

யபரிடிக் கிமரயயோகி விடுவெயோய்!
[ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
கயோஸகயோ: யபயோய்வெயோ சியசயரயோ! [தனக்குள்]
யபரிடிக் கிமரயயோவெது நயோனயோ அல்லது சீஸரயோ
எனபது நயோமள ஜதரியும்! உனக்குத் தமலயும்
புரியயோது! வெயோலும் புரியயோது!
[யவெறு திமசயிலிருந்து கயோஸஸியஸ
நுமழகிறேயோன]
கயோஸஸியஸ: [கயோரிருளில் சரிவெரத் ஜதரியயோது]
யயோரங்யக, தமலயில் துணியுடன நடமயோடுவெது?
கயோஸகயோ: ஒரு யரயோமன! குடியயோட்சி விரும்பும்
யரயோமன! குடிமகன!
கயோஸஸியஸ: [புனனமகயுடன] வெருக, வெருக
குடிமகயன! … ஆம் கயோஸகயோவின குரல்!

கயோஸகயோ: உன ஜசவியின கூர்மமமய
ஜமச்சுகியறேன. எனன மயோதிரிக் யகயோர ரயோத்திரி
இது?
கயோஸஸியஸ: உத்தமமர மகிழ மவெக்கும் ரயோத்திரி!
உலுத்தமர கலக்கிவிடும் ரயோத்திரி! உனக்கு
எப்படித் ஜதரியுது கயோஸகயோ?
கயோஸகயோ: எனக்குச் சூனயக் கயோட்சிதயோன ஜதரியுது!
யரயோமயோபுரியின அத்தமனம் ஜதரிகிறேது! நயோமள
பட்டயோபியசக விழயோவில் எனன நிகழப் யபயோவெது
எனறு ஜதரியவில்மல எனக்கு?
கயோஸஸியஸ: [அழுத்தமயோக] நீ ஓர் பயந்தயோங்
ஜகயோள்ளி! இடி மினனலுக்கு அஞ்சி
ஒடுங்குகிறேயோய்! அச்சமில்மல எனக்கு!
யரயோமயோபுரியின குடியயோட்சி ஜதயோடுவெயோனல்
ஜதரியுது! ஏன ஜவெளுத்து விட்டது உன முகம்?

ஏன விமறேத்து விட்டன உன விழிகள்? பயப்
யபயோர்மவெமயப் யபயோர்த்திக் ஜகயோண்டு
நடுங்குகிறேயோய் நீ! அதற்ஜகல்லயோம் கயோரண கர்த்தயோ
யயோர் ஜதரியுமயோ? இந்தப் பயங்கரப் புயலுக்கும்,
இடி மினனலுக்கும், யபய் மமழக்கும் யயோர்
கயோரண கர்த்தயோ ஜசயோல்லட்டுமயோ? உனமன விட
அவெர் வெல்லவெரில்மல! எனமன விட அவெர்
பரயோக்கிரமனல்மல!
கயோஸகயோ: யயோமரச் ஜசயோல்கிறேயோய்? சீஸமரச் சுட்டிக்
கயோட்டுகிறேயோயயோ?
கயோஸஸியஸ: யயோரயோக யவெண்டுமயோனயோலும்
இருக்கட்டும்! யரயோமயோனயரின உறுப்புகள்
பூர்வீகமயோகித் துருயவெறி விட்டன! ஜகட்ட
கயோலம்! நம் முனயனயோரின வீர ஜநஞ்சங்கள்
ஜசத்து விட்டன! நமது அனமனயயோரின
உணர்ச்சிகள் நம்மம ஆட்ஜகயோண்டன! ஆதலயோல்

அடிமமத்தனம் சுற்றிக் ஜகயோண்டு, நம்மமப்
ஜபண்டிரயோக்கி விட்டது!
கயோஸகயோ: [அழுத்தமயோக] நயோன யகள்விப்
பட்யடன! நயோமளய தினம் ஜசனட்டர் சிலர்
சீஸருக்கு, நிலத்துக்கும், கடலுக்கும் யவெந்தரயோகக்
கிரீடம் சூடப் யபயோகிறேயோரயோம்! அவெர்
ஜவெற்றிமயோமல சூடிய எல்லயோ நயோடுகளுக்கும்
மயோமனனர், இத்தயோலிய நயோட்டுக்குத் தவிர!
கயோஸஸியஸ: [மகவெயோமள உருவி] அப்யபயோது
எனக்குத் ஜதரியும் வெயோமள எவ்விடத்தில்
அணிந்து ஜகயோள்ள யவெண்டும் எனபமத!
அடிமமப் பந்தத்திலிருந்து நீங்கிக் கயோஸஸியஸ,
விடுதமல அளிப்பயோன கயோஸஸியஸ¤க்கு!
ஜகயோடுங் யகயோனமம ஆட்சிக்கு விடுவிப்பு
அளிப்பயோன, கயோஸஸியஸ.

கயோஸகயோ: கயோஸஸியஸ! அவ்விதயம நயோனும்
ஜசய்யவென. அடிமமத் தமளமய உமடக்க
யரயோமன ஒவ்ஜவெயோருவென கரத்திலும் ஆற்றேல்
உள்ளது!

கயோஸஸியஸ: பிறேகு ஏன சீஸர்
ஜகயோடுங்யகயோலனயோய் ஜநஞ்மச நிமிர்த்துகிறேயோர்?

பயோவெம் சீஸர்! ஓநயோயயோ சீஸர்? ஆயினும் அவெர்
கண்களுக்கு யரயோமயோனயர் ஆட்டுக் குட்டிகளய்த்
ஜதனபடுகிறேயோர்! சிங்கமயோக இருக்கலயோம் சீஸர்!
ஆனயோல் யரயோமயோனயர் ஜபண்மயோனகள் அல்லர்.
நயோன தீர்மயோனக்க யவெண்டும்! நயோன தயயோரயோக
யவெண்டும். நயோன துணிந்து விட்யடன! என
கத்திமயக் கூர்மமப் படுத்த யவெண்டும்! என
குறிக்யகயோள் நிமறேயவெறும் வெமர உறேக்க மில்மல
எனக்கு! மதுபயோனக் குடியில்மல எனக்கு!
மமனவியுடன சல்லயோபமில்மல எனக்கு!
குழந்மதயுடன விமளயயோட்டில்மல எனக்கு!
கயோஸகயோ: [அருகில் ஜசனறு வெலது கரம் நீட்டி]
கயோஸஸியஸ! உன துணிச்சமல ஜமச்சுகியறேன!
உதவிக்கு நயோனுடன வெருயவென! எங்கு நீ
அமழத்தயோலும் வெருயவென! எமதச்
ஜசய்ஜயனறேயோலும் ஜசய்யவென! உன வெயோயளயோடு

என வெயோளும் ஒயர உடமலக் குத்தும்! ஒயர
இடத்தில் குத்தும்!
கயோஸஸியஸ: [கயோஸஸியஸ மகமயக் குலுக்கி]
உனமன நம்புகியறேன கயோஸகயோ! ஒப்பந்தம் ஜசய்து
ஜகயோள்யவெயோம்! யரயோமயோபுரியில் நகரயோத ஜபரும்
குனறுகமள நகர்த்தி விட்யடன நயோன! யரயோமின
பண்பயோள யமமதகள் சிலமர வெசப்படுத்தி
விட்யடன நயோன. என அபயோயத் திட்டங்களுக்கு
ஆதரவு தருவெதயோய் அவெர்கள் வெயோக்களித்துள்ளயோர்!
நயோம் புரியப் யபயோகும் நயோமளக் யகயோர நிகழ்ச்சிக்கு
இடி முரசு தட்டுகிறேது! மினனல்
வெழிகயோட்டுகிறேது! புயல் புல்லயோங்குழல்
வெயோசிக்கிறேது! மமழ மனமதக் குளிர மவெக்கிறேது!
கயோஸகயோ: [வியப்புடன] இடி, மினனல், மமழ,
புயல் எழுவெது எனமனத்தில் யவெறுவித முடிமவெ
எச்சரிக்கினறேது! நமக்கு ஏதயோவெது ஆபத்து நயோமள

ஏற்பட்டு விடயோமயோ ஜவெனறு ஐயப்பயோடு
உண்டயோகிறேது!
கயோஸஸியஸ: அஞ்சயோயத! அந்த அபசகுனங்கள்
நமக்கில்மல! அமவெ எச்சரிப்பது சீஸமர!
ஏற்கனயவெ மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் நயோள்
அபயோயத்மத சகுன ஞயோன ஒருவென சீஸர்
ஜநஞ்சில் ஜபயோறித்து மவெத்துப் யபயோயிருக்கிறேயோன!
நீ நிமனவில் மவெத்துக்ஜகயோள்! தூங்கிப் யபயோய்
விடயோயத! நயோமளதயோன நமது தீர்வு நயோள்!
கயோஸகயோ: யபயோய் வெருகியறேன கயோஸஸியஸ! நயோமள
தினத்தில் நயோன எழுந்திட மறேந்தயோலும், கயோமலப்
பரிதி எனமன எழுப்பி விடும்! கவெமலப்
படயோயத!
[கயோஸகயோ யபயோகிறேயோன. அப்யபயோது சினனயோ
நுமழகிறேயோன]

கயோஸஸியஸ: யயோரது வெருவெது? ஓ கவிஞர்
சினனயோவெயோ?
சினனயோ: ஆம். ஆம் கயோஸஸியஸ. எனன பயங்கர
ரயோத்திரி யிது? வெயோனத்தின வெயிற்மறேக் கிழிக்குது
மினனல்! ஜநஞ்சில் ஜவெடிக்குது இடி! நகமரச்
சிமதக்குது புயல்! ஜதருமவெ வெழித்துப் யபயோகுது
மமழ! நம்மில் மூவெர் அல்லது
நயோல்வெருக்குத்தயோன அவெற்றின எச்சரிக்மக
புரிகிறேது. கயோஸஸியஸ! ஆண்டனமய
வெசப்படுத்த முடியயோது! அவெர் சீஸரின வெலதுமக!
ஆனயோல் புரூட்டமஸ நயோம் வெசப்படுத்த
யவெண்டுயம.
கயோஸஸியஸ: கவெமலப் படயோயத சினனயோ!
புரூட்டஸ சீஸரின மூத்த மகன! ஏற்கனயவெ நயோன
புரூட்டஸ மனதில் விமதமய நட்டுவிட்யடன!
எப்யபயோது அது முமளக்கும் எனறு ஜதரியயோது!

அவெமர நம் திக்கில் திருப்புவெது கடினம்!
ஆனயோலும் நயோன ஜதயோடர்யவென! அடியமல் அடி
மவெத்தயோல் பிரமிமடயும் உமடக்கலயோம்! சினனயோ!
நயோன ஜசயோல்வெமதச் ஜசய்! [மகயில் கட்டயோன
கயோகிதத் தகவெமல எடுத்து] … பயோர்! இந்த தகவெல்
சுருமளப் புரூட்டஸ வீட்டுப் பலகணி வெழியய
வீசி எறி! அப்புறேம் இமத வீட்டு முனபு
புரூட்டஸ சிமலக்கு அருகில் மவெத்திடு! ..
சீக்கிரம் ஜசல் சினனயோ!
[மகயில் சுருள்கமள வெயோங்கிக் ஜகயோண்டு சினனயோ
ஜவெளியயறுகிறேயோன]
கயோஸஸியஸ: [தனக்குரலில்] ஓ புரூட்டஸ!
நீயினறி அத்துணிகர நிகழ்ச்சி நிகழயோது! நீயினறி
யரயோமயோபுரிக்கு விடுதமல கிமடயயோது! நீயினறி
முடியயோட்சிமயத் தடுக்க முடியயோது! நீயினறிக்
குடியயோட்சிமய நிமலநயோட்ட முடியயோது! தூங்கிக்

ஜகயோண்டிருக்கும் புரூட்டமஸ நயோன எழுப்பியயோக
யவெண்டும் இனறிரவு! குழம்பிப் யபயோன
புரூட்டமஸ இனயறே மயோற்றியயோக யவெண்டும்!
தயங்கிக் ஜகயோண்டிருக்கும் புரூட்டமஸ இனறு
மதரியசயோலி யயோக்க யவெண்டும்!
[கயோஸஸியஸ விமரவெயோக ஜவெளியய யபயோகிறேயோன]
*********************

அங்கம் -5 கட்சி -4
வெயோனத்தின வெயிமறேக் கிழிக்குது மினனல்
மவெர ஜநஞ்சில் அடிக்குது யபரிடிச் சத்தம்
நயோட்டின வெடிமவெச் சிமதக்குது யபய்ப்புயல்
நகர்த் ஜதருமவெ நிரப்புது ஜபருமமழ!
**************
பயோதிக் யகயோளத்தில் (பரிதியின மமறேவெயோல்)
இறேந்து விட்டன இயற்மக நிகழ்ச்சிகள்!
யவெதமனக் கனவுகள் சீரழிக் கினறேன,
திமரமமறேவில் எழுந்திடும் துக்கமமத.
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [மயோக்ஜபத்]
(சீஸர்) மரணத்தயோல் மட்டும் தீரும் சிக்கல்.
சினமில்மல எனக்குத் தனத்த முமறேயில்

குடிமக்கள் நலத்மத எண்ணுபவென நயோன
முடி சூட்டுவெயோர் யபரயோமசச் சீஸருக்கு.
முடி சூட்டுவீர் சீஸருக்கு! பிறேகு அவெமர
உமட வெயோளயோல் குத்தி நயோன ஊடுருவெ
விமட தருவீர் எனக்குடயன அனுமதி! ….
(புரூட்டஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
“உறேங்கு கினறேயோய், விழித்ஜதழு புரூட்டஸ!
யநயோக்கிடு உனமன நீயய, யரயோமுக் கயோகப்
யபயோரயோடு! உமரயயோடு! தீர்த்திடு பிரச்சமன
ஓர் யவெந்தர் யரயோமம ஒடுக்கி ஆள்வெதயோ?” …
(கயோஸஸியஸின கடிதம்)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

சதியய! புனசிரிப்பில் ஒளிந்து ஜகயோள். பயோயப்
பயோயப் பதுங்கிக் ஜகயோள், பணிவுத் தனமமயில்,
பயோமதயில் நடந்தயோல் ஜமய்யுரு ஜதரிந்திடும்
கயோரிருளும் உனமன கயோட்டிக் ஜகயோடுத்திடும்! ….
(புரூட்டஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

சீசரின ஒற்மறே உறுப்யப ஆண்டன! …
யதச யநசர் நயோஜமல்லயோம் அறிவீர்!
நயோசக் ஜகயோமலஞர் அல்லர் நயோம்!
சீசரின யபரயோ மசக்கு எதிரிகள் நயோம்!
உறுப்மப அறுப்பது நம்பணி யனறு! …..
மறுக்க யவெண்டும் மயோர்க் ஆண்டன!
சீசரின சிரம் அறுக்கப் பட்ட பிறேகு
ஜசய்வெ ஜதனன வீண் உறுப்புகள் ?

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

யரயோமயோபுரியில்:
தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35 வெயது], மற்றும்
ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35 வெயது],
கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்.
யநரம், இடம்:

சீஸர் பட்டயோபியசகத்திற்கு முந்மதய தினம்.
நள்ளிரவு யவெமள. யரயோமயோபுரியில் புருட்டஸின
மயோளிமகத் யதயோட்டம்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: புரூட்டஸ, புரூட்டஸின
மமனவி யபயோர்ஷியயோ. புரூட்டஸின பணியயோள்
லூசியஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ, மற்றும்
சில சதிகயோரர்கள்,
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதினயோங்கயோம் யததி இரவு. பயங்கரப்
புயல், இடி, மினனல், யபய்மமழ அமனத்தும்
தமல விரித்தயோடி யரயோமயோபுரிமயக் ஜகயோந்தளிக்க
மவெக்கினறேன. புரூட்டஸ யதயோட்டத்
தயோழ்வெயோரத்தின கீழ் உலயோவி வெண்ணம் சிந்தித்துக்

ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். தயோழ்வெயோரத்தில்
ஜமழுகுவெர்த்திகள் எரிந்த வெண்ணம் உள்ளன.
புரூட்டஸ: [தனக்குள் யபசியபடி] எப்படி அந்த
பிரச்சமனக்குத் தீர்வு கயோண்பது? சீஸரின
மரணத்தயோல்தயோன யரயோமுக்கு விடுதமல எனறேயோல்
அப்படியய ஆகட்டும்! எனக்குச் சீஸர் மீது
தனப்பட்ட முமறேயில் ஜவெறுப்பில்மல!
பமகயில்மல! யவெற்றுமம யில்மல! குடிமக்கள்
நலயம எனது குறிக்யகயோள்! ஆதலயோல் யவெந்தரயோகச்
சீஸமர முடிசூட்டுவெது முமறேயனறு. அவெமரக்
ஜகயோனறுதயோன அமதத் தடுக்க யவெண்டும் நயோன!
[அப்யபயோது பணியயோள் லூசியஸ ஒரு சுருள்
கட்யடயோடு வெருகிறேயோன]
லூசியஸ: பலகணி வெழியயோகப் யபயோகும் யபயோது
என கண்ணில் ஜதரிந்தது. யயோயரயோ ஜசயோருகி

மவெத்த கயோகிதச் சுருளிது. ஏயதயோ அவெசரசத் தகவெல்
யபயோல் ஜதரிகிறேது. [சுருமளப் புரூட்டஸ மகயில்
ஜகயோடுத்து உள்யள யபயோகிறேயோன]
புரூட்டஸ: [ஜமழுகுவெர்த்தியின ஜவெளிச்சத்தில்
படிக்கிறேயோர்] “புரூட்டஸ! நீ தூங்கிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோய்! விழித்ஜதழு! உனமனயய நீ
ஆரயோய்ந்து ஜசய்! யரயோமுக்கயோக உமரயயோடு!
குடியயோட்சிக்குப் யபயோரயோடு! ஜசம்மமப் படுத்து
யரயோம் ஆட்சிமய! விழித்ஜதழு புரூட்டஸ,
விழித்ஜதழு!”
[கதமவெத் தட்டும் அரவெம் யகட்கிறேது]
புரூட்டஸ: “விழித்ஜதழு புரூட்டஸ,
விழித்ஜதழு!” விழித்துக் ஜகயோண்டுதயோன
இருக்கியறேன. யயோயரயோ கதமவெத் தட்டுகிறேயோர்!
லூசியஸ! கதமவெத் திறேந்து யயோஜரனறு பயோர்! ..

கயோஸஸியஸ என ஜநஞ்சின கதமவெத் தட்டியது
முதலயோக சரிவெரத் தூக்க மில்மல எனக்கு!
[லூசியஸ மீண்டும் வெருகிறேயோன]
லூசியஸ: கயோஸஸியஸ வெந்திருக்கிறேயோர்.
உங்கமளக் கயோண விரும்புகிறேயோர்.
புரூட்டஸ: தனயயோக வெந்திருக்கிறேயோரயோ?
லூசியஸ: இல்மல! கூட்டமயோக
வெந்திருக்கிறேயோர்கள். முகத்மத மூடியிருப்பதயோல்
மற்றேவெர் யயோஜரனறு ஜதரியவில்மல!
புரூட்டஸ: உள்யள யதயோட்டத்துக்கு அமழத்து
வெயோ. [லூசியஸ யபயோகிறேயோன] ஓ சதியய! நீ ஒளிவெ
ஜதங்யக? புனனமகயிலும், பணிவுப் யபயோர்மவெக்
குள்யளயும் பதுங்கிக் ஜகயோள்! ஜவெளியய நீ தமல

நீட்டினயோல், கயோரிருள் கூட உனமனக் கயோட்டிக்
ஜகயோடுத்திடும்!
[கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ, தீசியஸ,
ஜமத்தலஸ, திரியபயோனயஸ ஆகிய சதிகயோரர்
அமனவெரும் முக்கயோடு முகத்துடன
நுமழகிறேயோர்கள்]
கயோஸஸியஸ: அர்த்த ரயோத்திரியில் உங்கமள
எழுப்பி விட்யடயோமயோ? மனனக்க யவெண்டும்
புரூட்டஸ!
புரூட்டஸ: நட்ட நிசியயோனயோலும் விழித்துக்
ஜகயோண்டுதயோன இருக்கியறேன. ஏயனயோ இனறு
உறேக்கம் வெரவில்மல எனக்கு! அறிமுகப்
படுத்துவீர் கயோஸஸியஸ. இவெர்களில் பலமரத்
ஜதரியயோது எனக்கு!

கயோஸஸியஸ: பயங்கர இந்த இரவில் பண்பயோளர்
யயோரும் தூங்க முடியயோது. அறிமுகம் ஜசய்கியறேன
புரூட்டஸ. யயோவெரும் உங்கள் மீது மதிப்பு
மவெத்திருப்பவெர். இவெர் திரியபயோனஸ, இவெர்
தீசியஸ, இவெர் கயோஸகயோ, இவெர் சினனயோ, இவெர்
ஜமத்தலஸ.
புரூட்டஸ: வெரயவெற்கியறேன அமனவெமரயும்.
மககமள நீட்டுவீர். [ஒவ்ஜவெயோருவெருவெர்
மகமயயும் குலுக்கிறேயோர்]
கயோஸஸியஸ: [எல்யலயோமரயும் பயோர்த்து
அழுத்தமயோக] நயோஜமல்லயோம் இனறு உறுதிஜமயோழி
உமரப்யபயோம்.

புரூட்டஸ: யவெண்டயோம், உறுதி எடுக்கத் யதமவெ
யில்மல! எல்லயோரது துணிச்சமல நம்புயவெயோம்.
நமது பணிக்கு யயோரும் உறுதி கூறேத் யதமவெ
யில்மல! யகயோமழகள்தயோன உறுதிஜமயோழி கூறே
யவெண்டும்! ஜநஞ்சில் உரமில்லயோதவெர்தயோன உறுதி
எடுக்க யவெண்டும். உனனத மயோனது நமது
நயோட்டுப் பணி! உறுதி எடுக்கத் யதமவெ யில்மல

அதற்கு! நம்பத் தக்க தீரர் அமனவெரும்,
கயோஸஸியஸ!
கயோஸஸியஸ: சியசயரயோமவெப் பற்றி எனன
நிமனக்கிறீர்! யசர்த்துக் ஜகயோள்ளலயோமயோ
நம்முடன?
கயோஸகயோ: யசர்த்துக் ஜகயோள்ள யவெண்டும்
சியசயரயோமவெ. முதிய நபர் அவெர். அவெரது நமரத்த
முடி அனுபவெம் நமக்கு உதவும். அவெமரச்
யசர்ப்பதயோல், அவெமரப் பினபற்றுயவெயோர்
ஆதரவும் கிட்டும் நமக்கு.
புரூட்டஸ: யவெண்டயோம் நமக்கு சியசயரயோ. நம்
சதித் திட்டம் அவெர் கயோதில் விழக் கூடயோது!
ஜசவிடன கயோதில் ஊதிய சங்ஜகயோலி ஆகும் அது.
வீண் முயற்சி! பிறேர் ஜசயோல்வெமதப்
பினபற்றுபவெர் அல்லர் சியசயரயோ!

கயோஸஸியஸ: சரி யவெண்டயோம், விட்டுத்
தள்ளுங்கள் சியசயரயோமவெ.
தீசியஸ: சீஸர் ஒருவெமரத்தயோன தீர்த்துக்கட்ட
யவெண்டுமயோ? யவெறு யயோமரயும் ஜகயோல்ல
யவெண்டுமயோ?
கயோஸஸியஸ: [சிந்தித்து] சீஸரின ஆருயிர்த்
யதயோழர் மயோர்க் ஆண்டனமய விட்டுவிடுவெது
சரியயோ? ஆண்டன சூட்சிக்கயோரர்! நம் திட்டத்மதப்
பற்றித் ஜதரிந்தயோல், நிச்சயம் நிறுத்த முயல்வெயோர்
ஆண்டன! அவெமர விட்டுவிடுவெது சரியில்மல!
சீஸயரயோடு ஒனறேயோகச் ஜசத்து வீழட்டும்
ஆண்டனயும்!
புரூட்டஸ: அது ஜபரும் குருதிப்யபயோர்
ஆகிவிடும், கயோஸஸியஸ! நயோம் கசயோப்புக் கமடக்
ஜகயோமலகயோரர் அல்லர்! நயோட்டு யநசர்

நயோஜமல்லயோம்! தமலமயத் துண்டித்த பிறேகு
அங்கத்மத ஜவெட்டுவெதில் எனன பலன? மயோர்க்
ஆண்டன சீஸருக்கு ஜவெறும் உறுப்புதயோன!
நயோஜமல்லயோம் எதிர்ப்பது சீஸரின யபரயோமசக்
குணத்மத! சீஸரின அங்க உறுப்புகமளத் துண்டு
துண்டயோக்குவெது நம் ஜதயோழிலில்மல! சீஸரின
குருதி ஆறேயோய் ஓடப் யபயோகிறேது! அருமம
நண்பர்கயள! அஞ்சயோமல் துணிச்சயலயோடு
சீஸமரத் தீர்த்துக் கட்டுயவெயோம்! ஆங்கயோரமயோய்க்
ஜகயோல்ல யவெண்டயோம்! பண்பயோடு பமடத்துவெர்
நயோஜமல்லயோம்! யகயோரக் ஜகயோமலகயோரர் அல்ல நயோம்!
மயோர்க் ஆண்டனமய மறேந்து விடுங்கள்! சீஸர்
தமல கீயழ உருண்ட பிறேகு, அவெரது வெலது
கரமயோன ஆண்டன எனன ஜசய்வெயோன?
அழுவெயோன! ஜதயோழுவெயோன! ஏன சீஸயரயோடு தயோனும்
விழுவெயோன!

கயோஸஸியஸ: [சற்று அழுத்தமுடன] ஆயினும்
ஆண்டனக்கு அஞ்சுகியறேன நயோன! அவெர் சீஸர்
மீது ஜகயோண்டுள்ள அனபு ஆழமயோக
யவெரூனறியது! ஆண்டனமய நயோஜனனறும்
நம்புவெயத யில்மல, புரூட்டஸ! சீஸர்
மயோண்டதும் ஆண்டன எனன ஜசய்வெயோன எனபது
யயோருக்கும் ஜதரியயோது!
புரூட்டஸ: அருமமக் கயோஸஸியஸ!
ஆண்டனமயப் பற்றிக் கவெமலப் படயோதீர்! சீஸர்
ஜசத்ததும் உடமல மவெத்து அழுவெதற்கு
ஆண்டன யபயோவெயோன! அப்புறேம் மனமுமடந்து
ஆண்டனயும் சயோவெயோன.
திரியபயோனயஸ:னயோம், புரூட்டஸ ஜசயோல்வெயத சரி,
அஞ்ச யவெண்டயோம் ஆண்டனக்கு! அவெர் மடியத்
யதமவெயில்மல! நமது குறி சீஸர் மட்டுயம.

[அப்யபயோது டங், டங் கடிகயோர மணியயயோமச
யகட்கிறேது]
புரூட்டஸ: [சற்று தயங்கி] யகளுங்கள்
மணியயயோமசமய!
கயோஸஸியஸ: மூனறு மணி ஆகிறேது. கிழக்கு
ஜவெளுப்பதற்குள் நயோம் கமலய யவெண்டும்.
திரியபயோனயஸ: யபயோகும் யநரம் வெந்து விட்டது.

கயோஸஸியஸ: [சற்று கவெமலயுடன] சீஸர் கயோமல
மக்கள் மனறேத்துக்கு வெருவெயோரயோ எனபது
சந்யதகயம! யபரிடி, ஜபருமமழ, யபய்ப்புயல்,
மினனல் ஆகியவெற்மறேப் பயோர்த்துப் பயப்படுவெயோர்
சீஸர்! நிரம்ப சகுனம் பயோர்ப்பவெர் சீஸர்! இனறு
ரயோத்திரி வெயோனத்தில் நடக்கும் யகயோர நயோட்டியங்கள்
அவெமர ஜவெளியில் வெரயோமல் நிறுத்தி விடலயோம்!

அல்லது அஞ்சிவிடும் கல்பூர்ணியயோயவெ அவெமரத்
தடுத்து விடலயோம். எனன ஜசய்யலயோம்?
தீசியஸ: கவெமலப் படயோயத கயோஸஸியஸ!
நயோனவெமர இழுத்துக் ஜகயோண்டு வெருயவென.
அவெரிடம் சக்கமரயயோகப் யபசி அமழத்து
வெருயவென! உயர்வு நவிற்சியில் அவெமரப்
புகழ்ந்தயோல், மனதர் ஜமழுகயோய் உருகிடுவெயோர்!
முகத்துதியில் அவெமரக் கவெர்வெது எளிது! சீஸர்
முகத்துதிவெயோதிகமள அறேயவெ ஜவெறுப்பவெர்!
ஆனயோல் முகப் புகழ்ச்சி ஜசய்தயோல் யவெம்பயோய்
இருப்பவெர் கரும்பயோய் மயோறுவெயோர்!
கயோஸஸியஸ: ஜகயோக்கு தமலயில் ஜவெண்மண
மவெத்துப் பிடிப்பவென அல்லவெயோ நீ? சீஸமர
மக்கள் மனறேத்துக்கு இழுத்து வெரும் பணி
உனனுமடயது! அயத சமயத்தில் சீஸர் அருகில்

வெரயோமல் ஆண்டனமய ஒதுக்க யவெண்டுயம?
யயோர் ஜசய்ய முடியும் அமத?
ஜமத்தலஸ: கவெமலப் படயோயத கயோஸஸியஸ!
அழகிமயக் கண்டயோல் ஜமழுகயோகிப் யபயோவெயோர்
ஆண்டன! எனக்குத் ஜதரிந்த யபரழகி ஒருத்தி
ஆடல் புரிய வெந்திருக்கிறேயோள். அவெளது கயோந்த
விழிகமளக் கயோட்டிச் சில மணியநரம்
ஆண்டனமயத் தயோமதிக்க மவெக்கியறேன! அவெள்
யமன அழகு ஆண்டனமயக் கட்டிப்
யபயோட்டுவிடும்! அந்த பணிமய நயோன அழகயோகச்
ஜசய்து முடிப்யபன.
கயோஸஸியஸ: விடியப் யபயோகிறேது! கிழக்கு
ஜவெளுத்து விட்டது! நமது திட்டமும் தமலதூக்கி
விட்டது! நயோஜமல்லயோம் நீங்கும் யவெமள வெந்து
விட்டது! ஜமய்யயோன யரயோமயோனயரயோய் நம்மமக்
கயோட்டிக் ஜகயோள்ளும் யநரம் வெந்து விட்டது!

யபயோய் வெயோருங்கள் யதயோழர்கயள! வெயோமயத்
திறேக்கயோதீர்! வெயோமளக் கூர்மம ஆக்குவீர்!
புரூட்டஸ: ஆம் அருமம நண்பர்கயள! உங்கள்
முகமும், வெயோயும் நம் திட்டத்மதக் கயோட்டி விடக்
கூடயோது!
[அமனத்துச் சதிகயோரரும் புரூட்டஸ யதயோட்டத்மத
விட்டுப் யபயோகிறேயோர்கள். தூக்கம் கமலந்து
புரூட்டஸின மமனவி யபயோர்ஷியயோ வெருகிறேயோள்.]
யபயோர்ஷியயோ: [கவெமலயுடன] முக்கயோடு யபயோட்டு
முகத்மதக் கயோட்டயோமல் யபயோகும் அவெர்கள் யயோர்?
விடிந்தும், விடியயோத இந்தக் கயோமல யவெமளயில்
நமது வீட்டுக்குள் நுமழந்த அவெர்கள் யயோர்?
எனமனப் பயோர்த்தும், பயோரயோமல், வெயோய்மூடி
வெணக்கம் கூடச் ஜசயோல்லயோமல் நழுவிச் ஜசல்லும்
அந்த அநயோகரீக மனதர்கள் யயோர்? எனன ஜசயோல்ல

வெந்தயோர் அமனவெரும்? ஏன நீங்கள்
அதிகயோமலயில் எழுந்து வெந்தீர்? ஏன உங்கள்
முகம் கரிந்து யபயோய் உள்ளது? மினனல் அடித்து
விட்டதயோ உங்கள் முகத்தில்?
புரூட்டஸ: [ஆச்சரியம் அமடந்து] நீ ஏன
அதிகயோமலயில் எழுந்து வெந்தயோய்? தூக்கம் ஏன
கமலந்தது உனக்கு? கயோமலத் தூக்கம்
கமலந்தயோல், உனக்குத் தமல சுற்றுயம?
யபயோர்ஷியயோ: அயத யகள்விகமள நயோன
உங்கமளக் யகட்கியறேன? நள்ளிரவுத் தூக்கம்
இல்லயோ விட்டயோல், உங்களுக்கும் நல்ல
தில்மலயய! உறேக்க மில்லயோத உடம்பு
வெலுவினறிப் யபயோகுயம! உங்கள் முகம்
யசயோகத்துடன கயோணப் படுவெதின கயோரணம் எனன?
ஜசயோல்லுங்கள் எனக்கு!

புரூட்டஸ: யபயோர்ஷியயோ! உடம்புக்கு நலமில்மல
எனக்கு. உறேக்கம் வெரவில்மல எனக்கு.

யபயோர்ஷியயோ: எனன? உடம்புக்கு நலமில்மலயயோ?
உடம்புக்குச் சுகமில்மல எனறேயோல் படுக்மகயில்
அல்லவெயோ ஓய்ஜவெடுக்க யவெண்டும்? பத்து
ஆட்களுடன எனன உமரயயோடல் யவெண்டிக்

கிடக்கிறேது? புரூட்டஸ¤க்கு நலமில்மலயயோ?
நலமில்லயோதவெர் அதிகயோமலக் குளிரில்
நடமயோடினயோல் எனன ஆகும்? உடல்நலம் யமலும்
குமறேயுயம! உங்கள் உள்ளத்தில் ஏயதயோ ஒரு
யநயோய் உள்ளது! எனக்கது ஜதரிந்தயோக யவெண்டும்.
உங்கள் ஆருயிர் மமனவிடம் உங்கள்
சிரமத்மதப் பகிர்ந்து ஜகயோள்ளக் கூடயோதயோ?
ஏஜழட்டுப் நபர்கள் ஏன முகத்மத மூடி
வீட்டிலிருந்து ஜவெளியயறிச் ஜசனறேயோர்?
ஜசயோல்லுங்கள் நடந்தமத? நயோன உங்கள் மமனவி
அல்லவெயோ? [மண்டியிட்டு மனறேயோடுகிறேயோள்]
புரூட்டஸ: கண்மணி யபயோர்ஷியயோ! மண்டி
யிடயோயத! மனறேயோடயோயத! எனக்ஜகயோனறும்
ஜகயோடிய யநயோயில்மல! ஜவெறும் தமலவெலிதயோன!
யபயோர்ஷியயோ: [வியப்புடன] ஜவெறும்
தமலவெலிமயச் ஜசயோல்லவெயோ இத்தமன தயக்கம்?

நம்ப முடியவில்மல எனனயோல்! எமதயயயோ
ஜசயோல்ல மறுக்கிறீர்! எமதயயயோ ஜசயோல்லக்
கூடயோஜதனறு மமறேக்கிறீர்! நயோன உங்கள்
மமனவி எனபமதயும் மறேக்கிறீர்! உண்டி
பமடப்பதற்கும், படுக்மகயில் ஒட்டி
உறேங்குவெதற்கும் மட்டுமயோ உங்களுக்கு மமனவி?
யபயோர்ஷியயோ மமனவில்மல! ஜவெறும் உடல்
விருந்தயோளி உங்களுக்கு!
புரூட்டஸ: [யபயோர்ஷியயோமவெ அமணத்துக்
ஜகயோண்டு] அப்படி ஜசயோல்லயோயத யபயோர்ஷியயோ?
ஆருயிர் மமனவி நீ! அனபு மமனவி நீ! ஆமச
மமனவி நீ! அழகிய மமனவி நீ! அறிவுப்
ஜபண்மணி நீ! யபயோகப் யபயோக நீயய ஜதரிந்து
ஜகயோள்வெயோய்!
யபயோர்ஷியயோ: அனபு மமனவி, அழகு மமனவி,
அறிவு மமனவி எனஜறேல்லயோம் அமடஜமயோழி

ஜகயோடுத்து எனமன நீங்கள் ஏமயோற்றுகிறீர்! நயோன
யகட்கும் யகள்விகளுக்குப் பதில் தரயோமல்
மமறேக்கிறீர். அவெர்கள் யயோஜரனறு ஜசயோல்லுங்கள்!
யயோரிடமும் நயோன கூறேப் யபயோவெதில்மல.
புரூட்டஸ: யபயோகப் யபயோகத் ஜதரிந்து ஜகயோள்வெயோய்
யபயோர்ஷியயோ! [அப்யபயோது கதமவெத் தட்டும்
அரவெம் யகட்கிறேது] பயோர்! யபயோர்ஷியயோ உள்யள
யபயோ! யயோயரயோ வெருகிறேயோர்? உள்யள யபயோ!
நிம்மதியயோக இரு!
[யபயோர்ஷியயோ உடயன உள்யள யபயோகிறேயோள்.
லூசியஸ ஆழ்ந்து தூங்குகிறேயோன. புரூட்டஸ
கதமவெத் திறேக்கச் ஜசல்கிறேயோர்]
புரூட்டஸ: யயோரது மீண்டும் எனமனக் கலக்க
வெருகிறேயோர்? முதலில் சதிக் கூட்டம்! அப்புறேம்
யபயோர்ஷியயோ! அடுத்தின எனமன யயோர் ஆட்டி

மவெக்க வெருகிறேயோர்? ஒருநயோள் உறேக்கம் யபயோனது
உயிர் யபயோனது யபயோல் உணர்கியறேன! விதியய!
சதி யயோமர விழுங்கப் யபயோகிறேது? சீஸமரயயோ?
அல்லது புரூட்டமஸயயோ? விதமவெ ஆகப்
யபயோவெது கல்பூர்ணியயோவெயோ? அல்லது
யபயோர்ஷியயோவெயோ? சதி கயோல் முமளத்து நடக்க
ஆரம்பித்து விட்டது! அந்த பூதத்மத
யயோரயோலுமின நிறுத்த முடியயோது!

அங்கம் -5 கயோட்சி -5

மகத்தயோன மரணம், மர்மமயோன மரணம்
புகட்டலயோம் அதமன இரு விதங்களில்
எனயறேயோ ஒருநயோள் சயோவெது உறுதி
எப்படிச் சயோவு வெரும் நமக்கு
எப்யபயோது சயோவு வெரும் நமக்கு
எனபதி லில்மல உறுதி!
ஜஸயோகியயோல் ரினயபயோச், திஜபத் யவெதயோந்தி

கடலில் பயணிக்க ஒரு படமகயும்,
குடியிருந்து வெயோழ ஒரு வீட்மடயும்
முடிவு ஜசய்வெது யபயோல நயோன

வெயோழ்வு யயோத்திமர முடிக்க
யதர்ந்ஜத டுப்பது மரணத்மத!
ஜசயனகயோ, யரயோமன யவெதயோந்தி
வெயோனும், பூமியும் வெயோழ்த்திடும் சீஸமர!
வீணயோய்க் கலக்கம், ஏயனயோ அறியயன?
நற்கனயவெ கல்பூர்ணியயோ கண்டது யநற்று!
முற்றிலும் தவெறு துர்க்கனயோ ஜவெனபது! …
தீஸியஸ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன

[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம்: சீஸர் பட்டயோபியசக தினம்.
அதிகயோமல யவெமள. யரயோமயோபுரி சீஸரின
மயோளிமகயில் படுக்மக அமறே.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஜெஜூலியஸ சீஸர், சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ, பணியயோள், ஜசனட்டர்
தீஸியஸ
கயோட்சி அமமப்பு: மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி
அதிகயோமலப் ஜபயோழுது. இரயோப்பகலயோய்ப்
பயங்கரப் புயல், இடி, மினனல், யபய்மமழ
தமல விரித்தயோடி யரயோமயோபுரிமயக் ஜகயோந்தளிக்க
மவெக்கினறேன. சீஸர் ஜமத்மதயில் தூங்கிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். அருகில் உறேங்கும்
கல்பூர்ணியயோ பயங்கரக் கனவுகள் கண்டு
கலங்கிப் புரண்டு அலறுகிறேயோள். சீஸர் தூக்கம்
முறிந்து அதிர்ச்சியுடன எழுந்து ஒனறும் புரியயோது
நடமயோடுகிறேயோர்.

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: வெயோனமும், பூமியும் ஏனனறு
ஜகயோந்தளித்துக் கூக்குரல் யபயோடுகினறேன? மூனறு
தரம் கல்பூர்ணியயோ தூக்கத்தில் அலறி விட்டயோள்!
“ஐயயயோ சீஸமரக் ஜகயோல்கிறேயோர்” எனறு
மும்முமறேக் கத்தி விட்டயோள், கல்பூர்ணியயோ!
பயோழயோய்ப் யபயோன ரயோத்திரி அவெளுக்குப் பயங்கரக்
கனவுகமளக் கயோட்டி உலுக்கி விட்டது! யயோருக்கு
ஜநஞ்சுறுதி உள்ளது சீஸர் மீது வெயோமள வீசிட?
அஞ்சயோயத கல்பூர்ணியயோ! நயோன உயியரயோடுதயோன
உள்யளன! உன கனவுக்கு ஓர் அர்த்த மில்மல!
உன கணவெமரக் ஜகயோல்லும் எந்தப் பமகவெனும்
யரயோமயோபுரியில் இல்மல? அஞ்சயோயத கண்யண!
அலறேயோயத கல்பூர்ணியயோ! …. யயோரங்யக?
பணியயோள்: [உள்யள விமரந்து] பிரபு! நயோனதயோன
உங்கள் பணியயோள். எனன ஜசய்ய யவெண்டும்,
ஜசயோல்லுங்கள்?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யபயோ! ஆலயப் பயோதிரிகமளக்
கண்டு விலங்குகமளப் பலியிடச் ஜசயோல்!
குருதிமயத் ஜதயோட்டு பினனயோல் எனன நடக்கப்
யபயோகுஜதனறு அவெமர அறியச் ஜசயோல்!
ஜசயோல்லும் தகவெமலக் யகட்டு வெயோ! சீக்கிரம் யபயோ!
பணியயோள்: அப்படியய ஜசய்கியறேன பிரபு!
[பணியயோள் யபயோகிறேயோன. கல்பூர்ணியயோ
கண்விழித்துப் பயமுடன எழுந்து கவெமலயுடன
சீஸமர அண்டுகிறேயோள்]
கல்பூர்ணியயோ: [யசயோக முகத்துடன] எனன
ஜசயோல்கிறீர் பிரபு? ஜவெளியய யபயோகக் கூடயோது
நீங்கள்! வீட்டுப் படிமயத் தயோண்டி ஜவெளியயறேக்
கூடயோது நீங்கள்! ஜவெளியயறே விடமயோட்யடன
நயோன! நயோன கண்ட தீக்கனயோ என ஜநஞ்மசப்
பிளந்து விட்டது!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஏனப்படிச் ஜசயோல்கிறேயோய்?
எனக்ஜகனன யநரப் யபயோகுது? எனமன
பயமுறுத்துபமவெ முதுகுப் புறேத்தில்தயோன
நிகழும். முகத்மதப் பயோர்த்தயோல் பயந்து
ஓடிவிடும்.
கல்பூர்ணியயோ: பிரபு! சகுனங்கமளப் ஜபயோருட்
படுத்தயோதவெள் நயோன. ஆயினும் அமவெயினறு
எனக்கு அச்சம் ஊட்டுகினறேன. பயங்கரக்
கனவுகள் வெந்து எனமன வெயோட்டுகினறேன.
குழந்மத யில்லயோத எனக்கு நீங்கள் ஒருவெர்தயோன
உறேவு! அந்த உறேவு பறியபயோவெதயோய்க் கயோட்டுது
என கனவு! எனன ஜசயோல்யவென என
அனபுக்குரியவெயர! எப்படிச் ஜசயோல்யவென என
ஆருயியர! உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து
எனஜறேண்ணும் யபயோது என எலும்பும், சமதயும்,
ஆத்மயோவும் ஆடுகினறேன! எனனதயம் வில்லடி

பட்ட பறேமவெயபயோல் துடிக்கிறேது! கனவியல
உங்கமளச் சுற்றிக் கூரிய கத்திகள் ஜநருங்கிடக்
கண்யடன! வீதியில் ஒரு யவெங்மக குருதி
சிந்தி வீறிட்டு ஓடுவெமதக் கண்யடன! பியரதக்
குழிகளில் எழுந்த பிணங்கள் உம்மமத் தழுவிக்
ஜகயோள்வெமதக் கண்யடன! வெயோனத்தில் பிசயோசுகள்
யபயோரிட்டு மக்கள் மனறேத்தில் குருதி ஜபயோழியக்
கண்யடன! யபய்களும், பிணங்களும் தீமயக்
மகயில் ஏந்தித் ஜதருஜவெல்லயோம் சுற்றி வெரக்
கண்யடன! அமவெ எல்லயோம் அடிவெயிற்மறேக்
கலக்கி அச்சமும் பீதியும் அமடகியறேன! மக்கள்
மனறேத்துக்கு நீங்கள் யபயோக யவெண்டயோம்! யபயோகக்
கூடயோது! யபயோக விடமயோட்யடன!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கவெமலயுடன] வெரப் யபயோகும்
முடிமவெ யயோரயோல் தடுக்க முடியும்? வெருவெது
வெந்யத தீரும்! வெரயோதமதக் கனவில் கண்டு
வெருஜமன நீ வெருந்தலயோமயோ? வெரும் எனறு நீ
எதிர்பயோர்ப்பது வெரயோது! வெரயோது எனறு வெயோளயோ
விருக்கும் சமயம் வெந்திடும் அது! விதியின
விமளயயோட்டு யவெடிக்மகயயோனது, மர்மமயோனது!

பரயோக்கிரமன சீஸர் அவெற்றுக் ஜகல்லயோம்
பயந்தவெனல்மல! அமழப்மப ஒப்புக் ஜகயோண்ட
நயோன, மனறேத்துக் கினறு யபயோகத்தயோன யவெண்டும்,
கல்பூர்ணியயோ! நீ கண்ட அபசகுனங்கள் சீஸருக்கு
மட்டுமல்ல! யரயோமயோனயர் அமனவெருக்கும்
எச்சரிக்மக அமவெ!
கல்பூர்ணியயோ: உண்மம! முற்றிலும் உண்மம!
உங்களுக்கு ஆபத்ஜதனறேயோல் அது யரயோமயோ
புரிக்குத்தயோயன எச்சரிக்மக! பிச்மசக்கயோரன
ஜசத்தயோல் வெயோனமீன வெருவெதில்மல! சயோவு மணி
அடிப்பதில்மல! ஆனயோல் ஓர் யவெந்தன
மயோண்டயோல், வெயோன மண்டலயம ஜவெடித்துப்
பிளக்கிறேது!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கல்பூர்ணியயோ! ஆறிலும் சயோவு!
நூறிலும் சயோவு! பிறேப்பும், இறேப்பும் நயோணயத்தின
இரு முகங்கள்! யகயோமழயர் மரணம் வெருவெதற்கு

முனபயோகப் பனமுமறே மடிவெயோர்! வெல்லவென
ஒருமுமறேதயோன சுமவெக்கிறேயோன மரணத்மத!
ஆச்சரியமயோக உள்ளது! மரணம் மனதனன
முடிஜவெனறு அறிந்தும் ஏனவென அதற்கு அஞ்சி
ஒளிய யவெண்டும்! அஞ்சி ஒளிந்தயோலும், அவெமர
மரணம் யதடிப் பிடித்திடும்! யயோர் அமதத்
தடுப்பயோர்? யயோர் அதிலிருந்து தப்புவெயோர்? யயோர்
அவெமரக் கயோக்க முடியும்?
[பணியயோள் அப்யபயோது ஓடி வெருகிறேயோன]
பணியயோள்: பிரபு! சகுனத்மத விளக்கும் ஆலய
யஜெயோதிடர் பலியிட்ட பிறேகு ஜசயோனனயோர்,
மனறேத்தில் உங்களுக்கு ஆபத்து வெரலயோம் எனறு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [அலட்சியமயோக] ஆபத்து வெரும்
எனறு உறுதியயோகச் ஜசயோல்ல வில்மலயய!
வெரலயோம் எனறேயோல் ஐயப்பயோடு அல்லவெயோ

ஜதயோனக்கிறேது! ஜதய்வெப் பீடயோதிபதிகள்
எனமனக் யகயோமழயயோக்க முயல்கிறேயோர். சீஸர்
ஒருயபயோதும் அஞ்சி ஒளிவெ தில்மல!
அபயோயத்துக்குத் ஜதரியுமயோ, அபயோயத்மத விட
நயோன அபயோயமயோனவென எனறு! பரயோக்கிரம சீஸர்
பயந்து பினதங்க மயோட்டயோன.
கல்பூர்ணியயோ: [ஜகஞ்சலுடன] பிரபு! ஊக்கமும்,
உறுதியும் உங்கள் அறிமவெ மீறுகிறேது! துணிவும்,
பலமும் உங்கமளக் குருடயோக்குகிறேது! சீஸமர
நிறுத்தியது, கல்பூர்ணியயோவின அச்சம் எனறு
எண்ணிக் ஜகயோள்வீர்! அது என முடிவெயோகட்டும்!
மயோர்க் ஆண்டனமய அனுப்பி, சீஸருக்கு
உடல்நல மில்மல எனறு மனறேத்தில் அறிவிக்கச்
ஜசயோல்வீர்! உங்கள் கயோலில் விழுந்து
மனறேயோடுகியறேன. [சீஸர் முனபு மண்யிட்டு
அழுகிறேயோள்]

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகலிச் சிரிப்புடன] “சீஸருக்கு
நலமில்மல! மனறேத்துக் கினறு வெரமயோட்டயோர்!”
எனறு மயோர்க் ஆண்டன ஜசயோனனயோல், எனன
யகலிக் கூத்தயோக இருக்கும்? ஜசனட்டர்
எல்லயோரும் அமதக் யகட்டுச் சிரிக்கயோமல்
இருப்பயோரயோ?
[பணியயோள் வெந்து ஜசனட்டர் தீஸியஸ
வெந்துள்ளதயோக அறிவித்த பிறேகு, தீஸியஸ உள்யள
நுமழகிறேயோர்]
தீஸியஸ: வெணக்கம், யமனமம மிகு
தளபதியயோயர! வெணக்கம், மயோண்பு மிகு
கல்பூர்ணியயோ அம்மமயயோயர! நயோன தளபதிமய
மக்கள் மனறேத்துக்கு அமழத்துச் ஜசல்ல
வெந்திருக்கியறேன! நீங்கள் தயயோரயோனதும்
உங்களுடன வெர புரூட்டஸ, ஆண்டன,

கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ மற்றும் சில
ஜசனட்டர்கள் கயோத்துக் ஜகயோண்டு இருக்கிறேயோர்கள்.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [முகத்மதத் திருப்பிக்
ஜகயோண்டு] நனறி தீஸியஸ, நல்லது,
பூரிப்பமடகியறேன! சரியயோன சமயத்தில்
வெந்திருக்கிறேயோய்! ஜசனட்டருக்கு என நனறிமய
எடுத்துமர! ஆனயோல் மனறேத்துக்கு நயோன வெர
முடியயோ ஜதனறு ஜசயோல்! முடியயோ ஜதனபது
சரியல்ல! மனறேத்துக்கு வெரப் யபயோவெதில்மல
எனறு ஜசயோல்!
கல்பூர்ணியயோ: [சட்ஜடன] சீஸருக்கு உடல்நல
மில்மல எனறு ஜசயோல். சுகமினறி சீஸர் வீட்டில்
படுத்திருக்கிறேயோர் எனறு ஜசயோல்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [தயக்கமுடன] சீஸர் ஜபயோய்
ஜசயோல்லயோமயோ? கூடயோது! கூடயவெ கூடயோது!

யபரமவெக்கு சீஸர் வெரப் யபயோவெதில்மல எனறு
ஜசயோல்!
தீஸியஸ: [தயக்கமுடன, ஜகஞ்சலில்] பரயோக்கிரம
பிரபு! ஏதயோவெது ஒரு கயோரணம் நயோன ஜசயோல்ல
யவெண்டயோமயோ? அல்லது மனறேத்தில் எனமனப்
பயோர்த்து எல்லயோரும் மகஜகயோட்டிச் சிரிக்க
மயோட்டயோரயோ?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கயோரணம் எனன? என மன
விருப்பம் எனறு ஜசயோல்! ஜசனட்டருக்கு அது
யபயோதும். ஆனயோல் உனக்கு மட்டும் உண்மமக்
கயோரணம் ஜசயோல்கியறேன, நீ எனக்கு
விருப்பமயோனன எனனும் முமறேயில்.
கல்பூர்ணியயோ ஜகட்ட கனவு கண்டு எனமனத்
தடுத்து விட்டயோள்! நிறுத்தி எனமன வீட்டில்
தங்க மவெத்திருக்கிறேயோள். அவெளது பயங்கரக்
கனவில் என சிமலமயக் கண்டயோளயோம்! சிமல

மீதிருந்து பல குருதி ஊற்றுக்கள் பீச்சி
எழுவெமதக் கண்டயோளயோம்! யரயோமயோனய மூர்க்கர்
சிரித்துக் ஜகயோண்டு அந்தக் குருதியில் மககமளக்
குளிப்பயோட்டினயோரயோம்! அவெற்மறேக் கண்டதில்
அச்சம் ஜகயோண்டு எனமன யபயோக
யவெண்டயோஜமனத் தடுத்து மனறேயோடுகிறேயோள்!
தீஸியஸ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] வெயோனமும்,
பூமியும் முனகூட்டி சீஸமர வெயோழ்த்துவெமதத்
தவெறேயோகப் புரிந்திருக்கிறேயோர்! வெயோனம் ஜகயோட்டி
முழக்குது! பூமி புயலடித்துப் பூரிக்குது! மமழ
நீர்ப் பூக்கமளத் ஜதளிக்குது! நீரும், நிலமும்,
வெயோனும் ஒருங்யக சீஸமர யவெந்தரயோக
வெரயவெற்குது! சீஸர் சிமலயில் பீறிட்ஜடழும்
குருதி, யரயோம சயோம்ரயோஜியத்மத விரிவெயோக்க அவெர்
ஜசய்த தியயோகத்மதக் கயோட்டுகிறேது! பரயோக்கிரமப்

பிரபு! கல்பூர்ணியயோ யநற்று கண்டது நற்கனயவெ!
துர்க்கனவெயோய் எடுத்துக் ஜகயோள்வெது சரியல்ல!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யபருமகயுடன] பயோர்த்தயோயயோ
கல்பூர்ணியயோ! தீஸியஸ கூறும் விளக்கயம
சிறேந்ததயோய்த் ஜதரியுது எனக்கு! உன பயங்கர
விளக்கம் தவெறு! ஆலயப் பீடயோதிபதிகள்
ஜசயோனனதும் தவெறு! தீஸியஸ ஜசயோல்வெயத சரி. …
தீஸியஸ! நயோன மனறேத்துக்கு வெருவெதயோகச்
ஜசனட்டயோரிடம் ஜசயோல்!
கல்பூர்ணியயோ: [கண்ணீர் வெடித்து] மகயோ பிரபு!
தீஸியஸ ஜசயோல்வெதுதயோன தவெறு! என மனதில்
அப்படித் யதயோனறே வில்மல! வெல்லமம மிக்க
விதி உங்கமள வெமல யபயோட்டுப் பிடிக்கிறேது!
தீயஸிஸ ஜசயோல்வெதில் தீமம ஒளிந்துள்ளதயோகத்
ஜதரியுது எனக்கு! யபயோகயோதீர் பிரபு, யபயோகயோதீர்!

தீஸியஸ: பிரபு! ஜசனட்டயோர் யயோவெரும் சீஸருக்
கினறு ஜபயோற்கிரீடம் அணிவிக்கப் யபயோவெதயோய்த்
தீர்மயோனம் ஜசய்துள்ளயோர்! தயோங்கள் வெரப் யபயோவெ
தில்மல எனறேயோல் அமனவெரும் வெருந்துவெயோர்!
பிறேகு மனம் மயோறி விடுவெயோர். ஜபருஞ்சினங்
ஜகயோண்டு மனறேத்மதக் கமலத்து விடுவெயோர்!
“தள்ளிப் யபயோடுங்கள் பட்டயோபியசக நயோமள,
கல்பூர்ணியயோ நற்கனவு கயோணும் வெமர!” எனறு
எள்ளி நமகயயோடுவெயோர்! பிரபு! தங்கள் தமலமய
ஒப்பமன ஜசய்த தங்கக் கிரீடம் தயயோரயோக
உள்ளது, மனறேத்தில்! தங்கமள யவெந்தரயோக
ஏற்றுக் ஜகயோள்ள தயயோரயோக இருக்கிறேயோர்
ஜசனட்டயோர்! வெயோருங்கள் மனறேத்துக்கு! வெந்து
ஏற்றுக் ஜகயோள்வீர் ஜவெகுமதிமய! பரயோக்கிரம
சீஸயர! உமது ஜபயோற்கயோலமிது! உமது மகத்தயோன
பயோரயோட்டு விழயோ இது! ஒருமுமறேதயோன வெருமிது!
விட்டுவிடயோதீர் வீரயோதி வீரயர!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [யகயோபத்துடன] எத்தமக
அவெமயோனத்மத எனக்கு உண்டயோக்கி விட்டயோய்
கல்பூர்ணியயோ? உன கனமவெக் யகட்டு நயோன
ஒளிந்து ஜகயோள்வெதயோ? தீஸியஸ! வெருகியறேன
மனறேத்துக்கு! மகிழ்ந்திடு கல்பூர்ணியயோ! ….
யயோரங்யக? ஜகயோண்டுவெயோ எனது யமலங்கிமய!
குளித்து, முழுகி, ஆமட அணிந்து நயோன தயயோரயோக
யவெண்டும்! ….(ஜமதுவெயோக) ஆனயோல் தீஸியஸ!
இங்கு நடந்த அர்த்தமற்றே வெயோதங்கமள
ஜவெளியில் எவெருக்கும் ஜசயோல்லயோயத!
கல்பூர்ணியயோ எனமனத் தடுத்து நிறுத்தினயோள்
எனறு யயோரிடமும் கூறேயோயத! ஜகட்ட
சகுனங்கமளக் கண்டு சீஸர் அஞ்சினயோர் எனறு
எள்ளி நமகயயோட எவெருக்கும் இடங் ஜகயோடயோயத!
… யபயோ! சீஸர் மனறேத்துக்கு வெருகிறேயோர் எனறு
பமறேசயோற்று! என ஜபயோற்கயோலம் உதயமயோகட்டும்!

[தீஸியஸ யபயோகிறேயோன]
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -6

பல்வித முகக் கவெசம் பூண்டது மரணம்!
மரணம் அறிவிக் கயோது வெரும் தருணம்!
ஜவெடியயயோ, கடயலயோ, ஜவெந்திடும் தீயயயோ,
இடியயயோ, மினனயலயோ, வெயோயளயோ, கயியறேயோ
முடிவில் சயோவெது முன ஜதரி யயோது!
*************
உலகப் பகட்டினல் உழலும் யபயோது,
நிழலயோய்ப் பினவெரும் சயோவிமன அறியயோய்!
இடியபயோல் தயோக்கும் மனதமன மரணம்,
தடயோஜலனத் தமலயில் அடித்து! ….

மரணப் படுக்மகயில் புரள்யவெயோன ஆயுமள
மருத்துவெர் நீட்டலும் அரியத! உந்தன
குருயதவெர் கூட்டலும் அரியத!
ஜஜெட்ஸன மிலயரப்பயோ, திஜபத் கவியயயோகி
இமலயுதிர் கயோலத்து முகில்யபயோல்
நிமல யிலயோதது நமது வெயோழ்வு!
கதக்களி யபயோல் துவெங்கி முடிவெது,
மனதரின பிறேப்பும் இறேப்பும்!
வெயோனல் அடிக்கும் மினனல் வீச்யச,
மயோனடக் கயோல இறுதிக் கயோட்சி !
ஜசங்குத் தயோன மமலயம லிருந்து
உருண்டு வீழும்,
நதி யபயோனறேயத நமது வெயோழ்வு!
ஜகபௌதம புத்தர் (கி.மு.560-480)

கவெனம் மவெப்பீர் சீஸர்! புரூட்டஸ மீதும்,
கயோஸஸிஸ மீதும் நம்பிக்மக யவெண்டயோம்.
கயோஸகயோ அருகியல வெரயோதீர்!
தீஸியஸ உம்மம யநசிக்க வில்மல!
சினனயோ மீது ஒருகண் மவெப்பீர்!
அனனயோர் மனத்திலும் உள்ள ஜதயோனயறே!
கடவுள் உம்மமக் கயோத்திட யவெண்டும்! ……
என மடமலப் படித்தயோல் சீஸர் தப்புவெயோர்!
இனயறேல் விதியயோல் சதிக்கிமர யயோவெயோர்! ..
[ஆர்டிமியடயோரஸ, சீஸரின நண்பன]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
ஜநஞ்சுக்கும், நயோவுக்கு மிமடயய,
நிற்குது மயோஜபரும் மமலயய!
ஆடவென உள்ளமும், ஆயிமழ உறுதியும்
கூடயவெ எனனுடன ஜகயோண்டுள்யளன!

எத்தமனக் கடினம் இரகசியம் கயோப்பது
உத்தமப் ஜபண்ணயோன ஒருத்திக்கு? ..
[யபயோர்ஷியயோ, புரூட்டஸின மமனவி]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம்:
சீஸர் பட்டயோபியசக தினம். கயோமல யவெமள.
யரயோமயோபுரியில் கிளியயயோபயோத்ரயோ தங்கி இருக்கும்
அரசயோங்க விருந்தினர் மயோளிமக.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, சிறுவென சியஸரியன, யசடிகள்,
ஜெஜூலியஸ சீஸர், தீஸியஸ, புரூட்டஸ, ஆண்டன,
கயோஸஸியஸ மற்றும் சில ஜசனட்டர்கள்.
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி கயோமலப் ஜபயோழுது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனயும், மகமனயும்
ஒப்பமன ஜசய்து ஜகயோண்டு மக்கள்
மனறேத்துக்குச் ஜசல்லத் தயயோரயோக ஆசனத்தில்
அமர்ந்திருக்கிறேயோள். ஜெஜூலியஸ சீஸர், தீஸியஸ,
புரூட்டஸ, ஆண்டன, கயோஸஸியஸ மற்றும் சில
ஜசனட்டர் புமடசூழ மக்கள் மனறேத்துக்கு வெந்து
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகிழ்ச்சியுடன] கண்மணி!
இனமறேக்குக் ஜகயோண்டயோட்ட நயோள்! உன தந்மத
யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்துக்குச் சக்கரவெர்த்தியயோக
மகுடம் சூடப் யபயோகிறேயோர்! ஒருகயோலத்தில் இப்படி
நீயும் யரயோமயோபுரிக்குப் ஜபரு யவெந்தனயோய்
முடிசூட்டப் படுவெயோய்! நீயும், நயோனும் அந்த
யகயோலயோகல விழயோமவெ யநரயோகக் கயோணப்
யபயோகியறேயோம். உன தந்மத முதலில் நம்மமக்
கயோண வெருகிறேயோர். அவெருக்குப் பினனயோல் நயோமும்
யபயோகப் யபயோகியறேயோம்!
சியஸரியன: [தயோமயச் சுட்டிக் கயோட்டி] நீங்கள்
எகிப்துக்கு மகயோரயோணி! தந்மத யரயோமயோபுரிக்கு
மகயோரயோஜெயோ! நயோன எகிப்துக்கும் மகயோ இளவெரசன!
யரயோமுக்கும் இ ளவெரசன அல்லவெயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] சரியயோகச்
ஜசயோனனயோய் கண்மணி! [கனனத்தில்

முத்தமிடுகிறேயோள்] உலமக ஆளப்யபயோகும் நீ
எதிர்கயோல அஜலக்ஸயோண்டர்! மகயோ, மகயோ
இளவெரசன! நீ மசனயோமவெப் பிடிக்க யவெண்டும்
ஜதரியுமயோ?
சியஸரியன: மசனயோவுக்கு வெழி ஜதரியயோயத
எனக்கு! அரிஸடயோடில் மயோதிரி எனக்ஜகயோரு குரு,
முதலில் பயோமத கயோட்டிக் ஜகயோடுக்க யவெண்டுயம!
கத்திச் சண்மட ஜதரியும் எனக்கு! ஏற்றி
விட்டயோல் குதிமர ஓட்டத் ஜதரியும் எனக்கு!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
ஏற்பயோடு ஜசய்திருக்கியறேன, உனக்ஜகயோரு
குருமவெ. கணித யமமத பித்தயகயோரஸ
வெம்சயோவெளியில் வெந்தவெர்! உனக்குக் கணிதம்,
வெயோன சயோஸதிரம், வெரலயோறு, பூயகயோளப் பயோடம்
அமனத்தும் ஜசயோல்லிக் ஜகயோடுப்பயோர்!

[அப்யபயோது யசடி ஒருத்தி சீஸர் வெருவெமத
அறிவிக்கிறேயோள். சீஸர் ஜசனட்டர்கமள வெயோசலில்
நிறுத்தி விட்டு கிளியயயோபயோத்ரயோ மயோளிமகக்குள்
நுமழகிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோ எழுந்து ஜசனறு
சீஸமர வெரயவெற்கிறேயோள். சியஸரியன ஓடிச்
ஜசனறு சீஸர் மகயப் பற்றுகிறேயோன. மகமனத்
தூக்கி முத்தமிடுகிறேயோர் சீஸர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெயும் முத்தமிடுகிறேயோர்.]
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கண்யண! கிளியயயோபயோத்ரயோ!
மனறேத்துக்குப் யபயோகியறேன நயோன. நீ மகமனக்
கூட்டிக் ஜகயோண்டு வெருகிறேயோயயோ, என முடிசூட்டு
விழயோமவெக் கயோண!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகிழ்ச்சியுடன] நயோனும்,
மகனும் வெந்திருப்பது யகயோலயோகல விழயோவில்
கலந்து ஜகயோள்ளத்தயோயன! உங்கள் பினனயோல் என

தூக்கு ரதமும் வெரும். நயோன வெரயோமல் யபயோயவெனயோ?
எனன யகள்வி யிது?
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சற்று கவெமலயுடன] ஆனயோல்
கல்பூர்ணியயோ வெரப் யபயோவெதில்மல மனறேத்துக்கு!
நயோனங்கு யபயோவெதும் பிடிக்க வில்மல அவெளுக்கு!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆச்சரியமுடன] ஏன
கல்பூர்ணியயோ வெரப்யபயோவெ தில்மல? நீங்கள்
யபயோவெது ஏன அவெளுக்குப் பிடிக்க வில்மல?
நயோன உங்களுக்கு அருகில் இருப்யபன எனறு
வெருந்துகிறேயோளயோ?

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: எனனருகில் நீ இருப்பது
அவெளுக்கு ஜவெறுப்பூட்ட வில்மல! யநற்றேடித்த
பயங்கரப் புயலிடி, மினனல் அவெள் மனமதப்
பயோதித்து விட்டது! படுக்மகயில் பயங்கரக் கனவு
கண்டு பலமுமறே அலறி விட்டயோள்! அந்தக்
கனவில் என சிமல மீதிருந்து குருதி
பீறிட்ஜடழுவெமதக் கண்டயோளயோம்! யரயோமயோரியில்

பலர் தீப்பந்தங்கள் ஏந்தி வீதிஜயங்கும் பதறி
ஓடுவெமதக் கண்டயோளயோம்! வெயோனலிருந்து மலர்
வெமளயம் ஒனறு பயோம்ப்பியின சிமலக்
கயோலடியில் விழுவெமதக் கண்டயோளயோம்!
எனனுயிருக்குப் பயந்து எனமனத் தடுத்து
நிறுத்த முயனறேயோள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆச்சரியமும், அச்சமும்
கலந்து] அப்படியயோ! இப்யபயோது நிமனவுக்கு
வெருகிறேது. எனது சூனயக்கயோரியும்
ஒருமயோதிரியயோகச் ஜசயோனனயோள்! இப்யபயோது
புரிகிறேது எனக்கு! பயோம்ப்பியின சிமல அடியில்
மலர் வெமளயம் விழுந்ததயோ? அப்படி எனறேயோல்
உங்கள் பமகவெர், உயிரிழந்த பயோம்ப்பி
உங்கமளப் பலி வெயோங்கப் யபயோவெதயோகத் ஜதரிகிறேது
எனக்கு! அவெள் அஞ்சியது சரியய! சீஸர்! நீங்கள்

மனறேத்துக்குப் யபயோவெதில் ஆபத்து இருப்பதயோகத்
ஜதரிகிறேது எனக்கு!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கவெமலயுடன] எனக்கு
கனவில் நம்பிக்மக யில்மல! ஆனயோல் உன
சூனயக்கயோரி எனன ஜசயோனனயோள்? எனக்குச்
சகுனத்தில் நம்பிக்மக யில்மல! ஆனயோல் அவெள்
கூற்மறே விளக்கமயோய்ச் ஜசயோல்!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: இனறு கயோமல கடவுமளத்
தியயோனக்கத் தீ வெளர்த்த யபயோது சூனயக்கயோரி
கண்மூடிச் ஜசயோனனது: “யரயோமுக்குக் ஜகட்ட
கயோலம் வெருகுது! யரயோமயோனயர் தீ ஏந்தி
ஜதருஜவெங்கும் ஓடப் யபயோகிறேயோர்! யரயோமயோ புரிமய
விட்டுச் சியஸரியமன அமழத்துப் படகில்
யபயோயவென எனறேயோள்!” எனக்கு அப்யபயோது

ஒனறும் புரிய வில்மல! சீஸர்! என ஜநஞ்சில்
அச்சம் உண்டயோகுகிறேது. நீங்கள் மனறேத்துக்குத்
தனயயோகப் யபயோவெது சரியயோகத் ஜதரிய வில்மல!
ஆண்டனமய அருகில் மவெத்துக் ஜகயோள்ளுங்கள்.
சீஸர்! எனக்கும், நமது மகனுக்கும் கூட ஆபத்து
உண்டயோகலயோம்! பயோதுகயோப்யபயோடு இருக்க
யவெண்டும் நீங்களும், நயோங்களும்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] அஞ்சயோயத
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எனக்கும் அச்சத்மத
உண்டயோக்கயோயத! உனக்ஜகயோனறும் யநரயோது.
எனக்ஜகயோனறும் விமளயயோது! கல்பூர்ணியயோ
யபயோல் யபசி நீயும் எனமனத் தடுக்கிறேயோய்!
சகுனங்கமளக் கண்டு நயோன அஞ்சி
ஒளிபவெனல்மல! கிளியயயோபயோத்ரயோ! யபயோர்க்
களத்தில் நயோற்புறேத்திலும் பமகவெர் முனபயோகயவெ
நடமயோடிய நயோன, யயோமரக் கண்டும்

அஞ்சுபவெனல்மல! யரயோமயோனய ஜசனட்டர்
யயோவெரும் எனனயோட்டு மயோந்தர்! அனனயர்
அல்லர்! ஏனவெர்க்கு நயோன அஞ்ச யவெண்டும்?
நயோன தினமும் அஞ்சி அஞ்சிச் சயோகும் ஜதரு
மனதன அல்லன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனது ஜதய்வெத்மத நயோன
வெணங்குகியறேன! உங்கள் ஜதய்வெத்மத நீங்கள்
வெழிபடுங்கள்! உங்கள் உயிருக்கு
ஆபத்ஜதனறேயோல், எங்கள் கதி எனனவெயோகும்?
மனறேத்தில் எங்களுக்கும் ஆபத்து ஏற்படலயோம்
அல்லவெயோ? அனனயரயோன நயோனும் மகனும்
கவெனமயோகக் கண்விழிப்புடன இருக்க
யவெண்டும். ஏயதனும் உங்களுக்கு யநர்ந்தயோல்,
எங்களுக்கும் யரயோமில் ஆபத்து விமளயலயோம்!
மனறேத்துக்கு நயோன மகனுடன ஜசல்வெமதப் பற்றி
இப்யபயோது சிந்திக்கியறேன!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கம்பீரமயோக] கிளியயயோபயோத்ரயோ,
எனக்ஜகயோனறும் யநரயோது! உனக்ஜகயோனறும்
யநரயோது! பட்டம் சூட்டும் விழயோவில் நீ
பங்ஜகடுக்கயோமல் யபயோனயோல், மிக்க யவெதமனப்
படுயவென நயோன! மனமத மயோற்றேயோயத
கிளியயயோபயோத்ரயோ! நீ வெர யவெண்டும். என புதல்வென
வெர யவெண்டும்.

[அப்யபயோது தீஸியஸ உள்யள நுமழகிறேயோன]
தீஸியஸ: யமதகு அதிபதி அவெர்கயள! யநரம்
ஜநருங்கி விட்டது! நீங்கள் யபயோகும் யநரம் வெந்து
விட்டது! ஜசனட்டயோர் மனறேத்தில் கயோத்துக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். வெயோருங்கள் யபயோகலயோம்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கிளியயயோபயோத்ரயோமவெயும்,
மகமனயும் முத்தமிட்டு] நயோன யபயோகியறேன
கல்பூர்ணியயோ! பின ஜதயோடர்ந்து நீயும், மகனும்
வெயோருங்கள்!
[தீஸியஸ உடன வெர, புரூட்டஸ, ஆண்டன,
கயோஸஸியஸ மற்றும் ஜசனட்டயோர் பினவெர சீஸர்
மக்கள் மனறேம் யநயோக்கிச் ஜசல்கிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -7

ஜெஜூலியஸ சீஸர் ஜகயோமல.

சீயரயோங்கும் யரயோமயோபுரிச் ஜசம்மம நிலத்தில்,
சீஸர் ஜசத்து வீழும் முனபயோக,
பியரதங்கள் குழிமயக் கயோலி ஜசய்து
ஆமட உடுத்தி வீதியில் ஆடின,
வெயோனல் கயோணும் விண்மீன ஒளியபயோல்!
பரிதியில் சிதறிய குருதித் துளியபயோல்!
கடல் யதவென ஜநப்டியூன கடயோட்சம் படும்
கிரகணப் பரிதியின பிரளய நயோள்யபயோல்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஹயோம்ஜலட்
நயோடகம்]

யதடிச் ஜசல்லயோயத உன மரணத்மத!
யதடி வெருயத உனமன மரணம்!
யதடிச்ஜசல், மரணம் பூரணமயோகும்
திக்கிமன யநயோக்கி!
டயோக் ஹயோம்மர்யஷயோல்டு.
மரணம் எனபது எனன?
உணர்ச்சி அதிர்வு கட்கு ஓய்வு!
ஆமசகளின அந்திமப் பிரிவு!
சிந்தமனக் யகயோலங் கட்கு முடிவு!
உடலின உமழப்புக்கும் விடுப்பு!
மயோர்கஸ அயரலியஸ
அஞ்சயோ ஜநஞ்சன எனபவென ஜமய்யயோய்
அஞ்சயோத மனதன அல்லன, எனயபன!

அது மடமம, தர்க்க ரீதியில் தவெறு!
மகத்துவெ மனம் பயத்மதத் தணித்து,
இயற்மகயில் யநரும் விபத்மத ஏற்று,
தயங்கயோது ஜசல்பவென அஞ்சயோ மனதன!
யஜெயோவெயோனயோ மபல்லி, நயோடக யமமத, கவிஞர்
அந்யதயோ! ஜசத்ததும் ஜசல்வெ ஜதங்யகயோ?
புமதந்து பனமூடி முடங்குவெ ஜதங்யகயோ?
கண்கயோணயோ, கயோற்றிலயோச் சிமறேயுட் பட்டு,
பயங்கர மரண ஜமனறு அலறுவெயதயோ?
ஜகயோடுமமயிலும் மிகக் யகயோரம் அந்யதயோ!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [Measure for Measure]
ஏற்றி மவெத்த ஜமழுகு வெர்த்தி ஒருநயோள்,
கயோற்றில் அமணந்து விடும் குப்ஜபன!

யநற்று சுவெயோசித்து வெயோழ்ந்தவென சயோம்பல்,
ஆற்றில் கமரந் யதயோடு மினறு!

யரயோமயோபுரியில்:
தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35 வெயது], மற்றும்
ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35 வெயது],

கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம்:
சீஸர் பட்டயோபியசக தினம். பகல் யவெமள.
யரயோமயோபுரியில் மக்கள் மனறேம் கூடுகிறேது.
பயோம்ப்பியின சிமலக்குக் கீழ் ஜபரிய ஆசனம்
யபயோடப்பட்டு உள்ளது. பக்கத்து யமமடயில்

தங்க மகுடம் ஒனறு மவெக்கப் பட்டுள்ளது.
மனறேத்துக்குப் யபயோகும் யமற்படிக் கருகில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின புதிய சிமல ஒனறு
உருவெயோக்கப்பட்டு மனறேத்துக்கு வெருயவெயோமர
வெரயவெற்க நிறுத்தப் பட்டுள்ளது.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், தீஸியஸ, புரூட்டஸ, ஆண்டன,
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ மற்றும் பல யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்கள்.
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி பகல் யவெமள.
ஜெஜூலியஸ சீஸர், தீஸியஸ, புரூட்டஸ, ஆண்டன,
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ, ஜமத்தலஸ,

திரியபயோனஸ, ஆர்டிமியடயோரஸ, ஜபயோப்பிலஸ
மற்றும் சில ஜசனட்டர்கள் புமடசூழ மக்கள்
மனறேத்துக்கு வெந்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். வெழியில்
யஜெயோதிட நிபுணன சீஸர் முனபயோக
எதிர்ப்படுகிறேயோன.
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [மனறேத்தின அருகில் நினறு
யஜெயோதிட நிபுணமனப் பயோர்த்துக் யகலியயோகச்
சிரித்து] எனனப்பயோ! மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி
வெருது, வெருது எனறு எனக்குப் பயமூட்டினயோயய!
அதுவும் வெந்தயோயிற்யறே! ஒனறும் யநர
வில்மலயய எனக்கு!
யஜெயோதிடர்: யமதகு சீஸயர! பதிமனந்தயோம் யததி
இனனும் கடந்து ஜசல்ல வில்மல எனபமத
மறேக்கயோதீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: யஜெயோதிடயர! நயோன எதற்கும்
அஞ்சி ஒளிய மயோட்யடன. பயங்கயோட்டியய

பிமழக்கும் நீ இன எனகண் முன
எதிர்ப்படயோயத! எதியர கண்டயோல் உனமனக்
கயோலயோல் எற்றி விடுயவென! கண்முன நில்லயோமல்
ஓடிப் யபயோய்விடு!
யஜெயோதிடன: [விமரந்து யபயோய்க் ஜகயோண்யட]
இதுதயோன கமடசி முமறே. நயோனன உங்கமளக்
கயோணப் யபயோவெதில்மல! நீங்களும் எனமனக்
கயோண மயோட்டீர் இனயமல்! [ஓடிப் யபயோகிறேயோன]
ஆர்டிமியடயோரஸ: [சீஸமர நிறுத்தித் தமல
வெணங்கி] யமதகு அதிபதி! வெயோழ்க நீடூழி! என
பட்டியமலத் படித்துப் பயோருங்கள்! கட்டயோயம்
நீங்கள் வெயோசிக்க யவெண்டும்! உங்கள் நண்பர் யயோர்,
பமகவெர் யயோர் எனனும் அட்டவெமண இது. தயவு
ஜசய்து படியுங்கள்!

தீஸியஸ: [சீஸர் முன தமல வெணங்கி] தளபதி
வெயோழ்க! முதலில் எனனுமடய விண்ணப்பத்மத
படியுங்கள். அவெசர மில்மல அவென
பட்டியலுக்கு! என பிரச்சமன முக்கிய மயோனது!
படியுங்கள் இமத முதலில்! யயோர் உங்கள் நண்பர்
எனறு ஒருவென எழுதிக் கயோட்ட யவெண்டுமயோ?
யரயோமில் உங்களுக்குப் பமகவெர்கள் கிமடயயோ.

ஆர்டிமியடயோரஸ: வெயோசிக்க யவெண்டயோம் அமத!
உங்கமள முதலில் அண்டியவென நயோனதயோன!
முதலில் வெந்தவெனுக்கு முதலிடம் அளிப்பீர்!
தீஸியஸ பிரச்சமனமய தீர்க்க முடியயோதது! என
பட்டியல் உங்கமளப் பயோதிக்கும்! ஏன
யரயோமயோபுரிமயயய பயோதிக்கும்! ஒதுக்கித்
தள்ளுங்கள் அவெமன! எனது பட்டியல்
பயோதுகயோப்பு நபர்கமளச் சுட்டிக் கயோட்டும்!
அவெசரம் பயோருங்கள்! அவெசியம் பயோருங்கள்!
அலட்சியம் யவெண்டயோம்!
கயோஸஸியஸ: யபயோடயோ யபயோ! உன பட்டியலுக்கு
எனன அவெசரம்? பயோமதயில் சீஸமர நிறுத்தி
பட்டயோபியசக யநரத்மத வீணயோகக் கடத்துகிறேயோய்!
உன விண்ணப்பத்மத மனறேத்துக்கு வெந்து
பினனர் கயோட்டு!

[சீஸர் ஜதயோடர்ந்து நடக்கிறேயோர். மனறேத்மத
அமடந்து பயோம்ப்பியின சிமலக்கருகில் உள்ள
ஆசனத்தில் சீஸர் அமர்கிறேயோர்.]
ஜபயோப்பிலஸ: [சீஸமர ஜநருங்கி மண்டியிட்டு]
யமதகு மனனயோ! அடியயன வெணக்கம்! நீண்ட
கயோலம் நீங்கள் வெயோழ யவெண்டும்! எனக்ஜகயோரு
யகயோரிக்மக! நிமறேயவெற்றே யவெண்டும்! உங்கள்
பட்டயோபியசக நயோஜளனறு எனக்யகயோர்
யவெண்டுயகயோள் உள்ளது!
கயோஸஸியஸ: [புரூட்டஸிடம் ஜமதுவெயோகத்
தடுமயோறி, ஆங்கயோரமயோய்] புரூட்டஸ! நமது
ரகசியம் கசிந்து யயோர் கயோதிலும் பட்டுவிடக்
கூடயோது! நமது திட்டம் விமரவில் நிமறேயவெறே
யவெண்டும்! நமது மர்மச் சதி சீஸர் கயோதுக்கு
எட்டுவெதற்குள், நம் கத்திகள் முந்திக் ஜகயோள்ள
யவெண்டும். நமது சதித் திட்டம் ஜவெளியயோனயோல்,

குத்திக் ஜகயோண்டு நயோன ஜசத்து வீழ்யவென!
புரூட்டஸ! கயோல தயோமதம் கூடயோது! கத்திகள் விஷ
நயோக்குகமள நீட்ட யவெண்டும், சீக்கிரம்!
புரூட்டஸ: சற்று ஜபயோறு கயோஸஸியஸ! புறேயோமவெக்
கூண்டில் அமடத்தயோகி விட்டது! மகயில்
பிடிபட்ட புறேயோ நம்மிட மிருந்து தப்ப முடியயோது!
நயோம் அமனவெரும் சீஸமரச் சுற்றி முற்றுமக இட
யவெண்டும்! யநரம் வெந்து விட்டது, கயோஸஸியஸ!
உறேங்கும் வெயோமள ஓமசயினறி உருவுங்கள்!
கயோஸஸியஸ: [ஜமதுவெயோக] புரூட்டஸ! அயதயோ
பயோருங்கள்! நமது முதல் திட்டம்! கயோலத்மத
அறிந்தவென திரியபயோனஸ! ஆண்டனமயப்
பினபுறேமயோய்க் கடத்திப் யபயோகிறேயோன! …
[கயோஸகயோமவெ ஜநருங்கி] சரியயோன சமயம்!
சட்ஜடனச் ஜசய்! சீஸரின பினபக்கம் ஜசல்!
அங்யக கயோத்து நில்! முதலில் நீதயோன சீஸரின

முடிவு விழயோமவெத் துவெங்க யவெண்டும்! யபயோ,
கயோஸகயோ யபயோ! பூமனயபயோல் நடந்து புலியபயோல்
தயோக்கு! யயோமன சயோகயோது ஓரடியில்! அடுத்து
அடியமல் அடி மவெப்பது நயோங்கள்! யபயோ, கயோஸகயோ
யபயோ! கயோல தயோமதம் யவெண்டயோம்!

ஜமத்திலஸ: [திடீஜரன சீஸர் கயோலில் விழுந்து]
பரயோக்கிரமச் சக்கரவெர்த்தி! பயோரயோளும் யவெந்யத!
வெல்லமம மிக்க பிரபு! உலகம் சுற்றிய உங்கள்
உனனத பயோதங்களில் விழுகியறேன! என
தமமயன மீது பரிவு ஜகயோள்ள யவெண்டும்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: சக்கமர ஜமயோழிகளில் எனமன
ஜமழுகயோக்க முமனயயோயத! கூமழக் கும்பிடு
யபயோட்டு வெயோமள நீட்டயோயத! நீ எதற்கு எனமன
ஜநருங்கி வெருகிறேயோய் எனறு ஜதரியும் எனக்கு!
நயோடு கடத்தப் பட்ட உன தமமயனுக்கயோக
எதுவும் எனனடம் யகளயோயத! அவென யதசத்
துயரயோகி! யதசத் துயரயோகிகமள விலங்குயபயோல்
யவெட்மடயயோட யவெண்டும்! உயியரயோடு அவெமன
நயோன விரட்டியதற்கு நீ பூரிப்பமடய யவெண்டும்!
சீஸர் அவெமனத் தண்டித்தது கயோரணயமயோடுதயோன!
யபயோய்விடு!

ஜமத்திலஸ: [தமலமயத் திருப்பி] மயோஜபரும்
மக்கள் மனறேத்தில் என குரலுக்கு யவெறு ஆதரவு
கிமடயயோதயோ? என சயகயோதரமன மீண்டும்
அனுமதிக்க எனக்கு வெழிஜமயோழிபவெர் எவெரு
மில்மலயயோ? [எழுகிறேயோன]
புரூட்டஸ: [தமல குனந்து] உங்கள் கரத்மத
முத்த மிடுகியறேன சீஸர், முகத்துதிக்கயோக
இல்மல! ஜமத்தலஸ தமமயமன நீங்கள்
மனனத்து, மீண்டும் யரயோமயோனய பிரமஜெயயோக
மயோறே அனுமதிப்பீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [ஆச்சரியத்துடன, சினத்துடன]
புரூட்டஸ! யதசத் துயரயோகிமய நீயுமயோ மனனக்கச்
ஜசயோல்கிறேயோய்? ஜமத்தலஸ அயயயோக்கியன! அவென
தமமயன அவெமன விட அயயயோக்கியன!
அவெமன நீ ஆதரித்து மனனக்கச் ஜசயோல்வெது

அமத விட அயயயோக்கியத்தனம்! [புரூட்டஸ
எழுந்து பின ஜசல்கிறேயோன]
கயோஸஸியஸ: [சட்ஜடன முன வெந்து
தமலவெணங்கி] மனனக்க யவெண்டும் சீஸர்!
ஜமத்தலஸ தமமயமன மனனக்க யவெண்டும்
நீங்கள்! தவெறுவெது மனத இயல்பு! மனனப்பது
ஜதய்வெ இயல்பு! ஆனயோல் தண்டிப்பது அரச
இயல்பு எனறு ஜசயோல்ல மயோட்யடன நயோன!
ஜமத்தலஸ தமமயனன தண்டமனமய நீக்கி
நயோடு திரும்ப அனுமதிப்பீர்!
ஜெஜூலியஸ சீஸர்: கயோஸஸியஸ! உனமனப் யபயோல்
நயோனருந்தயோல், உருகிப் யபயோயவென நயோனும்
ஒருகணம்! பிறேமர மயோற்றே உனமனப் யபயோல்
பிரயோர்த்தமன ஜசய்தயோல், நயோனும் ஜமழுகயோய்ப்
யபயோயவென! ஆனயோல் நயோஜனயோரு துருவெ
நட்சத்திரம்! அதன நிமலப்பு மயோறேயோது! அதன

இருப்பிடம் மயோறேயோது! அதன ஒளிவீச்சு மயோறேயோது!
அதுயபயோல் என மனமும் மயோறேயோது! அவென
தமமயன வெயோழ்நயோள் முழுதும் தண்டமன
அனுபவிக்கத்தயோன யவெண்டும்! ¡வெனுக்கு
விடுவிப்பில்மல!
சினனயோ: [கயோஸஸியஸ எழுந்து நகர,
மண்டியிடுகிறேயோன] சீஸர்! சீஸர்! சீஸர்! பரிவு
ஜகயோள்வீர்! மனனப்பீர்! பரிதவிக்கும் பயோபிமய
வெர அனுமதிப்பீர்!

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: ஒலிம்பஸ மமலமய யயோரும்
நகர்த்த முடியயோது! அமல, அமலயயோய் பமட
எடுத்தயோலும், மமலமய யயோரும் தள்ள முடியயோது!
ஓநயோமய யவெங்மக யவெட்மடயயோடத்தயோன
ஜசய்யும்.

[திடீஜரனப் பினனயோலிருந்து கத்தியயோல் முதுகில்
குத்துகிறேயோன கயோஸகயோ. ஆஜவென அலறுகிறேயோர்
சீஸர். ஜசனட்டயோர் அமனவெரும் ஆயவெசமுடன
எழுந்து, பயந்துயபயோய் ஆரவெயோரம் ஜசய்கிறேயோர்கள்.]
கயோஸகயோ: [ஆங்கயோரமயோய்க் கத்திமய உருவி] ஏன
முடியயோது? யவெங்மகயின மூச்மச நயோன நிறுத்த
முடியும்!
[அடுத்தடுத்து தீஸியஸ, சினனயோ, கயோஸஸியஸ,
திரியபயோனஸ, ஜமத்தலஸ ஆகியயயோர் சீஸர்
உடம்மபக் குத்திக் கிழிக்கிறேயோர். சீஸர் தடுமயோறிக்
ஜகயோண்டு புரூட்டஸ உதவிமய நயோடி ஜமதுவெயோய்ச்
ஜசல்கிறேயோர். சட்ஜடனத் திரும்பிய புரூட்டஸ தன
மகவெயோமள உருவி, சீஸரின வெயிற்றில்
பயோய்ச்சுகிறேயோன.]

ஜெஜூலியஸ சீஸர்: [கண்ணீர் சிந்தச் சிந்த] நீயுமயோ
புரூட்டஸ? பிறேகு சீஸர் சயோக யவெண்டியதுதயோன!
[ஜபயோத்ஜதன பயோம்ப்பியின சிமலக் கயோலடியில்
சீஸர் விழுந்து உயிமர விடுகிறேயோர். மக்கள்
மனறேத்தில் கூச்சலுடன ஜசனட்டர்கள்
அங்குமிங்கும் பயந்து ஓடுகிறேயோர்கள்.]
சினனயோ: [மகயில் வெயோமள உயர்த்தி] விடுதமல!
விடுதமல! யரயோமுக்கு விடுதமல! ஏயதட்மச
அதிகயோரம் ஒழிந்தது! ஜதருஜவெல்லயோம்
முரசடிப்பீர் ஜசனட்டர்கயள! ஜசத்ஜதயோழிந்தயோன
சீஸர்! ஜகயோடுங்யகயோல் ஆட்சி ஒழிந்தது! யதச
யநசர்கள் யமமடயில் யபசுவெயோர்! ஜவெற்றி நமக்கு!
விடுதமல நமக்கு! நல்ல கயோலம் நமக்கு!
[தீஸியஸ, புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ,
சினனயோ, ஜமத்தலஸ, திரியபயோனஸ,
ஆர்டிமியடயோரஸ, ஜபயோப்பிலஸ அமனவெரும்

குருதி ஜசயோட்டும் வெயோமள உயர்த்திக் ஜகயோண்டு
ஜசத்து வீழ்ந்த சீஸரின உடமலச் சுற்றி
வெருகிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -8
மனனத் திடுவெயோய் எனமன!
மண்ணில் துவெளும் குருதித் துண்டயம!
கசயோப்புக் கமட ஜகயோமலஞர் முனயன
கனவெயோய், யகயோமழயபயோல் கயோட்டிக் ஜகயோண்யடன!
கயோலச் சரித்திர அமல யடிப்பில் எனறும்
யமலயோய் நிமிர்ந்து வீழ்ந்த சிமதவுப் பிண்டயம!
…
[ஆண்டன]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
ஓ! பரயோக்கிரம சீஸயர!
இந்தக் கீழ் மண்ணிலயோ கிடக்குதுன யமன?
உந்தன ஜவெற்றி, கீர்த்தி, வீரயோப்பு, மகிமம

சிறுத்துப் யபயோய் இப்படிச் சீரழிந்தயதயோ?
எந்த உலகும் எனக்குவெப் பூட்டயோ,
இந்த யுகத்தின உயர்ந்த ஆத்மயோ ஏகிச்
சிந்திய குருதி ஓடிய தளம்யபயோல்! …
[ஆண்டன]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
சீஸமர எதிர்த்தது ஏஜனனக் யகட்பின
நயோன தரும் பதில் இதுதயோன: நயோன
சீஸமரக் குமறேவெயோய் யநசிக்க வில்மல!
யநசித்யதன யரயோமமச் சீஸர்க்கும் யமலயோய்!
சீஸர் வெயோழ்ந்து நயோம் அடிமமயயோய்ச் சயோவெதினும்,
சீஸர் ஜசத்து யரயோமர் விடுதமல யமலயோம்!
யநசித்த சீஸமர நிமனத்தழு கினயறேன!
பரயோக்கிர சீஸமரப் பயோரயோட்டு கினயறேன,
யபரயோமச பிடித்ததயோல், குத்தியனன வெயிற்றில்!

மதிப்பு வெல்லமமக்கு! மரணம் யபரயோமசக்கு!
நயோட்மட யநசிக்கயோ நபரிங்கு உளயரயோ? ….
(புரூட்டஸ ஜசயோற்ஜபயோழிவு)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
விதியின ஜகயோடுமம அறியவெயோம்.
ஒருநயோள் நயோம் சயோவெது உறுதி!
கயோலத்மத நீடிக்க மனதர் ஏன
கவெனம் திருப்பிட யவெண்டும் ? ….
(புரூட்டஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]
மயோனட துயர்த்தீ ஓர் பயங்கரச் சக்தி
ஜசப்பணிடும் பண்மப, அறிமவெ, ஆத்மயோமவெ!
புதுப்பிக்கும் மயோனட மகத்து வெத்மத!

அதுயவெ பமடப்பின கண்படயோ ஆணியவெர்!
ஆக்கப் படுவெது அருக முடியயோது
அச்சம் ஊட்டலயோம்! நம்பிக்மக நீக்கலயோம்!
முரணயோய், முறிவெயோய், புரட்சியயோய்த் யதயோனறேலயோம்!
ஜபக் எலியட் மயோயயயோ, ஜபண் கமலத்துவெ
யமமத
நிமனவில் மவெத்திடு நடக்கும் நண்பயன!
உமனப் யபயோல்நயோன இருந்யதன ஒருநயோள்!
எமனப்யபயோல் நீயும் ஆவெயோய் ஒருநயோள்!
எமனத் ஜதயோடர்ந்து வெரத் தயயோரயோய் இரு!
ஒரு கல்லமறே வெயோசகம்

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

யரயோமயோபுரியில்: தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35
வெயது], மற்றும் ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35
வெயது], கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம், கட்டம்: சீஸர் பட்டயோபியசக
தினம். பகல் யவெமள. யரயோமயோபுரியில் மக்கள்
மனறேம் கூடியுள்ளது. பயோம்ப்பியின

சிமலக்குக்கீழ் சீஸர் படுஜகயோமல ஜசய்யப்பட்டு
குருதி ஓட விழுந்து கிடக்கிறேயோர்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
ஜெஜூலியஸ சீஸர், தீஸியஸ, புரூட்டஸ, ஆண்டன,
கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ மற்றும் பல யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்கள்.
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி பகல் யவெமள.
தீஸியஸ, புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ,
சினனயோ, ஜமத்தலஸ, திரியபயோனஸ,
ஆர்டிமியடயோரஸ, ஜபயோப்பிலஸ மற்றும் சில
ஜசனட்டர்கள், குத்தப்பட்டுச் ஜசத்துக் கிடக்கும்
ஜெஜூலியஸ சீஸர் உடமலச் சுற்றிலும்

நிற்கிறேயோர்கள். ஜசனட்டரும், ஜபயோது மக்களும்
பயந்து யபயோய் ஓடுகிறேயோர்கள்.
சினனயோ: [மகயில் வெயோமள உயர்த்தி] விடுதமல!
விடுதமல! யரயோமுக்கு விடுதமல! ஏயதட்மச
அதிகயோரம் ஒழிந்தது! ஜசத்ஜதயோழிந்தயோன சீஸர்!
ஜதருஜவெல்லயோம் முரசடிப்பீர் ஜசனட்டர்கயள!
ஜகயோடுங்யகயோல் ஆட்சி ஒழிந்தது! நயோட்டு யநசர்கள்
யமமடயில் யபசுவெயோர்! ஜவெற்றி நமக்கு!
விடுதமல நமக்கு! நல்ல கயோலம் நமக்கு!
கயோஸஸியஸ: யமமடயில் ஏறிப் யபசு சினனயோ!
[வெயோமள உயர்த்தி] விடுதமல முழக்கம்
யரயோமயோபுரி முழுவெதும் ஒலிக்க யவெண்டும்!
குரமல உயர்த்து! கதவுகமள ஊடுறுவி உன
விடுதமல முழக்கம் ஜசல்ல யவெண்டும்!
புரூட்டஸ: ஜசனட்டர்கயள! ஜபயோதுமக்கயள!
பயந்து ஓடயோதீர்! உங்கள் உயிருக்குப்

பங்கமில்மல! நமது பமகவெர் ஜசத்து வீழ்ந்தயோர்!
எங்கள் கடமம முடிந்தது! ஓடயோதீர்! உங்கமள
யயோரும் தயோக்கப் யபயோவெதில்மல! உங்களுக்கயோக,
யரயோமயோ புரிக்கயோகச் சீஸமர வீழ்த்தியனயோம்.
கயோஸஸியஸ: யமமடயில் நினறு யபசுங்கள்
புரூட்டஸ! பண்பயோளர் உங்கள் ஜமயோழிக்கு
மதிப்புண்டு!
புரூட்டஸ: [திடீஜரன] எங்யக ஆண்டன?
கடத்திப் யபயோனவெர் எனன ஆனயோர்? சீஸர் ஜசத்து
வீழ்ந்தது ஜதரியுமயோ ஆண்டனக்கு?
திரியபயோனஸ: புரூட்டஸ! ஆண்டன தன
இல்லத்துக்கு ஓடி விட்டதயோய் அறிந்யதன! சீஸர்
ஜகயோல்லப் பட்டமத யயோயரயோ ஜசயோல்லி யிருக்க
யவெண்டும்! பிரளயம் வெந்து விட்டதயோய் எண்ணி
வீதியில் ஆண், ஜபண், சிறுவெர், முதியயயோர்

அலறிக் ஜகயோண்டு ஓடுகிறேயோர். ஆண்டனயும்
அப்படி ஓடிவிட்டயோர்.
புரூட்டஸ: விதியின விமளயயோட்மட நயோம்
அறியவெயோம். ஒருநயோள் நயோம் சயோவெது உறுதி!
ஆயுமள நீடிக்க மனதர் கனவு கயோண்பது
விந்மதயய!
கயோஸகயோ: ஏன புரூட்டஸ? இருபது வெருட
ஆயுமள ஒருவென ஜவெட்டி விட்டயோல், அத்தமன
வெருட மரணப் பயம் அகற்றேப் படுகிறேது!
புரூட்டஸ: அப்படியயோனயோல் மரணம்
வெரயவெற்கப்பட யவெண்டிய நனமமயயோயிற்யறே!
சீஸருக்கு அத்தமகய ஜவெகுமதி அளித்தமதக்
ஜகயோண்டயோடுயவெயோம். அவெரது மரணப் பயத்மதக்
குமறேத்யதயோம்! நண்பர்கயள! சீஸமரச் சுற்றி
வெட்டமயோய் வெயோருங்கள்! நமது கரங்கமளச் சீஸர்

குருதியில் குளிப்பயோட்டுயவெயோம்! முழங்மக
வெமரயிலும் பூசிக் ஜகயோள்வீர்! மக வெயோமளயும்
குருதியில் மூழ்க்குவீர்! குருதி சிந்தச்சிந்த
அவ்வெயோமள உயர்த்திக் ஜகயோண்டு அங்கயோடித்
ஜதருவில் நயோம் நடந்து ஜசல்யவெயோம்! எல்லயோரும்
ஒருங்யக முழக்குயவெயோம்: யரயோமுக்கு விடுதமல!
சமயோதயோனம்! குடியரசு!
கயோஸஸியஸ: யரயோமயோபுரிக்கு விடுதமல அளித்த
வீரஜரனறு நம்மம வெருங்கயோலம் பயோரயோட்டும்!
வெரலயோற்று நூல்களில் நமது ஜபயமரப் பதிவெயோக்கி
நிரந்தர மயோக்கும்! யரயோமயோபுரி நகரில் நமது
சிமலகமள நட்டு மதிப்பளிக்கும்! நம்
எல்லயோமரயும் புரூட்டஸ வெழிநடத்த, அவெருக்கு
ஆதரவு அளிப்பீர்! ஒதுங்கி நிற்பீர்! முனயன
ஜசல்லட்டும் புரூட்டஸ! பினபற்றிச் ஜசல்யவெயோம்
நயோஜமல்லயோம்! யரயோமயோபுரி ஜபற்ஜறேடுத்த

பண்பயோளர், பரயோக்கிரசயோலி நமது புரூட்டஸ!
அங்கயோடி வீதிக்கு அவெர் பினனயோல் ஜசல்யவெயோம்.
புரூட்டஸ: [ஜமதுவெயோன குரலில்] அமமதி!
யபச்மச சற்று நிறுத்துவீர்! … யயோரிங்யக வெருவெது?
அயதயோ ஆண்டனயின யவெமலக்கயோரன.
[ஆண்டனயின யவெமலயயோள் நுமழகிறேயோன]
யவெமலக்கயோரன: [புரூட்டஸ முன மண்டியிட்டு]
என பிரபு இப்படித்தயோன உங்கமள வெணங்கச்
ஜசயோனனயோர். புரூட்டஸ பண்பயோளர்,
உண்மமயயோளர், வெல்லவெர், அறிவெயோளி எனறு
பயோரயோட்டுகிறேயோர். சீஸமரத் மதரியசயோலி,
பரயோக்கிரசயோலி, திறேமமயயோன ஆட்சியயோளர் எனறு
யபயோற்றுகிறேயோர். புரூட்டமஸ யநசிப்பதயோகவும்,
மதிப்பதயோகவும் ஜசயோல்கிறேயோர் அவெர். சீஸருக்கு
அவெர் பயந்ததயோகவும், ஆனயோல் யநசித்ததயோகவும்,

மதித்ததயோகவும் ஜசயோல்கிறேயோர். உங்கமளச் சந்திக்க
அவெர் வெருவெதில், உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டயோ
எனறு யகட்கச் ஜசயோனனயோர். பிரச்சமனகமளத்
சமயோதயோனமயோய்த் தீர்த்துக் ஜகயோள்ளலயோம் எனறு
நிமனக்கிறேயோர். சீஸமரக் ஜகயோமல பண்ணியது
சரியயோ எனறு மனமுமடகிறேயோர். சீஸர் வீழ்ந்தமத
மயோர்க் ஆண்டன விரும்ப வில்மல! ஆயினும்
நனனம்பிக்மகயுடன உங்களிச் சந்திக்க
விமழகிறேயோர் என அதிபதி! அவெர் வெருவெதற்கு
அனுமதி தருவீரயோ?
புரூட்டஸ: அனுமதி உண்டு ஆண்டனக்கு! உன
அதிபதி உயர்ந்த யரயோமன! அமழத்து வெயோ
எங்களிடம்! அவெருக்கு ஒரு தீங்கும் யநரயோது! எந்த
இடரினறி அவெர் திரும்பிச் ஜசல்லலயோம்! யபயோ,
அவெமர உடயன அமழத்து வெயோ! அனறும் அவெர்

எங்கள் நண்பர்தயோன! இனறும் அவெர் எங்கள்
நண்பர்தயோன!
[யவெமலக்கயோரன யபயோகிறேயோன]

கயோஸஸியஸ: [கவெனகயோக] புரூட்டஸ! பமழய
ஆண்டன யவெறு! புது ஆண்டன யவெறு!

ஆண்டன எப்படி மயோறிப்யபயோய் உள்ளயோர் எனறு
நமக்குத் ஜதரியயோது! குத்துப்பட்டு ஜசத்துக்
கிடக்கும் சீஸமரப் பயோர்த்தயோல், ஆண்டன
இதயம் ஜகயோதித்து நம்மம எதிர்த்தயோல் எனன
ஜசய்வெது? தனயயோக வெரயோமல், யரயோமயோனயப்
பமடயுடன வெந்து நம்மமத் தயோக்கினயோல் எனன
ஆவெது? சிந்திக்கயோமல் சீஸரின யதயோழமன நயோம்
நண்பன எனறு எதிர்பயோர்க்கலயோமயோ?
புரூட்டஸ: கவெமலப் படயோயத கயோஸஸியஸ!
நம்மமத் தயோக்கும் திட்டம் உமடயவென முதலில்
தன பணியயோமள அனுப்பி நம்மிடம் அனுமதி
யகட்க மயோட்டயோன! திடீஜரன நம்மமத் தயோக்க
மயோட்டயோனயோ? … அமமதி! ஆண்டன வெருவெது
யபயோல் ஜதரிகிறேது.

[ஆண்டன தனயயோக நுமழகிறேயோர். அவெரது
விழிகள் கீயழ வீழ்ந்து கிடக்கும் சீஸமர முதலில்
கயோண்கினறேன]
ஆண்டன: [சீஸர் உடமல ஜநருங்கி
மண்டியிட்டுக் கண்ணீருடன] அந்யதயோ,
பரயோக்கிரம சீஸயர! படுத்துள்ள இடம்
இத்தமனக் கீழயோன மண் தளமயோ? உங்கள் ஜவெற்றி,
கீர்த்தி, வீரயோப்பு, மகிமம எல்லயோம் குறுகிப் யபயோய்
இத்தமன கீழயோன நிமலக்குச் சிறுத்து விட்டதயோ?
[புரூட்டமஸ யநயோக்கி] ஜபருந்தனமம
ஜகயோண்டவெயர! யயோர் யயோஜரல்லயோம் இனனும் தம்
உயிமரப் யபயோக்க யவெண்டும் எனறு
தீர்மயோனத்துள்ளீர்? யயோர் யயோர் குருதி எல்லயோம்
சீஸர் குருதியுடன கலக்க யவெண்டும் எனறு
வெரிமசப் படுத்தியுள்ளீர்? உமது வெயோளில் குருதி
உலர்வெதற்குள் யவெமலமய முடித்து விடுவீர்!

ஆயிரம் ஆண்டுகள் நயோன வெயோழ்ந்தயோலும், இப்படி
ஒரு தருணமும், தளமும் வெயோய்க்கயோ எனக்கு! இந்த
யுகத்தின மகத்தயோன ஆத்மயோவின அருகியல
நயோனும் அடங்கிப் யபயோவெது, பூரிப்பு அளிக்கும்
எனக்கு!
புரூட்டஸ: [பரிவுடன] அப்படி எண்ணயோயத
ஆண்டன! உன மரணத்மத எங்களிடம்
யகட்கயோயத ஆண்டன! நீ ஓர் உயர்ந்த யரயோமன!
சீஸமர வீழ்த்தி நயோங்கள் யரயோமின
விடுதமலமயக் கயோத்யதயோம்! எங்கள் மகவெயோள்
விடுதமல அளிப்பது! கசயோப்புக்கமட அரிவெயோள்
யபயோல் ஆடுகளின கழுத்மத அறுப்பமப அல்ல!
குருதி சிந்திடும் எங்கள் கத்திமயப் பயோர்க்கயோயத!
குணமுள்ள எமதினய இதயத்மதப் பயோர்! எமக்கு
நீ பமகவென அல்லன! நயோங்கள் உனது நண்பர்!
நம்பிடு எங்கமள! நயோங்கள் உனமன

மதிக்கியறேயோம்! எங்கள் புரட்சிமய நீ ஏற்றுக்
ஜகயோள்ள யவெண்டும்! எங்கள் நயோட்டு பணிக்கு நீ
நல்லயோதரவு அளிக்க யவெண்டும்.
ஆண்டன: [கண்ணீர் ஜசயோரிய] சீஸர் ஓர் உனனத
யரயோமயோனயர்! உயர்ந்த யரயோமயோனயர் எல்லயோம்
உயிமரக் ஜகயோடுக்க யநரிடுயத! அதனயோல் உங்கள்
மகயயோயல நயோனும் உயிரிழக்கத் தயயோர். சீஸருக்கு
நயோன வெயோழ்விலும் யதயோழன! சயோவிலும் யதயோழனயோக
விமழகியறேன! ஆனயோல் சயோவெதற்கு முனஜனயோரு
யவெண்டுயகயோள்! ..[தயக்கமுடன] .. நீங்கள் ஏன
சீஸமர வீழ்த்தினீர் எனறு கயோரணம் ஜசயோல்வீரயோ?
புரூட்டஸ: கவெமலப் படயோயத ஆண்டன!
கயோரணத்மதச் ஜசயோல்கியறேன உனக்கு! அங்கயோடி
யமமடயில் நயோனனறு யபசப் யபயோகியறேன!
யகட்டுக்ஜகயோள் ஆண்டன! ஆனயோல் யகட்ட
பிறேகு நீ உனனுயிமரக் ஜகயோடுக்க யவெண்டயோம்!

உனனுயிர் எம்மயோல் நீக்கப் படயோது! சீஸமரத்
தீர்த்துக் கட்டிய பிறேகு, எங்கள் கடமம தீர்ந்தது!
நயோட்டுக்கு விடுதமல! நயோட்டுக்குக் குடியரசு!
நயோட்டுக்கு நல்ல கயோலம்!
ஆண்டன: சீஸர் மடிந்ததயோல் நயோட்டுக்கு நல்ல
கயோலம் பிறேக்குதயோ? எனக்குப் புரிய வில்மல!
உங்கள் விருப்பம் நிமறேயவெறே யவெண்டும்! குருதி
கலந்த உங்கள் கரங்கமள நீட்டுங்கள்!
ஒவ்ஜவெயோனறேயோக நயோன குலுக்க யவெண்டும்!
நயோட்டுக்கு நீங்கள் ஜசய்த நற்பணிக்கு நனறி!
புரூட்டஸ! ஜபயோனனயோன உன கரத்மத முதலில்
ஜகயோடு! [குலுக்குகிறேயோன] அடுத்து கயோஸஸியஸ
உனகரம். [குலுக்குகிறேயோன] அடுத்து தீஸியஸ,
ஜமத்தஜலஸ, சினனயோ, கயோஸகயோ. உங்கள்
மகத்தயோன ஜசயலுக்கு நனறி! நண்பர்கயள!
சீஸமர யநசித்த நயோன, அவெமரக் ஜகயோனறே உங்கள்

மககமளக் குலுக்குவெது சரியில்மலதயோன!
அவெரது சடலத்துக்கு அருகில், குருதி
உலர்வெதற்குள் அவெரது எதிரிகளுடன
உடனபடிக்மக ஜசய்கியறேன. [கதறி அழுகிறேயோன]
கயோஸஸியஸ: ஆண்டன! எனன ஜசயோல்கிறேயோய் நீ?
முனனுக்குப் பின முரணயோகப் யபசுகிறேயோயய!
ஆண்டன: மனனத்துடு கயோஸஸியஸ!
ஜதரியயோமல் உளறிவிட்யடன! நண்பர்கள் நீங்கள்!
சீஸர் யபயோனபின நீங்கள்தயோன என நண்பர்!
மறேந்து விட்யடன, மனனப்பீர்!
கயோஸஸியஸ: சீஸமரப் பற்றி நீ புகழ்வெமத யயோம்
ஜபயோறுத்துக் ஜகயோள்கியறேயோம். ஆனயோல் எம்மம
மட்டும் திட்டயோதீர்! நயோங்கள் அமனவெரும்
ஆழ்ந்து தர்க்கம் ஜசய்து எடுத்த முடிவிது!
உனக்குத் ஜதரியயோது!

ஆண்டன: ஆம், ஜதரியயோது எனக்கு! சீஸமர நீவீர்
ஜகயோனறேதுக்குக் கயோரணம் ஜசயோல்வீரயோ? சீஸரயோல்
யரயோமுக்கு எனன அபயோயம் யநரும் எனபமத
விளக்குவீர் எனக்கு!
புரூட்டஸ: ஆண்டன! சீஸரின புதல்வென நீ!
நிச்சயம் ஜசயோல்யவென உனக்கு! அங்கயோடி
யமமடக்கு வெயோ!
ஆண்டன: [தயக்கமுடன] முதலில் ஓர் அனுமதி
யவெண்டும், புரூட்டஸ! சீஸரின உடமல
யமமடயில் கிடத்திப் யபச யவெண்டும் நண்பன
எனறே முமறேயில்! அனுமதிப்பீரயோ?
புரூட்டஸ: அனுமதி உண்டு ஆண்டன உனக்கு!
சீஸரின பியரதப் யபச்மச நிகழ்த்த நீயய தகுதி
யயோனவென! அவெரது ஈமக் கிரிமயகமள நீ ஜசய்!
அனுமதி அளிக்கியறேயோம்!

கயோஸஸியஸ: [மிக்க கவெனமயோக] ஜபயோறு
புரூட்டஸ! தனயயோகப் யபச யவெண்டும் நயோன
உனனுடன! [தனயயோக ஒதுக்குப் புறேத்தில்
இருவெரும் யபயோய்] எனன ஜசய்கிறீர் எனறு
ஜதரிகிறேதயோ? ஆண்டன அங்கயோடி யமமடயில்
யபசுவெதற்கு ஒப்புக்ஜகயோள்ளயோதீர்! சீஸர்
பியரதத்மத முனமவெத்து, யரயோமயோனயர்
கல்ஜநஞ்மசக் கூடக் கமரத்து விடுவெயோன
ஆண்டன!
புரூட்டஸ: முதலில் நயோன யபசிச் சீஸமரக்
ஜகயோனறேதின கயோரணத்மதக் கூறுயவென! நம்
அனுமதியில் யபசும் ஆண்டன தடம் மயோறினயோல்,
தடுப்யபன நயோன! சீஸருக்குப் பியரத அடக்கம்
ஜசய்ய சட்டப்படி ஆண்டனக்கு அனுமதி
அளிப்பதில் நமக்குத்தயோன பயோரயோட்டு.

கயோஸஸியஸ: எனன யநருயமயோ எனபது
ஜதரியயோது! புரூட்டஸ! உமது கூற்றில் நம்பிக்மக
யில்மல எனக்கு! ஊமமயயோகத் யதயோனறும்
ஆண்டன ஓர் எரிமமல எனறு உமக்குத்
ஜதரியயோது!
புரூட்டஸ: ஆண்டன! சீஸரின உடமல நீ தூக்கிச்
ஜசல்! அனுமதி உண்டு ஆண்டன உனக்கு!
யமமடயில் சீஸரின யமனமமமயப் பற்றிப்
யபசு! பியரதப் யபச்சில் விடுதமல வீரமரத்
திட்டிப் யபசயோயத! யபச்சு மீறினயோல், பியரத
அடக்கம் நிறுத்தப்படும்! உனனக்யகயோர்
எச்சரிக்மக அது! கவெனம் மவெ! நயோன யபசிய
அயத தளத்தில் நினறுதயோன நீ உமரயயோற்றே
யவெண்டும்! குருதியில் ஊறிய உடமலத்
துமடத்துத் தூக்கிக் ஜகயோண்டு வெயோ!
அல்லயோவிட்டயோல் பயோர்ப்யபயோர் மயங்கிப் யபயோய்

விழுவெயோர்! நயோங்கள் யபயோகியறேயோம். எம்மமத்
ஜதயோடர்ந்து வெயோ!
[அமனவெரும் ஆண்டனமயத் தனயய
விட்டுவிட்டு ஜவெளியயறுகிறேயோர்கள்]
ஆண்டன: [சீஸரின உடமல உற்று யநயோக்கி]
குருதியில் துவெண்ட மண் துண்டயம!
மனனப்பயோய் எனமன! கசயோப்புக் கமடக்
ஜகயோமலஞர் முனயன, கனவெயோகக் யகயோமழயயோகக்
கயோட்டிக் ஜகயோண்யடன! யமலயோக வெயோழ்ந்து
சிமதக்கப் பட்ட யமமத மனதயர! கயோலச்
சரித்திரம் ஜசதுக்கி மவெத்த சிமலயய! விமல
மதிப்பில்லயோ உன குருதிமய ஜவெளியயோக்கிய
கரங்கமளக் மககுலுக்கியதற்கு யவெதமனப்
படுகியறேன. இந்தக் ஜகயோடுமமயயோன நயோற்றேம்
பூமிக்கு யமயல யபயோகும்!

[அப்யபயோது ஜசனட்டர் அக்யடவியஸின
பணியயோள் வெருகிறேயோன]
ஆண்டணி: [சட்ஜடன எழுந்து] நீ
அக்யடவியஸின யவெமலக்கயோரன அல்லவெயோ?
பணியயோள்: ஆம், மயோர்க் ஆண்டன!
ஆண்டன: அக்யடவியஸ யரயோமுக்கு
வெரயவெண்டும், பட்டயோபியசகத்தில் பங்கு ஏற்க
யவெண்டும் எனறு சீஸர் அமழப்பு விட்டிருந்தயோர்.
பணியயோள்: ஆம், அந்தக் கடிதம் கிமடத்தது.
அக்யடவியஸ யரயோமம யநயோக்கி வெந்து
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். [அப்யபயோது குனந்தவென
குருதியில் துவெண்ட சீஸரின உடமலக்
கயோண்கிறேயோன; ஆ ஜவெனறு அலறி] யமதகு சீஸர்!
எனன! ஜசங்யகயோல் யவெந்தருக்குச் ஜசங்குருதிப்
பட்டயோபியசகமயோ இது? [கதறி அழுகிறேயோன]

ஆண்டன: அழயோயத! திரும்பிப் யபயோ!
அக்யடவியஸ யரயோமுக்கு வெருவெமத நிறுத்து!
யரயோமில் பயங்கரப் பூகம்பம் ஏற்பட்டுள்ளது!
அதற்கு முதற்பலி ஆகிவிட்டயோர் சீஸர்! அடுத்தது
நயோனயோக இருக்கலயோம்! அப்புறேம் அக்யடவியஸ!
யபயோ! ஓடிப் யபயோ! அக்யடவியஸ யரயோமில் தடம்
மவெத்தயோல், அவெர் தமல துண்டிக்கப் படலயோம்!
யபயோ! யபயோ! யபயோ!
[பணியயோள் ஓடுகிறேயோன]
ஆண்டன: யரயோமில் கயோட்டு மிருகங்கள்
யவெட்மடயயோட நுமழந்து விட்டன! யரயோம் ஒரு
பயங்கர நகரம்! சீஸருக்கு பிறேகு ஆண்டன!
ஆண்டனக்குப் பினயன அக்யடவியஸ! சீஸர்
சடலத்தின மீது யபசும் உமரயில் நயோன யகட்கப்
யபயோகியறேன! சீஸர் உடமலக் குத்திக் குத்திக்
கூறேயோக்கியது ஏஜனனறு யகட்கப் யபயோகியறேன!

யயோஜரங்யக? சீஸமர என கரங்களில் தூக்கிச்
ஜசல்ல யவெண்டும்! என கமடசி உமரகள் அவெர்
கயோதில் விழயவெண்டும்! அவெரது ஈமக்
கிரிமயகமள என கரங்கள் ஜசய்ய யவெண்டும்.
சீஸரின புதல்வென எனப்படும் நயோன அவெர் உத்தம
உடலுக்குத் தீ மவெக்க யவெண்டும்!
[பணியயோள் வெந்து உதவி ஜசய்ய, ஆண்டன சீஸர்
சடலத்மதத் தூக்கிச் ஜசல்கிறேயோர்]
*********************

அங்கள் -5 கயோட்சி -9
உறேவு எனஜறேயோரு விதி இருந்தயோல்
பிரிவு எனஜறேயோரு முடி விருக்கும்!
கனவுக்குப் பினயனயோர் கமத பிறேந்தயோல்,
சிமதவுக்கு வெயோசல் திறேந்தி ருக்கும்!
உலகுக்கு வெழங்கும் ஈசன,
ஜகயோடுத்த வெற்மறே எல்லயோம்
எடுத்துக் ஜகயோள்வெயோன மீண்டும்!
ஜதயோட்ட பணிகமள
அற்று விடுவெயோன முடிக்க விடயோமல்!
******
கதறி அழும் யரயோமிங்யக!
பயங்கர யரயோமிங்யக!
எனது மரண உமரமயக் யகட்ட பின

எப்படி ஏற்பர் மக்கள்,
இரத்த ஜவெறியர் யகயோரச் ஜசயமல?
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
யரயோமயோபுரியில்:
தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35 வெயது], மற்றும்
ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35 வெயது],
கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம், கட்டம்: சீஸர் பட்டயோபியசக
தினம். மயோமல யவெமள. யரயோமயோபுரியில் மக்கள்
மனறேம் கூடிய சமயம் பயோம்ப்பியின
சிமலக்குக்கீழ் சீஸர் படுஜகயோமல
ஜசய்யப்பட்டுக் குருதியில் கிடக்கிறேயோர்.

ஆண்டன சீஸர் உடமல ஏந்திக் ஜகயோண்டு
அங்கயோடி யமமடக்குப் யபயோகிறேயோர். மனமுமடந்த
கல்பூர்ணியயோமவெக் கயோண கிளியயயோபயோத்ரயோ
மகனுடன, பயோதுகயோவெலருடன அவெளது
மயோளிமகக்குச் ஜசல்கிறேயோள்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கல்பூர்ணியயோ, அக்யடவியயோ, யபயோர்ஷியயோ
கிளியயயோபயோத்ரயோ, மகன சியஸரியன,
பயோதுகயோவெலர், மற்றும் யசடியர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
மயோர்ச் பதிமனந்தயோம் யததி மயோமல யவெமள.
கண்ணீரும் கம்பமலயுமயோய்ப் படுக்மகயில்
கல்பூர்ணியயோ அழுது ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்.

ஆண்டனயின மமனவி அக்யடவியயோ,
புரூட்டஸின மமனவி யபயோர்ஷியயோ ஆறுதல் கூறி
அருகில் நிற்கிறேயோர்கள். அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோ நுமழகிறேயோள்.
அக்யடவியயோ: [மிகக் கனயவெயோடு] கல்பூர்ணியயோ!
அழுது, அழுது கண்ணீர் ஆறேயோய் ஓடுகிறேது!
கண்ணீர் சுரப்பிகள் கயோய்ந்து யபயோய் விட்டன!
ஜதயோண்மட நீர் வெரண்டு யபயோனது! ரயோத்திரி உறேக்க
மில்லயோததயோல் கண்விழிகள் ஜவெளியய வெந்து
விட்டன! புலம்பிப் புலம்பி உன ஜநஞ்சும்
குழிந்து யபயோனது. வெயிற்றில் உணவினறிக்
கிடக்கிறேயோய்! எழுந்து சிறிது பழரசத்மதக் குடி!
அல்லயோவிட்டயோல் நீயும் சீஸயரயோடு யசர்ந்து யபயோய்
விடுவெயோய்.

கல்பூர்ணியயோ: [சிறிது ஜதளிவுடன] சீஸயரயோடு
யபயோகத்தயோன ஆமச! எப்படி உயிமரப் யபயோக்கிக்
ஜகயோள்ளலயோம் எனஜறேயோரு வெழிமயக் கயோட்டு! நயோன
எதற்கின உயிர் வெயோழ யவெண்டும்? பிள்மளயும்
கிமடயயோது! பதியும் கிமடயயோது. நஞ்மசக்
குடித்து உயிமர மயோய்த்துக் ஜகயோள்யவென.
எத்தமன முமறே தடுத்யதன அவெமர?
மனறேத்துக்குப் யபயோக யவெண்டயோம், யபயோக
யவெண்டயோம் எனறு மனறேயோடியனன! யகட்டயோரயோ?
பயோவிச் ஜசனட்டர் தீஸியஸ பதிமய ஏமயோற்றி
இழுத்துச் ஜசனறேயோன! இடி, மமழ, புயல்,
மினனல் எதுவும் அவெமர நிறுத்த முடிய
வில்மல.

யபயோர்ஷியயோ: [கண்ணீருடன] உன துயருக்கு என
கணவெரும் ஒரு கயோரண கர்த்தயோ எனறு அறிந்து
வெருந்துகியறேன, கல்பூர்ணியயோ! நயோன யகட்கக்
யகட்கச் ஜசயோல்லயோமல் மர்மயோய்ச் ஜசய்த
படுஜகயோமல இது! என பதிக்குக் கிமடக்கும்
தண்டமன எனக்கும் கிமடக்க யவெண்டும்!

ஜசனட்டயோர் யசர்ந்து படுஜகயோமல ஜசய்ய சீஸர்
ஜசய்த குற்றேம்தயோன எனன?
கிளியயயோபயோதயோ: [அழுது ஜகயோண்டு] கல்பூர்ணியயோ!
நயோனும் சீஸமரத் தடுத்யதன! என
எச்சரிக்மகமயயும் மீறித்தயோன ஜசனறேயோர்!
யரயோமயோபுரிக்கு மீள யவெண்டயோம், சற்று
ஜபயோறுங்கள் எனறு எகிப்தியலயய தங்க மவெக்க
முயனயறேன. யகட்க வில்மல சீஸர்!
[யபயோர்ஷியயோமவெ முமறேத்து] எதற்கயோக முதமலக்
கண்ணீர் வெடிக்கிறேயோய் நீ? நீ புரூட்டமஸத் தடுக்க
நிறுத்தி இருக்கலயோம். ஆனயோல் தடுக்க வில்மல!
சதிமயப் பிறேருக்குத் ஜதரிவித்திருக்கலயோம்.
ஆனயோல் ஜதரிவிக்க வில்மல! புரூட்டஸ
தமலமமயில் பல நயோட்களயோய்ச் சதிக் கூட்டம்
மர்மமயோய் நடமயோடியது உனக்குத் ஜதரியயோதயோ?

யபயோர்ஷியயோ: கிளியயயோபயோத்ரயோ! நயோன விடும்
கண்ணீர் ஜமய்யயோனது! உண்மமமயச்
ஜசயோல்கியறேன! என வீட்டில்தயோன ஜசனட்டர்
கூட்டம் யநற்று நடுநிசியில் குசுகுசுஜவெனப் யபசி
முடிஜவெடுத்தது! எனன யபசினயோர்கள் எனபது
ஜமய்யயோகத் ஜதரியயோது எனக்கு! கூட்டம்
ஜசனறேபின புரூட்டமஸக் யகட்யடன. மனறேயோடிக்
யகட்யடன. பலனல்மல கிளியயயோபயோத்ரயோ
[அழுகிறேயோள்]. நயோன சீஸமரக் கயோப்பயோற்றி யிருக்க
முடியும். ஆனயோல் முடியயோமல் யபயோனயத! [கதறி
அழுகிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: கல்பூர்ணியயோ! என பதியயோக
சீஸர் எகிப்தில் வெயோழ்ந்தயோலும், ஜமய்யயோக சீஸர்
உன பதி! நீ பறிஜகயோடுத்தது என பதியில்மல!
அவெர் உன பதி! சீஸர் எனக்யகயோர் விருந்தயோளி!

இப்யபயோது நயோன கண்ணீர் விடுவெது, என
பதிக்கில்மல! உன பதிக்கு!
கல்பூர்ணியயோ: அப்படியயோனயோல் சீஸரின
அருமமப் புதல்வென சியஸரியன கதி எனன?
அவென உன மகன அல்லவெயோ? நயோனழந்தது யபயோல்
சீஸமர நீ யிழக்க வில்மலயயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்மத விட்டுச் சீஸர்
எப்யபயோது நீங்கினயோயரயோ, அப்யபயோயத எங்கள்
உறேவும் அற்று விட்டது, கல்பூர்ணியயோ! ஆனயோல்
சியஸரியன என மகனயோயினும் அவென சீஸரின
வெயோரிசு! யரயோமயோ புரியின எதிர்கயோல யவெந்தன! சீஸர்
யபயோனயோலும், அவெமன உனனடம் விட்டுச்
ஜசல்லலயோமயோ எனறு சிந்திக்கியறேன!
கல்பூர்ணியயோ: ஐயயயோ யவெண்டயோம்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! யவெண்டயோம்! யரயோமயோ புரியில்

யவெந்தரயோய் மகுடம் சூடப் யபயோன சீஸருக்கு
எனன கதி ஆகி விட்டது? அயத கதிதயோன சீஸரின
வெயோரிசுக்கும் கிமடக்கும்! நயோன ஜசயோல்வெமதக்
யகள்! சீஸர் யபயோனபின சிறுவென உன மகன
எனபமத மறேவெயோயத! உனக்குப் பமகவெர்கள்
மிகுதி யரயோமயோ புரியில்! நீயினத் தங்குவெது
உனக்கு அபயோயம்! சிறுவென சியஸரியனுக்கும்
அபயோயம்! சீக்கிரம் யபயோய்விடு கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யபயோய்விடு! உனனுமரக் கயோப்பயோற்றிக் ஜகயோள்!
உன மகன உயிமரக் கயோப்பயோற்றிக் ஜகயோள்!
ஜகஞ்சிக் யகட்டுக் ஜகயோள்கியறேன! சீஸருக்கு
வெந்த கத்திகள் அடுத்துச் சீஸரின யநசருக்கும்
வெரும் எனபமத மறேவெயோயத!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிந்தித்துக் கவெமலயயயோடு]
நல்ல யயயோசமன கல்பூர்ணியயோ! ஆம், நயோங்கள்
தங்கி யிருப்பது நல்லதல்ல! ஜசல்கியறேயோம்

இப்யபயோயத! யயோருக்கும் ஜதரிய யவெண்டயோம்!
ஆனயோல் ஆண்டனக்கு மட்டும் ஜசயோல்லலயோம்.
நயோன வெருகியறேன. கடவுள்தயோன உனக்கும், யரயோமயோ
புரிக்கும் பரிவு கயோட்ட யவெண்டும்.
[கிளியயயோபயோத்ரயோ மகனுடன விமரவெயோக
ஜவெளியயறுகிறேயோள்]

அங்கம் -5 கயோட்சி -10
ஆண்டன ஆற்றிய மரணப் யபருமர

பிறேந்தவென எவெனும் மரணத்தின
பிடியிலிருந்து தப்ப முடியயோது !
மரணம் அமனவெ ருக்கும் நண்பன!
எல்லயோ விதத் துயர்களி லிருந்தும்
நமக்கு அது விடுதமல அளிப்பதயோல்,
நம் நனறி உணர்வுக் குரியது!
மகயோத்மயோ கயோந்தி (1869-1948)
சீஸமர சிறிதுதயோன யநசித்யதன எனச்
சிந்திக் கயோதீர், யரயோமர்கயோள்! நயோன
யநசித்தது மிமகயயோய் யரயோமயோ புரிஜயன
நிமனத் திடுவீர் அனபர்கயோள்!

சீஸர் வெயோழ்ந்து நீவீர் எல்லயோம்
அடிமமயயோய் மடிவெமத விட,
சீஸர் ஜசத்து நீவீர் எல்லயோம்
விடுதமல அமடவெது யமலயோனது!
சீஸருக்கு விடுகியறேன கண்ணீர், ஜநருங்கி
யநசித்ததயோல் அவெர் எனமன! ஆயினும்
சீஸமரக் குத்தியனன வெயோளயோல், அவெர்
ஆமச தனமன அழித்திட ! ….
(புரூட்டஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

யரயோமயோபுரியில்:
தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35 வெயது], மற்றும்
ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35 வெயது],
கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன

[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம், கட்டம்:

சீஸர் பட்டயோபியசக தினம். மயோர்ச் பதிமனந்தயோம்
யததி மயோமல யவெமள. யரயோமயோபுரியில் மக்கள்
மனறேம் கூடிய சமயம் பயோம்ப்பியின
சிமலக்குக்கீழ் படுஜகயோமல ஜசய்யப்பட்டுக்
குருதியில் கிடக்கும் சீஸர் உடமல ஏந்திக்
ஜகயோண்டு ஆண்டன அங்கயோடி யமமடக்கு
வெருக்கிறேயோர். யமமட முனபு யரயோமயோனயர் மரணச்
சடங்கு உமரகமளக் யகட்க ஆர்வெயமயோடு,
ஆரவெயோரயமயோடு நிற்கிறேயோர்கள்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ
மற்றும் சீஸர் ஜகயோமலயில் ஈடுபட்ட
சதிகயோரர்கள், ஆண்டன, ஆண்டனயின
யதயோழர்கள், யரயோமயோனய மக்கள்.

கயோட்சி அமமப்பு:
அங்கயோடி யமமடயில் புரூட்டஸ முதல்
யபச்சயோளரயோய் நிற்கிறேயோர். பக்கத்தில் கயோஸஸியஸ,
கயோஸகயோ, சினனயோ மற்றும் ஏமனய சதிகயோரர்
மகயில் குருதியில் மூழ்க்கிய மகவெயோமள ஏந்தி
விடுதமல வீரர்களயோய்க் கயோட்டிக் ஜகயோண்டு
நிமிர்ந்து நிற்கிறேயோர்கள்.
ஜபயோதுமக்கள்: [கூக்குரலில்] யபசுங்கள்!
புரூட்டஸ யபசுங்கள்! சீஸமரக் ஜகயோனறேதின
கயோரணம் ஜசயோல்வீரயோ? கயோத்திருக்கியறேயோம் உங்கள்
யபச்மசக் யகட்க.
புரூட்டஸ: [மகமய உயர்த்தி] அமமதி!
யரயோமயோனயயர! அமமதி! எனனுமரமயக்

யகட்பீர்! சீஸமரக் ஜகயோனறே எமது கயோரணம்
யகட்பீர். எனனுமரமயக் யகட்பவெர் எனமுன
தங்குவீர்! அயதயோ கயோஸஸியஸ! அவெர் உமரமயக்
யகட்க அவெர் பினனயோல் ஜசல்வீர்.
ஜபயோதுநபர் ஒருவெர்: உங்கள் யபச்மசக் யகட்யபன
நயோன. நீங்கள்தயோன பிரதயோனத் தமலவெர் சதிக்கு!
புரூட்டஸ: யரயோமர்கயள! குடிமக்கயள!
அனபர்கயள! ஜபயோறுமமயயோய் இருப்பீர்
இறுதிவெமர. அமமதியயோய்க் யகட்பீர்! எனது
பண்பயோன யதசப் பணிக்கு மதிப்பளிப்பீர்!
உங்கள் ஜதளிந்த ஞயோனத்தயோல் எனமன எமட
யபயோடுங்கள்! உங்கள் அறிவு விழித்து எழட்டும்!
உங்களில் ஒருவெர் சீஸமரக் ஜகயோனறேது ஏஜனனறு
யகட்டயோல் என பதிலிதுதயோன! சீஸர் மீது நயோன
ஜகயோண்ட யநசிப்பு சிறிதில்மல! ஆனயோல்
யரயோமின மீது நயோன ஜகயோண்ட பற்று மிகுந்தது!

அதுதயோன கயோரணம்! சீஸர் ஏயதட்மசவெயோதியயோய்த்
தமலதூக்கி, யரயோமயோனயர் அடிமமகளயோய்க்
கிடப்பமத விட, சீஸர் ஜசத்து மடிந்து நீவீர்
விடுதமல அமடவெது யமல் அல்லவெயோ? எனமன
யநசித்த சீஸர் இறேந்து யபயோனதற்குக் கதறி
அழுகியறேன! ஆனயோல் அவெரது யபரயோமசமய
ஒழிக்க அவெமரக் கூரிய வெயோளயோல் குத்தியனன!
சீஸரின பரயோக்கிரமத்திற்கு ஜமச்சுகியறேன!
ஆனயோல் அவெரது யபரயோமசக்கு முடிவு அவெரின
மரணம்தயோன! யயோரிங்யக உள்ளயோர் அடிமமகளயோய்
வெயோழும் ஆமசயயயோடு? வெயோரீர் என முனயன!
உங்கமள நயோன அவெமதித்து விட்யடனயோ?
யயோரிங்யக உள்ளயோர் நயோட்டின மீது வெயோஞ்மச
யில்லயோதவெர்? ஜசயோல்லுங்கள் பதில்!
கயோத்திருக்கியறேன உமது கருத்தறிய!

கூட்டத்தில் சிலர் குரல்: இல்மல புரூட்டஸ!
இல்மல! நீவீர் ஜசய்தது நியயோயயம! சீஸருக்கு
உகந்த ஜவெகுமதி கிமடத்தது! நயோட்டுக்கு ஜசய்த
உமது பணி உயர்ந்தது! ஈடு இமண அற்றேது!
பயோரயோட்டுகியறேயோம் உம்மம! உனனத யதச யநசர்
சீஸரில்மல! உண்மமயயோன யதச யநசர்

நீங்கள்தயோன, புரூட்டஸ நீங்கள்தயோன! யயோமரயும்
அவெமதிக்க வில்மல நீங்கள்!
புரூட்டஸ: அப்படியயோனயோல் எவெமரயும் நயோன
அவெமதிக்க வில்மல! யகட்கப் பூரிப்பயோக
உள்ளது. சீஸருக்கு நயோன ஜசய்தது யபயோல்தயோன,
நீங்கள் புரூட்டஸ¤க்குச் ஜசய்கிறீர். நல்லது.
யகளுங்கள்! சீஸரின மரணச் சம்பவெம் மக்கள்
மனறேத்தில் பதிவெயோகி விட்டது! அவெரது
ஜவெற்றிகள், சயோதமனகள் எமவெயும்
புறேக்கணிக்கப்பட வில்மல! அதுயபயோல் சீஸரின
தவெறுகள் எமவெயும் உயர்த்தப்பட்டு யமலயோக
எழுதப்பட வில்மல! சீஸர் ஜசத்ததயோல்
யரயோமயோபுரிக்கு விடுதமல! எங்கள் கடமம
தீர்ந்தது!

[அப்யபயோது ஆண்டன சீஸரின உடமலத்
தயோங்கிய வெண்ணம், கண்ணீர் ஜசயோரிய யமமட
யநயோக்கி வெருகிறேயோர்]
புரூட்டஸ: ஈயதயோ! பயோரீர்! துக்கப்படும்
ஆண்டனயின கரங்கள் ஏந்தி, சீஸரின சடலம்
வெருகிறேது! ஆண்டன ஓர் உத்தமர்! சீஸரின
மரணத்தில் எங்களுடன பங்யகற்க வில்மல
ஆண்டன! ஆனயோல் சீஸர் மரணத்தின
பலயோபலமன முற்றும் அமடவெயோர்! விடுதமல
அமடந்த யரயோமின குடிமக்களில் ஒருவெரயோய்
இடம் ஜபறுவெயோர்! சீஸர் மரணத்தயோல் உமக்குக்
கிமடக்கும் ஜவெகுமதி, நண்பர் ஆண்டனக்கும்
கிமடக்கும்! இத்துடன எனனுமர முடிக்கியறேன,
அனபர்கயள! நிமனவில் மவெப்பீர்! மீண்டும்
ஒருமுமறே உமரப்யபன! அழுத்தமயோய்ச்
ஜசயோல்கியறேன! என ஆத்ம நண்பர் சீஸமர நயோன

ஜகயோனறேது, யரயோமயோ புரியின யமனமமக்கயோகச்
ஜசய்தது! எனக்கயோகச் ஜசய்ய வில்மல!
உமக்கயோகச் ஜசய்யதன! மறேக்கயோதீர்கள்
அனபர்கயள! சீஸமரக் குத்திய அயத கத்திதயோன
என மகயில் உள்ளது! நயோட்டுக்குத்
யதமவெயயோனல் எனனுயிமரயும் யபயோக்கிக்
ஜகயோள்ள நயோன தயயோர், அயத கத்தியயோல்!
[புரூட்டஸ யமமடயிலிருந்து கீயழ
இறேங்குகிறேயோர்]
ஜபயோதுமக்கள்: [ஒனறேயோகக் கூக்குரலில்] வெயோழ்க,
வெயோழ்க, புரூட்டஸ வெயோழ்க! நீண்ட கயோலம்
புரூட்டஸ வெயோழ்க!
ஜபயோதுநபரில் ஒருவெர்: சிமல மவெப்பீர்
புரூட்டஸ¤க்கு! சிமல மவெப்பீர் புரூட்டஸின
மமனவிக்கு! சிமல மவெப்பீர் புரூட்டஸின

மூதயோமதயருக்கும், புரூட்டஸின
சந்ததியயோருக்கும்!
மற்ஜறேயோருவெர்: யரயோமுக்குப் புரூட்டமஸ அதிபதி
ஆக்குவீர்! புரூட்டமஸ அரசர் ஆக்குவீர்! சீஸரின
ஆசனத்தில் பண்பயோளர் புரூட்டஸ அமரட்டும்!
யரயோமயோ புரிமய யநசிக்கும் புரூட்டஸதயோன அதன
ஆட்சிப் பீடத்தில் அமரத் தகுதி ஜபற்றேவெர்! சீஸர்
ஜசத்தது நயோட்டுக்கு நல்லது! நமக்கு நல்லது! நம்
சந்ததிக்கும் நல்லது!
மற்ஜறேயோருவெர்: யரயோமமக் கயோப்பயோற்றிய
புரூட்டஸ¤க்கு சீஸரின மகுடத்மதச் சூட்டுவீர்!
புரூட்டஸ நமது அடுத்த தளபதி!

புரூட்டஸ: [திரும்பிப் பயோர்த்து, தயக்கமுடன]
எனனருமம நயோட்டவெர்கயள! எனன ஜசயோல்கிறீர்?
யரயோமின அரசியல் நியதி குடியயோட்சி! முடியயோட்சி
யவெண்டயோம் உமக்கு! நீங்கள் எனமன
மனனரயோக்கி மகுடம் அளித்தயோல் அது ஜசல்லயோது!
ஜசனட்டயோர் முடிவு ஜசய்ய யவெண்டிய தீர்வுப்
பதவி அல்லவெயோ அது? யரயோமர்கயள! எனமனத்

தனயய யபயோக விடுவீர்! நயோன சீஸமரப் யபயோல்
ஆளப் பிறேந்தவென அல்லன! யபயோய் வெருகியறேன,
யமமடக்கு ஆண்டன ஏறிவெரட்டும்! முடிந்து
விட்டஜதன பணி! ஆண்டனயின உமரமயக்
யகளீர்! அவெர் எங்கள் அனுமதியில் யபச
வெருகிறேயோர்! சீஸருக்கு மூத்த மகனயோகக்
கருதப்படும் ஆண்டன சீஸருக்கு மரண
உமரயயோற்றி ஈமச் சடங்குகமளச் ஜசய்யப்
யபயோகிறேயோர்! எங்கமளச் யசரயோத அவெருக்குப் யபச
அனுமதி தயோருங்கள்!
[புரூட்டஸ சீஸர் சடலத்மதக் கயோணச் சகிக்கயோமல்,
முகத்மதத் திருப்பிக் ஜகயோண்டு
ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
கூட்டத்தில் ஒருவென: அமமதி! அமமதி!
ஆண்டன யபச்மசக் யகட்யபயோம்.

அடுத்தவென: யமமடக்கு ஏறிச்ஜசல் ஆண்டன!
சீஸர் உடமலத் தமரயில் இறேக்கி மவெ! சீஸமரச்
சுமந்தது யபயோதும்! சீஸருக்கு நீங்கள் கண்ணீர்
விட்டது யபயோதும்! ஜசத்த சீஸர் புமதயப்
யபயோவெது பூமியில்! யபச்மசத் துவெங்குவீர்!
[சீஸரின சடலத்மதப் பூமியில் கிடத்தி,
ஆண்டன யமமடக்குச் ஜசல்கிறேயோன]
ஆண்டன: [கண்ணீமரத் துணியில் துமடத்துக்
ஜகயோண்டு] மிக்க நனறி புரூட்டஸ! நயோன
புரூட்டஸ அனுமதி ஜபற்றுப் யபச
வெந்திருக்கியறேன. தனயய வெந்திருக்கியறேன, சீஸர்
சடலத்துடன! [கண்ணீமரத் துமடத்துக்
ஜகயோண்டு] நயோன நினறேயோலும், பயோரீர் என கண்ணீர்
நிற்க மறுக்கிறேது! உங்கமளக் கயோணத் தமடயயோய்
என கண்ணீர் திமரயிடுகிறேது! ஜகயோஞ்சம்
அவெகயோசம் ஜகயோடுங்கள், கண்ணீர் நிற்கும் வெமர!

முனனற்கும் ஒருவென: அந்யதயோ பயோவெம்
ஆண்டன! கண்ணீர் மதபர் நதியபயோல் கமர
புரண்டு ஓடுகிறேது! மங்கலயோன கண்களயோல்
எப்படி நம்மமக் கயோண முடியும்? என
கண்கமளக் ஜகயோடுக்கத் தயயோர், ஆனயோல் எப்படிக்
ஜகயோடுப்பது? … அமமதி! அமமதி! ஈயதயோ
ஆண்டன யபசப் யபயோகிறேயோர்!
ஆண்டன: [தழுதழுத்த குரலில், சீஸர்
சடலத்துக்கு அருகில் நினறு துக்கயமயோடு]
நண்பர்கயோள்! யரயோமர்கயோள்! நயோட்டு மக்கயோள்!
சீஸமர நயோன புமதக்க வெந்துயளன!
புகழ்த்த வெந்தியலன!
மனதரின தீங்குகள் மமறேந்தபின நிமலஜபறும்!
நற்பணி யயோவும் புமதபடும் எலும்புடன!
சீஸமரப் யபரயோமச யயோளரயோய்
ஏசினயோர் புரூட்டஸ! பண்புள்ள புரூட்டஸ!

அப்படி யயோகின அது வெருத்திடும் தவெறு!
அதற்குச் சீஸர் தனனுயிர் நீத்தயோர்!
புரூட்டஸ மற்றே புரட்சியர் அனுமதிக்க
உமரதமன ஆற்றே வெந்துயளன ஈங்கு!
புரூட்டஸ மிக்க பண்பயோடு உமடயவெர்!
அத்தமன யபரும் பண்புமட மயோந்தர்!
சீஸரின அகயோல மரணச் சடங்கில்
யபச வெந்துயளன! அவெஜரன நண்பர்,
நம்பிக்மக யயோனவெர், நியயோய வெயோதி!
ஆனயோல் ஆமசயயோளி எனறேயோர் புரூட்டஸ!
புரூட்டஸ உனனதப் பண்பயோடு உமடயவெர்!

பனனயோடுகள் ஜவெனறு ஜபயோற்கயோசுகள் திரட்டி
அடிமமகள் பிடித்துப் ஜபரும்பணம் உருட்டி
யரயோமின ஜபயோக்கிசம் நிரப்பிய சீஸரயோ
யபரயோமச மனதர்? யபரயோமச மனதர்?
ஏமழயர் கதறிடச் சீஸரும் அழுதயோர்!

கல்ஜநஞ் சயோளர் மகக்ஜகயோளும் யவெட்மக!
சீஸமர ஆமச யயோளியயோய்க் கயோட்டுமயோ?
ஆயினும் கூறினயோர் அரிய புரூட்டஸ
சீஸர் ஓர் யபரயோமசக் கயோரர் எனறு!
உனனத பண்பயோடு உமடயவெர் புரூட்டஸ!
அனறு நயோன மும்முமறே சீஸருக்கு
மகுடம் சூட்டப் புகுந்த யவெமள
ஏற்றிலர் சீஸர்! இதுவெயோ யபரவெயோ?
ஆயினும் ஜசயோனனயோர் யபரயோமச எனறு,
உனனத புரூட்டஸ ! உண்மமயயோ அது ?
ஜமய்யயோய்ப் புரூட்டஸ யமனமம யயோனவெர் !
புரூட்டஸ உமரத்தமதத் தவெஜறேனக் கூறி
நிரூபிக்க வெர வில்மல நயோனங்கு!
எனக்குத் ஜதரிந்தமத எடுத்துச் ஜசயோனயனன!
கயோரண யமயோடுதயோன ஒருகயோ லத்தில்
நீவீர் யயோவெரும் யநசித்தீர் சீஸமர!

எந்தக் கயோரணம் உமது துயமர
இந்தக் கணத்தில் நிறுத்திட முடியும் ?
நீதியய! நீ எங்யக யபயோனயோய் ?
விலங்கின மூர்க் கத்மத யநயோக்கி
ஓடிவிட் டயோயயோ?
மனதர் இங்யக நனஜனறி மறேந்தயோர்!
மனனத் திடுமின!
சீஸரின சவெத்ஜதயோடு யசர்ந்துள ஜதனமனம்!
திரும்பிடும் வெமரநயோன இருந்திட யவெண்டுயம!
முதல் நபர்: ஆண்டன யபசுவெதில் அர்த்தம்
உள்ளது! யகட்டீரயோ? மும்முமறே கிரீடத்மத
அணிவித்த யபயோது அம்முமறே ஏற்றுக் ஜகயோள்ள
வில்மல சீஸர்! நிச்சயம் அவெர் ஒரு
யபரயோமசக்கயோரர் இல்மல!

அடுத்த நபர்: பயோருங்கள்! அழுது, அழுது
ஆண்டன கண்களில் ஜசந்நிறேம் பூத்துக் கனல்
பறேக்கிறேது!
முதல் நபர்: ஆண்டன யபயோனறே ஓர் புனத
மனதன யரயோம் எங்கிலும் கிமடயயோது!
இரண்டயோம் நபர்: யபசியது யபயோதும், ஈயதயோ
ஆண்டன ஜதயோடர்ந்து யபசப் யபயோகிறேயோர்.
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -11
சீஸரின புண்கள் யபசயோ வெயோய்கள்!
எனக்கயோய் நீவீர் இயங்கிடச் ஜசய்வீர்! …..
இங்குதயோன குத்தினயோன வெஞ்சகக் கயோஸகயோ!
இனய புரூட்டஸ குத்தியது இங்யக !…
பயோம்ப்பியின சிமலக் கயோலடியில்
சீறிடும் குருதி சிந்தச் சிந்த
சீஸரும் வீழ்ந்தயோர் !
சீஸர் வீழ்ந்ததும் யமயோசச் சதிதயோன
யநசர் நம்யமல் வீசிச் ஜசனறிட
நீங்களும் நயோனும் ஏங்கியய வீழ்ந்யதயோம்!
எத்தமக வீழ்ச்சி எனனயோட் டவெர்கயோள்! ….
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
யரயோமயோபுரியில்:

தளபதி மயோர்க் ஆண்டன [35 வெயது], மற்றும்
ஜசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ [35 வெயது],
கயோஸஸியஸ [30 வெயது (புரூட்டஸின
மமத்துனன)]. கயோஸகயோ [40 வெயது], கவிஞர்
சினனயோ [35], சிஜசயரயோ [50 வெயது], அக்யடவியன
[24] டிரியபயோனஸ மற்றும் ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோ [45 வெயது]. ஒரு
யஜெயோதிடன, கயோஸஸியஸின சதிகயோரக் கூட்டம்.
பயோம்ப்பியின அனுதயோபிகள். சீஸரின சீடர்கள்.
யரயோமயோனயப் பமடயயோட்கள். ஜபயோது நபர்கள்.

யநரம், இடம், கட்டம்:
சீஸர் பட்டயோபியசக தினம். மயோர்ச் பதிமனந்தயோம்
யததி மயோமல யவெமள. யரயோமயோபுரியில் மக்கள்
மனறேம் கூடிய சமயம் பயோம்ப்பியின
சிமலக்குக்கீழ் படுஜகயோமல ஜசய்யப்பட்டுக்

குருதியில் கிடக்கும் சீஸர் உடமல ஏந்திக்
ஜகயோண்டு ஆண்டன அங்கயோடி யமமடக்கு
வெருக்கிறேயோர். யமமட முனபு யரயோமயோனயர் மரணச்
சடங்கு உமரகமளக் யகட்க ஆர்வெயமயோடு,
ஆரவெயோரயமயோடு நிற்கிறேயோர்கள்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ, கயோஸகயோ, சினனயோ
மற்றும் சீஸர் ஜகயோமலயில் ஈடுபட்ட
சதிகயோரர்கள், ஆண்டன, ஆண்டனயின
யதயோழர்கள், யரயோமயோனய மக்கள்.
கயோட்சி அமமப்பு:
அங்கயோடி யமமடயில் புரூட்டஸ முதல்
யபச்சயோளரயோய் நிற்கிறேயோர். பக்கத்தில் கயோஸஸியஸ,

கயோஸகயோ, சினனயோ மற்றும் ஏமனய சதிகயோரர்
மகயில் குருதியில் மூழ்க்கிய மகவெயோமள ஏந்தி
விடுதமல வீரர்களயோய்க் கயோட்டிக் ஜகயோண்டு
நிமிர்ந்து நிற்கிறேயோர்கள்.
இரண்டயோம் நபர்: யபசியது யபயோதும், ஈயதயோ
ஆண்டன ஜதயோடர்ந்து யபசப் யபயோகிறேயோர்.
ஆண்டன: [யமமடயில் நினறு ஜதயோடர்கிறேயோர்]
யநற்று சீஸரின வெயோய்ச்ஜசயோல் வெலுத்து நினறேது
உலகின முனபு ! ஈயதயோ கிடக்குது அவெர் உடல்,
எளியயயோர் கூட யநயோக்கி மதிக்கயோ வெண்ணம்!
என யமலதி பதிகயள! நயோனபழி வெயோங்கிக்,
கலகம் விமளந்திட மக்கள் மனமத
உசுப்பி விட்டயோல், தவெறி மழப்யபன
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ ஆகி யயயோர்க்கு!
இருவெரும் அறிவீர் மயோஜபரும் யரயோமர் !

ஈயதயோ பயோரீர் ! சீஸரின சயோசனம் !
மகஜயழுத் யதயோடு கண்யடன ஜபட்டியில்!
ஆயினும் மனனப்பீர் எனமன,
அமதப் படித்திட விரும்யபன!
அதமனக் யகட்டயோல் அமனவெரும் சீஸரின,
ஜசத்த புண்கமள முத்தமிட வெருவீர்!
புனதக் குருதியில் துணிகமள மூழ்க்கிச்
சீஸரின மயிமரச் சிறிது ஜகயோடுஜவென
யநசமயோய்க் யகட்பீர் நிமனவில் மவெத்திட!
சயோகும் சமயம் உமது உயில் எழுதி
சந்ததி களுக்கும் ஜசயோந்தப் படுத்துவீர்!

முதல் நபர்: வெயோசிப்பயோய் உடயன அந்த
சயோசனத்மத, ஆண்டன!
இரண்டயோம் நபர்: சயோசனம்! சயோசனம்! சீஸரின
சயோசனம்! வெயோசிப்பயோய் சீஸரின சயோசனம்!

ஆண்டன:
ஜபயோறுப்பீர் அனபு நண்பர்கயள, ஜபயோறுப்பீர்!
நயோன அமதப் படிப்பது தவெறு!
சீஸர் உம்மம யநசித்த பயோங்மக
நீவீர் அறிவெது சரி யில்மல !
மரமில்மல நீவீர்! கல்லில்மல நீவீர்!
மக்கயள நீவீர்! சீஸரின உயிமல
மனதரயோய்க் யகட்பின, உம்மமக்
ஜகயோதித்ஜதழச் ஜசய்யும், பித்தரயோய் ஆக்கி!
ஜதரியயோ திருப்பயத உமக்கு நல்லது,
நீவீர் அவெரது வெயோரிசு எனறு!
அறிந்தயோல் உமக்கு ஆவெது எனனயவெயோ ?
முதல் நபர்: உயிமல வெயோசிப்பயோய்! உடயன
வெயோசிப்பயோய்! சீஸர் உயிமல வெயோசி!

பலரது கூக்குரல்: சயோசனம் வெயோசி! சீஸரின சயோசனம்!
யயோமமதக் யகட்யபயோம்!
ஆண்டன:
அமமதி! அமமதி! ஜபயோறுப்பீர் ஒருகணம்!
எல்மல மீறிச் ஜசனறு விட்யடன!
குத்திக் ஜகயோனறே உத்தமர்க் ஜகதிரயோய்
யபசி விட்யடன, ஜபரும்பிமழ ஜசய்யதன!
சீஸரின சயோசனம் வெயோசிக்க மறுப்யபன!
மனனப்பீர் எனமன, அனபுமட மக்கயோள்!
இரண்டயோம் நபர்: துயரயோகிகள் அவெர்! உத்தமரயோ
அவெர்?
அடுத்தவென: ஜகயோமலப் பித்தர்கள் அவெர்!
குணவெயோளரயோ அவெர்?

முதல் நபர்: முதலில் படியப்பயோ உயிமல!
எனனதயோன எழுதி மவெத்திருக்கிறேயோர் சீஸர்?

ஆண்டன:
அப்படி யயோனயோல் யகட்பீர் அவெரது உயிமல!
கட்டயோய மயோக வெயோசிக்க மவெத்தீர்!
எனது ஜசயோற்படிச் ஜசய்வீர் முதலில் !
வெட்டமயோய்ச் சவெத்மதச் சுற்றி நிற்பீர்!
சயோசனம் வெடித்த சீஸமரக் கயோண்பீர்!
கீழிறேங்கி நயோனவெர் அருகில் வெரவெயோ?
அனுமதி தருவீரயோ?
முதல் நபர்: அனுமதி உண்டு, ஆண்டன உனக்கு!
இரண்டயோம் நபர்: சீஸர் சவெத்மதச் சுற்றி
வெட்டமயோய் நிற்பீர்!

முதல் நபர்: இடம் அளிப்பீர் ஆண்டன நுமழய.
[சீஸர் உடமலச் சுற்றி வெட்டமயோக நிற்கிறேயோர்கள்]
ஆண்டன:
கண்ணீர் இருந்தயோல் ஜசயோட்டுவீர் இக்கணம்!
இந்த அங்கிமய யயோவெரும் அறிவீர்!
யகயோமட மயோமலயில் முதல்முமறே அணிந்தயோர்!
ஜநர்விமய ஜவெனறேது யபயோது கிமடத்தது.
கயோண்பீர், இங்குதயோன ஆழமயோய்க் குத்திக்
கிழித்தயோன ஆங்கயோரக் கயோஸஸியஸ!
இங்குதயோன குத்தினயோன, வெஞ்சகக் கயோஸகயோ!
இங்யக குத்தினயோர் இனயர் புரூட்டஸ !
கத்திமய புரூட்டஸ எடுத்ததும் பீறிட்டு
கதமவெ உமடத்தது யபயோல் விமரந்து
ஜவெளியய குருதி வெந்தமதப் பயோரீர்!
ஏஜனனல் புரூட்டஸ சீஸரின யநசன!

உத்தமன புரூட்டர் குத்துதல் முமறேயயோ?
ஜசப்பிடு நீதி ! தீர்ப்பளி ஜதய்வெயம!
எப்படி யநசித்தயோர் புரூட்டமஸ சீஸர்?
அமனத்திலும் ஜகயோடூரக் குத்து தயோனஅது!
குணவெயோன சீஸர் புரூட்டஸ குத்தவும்
பலத்மத இழந்தயோர்! பலிக்கிமர யயோகிப்
பயோம்ப்பியின சிமலக் கயோலடியில்
சீறிடும் குருதி
சிந்தச் சிந்த சீஸரும் விழுந்தயோர்!
எத்தமக வீழ்ச்சி எனனயோட் டவெர்கயோள்!
சீஸர் வீழ்ந்ததும் யமயோசச் சதிதயோன
யநசர் நம்யமல் வீசிச் ஜசனறிட,
நீங்களும் நயோனும் ஏங்கியய வீழ்ந்யதயோம்!
அந்யதயோ நீவீர் இக்கணம் அழுகிறீர்!
பரிவுக் கண்ணீர் ஜபரிதயோய்ப் ஜபயோழிகிறீர்
கமரயுள அங்கிமயக் கண்யட அழுகிறீர்!
கனவு ஆத்மயோ கதறும் இங்யக!

பயோரீர் சீஸரின பரிதயோப நிமலமய!
நயோட்டுத் துயரயோகிகள் கயோட்டுத் தனமயோய்க்
குத்திக் கிழித்து கூறேயோக்கிய
சீஸரின உடமலப் பயோரீர் !

ஆண்டன
[அங்கிமய சீஸர் யமனயிலிருந்து நீக்கி
ஜவெளியய எறிகிறேயோன]

முதல்வென: ஐயயயோ பயோரிதயோபம்! கண்ஜகயோளயோக்
கயோட்சி!
அடுத்தவென: குணயோளர் சீஸர்! உத்தமர் சீஸர்!
துயரயோகி புரூட்டஸ! துயரயோகி கயோஸகயோ,

கயோஸஸியஸ, சினனயோ. அமனவெரும் நயோட்டுத்
துயரயோகிகள்!
ஆண்டன: அப்படிச் ஜசயோல்லயோதீர்! அமனவெரும்
விடுதமலத் தீரர்கள்! முடியயோட்சி ஒழித்தவெர்!
குடியயோட்சிமய நிமல நயோட்டியவெர்!
அடிமமயயோகப் யபயோகும் நம்மமப் பயோதுகயோத்த
பிதயோக்கள்! புரூட்டமஸப் யபயோல் நயோஜனயோரு
ஜபரும் யபச்சயோளன அல்லன! சயோதயோ மனதன!
சீஸரின ஈமக் கிரிமய ஜசய்ய வெந்திருக்கியறேன.
சீஸரின புண்கள் யபசயோ வெயோய்கள்!
எனக்கயோய் நீவீர் யபசிட மவெப்பீர்!
நயோனும் புரூட்டஸ யபயோல் யபச்சயோளி ஆயின,
ஊமன உருக்கி உலமகக் கலக்கி சீஸர்
ஊமமப் புண்களில் ஒரு வெயோய் மவெத்து
யரயோமின கற்களும் நிமிர்ந்து தயோக்கிடப்
புரட்சி ஜசய்யவென, இரங்கற் யபச்சியல!

எல்யலயோரும்: புரட்சி ஜசய்கியறேயோம் ஆண்டன!
உன யபச்யச யபயோதும்! துயரயோகி புரூட்டஸ ஆக
யவெண்டயோம்!
முதல்வென: முதலில் புரூட்டஸ வீட்டுக்குத் தீ
மவெப்யபயோம்! [தீப் பந்தத்மதத் தூக்குகிறேயோன]
இரண்டயோம் நபர்: சீஸமரப் புண்படுத்திய
புரூட்டஸ வெயிற்மறேக் கிழிப்யபயோம்! [வெயோமள
உயர்த்துகிறேயோன]
மூனறேயோம் நபர்: துயரயோகிகள் அத்தமன யபர்
வீட்டிலும் தீ மவெப்யபயோம்! ஜகயோமலகயோரருக்குக்
ஜகயோள்ளி மவெப்யபயோம். [தீக் கம்பத்மதத்
தூக்குகிறேயோன]
முதல்வென: அமமதி, அமமதி, அமமதி!
பண்பயோளர் புரூட்டஸ ஏயதயோ ஜசயோல்கிறேயோர். எனன
ஜவெனறு யகட்யபயோம்!

ஆண்டன: நண்பர்கயள! புரூட்டஸ வீட்டில் தீ
மவெக்கயோதீர்! கயோஸஸியஸ வீட்டில் தீமவெக்கயோதீர்!
கயோஸகயோ வீட்டில் தீ மவெக்கயோதீர்! சினனயோ வீட்டில்
தீ மவெக்கயோதீர்! அத்தமன யபரும் உத்தமர்! ஜசத்த
சீஸருக்கயோக உத்தமர் உயிமரப் பழிவெயோங்க
யவெண்டயோம்! சீஸரின சயோசனத்மதக் யகட்க மறேந்து
விட்டீயர!
எல்யலயோரும்: ஆம், ஆம் மறேந்து விட்யடயோம்.
வெயோசிப்பயோய் ஆண்டன சயோசனத்மத. முதலில்
அமதக் யகட்யபயோம்.
முதல்வென: ஆண்டனயின பட்டியமலக்
யகட்டயோல் யயோர் யயோமர முதன முதலில் தயோக்க
யவெண்டும் எனறு ஜசயோல்வெது யபயோல் அல்லவெயோ
உள்ளது.

ஆண்டன: யகளுங்கள், சீஸரின சயோசனத்மத.
வெயோசிக்கியறேன. யரயோமயோ புரியில் ஒவ்ஜவெயோரு
நபருக்கும் 75 நயோணயங்கள் அளிக்கப்படும்.
இரண்டயோம் நபர்: [ஆனந்தம் அமடந்து] அடடயோ!
யரயோமயோனயர் மீது எத்தமன பரிவு, கனவு, அனபு!
ஆண்டன: யமலும் யகளுங்கள்! சீஸரின
பூங்கயோக்கள், பூந்யதயோட்டங்கள் ஜபயோதுமக்களுக்கு
விடுவிக்கப் படுகினறேன. அதுயபயோல் மதபர்
நதிக்கமர அருயக உள்ள அவெரது வெயற்கயோட்டுக்
குடில்கள், வெயல்கள் ஜபயோது நபருக்குப் யபயோகும்.
அமவெ எல்லயோம் உங்களுக்கும், உங்கள்
சந்ததியயோர்க்கும் ஜசயோந்தம். அவெற்மறே உமக்கு
எழுதி மவெத்த சீஸருக்கு வெயோழக் ஜகயோடுத்து
மவெக்க வில்மல! ஈயதயோ கிடக்குது அவெர் சடலம்!
சீஸமரப் யபயோஜலயோரு அதிபதி இனயமல் யரயோமயோ
புரியில் பிறேப்பயோரயோ?

எல்யலயோரும்: இல்மல, இல்மல ஆண்டன! சீஸர்
யபயோஜலயோரு யவெந்தரினப் பிறேக்கப்
யபயோவெதில்மல!
முதல்வென: வெயோரீர், சீஸர் உடமலத் தூக்குவீர்!
அவெரது உடமலப் புண்ணிய தளத்தில் மவெத்துத்
தகனம் ஜசய்யவெயோம். துயரயோகிகள் வீட்ஜடரித்தத்
தீமயக் ஜகயோண்டு வெந்து ஜகயோள்ளி மவெப்யபயோம்
அவெருக்கு, அவெரது பிள்மளகளயோய்!
எல்லயோரும்: தீப்பந்தம் ஏந்தி புரூட்டஸ
இல்லத்துக்குச் ஜசல்யவெயோம். மரப் பலகணிகமள
உமடத்துக் ஜகயோண்டு வெயோருங்கள்! யமமஜெ,
நயோற்கயோலி, கட்டில் எதுவெயோயினும் பரவெயோயில்மல!
ஜகயோண்டு வெயோருங்கள்.
[சீஸர் சடலத்மதக் தூக்கிக் ஜகயோண்டு சிலர்
விமரகிறேயோர்கள். கத்திகமள, தீக் கம்பங்கமள

ஏந்திக் ஜகயோண்டு புரூட்டஸ வீட்டுக்கு ஓடுகிறேயோர்
மற்றேவெர் எல்யலயோரும்.]
*********************

அங்கம் -5 கயோட்சி -12
சீஸர் வீழ்ந்ததும் யமயோசச் சதிதயோன
யநசர் நம்யமல் வீசிச் ஜசனறிட
நீங்களும் நயோனும் ஏங்கியய வீழ்ந்யதயோம்!
எத்தமக வீழ்ச்சி எனனயோட் டவெர்கயோள்! ….
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [ஜெஜூலியஸ சீஸர்]

புரூட்டஸின இறுதிக் கயோலம்

யநரம், இடம், கட்டம்:
சீஸர் ஜகயோல்லப்பட்ட மறுநயோள். அங்கயோடிப்
ஜபயோதுமமன அருகில் சீஸரின சடலம் எரிக்கப்

படுகிறேது. யரயோமயோபுரிப் ஜபயோதுமக்கள்
ஆண்டனயின மரணப் யபருமர யகட்டதும்
யகயோபத்துடன கிளம்பிப் புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ
மற்றே சதிகயோரர் வீடுகளில் தீயிட்டுக்
ஜகயோளுத்துகிறேயோர்கள். சதிகயோரர் அமனவெரும்
தப்பிக்ஜகயோண்டு யரயோமம விட்டு ஓடி
ஜவெளியயறுகிறேயோர். ஆண்டன, அக்யடவியஸ
[சீஸருமடய சயகயோதர் மகன], தளபதி ஜலபிடஸ
ஆகிய மூவெரும் ஒனறு யசர்ந்து யரயோமயோனயப்
பமடயுடன ஜகயோமலகயோரர்கமளப் பிடிக்க
விரட்டிக் ஜகயோண்டு ஜசல்கிறேயோர்கள்.
பமடயினரில் ஒரு சிறு பகுதி புரூட்டமஸப்
பினபற்றிச் ஜசல்கிறேது. அமனவெரும் ·பிலிப்பி
[Philipi] எனனும் பகுதிக் கயோட்டில் சந்தித்துப்
யபயோரிடுகிறேயோர்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:

ஆண்டன, அக்யடவியஸ, ஜலபிடஸ, புரூட்டஸ,
கயோஸஸியஸ, மற்றும் சீஸர் ஜகயோமலயில்
ஈடுபட்ட சதிகயோரர்கள், ஏரயோளமயோன யரயோமயோனயப்
பமடயினர்.
கயோட்சி அமமப்பு:
ஆண்டன, அக்யடவியஸ, ஜலபிடஸ
பமடயினர் மமலக் கயோடுகளில் ஒருபுறேமும்,
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ சதிகயோரர் பமடயினர்
மறுபுறேமும் கூடயோரத்தில் தங்கி உள்ளனர்.

ஆண்டன துயரயோகிகமளத் துரத்துகிறேயோன
ஆண்டன: [மகயில் தயோமள மவெத்துக் ஜகயோண்டு]
அக்யடவியஸ! இந்தப் ஜபயர்கள் எல்லயோம் உன
குறிப்பிலும் உள்ளனவெயோ? முதலில் நட்புத்
துயரயோகி புரூட்டஸ! அடுத்து நிஜெத் துயரயோகிகள்
கயோஸஸியஸ, கஸகயோ, சினனயோ …. பட்டியல்

நீள்கிறேது! சதிகயோரர் எந்த சந்து ஜபயோந்தில், மமலக்
குமகயில் பதுங்கிக் கிடந்தயோலும் பிடித்துக்
ஜகயோல்லப் படயவெண்டும்.
அக்யடவியஸ: ஆம்! அந்த அயயயோக்கியர் ஜபயர்
அத்தமனயும் உள்ளன! … ஜலப்பிடஸ! உன
சயகயோதரன ஜபயரும் பட்டியலில் உள்ளது
ஜதரியுமயோ? அதற்கு உன ஒப்புதல் யதமவெ.
ஜலப்பிடஸ: [சற்று மனக் கசப்புடன] ஒப்புக்
ஜகயோள்கியறேன! என தமமயன புரட்சிக்
குழுயவெயோடு ஏன யசர்ந்தயோன எனபது வியப்பயோக
உள்ளது எனக்கு! எனனருமம மமத்துனமய
எப்படி விதமவெக் யகயோலத்தில் பயோர்ப்பது எனறு
ஜதரியவில்மல! பயோவெம் அவெள். வெருவெயோயினறி
எப்படித் தனயயோக அவெள் வெயோழப் யபயோகிறேயோள்
எனறு நிமனக்கும் யபயோது எனக்கு வெருத்தமயோய்

உள்ளது! ஐயயயோ, அவெளும் உயிமரப் யபயோக்கிக்
ஜகயோள்வெயோள்!
அக்யடவியஸ: [ஆத்திரமயோக] ஆண்டன! உன
தங்மகயின மகன பப்ளியஸ பட்டியலில்
உள்ளதயோ?
ஆண்டன: மறேந்து விட்யடன, அந்த மூடமன,
அக்யடவியஸ! எழுதிக் ஜகயோல்யவெயோம்! அப்புறேம்
யவெறு யயோரும் நம் பட்டியலில் விடப்
பட்டுள்ளனவெயோ?
ஜலப்பிடஸ: சரி! மனனக்க யவெண்டும்.
எனனஜகயோரு அவெசரப் பணி உள்ளது! உங்கமள
மக்கள் மனறேத்தின வெயோசலில் பிறேகு
சந்திக்கியறேன.
[ஜலப்பிடஸ யபயோகிறேயோன]

ஆண்டன: யபயோகட்டும் ஜலப்பிடஸ! நமது
தளபதிதயோன, ஆனயோல் தமலயில் மூமளமயத்
தவிர மற்றேமவெ எல்லயோம் உள்ளன! முரட்டுப்
பலம் மட்டும் உள்ளது! ஆனயோல் மூமள கயோலி!
அக்யடவியஸ: ஆம், ஆம் ஆனயோல் அவெஜனயோரு
பரயோக்கிரமத் தளபதி, சீஸமரப் யபயோல்!
உனக்குத்தயோன பிடிக்க வில்மல அவெமன! அவென
இடத்மத நிரப்ப யயோரயோலும் முடியயோது. தளபதிகள்
அறிவுச் சுடரயோக இருக்கக் கூடயோது. மூர்க்கமும்,
முரட்டுத்தனமும் பரயோக்கிரமமும்தயோன ஒரு
தளபதிக்குத் யதமவெ. அமவெ அமனத்தும்
கனலயோய்க் ஜகயோதிக்கிறேது ஜலப்பிடஸ ஜநஞ்சில்!
அவென அஞ்சயோ ஜநஞ்சம் பமடத்தவென!
ஆண்டன: அதுயபயோல் என குதிமரயும்
பமடத்தது அஞ்சயோ ஜநஞ்சம், அக்யடவியஸ!
யபயோரில் பயமினறி என குதிமர பயோயும்

ஜதரியுமயோ! சரி அவெமன விட்டுத் தள்ளு! ஆக
யவெண்டிய யபயோர்த் தயயோரிப்புக்குச் சிந்திப்யபயோம்!
மமலக்கு அப்புறேம் புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ
பமட திரட்டி நம்மமத் தயோக்கப் யபயோவெதயோக
ஒற்றேர் மூலம் அறிந்யதன. உனக்குத் ஜதரியுமயோ?
அக்யடவியஸ: ஜதரியும். நயோமிருவெரும் முதலில்
அந்தக் கயோட்டு நரிகமள யவெட்மடயயோட
யவெண்டும். அவெர்கள் யயோரும் உயிருடன
யரயோமுக்குத் திரும்பக் கூடயோது.
[இருவெரும் யபயோகிறேயோர்கள். மமலக்கு அப்புறேம்
உள்ளக் கூடயோரத்தில் புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ
கயோரசயோரமயோக வெயோதயோடிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்கள்]
கயோஸஸியஸ: [யகயோபத்துடன மககமளப்
பிமசந்து ஜகயோண்டு] பயோருங்கள் புரூட்டஸ!
எல்லயோம் உங்களயோல் யநர்ந்தது! மயோளிமகயில்

ஆள யவெண்டிய நயோம் இப்யபயோது, மமல
அடிவெயோரத்தில் ஒளிந்து ஜகயோண்டிருக்கியறேயோம்.
சீஸமரக் குத்திய அயத கத்தியயோல், ஆண்டன
குடமலயும் உருவி யிருந்தயோல் இப்படி ஆகுமயோ?
நீங்கள் யவெண்டயோஜமனத் தடுத்தீர்! பியரதப்
யபச்சுமரயில் ஆண்டன யபசக் கூடயோஜதனத்
தடுத்யதன! யகட்க வில்மல நீங்கள்!
ஜபயோதுமக்கள் யயோவெரும் ஜமழுகுப்
ஜபயோம்மமகள்! களிமண் சட்டிகள்! ஆட்டுக்
குட்டிகள்! ஆண்டன வில்மலக் கயோட்டியது
ஆடுகளுக்குப் புல்மலக் கயோட்டியது யபயோல்!
சயோய்ந்தயோல், சயோயிறேப் பக்கயம சயோயிறே ஜசம்மறி
ஆடுகள் மக்கள்! புல்மலக் கயோட்டி ஆடுகமளப்
புலியயோய் ஆக்கி விட்டயோன, ஆண்டன! புலியயோய்
இருந்த நயோம் இப்யபயோது ஆடுகளயோய்ப்
யபயோய்விட்யடயோம்!

புரூட்டஸ: கயோஸஸியஸ! எனமன நீ மனனக்க
யவெண்டும்! மயோஜபரும் தவெறு ஜசய்து விட்யடன
நயோன! ஆண்டனமய உயியரயோடு விட்டது தப்பு!
யமமடயில் ஆண்டனமயப் யபச விட்டது தப்பு!
ஆண்டன, பசுத்யதயோல் யபயோர்த்திய புலிஜயனத்
ஜதரியயோமல் யபயோனது எனக்கு! எனமனப்
பண்பயோளன எனறு பயோரயோட்டிப் பயோரயோட்டி,
மக்களிடம் பயோசயோங்கு பண்ணினயோன! சிறிது
யநரத்துக்குள் நம்மம வெரயவெற்றே கும்பல்,
சீஸமரப் பயோரயோட்டத் துவெங்கியது. நம்மம
ஆதரித்த மககள், தீப்பந்தம் ஏந்தி நம் வீட்டுக்யக
தீயிட்டது! …[கண்ணீருடன] … கயோஸஸியஸ!
எப்படித் தயோங்கிக் ஜகயோள்யவென இமத! யநற்று
மமனவி யபயோர்ஷியயோ மயோண்டு யபயோனயோள்!
கும்பல் வீட்டுக்கு மவெத்த தீ அவெளது
உடலுக்கும் மவெத்த ஜகயோள்ளி ஆயிற்று!

கயோஸஸியஸ: [வெருத்தமுடன யதயோள் மீது மக
மவெத்து] எத்தமகய அதிர்ச்சி, புரூட்டஸ! எப்படி
இதுவெமர ஜபயோறுத்துக் ஜகயோண்டயோய்? ஆட்டு
மந்மதமய அரக்கர் மந்மதயயோய் ஆக்கியவென
ஆண்டன! [மக வெயோமள உருவி] சீஸமரக் குத்திய
இயத வெயோளயோல், பயோர்ப்பீர் ஆண்டன
வெயிற்மறேயும் கிழிப்யபன! ·பிலிப்பி யபயோர்த்
தளத்தில் இந்த வெயோளயோல் ஒனறு ஆண்டன
மடிவெயோன, அல்லது நயோன உயிமரப் யபயோக்கிக்
ஜகயோள்யவென. புரூட்டஸ! யபயோரில் நயோன மயோண்டு
யபயோனயோல், உங்களுக்குத் தவெறு ஜசய்த எனமன
நீங்கள் மனனக்க யவெண்டும்! சீஸரின உயிர்
நண்பனயோன உங்கமள மயோற்றிய வெஞ்சகன நயோன!
சீஸர் மீது ஜவெறுப்பு உண்டயோக நயோன முற்பட்டது
மயோஜபரும் தவெறு! எனனயோல் உங்கள் மமனவி
யபயோர்ஷியயோவும் மயோண்டு யபயோக யநர்ந்தது!

உங்கள் குடும்ப வெயோழ்மவெச் சீர்குமலத்தது நயோன!
எனமன மனனப்பீர்களயோ புரூட்டஸ?

Final War at Philipi
புரூட்டஸ: கயோஸஸியஸ! நம் முடிவு ஜநருங்கி
விட்டதயோய், என மனதில் ஓர் உணர்வு எழுந்து

விட்டது! யநற்றுக் கனவில் சீஸர் வெந்து எனமன
·பிலிப்பியில் சந்திக்க வெயோ எனறு அமழப்பு
விடுத்துள்ளயோர்! நம்மயோல் ஆற்றேல் மிக்க
யரயோமயோனயப் பமடமய எதிர்க்க முடியயோது.
அவெரது எண்ணிக்மக மிகுதி! கயோஸஸியஸ! நீ
மயோற்றே முயனறேயோலும், எனமன மயோற்றிக்
ஜகயோண்டவென நயோனதயோன! ஓர் உனனத ஜசயமலச்
ஜசய்து முடித்ததயோகத்தயோன யதயோனறுகிறேது
எனக்கு! முடியயோட்சி ஒழித்யதயோம் நயோமிருவெரும்!
குடியயோட்சிக்கு விடிவு தந்யதயோம் நயோமிருவெரும்!
கவெமலப்படயோயத! நீ என யதயோழன! யயோர் யயோருக்கு
மனனப்பு அளிப்பது? ..அமத எல்லயோம்
மறேப்யபயோம்! இப்யபயோது நயோம் ஜசய்ய யவெண்டியது
இறுதிப்யபயோர். ஓடி ஒளிய யவெண்டயோம் நயோம்!
கூடிப் யபயோரிட்டு மயோய்யவெயோம். [இருவெரும்
மகயகயோர்த்துக் குலுக்கித் தழுவிக்
ஜகயோள்கிறேயோர்கள்.]

·பிலிப்பியில் நடந்த யபயோரில் யதயோற்கடிக்கப்
பட்டுப் பிடிபடயோமல் கயோஸஸியஸ, புரூட்டஸ
இருவெரும் தமது உயிமரத் தயோயம மயோய்த்துக்
ஜகயோள்கிறேயோர்கள். ஆண்டன, அக்யடவியஸ
சதிகயோரர் அமனவெமரயும் ஜகயோனறு பலமரக்
மகது ஜசய்து யரயோமுக்கு மீள்கிறேயோர்கள்.]

[இரண்டயோம் பயோகம் முற்றும்]
+++++++++++++++
1. முதல் பயோகம்: சீஸர் & கிளியயயோபயோத்ரயோ
[முற்றிற்று]
2. இரண்டயோம் பயோகம்: ஜெஜூலியஸ சீஸர்
[முற்றிற்று]

3. மூனறேயோம் பயோகம்: ஆண்டன & கிளியயயோபயோத்ரயோ
[ ஆரம்பம்]
*********************

அங்கம் -6 கயோட்சி -1
வெயோழ யவெண்டும் நீ! அல்லது மதிப்யபயோடு
மீள யவெண்டும் வெயோழ நீ, குருதியில் மூழ்கி
மயோள எதிரயோகப் யபயோரிட்டு! …. (ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
மதபர் நதி யரயோமில் உருகிப் யபயோகட்டும்!
யரயோம் சயோம்ரயோஜி யத்தின
யதயோரண வெமளயம் குப்புறே வீழட்டும்!
என வெசிப்புத் தளம் இதுதயோன!
அரசு மயோளிமக அமனத்தும் களிமண்!
சயோணிப் பூமி யயோனது,
மயோன டனுக்கும் மிருகத் துக்கும்
தீன யிடுவெது ஜவெவ்யவெறு முமறேயில்!

வெயோழ்வின புனதம் இவ்விதம் புரிவெது:
ஒருவெமர ஒருவெர் விரும்பி யிருவெர்
ஒனறேயோய்ப் பினனப் பிமணப்பது ! …
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
எனமன யநசிப்பது நீ உண்மம எனறேயோல்
எவ்வெள ஜவெனறு ஜசயோல்ல முடியுமயோ ? ….
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

கமதச் சுருக்கம்:
கியரக்க மகயோவீரர் அஜலக்ஸயோண்டர்
பரம்பமரயில் வெந்த எகிப்தின வெசீகர மங்மக,
ஏழயோம் டயோலமியின புதல்வியயோக கி.மு. 69 ஆம்

ஆண்டில் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் பிறேந்தயோள்.
தந்மத டயோலமி மரணம் எய்திய பிறேகு
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அவெளது இமளய தமமயன
டயோலமியும் ஒனறேயோகச் யசர்ந்து எகிப்மத
ஆண்டயோர்கள். மூனறேயோண்டுகள் கழித்துக்
கணவெனும், தம்பியுமயோன 15 வெயது டயோலமி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோடு கடத்திப் பிறேகு தயோயன
அரசயோண்டயோன. சிரியயோவுக்கு ஓடிய
கிளியயயோபயோத்ரயோ, தம்பிமயப் பலிவெயோங்க
அப்யபயோது அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு வெந்த
யரயோமயோனயத் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸரின
உதவிமய நயோடுகிறேயோள். சீஸமரக் கவெர்ச்சியயோல்
மயக்கி, எகிப்துக்குத் தயோயன அரசியயோக யவெண்டு
ஜமனறும், சயகயோதரன டயோலமி அகற்றேப்பட
யவெண்டு ஜமனறும் வெற்புறுத்தி ஜவெற்றியும்
ஜபற்றேயோள். சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யதனநிலவு நீடித்து அவெளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு

பிறேந்தது. எகிப்தில் நடத்திய சீஸரின தயோம்பத்திய
வெயோழ்க்மகமய யரயோமயோனயர் ஏற்று ஜகயோள்ளயோமல்
அவெமர ஜவெறுத்தனர்!
முடிசூட்டிக் ஜகயோள்ள யரயோமுக்குச் சீஸர்
மீண்டதும், ஜசனட்டர் ஜசய்த சதியில் சீஸர்
ஜகயோல்லப்பட்டயோர். சீஸர் ஜகயோமலக்குப் பின
யரயோமில் ஜபரும் குழப்பம் உண்டயோகி மயோர்க்
ஆண்டன, அக்யடவியன ஆகியயயோரது யநரடிக்
கண்கயோணிப்பயோல் யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்தில்
அமமதி நிலவியது. யநரடியயோக
அஜலக்சயோண்டிரியயோவுக்குக் கயோண வெந்த
ஆண்டனமயக் கவெர்ச்சியயோல் மயக்கித் தன
கயோதல் அடிமமயயோய் ஆக்கினயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ.
ஆண்டனயின யதனலவு நீடித்து யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்களின சீற்றேத்மதயும், ஜவெறுப்மபயும்
மயோர்க் ஆண்டன ஜபறுகிறேயோன. அக்யடவியன

தமலமமயில் யரயோமயோனயப் பமட ஆண்டன
மீது யபயோர் ஜதயோடுத்து ஜவெற்றி அமடகிறேது.
எகிப்தில் தனத்துப் யபயோன ஆண்டனயும்,
அக்யடவியன உடனபடிக்மகக்கு அடி பணியயோத
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் பயங்கர முடிமவெத் யதடிக்
ஜகயோள்கிறேயோர்கள்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்
ஒருவெர்
மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.

பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:
யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்
தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
•பியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன
ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்
தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)
அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ஃபிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி •புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு

அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள்.
யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டியயோ, கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மயோளிமக. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடிகள், ஆண்டன,
ஆண்டனயின, பயோதுகயோவெலர், பமடயயோட்கள்
கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமகயில் யரயோமயோனய
பமடயினர் •பியலயோ, ஜடமிடிரியஸ இருவெரும்

தமது தளபதி ஆண்டனமயப் பற்றிப் யபசிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோவும், ஆண்டனயும் தம்
சகயோக்கயளயோடு உள்யள நுமழகிறேயோர்கள்.

ஃபியலயோ: [ஜவெறுப்புடன] சகிக்க முடிய
வில்மல, ஜடமிடிரியஸ! பயோர், தளபதியின
நிமிர்ந்த தமல தணிந்து விட்டது! தீக்கனல் கக்கி
ஜசவ்வெயோய் யபயோல் ஜசவ்ஜவெயோளி மினனய கண்கள்
கமறேபட்டு நிலவுயபயோல் மங்கி விட்டன! அவெரது
இரும்பு ஜநஞ்சம் தளர்ந்து, இமடயில்
கட்டியுள்ள ஜபல்டும் சூம்பி விட்டது!
ஜவெள்மளப் புறேயோமவெப் யபயோல் மமனவி
•புல்வியயோ யரயோமியல கயோத்துக் கிடக்க, பளுப்பு
யமன ஜிப்ஸிமயத் யதடி வெர யவெண்டுமயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ யமயோகத்மதத் தணிக்க ஓடி வெர
யவெண்டுமயோ? சீஸமரக் கவெர்ந்த ஜிப்ஸியின
சிலந்தி வெமலயில் பிடிபடப் யபயோவெது அடுத்து
ஆண்டன.

ஜடமிடிரியஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு கருப்பு
விதமவெ ஜதரியுமயோ? அவெமள மணந்தவென சிறிது
நயோட்களில் ஜசத்துப் யபயோகிறேயோன. முதல் கணவென
டயோலமி, சீஸரின ஆட்கள் விரட்டி மநல் நதியில்
மூழ்கிக் யபயோனயோன! இரண்டயோம் கணவெர்
ஜெஜூலியஸ சீஸருக்கு எனன ஆனது நமக்குத்
ஜதரியும். அவெரும் ஜகயோல்லப்பட்டயோர்! இப்யபயோது
ஆண்டன! அவெருக்கு எனன ஆகுயமயோ?
[அப்யபயோது வெயோத்தியக் கருவிகள் முழங்க,
அறிவிப்புடன கிளியயயோபயோத்ரயோ, அவெரது யசடியர்,
அடிமமப் ஜபண்கள் பினசூழ நுமழகிறேயோர்.
பினனயோல் ஆண்டன அவெரது பயோதுகயோவெலர் சூழ
வெந்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்]
ஃபியலயோ: பயோர் அங்யக, ஜடமிடிரிஸ! எத்தமன
கம்பீரமயோக கிளியயயோபயோத்ரயோ நடந்து வெருகிறேயோள்!
ஆனயோல் ஆண்டன அடிமமயபயோல் பினனயோல்

வெருவெமதப் பயோர்! யவெங்மக யபயோலிருந்த
ஆண்டன, ஜிப்ஸியின வெனப்பில் மயங்கி மது
அருந்திய மந்தியபயோல் நடந்து வெருவெது எப்படி
யிருக்கிறேது?
ஜடமிடிரியஸ: [கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு முன
ஜசனறு] மகயோரயோணி ! ஆண்டன உங்கள்
கவெர்ச்சிக்கு அடிமம! அவெருக்கு உங்கள் யமல்
……!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [திரும்பி யநயோக்கி] யயோரது?
யரயோமயோனயப் பமடயயோளயோ? முதலில் எனமுன
மண்டியிட்டுப் யபசு! எகிப்தின விதிகள்
உனக்குத் ஜதரியயோதயோ? யயோர் உனது பமடத்
தளபதி?
ஜடமிடிரியஸ: [நினறு ஜகயோண்யட] மகயோரயோணி!
ஆண்டனதயோன எங்கள் தளபதி!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன, சீறி] அறிவு
ஜகட்டவெயன! அகந்மதயயயோடு எனமுன நினறு
ஜகயோண்டு யபசயோயத! என ஜசவியில் எதுவும்
விழயோது! முதலில் எனமுன மண்டியிட்டுப் யபசு!
ஜடமிடிரிஸ: மகயோரயோணி! யரயோமில் யயோரும்
மண்டியிடுவெதில்மல! குடியரசு நயோட்டில்
யயோவெரும் சமம்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: முட்டயோள்! நீ நிற்பது எங்யக?
யரயோமிலயோ? எகிப்த் பூமியில்! மண்டியிடு அல்லது
ஜவெளியயறு! கயோட்டுமிரயோண்டிகள் யரயோமில் ஜசத்த
யவெந்தர் சீஸமரக் குப்மபக் கூளம்யபயோல்
எரித்தயோர்! எகிப்தில் மயோஜபரும் பிரமிட் கட்டி,
நயோங்கள் ஜசத்தவெமரப் புமதக்கியறேயோம்!

ஆண்டன: [யகயோபத்துடன, முனவெந்து]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எப்படி யரயோமயோனயனமர நீ
கயோட்டுமிரயோண்டிகள் எனறு ஜசயோல்வெயோய்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [முகத்தில் முறுவெலுடன] ஓ!
மயோர்க் ஆண்டனயயோ? யரயோமயோபுரியின முப்ஜபரும்

தளபதியில் ஒருவெரயோ? வெருக, வெருக, தங்கள் வெரவு
நல்வெரவெயோகுக!
ஆண்டன: யபயோதும் உன சயோது ஜமயோழிகள்!
மனனப்புக் யகள் எனனடம்!
கயோட்டுமிரயோண்டிகள் எகிப்தியர்! யரயோமயோனயர்
அல்லர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: மண்டியிட மறுக்கும் உங்கள்
மமடயனுக்கயோக மனனப்புக் யகட்க யவெண்டியது
நீங்கள்! சீஸரிங்யக தங்கி யிருந்த யபயோது, எங்கள்
மயோஜபரும் நூலகத்மத எரித்தயோர் உமது
யரயோமயோனயர்! அவெர் முனபயோகவும் இப்படித்தயோன
கயோட்டுமிரயோண்டிகள் எனறு கத்தியனன!
இப்யபயோது மீண்டும் ஜசயோல்கியறேன! சீஸமரக்
குப்மபயயோக எரித்த யரயோமயோனயர்
கயோட்டுமிரயோண்டிகயள! மகத்தயோன பீடத்தில்
புமதக்கப்பட யவெண்டிய மனனர் உங்கள் சீஸர்!

அவெர் சடலம் எகிப்தில் கிடந்தயோல்,
அவெருக்ஜகயோரு பிரமிட் கட்டி நிரந்தமயோகப்
புமதத்திருப்யபயோம். … ஜசயோல்லுங்கள், எதற்கயோக
வெந்தீர்கள் இங்யக?
ஆண்டன: [கனவுடன, குரல் தடுமயோறி]
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமனக் கயோணத்தயோன
வெந்யதன! மூனறேயோண்டுகள் ஓடிவிட்டன!
எப்யபயோது உனமனச் சந்திப்யபயோம் எனறு கனவு
கண்யடன! நயோளும், ஜபயோழுதும் என மனம்
உனமனத்தயோன நிமனத்துக் ஜகயோண்டிருந்தது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கிண்டலயோக] உங்கள் மமனவி
•புல்வியயோக்கு உங்கள் கனமவெச் ஜசயோனனீர்களயோ?
அவெளுக்குத் ஜதரியயோமல் எனமன நிமனப்பது
சரியயோ? கட்டிய மமனவி உங்கமளச் சும்மயோ
விட்டயோளயோ?

ஆண்டன: [கண்ணீர் கலங்க] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
•புல்வியயோ இறேந்துயபயோய் விட்டயோள்! எனமன
விட்டுப் பிரிந்து யபயோய் விட்டயோள்! நயோன
தனத்துப் யபயோய்விட்யடன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கிண்டலயோக] ஏன பிரிந்து யபயோக
மயோட்டயோள், கணவென பிறேமயோமதக் கனவில்
நிமனத்துக் ஜகயோண்டிருந்தயோல் ! …. அடடயோ,
ஆண்டன! கண்களில் கண்ணீர் ஜகயோட்டுகிறேயத!
•புல்வியயோ மீது இப்படி பரிவும் யநசமும்
ஜகயோண்ட நீங்கள், கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் யதடி
வெந்யதன எனறு ஜசயோல்வெது முழுப்
ஜபயோய்யல்லயோவெயோ? யரயோமில் உமக்ஜகயோரு மங்மக
கிமடக்க வில்மலயயோ? ஜசயோல், எது உண்மம?
•புல்வியயோ மீது உள்ள யநசமயோ? அல்லது
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீதிருக்கும் கயோதலயோ? எது
உண்மம? ஜசயோல், ஜசயோல் ஆண்டன!

ஆண்டன: [சற்று மனம் யதறி] •புல்வியயோ மீது
எனக்கு ஜவெறும் பரிவுதயோன! ஆனயோல் நயோன
யநசிப்பது கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ! அதுதயோன
உண்மம! ஜசத்துப் யபயோன •புல்வியயோயவெயோடு,
அவெள் மீதிருந்த என யநசமும் ஜசத்து விட்டது!
உனமனக் கண்டதும் யநச மனம் புத்துயிர்
ஜபற்று மீண்டும் எழுந்து விட்டது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஓ, அப்படியயோ? ஆண்டன! நீ
எனமன யநசிப்பது உண்மமயயோனயோல்
எவ்வெளஜவெனறு எனக்கு ஜசயோல்! நீ யநசிப்பது
எனமன எனறேயோல் எனக்கு நிரூபித்துக் கயோட்டு!
*********************

அங்கம் -6 கயோட்சி -2
வெயது ஏறினும் வெதங்கயோது அவெள் யமன!
வெழக்க மரபுகளயோல் குமலயயோது, வெயோலிபம்
வெமரயிலயோ ஜவெவ்யவெறு வெனப்பு மயோறுபயோடு! …..
உடல் நளினத்மத விளக்கிடப் யபயோனயோல்,
எவெரும் வெருணித்து எழுத இயயோலயோது ! …..
யதயோரணம் ஜதயோங்கும் அலங்கயோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்தி ருந்தயோள், அவெளது
ஜபயோனனறே யமன, இயற்மக மிஞ்சியக்
கற்பமனச் சிற்பம்,
வீனஸ அணங்கினும் யமம்படும் சிமல!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

படகில் அமர்ந்தது அவெள் ஜபயோனமய ஆசனம்!
கடல் நீரும் தங்கமய மயோகும் அதனயோல்!
படகின யமல்தளம் முழுதும் ஜபயோனதட்டு!
மிதப்பிகள் நிறேம் பழுப்பு!
பரவிடும் நறுமணத் ஜதளிப்பு! அதனயோல்
ஜதனறே லுக்கும் கயோதல் யநயோய் பற்றும்!
படகின துடுப்புகள் அமனத்தும் ஜவெள்ளி!
ஊது குழலின தயோளத்துக் யகற்ப
கடல் அமலகமள உமதத்துத் துடுப்புகள்
யவெகமயோய்த் தள்ளும் கயோதல் துடிப்பு யபயோல்!
அவெள் யமன வெனப்மப விளக்க நிமனப்பின,
எவெர்தயோன வெருணித்து எழுதிட முடியும் ?
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

எனமன யநசிப்பது நீ உண்மம எனறேயோல்
எவ்வெளவு எனறு ஜசயோல்ல முடியுமயோ ? ….
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்
ஒருவெர்
மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:

யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்

தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
ஃபியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன
ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்
தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)
அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ·பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு

ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி ·புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள்.
யநரம், இடம்:

அஜலக்ஸயோண்டியயோ, கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மயோளிமக. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடிகள், ஆண்டன,
ஆண்டனயின, பயோதுகயோவெலர், பமடயயோட்கள்
கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமகயில் யரயோமயோனய
பமடயினர் ·பியலயோ, ஜடமிடிரியஸ இருவெரும்
தமது தளபதி ஆண்டனமயப் பற்றிப் யபசிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோவும், ஆண்டனயும் தம்
சகயோக்கயளயோடு உள்யள நுமழகிறேயோர்கள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஓ, அப்படியயோ ஆண்டன! நீ
எனமன யநசிப்பது உண்மமயயோனயோல்

எவ்வெளஜவெனறு எனக்கு ஜசயோல்! நீ யநசிப்பது
எனமனத் தவிர யவெறு எவெருமில்மல எனறேயோல்
இப்யபயோது நிரூபித்துக் கயோட்டு!
ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமன நயோன
யநசித்தது இனறேல்ல, யநற்றேல்ல! என கயோதல்
கயோலம் கடந்தது! எல்மல கடந்தது! இனம்
கடந்தது! நிறுத்துக் கூறே முடியயோது அதன அளமவெ
எனனயோல்! நிரூபித்துக் கயோட்ட முடியயோது
எனனயோல்! பல்லயோண்டுக்கு முன உன
தந்மதமயக்கு உதவிட நயோன வெந்த யபயோது, இளம்
மங்மகயயோக இருந்த நீ அப்யபயோயத எனமன நீ
கவெர்ந்தயோய்! உனமன நயோன யநசித்யதன. சீஸமரக்
கயோண நீ யரயோம் வெந்த யபயோது உன கண்கள் சீஸமர
யநயோக்கின; என விழிகள் உனமனத் யதடின!
சீஸமர நீ முத்தமிட்ட யபயோது, என உதடுகள்தயோன
உன அதரங்கமளச் சுமவெத்தன! சீஸமர நீ

அமணத்த யபயோது உன ஆலிங்கனம் என
மயோர்மபத்தயோன தழுவிக் ஜகயோண்டது! சீஸர்
இனறில்மல! இருப்பது நீயும், நயோனும்தயோன
இப்யபயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று கவெமலயுடன] ஆனயோலும்
சீஸமர எனனயோல் மறேக்க முடியவில்மல! சீஸர்
என யதவெர்! சீஸர் என அஜலக்ஸயோண்டர்! சீஸர்
என ·பயோயரயோ யவெந்தர்! அவெமரப் யபயோஜலயோரு தீரர்
யரயோமிலின எப்யபயோது பிறேப்பயோர்? அவெமர
இழந்தது யரயோம் மட்டுமில்மல! எகிப்தும்
அவெமர இழந்து விட்டது! எகிப்த் ரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அவெரினறி ஏங்கிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள் [முகத்மதத் திருப்பி
கண்ணீமரத் துமடத்துக் ஜகயோள்கிறேயோள்.

ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ! சீஸருக்கயோக என
கண்களும் அனறும் அழுதன! இனறும்
அழுகினறேன! நயோமள தினமும் அமவெ ஏங்கித்
தவிக்கும். உண்மமயயோக உனக்குத்தயோன சீஸர் மீது

யநசம்! அவெருக்கு உனமீது யநசம் கிமடயயோது;
உனமீது சீஸர் ஜகயோண்டது ஜவெறும் யமயோகம்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன] அப்படி நீங்கள்
ஜசயோல்வெது தவெறு! எனமீது சீஸருக்கு உயிர்! என
மகன மீது சீஸருக்கு உயிர்! இப்படி வெஞ்சகமயோகப்
யபசி எனமன நீங்கள் கவெர முடியயோது!
ஆண்டன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] சீஸருக்கு யயோர்
மீதும் பயோசயமயோ, பற்யறேயோ, யநசயமயோ உள்ளதயோகத்
ஜதரியவில்மல எனக்கு! நிச்சயம் உன மீது
கிமடயயோது! உன மகன மீது பயோசம்,
யநசமிருக்கலயோம், அவெரது புதல்வென எனபதயோல்…!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜவெடிப்பயோக] பிடிக்கயோத
எனமன எப்படி மணம் புரிந்தயோர் சீஸர்? நீங்கள்
ஜசயோல்வெது முற்றிலும் தவெறு!

ஆண்டன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] கிளியயயோபயோத்ரயோ!
திருமணம் நடந்தது உனக்கும் சீஸருக்கு
மில்மல! யரயோமுக்கும் எகிப்துக்கும் நடந்த யதசத்
திருமணம் அது! சீஸர் ஜசத்ததும் எகிப்த் விதமவெ
ஆகி விட்டது! எகிப்து இன யரயோமமப் பற்றி
ஏங்குவெது சரியில்மல. [சிரிக்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யசயோகமயோக] அப்படியயோனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ விதமவெ எனறு யகலி
பண்ணுகிறீர்!
ஆண்டன: ஆண்டன அப்படிச் ஜசயோல்ல
வில்மல! கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன அப்படிச்
ஜசயோல்கிறேயோள்! அறுந்து யபயோன உறேமவெப்
பிமணக்கத்தயோன ஆண்டன எகிப்துக்கு
வெந்திருக்கிறேயோன! ஏன வெந்தயோய் எனறு யகட்டயோய்
அல்லவெயோ? அதற்குப் பதிலிதுதயோன.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயயயோடு] சீஸர்
எனனுயிர் யநசர்! அவெரினறி என மனம்
தனமமயில் யநயோகும்! தனத்துப் யபயோயனன
நயோன! பகலிலும் அவெர் நிமனவு! இரவிலும்
அவெர் நிமனவு! கனவிலும் அவெர்தயோன!
நிமனவிலும் அவெர்தயோன! கயோலியயோன என
ஜநஞ்சிலினக் குடியயறுவெது யயோர்? எகிப்தின
பயோமலவெனம் எனனுள்ளத்தில் பரவி விட்டது!
பயோமல ஜநஞ்சில் மநல் நதி மீண்டும் எனமன
எப்யபயோது ஜதயோடும்? சீஸர் உடமலக்
ஜகயோண்டுவெந்து எகிப்த் பிரமிடில் அடக்கம்
ஜசய்திருக்க யவெண்டும்! ·பயோயரயோ யவெந்தரில்
ஒருவெரயோன சீஸரின சடலம் பிரமிடில் புமதக்க
யவெண்டியது. மமடயர்கள் சடலத்மத யரயோமில்
எரித்துச் சயோம்பலயோக்கி விட்டயோர்! அது யவெறு என
மனமத வெயோட்டுகிறேது! நயோன ஜசய்ய முடியயோமல்
யபயோன ஜபரிய தவெறேயோகத் ஜதரிகிறேது.

ஆண்டன: எனக்கும் யரயோமயோபுரி சலித்து
விட்டது! புல்வியயோ ஜசத்த பிறேகு முற்றிலும்
கசந்து விட்டது! உனமனப் யபயோல் நயோனும்
இப்யபயோது ஒரு தனமரம், கிளியயயோபயோத்ரயோ!
அதனயோல்தயோன எகிப்துக்கு வெந்யதன!
பிரம்மயோண்டமயோன அந்த பிரமிட் ஒனறில்
ஆயிரம், ஆயிரம் ஆண்டுகள் கண்துஞ்ச
யவெண்டும் எனறு நயோன கனவு கண்டதுண்டு!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆண்டன! அறியவெயோடுதயோன
நீங்கள் யபசுகிறீர்களயோ? பிரமிடில் நீங்கள் எப்படி
உறேங்க முடியும்? முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஒரு
யரயோமன! யரயோமயோ புரியயோளும் முப்ஜபரும்
தளபதிகளில் மூத்தவெர் நீங்கள்! நீங்கள் எப்படிப்
·பயோயரயோ மனனரின பரம்பமர ஆவீர்?

ஆண்டன: யரயோமயோனயயோரயோன சீஸருக்கு மட்டும்
எப்படி பிரமிட் யகயோபுரம் ஜசயோந்தமயோகும்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: சீஸர் எனமனத் திருமணம்
ஜசய்து ·பயோயரயோ மனனரின பரம்பமர
ஆகிவிட்டயோர்!
ஆண்டன: [சிந்தித்து] கிளியயயோபயோத்ரயோ! சீஸரின
நிழல்தயோன நயோன! சீஸர் ஜசனறே பயோமதமயப்
பினபற்றேப் யபயோகியறேன நயோன! சீஸர் வெழியய என
வெழி! சீஸர்தயோன என குரு!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சட்ஜடனக் குறுக்கிட்டு]
அப்படியயோனயோல் எனமனத் திருமணம் ஜசய்து
ஜகயோள்ளப் யபயோகிறீரயோ ஆண்டன? … நீங்கள் சீஸர்
ஆக முடியயோது, அவெர் வெழிமயப்
பினபற்றினயோலும்.

ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ! சீஸர் வெயதயோனவெர்!
நயோன வெயோலிபன! சீஸருக்குக் கயோதலிகள் பலர்!
எனக்குக் கயோதலர் யயோருமிலர்! நயோன தனத்துப்
யபயோனவென! நீயும் தனத்துப் யபயோனவெள்! உனமன
மணக்க எனன தகுதி யில்மல எனக்கு? ஜசயோல்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன] எனமனத்
திருமணம் ஜசய்த சீஸருக்கு எனனவெயோயிற்று
எனறு ஜதரியும் உங்களுக்கு! சீஸமரப் பற்றி
யரயோம் எனன ஜசயோல்லியது எனறு ஜதரியும்
உங்களுக்கு! எனமனப் பற்றி அசிங்கமயோக
யரயோமயோபுரி எனன ஜசயோனனது எனறு ஜதரியும்
உங்களுக்கு! யரயோமமப் பற்றி ஏதும் கவெமலப்
பட வில்மலயயோ நீங்கள்?
ஆண்டன: [ஜவெகுண்டு] மதபர் நதி யரயோமயோ
புரியில் உருகினயோல் எனன? ஜவெற்றி வெமளயம்
யரயோமில் குப்புறே வீழ்ந்தயோல் எனன? எனக்ஜகயோரு

கவெமல யில்மல! நயோன வெயோழப் புகுந்த தளம்
எகிப்துதயோன! ரயோஜெ மயோளிமக ஜவெறும் களிமண்!
சயோணிப் பூமி மயோனடனுக்கும், மிருகத்துக்கும்
தீன அளிப்பது ஜவெவ்யவெறு விதங்களில்! நயோன
மனதன! தனமமத் தமளமய அறுத்துப்
பயோசமுடன ஒருத்திமய யநசித்துப் பிமணத்துக்
ஜகயோள்ள விரும்புபவென! யரயோமயோ புரியில்
மிருகங்கள் ஜபருத்து விட்டன! ஒரு கயோலத்தில்
மனதர் மிருகத்மத யவெட்மட ஆடினயோர்!
இப்யபயோது யரயோமில் மிருகங்கள் மனதமர
யவெட்மட ஆடுகினறேன! நயோன எனது துமணப்
பறேமவெமயத் யதடி வெந்திருக்கியறேன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகலியயோகச் சிரித்து] உன
துமணப் புறேயோ எகிப்தில் இருக்கிறேதயோ? … ஆமயோம்
ஒனறு நயோன ஜதரிந்து ஜகயோள்ள யவெண்டும்

முதலில். … யநச விருப்பமினறி பயோசம் மட்டும்
ஜகயோண்டு புல்வியயோமவெ எப்படி மணந்தீர்?
ஆண்டன: திருமணம் கணயநரத்தில் முடிவில்
ஜசய்தது! திருமணம் முடிந்து உடல்கள்
முத்தமிட்ட பிறேகு ஏமயோற்றேம் எனமனத்
ஜதயோடர்ந்தது! புல்வியயோக்கு ஏற்றே கணவெனல்மல
நயோன எனறு கண்டு ஜகயோண்யடன! ஆமயோம், என
துமணப்புறேயோ எகிப்தில்தயோன உள்ளது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: தப்பு! தப்பு! தப்பு! புல்வியயோ
உமக்யகற்றே மமனவி யில்மல எனபமதத் தயோயன
கண்டு ஜகயோண்டீர்! நீவீர் மணக்க விரும்பும்
துமணப்புறேயோ யரயோமுக்குக் குடிப்ஜபயரயோது எனறு
ஜதரியுமயோ?
ஆண்டன: ஜதரியும்! அதனயோல்தயோன ஆண்டன
எகிப்துக்குக் குடிப்ஜபயர்ப்பு ஜசய்யத் துணிந்து

விட்டயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோ! ஏனப்படிக்
கண்ணயோமூச்சி விமளயயோடுகிறேயோய்?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆண்டன! நீங்கள் எனமனத்
யதடி எகிப்துக்கு வெருவீரயோ எனறு நயோன
ஏங்கியதுண்டு! நீங்கள் வெரும் வெழியமல் விழி
மவெத்திருந்யதன! நீங்கள் வெருவீர் எனறு

அறியவென நயோன! சீஸர் விட்டுப் யபயோன என
ஜநஞ்சக் கூண்மட ஆண்டனக்கயோகத் திறேந்து
மவெத்யதன! நீங்கள் என ஜநஞ்சக் கதமவெத்
தட்டுவீர் எனறு ஜதரியும் எனக்கு! என கனந்த
உதடுகமளத் யதடி உங்கள் உலர்ந்த உதடுகள் ஓடி
வெருவெமதக் கனவில் கண்யடன! என கனவில்
இப்யபயோஜதல்லயோம் சீஸர் வெருவெதில்மல! நீங்கள்
ஜசயோனனது உண்மமதயோன! சீஸர் எனமன
யநசித்திருந்தயோல் அவெரல்லவெயோ என கனவில் வெர
யவெண்டும்? உங்கள் கனவில் கிளியயயோபயோத்ரயோ
வெருகிறேயோளயோ? தினமும் வெருகிறேயோளயோ? அப்படி
வெந்தயோல் எனமறேக்கு வெந்தயோள் எனபது
நிமனவிருக்கிறேதயோ?
ஆண்டன: கண்யண, கிளியயயோபயோத்ரயோ! கனவில்
நீ! நிமனவில் நீ! என கண்ணில் படும் ஜபண்கள்
எல்லயோம் உனமுகம் ஜகயோண்டுள்ளத்மதக்

கண்யடன! கயோட்சி எல்லயோம் நீ! யரயோமம விட்டு நீ
யபயோனதும் என ஜநஞ்சம் கயோலியயோய்ப் யபயோனது!
ஜமய்யயோகப் பயோதி உயிர் யபயோனது! எனது
மறுபயோதிமயத் யதடி எகிப்துக்கு
வெந்திருக்கியறேன. எனக்கு எகிப்த் வெயோசல் கதவுகள்
வெரயவெற்பு அளிக்கும் எனறு ஜதரியும்.
யரயோமயோபுரிக்கு நயோன மீளப் யபயோவெதில்மல!
எகிப்யத நயோயட என ஜசயோர்க்கபுரி! கமடசிக்
கயோலத்மதக் கடத்தப் யபயோகும் புனதத் தளம்!
*********************

அங்கம் -6 கயோட்சி -3
(ஆண்டன, பிரிந்து ஜசல்லும்)
ஜமல்யலயோமச யகட்டயோல் (கிளியயயோபயோத்ரயோ)
அக்கணயம உயிமர விடுவெயோள்!
ஒனறு மில்லயோ சிறு நிகழ்ச் சிக்கும்
பனமுமறே அப்படிச் சயோவெமத நயோன
கண்டுயளன ; மரணம் மீதவெள்
ஜகயோண்டுள்ள யமயோகம் மிமகதயோன.
எயனயோபரஸ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்
ஒருவெர்

மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:

யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்
தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
ஃபியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன
ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்

தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)
அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: •பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி •புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்

பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள்.
யநரம், இடம்:
அஜலக்ஸயோண்டியயோ, கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மயோளிமக. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடிகள், ஆண்டன,
ஆண்டனயின, பயோதுகயோவெலர், பமடயயோட்கள்

கயோட்சி அமமப்பு:
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமகயில் யரயோமயோனய
பமடயினர் •பியலயோ, ஜடமிடிரியஸ இருவெரும்
தமது தளபதி ஆண்டனமயப் பற்றிப் யபசிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோவும், ஆண்டனயும் தம்
சகயோக்கயளயோடு நிற்கும் யபயோது, எயனயோபரஸ,
சயோர்மியயோன, அஜலக்ஸயோஸ, யஜெயோதிடர் உள்யள
நுமழகிறேயோர்கள்.

சயோர்மியயோன: அஜலக்ஸயோஸ பிரபு! எனனருமமப்
பிரபு! அனமறேக்கு மகயோரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் நீங்கள் புகழ்ந்த அந்தப்
ஜபயர் யபயோன யஜெயோதிடமர எங்யக? என
மகமயக் கயோட்ட யவெண்டும். என திருமணத்மதப்
பற்றிக் யகட்க யவெண்டும். எத்தமன மமனவிகள்
எனறும் ஜதரிந்து ஜகயோள்ள யவெண்டும்? ஜசல்வெந்த

மயோதரயோ அல்லது சிங்கயோர மயோதரயோ எனறு அறியவும்
ஆமச!
அஜலக்ஸயோஸ: நம்மம யநயோக்கி அந்த யஜெயோதிட
யமமத அயதயோ வெருகிறேயோர்!
யஜெயோதிடர்: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] மயோளிமக ரயோணி,
மனனர் யதடும் எனமன எந்த வெழிப்யபயோக்கனும்
கயோண முடியயோது! யயோர் நீங்கள்? ஜபயோற் கயோசுகள்
உள்ளனவெயோ?
சயோர்மியயோன: இவெரயோ அந்த யஜெயோதிடர்? ஏயதயோ
வெட்டிக் கமடக்கயோரர் யபயோலிருக்கிறேது! இவெரயோ
புகழ்ஜபற்றே யஜெயோதிடர்? யஜெயோதிட சிகயோமணியய!
உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி எதிர்கயோலம்
ஜதரிகிறேது? கடந்த கயோலம் ஜதரிகிறேது!
உங்களுக்கு நிகழ் கயோலம் ஜதரியுமயோ?

யஜெயோதிடர்: [சினத்துடன] எக்கயோலமும்
அறிந்தவென நயோன! உங்களுக்கு யவெண்டியது
யபயோனதயோ? வெருவெயோதயோ? அல்லது நிகழ்வெதயோ?
இயற்மகயின முடிவில்லயோ மர்ம, மயோய நூலில்
அடியயன அறியயோதன எதுவு மில்மல!
அஜலக்ஸயோஸ: சயோர்மியயோன! உன மகமயக்
கயோட்டு, யஜெயோதிடர் எனன ஜசயோல்கிறேயோர்
பயோர்க்கலயோம்.
சயோர்மியயோன: [மகமய நீட்டி] யஜெயோதிட சிகயோமணி!
எனக்கு நல்ல யசதிகமளக் ஜகயோடுங்கள்! எனக்குத்
திருமணம் எப்யபயோது? ஜசல்வெப் ஜபண்ணயோ?
அல்லது சிங்கயோரப் ஜபண்ணயோ?
யஜெயோதிடர்: அட, கடவுயள! எனனயோல் ஜகயோடுக்க
முடியயோது! ஜசல்வெப் ஜபண்மணத் யதடிப்
யபயோனயோல் சிங்கயோரப் ஜபண் கிமடப்பயோள்!

சிங்கயோரப் ஜபண்மணத் யதடிப் யபயோனயோல்,
ஜசல்வெப் ஜபண் கிமடப்பயோள்! சிங்கயோரப் ஜபண்
உன மபயில் மகமய விடுவெயோள்! ஜசல்வெப் ஜபண்
பயோர்க்க அசிங்கமயோய் இருப்பயோள்! கடந்த கயோலம்
ஓர் சதுரயோட்டம்! எதிர்கயோலம் ஒரு புதிரயோட்டம்!
நிகழ் கயோலம் ஓர் அரங்யகற்றேம்! எமதப் பற்றியும்
நயோன ஜசயோல்யவென!
சயோர்மியயோன: ஜசயோல்லுங்கள், ஜசயோல்லுங்கள்!
எனக்கு நல்லதயோகப் பயோர்த்துச் ஜசயோல்லுங்கள்.
யஜெயோதிடர்: இப்யபயோது இருப்பமத விட நீ
ஜவெள்மளயயோக இருக்க யவெண்டியவென.
சயோர்மியயோன: [முகத்மதச் சுருக்கி] என யதயோலின
நிறேத்மதச் ஜசயோல்கிறீரயோ? யயோரமத உம்மிடம்
யகட்டது? ஜவெள்மளயயோக இருந்தயோல் எனன?
கருப்பயோக இருந்தயோல் எனன? கயோசு நிரம்பச்

சம்பயோதிப்யபனயோ? பணமில்லயோமல் இருந்தயோல்,
மமனவியயோவெது ஜகயோண்டு வெருவெயோளயோ?
யஜெயோதிடர்: [மகயரமகமய உற்று யநயோக்கி]
முகத்தில் சுருக்கு விழயோமல் பயோர்த்துக் ஜகயோள்.
சயோர்மியயோன: யஜெயோதிடயர! நீர் என முகத்மதப்
பயோர்த்தயோ ஜசயோல்கிறீர். மகயரமகமயப் பயோர்க்கப்
பணம் ஜகயோடுத்தயோல் முகயரமகமயப் பயோர்ப்பதயோ?
அஜலக்ஸயோஸ: அவெமரியயோமத ஜசய்யயோயத
அவெமர! யஜெயோதிடர் மகயோரயோணிக்கு யஜெயோதிடம்
ஜசயோல்பவெர். யகயோபம் உண்டயோக்கினல் எதுவும்
ஜசயோல்லயோமயல யபயோய்விடுவெயோர். அவெர்
ஜசயோல்வெமதக் யகட்டுக் ஜகயோள்.
யஜெயோதிடர்: உன கயோதலி மீது நீ அனமபச் ஜசயோரிய
யவெண்டும். மமனவி இருந்தயோல் அவெமள
மிகவும் யநசிக்க யவெண்டும் நீ.

சயோர்மியயோன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] மதுபயோனம்
குடித்து என கல்லீரமலச் சூடயோக்கலயோம் கயோதல்
புரிய. எனக்கு மமனவியு மில்மல, கயோதலியு
மில்மல! நல்ல யஜெயோதிடமிது. யபரதிர்ஷடம்
வெருவெதுயபயோல் ஜதரியுது! மூனறு அரசிளங்
குமரிகமளக் கயோமலயில் மணந்து மயோமலயில்
விதமவெ ஆக்க யவெண்டும்!
அஜலக்ஸயோஸ: மமனவி எப்படி விதமவெ
ஆவெயோள், நீ சயோகயோமல்? அதுவும் மூனறு தரம்
எப்படிச் சயோவெயோய் நீ? ஜகயோஞ்சம் யயயோசித்துப் யபசு!
யஜெயோதிடர்: [கூர்மமயயோக யநயோக்கி] நீ எந்த
ரயோணிக்குப் பணிபுரிகிறேயோயயயோ, அவெமள விட
நீண்ட ஆயுயளயோடு வெயோழ்வெயோய்!

ஆண்டன
சயோர்மியயோன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] ஓ! எனக்கு
நீண்ட ஆயுளயோ? ஜபருமகிழ்ச்சி! இரண்டு
அல்லது மூனறு தரம் திருமணம் ஜசய்து
ஜகயோள்ளலயோம்.

அஜலக்ஸயோஸ: யஜெயோதிட சிகயோமணி! எனன
ஜசயோல்கிறீர்? அப்படியயோனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குக் குமறேந்த ஆயுளயோ?
சயோர்மியயோன ஆயுமளப் பற்றி யயோர் கவெமலப்
படுகிறேயோர்? கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆயுமளப் பற்றி
சயோர்மியயோன மகயரமக எப்படிக் கயோட்டும்?
யஜெயோதிடயர! நீவீர் ஜசயோல்வெது உண்மமதயோனயோ?
சயோர்மியயோன: சத்தமயோகப் யபசலயோமயோ பிரபு!
அரண்மமனக்குச் சுவெரிலும் கயோது! தமரயிலும்
கயோது! ரயோணியின கயோதில் விழுந்தயோல், உங்கள்
கழுத்தல்லவெயோ துண்டிக்கப்படும்!
மகயோரயோணிமயப் பற்றி நயோம் யபச யவெண்டயோம்.
அஜலக்ஸயோஸ: ஐரிஸ சீமயோட்டி! வெயோ, வெந்து உன
மகமய யஜெயோதிட சிகயோமணியிடம் கயோட்டு!

ஐரிஸ சீமயோட்டி: [யஜெயோதிடரிடம் மகமயக் கயோட்டி]
எனக்கு எத்தமன கணவெர் ஜசயோல்லுங்கள்?
சயோர்மியயோன: [வியப்புடன] ஐரிஸ கண்மணி!
எப்யபயோது நீ உன கணவெமன விலக்கப்
யபயோகிறேயோய்?
ஐரிஸ: அமத எல்லயோம் நயோன ஜசயோல்ல மயோட்யடன!
என வீட்டு ரகசியம் கூமரமயத் தயோண்டி வெரயோது.
சயோர்மியயோன: அந்த ரகசியம்தயோன உன
வெயோயிலிருந்து உதிர்ந்து விட்டயத! எத்தமன
திருமணம் எனறு யகட்பதின அர்த்தம் எனன? ….
இப்யபயோயத என ஜபயமரப் யபயோடுகியறேன,
அடுத்த கணவென பட்டியலில்! உனமீது எனக்கு
யமயோகம் உண்டு சிறு வெயது முதயல! எனக்கு வீடு,
வெயோசல், யதயோட்டம், வெயல் எல்லயோம் உள்ளன! 40
வெயது எனக்கு! இது என அமர ஆயுள்! முழு

ஆயுள் எனக்கு 80 வெமர எனறு யவெறு யஜெயோதிட
சிகயோமணி ஜசயோல்லி யிருக்கிறேயோர். ஐரிஸ,
கண்மணி! ஏற்றுக் ஜகயோள்வெயோயயோ எனமன அடுத்த
கணவெனயோக?
ஐரிஸ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] அடயோடயோ! எப்படிப்
ஜபயோருத்தம் இருக்கும்? உமது வெயதில் பயோதி
வெயது நயோன! தகப்பனுக்கு மகள் தயோரம்
யபயோலிருக்கும்! உமது மகளுக்குத் தர யவெண்டிய
சீதனங்கமள எனக்கு ஏன அளிக்க யவெண்டும்?
யஜெயோதிடர்: ஐரிஸ சீமயோட்டி! நீண்ட கயோலம்
வெயோழ்வெயோய் நீயும்! உன ரயோணி கயோலத்துக்கும்
பிறேகும் வெயோழ்வெயோய்.
சயோர்மியயோன: யஜெயோதிடயர! மகயோரயோணி
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆயுமளப் பற்றிப் யபசக்
கூடயோஜதனறு ஜசயோனயனன. உன கயோதில்

விழவில்மலயயோ? ஜமதுவெயோகப் யபசுங்கள்
எனயறேன! அதுவும் உம் கயோதில் விழவில்மல. ..
ஐரிஸ கண்யண! பயோர்த்தயோயயோ? நீயும் நயோனும்
நீண்ட கயோலம் வெயோழப் யபயோகியறேயோம். மகயோரயோணி
ஆயுளுக்குப் பிறேகும் ஒனறேயோய் வெயோழலயோம்!
ஐரிஸ: ஏன முடியயோது? தனத் தனயயோக மணந்து
ஜவெவ்யவெறு குடும்பங்கள்! [உஷ] ஈயதயோ
மகயோரயோணி வெருகிறேயோர். வெயோமய மூடு!
[அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ, தன சகயோக்களுடன
நுமழகிறேயோள்]
கியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபமயோக] ஐரிஸ! என சீமயோன,
யரயோமயோனயக் யகயோமயோன எங்யக எனறு ஜதரியுமயோ?
இங்யக இல்மலயயோ?

ஐரிஸ: [சிரம் தயோழ்த்தி வெணங்கி] மகயோரயோணி!
அவெமர அடியயோள் கயோண வில்மல! பயோர்த்து
வெருகியறேன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: யதடி வெந்து எனக்குச் ஜசயோல்!
உடயன ஜசயோல்! யபயோ விமரவில். [ஐரிஸ ஓடிச்
ஜசல்கிறேயோள்] ஆண்டனக்கு யமயோகமுண்டு,
யபயோகமுண்டு! யரயோமின மீது தயோகமுண்டு!
ஏதயோவெது தகவெல் வெந்ததயோ யரயோமிலிருந்து?
எனமன யதடி எகிப்துக்கு வெந்து எனனடம்
கண்ணயோம்மூச்சு விமளயயோடுகிறேயோர்! எங்யக
ஆண்டன! எயனயோபரஸ! யபயோ நீ ஒரு பக்கம்!
யதடிப் பிடித்து வெயோ, ஆண்டனமய!
அஜலக்ஸயோஸ: ஈயதயோ எமது சீமயோன வெருகிறேயோர்.
உங்கமள யநயோக்கித்தயோன வெருகிறேயோர். [ஆண்டன,
ஒரு தூதுவென பினவெர நுமழகிறேயோன]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யவெகமயோக] நம்மம ஆண்டன
பயோர்க்கக் கூடயோது; வெயோருங்கள் யபயோயவெயோம்.
[கிளியயயோபயோத்ரயோ, அஜலக்ஸயோஸ, ஐரிஸ,
சயோர்மியயோன, யஜெயோதிடர் அமனவெரும் விமரவெயோக
ஜவெளியயறுகிறேயோர்]
ஆண்டன: [உணர்ச்சியயயோடு, கவெமலயுடன]
எனன ஆனது என மமனவிக்கு? விபரமயோகச்
ஜசயோல்! புல்வியயோ எப்படிச் ஜசத்தயோள்? எங்யக
ஜசத்தயோள்?
தூதுவென: உங்கள் மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்துக்கு வெந்தயோர் முதலில்!
ஆண்டன: என சயகயோதரன லூஸியமஸ
எதிர்த்துத்தயோயன!
தூதுவென: ஆமயோம் பிரபு. ஆனயோல் பிறேகு
அவெர்களுடன யசர்ந்து ஜகயோண்டு புல்வியயோ

அக்யடவியமஸத் தயோக்க முமனந்தயோர்.
முத்தளபதிகளில் மூர்க்கரயோன அக்யடவியஸின
யரயோமயோனயப் பமட முனபயோக யயோரும் நிற்க
முடியுமயோ?
ஆண்டன: எனன யகயோர விமளவுகள் நிகழ்ந்தன
ஜவெனறு ஜசயோல்? புல்வியயோவுக்கு எனன ஆனது
எனறு முதலில் ஜசயோல்? அக்யடவியஸ
வெல்லமமமயப் பற்றி யயோர் யகட்டயோர்?
தூதுவென: ஜசயோல்லத் துணிவில்மல எனக்கு.
எப்படிச் ஜசயோல்யவென பிரபு? உங்கள் மமனவிக்கு
எனன ஆனது எனறு முழுவெதும் ஜதரிய வில்மல
பிரபு!
ஆண்டன: யயோரங்யக வெருகிறேயோர்? சரி நீ
யரயோமுக்குப் யபயோய் என வீட்டில் நயோன
ஜசயோனனதயோகச் ஜசயோல்! எகிப்தில் நலமயோக

உள்யளன எனறு ஜசயோல்! கிளியயயோபயோத்ரயோ
மயோளிமகயில் விருந்தினன ஆக இருப்பதயோகச்
ஜசயோல். எனக்கு எல்லயோ வெசதிகளும் உள்ளதயோகச்
ஜசயோல்!

முதல் தூதுவென: அப்படியய ஜசய்கியறேன பிரபு.

[முதல் தூதுவென யபயோகிறேயோன. இரண்டயோம்
தூதுவென வெருகிறேயோன]
இரண்டயோம் தூதுவென: [அழுதுஜகயோண்யட] பிரபு!
பிரபு! உங்கள் மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்தில் இறேந்து யபயோனயோர்.
ஆண்டன: யகள்விப்பட்யடன. எங்யக
இறேந்தயோள்? எப்படி இறேந்தயோள்? அமத நயோன
ஜதரிந்து ஜகயோள்ள யவெண்டும். விபரமயோகச் ஜசயோல்!
தூதுவென: ஸிசியயோன எனனும் இடத்தில் இறேந்து
யபயோனயோர், பிரபு. யபயோர்க்களத்தில் கடும் யநயோய்
தயோக்கியது. வெந்த யநயோயிக்கு மருந்து எடுத்துக்
ஜகயோள்ள மறுத்தயோர் எனறு ஜதரிகிறேது. சயோகும்
யபயோது உங்கள் நிமனவில் புலம்பினயோர்.
உங்கமளத் யதடினயோர்! உங்கமளக் கயோண

விரும்பினயோர்! ஆண்டன எங்யக? ஆண்டன
எங்யக எனறு அலறினயோர்.
ஆண்டன: [மிக்க வெருத்தமுடன]
யபயோய்விட்டயோயயோ புல்வியயோ? உனமனத் தனத்துப்
யபயோகவிட்யடன! நயோனப்யபயோது தனத்துப்
யபயோய்விட்யடன! புல்வியயோவின மரணத்துக்குப்
பயோதிக் கயோரணம் நயோன! என அரசியல்
வெயோழ்க்மகயில் முழுப் பங்கு எடுத்தயோள். அவெள்
அடுப்பமறேயில் குழல் ஊதும் மயோதில்மல! ஈட்டி
எடுத்துப் யபயோரிடுபவெளும் இல்மல! யபயோர்த்
தளபதிகள் அருகிலிருந்து உதவி புரியும் மந்திரி
அவெள்! அவெள் இப்யபயோதில்மல. உயிருடன
உள்ள யபயோது அவெள் மீது எனக்கு ஜவெறுப்பு
மிகுதி. ஜசத்த பிறேகு அவெள் மீது பரிவு பயோசம்
ஏற்படுகிறேது. கள்ளி கிளியயயோபயோத்ரயோ யமல்
ஜகயோண்ட யமயோகத்தில் புல்வியயோமவெ மறேந்யதன.

அவெள் மன யநயோயிக்கும், நிஜெ யநயோயிக்கும்
கயோரணம் நயோனதயோன. புல்வியயோ! மனனப்பயோயயோ நீ?
அவெள் அருகிலிருந்து அவெமள யநயோயிலிருந்து
கயோப்பயோற்றி இருக்கலயோம் … ஆனயோல் கட்டழகி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ எப்படி மறேப்பது?
யமயோகினமய எப்படித் துறேப்பது? புல்வியயோமவெ
மறேக்க மவெத்தவெள் இந்தக் கள்ளி! இவெமள
விட்டுவிட்டு யரயோமயோ புரிக்கு நயோன மீள
யவெண்டும்.
*********************

அங்கம் -6 கயோட்சி -4

எங்யக ஆண்டன? எவெருடன உள்ளயோர்?
எனன ஜசய்கிறேயோர்? எனமனக் கூறேயோய்
உனமன அனுப்பிய ஜதனறு! ஆண்டன
யசயோகமயோ யிருந்தயோல், ஜசயோல்வெயோய் அவெரிடம்,
ஆடிப் பயோடி உள்யளன எனறு! அவெர்
பூரித்தி ருந்தயோல் யநயோயில் துடிப்பதயோய்க்
கூறிடு! யபயோய்வெயோ சீக்கிரம் ! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

கண்ணியப் பிரபு! ஒரு வெயோர்த்மத புகல்யவென!
பிரியத்தயோன யவெண்டும் நீங்களும் நயோனும்!
அது மட்டு மில்மல!
யநசிப்ப துண்மம நீங்களும், நயோனும் !
அது மட்டு மில்மல!
நிச்சயம் அறிவீர் நீவீர்! ஜசயோல்கியறேன,
மறேக்கும் என நிமனவு, எனமனத்
துறேக்கும் ஆண்டன யபயோனறேது! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
எனமன மறேந்து ஆண்டன ஒதுங்கினயோல்
முனனம் பீடிக்கும் மனயநயோய் எனமன!
மினனலயோய் நீங்கிப் ஜபயோங்கும் உடல்நலம்,
அனபுக் கயோதமல ஆண்டன கயோட்டினயோல்! …

(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
முகத்மதத் திருப்பி அழுவெயோய் அப்புறேம்
மமனவிக் கயோக நீ ஆண்டன !
எனனடம் விமடஜபற்று ஏகுவெயோய், இப்புறேம்
எகிப்துக்குக் கண்ணீர் விடுவெதயோய்க் கூறி ! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்

ஒருவெர்
மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:

யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்
தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
•பியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன

ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்
தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)
அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

கிளியயயோபயோத்ரயோ

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: •பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி •புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண

வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள்.
யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டியயோ,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமக. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடிகள்,
ஆண்டன, ஆண்டனயின, பயோதுகயோவெலர்,
பமடயயோட்கள்
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மயோளிமகயில் யரயோமயோனய பமடயினர்
ஆண்டனமயப் பற்றிப் யபசிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப்
யபயோய் மரணம் அமடந்த மமனவி புல்வியயோமவெ

எண்ணிக் கலங்கிய வெண்ணம் ஆண்டன
யரயோமயோபுரிக்கு மீள யவெண்டும் எனறு அமல
யமயோதிய நிமலயில் இருக்கிறேயோன. அப்யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஐரிஸ, சயோர்மியயோன,
அஜலக்ஸயோஸ சகயோக்கயளயோடு வெருகிறேயோள்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரமுடன] அஜலக்ஸயோஸ!
சயோர்மியயோன! எங்யக ஆண்டன? யயோயரயோ
டிருக்கிறேயோர்? யதடிப் பயோருங்கள். எகிப்தில்
நடமயோடிக் ஜகயோண்டு என கண்களில் படயோமல்
எனன ஜசய்கிறேயோர் எனறு ஜதரிந்து வெயோருங்கள்.
எனமன விட்டுப் யபயோக அவெமரக் கவெர்ச்சி
ஜசய்வெது எது?
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி! நயோமலந்து நயோட்களயோக
நயோனும் ஆண்டனமயப் பயோர்க்க வில்மல.
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! அவெரது மமனவி
புல்வியயோமவெ நிமனத்துப் புலம்பிக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன] உயியரயோடு
கிளியயயோபயோத்ரயோ உள்ள யபயோது, ஜசத்துப் யபயோன
புல்வியயோமவெ நிமனத்தயோ புலம்பிக்

ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்? அவெமளத் தனயயோகப்
யபயோர்க்களத்தில் விட்டு வெந்த ஆண்டனக்கு,
அவெள் மீது எப்படி அனுதயோபம் வெந்தது?
அஜலக்ஸயோஸ: அவெள் தனயய யநயோயில்
சயோகட்டும் எனறு ஆண்டனதயோன கயோத்திருந்தயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அப்படி எனறேயோல் அவெள்
ஜசத்துவிட்டயோள் எனறு ஆண்டன
ஆனந்தமயோகத்தயோன இருப்பயோர்! யபயோய்ப் பயோர்த்து
வெயோ அஜலக்ஸயோஸ! அவெர் ஆனந்தமயோக இருந்தயோல்,
கிளியயயோபயோத்ரயோ திடீஜரயோன யநயோயயோல் தயோக்கப்
பட்டுப் படுக்மகயில் கிடக்கிறேயோள் எனறு ஜசயோல்.
சயோர்மியயோன: அப்படி யில்மல மகயோரயோணி!
அஜலக்ஸயோஸ ஜசயோல்வெது தவெறு. ஆண்டன மனக்
கவெமலயில் வெயோடுகிறேயோர் எனபது நயோனறிந்த
உண்மம.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆர்வெயமயோடு] அப்படியயோ?
யபயோய்ப் பயோர்த்து வெயோ, சயோர்மியயோன! ஆண்டன
மனக் கவெமலயில் இருந்தயோல், கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆடிப் பயோடி ஆனந்தமயோய் இருக்கிறேயோள் எனறு
ஜசயோல்.
ஐரிஸ: மகயோரயோணி, நீங்கள் ஆண்டன பிரபுமவெ
யநசிப்பது யபயோல், உங்கள் மீது அவெர் தீரயோக்
கயோதல் ஜகயோள்ளும்படிச் ஜசய்ய யவெண்டும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எப்படிச் ஜசய்வெது ஜசயோல் ஐரிஸ.
நயோன எனன ஜசய்யயோமல் தவெறுகியறேன?
ஐரிஸ: அவெர் யகட்பமத எல்லயோம் அளித்து
விடுங்கள். எமதயும் குறுக்கிட்டு மயோட்யடன
எனறு எதிர்க்கயோதீர்கள்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: முட்டயோமளப் யபயோல்
யபசுகிறேயோய் ஐரிஸ! அவெமர இழக்கும்
முமறேகமளச் ஜசயோல்லிக் ஜகயோடுக்கிறேயோய்.
ஐரிஸ: கவெர்ச்சியயோகப் யபசுங்கள், கனவெயோகப்
யபசுங்கள், கயோரமயோய்ப் யபசினயோல் பயோரயோமல்
யபயோவெயோர். அயதயோ அங்யக, ஆண்டன யகயோமயோன
வெருகிறேயோர். [ஆண்டன யசயோகமயோய் நுமழகிறேயோர்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [தமலயில் மகமவெத்து
ஆண்டனமயப் பயோர்க்கயோது] எனக்குத் தமலவெலி!
மனவெலி! உடல் வெலி! ஐரிஸ! மதுபயோனம்
ஜகயோண்டுவெயோ! மருந்மதக் ஜகயோண்டுவெயோ!
அஜலக்ஸயோஸ, நீ யபயோய் மருத்துவெமர அமழத்து
வெயோ! வெரும் யபயோது யஜெயோதிடமரக் கண்டு
எனமனப் பயோர்க்க வெரச் ஜசயோல். ஏன எனமன

யநயோய் தயோக்குது எனறு யகட்க யவெண்டும். [ஐரிஸ,
அஜலக்ஸயோஸ ஜவெளியயறுகிறேயோர்கள்]
ஆண்டன: [வெருத்தமுடன] அனயப!
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எனன ஜசய்கிறேது உடம்புக்கு?
ஜசயோல்லி விடக் கூடயோதயோ எனக்கு? நயோனங்யக
வெந்திருப்பது உனக்கயோக! யரயோமம விட்டு
வெந்திருப்பது உனக்கயோக! நயோட்மட ஆளயோது
நயோனங்கு வெந்திருப்பது உனக்கயோக! வீட்மட,
மமனவிமய விட்டு வெந்திருப்பது உனக்கயோக!
[ஐரிஸ மதுக் கிண்ணமுடன மருந்மதக் ஜகயோண்டு
வெந்து கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குத் தருகிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஐரிஸ! பிடித்துக் ஜகயோள்
எனமன! தமல சுற்றுகிறேது. [ஆண்டன ஓடி
வெந்து கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பிடித்துக்
ஜகயோள்கிறேயோன]

ஆண்டன: நயோன உனனருகில் இருக்கியறேன,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உன தமல சுற்றேயோமல் நயோன
பிடித்துக் ஜகயோள்கியறேன. [கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
ஜமதுவெயோக ஜமத்மதயில் படுக்க மவெக்கிறேயோன]
ஐரிஸ! மருந்மத எனனடம் ஜகயோடு! எனக்கும்
மது பயோனம் ஜகயோண்டு வெயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஐரிஸ! மருந்மத என மகயில்
ஜகயோடு. தன யவெமளயில் மும்முரமயோய் உள்ளவெர்
எனக்கு உதவி ஜசய்ய யவெண்டயோம்! பயோரயோ
முகமயோய்க் கயோணயோமல் யபயோனவெர் பரிவு எனக்கு
யவெண்டயோம். [ஆண்டனமயப் பயோர்த்து]
புல்வியயோவின ஈமக் கிரிமயக்குப் யபயோக
வில்மலயயோ?
ஆண்டன: யபயோவெதயோ, கூடயோதயோ எனறு
அமலயமயோதும் என இதயம்! யபயோக நிமனத்துப்
படகில் ஏறி நயோன அமர்ந்யதன! உன நிமனவு

வெந்தது! கீயழ இறேங்கி வெந்து விட்யடன! கவெலப்
படயோயத கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமன விட்டு
ஒருயபயோதும் நீங்க மயோட்யடன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நீங்கள் ஜசயோல்வெது உண்மமயயோ?
உங்கள் புல்வியயோமவெ விட முக்கியமயோனவெளயோ
நயோன? முமறேப்படி உங்கமள மணந்தவெள் அவெள்!
எனக்ஜகனன பிடியுள்ளது? உங்கமள
உரிமமயயோக பிமணத்துக் ஜகயோள்ள எனனடம்
எனன உள்ளது? நீங்கள் நிமனத்தயோல் வெருவீர்;
நிமனத்தயோல் யபயோவீர்! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
அரண்மமன யரயோமயோனயரின சத்திரமயோகி
விட்டது! சயோவெடியயோகி விட்டது!
ஆண்டன: கண்யண, கிளியயயோபயோத்ரயோ! அப்படிச்
ஜசயோல்லயோயத! ஆண்டனக்கு யரயோமயோபுரிதயோன ஒரு
சத்திரமயோகி விட்டது. அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
ஜசயோந்த பூமியயோகி விட்டது!

கிளிய

கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்த் எப்படி உங்களுக்குச்
ஜசயோந்த பூமியயோனது! ஜசத்துப் யபயோன சீஸரின
மமனவி எனறுதயோன எல்லயோரும் எனமன
நிமனக்கிறேயோர்கள். எப்யபயோது நீங்கள் எனமனச்
ஜசயோந்த மயோக்கப் யபயோகிறீர்?
ஆண்டன: [வெருத்தமுடன] புல்வியயோ ஜசத்து
அவெள் ஆத்மயோ யபயோய் விட்டயோலும், அது
எனமனச் சுற்றிக் ஜகயோண்டுள்ளது இப்யபயோது!
அவெள் யபயோய்விட்டயோலும் அவெளது நிழல்
எனமனப் பினபற்றி வெருகிறேது. அந்த மனக்
கனவுகள் எனமன விட்டு அகல யவெண்டும்.
உனமன நயோன ஏற்றுக் ஜகயோள்ளும் யபயோது,
எனமனம் உனமனத்தயோன முற்றுமகயிட
யவெண்டும். புல்வியயோவின ஆவி எனமனச் சுற்றி
வெரும்யபயோது, நயோன எப்படி உனமனப் பற்றிக்
ஜகயோள்வெது?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரமயோக] ஆண்டன!
யரயோமுக்குப் யபயோங்கள்! புல்வியயோ புமதக்கப்
பட்ட பூமியில் உங்கள் கண்ணீமரக்
ஜகயோட்டுங்கள்! எகிப்தில் உங்கள் கண்ணீர்
ஒருதுளி சிந்தக் கூடயோது! உங்கள் உடல் எகிப்தில்
இருந்தயோலும் உள்ளம் யரயோமில்தயோன உலவிக்
ஜகயோண்டு வெருகிறேது! புல்வியயோவுக்கு புனதக்
கண்ணீரும், கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு முதமலக்
கண்ணீரும் விட யவெண்டயோம். அப்புறேம் திரும்பி
அவெளுக்கயோக அழுவீர் ஆண்டன! இப்புறேம்
எனனடம் விமடஜபற்று ஏகுவீர், கண்ணீமர
எகிப்துக்கு விடுவெதயோய்க் கூறி!
ஆண்டன: [யகயோபமயோக] கிளியயயோபயோத்ரயோ! என
குருதிமயக் ஜகயோதிக்க மவெக்கிறேயோய்! யபயோதும்
நிறுத்து உன புலம்பமல!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கனவுடன] ஆண்டன! ஒரு
வெயோர்த்மத ஜசயோல்கியறேன! நீங்களும் நயோனும் பிரிய
யவெண்டும்! அது மட்டு மில்மல! நீங்களும்
நயோனும் ஒருவெமர ஒருவெர் யநசித்யதயோம். அது
யபயோகட்டும்! உங்கமளப் யபயோல் எனக்கும் மறேதி
வெரட்டும்! நிம்மதியயோக மறேந்து நயோன தனயயோகக்
கிடக்கலயோம். நீங்கள் எனனருகில் இருந்தயோலும்,
நயோன தனமமயில்தயோன யநயோகியறேன. உங்கள்
அரசயோங்கப் பணிகள் உங்கமள அமழக்கினறேன!
எனது கனவு ஜமயோழிகமளக் கயோதில் யபயோட்டுக்
ஜகயோள்ள யவெண்டயோம். யபயோங்கள்! ஜவெற்றி
உங்களுக்குத்தயோன! யதயோல்வி எனக்குத்தயோன!
பிரிவு எனக்குத்தயோன! யவெதமன எனக்குத்தயோன!
ஆண்டன: சரி யபயோகியறேன, கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யபயோனதும் வெந்து விடுகியறேன! கண யநரப் பிரிவு!
கண யநரப் பிமணப்பு! பிமணப்பும், பிரிவும்

மயோறி மயோறி வெரும் பகலிரவு யபயோல! கண்ணிமமப்
ஜபயோழுதில் யசர்கியறேயோம்! கண்ணிமமப்
ஜபயோழுதில் பிரிகியறேயோம்! பிமணப்பு பிரிவுக்கு
வெழி யிடுகிறேது! பிரிவு பிமணப்புக்கு
முயல்கிறேது! பிமணப்பும், பிரிவும் ஒரு
நயோணயத்தின இரண்டு முகங்கள்! ஒருமுக
நயோணயத்மத எங்கயோவெது கண்டிருக்கிறேயோயயோ?
யபயோய் வெருகியறேன, கிளியயயோபயோத்ரயோ!
[ஆண்டன ஜவெளியயறுகிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோ
கண்ணீருடன ஆண்டன யபயோகும் திமசமய
யநயோக்குகிறேயோள்]
*********************

அங்கம் -6 கயோட்சி -5
தூக்க பயோனத்மதக் ஜகயோடுத்திடு!
கயோலப் ஜபரு இமடஜவெளி கடந்திட!
எமனவிட் யடகினயோர் எனனனய ஆண்டன! …
கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
எங்குள்ளயோர் ஆண்டன? நிற்கிறேயோரயோ? குந்தி
யுள்ளயோரயோ?
நடக்கிறேயோரயோ? அனறிக் குதிமரயமல் சவெயோரியயோ?
ஆண்டன பளுமவெச் சுமக்கும் குதிமரயய!
யயோமரச் சுமந்யதன எனும் தீர நமடயில் ஜசல்! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
எனனரும் ரயோணி அவெர் இறுதியயோய்ச் ஜசய்தது!
முத்த மிட்டயோர் இவ்வெயோசிய முத்மத இருமுமறே!
அப்பிக் ஜகயோண்டன ஜநஞ்மச அந்த ஜமயோழிகள்!
“அருமம நண்பயோ! நிமிர்ந்த ஆண்டன
எகிப்து அழகிக்குச் சிப்பிக் களஞ்சியம்
அனுப்பிய தயோக உமரத்திடு” எனபயோர்.
பிமணப்யபன அவெள் ஜபயோன ஆசனத்துடன,
பிடித்த என நயோடுகமள எல்லயோம்.
ஆசிய நயோடுகள் அமனத்தும் அவெமள
ஆமச நயோயகியயோய் அமழக்கும் எனச்ஜசயோல்! …
(அஜலக்ஸயோஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

பனத்த குருதியில் எனனறியயோப் பருவெத்தில்,
நல்லது, ஜகட்டது புரியயோத் தருணத்தில்,
தனத்து அப்பயோவி யபயோல் ஜசயோல்லியது :
ஜகயோண்டுவெயோ தயோமளயும், மமமயயும். எகிப்த்
குடியினர் அமனவெரும் அனுதினம் எழுதிக்
கடிதம் யபயோகும் ஆண்டன அவெர்க்கு! …
கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்
ஒருவெர்

மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
பிதயோதீதயோ: கியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:
யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்
தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
ஃபியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன
ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்
தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)

அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ஃபிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி ஃபுல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு

அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள். எகிப்துக்கு வெந்த
ஆண்டன தன மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய் யநயோயில்
மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன.
யரயோமயோபுரி அரண்மமனயில் தளபதி
அக்யடவியஸ எகிப்திலிருந்து ஆண்டன
யபயோரில் கலந்து ஜகயோள்ள வெரவில்மல எனறு
ஜசய்தி ஜகயோண்டுவெந்த கடிதத்மதக் மகயில்
பயோர்த்துக் ஜகயோண்டு ஆத்திரயமயோடு உள்ளயோர்.
ஜகயோல்லப்பட்ட பயோம்ப்பியின மகன ஜஸக்டஸ

பயோம்ப்பி தனது பமடகளுடன யரயோமமக்
மகப்பற்றே வெந்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோன.
அக்யடவியஸ: பயோர் ஜலப்பிடஸ! ஆண்டன
வெரவில்மல! எகிப்தில் கட்டயோய யவெமல
யிருப்பதயோல், ஆண்டன யபயோரில் கலந்த ஜகயோள்ள
முடியயோதயோம். ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி யரயோமின
எல்மலயில் உள்ளதயோய் அறிந்யதன! ஜலப்பிடஸ!
நீ ஒருவென மட்டும் பயோம்ப்பிமய எதிர்க்க
முடியயோது! ஆண்டன முனயபயோல் பமட வீரமர
நடத்திச் ஜசல்ல யவெண்டும். ஆனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோ கவெர்ச்சி வெமலயில் மிதந்து
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர் ஆண்டன! எனன கட்டயோய
யவெமல எகிப்தில் உள்ளது ஆண்டனக்கு?
கிளியயயோபயோத்ரயோ கண்சிமிட்டும் யபயோது
முத்தமிடுவெமதத் தவிரக் கட்டயோய யவெமல யவெறு
எனன ஆண்டனக்கு?

ஜலப்பிடஸ: நமது நிதிக் களஞ்சியம் வெற்றிப்
யபயோனமத மறேந்து விட்டயோயயோ, அக்யடவியஸ!
நமது பமடயயோட்கள் பல மயோதங்கள் சம்பளம்
தரப்படயோமல் முணங்குவெது உன கயோதில் யகட்க
வில்மலயயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ ஆமச

ரயோணியயோக மவெத்துக் ஜகயோண்டயோல்தயோயன ஜபயோன
நயோணயங்கமள ஆண்டன கறேந்து ஜகயோண்டு
வெரலயோம். எனனயோற்றேல் மீது அவெருக்கு உறுதி
உள்ளது. அதனயோல்தயோன அவெர் வெரவில்மல! நயோன
உள்ள யபயோது நீயயன கலங்க யவெண்டும்?
அக்யடவியஸ: சீஸருக்குப் பிறேகு யரயோமயோபுரியின
பரயோக்கிரமத் தளபதியயோய், ஆண்டன தனத்து
நிற்கிறேயோர். அவெரிடம் நயோம் குற்றேம் கயோணக்
கூடயோது! ஆனயோல் மயோவீரர் ஆண்டன யில்லயோமயல
நயோன பயோம்ப்பியின பமடகமள நசுக்க முடியும்.
எனக்கு நம்பிக்மக உள்ளது!
அக்யடவியஸ: உன நம்பிக்மக மட்டும் யபயோதயோது
ஜலப்பிடஸ! நமது யரயோமயோனயப் பமடகள்
சயோதயோரண மனதர். அவெமரப் புலிகளயோகப் பயோய
மவெக்க ஒரு தளபதியயோல் முடியும்! அயத
புலிகமளப் பூமனகளயோகவும் ஒரு தளபதி

ஆக்கிவிட முடியும். ஆண்டன சயோதயோரணப் பமட
வீரமர ஆயவெசப் புலிகளயோக ஆக்க வெல்லவெர்!
நமது ஜபயோறுப்பில் விட்டுவிட்டு ஆண்டன
கிளியயயோபயோத்ரயோ மடியில் படுத்துக் கிடப்பது
எனக்கு யவெதமன தருகிறேது. பயோம்ப்பிமய
நயோமிருவெரும் யதயோற்கடித்தயோல் அவெர் தன
முதுகில்தயோன தட்டிக் ஜகயோள்வெயோர். மயோறேயோக
நயோமிருவெரும் யதயோற்றுப் யபயோனயோல், உனமனயும்
எனமனயும் திட்டி ஊஜரங்கும் முரசடிப்பயோர்!
ஜலப்பிடஸ: ஈயதயோ யபயோர் முமனயிலிருந்து
நமக்கு முதல் தகவெல் வெருகிறேது.
[அப்யபயோது ஒரு பமடத் தூதுவென வெருகிறேயோன]

முதல் தூதுவென: மயோண்புமிகு தளபதி அவெர்கயள!
ஒவ்ஜவெயோரு மணிக்கும் தகவெல் வெருமின
உங்களுக்கு. ஜவெளி நயோட்டுப் யபயோர்க்களம் எப்படி
உள்ள ஜதனறு ஜசயோல்லவெயோ? பயோம்ப்பியின கடற்
பமடப்பலம் வெல்லமம உள்ளது. அக்யடவியஸ
தீரருக்கு அஞ்சியவெர் அமனவெரும் பயோம்ப்பியின
பக்கம் யபயோய்ச் யசர்ந்திருக்கிறேயோர். அவெரது ஒற்றேர்

அவெருக்குத் தவெறேயோன தகவெமலக் ஜகயோடுக்க வெழி
ஜசய்யதயோம் நயோங்கள்!
அக்யடவியஸ: ஜமச்சியனன உனமன! தப்பயோன
தகவெல் ஜகயோடுங்கள்! தவெறேயோன பயோமதமயக்
கயோட்டுங்கள்! மயோட்டிக் ஜகயோண்டதும் அவெமரச்
சுற்றித் தயோக்கி ஈட்டியயோல் குத்துங்கள்!
[முதல் தூதுவென யபயோகிறேயோன. அடுத்த தூதுவென
நுமழகிறேயோன]
இரண்டயோம் தூதுவென: மயோஜபரும் கடற்
ஜகயோள்மளக்கயோரர் பலமரப் பயோம்ப்பி
பமடவீரரயோய்ச் யசர்த்திருக்கிறேயோர். அந்த பயங்கர
வெயோதிகள் பரிவுள்ள மனதர் அல்லர். வென
விலங்குகள்! நயோம் மிகக் கவெனமயோகப் யபயோரிட
யவெண்டும்.

அக்யடவியஸ: முனயப அறிவித்ததற்கு நனறி.
யபயோய் வெயோ [தூதுவென யபயோகிறேயோன] ஜலப்பிடஸ!
புதிதயோகப் பயிற்சி ஜபற்றே அந்த வெயோலிப
பமடகமள அனுப்பி மவெ! வெயோலிபர் ஜநஞ்சம்
மவெரம் யபயோனறேது. கடற் ஜகயோள்மளக்கயோரர்
ஓய்ஜவெடுக்கும் யநரம் பயோர்த்துக் கப்பலுக்குள்
அவெர் நுமழய யவெண்டும். திடீஜரனத் தயோக்கி
அவெருக்கு மரண அதிர்ச்சி ஜகயோடுக்க யவெண்டும்.
ஆண்டன யிருந்தயோல் அவெரது ஆயலயோசமன
பயனபடும். அவெர் கடற்யபயோர் புரியும் யநரத்தில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவுடன குளத்தில் நீரயோடிக்
ஜகயோண்டிருப்பயோர்.
ஜலப்பிடஸ: ஆண்டனயயோல் நமக்கும்
அவெமயோனம்!, அவெருக்கும் அவெமயோனம்! தனமயோன
மினறி அடிமமயயோய்ப் ஜபண்மயோனன கயோமல
வெருடிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்! ஆண்டன

கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு அடிமமயயோ? அல்லது
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆண்டனக்கு அடிமமயயோ? ..
நயோன கவெமலப் படவில்மல. நமது பமடகள்
கூடட்டும்! நமது கலப்பு யயயோசமனகள்
யசரட்டும்! நயோம் எதிர்த்து முனயனறேயோ விட்டயோல்,
பயோம்ப்பி நமது யசயோம்பலில் பலப் ஜபறுவெயோர்!
நயோமள நமது கடற்பமடமயத் திரட்டித் தயயோர்
ஜசய்கியறேன! நயோன யபயோகட்டுமயோ? விமட
ஜபறுகியறேன. [ஜவெளியயறுகிறேயோன]
அக்யடவியஸ: யபயோய்வெயோ ஜலப்பிடஸ! …
ஆண்டன! உனக்கு அழிவு கயோலம் உதய மயோகி
விட்டது. அறிமவெ அடகு மவெத்து அணங்கின
பிடியில் வீரன நீ அகப்பட்டுக் கிடக்கிறேயோய்! உன
கண்கள் கயோதலில் மூழ்கி ஒளியிழந்து குருடயோகி
விட்டன! நீ கண்மண மூடினயோல் யரயோமயோபுரி
இருட்டயோகி விடயோது! [யபயோகிறேயோன]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜநயோந்துயபயோய்] ஐரிஸ!
அந்த மயக்க பயோனத்மத எனக்கு எடுத்து வெயோ!

[ஐரிஸ யபயோகிறேயோள்] நயோன மறேக்க யவெண்டும் என
மன யவெதமனமய! நயோன தூங்க யவெண்டும், கயோல
இமடஜவெளிமயக் கடக்க! தூங்கி விழிக்கும்
யபயோது ஆண்டன என கண் முனயன நிற்க
யவெண்டும்! அதுவெமர எனக்கு உணவில்மல!
கனவில்மல! நிமனவில்மல! எதுவுமில்மல!
ஆண்டன விழிமுன நினறேயோல், கண்ணிமமகள்
தயோனயோகயவெ திறேக்கும். சயோர்மியயோன! வெயோசலில்
யபயோய் நில், வெருகிறேயோரயோ எனறு பயோர்த்துச் ஜசயோல்!
[சயோர்மியயோன யபயோகிறேயோன]. அஜலக்ஸயோஸ!
எனக்குத் ஜதரியயோமல், எனக்குச் ஜசயோல்லயோமல்
ஆண்டன யரயோமயோபுரிக்குப் யபயோய் விட்டயோரயோ
எனறு அறிந்து வெயோ! யபயோனயோல் எப்யபயோது திரும்பி
எகிப்துக்கு வெருவெயோஜரனத் ஜதரிந்து வெயோ!
[அஜலக்ஸயோஸ யபயோகிறேயோன]

[ஐரிஸ ஜகயோண்டு வெரும் தூக்க பயோனத்மத
அருந்திப் படுக்மகயில் சயோய்கிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [எழுந்து] மயோர்டியயோன!
ஆண்டன எங்யக யபயோயிருக்க முடியும் எனறு
உனனயோல் ஊகிக்க முடியுதயோ? எங்கயோவெது கயோத்துக்
ஜகயோண்டு நிற்கிறேயோரயோ? கவெமலயுடன ஜநற்றியில்
மகமவெத்து எங்கயோவெது உட்கயோர்ந் திருப்பயோரயோ?
யரயோமுக்குப் யபயோவெதயோ, யவெண்டயோமயோ ஜவெனறு
திக்குமுக்கயோடி அங்குமிங்கும் நடக்கிறேயோரயோ?
அல்லது குதிமர மீயதறிச் சவெயோரியில் அப்பயோல்
யபயோய்க் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோரயோ? அப்படியயோனல்
அவெரது பளுமவெத் தயோங்கும் அந்த குதிமர ஓர்
அதிர்ஷடக் குதிமர! எத்தமகய யகயோமயோமனச்
சுமக்கிறே ஜதனறு அக்குதிமர ஜபருமமப் பட்டுக்
ஜகயோள்ளலயோம்!

[அப்யபயோது மகயில் சிறு யபமழயயயோடு
அஜலக்ஸயோஸ நுமழகிறேயோன]
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! ஈயதயோ ஒரு பரிமச
ஆண்டன அனுப்பி யிருக்கிறேயோர்! உள்ளிருப்பது
நல்முத்து ! மூனறு முமறே முத்தமிட்டு ஆண்டன
அளித்ததயோகத் தூதர் ஜசயோல்கிறேயோர். இது ஆசிய
முத்து! ஆண்டனயின இனய அதரங்கள்
அனபுடன முத்தமிட்டு அளித்த முத்து ஈயதயோ!
[மகயில் ஜகயோடுக்கிறேயோன]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆண்டன முத்தமிட்ட
முத்ஜதனறேயோல் அதன மதிப்பு ஆயிரம் மடங்கு!
அடுத்ஜதயோரு முத்து வெந்தயோல் கயோதணியயோக
மயோட்டிக் ஜகயோள்யவென. என தமலயமணக்
கடியில் மவெத்துக் ஜகயோள்கியறேன. எனக்கினய
கனவுகள் வெரும்! அக்கனவுகளில் முத்மத

முத்தமிட்ட ஆண்டன எனமன முத்தமிட
வெருவெயோர்!
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! ஆண்டன தூதர்
மூலம் ஒரு கடிதமும் அனுப்பியுள்ளயோர்
உங்களுக்கு. ஈயதயோ கடிதம் [கடித்தமதக்
ஜகயோடுக்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கடித்மத வெயோசிக்கிறேயோள்]
“ஆசியச் சிப்பியின முத்மத உனக்கு
அனுப்பியிருக்கியறேன. அது தனத்துவெம்
பமடத்தது. ஏஜனனல் எனதினய முத்தங்கமளச்
சுமந்து ஜகயோண்டு வெருகிறேது. கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ! ஈயதயோ என மயோஜபரும் பரிசு!
நயோன மகப்பற்றிய நயோடுகமள எல்லயோம், உனது
எகிப்திய அரசுடன இமணப்யபன. கிழக்கயோசிய
நயோடுகளும் உனமனத் தம் ஆமச ரயோணியயோகப்
யபயோற்றும்!” [பூரித்து எழுகிறேயோள்] யயோரங்யக!

அஜலக்ஸயோஸ! தயோளும், மமயும் ஜகயோண்டுவெயோ!
நயோன ஆண்டனக்குக் கடிதம் எழுத யவெண்டும்.
எகிப்தில் எழுதத் ஜதரிந்த அத்தமன யபமரயும்
தினஜமயோரு முமறே எழுத மவெத்து, ஆண்டனக்குக்
கடிதம் அனுப்புயவென. முதல் கடிதம் என கடிதம்
எனனயோமசக் கயோதலருக்கு!
*********************
ஆண்டன & கிளியயயோபயோத்ரயோ
மூனறேயோம் பயோகம்

அங்கம் -7 கயோட்சி -1
அவெயளயோர் தர்க்க ரயோணி! வெயோயயோடி மயோது!
அவெமளப் பற்றிமவெ இவெற்றுள் அடங்கும்:
திட்டுவெயோள்! சிரிப்பயோள்! அழுவெயோள்!
ஜகயோதித்ஜதழும் ஆயவெசம், ஆத்திர உணர்ச்சி,
உன கவெனம் கவெரும்! யபயோற்றே விமழவெயோய்!
உண்மம யயோய்த் யதயோனறும் அமவெ உனக்கு! …..
ஆண்டன
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்:
எகிப்தின அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்:
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்தின பட்டத்தரசி
ஆண்டன: யரயோமயோபுரியின மூனறு தளபதிகளில்

ஒருவெர்
மடயயயோமீடிஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பணியயோள்
ஜஸலியூகஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணக்கயோளி
ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
பிதயோதீதயோ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின ஆயயோ
சியஸரியன: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மகன
யரயோமயோபுரியில்:

யரயோமின தளபதி: மயோர்க் ஆண்டன,
அக்யடவியஸ சீஸர்: யரயோமின இரண்டயோம்
தளபதி, ஜெஜூலியஸ சீஸரின சயகயோதரன மகன
ஜலப்பிடஸ, யரயோமின மூனறேயோம் தளபதி
எயனயோபரஸ (ஆண்டனயின பயோதுகயோவெலன),
ஜடமிட்ரியஸ: ஆண்டனயின நண்பன
·பியலயோ: ஆண்டனயின நண்பன

ஜஸக்டஸ பயோம்ப்பி (ஜகயோல்லப்பட்ட யபயோர்த்
தளபதி பயோம்ப்பியின வெயோலிப மகன)
அக்யடவியயோ (ஆண்டனயின இரண்டயோம்
மமனவி, அக்யடவியஸின சயகயோதரி)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ஃபிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி ·புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு

அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள். எகிப்துக்கு வெந்த
ஆண்டன தன மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய் யநயோயில்
மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன. இமளய
பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தனவெசமயோக்க
முயற்சிக்கிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்
மனமதப் பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு
மீளத் தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன
தங்மகமய மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டன
யரயோமுக்கு வெரத் தந்திரம் ஜசய்கிறேயோன.

++++++++++++++++++
யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டியயோ,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமக. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ, யசடிகள்,
அடிமமகள், ஐரிஸ, அஜலக்ஸயோஸ, சயோர்மியயோன.
கயோட்சி அமமப்பு: ஆண்டனமயக் கயோணயோமல்
கிளியயயோபயோத்ரயோ கவெமலயுடன அமலயமயோதிக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்.
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! ஒரு முக்கியமயோன
ஜசய்தி! ஆண்டன எகிப்திலில்மல! தளபதி
ஆண்டன யரயோமயோபுரிக்குப் யபயோயிருப்பயோதயோக
எனக்குத் தகவெல் கிமடத்துள்ளது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] எப்யபயோது
யபயோனயோர்? எதற்கயோகப் யபயோனயோர்? நமது ஒற்றேர்

பமட அறியயோமல் எப்படிப் யபயோனர்? எனனடம்
ஜசயோல்லயோமல் யபயோனயோயர!
அஜலக்ஸயோஸ: யரயோமுக்கு வெரும்படி
ஆண்டனக்கு அவெசரச் ஜசய்தி வெந்திருக்கிறேது!
பயோம்ப்பியின யபயோர்ப்பலம் அதிகஜமனறு
ஜதரிந்ததயோல் அக்யடவியஸ அவெசரத் தூதமர
அனுப்பி யுள்ளயோர். ஆண்டன யபயோகயோவிட்டயோல்,
பயோம்ப்பியின பமடயினர் யரயோமயோபுரிமயப்
பிடித்து விடுவெயோர் எனனும் பயம் உண்டயோகி
விட்டது. யபயோமர முனனனறு நடத்தி,
பயோம்ப்பிமய முறியடிக்க ஆண்டன
ஒருவெரயோல்தயோன முடியும் எனபது அக்யடவியஸ
முடிவு. அதன விமளவு ஆண்டன மமறேவு!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மன யவெதமனயுடன]
அப்படியயோனல் யரயோமில் யபயோர் நிகழப் யபயோவெது
உண்மமதயோனயோ? யபயோர்க்களத்தின முனனணியில்

நினறு யபயோரிடும் ஆண்டனக்கு ஏதயோவெது
நிகழ்ந்தயோல் எனகதி எனனவெயோகும்? சீஸர்
ஜகயோல்லப் பட்டதும் எனமனம் இப்படித்தயோன
அமலயமயோதியது. சீஸர் மயோண்ட பிறேகு எகிப்தின
ஆதரவெயோய் ஆண்டன இருப்பயோர் எனறு
ஆனந்தமயோய் இருந்யதன. சீஸர் யபயோனதும்
எனக்கு ஆண்டன உதவியயோக இருப்பயோர் எனறு
மகிழ்ச்சியயோக இருந்யதன. ஆண்டனக்கு எந்த
ஆபத்தும் வெந்தயோல் எனனயோல் தயோங்கிக் ஜகயோள்ள
முடியயோது. சீஸர் கயோலிஜசய்த எனனதயத்தில்
ஆண்டனக்கு ஓரிடம் மவெத்திருந்யதன! ஆனயோல்
அவெரது மனம் யவெறிடம் யதடிப் யபயோகிறேயத!
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! ஆண்டனக்குப்
யபயோரில் ஒனறும் நிகழயோது. அவெர் மகயோ வீரர்!
அப்படி அவெருக்கு ஏயதனும் ஆனயோல்

அக்யடவியஸ உள்ளயோர். அவெர் எகிப்தின
ஆதரவெயோளர் அல்லவெயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சினத்துடன] இல்மல!
சீஸமரயும் அப்படித்தயோன நிமனத்யதன.
அவெருமடய நண்பன புரூட்டயஸ சீஸர்
வெயிற்றில் குத்தினயோர்! அக்யடவியஸ எகிப்தின
ஆதரவெயோளி அல்லர்! எகிப்மத உரிமம நயோடயோகக்
கருதயோமல், அடிமம நயோடயோக மிதிக்க எண்ணுபவெர்
அவெர். எகிப்தின மீது அவெருக்குப் பரிவுமில்மல!
பமகயுமில்மல! ஆனயோல் சீஸமர நயோன மணந்தது
அவெரது வெயோரீசயோன அக்யடவியஸ¤க்குப் பிடிக்க
வில்மல! எனக்கும் சீஸருக்கும் ஆண் மகவு
பிறேந்ததும் அக்யடவியஸ¤க்குப் பிடிக்க
வில்மல! நயோன யரயோமயோபுரிக்குச் ஜசனறே யபயோது,
அக்யடவியஸ எனமனப் பயோர்த்த அந்த அடயோத
பயோர்மவெ என நிமனவில் பதிந்து யபயோயுள்ளது.

என மகமனப் பயோர்த்த அவெரது கழுகுப்
பயோர்மவெமய நயோன மறேக்கவில்மல.
அக்யடவியஸ ஜமய்யயோக என பமகவெர்!
அதனயோல் எகிப்துக்கும் பமகவெர்!
அக்யடவியமஸ நயோன நம்ப மயோட்யடன.
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! நீங்கள் ஜசயோல்வெதில்
ஓர் உண்மம யிருக்கிறேது. அக்யடவியஸ
ஆண்டனமய உங்களிடமிருந்து பிரிக்க வெழி
ஜசய்வெதயோகத் ஜதரிகிறேது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆர்வெயமயோடு] எமத மவெத்து
அப்படிச் ஜசயோல்கிறேயோய்? எனக்குப் புரிய வில்மல!
எகிப்தின நண்பமர எனனட மிருந்து
பிரிப்பதயோல் அவெருக்ஜகனன அனுகூலம்?

அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! ஆண்டனக்கு
மறுமணம் ஜசய்து மவெக்க அக்யடவியஸ
முற்படுவெதயோகக் யகள்விப் பட்யடன!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகயிலிருந்த மதுக்
கிண்ணத்மத வீசி எறிந்து] எனன? ஆண்டனக்கு
அடுத்யதயோர் திருமணமயோ? மமனவி புல்வியயோ

ஜசத்தினனும் பத்து நயோட்கள் கூட ஆகவில்மல!
அவெமளப் புமதத்த பூமியில் இனனும் புல் கூட
முமளக்க வில்மல! புல்வியயோவுக்கு வெடித்த
கண்ணீர் ஆண்டனக் கினனும் வெற்றி
உலரவில்மல! அதற்குள் அடுத்யதயோர்
திருமணமயோ? நம்ப முடிய வில்மல! யயோரந்த
புதுப்ஜபண்?
அஜலக்ஸயோஸ: அவெள் ஜபயர் அக்யடவியயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்தில் அலறி] யயோரந்த
சிறுக்கி? அவெளுக்கு ஆண்டன யமல் கயோதலயோ?
அல்லது ஆண்டனக்கு அவெள் மீது யமயோகமயோ?
புல்வியயோ யபயோனதும் புதுப் ஜபண் மீது கண்
விழுந்து விட்டதயோ?
அஜலக்ஸயோஸ: அக்யடவியஸின தங்மக அவெள்!
அக்யடவியயோ ஓர் அழகியயோம்! பதினயோறு வெயதயோம்!

பயோர்த்தவெர் மயங்கிப் யபயோகும் பயோமவெயயோம்!
ஆண்டனக்கு அவெள் மீது ஆமசயயோம்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரயமயோடு] அப்படி
நிச்சயம் இருக்க முடியயோது. அக்யடவியயஸ
ஆண்டனக்கு வெயதில் சிறியவெர்! அவெருமடய
தங்மக எப்படி யிருப்பயோள்? ஆண்டனக்கு
அருமம மகமளப் யபயோலிருப்பயோள்!
மமனவியயோக உடம்பு இருக்கயோது. அந்த
சிறுக்கிமய மணந்து ஜகயோள்ள ஆண்டன
சம்மதம் தந்து விட்டயோரயோ?
அஜலக்ஸயோஸ: [மிக்க பயமுடன] மகயோரயோணி!
நயோஜனயோரு தூதுவென. என யமல் யகயோபப்
படயோதீர்கள்! எப்படிச் ஜசயோல்வெது எனறு
தயங்கியனன. ஆண்டன ஒப்புக்ஜகயோண்டு
விட்டயோர் எனறு அறிந்யதன, மகயோரயோணி!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்களில் யகயோபக்கனல்
பறேக்க] எனமன வெஞ்சித்து அவெமள மணக்க
ஆண்டன சம்மதித்து விட்டயோரயோ? எனமன யநயோக
மவெக்க ஆண்டன ஜசய்வெதயோக நயோன
உணர்கியறேன! யரயோமயோனயர் அமனவெரும்
வெஞ்சகர், சீஸமரத் தவிர! அஜலக்ஸயோஸ! உடயன
நமது ஒற்றேமன யரயோமயோபுரிக்கு அனுப்பு! அங்யக
எனன நடக்கிறே ஜதனறு நயோன அறிய யவெண்டும்.
ஒருத்தன அல்ல ஒனபது யபமர அனுப்பு.
அனுதினமும் எனக்குச் ஜசய்தி கிமடக்க
யவெண்டும். யபயோ அஜலக்ஸயோஸ யபயோ!
[அஜலக்ஸயோஸ யபயோகிறேயோன. முகத்மதத் திருப்பிக்
ஜகயோண்டு அழுகிறேயோள்] ஐரிஸ! மதுபயோனம்
ஜகயோண்டுவெயோ! [மதுபயோனத்மதக் கிண்ணத்தில்
ஊற்றித் தருகிறேயோள்] ஐரிஸ! இப்யபயோது யரயோமில்
எனன நடக்கும்? எப்படி இருப்பயோள் அந்தக்
குமரி அக்யடவியயோ? எனமன விட

அழகயோனவெளயோ? எனமன விட அறிவெயோனவெளயோ?
எனமன விட உயரமயோக இருப்பயோளயோ? அல்லது
குட்மடயயோக இருப்பயோளயோ? எனமனப் யபயோல்
ஜவெள்மளயயோக இருப்பயோளயோ?

ஐரிஸ: மகயோரயோணி! பதினயோறு வெயதுப் யபமத
எப்படி யிருப்பயோள்? பிரபு ஆண்டனக்கு

அவெமளப் யபயோல் மூனறு மடங்கு வெயது!
மகளும், தந்மதயும் மணயமமடயில் அமர்ந்தயோல்
எப்படி யிருக்கும்? பயோர்க்கச் சகிக்கயோது!
பல்லயோங்குழி விமளயயோடும் பயோமவெமயப்
மபத்தியகயோரர் தளபதிக்கு மணமுடிக்கிறேயோர்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஐரிஸ! ஆண்டன திருமணத்மத
நிறுத்த யவெண்டுயம, எப்படிச் ஜசய்வெது?
ஐரிஸ: மகயோரயோணி! திருமணத்மதத் தடுக்க
முடியயோது! ஆனயோல் ஆண்டனயின புதுப்
ஜபண்மணப் பிரித்து விடலயோம். அமதச்
ஜசய்வெது எளிது! கவெமலப் படயோதீர்கள்,
மகயோரயோணி! நயோன ஏற்பயோடு ஜசய்கியறேன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [தனக்குள் ஜமதுவெயோக] வெரட்டும்
ஆண்டன! அவெமர மயக்க யவெண்டும் மதுமவெக்
ஜகயோடுத்து! அவெமர மணக்க யவெண்டும் நயோன

மணயோளனயோக! அக்யடவியயோ ஆண்டனயின
மமனவியயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோ உள்ளவெமர அது
நிகழயோது! யரயோமுக்கு ஆண்டன மீளயோதபடிச்
ஜசய்வெது என கடமம! பயோர்க்கியறேன, யயோர்
ஜபரியவெள் எனறு? வெயோலிபக் குமரி
கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோ? அல்லது இளங்குமரி
அக்யடவியயோ? [ஆங்கயோரமயோக] அக்யடவியயோ
ஆண்டனயின மமனவியயோக எகிப்த் மண்ணில்
கயோல் மவெத்தயோல், தடம்பட்ட தளஜமல்லயோம்
நயோகப் பயோம்புகமள நடமயோட விடுயவென! அவெமள
நயோன உயியரயோட வெயோழ விடமயோட்யடன! ஆண்டன
எனக்குச் ஜசயோந்தம்! அவெமர யவெஜறேந்த மயோதும்
என முனபயோக முத்தமிடப் ஜபயோறுக்க மயோட்யடன!
*********************

அங்கம் -7 கயோட்சி -2
ஜசம்மமப் யபயோர் கடற்பமட என மகப்பலம்!
எம்மம யரயோமயோபுரி மிகயவெ யநசிக்கும்!
எனது பரயோக்கிரமம் ஜபருகும்! யஜெயோதிட
முனனறிப்பு ஜமய்யயோகும்! எனனயோமச
நிமறேயவெறும்!
ஜவெளிப்புறே விருந்தில் எகிப்தி லிருப்பயோர்
ஆண்டன!
யபயோர் புரிய யரயோமயோ புரிக்குப் யபயோகயோர்.

இமளய பயோம்ப்பி
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

அக்யடவியஸ, ஜலப்பிடஸ எகிப்தி லிருப்பயோர்,
ஆண்டன எங்குளயோர் எனத் யதடிக் ஜகயோண்டு !
மமயல் யமயோகின கிளியயயோ பயோத்ரயோவின
மந்திரக் கவெர்ச்சியில் மயங்கிக் கிடப்பயோர்! …
இமளய பயோம்ப்பி
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ·பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி ·புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு

அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள். எகிப்துக்கு வெந்த
ஆண்டன தன மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய் யநயோயில்
மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன. இமளய
பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தனவெசமயோக்க
முயற்சிக்கிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்
மனமதப் பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு
மீளத் தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன
தங்மகமய மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டன
யரயோமுக்கு வெரத் தந்திரம் ஜசய்கிறேயோன.

யநரம், இடம்: ஸிசிலித் தீவின ஜமஸஸினயோ
முமனயில் இமளய பயோம்பியின யபயோர்க்
கூடயோரம்.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: யபயோர்த் தளபதி பயோம்ப்பி,
பமட வீரர்கள் ஜமனயோஸ, ஜமனகியரட்ஸ

கயோட்சி அமமப்பு: பயோம்ப்பி, யமனயோஸ,
ஜமனகியரடஸ யபயோருமடயில் உள்ளயோர்கள்.
யபயோர்முகயோமில் யபயோர் ஜசய்யும் முமறேகள்,
பயோமதகள் ஆரயோயப் படுகினறேன.
இமளய பயோம்ப்பி: ஜதய்வெங்கள் நியயோயமயோக
நடந்தயோல், நியயோயவெயோதிகளுக்கு ஜவெற்றிமயத்
தரயவெண்டும். ஜதய்வெங்கள் எப்யபயோதும்
நியயோயமற்றே அயயயோக்கியருக்குத்தயோன உதவி
ஜசய்கினறேன! என தந்மதக்கும் அப்படித்தயோன
ஆனது. எல்லயோ ஜதய்வெங்களும் அவெமரக்
கமடசியில் மகவிட்டன! எகிப்தில் தணித்து
விடப்பட்டு அவெரது தமலமய எகிப்தியர்
துண்டயோக்கினர்! ஜெஜூலியஸ சீஸர்
அதிர்ஷடக்கயோரர். ஜசனறே விட ஜமல்லயோம்
சீஸருக்குத்தயோன ஜவெற்றி யமல் ஜவெற்றிகள்!
சீஸமர வெரயவெற்க, சீஸமர மகிழ்விக்க

தந்மதயின தமல கயோணிக்மகயயோக தரப்பட்டது!
சீஸமர எனனயோல் ஜகயோல்ல முடிய வில்மல!
அதற்குள் அவெரது ஜசனட்டர்கயள அவெமரக்
குத்திக் ஜகயோனறேயோர்! சீஸமரப் பலிவெயோங்கயோ
விட்டயோலும், நயோன சீஸரின சீடர்கமளப்
பலிவெயோங்க யவெண்டும்.
யமனயோஸ: உங்கள் ஜகயோள்மகப்படி பயோர்த்தயோல்,
ஜவெற்றி வீரர் சீஸர் பக்கம்தயோன நியயோயம்
இருந்ததயோகத் ஜதரிகிறேது. உங்கள் தந்மதயின
பரம எதிரி சீஸர் அல்லவெயோ? உங்கள் தந்மதமய
விரட்டிச் ஜசனறேவெர் சீஸர் அல்லவெயோ?
பயோம்ப்பி: உண்மமதயோன! எகிப்தில் என தந்மத
தமல துண்டிப்புக்குக் கயோரணமயோனவெர் சீஸர்!
அந்த அநியயோயத் தளபதிக்கு ஜதய்வெங்கள் உதவி
ஜசய்தன! நியயோதிபதியயோன என தந்மதக்குக்
கிமடத்த பரிசு மரணம்! நமது பிரயோர்த்தமனகள்

ஜதய்வெத்தின ஜசவியில் யகட்பதில்மல.
இம்ம்முமறே நயோன முழு ஆற்றேலுடன யபயோரிடப்
யபயோகியறேன. யரயோமயோபுரிமய மீட்பதில் ஜவெற்றி
ஜபற்யறே தீருயவென! இதுதயோன தக்க தருணம்! நம்
கடற்பமட ஜபரியது! நமது கப்பல்கள்
ஏவுகமணகள் ஜகயோண்டமவெ! நயோம் ஜவெல்ல
யவெண்டுஜமனறு யரயோமயோனயர் விரும்புகிறேயோர்!
நமது பமட வீரர்கள் பமகவெர் எண்ணிக்மகமய
விட அதிகம். நல்ல யநரமிது! ஆண்டன யரயோமில்
கிமடயயோது! சுகவெயோசி எகிப்தில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின யமயோக மயக்கத்தில்
கிடக்கிறேயோர். கவெர்ச்சி மயோது கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மடியில் தமலமவெத்து மதுமவெக் குடித்துக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். தக்க தருணம் இதுயவெ!
யமனயோஸ: பயோம்ப்பி! ஆண்டன எகிப்தில்
இல்மல! அக்யடவியஸ அவெமர வெரும்படி

அமழத்திருக்கிறேயோர். யரயோமம யநயோக்கி ஆண்டன
வெருவெதயோக அறிந்யதன. அவெரில்லயோமல்
அக்யடவியஸ, ஜலப்பிடஸ இருவெருயம நமக்கு
இமணயயோகப் யபயோரிடுவெர் அல்லவெயோ?
பயோம்ப்பி: அப்படியில்மல யமனயோஸ!
ஆண்டனக்குள்ள யபயோர்த் திறேமம யகயோமழயயோன
அக்யடவியஸ, ஜலப்பிடஸ இருவெருக்கும்
கிமடயயோது. ஆண்டன எகிப்மத விட்டு
எப்யபயோது புறேப்பட்டயோர்? மமயல் யமயோகினயின
மந்திர வெமலயில் சிக்கிய ஆண்டன மதி
மயங்கிக் கிடப்பதயோகத்தயோன நயோன அறிந்யதன.
யயோர் ஜசயோனனது ஆண்டன யரயோமுக்கு வெருவெதயோக?
யமனயோஸ: கழுமத கண்ணுக்குத் ஜதரியும்படி
கயோஜரட்மடக் கயோட்டி, அக்யடவியஸ ஒரு தந்திரம்
ஜசய்தயோர். மமனவி புல்வியயோ மயோண்டு யபயோனதும்
ஆண்டன மனநிமல சரியில்மல. தங்மக

அக்யடவியயோமவெ மண முடித்துத் தருவெதயோக
ஆண்டன அமழக்கப் பட்டிருக்கிறேயோர்! எகிப்தில்
கயோதல் யமயோகின இருந்தயோலும், யரயோமில்
ஆண்டனக்கு ஒரு ரயோணி யவெண்டுமல்லவெயோ?
அதனயோல் அவெர் யரயோமுக்கு வெருவெதயோக நயோன
அறிந்யதன.

பயோம்ப்பி: பயங்கரத் திட்டமயோகத் ஜதரிகிறேது
எனக்கு. பயோல்யத் திருமணம் யபயோலத் ஜதரிகிறேது
எனக்கு. ஆண்டன அதற்கு உடனபடுவெயோரயோ
எனபது ஜதரியயோது எனக்கு. நம்மமத்
யதயோற்கடிக்க அக்யடவியஸ ஜசய்யும் மயோஜபரும்
சதியயோகத் ஜதரிகிறேது எனக்கு! ஆண்டனயும்
அக்யடவியஸ¤ம் ஒட்டிய நண்பர் அல்லர்!
ஜவெட்டிக் ஜகயோள்ளும் வியரயோதியர் அல்லர்!
உள்ளயோர ஒருவெர் மீது ஒருவெருக்கு எதிர்ப்பயோடு
ஒளிந்துள்ளது. அந்த ஊமமப் யபயோமர முறிக்க
அக்யடவியஸின யுக்தி உனனதமயோனது. ஜவெல்ல
முடியயோவிட்டயோல் பகவெமன நண்பனயோக்கிக்
ஜகயோள் எனபது பழஜமயோழி! ஆண்டனமய
ஒருபடி யமலயோக மமத்துனன ஆக்கிக்
ஜகயோள்கிறேயோர் அக்யடவியஸ! எல்லயோம் நம்மம
முறியடிக்கச் ஜசய்யும் அக்யடவியஸ தந்திரம்!

யமனயோஸ: அக்யடவியஸ தங்மகமய மணந்து
ஜகயோண்டயோலும், ஆண்டனக்கு எகிப்த் ரயோணி
மீதுதயோன கண்யணயோட்டம் இருக்கும். மமத்துனர்
ஆண்டன மந்திர வெசீகரியின மமயலில்
விழயோதபடித் தடுக்க முமனகிறேயோர். அது நடக்கயோது
பயோம்ப்பி! முதல் நயோயள கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆண்டனமயத் தனனவென ஆக்கிக் ஜகயோண்டயோள்!
[ஜமதுவெயோக] முதல் நயோயள ஆண்டனயும்,
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் மதுவெருந்திக் கயோதல்
மயக்கத்தில் ஒயர அமறேயில்தயோன உறேங்கி
னயோரயோம்! முதல் நயோயள …. கயோதலமனக்
கணவெனயோக்கிக் ஜகயோண்டயோள் அந்த யமயோக மயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோ … இப்யபயோது … கர்ப்பவெதி …
எனறு யகள்விப்பட்யடன!
பயோம்ப்பி: [அதிர்ச்சியுடன] எனன?
கிளியயயோபயோத்ரயோ கர்ப்பவெதியயோ? ஆண்டனயின

மகவு கிளியயயோபயோத்ரயோவின வெயிற்றில் வெளர்ந்து
வெருகிறேதயோ? அப்படியயோனயோல் ஆண்டனயின
திருமணத்மதக் யகள்விப்படும் கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆங்கயோரியயோக மயோறிவிடுவெயோயள! ஆண்டனயின
கழுத்மதத் துண்டித்து விடுவெயோயள! இந்த
அதிர்ச்சி ஜசய்தி அக்யடவியஸ¤க்குத் ஜதரியுமயோ?
சீஸரின மகமன கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜபற்றேதும்
அக்யடவிஸ சீறி எழுந்தயோர்! சீஸரின வெயோரிசு ஓர்
எகிப்த் ஜிப்ஸியின பிள்மள எனறேதும்,
யரயோமயோபுரியின தூய கலயோச்சயோரம் யபயோனது எனறு
ஜவெகுண்டு எழுந்தயோர்! ஆண்டனமய ஜவெறுக்கும்
அக்யடவியஸ, கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
யவெசிஜயனத் திட்டும் அக்யடவியஸ எத்தமகய
அதிர்ச்சி அமடவெயோர் எனறு எண்ணிப் பயோர்க்க
முடியவில்மல!

யமனயோஸ: அவெருக்குத் ஜதரிந்தயோல் தங்மக
திருமணத்மத ஏற்பயோடு ஜசய்வெயோரயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பற்றி சரியயோகச்
ஜசயோல்கியறேன! வெயிற்றில் வெளரும் மகவுக்குத்
தந்மதயயோன ஆண்டன எனன ஜசய்தயோலும்
ஜபயோறுத்துக் ஜகயோள்வெயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
ஆனயோல் நிச்சயம் அதிர்ச்சி அமடவெயோள்,
திருமணத்மதப் பற்றி அறிந்தயோல்! கவெமலப்
படயோதீர்! அக்யடவியயோமவெப் பிரித்து
ஆண்டனமய மீண்டும் பிடித்து விடுவெயோள்,
கிளியயயோபயோத்ரயோ! இந்த திருமணச் சதித்
திட்டத்தில் ஜவெல்லப் யபயோவெது கிளியயயோபயோத்ரயோ!
யதயோற்கப் யபயோவெது அக்யடவியஸ!
பயோம்ப்பி: அயத யபயோல் பயோர், நமது யரயோமயோபுரிப்
யபயோரிலும் யதயோற்கப் யபயோவெது
அக்யடவியஸதயோன! ஆண்டனமயப் யபயோல்

அக்யடவியஸ¤க்கு அனுபவெம் யபயோதயோது!
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு உள்ள அறிவுக் கூர்மம புது
மணப்ஜபண் அக்யடவியயோவுக்குக் கிமடயயோது!
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோவின மடியில்
கிடந்தயோல் எனன? புது மணப்ஜபண்
அமணப்பில் கிடந்தயோல் எனன? எனக்குக்
கவெமல யில்மல! ஆண்டன யபயோமர
நடத்துவெதற்கு முனபு, நயோம் யபயோமர நடத்திச்
ஜசல்யவெயோம்! ஒனறேயோய் அக்யடவியமஸயும்,
ஜலப்பிடமஸயும் முறியடிப்யபயோம். யரயோமமக்
மகப்பற்றுயவெயோம்! யபயோர் முரசம் தட்டுயவெயோம்.
புறேப்படு யரயோமயோபுரி யநயோக்கி! ஆண்டன கயோல்
மவெப்பதற்கு முனபு நயோம் தடம் மவெக்க
யவெண்டும் யரயோமில்!
*********************

அங்கம் -7 கயோட்சி -3
அழகு, ஞயோனம், பணிவு
ஆண்டனயின இதயத்தில்
நிமலத்து விட்டயோல்
அவெருக்கு (புது மணப்ஜபண்)
அக்யடவியயோ ஓர் அதிர்ஷடப் பரிசு! ….
யமஸினயோஸ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

அற்பச் சிறு யபயோரில் நிற்கயோர் ஆண்டன!
அவெரது அரிய யபயோர்த் திறேமம மற்றே
இருவெமர விட இரட்டிப் பயோனது!
ஆழ்ந்த ஊகிப்மபத் ஜதயோடர்யவெயோம்!

எகிப்தின எழில் விதமவெ மடிமய விட்டு
கடத்தி வெருவெது கடிது கடிது,
யமயோகக் கமளப் பற்றே ஆண்டனமய !
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: யரயோமயோபுரி அரண்மமன. பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: யபயோர்த் தளபதிகள்
ஆண்டன, அக்யடவியஸ, ஜலப்பிடஸ,
அக்கிரிப்பயோ பயோதுகயோவெலர்.
கயோட்சி அமமப்பு: அக்யடவியஸ, ஜலப்பிடஸ,
அக்கிரிப்பயோ ஆகிய மூவெரும் கூடிப் யபசிக்
ஜகயோண்டுள்ள யபயோது ஆண்டன நுமழகிறேயோர்.

ஜலப்பிடஸ: அக்யடவியஸ, எனக்குத் ஜதரியும்.
நிச்சயம் யரயோமுக்கு வெருவெயோர் ஆண்டன! நம்மமத்
தனயய யபயோரில் தடுமயோறே விட்டுவிட்டு அவெர்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அமணப்பியல கிடக்க
மயோட்டயோர். வெருயவென எனறு தகவெல்
அனுப்பியவெர் வெரயோமல் எப்படிப் யபயோவெயோர்?

அக்யடவியஸ: நீ ஏமயோறேப் யபயோகிறேயோய்
ஜலப்பிடஸ! எனக்கு நம்பிக்மக இல்மல.
ஆண்டன வெரமயோட்டயோர், பயோர். எகிப்தயோ, யரயோமயோ
எனறு நயோணயத்மதச் சுண்டி விட்டயோல்,
ஆண்டனக்கு எகிப்துதயோன விழும்! யபயோர்,
யபயோகம் எனறு நயோணயத்மதச் சுண்டி விட்டயோல்,
யபயோகம் எனறுதயோன ஆண்டனக்கு விழும்!
ஏஜனனறேயோல் ஆண்டன நயோணயத்தின
இருபுறேத்திலும் அச்சயோகி யிருப்பது ஒனயறேதயோன
யபயோகம், யபயோகம்! கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு
யமயோகினப் பிசயோசு! ஆண்டன ஒரு யபயோகப்
பிரியர்! புல்வியயோ ஜசத்ததும் தனத்து விட்ட
ஆண்டனக்கு கிளியயயோபயோத்ரயோவின இதழ்கள்
ஏன இனப்பயோக இருக்கயோது? ஆண்டனமய விடச்
ஜசத்துப் யபயோன அவெரது மமனவி புல்வியயோ
உண்மமயில் ஒரு வீர மயோது! எனனுடன
யபயோரிட்ட புல்வியயோ ஜமய்யயோக ஒரு தீர மங்மக!

ஆண்டன யபயோல் அவெள் யமயோகத் தீயில் மூழ்க
வில்மல! யரயோமமப் புறேக்கணிக்க வில்மல!
நயோட்டுப் பயோதுகயோப்மப மறேந்து கயோதலுக்கயோக
மனமதப் பறிஜகயோடுக்க வில்மல!
[அப்யபயோது கயோவெலன ஒருவென வெந்து ஆண்டன
வெருவெமத அறிவிக்கிறேயோன. சிறிது வினயோடிகள்
கழித்து நுமழகிறேயோர் ஆண்டன]
ஜலப்பிடஸ: [மகிழ்ச்சியுடன] நயோன
ஜசயோனனதுதயோன உண்மமயயோனது. [வெணக்கம்
ஜசய்து] வெயோருங்கள் யரயோமயோபுரித் தளபதியயோயர!
உங்கள் வெருமகக்கு நயோங்கள் கயோத்திருக்கியறேயோம்.
[ஆண்டன முதலில் ஜலப்பிடஸின மக, பிறேகு
அயடவியஸின மகமயக் குலுக்குகிறேயோன]
அக்யடவியஸ: [சற்று கடுமமயுடன] வெருக,
வெருக ஆண்டன! எனது ஆழ்ந்த அனுதயோபம்,

புல்வியயோவின அகயோல மரணத்துக்கு! நீ வெருவெயோய்
எனறு அவெள் உயிர் உனக்கயோகக் கயோத்திருந்தது! நீ
வெரவில்மல எனறு ஜதரிந்ததும் அவெள் உயிர்
உடயன நீங்கியது! எகிப்மத வீட்டு ஏன நீ
உடயன வெரவில்மல! புல்வியயோ அடக்கத்தின
யபயோது யரயோமயோபுரி நகயர நீ வெருவெயோய் எனறு
கயோத்துக் கிடந்தது! உனமன வெரவிடயோமல்
எகிப்தில் எந்த பிசயோசு தடுத்தது? உனமனப்
பிடித்த மவெத்த மந்திரக்கயோரிமய உதறி விட்டு நீ
வெந்திருக்கலயோம்! அப்படி நீ ஜசய்ய வில்மல!
ஏன? ஏன? ஏன? ஜசயோல் ஆண்டன!
ஜலப்பிடஸ: யகயோபப்படயோதீர் அக்யடவியஸ!
குற்றேம் பயோர்க்கின சுற்றேமில்மல! பயோம்ப்பிமய
நயோம் மூவெரும் யசர்ந்து யதயோற்கடிக்க யவெண்டும்!
நமது பமகவென நமக்குள் இல்மல. நமக்குள்
சண்மட எனறு ஜதரிந்தயோல் பயோம்ப்பி அமதக்

ஜகயோண்டயோடுவெயோன! நமது பிரச்சமன சிறியது!
ஆனயோல் நமது மனது ஜபரியது! யபயோமர
எவ்விதம் நடத்திச் ஜசல்ல யவெண்டும் எனறு நயோம்
சிந்திப்யபயோம்! பயோம்ப்பியின கடற்பமட
வெலுவெயோகி விட்டது! அதமன ஜவெல்வெது சிரமம்.
அதற்குரிய வெழிகமளத் திட்டமிடுயவெயோம்.
ஆண்டன: [சினத்துடன] எகிப்தில் நயோன ஏன
ஒதுங்கிக் கிடந்யதன எனறு அக்யடவியஸ ஏன
யகட்கிறேயோர்? அக்யடவியஸ யரயோம்
சயோம்ரயோஜியத்மதச் சுற்றிப் பயோர்மவெ யிடயோது,
யரயோமியல ஏன பதுங்கிக் கிடந்தயோர் எனறு நயோன
யகட்கியறேனயோ? கப்பம் கட்டயோத எகிப்த் யதசம்
ஒப்பிய நிதிமயத் திரட்டப் யபயோனது என தப்பயோ?
பமட வீரர்கள் மயோதச் சம்பளம் தரப்படயோமல்
கும்பி குமலவெமத அறிவீரயோ? கிளியயயோபயோத்ரயோ
யரயோமுக்கு வெயோரிசு அளித்த சீஸரின மமனவி!

சீஸர் மயோண்டதும் அவெளது சியநகத்மத
அற்றுவிட யவெண்டுமயோ? எகிப்த் யரயோமயோபுரின
ஆக்கிரமிப்பு நயோடு! ஆம், கிளியயயோபயோத்ரயோ
எனனனய கயோதல் யதயோழிதயோன! என கயோதமல
இல்மல எனறு நயோன மறுக்க வில்மல! நயோட்டுப்
பற்று எனமன யரயோமுக்குப் யபயோகச்
ஜசயோனனயோலும், ஏயதயோ ஒரு பயோசம் எனமன
எகிப்தில் கட்டிப் யபயோட்டது!
அக்யடவியஸ: உனது மமனவி புல்வியயோவும்,
சயகயோதரனும் யசர்ந்து ஜகயோண்டு, எனமன
எதிர்த்துப் யபயோர் புரிந்தயோர். உனக்கு அது
ஜதரியயோதயோ? நீ ஏன அவெர்கமளத் தடுத்து நிறுத்த
வில்மல? நயோன மடிய யவெண்டும் எனறு
நிமனத்தயோயயோ? அல்லது அவெர்கள் யபயோரில்
ஜகயோல்லப் படட்டும் எனறு விட்டு விட்டயோயயோ?

ஆண்டன: அப்படி யில்மல அக்யடவியஸ.
தப்பயோன எண்ணம் அது! உனனுடன யபயோரிட என
மமனவிமய நயோன ஏன அனுப்ப யவெண்டும்? என
ஜசயோற்படிக் யகட்பவென அல்லன என சயகயோதரன.
அது உனக்கும் ஜதரியும்! எனமன எகிப்திலிருந்து
இழுத்துவெர புல்வியயோ ஜசய்த புரட்சி அது! அதில்
அவெள் ஜவெற்றி ஜபறேவில்மல. என சயகயோதரன
உனனுடன யபயோரிட்டதற்கு நயோன ஜபயோறுப்பயோளி
அல்லன.
அக்யடவியஸ: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில் கலகம்
யநர்ந்த யபயோது, மூனறு முமறே நயோனுனக்குக்
கடிதம் எழுதியனன! அவெற்மறேப் மபயிக்குள்
யபயோட்டு விட்டு நீ பதில் யபயோடயோமல் பதுங்கிக்
ஜகயோண்டயோய்! ஏன?
ஆண்டன: முப்ஜபரும் அரசர்களுக்கு
கிளியயயோபயோத்ரயோ அளித்த விருந்தில் அப்யபயோது

கலந்து ஜகயோண்டிருந்யதன! அச்சமயம் வெந்தது
முதல் கடிதம். மற்றே கடிதங்கமள நயோன ஜபற்றுக்
ஜகயோள்ள வில்மல!
அக்யடவியஸ: ஒப்புக்ஜகயோள் ஆண்டன! நமது
கூட்டு ஒப்பந்தத்மத நீ முறித்தயோய்! பமகவென
யரயோமயோபுரியின வெயோசலில் நினறே யபயோது நீ
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமக வெயோசலில்
மயங்கிக் கிடந்தயோய்! நயோட்டுப் பயோதுகயோப்பு உன
நயோட்குறிப்பில் இடம் ஜபறேவில்மல! நயோட்மடத்
துறேந்து, நட்மபத் துறேந்து, நம்பிய மமனவிமயத்
துறேந்து நயோசக்கயோரியின மடியில் நீ மயங்கிக்
கிடந்தயோய்!
ஜலப்பிடஸ: நமது வீட்டுப் யபயோமர முதலில்
நிறுத்தி, ஜவெளி நயோட்டு யபயோமரப் பற்றி சற்றுப்
யபசுயவெயோமயோ?

அக்கிரிப்பயோ: எனக்யகயோர் நல்ல யயயோசமன
உதயமயோகி உள்ளது! ஆண்டன தற்யபயோது
தனமமயயோய்ப் யபயோனவெர்! அக்யடவியஸ!
உங்கள் தயோய் வெழிப் பிறேந்த சித்தியின புதல்வி
அழகி அக்யடவியயோமவெ …. ஆண்டனக்கு …
அக்யடவியஸ: யபயோதும், நிறுத்திக் ஜகயோள்! உன
யயயோசமனமயக் கிளியயயோபயோத்ரயோ யகள்விப்
பட்டயோல், உன கழுத்மத அறுத்து விடுவெயோள்!
தடயோஜலன மயக்கமுற்று விழுந்திடுவெயோள்!
அக்யடவியயோ வெயோலிப மங்மக! ஆண்டன
வெயயயோதிகத் தளபதி! முதலில் அக்யடவியயோ
ஆண்டனமய ஏற்றுக் ஜகயோள்வெயோளயோ? வெயதுப்
ஜபயோருத்தம் இல்மலயய! மனப் ஜபயோருத்தம்
உள்ளதயோ? எனக்குத் ஜதரியயோது.
ஆண்டன: நல்ல யயயோசமன அக்கிரிப்பயோ! நீ
ஜசயோல்ல வெந்தமதச் ஜசயோல்லி முடி! நயோன

இப்யபயோது மணமயோகயோதவென. அக்யடவியயோ
எப்படி இருப்பயோள் ஜசயோல்? அழகயோய்
இருப்பயோளயோ? எடுப்பயோன உடம்பயோ? ஒடுங்கிய
இடுப்பயோ? எத்தமன வெயதிருக்கும்? நயோனவெமளப்
பயோர்த்தில்மல!
அக்கிரிப்பயோ: ஆனயோல் அக்யடவியயோ உங்கமளப்
பயோர்த்திருக்கிறேயோள் ஆண்டன! இருபத்திமயந்து
வெயது! யபரழகி! குதிமர யபயோல மதமதத்த
யதயோற்றேம்! உங்களுக்கு ஏற்றேவெள்!
ஆண்டன: நயோன கண்டு யபச யவெண்டுயம
முதலில்! எனமனப் பற்றி அக்யடவியயோ எனன
நிமனப்பயோள்?
அக்கிரிப்பயோ: கவெமலப் படயோதீர்! புல்வியயோ ஜசத்த
பின அக்யடவியயோ உங்கமளப் பற்றித்தயோன கனவு
கயோண்கிறேயோள். உங்கமளக் கயோணத் துடித்துக்

ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள். அவெளது விருப்பத்மத
உங்களுக்குச் ஜசயோல்லும் யவெமள வெந்ததயோல்
ஜசயோல்கியறேன. கிளியயயோபயோத்ரயோ உணர்ச்சிமயப்
பற்றி நயோன கவெமலப் படவில்மல! ஆனயோல் ……
அவெள் ஒரு ….!
அக்யடவியஸ: ஆண்டன! அவெள் ஒரு விதமவெ,
ஜதரியுமயோ? சமீபத்தில் அவெள் கணவெர் கயோலமயோகி
விட்டயோர்! அவெள் கணவென ஜசத்த கவெமலயில்
உண்ணயோமல், உறேங்கயோமல், ஓடயோய்ப் யபயோய்
விட்டயோள்!
ஆண்டன: ஆகயோ! எனன ஜபயோருத்தம்? இப்படி
அமமவெது எனக்கு ஓர் அதிர்ஷடம்! நயோனும்
மமனவி இழந்தவென! புல்வியயோ சமீபத்தில்
ஜசத்தது அவெளுக்குத் ஜதரிந்திருக்கிறேது! நயோனும்
புல்வியயோ யபயோன துக்கத்தில்தயோன மன யவெதமன
அமடகியறேன! மனப் ஜபயோருத்தம் உள்ளது

எங்கள் இருவெருக்கும். புல்வியயோமய இழந்த
எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பயோள் அக்யடவியயோ!
கணவெமன இழந்த அக்யடவியயோவுக்கு
ஆதரயோவெயோய் இருப்யபன நயோன!
அக்யடவியஸ: ஆண்டன! கவெனகயோகக் யகள்!
அக்யடவியயோவின கணவென ஏகதயோர விரதன!
அவெனுக்கு ஒயர ஒரு மமனவி அக்யடவியயோ!
அவெனுக்கு யரயோமில் ஒரு மமனவியும், எகிப்தில்
ஒரு கயோதலியும் கிமடயயோது! அவென விட்டுப்
யபயோன இடத்மத நீ நிரப்புவெயோய் எனறு எனக்கு
நம்பிக்மக யில்மல!

ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நீ யநரயோகப்
பயோர்த்தயோல் அப்படிச் ஜசயோல்ல மயோட்டயோய்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ என கயோதலி யில்மல!
கிளியயயோபயோத்ரயோ என மமனவி யில்மல! அவெள்
எனக்கு ஜவெறும் யதயோழி மட்டுயம! எனமனப்
பயோர்க்கும் யபயோஜதல்லயோம் அவெள் சீஸமரப்

பற்றித்தயோன யபசுவெயோள்! நயோன அவெளிடம்
ஜகயோண்டிருப்பது ஜவெறும் நட்பு! ஆனயோல் அது
கள்ள நட்பில்மல! அவெமளக் கயோதல் யதயோழி
எனறு நயோன ஜசயோல்லியது தப்பு!
அக்யடவியஸ: நல்ல நட்பு எனறு ஜசயோல்ல
வெருகிறேயோய்! எனக்குத் ஜதரியும்! உனனதயக்
யகயோட்மடயில் வெசந்த மயோளிமக இரண்டு
உள்ளன. ஒனறில் எப்யபயோதும்
கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன குடியிருப்பயோள்! அவெமள
உனனயோல் ஜவெளியயற்றே முடியயோது! அடுத்த
மயோளிமக ஒரு சத்திரம் யபயோனறேது! யயோரும்
வெரலயோம், யபயோகலயோம், அடிக்கடி மயோற்றிக்
ஜகயோள்ளலயோம்! அந்த மயோளிமகக்கு அக்யடவியயோ
வெரமயோட்டயோள்!
ஆண்டன: அப்படிக் யகலி ஜசய்யயோயத
அக்யடவியஸ! இப்யபயோயத நயோன

அக்யடவியயோமவெப் பயோர்க்க யவெண்டும்! ஏற்பயோடு
ஜசய்வெயோயயோ? அவெமள நயோன மணந்து
ஜகயோள்கியறேன. எனனயோல் தனமமயில் யநயோக
முடியயோது!
அக்யடவியஸ: அக்யடவியயோ ஒரு நற்குண மயோது!
புல்வியயோமவெ விட்டுவிட்டு நீ எகிப்துக்குப்
யபயோனது யபயோல் ஜசய்தயோல், அவெள் தயோங்கிக்
ஜகயோள்ள மயோட்டயோள்! அவெள் ஜமனமமயயோன
இதயத்மத உமடத்து விடுவெயோய்!
அக்கிரிப்பயோ: ஆண்டன, நயோன நிமனத்தபடி
ஜசய்து விட்யடன! முக்கியமயோன இந்த
திருமணத்தயோல் அக்யடவியஸின மமத்துனன
ஆகிவிட்டயோய் நீ! அதனயோல் அக்யடவியஸின
பரயோக்கிரமம் இரட்டிப்பயோகிறேது! உங்கள் பமழய
ஜவெறுப்புகள் கமரந்து யபயோகினறேன! உங்கள்
ஜபயோறேயோமமக் குணங்கள் மமறேந்து விடுகினறேன.

நீங்கள் மூவெரும் பமகவென பயோம்ப்பிமய விரட்ட
ஒனறுபடுகிறீர்! இந்த திருமணம் அமத
நிமறேயவெற்றி விடும்.
ஆண்டன: யகளுங்கள்! பயோம்ப்பி நமக்குப்
பமகவென அல்லன! சமீபத்தில் அவென எனக்கு
எழுதிய கடிதத்தில் மதிப்புடன நடந்து மனறேயோடி
யிருக்கிறேயோன! யபயோர் யவெண்டயோம் எனறு என
கயோலில் விழுகிறேயோன! நயோன யபயோமர முனனனறு
நடத்தில் தயோன ஜவெல்ல முடியயோது எனறு
தயோழ்ச்சியுடன முமறேயிட்டுள்ளயோன. ஆகயவெ
அவெனுக்கு எதிரயோக நயோன வெயோளுயர்த்த மயோட்யடன!
அக்யடவியஸ: [அதிர்ச்சி அமடந்து] எனனயோல்
இமத நம்ப முடியவில்மல! பயோம்ப்பி
ஏமயோற்றுகிறேயோனயோ எனறு ஜதரியவில்மல!
ஆண்டன! நீ ஜசயோல்வெது உண்மம எனறேயோல், பல
மயோதங்களயோக அவென ஏன தன கடற் பமடமயப்

பலப்படுத்தி வெந்தயோன எனறு விளக்கு! உனக்கும்,
எனக்கும் பமக உண்டயோக்க வெழி ஜசய்கிறேயோன!
ஆண்டன: கயோரணம் ஜசயோல்கியறேன! யபயோமர
நிறுத்த பயோம்ப்பி முயல்வெது எனக்கு நனறேயோகத்
ஜதரிகிறேது. ஜபயோறுங்கள் நமது ஒற்றேமர அனுப்பி
பயோம்ப்பியின மனமத அறிந்து வெருகியறேன. நல்ல
சமயத்தில்தயோன அக்யடவியயோமவெத் திருமணம்
ஜசய்கியறேன. யபயோருக்கு நயோன ஜசல்வெமதப்
புதுமணப் ஜபண் அக்யடவியயோ எப்படிப்
ஜபயோறுத்துக் ஜகயோள்வெயோள்? அக்யடவியஸ,
யபயோமர நயோன நிறுத்த முடியும்! புதுமணப்
ஜபண்மண நயோன முதலில் திருமணம் ஜசய்து
ஜகயோள்ள யவெண்டும்! திருமணத்துக்கு ஏற்பயோடு
ஜசய்வீர் என புது மமத்துனயர!
[சிரித்துக் ஜகயோண்டு அக்யடவியஸின மககமளக்
குலுக்குகிறேயோன]

அங்கம் -7 கயோட்சி -4
(கிளியயயோபத்ரயோ) அரசிளங் குமரி!
மயோவீரர் சீஸரின மக வெயோமளயும்
படுக்மக மீது விழ மவெத்தவெள்!
உடலுறேவு ஜகயோண்ட சீஸருக் ஜகயோரு
மகமனப் ஜபற்றே மயோது அவெள்!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

அந்யதயோ ஆண்டன! நில்லயோயத
அக்யடவியஸ அருகில்! உனமனக் கயோக்கும்
ஆத்ம யதவெமத உனனத மயோனது!
அஞ்சயோதது! ஈடிமண யற்றேது!
அவ்வித மல்ல அக்யடவியஸ ஆத்மயோ!
ஆக்கிர மிக்கும், அச்ச மூட்டும்!

ஆதலயோல் நீ தூர விலகி நில்! …. [யஜெயோதிடன
எச்சரிக்மக]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

Cleopatra near Nile Resort
யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ·பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்
யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்

ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி ·புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள். எகிப்துக்கு வெந்த
ஆண்டன தன மமனவி புல்வியயோ

யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய் யநயோயில்
மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன. இமளய
பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தனவெசமயோக்க
முயற்சிக்கிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்
மனமதப் பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு
மீளத் தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன
தங்மகமய மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டனமய
மமத்துனன ஆக்கிக் ஜகயோள்கிறேயோன.
திருமணத்மதக் யகள்விப்பட்ட கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஜவெகுண்ஜடழுகிறேயோள்.
++++++++++++++++++
யநரம், இடம்: யரயோமயோபுரி அரண்மமன. பகல்
யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, அக்யடவியயோ,
யஜெயோதிடர்.
கயோட்சி அமமப்பு: திருமணம் முடிந்த பிறேகு
புதுமணத் தம்பதிகள் ஆண்டன, மமனவி
அக்யடவியயோ உமரயயோடிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்கள்.
சிறிது யநரத்தில் யஜெயோதிடர் வெருகிறேயோர்.
ஆண்டன: [ஒரு மகயில் மதுக் கிண்ணமும், மறு
மகயில் அக்யடவியயோமவெ அமணத்துக்
ஜகயோண்டு] கண்யண அக்யடவியயோ! இனறு நமது
ஜபயோனனயோள்! எனக்கின மதுக்கிண்ணம் நீதயோன! நீ
அருயக உள்ள யபயோது, ஸிஸிலி மதுவும் சுமவெ
அளிப்பதில்மல! புல்வியயோ கயோலி ஜசய்த
உள்ளத்மத நிரப்பி விட்டயோய் நீ! கயோய்ந்து யபயோன
என ஜநஞ்சத்தில் மீண்டும் கயோதல் யதனயோறு
ஓடுகிறேது! நீ வெயோலிப மயோது! உனமன விட நயோன
வெயயயோதிகன! உனனயோல் எனக்கு வெயோலிபம்

மீள்கிறேது! ஆயினும் எனனயோல் உனக்கு
வெயயயோதிகம் வெரக் கூடயோது.
அக்யடவியயோ: இந்த நயோளுக்கு நயோன
கயோத்திருந்யதன. என கணவெர் மயோண்டதும்
தனத்துப் யபயோயனன மீண்டும் நயோன!
தனமமயில் வெயோடியனன, வெதங்கியனன,
வெயோழ்வெமத ஜவெறுத்யதன. அப்யபயோது
யபயோர்க்களத்தில் புல்வியயோ ஜசத்த ஜசய்தி வெந்தது!
உடயன எனமனப் யபயோல் தனத்துப் யபயோன
உங்கள் மீது அனுதயோபம் ஜகயோண்யடன!
எகிப்தியல ஒட்டிக் ஜகயோண்ட ஆண்டனமய
எப்படி ஜவெட்டிக் ஜகயோண்டு வெருவெது எனறு
சிந்தித்யதன! நண்பன அக்கிரிப்பயோ, தமமயன
அக்யடவியஸ உதவிமய நயோடியனன. தமமயன
உங்கமள யரயோமுக்கு இழுத்து வெந்தயோர்!
அக்கிரிப்பயோ நம்மமப் பிமணத்து மவெத்தயோர்!

நயோமினறு புதுமணத் தம்பதிகள். யரயோமுக்கு
மீண்டும் நீங்கள் திரும்பிப் யபயோவீரயோ? எனமனத்
தனயய விட்டுவிட்டு யபயோவீரயோ?

ஆண்டன: கண்யண அக்யடவியயோ! நயோஜனயோரு
நயோயடயோடி! என மனம் யபயோல் மயோறுவெது நயோன

வெயோழுமிடம்! வெயோழ்க்மக முழுதும் நயோன
யரயோமியல அமடபட்டுக் கிடக்க மயோட்யடன.
எகிப்துக்கு நயோன மீண்டும் யபயோக யவெண்டிய
திருக்கும்! நயோன ஆரம்பித்த சில பணிகள்
இனனும் முடியவில்மல! எனனதயத்தில்
பயோதியிடம் யரயோமுக்கும், மீதியிடம் எகிப்துக்கும்
உள்ளமத நயோன தவிர்க்க முடியயோது!
அக்யடவியயோ: [மிக்க கவெமலயுடன]
அப்படியயோனயோல் உங்கள் பயோதி உள்ளம்
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு எனறு ஜசயோல்கிறீரயோ?
எனக்குப் பயோதியிடம் யபயோதயோது ஆண்டன!
உங்கள் உள்ளமும், உடலும் எனக்கு யவெண்டும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜசத்துப் யபயோன சீஸரின
மமனவி! சீஸருக்கு ஆண் மகமன அளித்தயோலும்,
ஜமய்யயோக யவெசி அவெள்! யநற்று சீஸர்! இனறு
நீங்கள்! நயோமள யயோயரயோ? யயோருக்குத் ஜதரியும்?

எனக்கீடயோக உங்கமள உரிமம யயோக்கத் தகுதி
அற்றேவெள் அந்த மந்திரக்கயோரி!
ஆண்டன: பயோவெம் கிளியயயோபயோத்ரயோ! சீஸமர
இழந்து உனமனப் யபயோல் தனத்துப் யபயோனவெள்.
எனமன நம்பிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்! அவெமள
யவெசி எனறு திட்டயோயத! அவெள் ·பயோயரயோ மனனர்
பரம்பமரயில் வெந்தவெள்! மகயோ வீரர்
அஜலக்ஸயோண்டர் வெம்சயோ வெழியில் உதித்தவெள்.
பல ஜமயோழிகள் ஜதரிந்த, பரயோக்கிரப் பயோமவெ
அவெள்! எகிப்மதச் சீரிய முமறேயில் ஆண்டு
வெருபவெள் அவெள்! அவெள் எனனயோமசத் யதயோழி!
ஆனயோல் நீ எனனயோமச மமனவி! உனக்கீடயோக
மயோட்டயோள்!
அக்யடவியயோ: [ஆண்டன மககமளப் பற்றிக்
ஜகயோண்டு, கவெமலயுடன] நீங்கள் யரயோமுக்குப்
யபயோகும் யபயோது நயோனும் உடன வெருயவென! நீங்கள்

எகிப்திலும், நயோன யரயோமிலும் தனத்திருக்கக்
கூடயோது! எகிப்த் யரயோமுக்குச் ஜசயோந்தம்!
உங்களுக்குச் ஜசயோந்தமில்மல! நீங்கள்
எனக்குரிமம யயோனவெர்! ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ
உங்களுக் குரியவெள் அல்ல. நீங்கள் எகிப்துக்குத்
தனயய யபயோகக் கூடயோது! கிளியயயோபயோத்ரயோ
உங்கமளச் சிமறேப் படுத்தி விடுவெயோள்! சீஸரும்
அப்படித்தயோன அவெளிடம் சிமறேப்பட்டுப்
யபயோனயோள்! வெயோக்குறுதி அளிப்பீரயோ?
[அப்யபயோது யஜெயோதிடர் நுமழகிறேயோர்]
யஜெயோதிடர்: மயோண்புமிகு தளபதியயோயர! மயோதரசி
அக்யடவியயோ! வெந்தனம் உங்களுக்கு!
அமழத்தீரயோயம!
ஆண்டன: [யகலியயோக] யஜெயோதிடயர, ஜசயோல்வீர்!
எகிப்தில் குடியிருக்க விரும்புவீரயோ?

யஜெயோதிடர்: நயோன அந்த நயோட்டில் பிறேந்தவென
அல்லன. நீங்களும் அங்யக பிறேந்தவெர் அல்லர்.
எதற்கயோகக் யகட்கிறீர் எனமன?
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமனயில்
யஜெயோதிடருக்கு யவெமல கிமடக்குமயோ? எகிப்த்
ஜமயோழி ஜதரியயோது எனக்கு! யமலும் எகிப்த்
யஜெயோதிட நிபுணர்கள் எனமன விட
சயோமர்த்தியசயோலிகள்! யவெமல யதடிப் யபயோனயோலும்
நிரயோகரிக்கப் படுயவென!
ஆண்டன: [மகமயக் கயோட்டி] ஜசயோல்லப்பயோ
யஜெயோதிடம்! யயோருமடய அதிஷடம் உயர்ந்தது?
என அதிர்ஷடமயோ? அல்லது அக்யடவியஸ
அதிர்ஷடமயோ?
அக்யடவியயோ: [மகமயக் கயோட்டி] யஜெயோதிடயர!
முதலில் எனக்குச் ஜசயோல்லுங்கள். நயோன
எகிப்துக்குச் ஜசல்யவெனயோ?

யஜெயோதிடர்: மனனக்க யவெண்டும். முதலில்
ஆண்டனக்குச் ஜசயோல்கியறேன! உங்கள்
அதிர்ஷடம் தயோழ்ந்து யபயோனது! அக்யடவியஸ
அதிர்ஷடம் ஜகயோடிகட்டிப் பறேக்கப் யபயோகிறேது!
ஆண்டன: எப்படி அமதச் ஜசயோல்வீர்? என
மகயில் அக்யடவியஸ யரமக கிமடயயோது!
யஜெயோதிடர்: அக்யடவியஸ மகமய நயோன
பயோர்த்திருக்கியறேன. ஆண்டன! அக்யடவியஸ
அருகில் நில்லயோதீர்! அவெரது ஆத்மயோ வெலிமம
மிக்கது! அச்சம் உண்டயோக்குவெது! ஆக்கிரமித்து
அடிமம ஆக்குவெது! உங்களின ஆத்மயோ உனனத
மயோனது! அச்சமில்லயோதது! ஈடிமண அற்றேது.
அவெமர விட்டுத் தள்ளியய நில்லுங்கள்! அவெமர
எதிர்த்துச் ஜசல்லயோதீர்!

ஆண்டன: [கவெனமுடன] யயோரிடமும் அமதச்
ஜசயோல்லயோயத!

யஜெயோதிடர்: யயோரிடமும் ஜசயோல்ல மயோட்யடன,
உங்கமளத் தவிர. இனயமலும் ஜசயோல்ல
மயோட்யடன, உங்களுக்குத் யதமவெயயோன யவெமள

தவிர. எதிலும் யபயோட்டி எனறு வெந்தயோல் நீங்கள்
அவெரிடம் நிச்சயம் யதயோற்றுப் யபயோவீர்!
அக்யடவியஸின அதிர்ஷட யதவெமத எந்த
எதிர்பயோரயோ விமளவிலிருந்தும் விடுவித்து
அவெருக்கு ஜவெற்றிமயத் தருவெயோள்! உங்களுமடய
ஒளி அக்யடவியஸ அருகியல மங்கித்தயோன
யபயோகும்! உங்களுமடய ஆத்மயோ அவெர் அருகில்
ஆட்சி ஜசய்ய அஞ்சி ஒதுங்கி விடும்!
ஆண்டன: [யகயோபத்துடன] வெயோமய மூடிக்
ஜகயோண்டு ஜவெளியயறு! உன வெயோக்குகள் யயோவும்
அர்த்த மற்றேமவெ.
யஜெயோதிடர்: ஆண்டன, மனனத்து விடுங்கள்.
அக்யடவியயோ எனனடம் யகட்டமதச் ஜசயோல்லி
விட்டுப் யபயோகியறேன. [அக்யடவியயோமவெப்
பயோர்த்து] ஆமயோம் எனன யகட்டீர்? எகிப்துக்குப்
யபயோயவெனயோ எனறு யகட்டீர். கயோட்டுங்கள்

மகமய. [அக்யடவியயோ மகமய நீட்டுகிறேயோள்]
யபயோவீர் நிச்சயம் எகிப்துக்கு! நிரம்ப யபரீச்சம்
பழங்கள் தினனுங்கள்! ஆண்டன எகிப்துக்குப்
யபயோவெயோர்! அவெயரயோடு நீங்களும் யபயோகலயோம்.
அக்யடவியயோ: [ஜகஞ்சலயோக] எகிப்தில் நயோனும்
ஆண்டனயும் யசர்ந்து வெயோழ்யவெயோமயோ? அல்லது
பிரிந்து யபயோயவெயோமயோ? எனக்குப் பயமயோய்
இருக்கிறேது ஆண்டன எகிப்த் யபயோவெதற்கு!
ஆண்டன: யஜெயோதிடயர! உமது வெயோயிலினறு
வெருவெஜதல்லயோம் ஜபயோய்கள். உமது
எச்சரிக்மகயில் எனமன மட்டும் குழப்பியது
யபயோதும். எமதயயோவெது தப்பயோகச் ஜசயோல்லி
அக்யடவியயோ தூக்கத்மதக் ஜகடுக்க யவெண்டயோம்.
யபயோ, சீக்கிரம் யபயோ! திரும்பிப் பயோரயோமல் யபயோ!
[யஜெயோதிடர் விமரந்து ஜவெளியயறுகிறேயோர்] எகிப்த்
நயோடுதயோன எனக்கு ஏற்றேது! மனச் சயோந்திக்கு என

திருமணம்! ஆனயோல் எகிப்தில்தயோன என
ஜசயோர்க்கம் உள்ளது. நயோன எகிப்துக்குப் யபயோகத்
தயயோர் ஜசய். முதலில் நயோன மட்டும் தனயய
யபயோயவென! கிளியயயோபயோத்ரயோ உனமனக் கண்டயோல்
எனன ஜசய்வெயோயளயோ, எனக்குத் ஜதரியயோது. அவெள்
மனத்மதப் பக்குவெப் படுத்தி உனமன ஏற்றுக்
ஜகயோள்ள ஒப்ப மவெப்யபன! அதுவெமர
அக்யடவியயோ, நீ ஜபயோறுமமயயோக இருக்க
யவெண்டும்.
*********************

அங்கம் -7 கயோட்சி -5
என தூண்டிமல எடுத்து வெயோ!
மநல் நதியில் மீன பிடிப்யபயோம் !
இனனமச பினனணியில் யகட்க
வெஞ்சிப்யபன ஜசதில் மீன குழுமவெ!
வெமளந்த ஜகயோக்கி வெயோமயக் குத்தி
இழுத்திடும் யபயோது அமவெ அமனத்தும்
ஆண்டன என நினத்துக் கூறுயவென:
“ஆகயோ! நீ அகப்பட்டுக் ஜகயோண்டயோய்” ….
கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
“ஆண்டன ஜசத்தயோர்” எனறு ஜசயோனனயோல்
மயோண்டு யபயோவெயோள் உனனயோமச ரயோணி!

உயிருடன சுகமயோய் உள்ளயோர் எனறேயோல்
உனக்கு கிமடக்கும் ஜபயோற் கயோசுகள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
யபசும் முனயப உனமன அடித்திட
என மனம் துடிக்கும்.
ஆண்டன நலஜமனறேயோல்
அது யபயோது ஜமனக்கு!
அக்யட வியயோக்கு நண்பன,
ஆண்டன யபயோரில் பிடிபட வில்மல
எனறேயோல் ஜபயோழியவென ஜபயோற்கயோசுப் பரிசு!
ஜசல்வெ முத்துக்கள் அள்ளித் தருயவென. ….

கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]
ஆண்டனமய நயோன புகழ்வெதயோல்
அக்யடவியஸின பமக யயோயனன ….
கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் [அண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ]

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன. பகல்
யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
யதயோழிகள்: ஐரீஸ, ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன, மர்டியயோன
[அலி], பணியயோள் அஜலக்ஸயோஸ.
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆண்டன
எகிப்துக்கு மீண்ட ஜசய்திமயக் யகள்விப்பட்டுப்
பரபரப்புடன இருக்கிறேயோள். யரயோமுக்கு
அனுப்பிய தூதுவென வெருமகமய எதிர்பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனக் கவெமலயுடன] ஐரீஸ!
வெயோத்திய இமசக் குழுமவெ அமழத்துவெயோ!
துயர்க்கடலில் மூழ்கிப் யபயோன எனமன
இனனமசதயோன கமர யசர்க்க யவெண்டும்! என
மன யவெதமன தீருவெது எப்யபயோது? மதுவும்
கசந்தது! படுக்மகயும் முள்ளயோனது! யநற்றிரவில்
எனக்குத் தூக்க மில்மல! ஏன, நிற்கிறேயோய் யபயோ

அமழத்துவெயோ! [ஐரீஸ யபயோகிறேயோள்] சயோர்மியயோன,
வெயோ நயோம் பில்லியர்டு விமளயயோடுயவெயோம்.
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி! என மகயில் கயோயம்
பட்டு விட்டது. எனனயோல் விமளயயோட முடியயோது.
மர்டியயோன கூட விமளயயோடுங்கள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: மர்டியயோன ஓர் அலி! அது
ஆணுமில்மல! ஜபண்ணுமில்மல! மரப்
ஜபயோம்மம அது! மரப்பயோச்சிப் ஜபயோம்மமயயயோடு
குழந்மததயோன விமளயயோடும். ஜபண்யணயோடு
ஜபண் விமளயயோடுவெதில் யபரினபம்! சயோர்மியயோன
வெயோ! உனயனயோடுதயோன நயோன விமளயயோடுயவென!
நீதயோன எனக்கு அருமமத் யதயோழி!
[அப்யபயோது வெயோத்திய இமசக்குழு நுமழகிறேது]

சயோர்மியயோன: ஈயதயோ, வெயோத்தியக் குழு வெந்து
விட்டது. மகயோரயோணி கயோன ஜவெள்ளத்தின
பினனணியில் பில்லியர்டு விமளயயோடலயோம்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் மயோறி] யவெண்டயோம்,
நயோஜமல்லயோம் மநல் நதிக்குப் யபயோயவெயோம்! எனது
தூண்டிமல எடுத்துவெயோ. மீன பிடிக்கலயோம்.
வெயோத்தியக் குழுவின இமசப் பினனணியில், நயோன
வெஞ்சிப்யபன ஜசதில் முமளத்த மீன குழுமவெ.
தூண்டில் ஜகயோக்கி பிடித்து வெயோய் கிழியும்
ஒவ்ஜவெயோரு மீமனயும் ஆண்டன எனறு
நிமனத்துச் ஜசயோல்யவென, “ஆஹயோ, எனனடம்
பிடிபட்டுக் ஜகயோண்டயோய் ஆண்டன.” எனறு.

சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி! ஆண்டன ஒரு வியநயோத
மீன! அந்த மீனுக்கு இரட்மடத் தமல! அது
முனனும் யபயோகும், திரும்பயோமல் பினனும்
யபயோகும்! ஒருமுகம் எகிப்மதப் பயோர்க்கும்!
மறுமுகம் யரயோமம யநயோக்கும்! அந்த இரண்டு
வெயோயில் ஒரு வெயோமயத்தயோன உங்கள் தூண்டில்
கிழிக்கும்! அது எந்த வெயோய் எனறு ஜசயோல்வீர்?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: நல்ல உவெமம! யரயோமமப்
பயோர்க்கும் அந்த யகயோர முகத்மதக் கிழிக்கும் என
தூண்டில்! இரண்டு முகமும் எனமன யநயோக்க
யவெண்டும்! எனமனத்தயோன யதட யவெண்டும்!
எனன ஜசய்யலயோம் அதற்கு? எங்யக அந்த
தூதுவென? வெந்து விட்டயோனயோ? யரயோமில் ஆண்டன
எனன ஜசய்கிறேயோர் எனறு உளவு ஜசய்யப்
யபயோனயோன! … [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] கயோல யதவென
அறிவெயோன! அனஜறேயோரு நயோள் நயோன நமகயயோடிக்
யகலி ஜசய்து, ஆண்டனயின ஜபயோறுமமமயச்
யசயோதித்யதன! அனறிரவு முறுவெல் பூண்டு
அவெமர அமமதிப் படுத்தியனன! அடுத்த நயோள்
கயோமலயில் ஆண்டனமயக் குடியபயோமதயில்
தள்ளிப் படுக்மகயில் கிடத்தியனன. அதன பிறேகு
என முகத் துண்மடயும், அங்கிமயயும் அவெர் மீது
யபயோர்த்தி, அவெரது உமட வெயோமளக்
மகப்பற்றியனன!

சயோர்மியயோன: அப்படியயோ? அத்தமன ஜபரிய
தளபதி ஆண்டனமய மடக்கிச் சிமறேக்குள்யள
தள்ளிவிட்டீர்! வீரமும் வெசீகரமும் சண்மட
யிட்டயோல், வெசீகரந்தயோன ஜவெல்லுகிறேது!
ஜபண்ணின வெசீகரயம ஆணின வெயோமளவிடக்
கூரியது!
[அப்யபயோது ஒரு தூதுவென வெருகிறேயோன.
வெணங்குகிறேயோன.]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபமுடன] எங்கிருந்து
வெருகிறேயோய் ? இத்தயோலியிருந்தயோ வெருகிறேயோய்? நல்ல
ஜசய்தியயோ? அல்லது ஜகட்ட ஜசய்தியயோ? ஜசவிக்
கினய ஜசய்திமயச் ஜசயோல்! நயோட்கள்
ஆகிவிட்டன நல்ல ஜசய்திமயக் யகட்டு! ஜசயோல்
எனன ஜசய்தி ஜகயோண்டு வெந்திருக்கிறேயோய்?

தூதுவென: [மண்டியிட்டு] வெணக்கம், மகயோரயோணி!
… நயோன ஜசயோல்ல வெருவெது…. எனன ஜவெனறேயோல்..!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜபயோறுமமயினறி] ஜசத்து
விட்டயோர் ஆண்டன எனறேயோல் ஜகயோனறு விடுவெயோய்
உன ஆமச ரயோணிமய! நலமுடன உள்ளயோர்,
யயோருடனும் இல்லயோமல் தனயயோக உள்ளயோர்
எனறேயோல், உனக்குப் ஜபயோற்கயோசு ஜவெகுமதி
கிமடக்கும். யபரரசர் நக்கி முத்தமிட நடுங்கும்
என மகமய முத்தமிடத் தருயவென உனக்கு!

[ஜபயோற்கயோசுகமளத் தந்து தன கரத்மத
நீட்டுகிறேயோள்]
தூதுவென: [தயக்கமுடன, பயமுடன] மகயோரயோணி!
முதல் ஜசய்தி. … ஆண்டன நலமயோக உள்ளயோர்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகிழ்ச்சியுடன] ஈயதயோ
இனனும் தருகியறேன ஜபயோற்கயோசுகள்! அப்படி
நல்ல ஜசய்தியயோகச் ஜசயோல். யபயோருக்குப் யபயோனவெர்
உயியரயோடு உள்ளயோர்! அவெர் சயோகவில்மல! அது
யபயோதும். என ஜநஞ்சில் யதன ஊறுகிறேது! அடுத்த
நல்ல ஜசய்தி எனன?
தூதுவென: ஆமயோம், மகயோரயோணி, அவெர் உயிருக்கு
ஒனறும் யநரவில்மல. ஏஜனனறேயோல்
எதிர்பயோர்த்தபடி யபயோர் எதுவும் நிகழ வில்மல!
ஆனயோல் யமலும் நயோன ஜசயோல்லப் யபயோவெது …..
யகயோபம் ஊட்டலயோம் உங்களுக்கு! … யகளுங்கள்
மகயோரயோணி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன] எனன ஆனயோல்
ஆனயோல் …! எனக்குப் பிடிக்கயோது அந்த ஆனயோல்! நீ
வெயோமயத் திறேப்பதற்கு முன உனமன உமதக்க
யவெண்டும்! ஆண்டன நலமயோய் உள்ளயோர்

எனறேயோய், நல்லது. அக்யடவியஸ மகயில்
பிடிபடயோமல் அவெருக்கு நண்பரயோகி விட்டயோர்
எனறேயோல் நல்லது!
தூதுவென: ஆமயோம், ஆண்டன அக்யடவியஸின
நண்பர் ஆகிவிட்டயோர். அக்யடவியஸின
மமத்துனர் ஆகிவிட்டயோர்! …. ஆனயோல் … !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆனயோல், ஆனயோல் எனறு நீ
ஜசயோல்வெது எனக்குப் பிடிக்கயோதது! மமத்துனர்
ஆகிவிட்டயோர் எனறேயோல் …எனக்குப் புரிய
வில்மல. மயோர்தட்டிப் யபயோரிட்டவெர் எப்படி
மமத்துனர் ஆகிவிட்டயோர்?
தூதுவென: மகயோரயோணி! மகயோரயோணி! அடிக்கயோதீர்
எனமன! நயோனமதச் ஜசயோல்லத்தயோன யவெண்டும்!
அக்யடவியயோமவெ மணந்து ஜகயோண்டயோர்

ஆண்டன! அக்யடவியஸின ஒனறுவிட்ட
தங்மக அவெள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பக்கத்தில் இருந்த மதுக்
கிண்ணத்மத தூதுவென மீது விட்ஜடறிகிறேயோள்.
மகவெயோமள உருவி எடுத்து] முட்டயோள்! எனன
ஜசயோனனயோய்? எனன ஜசயோனனயோய்? ஆண்டனக்குத்
திருமணமயோ? நயோனருக்க யவெறு மணமயோ?
அமழப்பிதழ் எனக்கு வெரவில்மல! ஜபயோய்!
ஜபயோய்! ஜபயோய்! ஜபயோய் ஜசயோல்லயோயத! நீ யுருடன
உலவெக் கூடயோது!
[விரட்டி விரட்டித் தூதுவெமனக் குத்தப்
யபயோகிறேயோள்]
தூதுவென: மகயோரயோணி! நயோன தூதுவென! நயோன ஏமழ!
எனமனக் ஜகயோல்லயோதீர். எனக்கு மமனவி, மக்கள்

உள்ளயோர். ஆண்டனயின திருமணத்தயோல்
எனனுயிமர வெயோங்கயோதீர். [ஓடுகிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோகக் கூச்சலிட்டு,
விரட்டிக் ஜகயோண்டு] அயயயோக்கியப் பயயல! உன
கண்மணக் குமடந்து எடுக்கியறேன, பயோர்! எனன
ஜசயோனனயோய்? திருமணம் ஜசய்து ஜகயோண்டயோரயோ?
நயோனருக்க அக்யடவியயோ சிறுக்கிமய ஆண்டன
எப்படித் திருமணம் ஜசய்யலயோம்? கயோதல்
சல்லயோபத்துக்குக் கிளியயயோபயோத்ரயோ!
கல்யயோணத்துக்கு அக்யடவியயோ? அந்த ஜசய்திமய
ஏன ஜகயோண்டு வெந்தயோய்? அமத ஏன எனக்குச்
ஜசயோனனயோய்? [மறுபடியும் விரட்டுகிறேயோள்]
ஆண்டனக்குத் திருமணமயோ?
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி, பயோபம் தூதுவென, தயவு
ஜசய்து விட்டுவிடுவீர்! தகவெல் ஜகயோண்டுவெந்த
தூதுவெமனக் ஜகயோமல பண்ணுவெது பயோபம்!

மகயோப் பயோபம்! உங்கள் யகயோபம் ஆண்டன மீது!
தூதுவென மீதல்ல!

தூதுவென: [ஓடிக் ஜகயோண்யட] நயோன ஜசத்தயோலும்
உண்மமமயச் ஜசயோல்கியறேன! மகயோரயோணி!
அக்யடவியயோமவெ மணந்து ஜகயோண்டயோர்
ஆண்டன.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [நினறு ஆனயோல் ஆங்கயோரம்
அடங்கயோமல்] நயோசமயோய் யபயோகட்டும் யரயோமயோபுரி!
யபரிடி விழட்டும் அக்யடவியயோ மீது! ஜபரு
மினனல் அக்யடவியஸ கண்கமள எரிக்கட்டும்!
மநல் நதி ஜபயோங்கி பயோமல வெனத்தில் பயோயட்டும்!
என ஆண்டன திருமணம் ஜசய்து ஜகயோண்டயோரயோ?
எவெர் உண்மமயயோன ஆண்டன? எனமன யநசித்த
ஆண்டனயயோ? அக்யடவியயோமவெ மணந்த
ஆண்டனயயோ?
சயோர்மியயோன: உங்கமள யநசித்த ஆண்டனதயோன
ஜமய்யயோனவெர் மகயோரயோணி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [தளர்ந்து யபயோய்] ஐரிஸ!
சயோர்மியயோன! அருகில் வெயோருங்கள், மயக்கம்
வெருகுது எனக்கு! பிடித்துக் ஜகயோள்வீர் எனமன!
தயோங்க முடியயோது இந்த யவெதமனமய! …
அஜலக்ஸயோஸ! யபயோ யரயோமுக்கு!

அக்யடவியயோமவெப் பற்றி எனக்குத் தகவெல்
யவெண்டும்! அவெள் வெயஜதனன? அவெள்
குட்மடயயோ? ஜநட்மடயயோ? முகம் எப்படி எனறு
கண்டு வெயோ! எடுப்பயோன உடம்பயோ? அல்லது
எலும்புக் கூடயோ? எனக்குத் ஜதரிய யவெண்டும்!
கூந்தலின நிறேஜமனன? கண் பூமனக் கண்ணயோ?
அல்லது எனமனப் யபயோல் புலிக் கண்ணயோ?
பயோர்த்து வெயோ! யபயோ அஜலக்ஜஸஸ யபயோ! சீக்கிரம்
ஜசல்! உடயன ஜதரிந்து வெயோ!
[அஜலக்ஜஸஸ யபயோகிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஐரிஸ! சயோர்மியயோன! படுக்மக
அமறேக்கு எனமனக் ஜகயோண்டு ஜசல்வீர்.
[இருவெரும் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் தயோங்கிக்
ஜகயோண்டு யபயோகிறேயோர்]
*********************

அங்கம் -7 கயோட்சி -6
யமதகு மயோண்புமட ரயோணி! உங்கமள
யூத மனனன ஏயரயோத் கூடக் கயோண
கண்முன அஞ்சுவெயோன, சினத்துடன
களிப்பு மயோறிக் கடுகடுக்கும் யபயோது! ….
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
(அக்யடவியயோ) எனமன விட உயரமயோ? …
யபசக் யகட்டயோயயோ? வெயோய்க்குரல் கீச்சலயோ? …
யகயோமழ மனதயோ? குள்ள மயோதயோ?
நீண்ட கயோலம் அவெளுடன
ஆண்டன வெயோழ மயோட்டயோர்!
மந்த புத்தி! குள்ளி! எமனப்யபயோல்….
கம்பீரத் யதயோற்றேம் ஜகயோண்டவெளயோ? …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

கமதச் சுருக்கம்: கியரக்க மகயோவீரர்
அஜலக்ஸயோண்டர் பரம்பமரயில் வெந்த எகிப்தின
வெசீகர மங்மக, ஏழயோம் டயோலமியின புதல்வியயோக
கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்

பிறேந்தயோள். தந்மத டயோலமி மரணம் எய்திய பிறேகு
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அவெளது இமளய தமமயன
டயோலமியும் ஒனறேயோகச் யசர்ந்து எகிப்மத
ஆண்டயோர்கள். மூனறேயோண்டுகள் கழித்துக்
கணவெனும், தம்பியுமயோன 15 வெயது டயோலமி
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோடு கடத்திப் பிறேகு தயோயன
அரசயோண்டயோன. சிரியயோவுக்கு ஓடிய
கிளியயயோபயோத்ரயோ, தம்பிமயப் பலிவெயோங்க
அப்யபயோது அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு வெந்த
யரயோமயோனயத் தளபதி ஜெஜூலியஸ சீஸரின
உதவிமய நயோடுகிறேயோள். சீஸமரக் கவெர்ச்சியயோல்
மயக்கி, எகிப்துக்குத் தயோயன அரசியயோக யவெண்டு
ஜமனறும், சயகயோதரன டயோலமி அகற்றேப்பட
யவெண்டு ஜமனறும் வெற்புறுத்தி ஜவெற்றியும்
ஜபற்றேயோள். சீஸர் கிளியயயோபயோத்ரயோவின
யதனநிலவு நீடித்து அவெளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு
பிறேந்தது. எகிப்தில் நடத்திய சீஸரின தயோம்பத்திய

வெயோழ்க்மகமய யரயோமயோனயர் ஏற்று ஜகயோள்ளயோமல்
அவெமர ஜவெறுத்தனர்!
முடிசூட்டிக் ஜகயோள்ள யரயோமுக்குச் சீஸர்
மீண்டதும், ஜசனட்டர் ஜசய்த சதியில் சீஸர்
ஜகயோல்லப்பட்டயோர். சீஸர் ஜகயோமலக்குப் பின
யரயோமில் ஜபரும் குழப்பம் உண்டயோகி மயோர்க்
ஆண்டன, அக்யடவியன ஆகியயயோரது யநரடிக்
கண்கயோணிப்பயோல் யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்தில்
அமமதி நிலவியது. யநரடியயோக
அஜலக்சயோண்டிரியயோவுக்குக் கயோண வெந்த
ஆண்டனமயக் கவெர்ச்சியயோல் மயக்கித் தன
கயோதல் அடிமமயயோய் ஆக்கினயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ.
ஆண்டனயின யதனலவு நீடித்து யரயோமயோனய
ஜசனட்டர்களின சீற்றேத்மதயும், ஜவெறுப்மபயும்
மயோர்க் ஆண்டன ஜபறுகிறேயோன. அக்யடவியன
தமலமமயில் யரயோமயோனயப் பமட ஆண்டன

மீது யபயோர் ஜதயோடுத்து ஜவெற்றி அமடகிறேது.
எகிப்தில் தனத்துப் யபயோன ஆண்டனயும்,
அக்யடவியன உடனபடிக்மகக்கு அடி பணியயோத
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் பயங்கர முடிமவெத் யதடிக்
ஜகயோள்கிறேயோர்கள்.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன. பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
யதயோழிகள்: ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன, பணியயோள்
அஜலக்ஸயோஸ, தூதுவென
கயோட்சி அமமப்பு: அஜலக்ஸஸ யரயோமுக்குப்
யபயோக முடியயோமல் யரயோமுக்கு அனுப்பிய
தூதுவென வெருமகமய எதிர்பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோன. அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ
நுமழகிறேயோள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அஜலக்ஸயோஸ! நீதயோன
யரயோமுக்குப் யபயோக வில்மல. யயோமர
அனுப்பினயோய் யரயோமுக்கு? ஆண்டன எப்யபயோது
அஜலக்ஸயோண்டியயோவுக்கு வெருகிறேயோர்?

அக்யடவியயோ எப்படி இருக்கிறேயோள் நயோன எனறு
ஜதரிய யவெண்டும்.
அஜலக்ஸயோஸ: உங்களிடம் யபயோன தடமவெ உமத
வெயோங்கினயோயன, அயத தூதுவெனதயோன
யபயோயிருக்கிறேயோன. வெந்து விட்டயோன இப்யபயோது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எங்யக அந்தத் தூதுவென?
அஜலக்ஸயோஸ: மகயோரயோணி! உங்கள் முனவெரப்
பயந்து யபயோய் ஒளிந்து நிற்கிறேயோன.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபமயோக] வெரச் ஜசயோல்
அவெமன! யபயோன தடமவெ எனமுன வெந்ததயோல்
அடி வெயோங்கினயோன! இந்த தடமவெ எனமுன
வெரயோததயோல் அடி வெயோங்கப் யபயோகிறேயோன! உடயன
அமழத்து வெயோ அவெமன!

அஜலக்ஸயோஸ: யமதகு மகயோரயோணி! உங்கள் முகம்
கடுகடுப்பயோய் உள்ள யபயோது, யூதர்களின அந்த
யகயோர மனனன ஏயரயோத் கூட உங்களுக்கு யநயர
நிற்கப் பயப்படுவெயோன. உங்கள் சினத்துக்கு
அஞ்சயோத ஆண் புலிகள் அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிமடயயோது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: யபயோதும் நிறுத்து, அஜலக்ஸயோஸ!
ஏயரயோத் எதியர எனமுன நினறேயோல், நயோயன அவென
தமலமய வெயோளயோல் சீவி விடுயவென! அந்த பயோப
யவெமலமய ஆண்டன வெயோளயோல் ஜசய்ய ஆமண
யிடுயவென. ஆனயோல் ஆண்டன அருகிலில்மல!
யரயோமில் அக்யடவியயோமய முத்தமிட்டுக்
ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்! தூதுவெமன அமழத்து வெயோ
என யகயோபம் எரிமமலயயோய் ஜவெடிக்கும் முனபு!
[அஜலக்ஸயோஸ ஜவெளியய யபயோய் தூதுவெமன
அமழத்து வெருகிறேயோன. அஞ்சி நடுங்கிய

வெண்ணம் அஜலக்ஸயோஸ பினனயோல் நடந்து
வெருகிறேயோன. அடி வெயோங்கினயோலும் தயோங்கிக்
ஜகயோள்ள, எ·குக் கவெசம் அணிந்துள்ளயோன.]
அஜலக்ஸயோஸ: வெயோ, பயப்படயோமல் வெயோ. உனக்கு
ஒனறும் யநரயோது. அடி விழுந்தயோலும், உனக்குக்
கவெசம் உள்ளது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நீ பயந்து ஜகயோண்டு வெருவெமதப்
பயோர்த்தயோல், பயோதகச் ஜசய்தி ஜகயோண்டு வெருவெது
யபயோல் யதயோனறுகிறேது எனக்கு!
ஆண்டனயிடம் என கடிதத்மதக் ஜகயோடுத்தயோயயோ?
அக்யடவியயோமவெப் பயோர்த்தயோயயோ?
தூதுவென: [மண்டியிட்டு வெணங்கித் தழுதழுத்த
குரலில்] மகயோரயோணி! தங்கள் கடிதம் கண்டு
ஆண்டன களிப்பமடந்தயோர். இயதயோ அவெரது
பதில் கடிதம் தங்களுக்கு. [கடிதத்மதக்

ஜகயோடுகிறேயோன]. ஆம் அக்யடவியயோமவெப்
பயோர்த்யதன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கடிதத்மத வெயோங்கிக் ஜகயோண்டு]
எங்யக பயோர்த்தயோய் அக்யடவியயோமவெ?

தூதுவென: மகயோரயோணி, யரயோமில் பயோர்த்யதன.
திருமணம் ஆயினும், அக்யடவியயோவின
முகத்தில் நயோன மகிழ்ச்சிமயக் கணவில்மல!
திருமணம் நடந்தயோலும், ஆண்டனக்கும்
அவெளுமடய சயகயோதரர் அக்யடவியஸ¤க்கும்
மனப்பிளவு மறுபடியும் உண்டயோவெதயோகக்
யகள்விப்பட்யடன. ஒரு பக்கம் அனபுக் கணவெர்
ஆண்டன! மறு பக்கம் ஆற்றேல் மிக்க சயகயோதரர்
அக்யடவியஸ! இரண்டுக்கும் இமடயில்
அக்யடவியயோ நசுக்கப் படுகிறேயோள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிரிக்கிறேயோள்] நல்ல ஜசய்தி
அல்லவெயோ அது? நசுங்கிச் கசங்கட்டும் அவெள்! என
ஜநஞ்மச ஜவெந்து யபயோக மவெத்தவெள்! உன தகவெல்
என ஜநஞ்மசக் குளிரச் ஜசய்கிறேது.
ஆண்டனயின பக்கம் அவெள் யசர்ந்தயோல்,
அக்யடவியஸ அவெமள ஒதுக்கி விடுவெயோர்.

அக்யடவியஸின பக்கம் அவெள் யசர்ந்தயோல்
ஆண்டன அவெமளப் புறேக்கணிப்பயோர்! .. ஆமயோம்,
எனமனப் யபயோல் அவெள் உயரமயோ?
தூதுவென: இல்மல மகயோரயோணி! அக்யடவியயோ
குட்மட! மிகவும் குட்மட! ஆண்டனயின மயோர்பு
உயரம் கூட இல்மல. முத்தம் ஜகயோடுக்க யவெண்டு
ஜமனறேயோல், அக்யடவியயோமவெத் தூக்கித்தயோன
அவெர் முத்தமிட யவெண்டும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] அவெள்
குள்ளச்சியயோ? அப்படித்தயோன இருப்பயோள் எனறு
நிமனத்யதன. குட்மட மயோமதயும், ஜநட்மட
ஆமணயும் பயோர்த்தயோல் தந்மத, மகமளப் யபயோல்
ஜதரிவெயோர்கள். ஆண்டன நடக்கும் யபயோது
அவெமளப் பினயன விட்டுத் தயோன முனயன
வெருவெயோர். யயோரும் சிரிக்கயோமல் இருக்க

யவெண்டுயம! அவெள் குரல் எப்படி உள்ளது?
குருவி யபயோல் கீச்சுக் குரலயோ?
தூதுவென: ஆமயோம் மகயோரயோணி! தயோங்கள் ஜசயோல்வெது
சரியய! தயோழ்வெயோன குரல், யமலயோன குடும்பத்தில்
பிறேந்தயோலும்! கிணற்றுக் குள்ளிருந்து யபசுவெது
யபயோல் தணிந்த குரல்! யகட்யபயோருக்குக் கயோதுதயோன
நீள யவெண்டும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனமன மயோதிரிப் பரம்பமர
ரயோஜெ வெம்சத்தில் பிறேந்தவெள் யரயோமில் எங்யக
கிமடப்பயோள்? ஆண்டனக்கு ஏற்றே அரசிளங்
குமரி எகிப்தில் கயோத்திருக்க, யவெண்டயோத
குள்ளிமய எப்படி அவெர் ஏற்றுக் ஜகயோள்ளலயோம்?
எனக்குள்ள வீரம், கம்பீரம், ஆடம்பரம்
அக்யடவியயோவுக்கு உள்ளதயோ? ஆண்டன எனமன
மணந்தயோல், எகிப்த் நயோட்மடயய அவெருக்குச்
சீரயோக அளிப்யபன! அக்யடவியயோமவெ மணந்த

ஆண்டனக்குப் படுத்துக் ஜகயோள்ள ஓர்
அரண்மமன கூடக் கிமடக்கயோது! யவெஜறேனன
விகயோரங்கள் அக்யடவியயோவுக்கு? ஜசயோல்!
தூதுவென: நடக்கும் யபயோது நண்டு யபயோல் ஊர்ந்து
ஜசல்கிறேயோள்! நடப்பதும் நிற்பதும் ஒயர மயோதிரி!
அக்யடவியயோமவெப் பயோர்த்தயோல் உடல்தயோன
ஜதரிகிறேது! உயியரயோட்டயம ஜதரியவில்மல!
நட்ட சிமலப் யபயோல் உள்ளயோள்! சுவெயோசிக்கும் ஓர்
உயிர்ப் பிறேவியயோகக் கயோணப்பட வில்மல அவெள்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜவெடிப்புச் சிரிப்புடன]
உண்மமயயோகவெயோ? குட்மடப் ஜபண்மண
அக்யடவியஸ ஆண்டனயின யதயோளில் சுமக்க
மவெத்தது ஜவெகு சயோமர்த்தியம்! ஆண்டனமய
மமத்துனனயோய் வெயோங்கியது ஒரு ஜபரும் ரயோஜெ
தந்திரம்! அடுத்து எனன ஜசயோல்ல
மவெத்திருக்கிறேயோய்?

தூதுவென: மகயோரயோணி! முக்கியமயோன தகவெலிது!
ஜசயோல்ல மறேந்துவிட்யடன! நிமனவில்
இப்யபயோதுதயோன வெந்தது! அக்யடவியயோ ஒரு
விதமவெப் ஜபண்! கணவெமன இழந்தது
சமீபத்தில்தயோன! அவெளுக்கு முப்பது
வெயதிருக்கலயோம் எனறு யகள்விப்பட்யடன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்களில் கனல் பறேக்க]
விதமவெப் ஜபண்ணயோ அவெள்? ஜமச்சுகியறேன
அக்யடவியஸ திறேமமமய! அவெள் ஒரு
விதமவெயயோ? ஆண்டனமய ஏமயோற்றி விமல
யபயோகயோத குதிமரமய எப்படி வெயோங்க மவெத்தயோர்?
யநற்றுக் கணவெமனப் பறிஜகயோடுத்தவெள் எப்படி
யினறு ஒருவெமர ஏற்றுக் ஜகயோண்டயோள்?
வியப்பயோக உள்ளயத! நயோனும் விதமவெ மயோதுதயோன!
ஆனயோல் சீஸர் மயோண்ட பத்தயோவெது நயோயள நயோன
திருமணம் ஜசய்ய வில்மல! … அவெள் முகம்

வெட்டமயோக உள்ளதயோ? யகயோழி முட்மட மயோதிரி
உள்ளதயோ?
தூதுவென: வெட்ட முகம்தயோன மகயோரயோணி! அதிலும்
யகயோண வெட்டம்தயோன! முழுமதி யபயோலில்மல!
பதிமூனறேயோம் நயோள் பிமறே யபயோல் முகம்! பயோர்க்கச்
சகிக்க வில்மல!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: பதிமூனறேயோம் நயோள் பிமறேயயோ?
நல்ல உதயோரணம்தயோன! அக்யடவியயோவுக்குச் சட்டி
மூஞ்சி யநரயோகச் ஜசயோல்! முக அம்சம் கூட
இல்மலயயோ? கூந்தல் எனன நிறேம்? கூந்தல்
நீளமயோகத் ஜதயோங்குதயோ?

தூதுவென: கூந்தல் பழுப்பு நிறேம்! நீளமயோன
கூந்தல்தயோன! ஜபயோய் முடியயோக இருக்குயமயோ
எனறு சந்யதகப் படுகியறேன! ஜநற்றி சிறியது!
கிளியயயோபயோதரயோ: [புனனமகயுடன] ஈயதயோ,
வெயோங்கிக் ஜகயோள் ஜபயோற்கயோசுகமள. நல்ல தகவெல்
இம்முமறே ஜகயோண்டு வெந்திருக்கிறேயோய்! சரி, யபயோய்
வெயோ! [தூதுவென யபயோகிறேயோன. சயோர்மியயோமனப்
பயோர்த்து] சயோர்மியயோன! ஆண்டன புது
மணப்ஜபண் யமயோகத்தில் மயங்கிக் கிடக்கிறேயோர்!
ஆமச அறுபது நயோள்! யமயோகம் முப்பது நயோள்!
கயோமம் ஜசயோற்ப நயோழி! யரயோமின மதபர் நதி
ஆண்டனயின தயோகத்மதத் தீர்க்கயோது! தயோகம் தீரயோத
ஆண்டன மநல் நதிமயத் யதடித்தயோன வெருவெயோர்!
எப்யபயோது வெருவெயோர் எனபதுதயோன ஜதரிய
யவெண்டும் எனக்கு. எகிப்துக்கு ஆண்டனமயக்
கவெர்ந்து வெர எனன தந்திரம் ஜசய்யலயோம்? வெந்து

என கண்வெமலயில் மயோட்டிக் ஜகயோண்ட
ஆண்டனமய அரண்மமனயில் கட்டிப் யபயோட
எனன ஜசய்யலயோம்? ஜசயோல் சயோர்மியயோன! ஜசயோல்!
*********************

அங்கம் -7 – கயோட்சி -7
எல்லயோ வெற்மறேயும் நம்ப யவெண்டயோம்!
அவ்விதம் நீவீர் நம்பி னயோலும்
எல்லயோ வெற்மறேயும் ஏற்க யவெண்டயோம்!
உங்களுக்கும் என சயகயோதர னுக்கும்
பிளவு ஏற்பட்டயோல், யவெதமனப் பட்டு
ஜபருந்துயர் அமடபவெள் நயோன! …
(அக்யடவியயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நல்ல ஜதய்வெங்கள் நமகயயோடும் எனமன!
கணவெர் ஜவெற்றி ஜபறே யவெண்டு ஜமனறு
கடவுமள நயோன யவெண்டிக் ஜகயோண்டயோல்

தமமயன யதயோல்வி அமடவெயோர்!
உடயன அவ்விதம் யவெண்டயோம் எனறேலறித்
தமமயன ஜவெல்லட்டும் எனறு விமழயவென
கணவென ஜவெல்க! தமமயன ஜவெல்க!
என மயோறி, மயோறி நயோன யவெண்டினயோல்
என துதியய அடுத்த துதிமய அழித்திடும்!
நடுவெழி யில்மல இச்மச இரண்டில்!
(அக்யடவியயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: யரயோமியல ஆண்டனயின
அரண்மமன. கயோமல யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, புது மமனவி
அக்யடவியயோ

கயோட்சி அமமப்பு: அக்யடவியஸ தளபதி மீது
புகயோர்கமளக் கூறிக் ஜகயோண்டு ஆண்டன
யகயோபத்யதயோடு அங்குமிங்கும் நடமயோடுகிறேயோர்.
அக்யடவியயோ தன சயகயோதரன ஜசய்த
குற்றேங்கமளத் ஜதரியயோதவெள் யபயோனறு கயோட்டிக்
ஜகயோள்கிறேயோள்.
ஆண்டன: அமவெ மட்டுமல்ல கண்யண
அக்யடவியயோ! உனனருமமச் சயகயோதரன
அக்யடவியஸ எனமன அவெமதித்துச் ஜசய்த
அற்ப விமனகள் ஆயிரக் கணக்கயோனமவெ! எமத
மனனப்பது, எமதத் தண்டிப்பது எனறு உறுதிப்
படுத்த முடியயோது. அவெர் ஜசய்த ஜபரும் தவெறு
இமளய பயோம்ப்பியின மீது புதிய யபயோர்கமளத்
துவெக்கியது, எனக்கு அறிவிக்கயோமல்! நம்முடன
யபயோரிடப் யபயோவெதில்மல எனறு பயோம்ப்பி
எனனடம் கூறியமத அவெர் நம்பவில்மல. யரயோம்

யபயோரிடப் யபயோவெதயோகக் கூறி நகஜரங்கும்
முரசடித்து விட்டயோர்! எனனப் பற்றி அவெதூறேயோகப்
யபசி யிருக்கிறேயோர்! அதுவும் என கயோதில் எட்டி
விட்டது. என தங்மகயின கணவெர் நீ,
எனனருமம மமத்துனர் நீ எனறு என முனனயோல்
கயோது குளிரப் யபசுகிறேயோர், உன சயகயோதரன.
உள்ஜளயோனறு மவெத்துப் புறேஜமயோனறு யபசும்
உத்தமமர எனன ஜசய்வெது, அக்யடவியயோ! ஜசயோல்.
எனனுடன மககுலுக்கும் யபயோது அவெர் மகதயோன
சூடயோக உள்ளது! ஆனயோல் உள்ளத்தில் வீசுவெது
குளிர் கயோற்று! ஜநயோய்ந்து யநயோய்ப்பட்டு ஈரம்
வெற்றிப் யபயோன ஜநஞ்சம். நயோன நல்ல
ஒத்துமழப்மபக் ஜகயோடுத்தயோலும்,
உள்ளத்திலிருந்து நனறி பிறேக்கயோமல், அவெரது
யகயோரப் பற்கள்தயோன பதில் உமரக்கினறேன.

அக்யடவியயோ: எனனருமமப் பிரபு!
எல்லயோவெற்மறேயும் நம்ப யவெண்டயோம்! அப்படி
நம்பினயோல் நீங்கள் எல்லயோவெற்மறேயும் ஏற்றுக்
ஜகயோள்ள யவெண்டயோம்! உங்களுக்கும்
சயகயோதனுக்கும் பிளவு ஏற்பட்டயோல்,
யவெதமனப்படும் அபயோக்கியவெதி நயோனதயோன!
சயகயோதரமன நீங்கள் ஜவெறுக்கலயோம். ஆனயோல்
அக்யடவியமஸ எனனயோல் ஜவெறுக்க முடியயோது.
அவெமர நீங்கள் திட்டும் யபயோஜதல்லயோம், அந்த
அடி என ஜநஞ்சில் படுகிறேது. உங்கள்
இருவெரிமடயய நினறு இருபுறேமும் அடி
வெயோங்கிக் ஜகயோள்கியறேன. அப்யபயோது
உங்களுக்கும், சயகயோதரனுக்கும் பிரயோர்த்தமன
ஜசய்கியறேன. நீங்கள் யபயோடும் ஊமமச்
சண்மடயில் பயோதிக்கப் பட்டு மனமுமடந்து
யபயோவெது நயோன!

ஆண்டன: உன தமமயனுக்கு எனமன
எப்யபயோதுயம பிடிக்கயோது! உனமன மணந்த பின
அவெர் மயோறுவெயோர் எனஜறேண்ணி ஏமயோந்யதன!
எனக்குத் ஜதரியயோமல் யபயோருக்கு மறுபடியும்
ஏற்பயோடு ஜசய்கிறேயோர்! அது எனக்குப் பிடிக்க
வில்மல! யரயோமுக்கும் அது உகந்ததல்ல.
அக்யடவியயோ: நல்ல ஜதய்வெங்கள் எள்ளி
நமகயயோடும் எனமன! கணவெர் ஜவெற்றி ஜபறேச்
ஜசய்ஜயனறு, கடவுமளத் துதித்தயோல் தமமயன
யதயோல்வி அமடவெயோர்! உடயன அவ்விதம்
யவெண்டயோம் எனறு அலறி தமமயன
ஜவெல்லட்டும் எனறு நயோன விமழகியறேன!
கணவென ஜவெல்க, தமமயன ஜவெல்க எனறு மயோறி,
மயோறி நயோன யவெண்டினயோல் என துதிப்யப என

துதிப்பிமன அழித்திடும்! நடுவெழி யில்மல
எல்மல கடந்த எனது இச்மச இரண்டுக்கும்!
ஆண்டன: கண்யண, அக்யடவியயோ! ஒருவெமர
ஒருவெர் பல்லயோண்டுகள் ஜவெறுக்கும் தளபதிகள்
இருவெமர ஒயர சமயத்தில் ஒயர தனமமயில் நீ
யநசிக்கிறேயோய்! யயோரயோவெது ஒருவெர் பக்கம் யசர்ந்து
ஜகயோள்! எனக்குக் கவெமல யில்மல நீ உன
தமமயன பக்கம் யசர்ந்தயோல். என தனமயோனம்தயோன
எனக்குப் ஜபரியது! அது அழிந்து யபயோனயோல்
நயோயனயோர் ஆண்மகனல்மல! உனக்கயோகயவெயோ, உன
தமமயனுக்கயோகயவெயோ நயோன என சுயமதிப்மப
இழக்க மயோட்யடன! உன சயகயோதரனுக்கயோக நயோன
உனமன இழக்க யநர்ந்தயோலும், கவெமலப்
படமயோட்யடன.
அக்யடவியயோ: எனனருமம ஆண்டன! அப்படி
எல்லயோம் ஜசயோல்லயோதீர். நீங்கள்தயோன முதலில்

எனக்கு முக்கிய நபர்! ஆனயோல் பயோசம் சயகயோதரர்
மீது பயோய்வெமத எனனயோல் தடுக்க முடியவில்மல.
… நயோஜனயோனறு ஜசய்ய விரும்புகியறேன.
உங்களுக்கயோக, நயோன தூது ஜசல்கியறேன.
தமமயமன உங்களுடன பிமணப்பதற்கயோக நயோன
தூது ஜசல்கியறேன. அமத என விருப்பம்
ஆண்டன.
ஆண்டன: அப்படி நீ பிமணக்க முமனவெமத
நயோன தடுக்க மயோட்யடன! ஆனயோல் அக்யடவியஸ
கடுஞ்சினம் ஜகயோண்டவெர்! எளிதயோக எதமனயும்
நம்பயோதவெர். நல்லது. நீ தூது ஜசல்! அவெர்
ஜவெறுப்பு தணிந்து எனனுடன நட்பு ஜகயோண்டயோல்
எனக்கு மகிழ்ச்சிதயோன. ஆனயோல் அது நடக்குமயோ?
அக்யடவியயோ: நிச்சயம் நயோன உங்கள்
இருவெமரயும் ஒனறு யசர்ப்யபன. என உறேவுத்

தூது ஜவெற்றியமடய வெயோழ்த்துவீர், எனனருமம
ஆண்டன!
ஆண்டன: யபயோய்வெயோ கண்மணி! உன தூது
எமக்குள் மீண்டும் உறேமவெ உண்டயோகட்டும்!
அக்யடவியமஸ மீண்டும் எனது மமத்துனன
ஆக்கு! உன பிரயோர்த்தமனயயோல் எங்கள் உறேவு
உறுதியயோகட்டும். நீ தூது ஜசல்! நயோன எகிப்துக்குச்
ஜசல்ல யவெண்டும். நயோன விட்டு வெந்த பணிகமள
முடிக்க யவெண்டும்.
அக்யடவியயோ: நனறி ஆண்டன. தூது
ஜசல்கியறேன. நல்ல ஜசய்தியுடன உங்கமள
எகிப்தில் சந்திப்யபன. விமட ஜபறுகியறேன.

ஆண்டன: யபயோய்வெயோ கண்யண, யபயோய்வெயோ!
நிச்சயம் எகிப்தில் சந்திப்யபயோம், கிளியயயோபயோத்ரயோ
அரண்மமனயில்.
அக்யடவியயோ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயக்க
மயோளிமகயில் எனமன மறேக்கயோமல் தினமும்

நிமனப்பீரயோ ? எனக்குக் கடிதம் எழுதுவீர், வெயோரம்
ஒருமுமறே. அப்படி நீங்கள் எழுதயோ விட்டயோல்,
எகிப்துக்கு நயோன முனபயோகயவெ புறேப்பட்டு
விடுயவென. [ஆண்டனமய முத்தமிட்டுப்
யபயோகிறேயோள்]
ஆண்டன: கவெமலப் படயோயத கண்மணி!
வெயோரஜமயோரு கடிதம் உனக்கு வெரும். நல்ல ஜசய்தி
எனக்குக் ஜகயோண்டுவெயோ. … மதி எங்கமளச் யசர்க்க
நிமனத்தயோலும், விதி உறேமவெ அறுத்து விடுகிறேது.
உறேவு ஒரு முட்மட யபயோனறேது. ஒருமுமறே கீறேல்
உண்டயோகி அது பிளந்து விட்டயோல், அமத ஒட்டி
மவெக்க முடியயோது. கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ நயோன
உடயன கயோண யவெண்டும். அவெளுடன ஒட்டிக்
ஜகயோண்ட என உறேமவெ விதி ஜவெட்ட முடியயோது.
ஆயிரம் மயோதர் எனமனத் யதடினயோலும், என
மனம் நயோடுவெது கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ!

அக்யடவியயோவின பிரிவு எனமன உறுத்தயோமல்
இருக்க நயோன எகிப்துக்குச் ஜசல்ல யவெண்டும்.
என உடல் உள்ளது யரயோமில்! ஆனயோல் என
ஆத்மயோ உள்ளது எகிப்தில்! யரயோமயோபுரி
சயோம்ரயோஜியத்தில் அடங்கியது எகிப்தின ஆத்மயோ!
யரயோமும், எகிப்தும் யசரும் யபயோதுதயோன உடலும்,
உயிரும் கூடி இனபம் அமடகிறேது. [யபயோகிறேயோன]
*********************

அங்கம் -7 கயோட்சி -8
எனது அங்கிமயக் ஜகயோண்டுவெயோ!
எனக்கு மகுடத்மதச் சூட்டு!
எனனுள் எழும்பும் அழியயோ ஆமசகள்!
எகிப்தின திரயோட்மசகள் இனயமல்
எனனுதமட நமனக்கயோ! யவெண்டயோம்!
அயதயோ யகள் ஈரயோஸ! ஆண்டன
அமழக்கும் குரல் யகட்கும் எனக்கு!
அவெமர யநயோக்கின எனயமல் ஆமச எழும்!
உனனதச் ஜசய்மக எனஜறேமனப் புகழ்வெயோர்!
நயோன புரிவெமதக் கண்டு அவெர்
நமகப்பது என ஜசவியில் யகட்கும்!
அக்கின நயோன! கயோற்றும் நயோன!
ஐம்புல உணர்மவெ விடுப்யபன
அடிப்பமட வெயோழ்வின யதமவெக்கு! …

கிளியயயோபயோத்ரயோ
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன. கயோமல
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
ஆண்டன, அஜலக்ஸயோஸ, ஐரிஸ
கயோட்சி அமமப்பு: அரண்மமனச் சிம்மயோசனத்தில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ யசயோகமயோக அமர்ந்திருக்கிறேயோள்.
அஜலக்ஸயோஸ ஆண்டன வெருமகமய
அறிவிக்கிறேயோன.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஐரிஸ! எங்யக எனனருமம
ஆண்டன? கயோத்துக் கயோத்துக் கண்கள் கமளத்து
விட்டன. ஏன இத்தமன நயோட்கள் எனமனக்
கயோண விரும்பயோமல் ஒளிந்து ஜகயோண்டயோர்? எப்படி
எனமன மறேந்தயோர்? வெந்தயோல் நயோன அவெமரக் கயோண
விரும்பவில்மல எனறு ஜசயோல். வெந்த வெழியய

திரும்பிச் ஜசல்லும்படிச் எனறு ஜசயோல்! எனக்கும்
அவெருக்கும் எனன உறேவு?
ஐரிஸ: மகயோரயோணி! அயதயோ அஜலக்ஸயோஸ
முறுவெயலயோடு வெருகிறேயோர். நல்ல ஜசய்தி ஜகயோண்டு
வெருவெது அவெரது நமடயியல ஜதரிகிறேது!
[அஜலக்ஸயோஸ நுமழகிறேயோன]
அஜலக்ஸயோஸ: யமனமம மிகு மகயோரயோணி!
யரயோமயோபுரியின முத்தமலவெர்களில் மூத்யதயோரயோன
ஆண்டன வெருகிறேயோர்.
[ஆண்டன ஜமய்க்கயோவெலர் பினனயோல் ஜதயோடரக்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ யநயோக்கி வெருகிறேயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ சட்ஜடன எழுந்து விமரந்து
ஜசனறு ஆண்டனமயத் தழுவிக் ஜகயோள்கிறேயோள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மகிழ்ச்சியுடன கண்களில் நீர்
ஜபயோங்க] ஆண்டன! எனமன எப்படி மறேந்தீர்?
எனமன ஒதுக்கி விட்டு யவெஜறேயோருத்திமய
மணந்து ஜகயோண்டீர்! எனது தூக்கத்மதக் ஜகடுத்து
மன ஊக்கத்மத அழித்தீர்! எனது உணமவெ
ஜவெறுக்க மவெத்தீர்! மதுமவெக் குடிக்க விட்டு
மயக்கத்தில் படுக்க மவெத்தீர்! என மன யவெதமன
அறியயோமல் மரணத்மதத் யதட மவெத்தீர்!
ஆண்டன: [மனமுருகி] கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உனமன எப்யபயோது கயோண்யபன
எனறுதயோன நயோனும் நயோட்கமள எண்ணிக்
ஜகயோண்டிருந்யதன. உனமன எனறுமினப் பிரிய
மயோட்யடன! நயோனுனமனப் பிரிந்தது தவிர்க்க
முடியயோதது! கண்யண உன மடியில்தயோன
நயோனனத் தமலமவெத்து உறேங்குயவென! நீதயோன

எனக்கு! நீதயோன எனக்கு ஆத்மயோ! நீயினறி நயோன
ஜவெறும் எலும்புக் கூடுதயோன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜதளிவுற்று]
உண்மமயயோகவெயோ? அப்படியயோனயோல் ஏன
அக்யடவியயோமவெ எனக்குத் ஜதரியயோமல் உடயன
திருமணம் ஜசய்து ஜகயோண்டீர்? அவெளுக்கு
எனமனப் யபயோல் அழகிருக்கயோ? எனமனப் யபயோல்
அறிவிருக்கயோ? எனமனப் யபயோல் ஆழ்ந்த
அனபிருக்கயோ? ஆட்சி புரிய எனமனப் யபயோல்
ஆண்மம யிருக்கயோ? எனன உள்ளது அவெளுக்கு?
எனமன விட அக்யடவியயோ எந்த விதத்தில்
உனனத மயோனவெள்? ஏஜனயோரு விதமவெமய
மணந்தீர்? அக்யடவியயோ உங்களுக்கு மமனவி!
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஓர் ஆமசக் கிழத்தியயோ?
ஆண்டன: [சிரித்துக் ஜகயோண்ட்] கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எங்கள் திருமணம் ஒரு

ஜபயோம்மமத் திருமணம்! உண்மமயயோக
அக்யடவியயோ மீது எனக்கு விருப்யபயோ,
ஜவெறுப்யபயோ கிமடயயோது. அக்யடவியயோமவெத்
யதடி நயோன யபயோகவில்மல! அவெள் அழகில் நயோன
மயங்க வில்மல! விருப்பம் மயோறி எனமன
ஜவெறுத்த தளபதி அக்யடவியஸ எனக்களித்த
தண்டமன அது! “ஒனறு, என தங்மக
அக்யடவியயோமவெ மணந்து எனக்கு மமத்துனன
ஆகு! அல்லது எனக்குப் பமகவெனயோய் மயோறி நீ
தனத்துப் யபயோ”, எனறு அவென யபயோட்ட
நிபந்தமனயில் சிக்கிக் ஜகயோண்யடன. பயோவெம்,
பதிமய இழந்த அந்தப் ஜபண்! அவெள் மனமதக்
ஜகடுத்தவென அவெள் ஒனறுவிட்ட அண்ணன
அக்யடவியன. யவெண்டயோ ஜவெறுப்பயோகத்தயோன
அவெமள நயோன ஏற்றுக் ஜகயோண்யடன.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்கமளக் கூர்ந்து யநயோக்கி]
விருப்யபயோ அல்லது ஜவெறுப்யபயோ கிமடயயோ
ஜதனறேயோல், இப்யபயோயத அக்யடவியயோமவெ
மணவிலக்கு ஜசய்வீரயோ? அப்யபயோதுதயோன என
மனம் குளிரும்! இரவில் எனனருகில் படுத்துள்ள
ஆண்டன எனக்குரியவெர் எனனும் உணர்ச்சி
எனனுள் ஜபயோங்க யவெண்டும். யவெஜறேயோருத்தியின
பதி எனனருகில் படுத்துள்ளயோர் எனறேயோல் எனக்கு
நிம்மதி யில்மல! எனனுயிரயோன ஆண்டனமய
யவெறு எந்தப் ஜபண்ணும் பகிர்ந்து ஜகயோள்ள
விடமயோட்யடன! அவெமள மணவிலக்கு
ஜசய்வீரயோ? அதுவும் உடயன ஜசய்வீரயோ
ஆண்டன!
ஆண்டன: [கவெனமயோக] கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அக்யடவியயோமவெ மணமுறிவு
ஜசய்து முத்தளபதிகளில் ஒருவெமர நயோன

இப்யபயோது பமகத்துக் ஜகயோள்வெது அறிவுள்ள
ஜசயலயோகயோது! நயோன அக்யடவியஸின
எதிரியயோனயோல், யரயோமயோனயரின யகயோபத்துக்கு
ஆளயோயவென. யரயோமயோனய ஜசனட்டருக்கு
எனமனப் பிடிக்கும்! ஆனயோல் உனமன
பிடிக்கயோது! அக்யடவியயோமவெ மணவிலக்கு
ஜசய்து விட்டயோல், ஜசனட்டயோரும் எனமன
ஜவெறுப்பயோர். என தளபதி பதவி யபயோய்விடும்!
எனக்கு நீயும் யவெண்டும்! ஜசனட்டயோரின
ஆதரவும் யவெண்டும்! அல்லயோவிடில் சீஸரின
முடிவுதயோன எனக்கும் கிமடக்கும்!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்ணீர் ஜபயோங்கி]
யவெண்டயோம், சீஸரின முடிவு உங்களுக்கு வெர
யவெண்டயோம்! யரயோமில் அனறு நயோன பட்ட
யவெதமன யபயோதும். அந்த யகயோர முடிவு
உங்களுக்கு யநர யவெண்டயோம். பிறேகு எனன
ஜசய்யலயோம் எனறு நிமனக்கிறீர்?

ஆண்டன: கண்யண கிளியயயோபயோத்ரயோ! கட்டிய
மமனவிமய விட்டு நயோன ஏனங்கு வெந்யதன?
அக்யடவியயோமவெத் திருமணம் ஜசய்தயோலும்,
எனனதயத்தில் ஒளிந்திருந்தவெள்
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒருத்திதயோன! அக்யடவியயோ என
அரசியல் மமனவி! எனது ஜபயோம்மம ரயோணி!
நீதயோன எனக்கு உண்மம ரயோணி! எப்படி அமத
நயோன நிரூபிக்க முடியும் உனக்கு?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அழுத்தமயோக] ஏன முடியயோது?
வெயோருங்கள், உறுதி ஜமயோழி கூறுங்கள், எங்கள் குல
ஜதய்வெம் முனபயோக! நயோனதயோன உங்கள் மமனவி
எனறு ஜமய்யயோக ஜதய்வெத்தின முனபு அறிவிப்பு
ஜசய்யுங்கள். எகிப்தின கயோதிலும் விழட்டும்!
யரயோமின ஜசவிகளும் யகட்க யவெண்டும்!
ஆண்டன: கண்யண, கிளியயயோபயோத்ரயோ! அப்படி
உடயன நயோன அறிவிப்பது நமக்கு அபயோயம்

விமளவிக்கும். அக்யடவியயோமவெ மணவிலக்கு
ஜசய்வெதும் அப்படிச் ஜசயோல்வெதும் ஒனறுதயோன.
ஜசயோல்லயோமல் ஜசய்ய யவெண்டும். நமக்குள்ள
உறேவு யயோருக்கும் ஜதரியக் கூடயோது. நயோம் கணவென
மமனவி யபயோல் வெயோழப் யபயோவெமத எவெரும்
அறியக் கூடயோது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜவெறுப்புடன] ஆண்டனயின
கள்ளக் கயோதலியயோக நயோனருக்க விரும்ப வில்மல.
எகிப்துக்கு ரயோணி நயோன! எப்படிக் கள்ளக்
கயோதலியயோய் நயோன அரசயோள முடியும்? எகிப்த்
மக்களுக்கு நயோன எப்படி ஒரு வெழிகயோட்டியயோக,
மயோதிரி ரயோணியயோக சிம்மயோசனத்தில் உட்கயோருவெது?
கிளியயயோபயோத்ரயோ ·பயோயரயோ பரம்பமரயில் வெந்தவெள்!
மகயோ அஜலக்ஸயோண்டர் வெம்ச மரபில் பிறேந்தவெள்!
எகிப்த் வெரலயோற்றில் யரயோமயோனய மகயோவீரரின

மமனவி கிளியயயோபயோத்ரயோ எனனும் உனனத
மதிப்மப நீங்கள் அளிக்க யவெண்டும் எனக்கு!
ஆண்டன: [சிரித்துக் ஜகயோண்டு] உனமன
மணந்து ஜகயோள்கியறேன கிளியயயோபயோத்ரயோ! ஆனயோல்
ஒரு நிபந்தமன, அக்யடவியயோமவெ நயோன
மணவிலக்கு ஜசய்ய முடியயோது. உனக்கு
எனனமலமயப் புரிய மவெக்கியறேன. ஒருபுறேம்
இமளய பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தயோக்கத்
தயயோரயோக வெயோசலில் நிற்கிறேயோன. மறுபுறேம்
அக்யடவியஸ எனமன ஜவெட்டி விட வெயோய்ப்மப
எதிர்யநயோக்கி யுள்ளயோன. நயோன தனத்து விடப்
படுயவென. எனமன யவெட்மடயயோட யரயோமயோபுரி
யவெங்மககள் எகிப்மத யநயோக்கிப் பயோய்ந்து வெரும்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] கவெமலப்
படயோதீர் ஆண்டன! அக்யடவியஸ உங்கமள
யவெட்மடயயோட வெந்தயோல், எகிப்த் உங்கமளப்

பயோதுகயோக்கும். உங்கமள எதிர்ப்பவெர் எவெரும்
எகிப்தின எதிரியயோக எண்ணப்படுவெயோர். எங்கள்
பமடவீரர் உங்கள் ஆமணக்குப் பணிவெயோர்.
உங்களுக்கயோகப் யபயோரிடுவெயோர். நயோன உங்களுடன
யசர்ந்து யபயோரிடுயவென.

ஆண்டன: [மகிழ்ச்சியுடன] ஜமச்சுகியறேன
கிளியயயோபயோத்ரயோ! எகிப்த் பமடயினர் என
ஆமணக்குப் படிந்து யபயோரிட்டயோல்,
அக்யடவியமஸ நயோன நசுக்கி விட முடியும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எகிப்து எப்யபயோதும் உங்கள்
நயோடு. நீங்கள் கப்பலில் ஜநடுந்தூரம் பயணம்
ஜசய்துள்ளீர்! ஓய்ஜவெடுக்க யவெண்டும்.
விருந்தினர் அமறே உங்களுக்கயோக அலங்கரிக்கப்
பட்டிருக்கிறேது. நிம்மதியயோகத் தூங்கிடுவீர்.
[கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ முத்தமிட்டு ஆண்டன
விருந்தினர் அமறேக்குச் ஜசல்கிறேயோர்]
\
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யரயோமயோபுரி மூழ்கிப் யபயோகட்டும்!
நம்மம எதிர்த்துப் யபசுயவெயோரின
நயோக்குகள் அழுகிப் யபயோகட்டும்!
யபயோமரப் பற்றிப் புகயோர் நம்யமல்!
ஆடவெமனப் யபயோல் நயோட்டரசி நயோன
அங்குமுன நிற்யபன! அமத எதிர்த்துப்
யபசயோதீர் ! பினதங்கி நில்யலன! ….
(கிளியயயோபயோத்ரயோ).
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

ஆண்குதிமர ஜபண்குதிமர இரண்டும்
அணியில் யசர்ந்து யபயோருக்குப் யபயோனயோல்
கவெனம் திரும்பிப் யபயோர்க் களத்தில்
கயோணயோமல் யபயோகும் ஆண்குதிமர!
ஜபண்குதிமர வீரமரச் சுமந்து
ஆண்குதிமர தனமனயும் ஏற்றித்
தனயய ஜசல்லும். …
(எயனயோபயோர்பஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன. கயோமல
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
ஆண்டன, ஐரிஸ, எயனயோபயோர்பஸ

(ஆண்டனயின ஆயலயோசகர்). கனடியஸ
(ஆண்டனயின யபயோர்த் தளபதி)
கயோட்சி அமமப்பு: ஆண்டன தன மமனவிமய
மறேந்து எகிப்தில் நிரந்தரமயோகத் தங்கிக் கிடப்பது
யரயோமயோனயத் தளபதி அக்யடவியஸின
சினத்மதக் கிளப்புகிறேது. பமட திரட்டிக்
ஜகயோண்டு அக்யடவியஸ எகிப்த் யநயோக்கி
வெருகிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோ, எயனயோபயோர்பஸ
இருவெரும் வெரப் யபயோகும் யபயோமரப் பற்றிப்
யபசிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்கள். அப்யபயோது
ஆண்டன விருந்தினர் அமறேயிலிருந்து
வெருகிறேயோர். பினனயோல் அவெரது பமடத் தளபதி
கனடியஸ வெருகிறேயோன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] எனக்குத்
ஜதரியும். அக்யடவியஸ எகிப்த் யநயோக்கி ஒருநயோள்
பமடயுடன வெருவெயோர் எனறு. எகிப்த் அவெமர

எதிர்க்கத் தயயோரயோக உள்ளது! நயோனும் யபயோர்
முமனக்குச் ஜசல்யவென! அதில் எந்த
ஐயப்பயோடும் ஜகயோள்ளயோயத.
எயனயோபயோர்பஸ: ஏன மகயோரயோணி? நீங்கள் ஏன
யபயோமர முனனடத்திச் ஜசல்ல யவெண்டும்?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆண்டனயுடன யசர்ந்து
யபயோரிடுயவென எகிப்துக்கயோக. எனமன யயோஜரனறு
நிமனத்தயோய்? நயோன அஜலக்ஸயோண்டர்
பரம்பமரயில் வெந்தவெள். எனனுடலில் ஓடுவெது
யபயோர்க்குருதி, ஜவெறும் நீர்க்குருதி யில்மல!
எங்கள் நயோட்ஜடல்மலயில் கயோல்மவெக்கும் எந்தப்
பமகவெரும் உயிருடன மீள்வெதில்மல!
ஜதரிந்துஜகயோள்.
எயனயோபர்பஸ: [தமலமயத் திருப்பி தனக்குள்
முணுமுணுத்து] ஆண்குதிமரகயளயோடுப்
ஜபண்குதிமரகளும் யசர்ந்து யபயோருக்குப்
யபயோனயோல், ஆண்குதிமரகளின கவெனம் திரும்பிக்
கயோணயோமல் யபயோகும். ஜபண்குதிமரகள்
பமடவீரமரக் கீயழ தள்ளிவிட்டு,
ஆண்குதிமரகமள நயோடிச் ஜசல்லும்.

குதிமரகளுக்குக் ஜகயோண்டயோட்டம்!
பமடவீரருக்குத் திண்டயோட்டம்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெனத்துடன] எனன
முணுமுணுக்கிறேயோய் நீ? முகத்மத பயோர்த்து
விளக்கமயோகப் யபசு.
எயனயோபர்பயோஸ: மகயோரயோணி! மனனக்க யவெண்டும்
எனமன! யபயோரில் உங்கள் இருக்மக
ஆண்டனக்கு வியப்பூட்டும்! யவெதமன யயோக
இருக்கும்! உங்களுக்கு எந்த விதக் கயோயமும்
பட்டுவிடக் கூடயோது எனறு கவெமலப் படுவெயோர்.
அழகில் மயங்கிடும் ஆடவெர் மனது எதிரிகமள
முறியடிப்பமத மறேந்து யபயோகும். வெனதயமரப்
பல மயோதங்கள் பயோர்க்கயோத பமடவீரர்
ஜபண்மணக் கண்டயோல் பித்தரயோய் ஆவெயோர்.
அவெரது கவெனம் யபயோமர மறேந்து அழமகப்
பயோர்க்கும். அதனயோல் பமட வீரர் உயிருக்யக

ஆபத்து வெரலயோம்! வெயோயளந்திய வீரர் யமயோகக்
கனலில் மூழ்கிப் யபயோவெயோர். வெனப்பு யபயோர்
வெயோள்கமள மடக்கி விடும். கமடசியில்
வெயோளுக்கும், வெனப்புக்கும் ஏற்படும் யபயோரில்
மடிவெது ஆடவெர். ஆண்டனயின எ•கு இதயம்
உங்கள் இருக்மகயயோல் உருகி விடும். ஏற்கனயவெ
யரயோமில் ஆண்டன யகயோமழயயோக ஜமலிந்து
விட்டயோர் எனறே புகயோர் எழுந்து விட்டது. அதனயோல்
அவெரது ஜபயர் யதய்ந்து வெருகிறேது. எகிப்தில்
அலிகளும், அரசியின அடிமமகளும்
யமற்பயோர்மவெ ஜசய்து புரியும் யபயோரிது எனறு
யரயோமயோனயர் எள்ளி நமகயயோடுகிறேயோர்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜவெகுண்ஜடழுந்து] யரயோமயோபுரி
மூழ்கிப் யபயோகட்டும்! எம்மமக் யகலி ஜசய்பவெர்
நயோக்குகள் அழுகிப் யபயோகட்டும்! அடிமமகளும்,
அலிகளும் நடத்தும் யபயோர் எனறு கிண்டல்
ஜசய்யவெயோமர நயோன வெனமமயயோகக்
கண்டிக்கியறேன. எனமனக் குமறே கூறியது மகயோ
அஜலக்ஸயோண்டமர அவெமதித்ததயோகும்.

ஐயயோயிரம் மமல்கள் நடந்து ஆயிரக் கணக்கயோன
பமடவீரர்கமள வெழிநடத்தி மூனறேயோண்டுகள்
ஆசியயோமவெக் கலக்கியவெர் அஜலக்ஸயோண்டர்!
எகிப்தின எல்மலமயக் கூடத் ஜதயோடயோத
யரயோமயோனயர் அஜலக்ஸயோண்டர் பரம்பமரப்
பமடயினமர எள்ளி நமகயயோடுவெதயோ? நயோன
யபயோருக்கஞ்சி ஒளிந்து ஜகயோள்ள மயோட்யடன!
முனனனறு நடத்தி ஜவெற்றிமயோமல சூடுயவென!
ஜதரிந்து ஜகயோள்.
எயனயோபர்பயோஸ: மகயோரயோணி! அடியயனன
யகயோரிக்மக! யரயோமின பமடப்பலம் வெலிமம
மிக்கது! அவெரது கப்பலிருந்து ஏவெப்படும்
தீக்கனல் ஏவுகமணகள் தயோக்கி உங்கள் அழகிய
யமனயில் கமறேபட்டுவிடக் கூடயோது. அதுதயோன
எனது அச்சம்! … அயதயோ! தளபதி ஆண்டன
வெருகிறேயோர்.

[ஆண்டன அவெரது பமடத்தமல அதிபதி
கனடியஸயுடன நுமழகிறேயோர்]
ஆண்டன: [சிந்தமனயுடன] அது எப்படி
முடிந்தது? ஓரிரு நயோட்களில் கடற்பமட
ஜகயோண்டு யடயோரின நயோட்மடக் மகப்பற்றினயோர்
அக்யடவியஸ எனபது வியப்பயோக உள்ளது!
மினனடித் தயோக்கல் யபயோல் ஜதரிகிறேது
கயோனடியஸ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: யவெகத் தயோக்குதமலப் பற்றி
வியப்புறுவெர் யயோர்? கண்கயோணிப்பற்றே,
கவெனமற்றே, கண்விழிப்பில்லயோ மனதர்கள்தயோன!
ஆண்டன: நனறேயோகத் திட்டுகிறேயோய்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! பயோரயோட்டுகியறேன கண்யண! …
கயோனடியஸ! கடற்பமட மூலமயோகயவெ நயோம்
அக்யடவியமஸக் கலக்கி அடிப்யபயோம்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: யவெஜறேந்த முமறேயில் அவெமர
விரட்ட முடியும்?
கயோனடியஸ: தளபதியயோயர! ஏன கடற்பமட
மூலஜமனறு எண்ணுகிறீர்? எனக்கு அப்படித்
யதயோனறேவில்மல.
ஆண்டன: அப்படித்தயோயன யபயோரிட வெருகிறேயோர்
அக்யடவியஸ!

கயோனடியஸ: ஆண்டன! சீஸரும், ஜபரிய
பயோம்ப்பியும் யபயோரிட்ட அயத பயோர்ஸயோலியயோ
எனனும் தளத்தில் நயோமும் கடல்யுத்தம் புரிவெதயோ?
எயனயோபயோர்பஸ: உங்கள் கடற்பமடக்கு
அத்தமகய வெலுவில்மல ஆண்டன! உங்கள்
கப்பமலச் ஜசலுத்த தகுந்த ஓட்டுநரில்மல!

உங்கள் கடற்பமட வீரர்கள் கழுமத
யமய்ப்பவெர்கள்! குடியயோனவெரயோய் யரயோமில் ஏர்
உழுதவெர்! அவெர்கள் கடல் நீமர உழுது கப்பமல
இயக்க அருகமத அற்றேவெர்! அக்யடவியஸ கடற்
யபயோருக்கு அமழத்தயோல், நீங்கள் மறுப்பதில்
அவெமயோனமில்மல. அவெசியம் மறுப்புக்
கூறுங்கள்! பயோம்ப்பியின கப்பல் எமட
குமறேந்தது! எளிதில் ஜசலுத்தப் படுவெது!
யவெகமயோய்ச் ஜசல்வெது! உங்களுமடய கப்பல்
கனத்தது! ஜமதுவெயோய் ஊர்ந்து ஜசல்வெது. எதிரிகள்
தயோக்கிட வெசதி அளிப்பது! தயது ஜசய்து
மறுப்ஜபழுதி அனுப்புங்கள் அக்யடவியஸ
தளபதிக்கு. தமரப் யபயோயர நமக்குத் தகுந்தது!
ஆண்டன: எனது ஒயர முடிவு கடற்யபயோர்!
கடற்யபயோர்! கடற்யபயோர்! எமது கப்பல்
ஜமதுவெயோகச் ஜசனறேயோலும், எண்ணிக்மக மிக்கக்

கனல் பீரங்கிகள் தயோக்கிட உள்ளன.
தகர்த்துவிடும் அமவெ எதிரிகளின கப்பல்கமள.
எயனயோபர்பயோஸ: மதிப்புக்குரிய தளபதி! உங்கள்
தமரப்யபயோர் யுக்திமயக் மகவிடுகிறீர்! உங்கள்
தனத்துவெப் பமடத் தயோக்கத்மதப் பயனபடுத்தும்
வெயோய்ப்பிழக்கிறீர்! ஜவெற்றிதரும் மமலர்ப்
பயோமதமய விட்டுவிட்டு யதயோல்வி தரும்
முட்பயோமதமயத் யதர்ந்ஜதடுக்கிறீர்!
ஆண்டன: என ஒயர முடிவு, கடற்யபயோர்தயோன.
அதில் எந்த மயோற்றேமுமில்மல எனக்கு.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எங்களிடம் அறுபது யபயோர்ப்
படகுகள் உள்ளன. அக்யடவியஸ கப்பலுக்கு
எந்த விதத்திலும் குமறேந்தமவெ அல்ல அமவெ.
ஆண்டன: யவெண்டயோத கப்பல்கமள எரிப்யபயோம்.
அவெற்றின கப்பல் ஓட்டிநர் மற்றே கப்பல்கமள

நிரப்பட்டும். ஆக்டியம் யநயோக்கி நமது கடற்பமட
ஏகி அக்யடவியஸ கடற்பமடமயத் தயோக்க
யவெண்டும். ஒருயவெமள நயோம் யதயோற்றேயோல்
தளப்யபயோரில் மீண்டும் தயோக்கலயோம். கனடியஸ!
நமது பத்ஜதயோனபது அணிப் பமடகமளக்
கப்பல்களில் ஏற்று! பனனரண்டயோயிரம்
குதிமரகமளப் பிரித்து ஒவ்ஜவெயோரு கப்பலுக்கும்
அனுப்பு.
[கனடியஸ யபயோகிறேயோன. அடுத்ஜதயோரு பமட
வீரன வெருகிறேயோன]
பமடவீரன: யமனமமமிகு தளபதி! கடல்
வெழிப்யபயோர் யவெண்டயோம். கீறேல் விழுந்த நமது
கப்பல்கமள நம்பிக் கடற் யபயோருக்குப் யபயோக
யவெண்டயோம். எகிப்தியரும், அந்நயோட்டு அலிகளும்
மீன பிடிக்கப் யபயோகட்டும்! தமரயில் கயோலூனறி
ஒருவெனுக்கு ஒருவெனயோய் எதிர் நினறு

யபயோரிடுயவெயோம். அதில்தயோன நமக்கு ஜவெற்றி
கிமடக்கும்.
ஆண்டன: யபயோதும் நிறுத்து! யபயோ, யபயோ உன
யவெமலமயச் ஜசய்.
[ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோ, எயனயோபர்பயோஸ
அடிமமகள் யயோவெரும் யபயோகிறேயோர்கள்]
பமடவீரன: [தனயயோக] எது நடக்கக் கூடயோது
எனறு எதிர்க்கியறேயோயமயோ, அதுதயோன நடக்கிறேது!
தவிர்க்க யவெண்டியது எதுயவெயோ, அதுயவெ தமல
விரித்தயோடுகிறேது! நயோஜமல்லயோம் ஆடவெர்
ஆமணக்குக் கீழ் யவெமல புரிய வில்மல!
ஜபண்ணுக்குப் பணி புரியும், பமட வீரரயோய்
மயோறி விட்யடயோம்! ஆண்டன
கிளியயயோபயோத்ரயோவின மீன படகுகமள நம்பி
யரயோமுடன யபயோருக்குப் யபயோகிறேயோர்.

யரயோமயோபுரியின கரடிக் கப்பல்கள் ஒயர
பயோய்ச்சலில் மீன படகுகமளப் பற்றி விழுங்கி
விடும்! பயோவெம் ஆண்டன!
[யபயோகிறேயோன]
*********************
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யரயோமமப் புறேக்கணித்தயோர் ஆண்டன!
அதற்கு யமலும் அடயோதன ஜசய்தயோர்
அவெரது பண்பயோயட அப்படித்தயோன!
அங்கயோடித் தளத்து ஜவெள்ளி யமமடயில்
ஆண்டனயும், கிளியயயோ பயோத்ரயோவும்
ஜபயோனனயோ சனத்தில் அமர்ந்து
எல்யலயோ ருக்கும் ஜதரியும்படி
அரசன, அரசிஜயன அறிவித்தயோர்!
அவெரது கயோலடியில் சீஸரின புதல்வென!
கயோம யமயோகத்தில் மீறிய யபயோக்கு!
சிரியயோ, மஸப்பிரஸ, லிடியயோ நயோடுகள்
பரிசயோக அளித்து அவெமள
ஏகயோதி பத்திய மகயோ ரயோணி ஆக்கினயோர்! …

(தளபதி அக்யடவியஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
கள்ளத் தனமயோய் உள்யள வெந்தது ஏயனயோ?
ஆண்டனயின மமனவிக்குக் கயோவெலர் யதமவெ,
உள்யள நுமழயுமுன வெருமகமய அறிவிக்க!
யரயோமின சந்மதப் ஜபண்யபயோல் நுமழகிறேயோய்!
நமது ஜசல்வெந்தப் பந்தத்மதச் சிமதத்தயோய்!
அதமன இழப்பின அனபின பிமணப் பறுபடும்!
கடற்பமட யுடன நயோட்டில் உனமன
வெயோழ்த்தி வெரயவெற்க நயோங்கள் வெருயவெயோம். …
[தளபதி அக்யடவியஸ]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

எனனரும் சயகயோதரி ஏமயோந்தயோய்! கிளியயயோபயோத்ரயோ
உனனரும் பதிமயத் தனவெசப் படுத்தினயோள்!
ஆண்டன நயோடுகள் தயோனம் ஜசய்தயோர் யவெசிக்கு!
கப்பப் பணத்மத அரசரிடம் கறேந்து,
யபயோருக்கு அமழக்கிறேயோள் எம்மம இனறு ! …
[தளபதி அக்யடவியஸ]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

ஒவ்ஜவெயோரு யரயோமயோனய இதயமும்
உனமன யநசிக்கும் சயகயோதரி !
உன மீது அனுதயோபம் கயோட்டும்.
பிறே மமனயயோள் பின ஜசனறுமன
மறேந்த ஆண்டனமய அறேயவெ ஜவெறுப்பர்!

வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: யபயோர் முமனயில் ஓரிடம், பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: தளபதி அக்யடவியஸ,
தங்மக அக்யடவியயோ, யபயோர்த் தளபதி
அக்கிரிப்பயோ, ஜமஸயஸனஸ
கயோட்சி அமமப்பு: ஆண்டன மமனவி
அக்யடவியயோமவெ மறேந்து எகிப்தில் நிரந்தரமயோகக்
கிளியயயோபயோத்ரயோவுடன அரண்மமனயில் தங்கிக்
கிடப்பது யரயோமயோனயத் தளபதி அக்யடவியஸின
சினத்மதக் கிளப்புகிறேது. தங்மகயிடம் கூறித்
தன ஜவெறுப்மபக் கயோட்டி எகிப்துக்குச் ஜசல்ல
முற்படுகிறேயோன.
அக்யடவியஸ: அக்கிரிப்பயோ! பயோரிந்த
அநியயோயத்மத! பரிதயோபப் படுகியறேன பரிவுள்ள
என சயகயோதரிக்கு! படுதுயரில் அவெமளத் தனயய

தவிக்க விட்டு, ஆண்டன பரத்மதயின
கயோலடியில் கிடக்கிறேயோர்! யரயோமயோபுரியின
பயோரயோக்கிரச் சிங்கம் கயோமயோந்தகியின கயோந்த
விழிகளயோல் சுடப்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்கிறேது.
சீஸரும் அப்படித்தயோன யமயோசக்கயோரியின
தயோசரயோனயோர்! அவெள் ஒரு யவெசி! கப்பம் கட்டி
நமக்குக் கும்பிடு யபயோட யவெண்டிய யமயோகின,
ஒப்பற்றே ஆண்டனமயப் ஜபட்டிப் பயோம்பயோய்
ஆக்கி விட்டயோள்! அதற்குக் கயோரணி
கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோ? இல்மல, இல்மல!
ஆண்டனதயோன! அக்கிரிப்பயோ! பயோர்! எகிப்துக்குச்
ஜசனறு ஆண்டனமயக் மகது ஜசய்து, நயோன
அக்யடவியயோவின கயோலடியில் விழ மவெப்யபன!
என உறுதி ஜமயோழி யிது!
அக்கிரிப்பயோ: சீஸரும் அப்படித்தயோன சினத்துடன
எகிப்துக்குச் ஜசனறேயோர்! அப்புறேம் எனன ஆனது?

ஆண்டனயும் அவெமரப் யபயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அடக்கத்தயோன யபயோனயோர்!
அத்தமன யபரும் அப்புறேம் அவெளுக்கு அடிமம
யயோனயோர்! அவெளது மகப் ஜபயோம்மமயயோய்
அடங்கிப் யபயோனயோர்! இப்யபயோது நீங்கள்
அவெமரப் பினபற்றி எகிப்துக்குப் யபயோகியறேன
எனறு உறுதி கூறுகிறீர்! கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒரு
சிலந்தி பூச்சி! அவெளது வெமலயில் சிக்கினயோல்
நீங்களும் விழுங்கப் படுவீர்! அவெளது யமனயின
தீக்கனலில் நீங்களும் ஜமழுகயோய் உருகிப்
யபயோவீர்!
அக்யடவியஸ: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு நயோன
ஜசல்வெது கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அடக்குவெதற்கு
அல்ல, ஆண்டனமயப் பிடிப்பதற்கு.
யரயோமயோனய ஜசனட்டமரத் திட்டி யிருக்கிறேயோர்
ஆண்டன! அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ அங்கயோடி வீதிப்

பீடத்தில் அகங்கயோரியுடன ஜபயோனனயோசனத்தில்
அமர்ந்து, தனமன எகிப்தின சக்கிரவெர்த்தி எனறு
அறிவித்திருக்கிறேயோர்! அருகில் சீஸரின மகன
சியஸரியன அமர்ந்திருந்தயோனயோம்! சிரியயோ,
மசப்பிரஸ, லிதியயோ நயோடுகமளக்
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு ஜவெகுமதியயோக
அளித்திருக்கிறேயோர் ஆண்டன! அது ஒப்பந்த
துயரயோகம்! எனமனக் யகளயோமல், ஜலப்பிடஸ
அறியயோமல் யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்தின மூனறு
நயோடுகமளக் கயோமக் கிழத்திக்குத் தயோனம்
ஜகயோடுத்துள்ளயோர்? கிழக்கயோசிய நயோடுகளுக்கு
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ முழு ஆதிக்க மகயோரயோணியயோக
ஆக்கியுள்ளயோர். அமனத்தும் எங்களுக்குத்
ஜதரியயோமல்! அமனத்தும் யரயோமுக்கு எதிரயோகச்
ஜசய்த ரயோஜெதுயரயோகம்! எனனயோல் தயோங்க
முடியவில்மல! யவெசிக்கு ஜபயோனனும்
ஜபயோருளும் ஜகயோடுக்கலயோம்! யதசங்கமள யயோர்

யவெசிக்கு ஜகயோடுப்பயோர்? கயோமப் பித்தனதயோன
அப்படித் தயோனம் ஜசய்வெயோன!
ஜமஸயஸனஸ: மயோளிமக விருந்துகளில்
சிற்றேரசருடன கலந்து உமரயயோடும் யபயோது
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கணவெனயோகக் கயோட்டிக்
ஜகயோள்கிறேயோரயோம் ஆண்டன! எப்யபயோது அவெரது
ரகசியத் திருமணம் நடந்தது எனபது
ஜதரியவில்மல?
[அப்யபயோது திடீஜரன அக்யடவியயோ தமலவிரி
யகயோலமயோய் ஆயவெசமுடன நுமழகிறேயோள்]

அக்யடவியயோ: [யவெதமனயுடன] எனன, என
கணவெருக்கு அடுத்ஜதயோரு திருமணமயோ?
நயோனருக்க எப்படி யவெஜறேயோருத்திமய
மமனவியின பீடத்தில் அவெர் மவெக்கலயோம்?
ஜமஸயஸனஸ: அக்யடவியயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோதயோன ஆண்டனக்கு முதல்

மமனவி! நீங்கள் அவெருக்கு இரண்டயோம் …
மமனவிதயோன!
அக்யடவியயோ: [சினத்துடன, கண்ணீர் கலங்க]
மூடு வெயோமய! அப்படிச் ஜசயோல்லயோயத. என
ஜநஞ்சம் ஜகயோதிக்கிறேது! கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
அவெர் மணக்க வில்மல எனறு என மனம்
ஜசயோல்கிறேது. அதுதயோன உண்மம.
அக்யடவியஸ: [யகலியயோக] அந்த பயோமலவென
யமயோகின உன கணவெரின ஆமச நயோயகி எனறு
உன மனம் ஜசயோல்கிறேதயோ? அந்த ஆமச நயோயகி ஒர்
யவெசி எனறு உன மனம் ஜசயோல்கிறேதயோ? அந்த
யவெசிக்கு உன கணவெர் ஒரு தயோசன எனறு உன
மனம் ஜசயோல்கிறேயோ? [சிரிக்கிறேயோன]
அக்யடவியயோ: [முகத்மத மூடிக் ஜகயோண்டு]
சயகயோதரயோ, யபயோதும் அவெமரக் குத்தி யபசி

எனமனக் ஜகயோல்லயோயத! … அந்த உத்தம
யரயோமமன நீதயோன என கழுத்தில் கட்டினயோய்!
அமதத்தயோன என மனம் ஜசயோல்கிறேது.
அக்யடவியஸ: அருமமச் சயகயோதரி! தமல
விரியகயோலத்யதயோடு அரசி உமடகமள அணியயோது
யரயோமயோபுரி யவெமலக்கயோரி யபயோல் கயோட்சி
தருகிறேயோய்! உனமனக் கண்டயோல் ஆணழகன
ஆண்டன மயங்க யவெண்டயோமயோ?
கிளியயயோபயோத்ரயோயபயோல் ஒப்பமனயயோக அணிந்து
வெயோலிப மயோதயோன நீ ஆடவெமனக் கவெர
யவெண்டயோமயோ? சயகயோதரி! முத்தளபதிகளில்
மூத்தவெமர நீ மணந்தவெள்! மறேந்து விடயோயத!
உனக்ஜகனச் சில பயோதுகயோப்பயோளர் யதமவெ. நீ
வெரும் முனபு உன வெருமக அறிவிக்க ஒரு
கயோவெலன யதமவெ. எப்யபயோது நீ ரயோஜெ

பரம்பமரயில் வெந்ததயோகக் கயோட்டிக் ஜகயோள்ளப்
யபயோகிறேயோய்?
அக்யடவியயோ: [கண்ணீருடன] நயோன திடீஜரன ஏன
ஓடி வெந்யதன எனறு ஜதரிந்து ஜகயோள் சயகயோதரயோ!
என கணவெர் மீது யகயோபங் ஜகயோண்டு, எனக்கயோகப்
யபயோர் ஜதயோடுக்க நீ புறேப்பட்ட ஜசய்தி யகட்டு
அவெர் வெருந்துகிறேயோர். என கடித்ததில் நமக்குள்
யபயோர் யவெண்டயோம் எனறு ஜசயோல்ல உனனடம்
எனமனத் தூதயோக அனுப்பி யிருக்கிறேயோர்.
சயகயோதரயோ! எனனரு கண்களயோன நீங்கள்
இருவெரும் சண்மட யிட்டுத்தயோன சயோக
யவெண்டுமயோ? ஆண்டன மயோண்டயோல் என கதி
எனனவெயோகும்? மீண்டும் விதமவெயயோக
யவெதமனப் பட யவெண்டுமயோ? அல்லது
எனனுறேவுச் சயகயோதரமன நயோனழக்க
யவெண்டுமயோ? ஒருயவெமள நயோனருவெமரயும்

இழக்க யநர்ந்தயோல் முற்றிலும் தனத்துப்
யபயோயவென.
அக்யடவியஸ: அக்யடவியயோ! உனமன மட்டும்
ஆண்டன புறேக்கணிக்க வில்மல! யரயோமயோபுரி
மகப்பற்றிய நயோடுகமளத் தன கயோமக் கிழத்திக்கு
தயோனமயோகக் ஜகயோடுத்தது மனனக்க முடியயோத
குற்றேம்! நயோட்டுத் துயரயோகம்! உனக்கயோகப் யபயோரிட
யவெண்டயோம் எனறேயோலும், யரயோமுக்கயோக நயோன
ஆண்டனயுடன யபயோரிடத்தயோன யவெண்டும்!
எனமனத் தடுக்கயோயத! நயோன உனக்குச் சயகயோதரன!
ஆனயோல் யரயோம் சயோம்ரயோஜியத்துக்கு நயோன
முதனமமக் கயோவெலன! யபயோமர நிறுத்த
முடியயோஜதனறு உன கணவெனுக்குக் கடிதம்
எழுது!

அக்யடவியயோ: [கண்ணீர் கலங்கி] சயகயோதரயோ!
யபயோமர நிறுத்த யவெண்டுமயோனயோல் நீ விடும்
நிபந்தமனகள் எனன? அமத நயோன என
கணவெருக்கு முதலில் எழுத யவெண்டும்.
எப்படியயோவெது நயோன யபயோமர நிறுத்த யவெண்டும்.

அக்யடவியஸ: என நிபந்தமனகள் இமவெதயோன!
முதல் நிபந்தமன: கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குத்
தயோனம் வெயோர்த்த நயோடுகமள, மீட்டு யரயோமயோபுரிக்கு
மயோற்றே யவெண்டும். இரண்டயோம் நிபந்தமன:
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் மகவிட்டு உனனடம் மீள
யவெண்டும் ஆண்டன. மூனறேயோம் நிபந்தமன:
எகிப்த் நயோட்மட யரயோமயோபுரியிலிருந்து ஆட்சி
ஜசய்ய, ஆண்டன எங்களுடன ஒனறேயோய்ச் யசர
யவெண்டும்.
அக்யடவியயோ: முதல் நிபந்தமனயும், மூனறேயோம்
நிபந்தமனயும் ஒப்புக் ஜகயோள்ளப் படலயோம்;
ஆனயோல் இரண்டயோம் நிபந்தமன நிமறேயவெறுமயோ
எனறு ஜதரியயோது எனக்கு! கிளியயயோபயோத்ரயோ என
கணவெரின மனத்மதக் கட்டிப்
யபயோட்டிருக்கிறேயோள். எனனயோல் அந்த முடிச்மச
அவிழ்க்க முடியவில்மல.

அக்யடவியஸ: அக்யடவியயோ! அமதச்
ஜசய்யத்தயோன நயோன எகிப்துக்குப் யபயோகியறேன.
உனனயோல் ஜசய்ய முடியயோதமத எனவெயோள்
சயோதிக்கும் பயோர்! கிளியயயோபயோத்ரயோவின கயோலடியில்
அடிமமயயோய்க் கிடக்கிறேயோர் ஆண்டன! அவெருக்கு
விடுதமல அளிக்கத்தயோன நயோன
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்குப் யபயோகியறேன.
அக்யடவியயோ: சயகயோதரனுக்கும், கணவெனுக்கு
மிமடயய நசுக்கப் படுவெது நயோன! யயோர் பக்கம்
யசர்வெது நயோன? யயோர் பக்கம் யசரக் கூடயோது நயோன?
ஜதரியவில்மல எனக்கு! ஜதளிவெயோன பயோமத எது?
சிந்மத குழப்பம் அமடகிறேது. தமல சுற்றுகிறேது.
[கமளப்பு மிகுந்து ஆசனத்தில் சயோய்கிறேயோள்]
யயோமர நயோனழக்கப் யபயோகியறேன?
ஜமஸயஸனஸ: [பரிதயோபப்பட்டு] அம்மமயயோயர!
மனத்தளர்ச்சி அமடயயோதீர். யரயோமயோனயர்

ஒவ்ஜவெயோருவெரும் உங்கமள யநசிக்கிறேயோர்! உங்கள்
மீது பரிவு ஜகயோள்கிறேயோர். கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
மனதயோரத் திட்டுகிறேயோர். வெஞ்சகம் ஜசய்யும்
ஆண்டன மீது ஆத்திரம் ஜகயோள்கிறேயோர். அவெரது
மனத்தில் குடிஜகயோண்டவெர் நீங்கள்.
அக்யடவியயோ: [மன யவெதமனயுடன] அப்படியயோ
யரயோமயோனயர் வெருத்தப் படுகிறேயோர்! .. ஆனயோல்
யரயோமயோனயர் யபயோமர நிறுத்துவெயோரயோ? …. என
கணவெரும் வெயோழ யவெண்டும். என சயகயோதரனும்
வெயோழ யவெண்டும். …. மயக்கமயோக உள்ளது எனக்கு!
அக்யடவியஸ: அருமமச் சயகயோதரி!
ஓய்ஜவெடுத்துக் ஜகயோள்! ஆண்டனமயக் மகது
ஜசய்து உனவெசம் ஒப்பமடப்பது என கடமம!
நயோயனயோர் உத்தம யரயோமன! யரயோமயோ புரியின
துயரயோகிகமள ஒழிப்பது என கடமம!
எனனுயிரும் யபயோகயோது! ஆண்டன உயிரும்

யபயோகயோது! உன கணவெமரக் ஜகயோல்வெதற்கு நயோன
யபயோரிட வில்மல! உயிருடன அவெமர யரயோமுக்கு
இழுத்து வெருயவென. என கடமம அது! உனக்கு
நயோன அளிக்கும் ஓர் உறுதி ஜமயோழி!
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -1
நடக்கயோயத எனமீஜதனப் பூமி ஜசயோல்லும்
அந்யதயோ!
நண்பர்கயோள்! அவெமயோனப் படும் எனமனச் சுமக்க!
தவெறிப் பயோமதமய விட்யடன நிரந்தரமயோய்!
தயோமத மயோகி விட்யடன தயயோரிப்பில்!
ஜபயோன நிமறேந்த கப்பல் ஒனறுளது!
பங்கிட் டளித்து அக்யடவிய யஸயோடு
சமயோதயோனம் ஜசய்ய விமரந்து ஜசல்வீர்! …
(யபயோரில் யதயோற்றே ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

(யபயோர்க்களம்) விட்டு ஓடியனன! யகயோமழகமள
புறே முதுகு கயோட்ட ஆமண யிட்யடன!
யபயோவீர் யதயோழயர! நயோயனயோர் யபயோக்கில்
மயோறியனன!
நீவீர் யதமவெ யில்மல எனக்கு! யபயோவீர்!
துமறேமுகக் கப்பலில் உளதுஜபயோன களஞ்சியம்!
விமரவெயோய்ச் ஜசனறேமத அளித்திடு!
எனதமல மயிர்கூட எதிர்க்குது எனமன! …
(யபயோரில் யதயோற்றே ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
பிரயோர்த்தமன ஜசய்வீர்! வெருத்தப் படயோதீர்! …
நிமனப்யபன சிறேப்பயோய் உம்மமயும்
கப்பமலயும்!
எமனவிட் டகல்வீர்! யவெண்டிக் ஜகயோள்கியறேன!

பிரயோர்த்தமன ஜசய்வீர், இச்சம யத்தில்!
இழந்யதன இப்யபயோது என ஆமணத்
திறேமமமய!
உமக்குநயோன பிரயோர்த்தமன ஜசய்யவென! யபயோவீர் …
(யபயோரில் யதயோற்றே ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: •பிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்

யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி •புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள். எகிப்துக்கு வெந்த

ஆண்டன தன மமனவி புல்வியயோ
யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய் யநயோயில்
மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன. இமளய
பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தனவெசமயோக்க
முயற்சிக்கிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்
மனமதப் பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு
மீளத் தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன
தங்மகமய மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டனமய
மமத்துனன ஆக்கிக் ஜகயோள்கிறேயோன.
திருமணத்மதக் யகள்விப்பட்ட கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஜவெகுண்ஜடழுகிறேயோள். ஆண்டன எகிப்துக்கு
மீண்டு மமனவிமய மறேந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் மனமதப் பறிஜகயோடுத்து
மயங்கிக் கிடக்கிறேயோன. ஆண்டனமயத் தண்டிக்க

அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப் பமடயுடன
ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் தயோக்க வெருகிறேயோன.

யநரம், இடம்: ஆக்டியம் கடற்யபயோர் முமன,
பகல் யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, யபயோர்த் தளபதி
எயனயோபரஸ, கயோனடிடஸ, கிளியயயோபயோத்ரயோ,
சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ, ஆண்டனயின கப்பல்
யபயோர்ப் பமடயினர், கிளியயயோபயோத்ரயோவின
கப்பற்பமட வீரர்கள், தளபதி அக்யடவியஸ,
யபயோர் அட்மிரல் அக்கிரிப்பயோ, யரயோமயோனயக்
கடற்பமட வீரர்கள், டயோரஸ
கயோட்சி அமமப்பு: கீரிஸின அருகில் ஆக்டியம்
பகுதியில் ஆண்டன அக்யடவியமஸக்
கடற்யபயோருக்கு அமழத்துப் யபயோரிடுகிறேயோன.
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் தனது 60 யபயோர்க் கப்பலுடன
ஆண்டனக்கு உதவியயோகப் யபயோர்க்களத்துக்கு
வெருகிறேயோள். அக்யடவியஸ 230 கப்பல்களுடன
கடற்யபயோருக்குத் தயயோரயோகிறேயோர். கடற்யபயோர்
பீரங்கிக் கனல்ஜவெடிகளுடன துவெங்கிறேது.
அக்யடவியஸின யபயோர் அட்மிரல் அக்கிரிப்பயோ

சயோமர்த்தியமயோக ஊயட புகுந்து, ஆண்டனயின
கடற்பமட ஓட்டத்மதத் தடுத்து, உணவு, யபயோர்த்
தளவெயோடச் சயோதனங்களின அனுப்புதமலத்
துண்டிக்கிறேயோன. யபயோர் யதயோற்கயோத யபயோது யபயோர்
யதயோற்று விட்டதயோய் எண்ணி, கிளியயயோபயோத்ரயோ,
ஆண்டனமய விட்டுவிட்டு
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு மீள்கிறேயோள். ஆண்டன
தன யபயோர்ப் பமடயினமர விட்டுவிட்டு,
கிளியயயோபயோத்ரயோ பினனயோல் யபயோகிறேயோன.
ஆண்டனயின பமடயினர் பட்டினயயோல் வெயோடிப்
யபயோரிட இயலயோது முடிவில் அக்யடவியஸ
ஆண்டனமயத் யதயோற்கடிக்கிறேயோன. முதனமுதல்
தனக்கிமளய தளபதியிடம் யதயோற்று
அவெமயோனப்பட்ட ஆண்டன, யபயோர்க் களத்மத
விட்டு ஓடுகிறேயோன. பினதங்கிய ஆண்டனயின
பமடயினமர அக்கிரிப்பயோ யபயோர்க்மகதிகளயோகச்
சிமறேப்படுத்துகிறேயோன.

கடற்யபயோரில் யதயோற்யறேயோடும் ஆண்டன
முதனமுமறேயயோகச் சுயமதிப்பிழந்து யசயோகமயோக
துமணக்கயோவெலர் கூட உமரயயோடுகிறேயோர்.
ஆண்டன: [மனம் ஜநயோந்துயபயோய்த் தடுமயோறிய
குரலில்] மயோனம், மதிப்ஜபல்லயோம்
யபயோய்விட்டது! உயிர் யபயோன ஜவெற்றுக் கூடயோய்

அமலகியறேன! சீஸருக்கு வெயோரீசுத் தீரனயோய் வெலு
பமடத்தவென, யபயோமர விட்டு ஓடிவெந்து
புலம்பிக் ஜகயோண்டிருக்கியறேன. ஜவெட்கப்
படுகியறேன! எப்படி யரயோமயோபுரி முகத்தில் தமல
நிமிர்ந்து விழிக்கப் யபயோகியறேன? ஜசவில்
படுகிறேதயோ? என மீது நடக்கயோயத எனறு நயோன
நிற்கும் பூமியும் கட்டமள யிடுகிறேது! எனமனத்
தயோங்கிக் ஜகயோள்ள அது அவெமயோனப் படுகிறேது. என
நண்பர்கயள! ஜசயோல்வெமதக் யகளுங்கள். நயோன
தயோமதித்து விட்யடன யபயோரில். அதனயோல் யமயோதி
மிதிக்கப் பட்யடன. பயோமத தவெறி விட்யடன!
பமடப்பல மிழந்து விட்யடன. பழி வெயோங்கப்
பட்யடன. முதல் வீரனயோய்த் திகழ்ந்தவென,
மூனறேயோம் நிமலக்குத் தள்ளப் பட்யடன. என
உனனத யதயோள்கள் தயோழ்ந்து விட்டன. இந்த
அவெமயோனத்மதத் தயோங்கிக் ஜகயோண்டு வெயோழ
முடியுமயோ நயோன? கயோவெலயன! என ஜபயோற்களஞ்சிய

கப்பல் அயதயோ அங்யக நிற்கிறேது. அதிலிருக்கும்
ஜபயோன நயோணயங்கமள அக்யடவியஸ மககளில்
அளித்து சரண் அமடந்யதன எனறு தகவெமலத்
ஜதரிவித்திடு! என சமயோதயோனச் ஜசய்திமயக்
ஜகயோண்டு யபயோ! பறேந்து யபயோ!
கயோவெலன: எப்படிப் பறேப்பது? விமரந்து
ஜசல்கியறேன பிரபு.

ஆண்டன: யபயோ! விமரந்து யபயோ! நயோன
ஜவெகுதூரம் ஓடி வெந்து விட்யடன! என பமட
வீரர்கமளயும் ஓடச் ஜசயோல்லி உத்தரவு
ஜசய்யதன! புறே முதுகு கயோட்ட மவெத்துத்
தீரர்கமளக் யகயோமழகள் ஆக்கியனன! யபயோய்
விடுவீர், இனத் யதமவெ யில்மல நீவிர்!
துமறேமுகத்துக்கு அருகில் களஞ்சியக் கப்பல்

நங்கூரத்தில் நிற்கிறேது. ஜபயோன நயோணயங்கமளக்
ஜகயோடுத்து அக்யடவியமஸ விரட்டுங்கள்! நமது
பீரங்கிகளின மூச்சு நினறு விட்டது. என தமல
மயிர் கூட எதிர்க்கிறேது எனமன!
கயோவெலன: ஈயதயோ யபயோகியறேன பிரபு.
ஆண்டன: பிரயோர்த்தமன ஜசய்! மனம் யநயோகயோயத!
உங்கள் யயோவெமரயும் நயோன மறேக்க மயோட்யடன.
உங்கமளச் சுமந்த கப்பமலயும் மறேக்க
மயோட்யடன. எனக்கு இப்யபயோது தனமம யதமவெ!
எனமனத் தனயய விட்டுப் யபயோவீர்!
பிரயோர்த்தமன புரியவென நயோனும்! என
மயோனமிழந்யதன! என மதிப்பிழந்யதன! என
பமடகமள ஆமணயிடும் வெல்லமம
யிழந்யதன! எனமன விட்டுச் ஜசல்வீர். [மன
யவெதமனயுடன பயோமறே மீது அமர்கிறேயோர்]

[அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ, சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ
சூழ நுமழகிறேயோள்]

ஈரயோஸ: [கவெமலயுடன உள்ள ஆண்டனமய
யநயோக்கி] மகயோரயோணி! மயோண்புமிகு தளபதி
மனவெருந்திக் கயோணப்படுகிறேயோர். ஆறுதல் கூறுவீர்

அவெருக்கு! பரயோக்கிரமசயோலி பரிதயோப நிமலயில்
தமல குனந்திருக்கிறேயோர்.
சயோர்மியயோன: ஆமயோம் மகயோரயோணி! நீங்கள்தயோன
ஆறுதல் கூறே யவெண்டும். யவெறு யயோரும் ஜநருங்க
முடியயோது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பரிவுடன ஜநருங்கி, அருகில்
அமர்ந்து] மனம் யநயோகயோதீர்! யதயோல்வி ஜவெற்றியின
முதற்படி! அக்யடவியஸ ஜவெற்றி
ஆக்டியத்துடன முடிந்தது!
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்குள் அவெர் நுமழய
முடியயோது! அங்யக கயோல்மவெத்தயோல் என
பமடயினர் அவெரது கயோல்கமளத் துண்டித்து
விடுவெயோர். [தமலமயக் யகயோதி விடுகிறேயோள்]
ஆண்டன: [புலம்பிய வெண்ணம்] பில்லிப்பி
யபயோர்க்களத்தில் தனமன மயோய்த்துக் ஜகயோண்ட

புரூட்டஸ இப்யபயோது எனமனப் பழி வெயோங்கி
விட்டயோர். என யபயோர் அனுபவெம் எனன? என
வெயஜதனன? என திறேமம எனன? அமனத்தும்
ஒரு நயோளில் பயனற்றுப் யபயோயின! நயோன
துமணயற்றுப் யபயோயனன! நயோன தனத்துப்
யபயோயனன! எனக்கும் யரயோமுக்கும் உள்ள பந்தம்
அறுந்து யபயோனயத!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கலக்கமுடன] அப்படிச்
ஜசயோல்லயோதீர் ஆண்டன! நயோனருக்கும் யபயோது
துமணயில்மல எனறு ஜசயோல்லயோதீர்! தனத்துப்
யபயோனதயோக வெருத்தப் படயோதீர். நயோனருக்கியறேன,
என எகிப்த் உள்ளது! யரயோமயோபுரி மகவிட்டயோலும்,
எகிப்த் நயோடு உங்கமள விட்டுவிடயோது.
உங்களுக்குத் யதயோள் ஜகயோடுக்கும், துமண
யிருக்கும், பமட ஜகயோடுக்கும்.

ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ! எகிப்த் துமணயயோல்
நயோன யரயோமம யிழந்யதன! அக்யடவியஸ
எனமனத் யதயோற்கடித்து எனனட மிருந்து யரயோம்
சயோம்ரயோஜியத்மதப் பிடுங்கிக் ஜகயோண்டயோன!
அத்துடன என மயோனம், என மதிப்பு, என மகிமம
அமனத்தும் யபயோயின.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனது ஜசயோற்பப் படகுகள்,
யரயோமின அற்பக் கப்பல்கள் முனபு முனயனறே
முடியவில்மல.

ஆண்டன: [தனஜமயோழியில்] எகிப்யத! உன
திமசதிருப்பியுடன எனனதயத்மதக் கயிற்றில்
கட்டி யிழுக்கிறேயோய்! உன பரயோக்கிரமத்தில் என
ஆத்மயோமவெப் பறித்துக் ஜகயோண்டயோய்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அப்படி நிமனக்கயோதீர்
ஆண்டன! உங்களுக்கு அமடக்கலம் தந்துள்ளது

எகிப்த் நயோடு! உங்கள் ஆத்மயோவுக்கு உறுதி
ஜகயோடுக்கும் எமது எகிப்த் நயோடு! நீங்கள் அப்படி
நிமனப்பது வெருத்தம் அளிக்கிறேது எனக்கு.
ஆண்டன: நயோன தணிந்து யபயோய்
அக்யடவியயஸயோடு உடனபடிக்மக ஜசய்ய
யவெண்டும். நயோன பிடித்த நயோடுகமள எல்லயோம்
உனனடமிருத்து பிரித்து அக்யடவியஸின வெசம்
ஒப்பமடக்க யவெண்டும். வெருந்த யவெண்டியவெள்
நீயும்தயோன! நீ அறிய மயோட்டயோய், எனமனக்
மகப்பற்றி மவெத்திருக்கும் யமயோகின நீ ஜயனறு!
என பரயோக்கிரம வெயோள் உன முன பலமிழந்து
யபயோய்க் கிடக்கிறேது! எனன கயோரணம்
இருப்பினும், என வெயோள் உனக்கு வெணக்கம்
ஜசய்கிறேது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்ணீர் கலங்க] அப்படியயோ?
நீங்கள் எனக்கு ஜவெகுமதியயோக அளித்த நயோடுகமள

அக்யடவியஸ எடுத்துக் ஜகயோள்வெயோரயோ?
யவெதமனப் படுகியறேன நயோனும்.
ஆண்டன: [கிளியயயோபயோத்ரயோ கண்ணீமரத்
துமடத்து] எளிதயோகக் கிமடத்தமவெ எளிதயோக
நீங்கின! அதிர்ஷட யதவெமதக்கு க் கண்கள்
குருடு! யயோரிடம் எடுத்து யயோருக்குக் ஜகயோடுக்கும்
எனபது ஜதரியயோது. எனனடம் உள்ளது
ஒனறுமில்மல இப்யபயோது, என முத்தத்மதத்
தவிர! [ஜகஞ்சியபடி] முத்தமிடு எனமன
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உன கனல் முத்தம் என இதயக்
கனமலத் தணிக்கட்டும். உள்ளம் குளிர எனமன
உன உடற்கனலயோல் சுற்றிக்ஜகயோள். என பசிக்கும்
உடலுக்கு உன அ¨மணப்பு விருந்தளி! எனக்கு
யரயோமயோபுரி ஆட்சி, யரயோமயோனயரின ஆதரவு
எதுவும் யவெண்டயோம்! நீ தயோன எனக்குத் துமணவி.
நீதயோன எனக்கு மமனவி! நயோனன யரயோமுக்கு

மீளப் யபயோவெதில்மல! வெயோழ்நயோள் முழுதும் உன
நிழலியல கிடப்யபன! எகிப்தின மநல் நதி நீயர
என தயோகத்மதத் தீர்க்க வெல்லது.

[கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆண்டனமய
முத்தமிடுகிறேயோள்]

அங்கம் -8 கயோட்சி -2
ஆண்டனயின ஜசயோத்துக்குரிய அதிபதி!
அவெர் வெந்தனம் ஜதரிவிக்கிறேயோர் உமக்கு!
எகிப்தில் வெயோழ விருப்பமயோம்! இல்மல ஜயனன,
பூமிக்கும் வெயோனுக்கும் இமடயய மூச்சு விட்டு
ஏஜதனஸில் தனத்திருக்க யவெண்டுகிறேயோர்.
கிளியயயோ பயோத்ரயோ அடிபணிவெயோள் உம் ஆமணக்கு!
(அக்யடவியஸின அம்பயோசிடர்)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வெயோக்குத் திறேமம கயோட்டு, தருண மிதுதயோன!
கிளியயயோ பயோத்ரயோமவெக் கவெர்ந்து பிரித்திடு !
ஜபருத்த அதிர்ஷடம் மயோதர் உறுதி கமலக்கும்!
விருப்புடன ஜசயற்படு! தந்திரம் மகக்ஜகயோள்!
நயோம் சட்டம் மூலம் பதில் அளிப்யபயோம். ……

கயோண்பயோய் நீயய! தனது தவெறுக்குள்
ஆண்டன குப்புறேக் கவிழ்ந்து வீழ்வெமத!
அவெரது யமயோகம் நடத்மதயில் ஜதரியும்! ….
(அக்யடவியஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
கனவுத் தூதயன! அக்யடவியஸிடம் ஜசயோல்,
ஜவெற்றிக் மகமய முத்தமிடு கியறேன!
ஜபயோற் கிரீடத்மத அவெர் பயோதத்தில் மவெப்யபன!
மண்டி யிடுகியறேன! உமரத்திடு அவெரிடம்,
முழு மூச்சயோய் அவெர் கட்டமள முழக்கும்,
முடிவுக் கயோலம் எகிப்தில் ஜநருங்கு ஜதனறு!
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

ஆண்டன எகிப்துக்கு மீண்டு மமனவிமய
மறேந்து கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் மனமதப்
பறிஜகயோடுத்து மயங்கிக் கிடக்கிறேயோன.
ஆண்டனமயத் தண்டிக்க அக்யடவியஸ

யரயோமயோனயப் பமடயுடன ஆக்டியக் கடற்
பகுதியில் தயோக்க வெருகிறேயோன.
யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன, பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ, ஆண்டன, யபயோர்த் தளபதி
எயனயோபர்பஸ, அக்யடவியஸின அம்பயோசிடர்,
தூதுவென திடயயோஸ.
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆண்டனயின யபயோர்த் தளபதியுடன
வெயோதயோடுகிறேயோள். ஆக்டியப் யபயோரில் ஜவெற்றி
ஜபற்றே அக்யடவியஸ நிபந்தமனகமள
நிமறேயவெற்றே தனது அம்பயோசிடமர எகிப்துக்கு
அனுப்புகிறேயோன. அந்த நிபந்தமனகள் ஆண்டன,

கிளியயயோபயோத்ரயோ இருவெமரயும் ஜபருமளவில்
பயோதிக்கினறேன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (மன வெருத்தமுடன) இப்யபயோது
எனன ஜசய்வெது எயனயோபர்பஸ ? எனது முப்பது
கப்பல்கள் மூழ்கிப் யபயோயின! மூவெயோயிரம்
எகிப்தியர் ஜசத்துக் கடலில் மூழ்கினயோர்!
இதுவெமர எகிப்த் இப்படித் யதயோற்றுப்
யபயோனதில்மல! எனன ஜசய்வெது?
இத்யதயோல்விக்கு யயோர் கயோரணம் நயோங்களயோ அல்லது
ஆண்டனயயோ?
எயனயோபர்பஸ: மகயோரயோணி! யதயோற்றுப் யபயோனதற்கு
நீங்கள் கயோரணமில்மல! யரயோமயோன யருடன
யரயோமயோனர் யபயோரிட்டயோல் யதயோற்பதும்
யரயோமயோனயர், ஜவெற்றி ஜபறுவெதும் யரயோமயோனயர்!
அக்யடவியஸ ஜவெற்றி ஜபற்றே யரயோமயோனயர்!
ஆண்டன யதயோற்றேப் யபயோன யரயோமயோனயர்!

ஆண்டனதயோன யதயோல்விக்குக் கயோரணம்!
யவெஜறேவெரும் இல்மல. கடற்யபயோர் யவெண்டயோ
ஜமனறு தடுத்தும் ஆண்டன யகட்கவில்மல.
தமரப் யபயோருக்கு அக்யடவியமஸ
அமழப்யபயோம் எனறு கூறிய ஆயலயோசமனமயக்
யகட்கவில்மல, ஆண்டன. அவெர் ஜசய்த
தவெறுகளயோல் அவெயர அவெமயோனப் பட்டயோர். …
ஈயதயோ, வெருகிறேயோர் ஆண்டன, அக்யடவியஸின
அம்பயோசிடருடன!
[அப்யபயோது அக்யடவியஸ அனுப்பிய
அம்பயோசிடருடன, ஆண்டன வெருகிறேயோர்]

ஆண்டன: அதுதயோன அக்யடவியஸின முடிவெயோன
பதிலயோ?
அம்பயோசிடர்: ஆமயோம் பிரபு! அவெரது அழுத்தமயோன
பதில் அதுதயோன!

ஆண்டன: எகிப்த் மகயோரயோணி நமது
மதிப்புக்குரியர், அவெமர விட்டுவிட யவெண்டும்.
நமது வீட்டுச் சண்மடக்குள் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ
இழுத்து வெர யவெண்டயோம்! யபயோர் எனக்கும்
அக்யடவியசுக்கும்தயோன!
அம்பயோசிடர்: யபயோருக்கு மூலமயோக இருப்பது
எகிப்த் மகயோரயோணி எனபது அக்யடவியஸ
எண்ணம்! அது அக்யடவியஸ பிரபுவின முடிவு,
நயோன ஜவெறும் தூதுவென! துங்களுக்கு
ஆயலயோசமன ஜசயோல்லும் அமமச்சன அல்லன!
ஆண்டன: [யகயோபமயோக] சிறுவென
அக்யடவியஸின ஜசவியில் விழும்படிச் ஜசய்!
அவெரது ஆமணமய நிமறேயவெற்றுயவென எனறு
ஜசயோல்! அவெரது நிபந்தமனப் பத்திரத்மதக்
கயோட்டு! ஆனயோல் இனப் யபயோரிட்டயோல் வெயோளுக்கு
வெயோள் தனப்யபயோர் எனறு ஜசயோல்! கடற் யபயோரல்ல!

கப்பல் யபயோர் அல்ல! தமரப் யபயோரல்ல! என
வெயோளுக்கும், அவெர் வெயோளுக்கு மட்டுயம சண்மட!
அதற்கு அக்யடவியஸ உடனபயோடயோ எனறு
யகட்டுவெயோ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனனனய ஆண்டன!
தனத்தன வெயோட்யபயோர் எதற்கின ? அக்யடவியஸ
யரயோமயோபுரியின ஜவெற்றித் தளபதி! நயோமறியவெயோம்
அமத. சிறுவென எனறு ஜசயோல்லயோதீர்!
ஏகயோதிபதியயோக மயோறிய புதிய சீஸர் அவெர்!
அவெருக்குத் தமல வெணங்குவெது உங்கள் கடமம!
எங்கள் கடமம! நிபந்தமனகமளக் யகட்யபயோம்.

(அப்யபயோது அக்யடவியஸின அடுத்த தூதுவென
திடயயோஸ வெருகிறேயோன. ஆண்டனக்கும்,
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கும் வெணக்கம் ஜசய்கிறேயோன)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: தூதயன! முதலில் நீ யயோஜரனறு
ஜசயோல்? எதற்கயோக வெந்திருக்கிறேயோய் எனறு ஜசயோல்!

திடயயோஸ: வெணக்கம் மகயோரயோணி, என ஜபயர்
திடயயோஸ. எனமன அனுப்பியர் யரயோமயோபுரித்
தளபதி மகயோ அக்யடவியஸ.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: மகயோ அக்யடவியஸ ஒரு
கடவுள்! அஜலக்ஸயோண்டர் யபயோல் யபரதிபதி
அவெர். ஆண்டனமய ஜவெனறிருக்கிறேயோர்.
எனனும் எனது மதிப்பு தணியயோமல் உள்ளது.
ஆனயோல் அவெர் ஆமணக்குக் கீழ்ப்படுயவெயோம்!
ஜசயோல், அவெர் உனமன அனுப்பியதன கயோரணம்
எனன?
திடயயோஸ: அக்யடவியமஸ நீங்கள் பூரிக்கச்
ஜசய்ய யவெண்டும். இரண்டு நிபந்தமனகள்!
அமவெதயோன அவெர் யவெண்டுபமவெ!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: அவெமர எப்படி மகிழச் ஜசய்ய
யவெண்டும் ஜசயோல் ?

திடயயோஸ: மகயோரயோணி! அது அக்யடவியஸின
ஜபரிய நிபந்தமன! ஆண்டன உங்களுக்கு
ஜவெகுமதியயோக அளித்த நயோடுகமள
அக்யடவியஸின அதிகயோரி வெசம் ஒப்புவிக்க
யவெண்டும்! அதன பின எகிப்த் பமட
அந்நயோடுகமள விட்டு நீங்க யவெண்டும்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] ஒப்புக்ஜகயோள்ள
மயோட்யடன. ஜவெகுமதி நயோடுகள் எனமனச்
யசர்ந்தமவெ! யதயோற்றேது கிளியயயோபயோத்ரயோவெயோ
இல்மல ? ஆண்டன. அந்த நிபந்தமனக்கு நயோன
உடனபட மயோட்யடன.

திடயயோஸ: மனனக்க யவெண்டும் மகயோரயோணி !
யதயோற்றேது ஆண்டன எனபமத ஒப்புக்
ஜகயோள்கிறீர். ஆகயவெ அவெர் ஜவெனறே நயோடுகள்
உங்கமளச் யசரயோ! அமவெ அமனத்தும்
அக்யடவியமஸச் யசர யவெண்டும். ஈயதயோ இந்த
உரிமமப் பத்திரத்தில் ஆண்டனயும், நீங்களும்

மகஜயழுத்திட யவெண்டும். (பத்திரத்மத
நீட்டுகிறேயோன)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] ஆண்டன!
ஜசயோல்லுங்கள் அது நியயோமயோகுமயோ? அது யபயோர்
ஜநறியயோ? நீங்கள் அளித்த நயோடுகமள நயோனழக்க
யவெண்டுமயோ?
ஆண்டன: (தமலகுனந்து) ஆமயோம்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! அந்த நயோடுகமள நயோனும்
இழந்து விட்யடன. நீயும் இழந்து விட்டயோய்.
திடயயோஸ ஜகயோண்டு வெந்திருக்கும் உரிமமப்
பத்திரத்தில் மகஜயழுத்திட்டுக் ஜகயோடுத்துவிடு.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மிடுக்குடன] ஈரயோஸ!
எடுத்துவெயோ மமயும் எழுத்துத் யதயோமகயும்.
திடயயோஸ! பத்திரத்மத எடுத்துக் ஜகயோண்டு

திரும்பிப் பயோர்க்கயோமல் யபயோய்விடு! இனயமல் நீ
இங்கு நிற்கக் கூடயோது!
திடயயோஸ: யபயோய் விடுகியறேன, மகயோரயோணி!
ஆனயோல் இனனுயமயோர் சிறிய நிபந்தமன!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜவெறுப்புடன] சிறிய
நிபந்தமனயயோ? ஜசயோல்லித் ஜதயோமல!

திடயயோஸ: அக்யடவியஸ பூரிப்பமடவெயோர் அமத
நீங்கள் நிமறேயவெற்றினயோல்! மகயோரயோணி!
அவெமயோனப்பட்ட ஆண்டனமய நீங்கள்
ஜவெளியயற்றே யவெண்டுமயோம்! உங்கள்
அரண்மமனயில் அவெர் தங்கக் கூடயோது! எகிப்மத
விட்டு நீங்க யவெண்டும் ஆண்டன நிரந்தரமயோக!
அவெரது சிறிய நிபந்தமன அதுதயோன!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மிடுக்குடன] கனவு ஜபயோங்கும்
தூதயன! மகயோ அக்யடவியஸிடம் ஜசயோல்! ஜவெற்றி
மகுடம் சூடிய அவெரது வீரக் கரங்கமள
முத்தமிடுகியறேன, மண்டியிட்டு மரியயோமத
ஜசலுத்துயவென! என ஜபயோன மகுடத்மத அவெரது
பயோதங்களில் சமர்ப்பணம் ஜசய்கியறேன. அறிவு
ஜகட்ட தூதயன! அவெரது கடுமமயயோன
கட்டமளகள் எகிப்தின முடிவுக் கயோலச் சங்மக
கயோதியல ஊதுகினறேன! எகிப்த் நயோட்டின ஜசயோந்தம்
யவெறு! என உடற் பந்தம் யவெறு! என மகுடம்
யவெறு. என மனம் யவெறு! என ஜசயோத்து யவெறு!
என ஆத்மயோ யவெறு! என உள்ளம் யவெறு! என
உயிர் யவெறு! ஆனயோல் நயோன யவெறில்மல,
ஆண்டன யவெறில்மல! என உள்ளத்தின உள்யள
ஆணியவெர் ஆனவெர் ஆண்டன! எப்படி அந்த
ஆணி யவெமர எனனயோல் பிடுங்கி எறிய முடியும்?
என ஆத்மயோவின சிமதவெல்லவெயோ அது! கனவெயோகப்

யபசி கள்வெனயோய் வெந்த தூதுவெயன! நில்லயோயத!
ஓடிப் யபயோ, என வெயோளயோல் துண்டயோகும் முனபு!
[வெயோமள உருவி தூதமன விரட்டுகிறேயோள்]

*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -3

யபயோர்க்கட்டம்: கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் மனமதப்
பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு மீளத்
தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன தங்மகமய
மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டனமய மமத்துனன
ஆக்கிக் ஜகயோள்கிறேயோன. திருமணத்மதக்
யகள்விப்பட்ட கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஜவெகுண்ஜடழுகிறேயோள். ஆண்டன எகிப்துக்கு
மீண்டு மமனவிமய மறேந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் மனமதப் பறிஜகயோடுத்து
மயங்கிக் கிடக்கிறேயோன. ஆண்டனமயத் தண்டிக்க
அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப் பமடயுடன
ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் யபயோரிட்டு ஜவெற்றி
அமடகிறேயோன. யதயோற்றுப் யபயோன ஆண்டனக்கு
ஆக்யடவியஸ தூதமர அனுப்பி
நிபந்தமனகளில் மகஜயயோப்பமிடச்
ஜசயோல்கிறேயோன.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன, பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ, ஆண்டன, யபயோர்த் தளபதி
எயனயோபர்பஸ, அக்யடவியஸின அம்பயோசிடர்,
தூதுவென திடயயோஸ.
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆண்டனயின யபயோர்த் தளபதியுடன
வெயோதயோடுகிறேயோள். ஆக்டியப் யபயோரில் ஜவெற்றி
ஜபற்றே அக்யடவியஸ நிபந்தமனகமள
நிமறேயவெற்றே தனது அம்பயோசிடமர எகிப்துக்கு
அனுப்புகிறேயோன. அந்த நிபந்தமனகள் ஆண்டன,
கிளியயயோபயோத்ரயோ இருவெமரயும் ஜபருமளவில்
பயோதிக்கினறேன.

ஆண்டன: [யகயோபத்துடன] திடயயோஸ, மமடயயோ !
உனமனச் சவுக்கயோல் அடிக்க யவெண்டும்! உன
வெயோமயக் கிழிக்க யவெண்டும். அந்தச் சிறுவென
அக்யடவியஸ ஆத்திரத்தில் ஜகயோட்டிய
வெயோர்த்மதகமள எனனடம் முதலில்
ஜசயோல்லயோமல், எப்படி நீ மகயோரயோணியிடம்
கூறேலயோம் ? எனமன அவெமதித்து எகிப்த்
ரயோணிமயயும் எப்படி நீ அவெமதிக்கலயோம்?
யயோரங்யக ? இழுத்துச் ஜசல்லுங்கள் இவெமன,
சவுக்கயோல் அடித்து இரத்தம் ஜசயோட்டுச் ஜசயோட்டயோய்
ஒழுக யவெண்டும் !
[எயனயோபர்பஸ வெயோயில் முணுமுணுத்துக்
ஜகயோண்டு தூதுவெமன இழுத்துச் ஜசல்கிறேயோன.]

எயனயோபர்பஸ: [திரும்பி ஆண்டனமயப் பயோர்த்து
ஜமபௌனமயோக] பல்யபயோன கிழட்டுச் சிங்கத்துக்குப்
பணி ஜசய்வெமத விட பல் முமளக்கும் சிங்கக்
குட்டிக்கு யவெமல ஜசய்யலயோம்.
ஆண்டன: சவுக்கயோல் அடியுங்கள், ஆனயோல் சயோகக்
கூடயோது அவென ! அது ஜகயோமல ஆகும்,

யவெண்டயோம். சவுக்கடிமய அவென ஆத்மயோ அணு
அணுவெயோய்ச் சுமவெக்க யவெண்டும். தயோன
ஜசயோல்லியது தவெறு தவெறு எனறு சிந்தும்
ஜசங்குருதித் துளிகள் அமனத்தும் அலறே
யவெண்டும்! சவுக்கடி விழட்டும், மினனல்
அடிப்பது யபயோல்! இடியயோய் ஜவெடிக்கட்டும்
அவென விடும் அழுகுரல்.
திடயயோஸ: (திரும்பிப் பயோர்த்து) தளபதியயோயர!
நயோன தூதுவென! … எனன பதில் ஜசயோல்ல
யவெண்டும் அக்யடவியசுக்கு?
ஆண்டன: சவுக்கடி வெயோங்கிய பின திரும்பி வெயோ!
அக்யடவியசுக்குப் பதில் தருகியறேன. [திடயயோஸ
இழுத்துச் ஜசல்லப் படுகிறேயோன]
[கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பயோர்த்து] கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ, நீ ஒரு நவெரத்தினக் கல்! மயோதருள்
மயோணிக்கம்! மங்மகயர்க்கரசி! நயோன திரும்பி

வெருவெதற்குள் உனமனக் கயோயப்படுத்தி
விட்டயோயன அந்த உலுத்தன !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனமுறுவெல் பூத்து,
ஆண்டனமய ஜநருங்கி] உங்கமள
அவெமதித்தவென எனமன அவெமதிதவெயன!
நீங்கள் நிறுத்தயோவிட்டயோல் அவெனது தமலமயச்
சீவி இருப்யபன. பிமழத்துக் ஜகயோண்டயோன.
ஆண்டன: [யகயோபத்துடன] ஆனயோல்
கிளியயயோபயோத்ரயோ! உன மனம் அமலயமயோதுயத
ஏன ? எனமன நீ ஜவெளியய தள்ள யவெண்டும்
எனறு அக்யடவியஸ ஆமணயிட்ட யபயோது,
அமத நிமறேயவெற்றே இமசபவெள் யபயோல் ஏன
பயோசயோங்கு ஜசய்தயோய் ? அது உண்மமயயோ? அல்லது
நடிப்பயோ? ஜவெளியய முறுவெல் பூக்கும் நீ
உள்மனதில் கள்ளமுடன உள்ளயோய்! ஆக்டியப்

யபயோர் முடிவெதற்குள் எனமனத் தனயய
விட்டுவிட்டு ஏனங்கு ஓடிவெந்தயோய்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] எனமீது
சந்யதகப் படயோதீர். நீங்கள் யுத்த களத்தில் மயோண்டு
விட்டதயோக புரளிமயக் கிளப்பி விட்டயோர்கள்?
எனமனப் பயம் பற்றிக் ஜகயோண்டது!
அதனயோல்தயோன ஓடிவெந்யதன.
நீங்கள் யபயோன பின எனமனக் கயோப்பவெர் யயோர்?
அக்யடவியசின மூர்க்கக் கரங்களில் சிக்கிக்
ஜகயோள்ள நயோன விரும்பவில்மல. சீஸர்
மயோண்டதும் எனகதி அப்படித்தயோன ஆனது.
அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு ஓடி வெந்து விட்யடன,
நிமனவிருக்கிறேதயோ?
ஆண்டன: [யகலியயோக] சீஸர் ஜசத்தபின
ஆண்டன! ஆண்டன ஜசத்தபின

அக்யடவியமஸப் பிடித்துக் ஜகயோள்ளலயோம் எனறு
தயோயன ஓடிவெந்தயோய்?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அருவெருப்பயோக] எனன
கீழ்த்தரமயோகப் யபசுகிறீர்? யபயோர்களத்தில்
கயோணயோமல் யபயோன உங்கமளத் யதடி எகிப்த் ரயோணி
ஜசனறேயோல் எனன ஆகியிருக்கும் ஜதரியயோதயோ?
நயோனும் அக்யடவியஸின சிமறேக் மகதியயோய்
அமடக்கப்பட்டு இப்யபயோது உங்கள் முன நிற்க
மயோட்யடன.. தனப்பட்டுப் யபயோன நயோன
யவெஜறேனன ஜசய்யவென ? இங்கு எனக்குப்
பயோதுகயோப்பு உள்ளது. நடுக்கடலில் எனன
இருக்கிறேது ?
[அப்யபயோது சவுக்கடி வெயோங்கித் ஜதயோய்ந்து வெரும்
திடயயோமஸ இழுத்து வெருகிறேயோர்கள்]

திடயயோஸ: [ஆண்டன கயோலில் விழுந்து] தளபதி,
அறிவு வெந்தது எனக்கு ! உங்கள் பயோதங்கமள என
குருதி கழுவுகிறேது. நயோன சயோவெதற்குள் சீக்கிரம்
உங்கள் பதிமல அக்யடவியசுக்குக் ஜகயோண்டு
ஜசல்ல யவெண்டும். எகிப்தியல எனனுடல்
புமதக்கப் படக் கூடயோது.

ஆண்டன: அந்தப் ஜபயோடியன அக்யடவியஸிடம்
இந்தச் ஜசய்திமயக் ஜகயோடு! என யகயோபத்மதக்
கிளறினயோர் எனறு ஜசயோல்! கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மனத்மதக் கீறினயோர் எனறு ஜசயோல்! எகிப்மத
விட்டு நயோன நீங்க மயோட்யடன எனறு ஜசயோல்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனமன மணந்து ஜகயோண்டயோள்
எனறு ஜசயோல். ஆயினும் அவென அருமமத் தங்மக
அக்யடவியயோமவெ விலக்கிட வில்மல எனறு
ஜசயோல்! யபயோ நயோன ஜசயோனனமத எல்லயோம்
விடயோமல் ஜசயோல்!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] ஆண்டன என
கணவெர் எனறு அக்யடவியஸிடம் ஜசயோல்! அவெரது
குழந்மத என வெயிற்றில் வெளர்ந்து வெருகிறே
ஜதனறு ஜசயோல்! யரயோமயோபுரியில் அவெருக்கு
இடமில்மல எனறேயோல்

எகிப்தில் அவெர் நிரந்தரமயோக எனனுடன
வெயோழ்வெயோர் எனறு ஜசயோல். நீ யபயோகலயோம் இப்யபயோது.
[திடயயோஸ வெணக்கம் ஜசய்து யபயோகிறேயோன]
ஆண்டன: (கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜநருங்கி
அமணத்துக் ஜகயோண்டு) அக்யடவியஸ! யரயோமம
நீயய ஆட்சி ஜசய், ஆனயோல் எங்கமள வெயோழ விடு!
நயோங்கள் மகிழ்ச்சியயயோடு இங்யக வெயோழ்கியறேயோம்.
…… கிளியயயோபயோரயோ, உனமன நயோன
சந்யதகப்பட்டதற்கு எனமன மனனத்து விடு.
யதயோற்றுப் யபயோன எனமனம் திமச ஜதரியயோமல்
அமலகிறேது. யயோமரயும் எனனயோல் நம்ப முடிய
வில்மல.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (ஆண்டனமய ஜநருங்கி)
எனனருமம ஆண்டன! எனமன நம்புங்கள்.
எனக்கு நீங்கள்தயோன துமண. என மனதில்

உங்கமளத் தவிர யவெறு யயோருமில்மல!
உங்களுக்குப் பிறேகு இன எனனுள்ளத்தில் யவெறு
யயோரும் நுமழய முடியயோது. … ஓ, இனறு எனது
பிறேந்த நயோள்! யகயோலயோகலப் பிறேந்தநயோள்
ஜகயோண்டயோட்டம் உள்ளது! மனனர்களுக்கு
விருந்தும் கனனயர்கள் ஆட்டமும் உள்ளது.
எனது பிறேந்தநயோள் பரிசு நீங்கள்! நயோன அதற்கு
பிரதி உபகயோரம் அளிக்க யவெண்டும்.

(யரயோமயோனய வீரர்கமளப் பயோர்த்து)

பரிவு கயோட்டுவீர் எனக்கு இந்த இரவில் !
உங்கள் கடமம நிழலயோன எனமன
இனக் கயோணயோ திருப்பது நல்லது !

யவெயறேயோர் அதிபருக் குமழக்கச் ஜசல்வீர் !
உங்கமளப் பயோர்த்தயோல் எனனடம்
விமடஜபறும் நபரயோய்த் ஜதரியுது.
விரட்ட வில்மல நயோன உங்கமள !
மரணம் வெரும்வெமர கடமம தவிர்த்து
பிரிந்து ஜசல்யலன, பரிவு கயோட்டுவீர்,
உத்தமப் பமட வீரயர!
இரண்டு மணி யநரம் மட்டும்
இனமறேய இரவில் உடனருப்பீர்
யவெஜறேதுவும் யவெண்யடன.
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
ஈயதயோ இங்குள நயோனதயோன ஆண்டன !
மூர்க்கயன, எனது இந்த யதயோற்றேமத

இனக் கயோட்ட இயலயோது ஆயினும் !
யபயோர் புரிந்தது நயோன எகிப்துக் கயோக !
எகிப்த் ரயோணிக் கயோக ! அவெள்
இதயம் கவெர்ந்தயோய் எண்ணியனன,
ஏஜனனல் அழுத்தமயோய்
இதயத்மதப் பிடித்துக் ஜகயோண்டயோள் !
எனனுமடய தயோயினும்
அவெள் இதயத்மத இழந்யதயோன,
அத்துடன ஆயிரம் ஆயிரம் யரயோம்
இதயங்களும் இழந்து யபயோயின !
அழயோயத அருமம ஈரயோஸ !
நமது முடிவுகமள நயோயம முடித்திட
நயோம் கடமமப் பட்டிருக்கியறேயோம் !
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவுக்கு
அருகில் உள்ள ஓரிடத்தில் அக்யடவியஸின
யரயோமயோனயக் கூடயோரங்கள், பகல் யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: யரயோம் தளப்தி
அக்யடவியஸ, அக்கிரிப்பயோ, யமஸஜனஸ,
யரயோமயோனயக் கயோவெலர், பமடகள்.
கயோட்சி அமமப்பு: அக்யடவியஸ தன
கூடயோரத்தில் நினறு ஜகயோண்டு கடிதம் ஒனமறே
வெயோசிக்கிறேயோன.
அக்யடவியஸ: [யகயோபத்துடன] மகயோ ஜபரிய
ஆண்டன எனமனச் சினனப் மபயயோ எனறு
விளித்திருக்கிறேயோர் ! எனன திமிர் அவெருக்கு!
சீஸருக்குப் பிறேகு யரயோமயோபுரிக்கு நயோனதயோன
சீஸரின வெயோரிசு! துயரயோகிகள், கயோஸியஸ,
புரூட்டஸ ஆகியயயோமரத் யதயோற்கடித்த தீரன
நயோன! ஆண்டன திட்டமிட்டயோலும் முனனனறு
யபயோரிட்டுச் சதிகயோரமரச் சரணமடய மவெத்தவென
நயோன. யவெசி கிளியயயோபயோத்ரயோ மடியமல்
தமலமவெத்துக் ஜகயோண்டு, ஆண்டன எனமனப்

ஜபயோடியன எனறு யகலி ஜசய்கிறேயோர். எனது
தூதமனச் சவுக்கயோல் அடித்திருக்கிறேயோர் ஒற்மறேக்கு
ஒற்மறே எனச் சவெயோல் விட்டு எமனச் சண்மடக்கு
அமழக்கிறேயோர். வெயதயோன மூர்க்கன ஆண்டன
அறியட்டும். பலவெழிகள் உள்ளன நயோன
சயோவெதற்கு! யபயோயும், யபயோயும் அவெர் மகயில் நயோன
ஏன சயோக யவெண்டும்? எல்லயோரும் சிரிக்க
யவெண்டும் அவெரது சவெயோமலப் பயோர்த்து!
யமஸஜனஸ: சிந்திக்க யவெண்டும் அக்யடவியஸ!
மகயோ ஜபரிய ஆண்டன அப்படி ஆத்திரமயோக
உங்கமளக் கடிந்தயோல் அவெமர விரட்டி
யவெட்மடயயோடுயவெயோம். மூச்சு விட முடியயோதபடி
அவெமர நசுக்க யவெண்டும். யகயோபப்பட
யவெண்டயோம் நீங்கள்! ஆண்டனமயப் பிடித்து
உங்கள் கயோலில் விழ மவெக்கியறேயோம்.

அக்யடவியஸ: பமட வீரர் அமனவெருக்கும்
ஜதரியட்டும். நயோமள நமது இறுதிப் யபயோர்!
நயோஜமல்லயோம் வெல்லமமயயயோடு யபயோரிட
யவெண்டும். நமது பமடக்குழுவில்
ஆண்டனயிடம் பணிஜசய்த வீரர் உள்ளயோர்,
நிமனவில் இருக்கட்டும். நீங்கள் அவெமரப்
பினனயோல் தள்ளிவிட்டு, ஆண்டனமய முற்றுமக
ஜசய்வீர்! உயியரயோடு ஆண்டனமயப் பிடித்துக்
ஜகயோண்டு வெயோருங்கள்! அக்கிரிப்பயோ! முதலில்
அமனத்து வீரருக்கும் ஜபரு விருத்து அளித்திடு!
வெயிறு புமடக்க உண்ணட்டும்! பட்டினப்
பமடத் தட்டி விழுந்திடும் எனபது பழஜமயோழி!
நடக்கட்டும் நல்விருந்து! நயோமும் கலந்து
ஜகயோள்யவெயோம்.
[எல்லயோரும் யபயோகிறேயோர்கள்]

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின அரண்மமன, பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
ஆண்டன, சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ, அஜலக்ஸயோஸ,
யபயோர்த் தளபதி எயனயோபர்பஸ,
கயோட்சி அமமப்பு: யதயோற்றுப் யபயோன
ஆண்டனக்கும், யரயோமயோபுரியின தளபதிக்கு
அக்யடவியசுக்கும் பமகமம அதிகரித்து
அவெரிமடயய மறுபடியும் யபயோர் மூளும்
பிரச்சமனகள் எழுகினறேன. ஆண்டன,
எயனயோபர்பஸ இருவெரும் அக்யடவியமஸ
எதிர்த்து மீண்டும் தளப்யபயோருக்குப் யபயோகத்
தயயோரயோகிறேயோர்கள்.

ஆண்டன: எயனயோபர்பஸ, எனன ஜசயோனனயோய் ?
அக்யடவியஸ எனனுடன ஏன யபயோரிட
வெரமயோட்டயோன?
எயனயோபர்பஸ: அவெரின உங்களுடன யபயோரிட
மயோட்டயோர்.
ஆண்டன: ஏன யபயோரிடப் யபயோவெதில்மல?

எயனயோபர்பஸ: அக்யடவியஸ உங்கமள விடத்
தனனடம் இருபது மடங்கு பமடப்பலம்
உள்ளதயோகப் ஜபருமமப்பட்டுக் ஜகயோள்கிறேயோர்.
உங்களிடம் உள்ள ஒவ்ஜவெயோரு யரயோமயோனய
வீரனுக்கும் அவெரிடம் இருபது யபயோர் வீரர்
இருக்கிறேயோரயோம்.

ஆண்டன: திடீஜரன நயோம் தயோக்க யவெண்டும்.
நயோமளக்யக நயோம் யபயோருக்கு யபயோயவெயோம். கடற்
யபயோரயோயினும் சரி, தளப் யபயோரயோயினும் சரி, நயோன
தயயோர். அல்லயோவிடில் நயோன உயிர்வெயோழ்ந்து என
குருதியியல குளித்துச் ஜசத்து விடுயவென. எகிப்து
யரயோமயோனயருக்கும், இத்தயோலிய
யரயோமயோனயருக்கும் நடக்கும் யபயோரில் நீ
எனனுடன யசர்ந்து யபயோரிடுவெயோயயோ? இறுதிவெமர
யசர்ந்து யபயோர் புரிவெயோயயோ?
எயனயோபர்பஸ: நிச்சயம் யசர்ந்து யபயோரிடுயவென.
ஏனப்படிக் யகட்கிறீர்? உமக்கயோகப் யபயோரிட்டு
எனனுயிமர இழக்கத் தயயோர். ஆனயோல் முடிவில்
மடிபவெர் அமனவெரும் யரயோமயோனயர்!
யரயோமயோனயயர யரயோமயோனயமரக் ஜகயோல்லும்
யரயோமயோனப் யபயோர்! எந்த யரயோமயோனயன யயோர்
பக்கம் யசர்வெஜதனறு எங்களிமடயய குழப்பம்

உண்டயோகி விட்டது, ஆண்டன! நயோயன குழம்பிக்
யபயோயுள்யளன.
[அப்யபயோது கயோயப்பட்டு ஜநயோண்டிக் ஜகயோண்டு
நயோனகு பமடவீரர் நுமழகிறேயோர்)
ஆண்டன: [எழுந்து வெரயவெற்று மககுலுக்கக்
மகமய நீட்டி] ஜகயோடுங்கள் உமது கரங்கமள.
உத்தரவுக்குப் பணிந்து ஜமய்வெருத்திப் யபயோரிட்ட
நீவீர் யயோவெரும் உத்தமர். ஜசம்மமயயோகப்
யபயோரிட்டீர். புகழ் ஜபற்றீர். ஆனயோல் நீங்கள்
யதயோற்றேது எனனயோல். தவெறு எனமீதுதயோன.
கடற்யபயோர் யவெண்டஜமன எனமனத் தடுத்த
யபயோர் ஆயலயோசகமர எல்லயோம் புறேக்கணித்யதன.
உனனத வீரர் நீவீர்! உமக்குத் தமல
வெணங்குகியறேன! உம்மமப் யபயோல் ஓரயோயிரம்
வீரர் இருந்தயோல் யபயோதும்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: (எயனயோபர்பசுடன ஜமதுவெயோகப்
யபசி) ஈஜதனன யபசுகிறேயோர் ஆண்டன?
எனக்ஜகயோனறும் புரிய வில்மலயய.
பமடவீரருடன எனன பரிவெயோகப் யபசுகிறேயோர்?
எயனயோபர்பஸ: [ஜமதுவெயோக] இது பமழய
சயோதுரியம் ! மன யவெதமனயில் ஜகயோட்டும் யசயோக
வெரிகள்! உண்மமயயோன ஆண்டன மயோதிரி அவெர்
யபசவில்மல.
ஆண்டன: [யசயோகக் கண்ணீருடன] யசமன
வீரர்கயள ! நீவீர் உண்மமயயோய்ப் யபயோரிட்ட
வீரர்கள்! தீரர்கள்! உத்தமர்கள்! ஆனயோல் நீங்கிச்
ஜசல்வீர் எனமன விட்டு! என ஆதிக்கம்
முடிவெமடந்தது! யவெஜறேயோரு தளபதிக்கு யவெமல
ஜசய்யப் யபயோவீர்! உங்கள் கண் எனமன
யநயோக்கினயோலும், உங்கள் கயோல்கள் உங்கமள
வெயோசலுக்குத் திருப்புகினறேன! நீங்கிச் ஜசல்வீர்

எனமன விட்டு! மரணம் வெரும்வெமர என வெயோள்
உயிருடன என கரத்தில் நிற்கும். எனமனக்
கயோப்பதின உங்கள் ஜபயோறுப்பில்மல! நீங்கிச்
ஜசல்வீர்! நயோன எனமனக் கயோப்பயோற்றிக்
ஜகயோள்கியறேன.
எயனயோபர்பஸ: [ஜவெறுப்புடன] யபயோதும்,
யபயோதும் ஆண்டன! யபயோர் வீரர் விழிகளில்
கண்ணீர் விழுவெமதப் பயோருங்கள்! ஆடவெமரப்
ஜபண்களயோய் மயோற்றிக் யகயோமழகளயோய்
அழவிடயோதீர்!
ஆண்டன: என கண்ணில் நீர் வெடிந்தயோல், அவெர்
கண்ணிலும் நீர் வெழியும்! ஆண்டன
அழவில்மல! யதயோற்கயோத ஆண்மம வீரன
ஆண்டன அனயறே ஜசத்து விட்டயோன!
பிமழத்திருக்கும் இந்த ஆண்டன அவெனுமடய
நிழல். யகயோமழ யரயோமன! ஆனமயோ பறேந்துயபயோய்

ஜவெற்றுக் கூடயோக உலவி வெரும் நயோன
உண்மமயயோக ஆண்டன அல்லன. நீங்கிச்
ஜசல்வீர் எனமன விட்டு!

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபமயோக] அப்படிச்

ஜசயோல்லயோதீர் ஆண்டன! யரயோமயோனயச் யசமன
நமக்குத் யதமவெ. யதயோற்றுக் கீயழ விழுவெது
தவெறேயோகயோது. ஆனயோல் விழுந்து கிடப்பவெர் எழுந்து
நிற்கயோதுதயோன தவெறு. எழுந்து நில் ஆண்டன!
நிமிர்ந்து ஜசல் ஆண்டன! யபயோரிட்டு ஜவெல்
ஆண்டன! இனனும் சூரியன அத்தமிக்க
வில்மல! நயோனருக்கியறேன உமக்கு! எகிப்த் பமட
உள்ளது உங்கள் உதவிக்கு.
ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ! யபயோதும் உன உதவி!
ஆனயோல் யபயோதயோது உன உதவி! உனனுமரகள்
உறுதி அளித்த அந்த ஆண்டன உனமுன
னல்மல ! அவென ஆக்டியம் கடற்யபயோரில்
எனயறேயோ மூழ்கி விட்டயோன. மீண்டும் எழ
முடியயோத ஆழத்தில் அடங்கி விட்டயோன! உன
கயோதல் மூச்சு அவெமன உயிர்ப்பித்து எழுப்பயோது!
உங்கள் பிரமிட் யகயோபுரத்தில் எனக்கு ஓரிடம்

ஒதுக்கு! மனனனல்லயோத யரயோமயோனயமன
பிரமிட் யகயோபுரம் ஏற்றுக் ஜகயோள்ளுமயோ?
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -4
வெயோ, அருகில் வெயோ அந்த வெயோமளக் ஜகயோடு !
விமட ஜபறுகியறேன, கண்மணியய
விமட ஜகயோடு எனக்கு ! இனயமல்
நடக்கப் யபயோவெது எனன வெயோயினும்,
பமட வீரன தரும் இறுதி முத்தம்,
இகழத் தக்கது வெரட்டு வெயோழ்த்துதயோன,
இரும்புக் கவெச உமட யயயோடு
உனமன விட்டு நயோன அகல்கியறேன
யபயோரிடும் நீயும் என பினயன வெந்திடு …
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

நயோஜனயோரு வெஞ்சகன இந்த மண்ணியல !
வீணயோய் மனது அடித்துக் ஜகயோள்ளும் !
அந்யதயோ ஆண்டன !
எத்தமக ஊதியம் எனபணிக் களித்தயோய்,
ஜபயோன மகுடம் சூட்ட உனக்கு ?
எனனதயம் ஜநயோறுங்கிடும், ஆயினும்.
உனமன எதிர்த்துப் யபயோரியடன நயோனன.
ஒரு புமதகுழி யதடுயவென
எனனுடமல மூடிட,
இறுதிக் கயோலம் யகவெல மயோனது !
[எயனயோபர்பஸ]
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
அரண்மமனக்கு ஜவெளியய ஓரிடம். இரவு
யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
அண்டன, ஈரயோஸ மற்றும் ஆண்டனயிக்குக்
கீழிருக்கும் யரயோமயோனயப் பமடயினர்.
கயோட்சி அமமப்பு: ஆண்டனயின யபயோர்க்
கூடயோரங்கள். யரயோமயோனயப் பமடயினர்
கூட்டமயோகப் யபசிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர்.
யவெறிடத்தில் ஆண்டன யபயோருக்குத்
தயயோரயோகிறேயோன.
முதல் யசனயோபதி: யபயோய் வெயோ, நல்லது இனறு நயோம்
உயியரயோடிருக்கியறேயோம். நயோமளக்கு மறுபடியும்
யபயோர். நயோஜமல்லயோம் இயத யவெமளயில் நயோமள
உயிருடன இருப்யபயோமயோ எனபமத அறியயயோம்.
யபயோய்த் தூங்கு ! ஜபயோல்லயோத கனவுகள் வெந்தயோல்
எனமனத் திட்டயோயத ! நல்ல கனவுகள் வெந்தயோல்
எனமனப் பயோரயோட்டு. நயோமளப் யபயோரில் நீ

பிமழத்தயோல் அது மறுபிறேப்பயோய் எண்ணிக்ஜகயோள்.
யபயோய்வெயோ.
இரண்டயோவெது யசனயோபதி: [யபயோகயோமல் நினறு]
யுத்தகளம் நமக்குச் ஜசத்தகளம் ! யபயோனவெர்
மீளயோர் ! மீண்டவெர் வெயோழயோர் ! யுத்தகளம் பமடக்கு
ஒருயபயோக்குப் பயோமத !

முதல் யசனயோபதி: யசதி யகட்டயோயயோ? நமது
தளபதி எயனயோபர்பஸ ஆண்டனமய
விட்டுவிட்டு அக்யடவியஸிடம் யசர்ந்து
ஜகயோண்டயோர்! நம்மம நடத்திச் ஜசல்ல நமக்கு
இப்யபயோது யயோர் யபயோர்த் தளபதி ?
இரண்டயோம் யசனயோபதி: எனன ? எனனயோல் நம்ப
முடியவில்மலயய ! எயனயோபர்பஸ பமகவெருடன
யசர்ந்து ஜகயோண்டயோரயோ? அது ரயோஜெ துயரயோகம்
ஆயிற்யறே ! ஆண்டனக்குச் ஜசய்யும் வெஞ்சகம்.
யபயோர் நடுயவெ யதயோளுக்குத் யதயோள் ஜகயோடுத்துப்
யபயோரிட்ட நம்மம ஜயல்லயோம் விட்டுப்
யபயோய்விட்டயோரயோ? புதுத் தளபதி யவெறு யயோரயோக
இருக்க முடியும் ? தளபதி ஆண்டன ஒருவெர்தயோன
அதற்குத் தகுதி உமடயவெர்.
முதல் யசனயோபதி: எனனுமடய அச்சம்
மிமகயயோனது. ஆண்டன வெணங்கிவெரும்

ஜதய்வெம் ஜஹர்குலிஸ அவெமர விட்டு நீங்கிச்
ஜசல்வெதயோக உணர்கியறேன.
[ஆண்டன, கிளியயயோபயோத்ரயோ, ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன
நுமழகிறேயோர்கள்]
ஆண்டன: [ஆங்கயோரமயோக] ஈரயோஸ ! ஜகயோண்டுவெயோ
எனது யபயோர்க் கவெசவெ உமடகமள ! எங்யக என
உமடவெயோள் ? எடுத்துவெயோ அதமனயும் ! சீக்கிரம் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன ஜநருங்கி] இந்த
அகயோல யவெமளயிலயோ யபயோருக்குப் யபயோக
யவெண்டும் ? சிறிது யநரம் தூங்கி அதிகயோமலயில்
யபயோமரத் துவெக்கலயோயம !
ஆண்டன: எனக்கு இனறு தூக்கம் வெரயோது !
திடீஜரனறு அக்யடவியமஸத் தயோக்க யவெண்டும்.
இரவு முழுதும் விழித்திருப்பமத விடப்
யபயோரிட்டு அக்யடவியஸின மயோர்மபக்

கிழிக்கலயோம் ! ஒனறு அவென சயோக யவெண்டும்
அல்லது நயோன சயோக யவெண்டும், கிளியயயோபயோத்ரயோ,
நயோங்கள் இருவெரும் இனயமல் தனத்தனயயோக
வெயோழ முடியயோது எனறேயோகி விட்டது. உனமனப்
பிரியப் யபயோகும் கயோலம் வெந்து விட்டது. ஆனயோல்
நயோன அத்தமன எளிதயோய் உனமன விட்டுப் பிரிய
மயோட்யடன. அழயோயத கிளியயயோபயோத்ரயோ
[கண்ணீமரத் துமடக்கிறேயோன]
[ஈரயோஸ யபயோர்க் கவெசங்கமளக் ஜகயோண்டு
வெருகிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவும், ஈரயோசும்
ஆண்டனக்குக் கவெசம் அணிகிறேயோர்கள்]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஆண்டன, இந்த முமறே
தளப்யபயோர்தயோயன நடக்கப் யபயோகிறேது ? கடற்
யபயோஜரனறேயோல் இரவில் நடத்த முடியயோயத.
நீங்கள் தளப்யபயோர் வீரரயோயிற்யறே. ஜவெற்றி
உங்களுக்யக !

ஆண்டன: ஆம் இம்முமறே
தமரப்யபயோருக்குத்தயோன தயயோர் ஜசய்கியறேயோம். ஆம்
ஜவெற்றி எனக்குத்தயோன, கிளியயயோபயோத்ரயோ. ஈரயோஸ !
ஈரயோஸ ! எங்யக எயனயோபர்பஸ ? எனனருகில் சில
மணியநரத்துக்கு முன இருந்தயோயர. கூப்பிடு
அவெமர.
[அப்யபயோது பமடவீரன ஒருவென விமரவெயோகக்
மகயில் கடிதமுடன வெருகிறேயோன]
பமடவீரன: [வெந்தனம் ஜசய்து] வெந்தனம் தளபதி
! எயனயோபர்பஸ கடிதம் இது. [மகயில்
ஜகயோடுக்கிறேயோன]

ஆண்டன: [கடிதத்மதப் படித்துக் யகயோபத்துடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ ! எனது வெலது மக யபயோய்
விட்டது. எயனயோபர்பஸ எனமனப்
புறேக்கணித்துப் யபயோய்விட்டயோன. அக்யடவியஸ
பமடயுடன யசர்ந்து ஜகயோண்டயோரயோம். எனன
வெஞ்சகச் ஜசயல் இது ? வெஞ்சகம் மட்டுமில்மல !
எனமனக் ஜகயோல்லச் ஜசய்த சதி ! நயோஜனனன

தவெறு ஜசய்யதன ? அக்யடவியஸ ஜசய்த
சூழ்ச்சியயோ ? அல்லது எயனயோபர்பஸ ஜசய்த
தந்திரமயோ ? எனமனக் மகப்பற்றே என தளபதியய
தயயோரயோகி விட்டயோனயோ ? அக்யடவியஸ பணம்
ஜகயோடுத்து எயனபர்பமஸ வெயோங்கியதயோகத்
ஜதரியுது எனக்கு. கிளியயயோபயோத்ரயோ ! ஏன
எனமனப் பிடிக்க உனமனக் கூட விமலக்கு
வெயோங்கி விடுவெயோன அந்த அயயயோக்கிய
அக்யடவியஸ !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] எனமன
அப்படி எந்தப் பமகவெனும் எளிதயோக வெயோங்கிவிட
முடியயோது, ஆண்டன ! .. சரி …. யயோர் இப்யபயோது
யபயோமர முனனனறு நடத்துவெது ?
ஆண்டன: இந்தப் யபயோர் எனனறுதிப் யபயோர் !
நயோன எனமனக் கயோப்பயோற்றேப் யபயோரயோடும் யபயோர்.
நயோனதயோன முனனற்யபன ! நயோனருக்கும் யபயோது

யவெறு யயோரும் நடத்தத் யதமவெ யில்மல.
அக்யடவியமஸ யநருக்கு யநர் எதிர்க்கும் யநரம்
வெந்து விட்டது! எங்கள் இருவெரில் ஒருவெருக்கு
முடிவு கயோலம் ஜநருங்கி விட்டது. எஜனயோபர்பஸ
எனமன விட்டு நீங்கிய பின அவெயனயோடு என
பயோதி பலம் யபயோனது. இழந்த அந்த பயோதிப்
பலத்மத நீ எனக்குத் தயோ ! எனனழலில் நினறு
நீயும் யபயோரிட யநரிடலயோம் ! யபயோருனக்குப்
புதியதில்மல ! நீ ஜயனக்கு அருகில் நினறேயோயல
பலஜமனக்குப் ஜபருகும், கிளியயயோபயோத்ரயோ !

அங்கம் -8 கயோட்சி -5

பயோதகன பூமியில் நயோஜனயோருவென மட்டுயம
யவெதமன அமடவெது நயோஜனயோருவென மட்டுயம,
எத்தமகப் பரிவு ஜகயோண்டவெர் ஆண்டன ?
ஜவெடித்துப் யபயோகும் என மனது ! ….
(எயனயோபர்பஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
விரட்டி அடித்யதயோம் அவென கூடயோரத் துக்கு !
அறியட்டும் ரயோணி நம் அதிசயச் ஜசயமல !
நயோமள சூரிய உதயம் நமமக் கயோணும்முன
இனறு ஜவெளிவெரும் குருதிமயத் ஜதளிப்யபயோம் !
என நனறி உமக்கு, உம் தீரச் ஜசயலுக்கு,

உம் மமனவியர் ஆனந்தக் கண்ணீர்
உமது குருதிமயக் கழுவிட, நீவீர்
உமரப்பீர் நயோம் ஜபறும் ஜவெற்றிமய ! ….
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
அரண்மமன. மயோமல யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, ஈரயோஸ,
கிளியயயோபயோத்ரயோ மற்றும் ஆண்டனயிக்குக்
கீழிருக்கும் யரயோமயோனயப் பமடயினர்.
கயோட்சி அமமப்பு: தளப்யபயோரில் ஜவெற்றி ஜபற்று,
அக்யடவியமஸ விரட்டிய ஆண்டன
மகிழ்ச்சியில் அங்குமிங்கும் குதித்து
உல்லயோசமயோகப் பமடவீரரிடம் யபசிக்
ஜகயோண்டுள்ளயோர். அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ
நுமழகிறேயோள்.
ஆண்டன: ஈரயோஸ ! ஈரயோஸ ! நமது ஜவெற்றிமயக்
ஜகயோண்டயோட யவெண்டும் நயோஜமல்லயோம். முதலில்
மகயோரயோணிக்குச் ஜசயோல் நமது பரயோக்கிரமச்

ஜசயமல ! அக்யடவியஸ குதிமர எனன யவெகயோய்
ஓடியது கூடயோரத்மதத் யதடி ! ஜபயோடியன
அக்யடவியஸ குதிமர ஏறேப் பழகியது யநற்று !
சிறுவென அக்யடவியஸ வெயோயளந்தக் கற்றேது
யநற்று. யயோஜரனறு நிமனத்தயோன எனமன அந்தப்
யபயோக்கிரி ! அவென அப்பயோவித் தங்மகமய விற்று
எனமன எளிதயோக விமலக்கு வெயோங்கி விடயோலயோம்
எனறு கனயோக் கண்டவென !
[ஆண்டனக்கும் அவெரது பமட வீரருக்கும்
யசடிகள் மதுபயோனம் அளிக்கிறேயோர்.]
ஈரயோஸ: இயதயோ யபயோகியறேன தளபதி ! பயோருங்கள்,
அயதயோ மகயோரயோணியய ஜசய்தி அறிந்து ஓடி
வெருகிறேயோர்.
[கிளியயயோபயோத்ரயோ உள்யள நுமழகிறேயோள்]

ஆண்டன: [மகிழ்ச்சியுடன மதுமவெக்
குடித்தபடி] கண்யண கிளியயயோபயோத்ரயோ !
யகட்டயோயயோ ஜசய்திமய ? அற்பன
அக்யடவியமஸ அடித்துத் துரத்தி விட்யடன
அவெனது கூடயோரத்துக்கு. தளப்யபயோரில் நயோன வீரன
எனபது அவெனுக்குத் ஜதரியயோது. எகிப்தில்
கயோல்மவெக்க அக்யடவியஸ இனச் சிந்திப்பயோன.
[குதித்துக் ஜகயோண்டு] எங்யக உன
ஆட்டக்கயோரிகமள எனமுன ஆடவிடு ! அவெரது
அழகிய உடம்புகமள கண்முன ஓடவிடு !
அறுசுமவெ விருந்மத என பமட வீரருக்குப்
பமடத்திடு. கிளியயயோபயோத்ரயோ ! வெயோ எனனருகில்
வெந்து அமர்ந்திடு ! உனது கயோந்த விழிகளில்
எனமன விழுங்கிடு. உன யமனயின கனலில்
எனமனச் எரித்துச் சயோம்பலயோக்கு..

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனனமக மினன] சயோர்மியயோன !
யபயோ நயோட்டியக்கயோரிகமள அமழத்துவெயோ !
வெயோத்தியக் கமலஞமர அமழத்துவெயோ !
யரயோமயோனயப் பமடக்குப் ஜபரு விருந்மத
அளித்திடு ! யபயோ, [ஆண்டனமயப் பயோர்த்து]
உங்கள் வீரப் பமடக்கு மட்டும் விருந்தளிப்புப்
யபயோதுமயோ ? ஜவெற்றிப் பயோமதயில் ஜசலுத்திய

வீரத் தளபதிக்கு எப்படி விருந்தளிக்க யவெண்டும்
கிளியயயோபயோத்ரயோ ? ஜசயோல்வீர் ஆண்டன !
இத்தமகய பூரிப்பு ஜபயோங்க உங்கமள நயோன
இதுவெமரக் கண்டதில்மல.
ஆண்டன: [பமட வீரமரப் பயோர்த்து] நயோமள
சூரிய உதயத்மத நீங்கள் கயோணும் முனபு இனறு
ஜவெளியயறிய குருதிமய எகிப்தின மண்ணியல
ஜதளிப்பீர். எனது நனறி உமக்கு. எனது நனறி
உமது தீரச் ஜசயலுக்கு. எனமனப் யபயோலயவெ
நீவீர் யயோவெரும் யபயோரிட்டீர். நகரத்துள் ஜசனறு
உங்கள் மமனவியமரத் தழுவிக் ஜகயோள்வீர்.
அவெர்கள் விடும் ஆனந்தக் கண்ணீர் உங்கள்
குருதிமயக் கழுவெட்டும் ! அப்யபயோது உமது வீரச்
ஜசயல்கமளப் பூரிப்புடன அவெரது ஜசவிகளில்
உமரப்பீர். [பமடவீரர் யபயோகிறேயோர்கள்]
[கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ ஜநருங்கி] கண்யண

கிளியயயோபயோத்ரயோ ! வெயோ, அருகில் வெயோ. உன மலர்க்
கரங்களயோல் என கழுத்மதச் சுற்றி அமணத்துக்
ஜகயோள். என யவெர்மவெத் துளிகள் உன
அமணப்புக் கனலில் ஆவியயோகட்டும்.
உனனனய முத்தங்களயோல் என யபயோர்ப்
புண்களின யவெதமனமயப் யபயோக்கிவிடு !
ஜகயோந்தளிக்கும் எனனதயத் துடிப்புகமள உன
கனவு ஜநருக்கம் தணித்துக் குமறேக்கட்டும்
[கிளியயயோபயோத்ரயோமவெ அமணத்துக் ஜகயோள்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அமணப்பிலிருந்து
விடுவித்துக் ஜகயோண்டு] பிரபுக்களின அதிபதியய
! யமனமம மிக்க ஆண்டன ! எகிப்து ரயோணியின
பயோரயோட்டுகள். கடல் முதமலமயக் களத்தில்
யபயோட்டு மிதித்ததற்கு ஜமச்சுகியறேன. ஐயமினறி
நீவீர் தளப்யபயோர் தளபதியய !
ஜபருமமப்படுகியறேன பயோரயோக்கிரமப் பிரபு !

ஆண்டன: எனனதயக் குயியல ! உனனனய
பயோரயோட்டுகள் எல்லயோம் யபரீச்சம் பழமயோய்ச் சுமவெ
அளிக்கினறேன. நயோனனறு ஜபற்றே ஜவெற்றிக்கு
நீதயோன கயோரணம் ! நீ எனக்கு ஊக்க மது
அளிப்பதுதயோன கயோரணம். நீ என ஜநஞ்சுக்குக்
கனல் மூட்டுவெதுதயோன கயோரணம் ! எகிப்து ரயோணி
எனக்கும் ரயோணியய ! நயோன உன தமலவெனயோ ?
இல்மல ! நயோன உன அடிமம ! யயோருக்கும்
அடங்கயோத இந்த ஆண்டன, உன
கண்ணமசவுக்குக் கட்டுப்பட்ட யவெங்மக !
ஜபண்டிமர எல்லயோம் மிஞ்சிய நீதயோன என
யதவெமத ! [மண்டியிட்டு மரியயோமத
ஜசலுத்துகிறேயோன]

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனனமக பூண்டு] யயோரும்
எனக்கு இத்தமகய உனனத மதிப்பளித்ததில்மல
! மகயோவீரர் அஜலக்ஸயோண்டர் பரம்பமரயில்
பிறேந்தவெள் நயோன ! மயோவீரர் ஜெஜூலியஸ சீஸர்
மரபியல உதித்தவெர் நீவீர் ! அந்த சீஸர் கூட
எனமனத் யதவெமதயயோய்ப் யபயோற்றே வில்மல.
வீரர்தயோன வீரயோங்கமனமயப் பயோரயோட்டுவெயோர்,

யபயோற்றுவெயோர், வெணங்குவெயோர், வெழிபடுவெயோர்.
அதுயபயோல் உங்கமள நயோனும் மதிக்கியறேன,
துதிக்கியறேன,
ஆண்டன: கிளியயயோபயோத்ரயோ ! சீஸர் உனமனக்
கயோதலிக்க வில்மல, ஜதரியுமயோ ? சீஸர் உனமன
மணந்து ஜகயோண்டது உன மீதிருந்த கயோதலயோல்
எனறு எண்ணயோயத ! அது ஓர் அரசியல் திருமணம்
! எகிப்துக்கும், யரயோமுக்கும் நடந்த கலப்புத்
திருமணம் ! கயோதல் திருமணமயோக நிமனத்துக்
கனவு கயோணயோயத ! யபயோர் வீரர் சீஸருக்கு
வெயோள்மீதுதயோன கயோதல் ! வெனமதயர் மீது எழுவெது
கயோதலில்மல, அது கயோமம் ! கயோதல் வெளர்ச்சி
ஜபறுவெது ! பினனயோல் தளர்ச்சி அமடவெது !
கயோமம் ஒரு கனல் ஜபயோறி! கணப் ஜபயோழுதில்
தூண்டப்பட்டு மமறேந்து யபயோவெது. நீஜயனக்கு

ஒரு கயோதல் சுடஜரயோளி ! அமணந்து யபயோகயோத
விண்ஜணயோளி !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பூரித்துப் யபயோய்] இந்தச் சுடர்
விளக்கிற்கு ஒளி ஏற்றிய சூரியனதயோன ஆண்டன
! சீஸர் ஜசத்தபின அமணந்து யபயோன இந்த
விளக்கில் ஒளிமயத் தூண்டி விட்டவெர்
ஆண்டன ! அமத எனமறேக்கும் அமணயயோ
ஒளியயோய் ஆக்கி மவெப்பவெரும் ஆண்டன
ஒருவெயர. ஆனயோல் ஜவெற்றி வெயோடயோத மலரில்மல.
விழித்திருக்க யவெண்டும் நயோஜமல்லயோம் !
யதயோல்விப் புண் ஆறியதும் மீண்டும் ஓநயோய்கள்
விரட்ட வெந்துவிடும்.
ஆண்டன: கண்யண கிளியயயோபயோத்ரயோ ! எனக்குப்
புத்துயிர் அளிப்பமவெ உன கயோதல் விழிகள் !
எனக்கினத் யதயோல்வியய கிமடயயோது. ஆனயோல்
யதயோல்விப் யபயோர்மவெக்குள் தூங்கயோமல்

விழித்திருக்கும் அக்யடவியஸ மீண்டும் எழுந்து
வெருவெயோன. பனமடங்கு யபயோர்ப் பமடகமளத்
திரட்டிக் ஜகயோண்டு அடுத்தும் வெருவெயோன !
எனக்குத் ஜதரியும் கிளியயயோபயோத்ரயோ ! ஆயினும்
நிமனவூட்டிய உனக்கு நயோன நனறி கூறுகியறேன.

அங்கம் -8 கயோட்சி -6
புனத நிலயவெ ! நீ சயோட்சியயோய் நில் !
மனதரின புரட்சியில் ஜவெறுப்பயோன
நிமனவுகள் மட்டும் யமஜலழும் !
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
இந்தப் யபயோக்கிரி எகிப்தியன எனக்கு
இமழத்து விட்டயோன துயரயோகம் !
எனது கடற்பமட அணியும்
அடி பணியும் யதயோற்றுப் யபயோய் !
குடித்துக் கும்மயோளம் அடித்துக் கூடி
ஜதயோப்பிமயத் தூக்கி யமஜலறிந்து ஜவெற்றி
ஆரவெயோரம் எழுந்திடும் ஆங்யக !
மும்முமறே மயோறிய யவெசி ! உன மீதுதயோன
ஜவெம்யபயோர் புரியும் எனனதயம் !

ஜவெளியய அமனவெரும் ஒழிவீர் !
ஓடிப் யபயோவீர். ..
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
அரண்மமனயில் ஆண்டனயின மயோளிமக. பகல்
யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, புதிய தளபதி
ஸகயோரஸ, ஈரயோஸ, கிளியயயோபயோத்ரயோ,

ஜபல்யலயோயடயோரஸ: கிளியயயோபயோத்ரயோவின
பயோதுகயோப்புக் கயோவெலன.
கயோட்சி அமமப்பு: இரண்டயோவெது தளப்யபயோரில்
ஜவெற்றி ஜபற்றே ஆண்டனமய அக்யடவியஸ
மீண்டும் கடற் யபயோருக்கு அமழக்கிறேயோன.
ஆண்டன வெருத்தயமயோடு கடற்யபயோருக்குத்
தயயோரயோகிறேயோன.
ஆண்டன [சினத்துடன] சிறுவென அக்யடவியஸ
மறுபடிப் யபயோருக்கு அமழக்கிறேயோன ! மூடன !
முரடன ! மூர்க்கன ! யநற்று நயோன ஜகயோடுத்த
அடியில் பீறிட்ட குருதிகூட இனனும்
கயோயவில்மல ! யபயோருக்கு மீண்டும் வெருகிறேயோன
ஜபயோடியன ! அதுவும் கடற்யபயோருக்கு ! முதல்
முறியடிப்பில் மூழ்கிப் யபயோன என கப்பல்கள்
மூச்சிழந்து கடலுக்குள் துருப்பிடித்துக்
கிடக்கினறேன ! உமடந்து முடங்கிப் யபயோன

கப்பல்கமள துமறேமுகத்தில் ஜசப்பமிட
யநரமில்மல, கப்பல் துமறே நிபுணரில்மல !
எப்படிக் கடற்யபயோரில் இறேங்குவெது ? ஸகயோரஸ நீ
ஜசயோல் ! எத்தமன மணியநரத்தில் கப்பமலச்
ஜசப்பமிடலயோம் ? பரயோமரிப்புக் குழுவில்
இனனும் எத்தமன யபர் மகவெசம் உள்ளயோர் ?
ஸகயோர்ஸ: ஆண்டன ! எத்தமன மணியநரத்தில்
எனறு யகட்கயோதீர், எத்தமன நயோட்களில் எனறேயோல்
நயோன பதில் ஜசயோல்ல முடியும். பரயோமரிப்புத்
துமறேயயோளரில் பயோதிப் யபர் எனயோபர்பஸ நீங்கிய
யபயோது கூடச் ஜசனறு அக்யடவியஸ பமடயில்
யசர்ந்து ஜகயோண்டயோர் ! அவெருக்கு நயோமளித்த
ஊதியப் பணம் யபயோதயோதயோம் ! இப்யபயோது நம்
மகவெசம் உள்ள பரயோமரிப்பயோளர் ஐம்பது அல்லது
அறுபது யபர்தயோன ! முடங்கிக் கிடக்கும்
படகுகமள ஒரு வெயோரத்தில் ஜசம்மமப்

படுத்தலயோம் ! கடற்கமரயில் ஜதயோய்ந்து கிடக்கும்
கப்பல்கமளச் சீர்ப்படுத்த பல மயோதங்கள்
ஆகலயோம் !
ஆண்டன: அமத நயோன ஏற்க முடியயோது,
வெயோரங்களும் மயோதங்களும், நயோட்களயோய் குமறேய
எனன வெழிகள் உள்ளன ? அமதக் கூறு.
பரயோமரிப்புப் பணிகளுக்கு எகிப்தியர் உதவிமய
நயோடிப் பயனபடுத்திக் ஜகயோள் !

[கிளியயயோபயோத்ரயோ யசடிகள், பயோதுகயோவெலருடன
நுமழகிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [புனனமகயுடன] ஆண்டன,
கவெமல யவெண்டயோம். எனனடம் 75 படகுகளும்,
25 கப்பல்களும் எஞ்சி உள்ளன ! கடற்பமட
வீரர்கள் பத்தயோயிரம் யபர் இருக்கிறேயோர்,

அவெர்களில் ஐநூறு யபர் பரயோமரிப்பு யவெமல
ஜசய்யத் தகுதி யுள்ளவெர்.
ஆண்டன: [கனவுடன] நல்ல யநரத்தில் வெந்தயோய்
கிளியயயோபயோத்ரயோ ! கடற் யபயோருக்கு நயோன தயோயயோரயோக
இருக்கியறேன. உன உதவி எனக்குத் யதமவெ, கடற்
யபயோருக்குத் யதமவெ. [ஆங்கயோரமயோக] நீரிலும்
யபயோரிடுயவென ! ஜநருப்பிலும் யபயோர் புரியவென !
முடிந்தயோல் நீல வெயோனலும் யபயோரிடுயவென !
[ஸகயோரமஸப் பயோர்த்து] நயோம் குனறின சிகரத்தில்
உள்யளயோம், அது தளப்யபயோருக்கு மட்டும்
தகுந்தது ! கடற்யபயோருக்குத் தகயோதது ! முதலில்
நமது கப்பல்கள் தயயோரயோக யவெண்டும் ! பிறேகு
கூடயோரங்கள் துமறேமுகத்தின அருயக அமமக்கப்
பட யவெண்டும். அக்யடவியஸ பமடயினர்
எனன ஜசய்கிறேயோர் எனறு முனகூட்டி நமது ஒற்றேர்

குழு உளவித் தகவெல் அனுப்ப யவெண்டும்.
முதலில் அவெமர மயோறு யவெடத்தில் அனுப்பு.
ஸகயோரஸ: அப்படியய ஜசய்கியறேன ஆண்டன !
மகயோரயோணி ! உங்கள் கடற்யபயோர்த் தளபதிமய
அமழத்து எனமனக் கயோணும்படி ஏற்பயோடு
ஜகயோடுங்கள்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: உடயன ஜசய்கியறேன.
[ஜபல்யலயோயடயோரமஸப் பயோர்த்து]
ஜபல்யலயோயடயோரஸ ! நமது கடற்பமடத்
தளபதிமய எனனடம் அமழத்து வெயோ
[அருகில் நிற்கும் ஜபல்யலயோயடயோரமஸ
அனுப்பிப் பினனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோவும்
ஜவெளியய ஜசல்கிறேயோள் ]
ஸகயோரஸ: ஆண்டன ! மகயோரயோணி முனனயோல் யபச
முடியவில்மல எனனயோல் ! கிளியயயோபயோத்ரயோவின

படகுகளில் புறேயோக்கள் கூடுகட்டி உள்ளன.
கப்பல்களின திமச திருப்பிகள் துருப்பிடித்துப்
யபயோயுள்ளன. கப்பயலயோட்ட அடிமமப்
பமடயினர் மட்டும் ஆயிரக் கணக்கில் உள்ளயோர் !
கடற்தகுதி ஜபற்றே கப்பல்கள்தயோன எகிப்தில்
அதிகமயோக இல்மல ! அக்யடவியஸின பயங்கர
யரயோமயோனயக் கப்பல்கள் முனபு, எகிப்தின
கப்பல்கள் எதிர்த்து மிதக்க முடியயோது.
ஆண்டன: அப்படியயோ ? அந்த யபயோக்கிரி
எகிப்தியன கிளியயயோபயோத்ரயோவின கடற்பமடத்
தளபதி எனக்குத் துயரயோகம் ஜசய்து விட்டயோன.
முதல் யபயோரில் எனமன வெஞ்சித்து விட்டயோன.
பமகவெர் ஜவெற்றி ஜபறே அவெருக்குப் பயோமத
கயோட்டினயோன. நமது கப்பல்கள் முனயனறிச்
ஜசல்ல முடியயோது முடக்கி மூழ்கிப் யபயோக வெழி
வெகுத்தயோன. அவென கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜசயோற்படிக்

யகட்பவென. உனனுடன ஒத்துப் யபயோரிடுபவென
எனறு மட்டும் எண்ணயோயத ! [கடுஞ் சினத்துடன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ முதற் கடற்யபயோரில் எனமன
நடுக்கடலில் விட்டுவிட்டு ஓடிப் யபயோனவெள் !
மும்முமறே யவெசி அவெள் ! முதற் கணவென தம்பி
டயோலமி ! இரண்டயோம் கணவெர் ஜெஜூலியஸ சீஸர்.
மூனறேயோவெது பதி முதுஜகலும்பு ஒடிந்த ஆண்டன
! அடுத்து அவெள் கண்யணயோட்டம் அக்யடவியஸ
மீதுள்ளது ! அதனயோல்தயோன நயோன யதயோற்றுப்
யபயோனயோதயோய் எண்ணி எனமனப் யபயோர்க்களத்தில்
விட்டுவிட்டு ஓடிப் யபயோய் விட்டயோள் ! யயோமரயும்
நயோன நம்ப முடியவில்மல ! ரயோணி உட்பட
எகிப்த் நயோட்டவெர் அமனவெரும் வெஞ்சகர் !
அவெளது வெமலயில் அமடபட்டுப் யபயோனவென
அப்பயோவி ஆண்டன !

ஸகயோரஸ: தளபதி இந்த இக்கட்டு
நிமலமமயிலிருந்து எப்படித் தப்புவெது எனறு
நயோம் முதலில் திட்ட மிடுயவெயோம்.
இல்லயோவிட்டயோல் நயோஜமல்லயோரும்
அக்யடவியஸயோல் ஜகயோல்லப் படுயவெயோம்.
ஆண்டன: அதிர்ஷடம் ஆண்டனமய விட்டுப்
யபயோய் நயோட்கள் ஆகிவிட்டன. மரணத்தின நிழல்
எனமனத் ஜதயோடர ஆரம்பித்து விட்டது. நயோன
எனது நிழமல அழிக்க முமனகியறேன. நயோன
அழிந்த பின அது எனமனத் ஜதயோடரயோது ! எனமீது
கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு நம்பிக்மக யபயோய்விட்டது.
நயோனன ஜவெல்ல மயோட்யடன எனறேவெள்
உள்ளத்தியல யவெரூனறி விட்டது. அவெர் பயோர்மவெ
எல்லயோம் இப்யபயோது அக்யடவியஸ மீது விழுந்து
விட்டது. நயோன எப்யபயோது வீழ்ந்து மடியவென
எனறு நயோட்கமள எண்ணிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள்.

[அப்யபயோது கிளியயயோபயோத்ரயோ ஜபல்யலயோயடயோரஸ,
கடற்பமடத் தளபதி சூழ வெருகிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆச்சரியமயோக ஆண்டனமய
யநயோக்கி] ஏன எனனனய யநசர் ஆண்டன ஒரு
மயோதிரி யபசுகிறேயோர் ? எனன நிகழ்ந்து விட்டது
இப்யபயோது ? ஈயதயோ என கடற்பமடத் தளபதி !
உங்கள் யபயோர்த் திட்டத்மத அவெரிடம் விளக்கிக்
கூறுங்கள்.

ஆண்டன: [சற்று கடுமமயயோக] கிளியயயோபயோத்ரயோ !
உனனனய யநசன நயோனல்மல ! அந்தக் கயோலம்
யபயோய்விட்டது. உனக்ஜகயோரு புது யநசன உனமன
ஆட்ஜகயோள்ளக் கயோத்திருக்கிறேயோன. என வெயோழ்வு
சீஸர் யபயோல் முடியப் யபயோகிறேது. கண்யண
கிளியயயோபயோத்ரயோ ! எனனுயிமரப் யபயோக்க
அக்யடவியஸ தன வெயோமளக் கூர்மமப் படுத்திக்

ஜகயோண்டிருக்கிறேயோன. என கமத முடியும் ! உன
கமத ஜதயோடரும் ! கவெமலப் படயோயத ! உனமன
மீண்டும் எகிப்த் ரயோணியயோக்கி முடி சூட்டி
மவெப்பயோன அக்யடவியஸ ! உன கயோதல் வெரிகமள
இன நீ அவெனுக்குப் பயோடிப் பரவெசப்படுத்து !
ஒழிந்து யபயோ கிளியயயோபயோத்ரயோ ! நயோனன உன
யநசனல்மல ! யமயோசடியில் மூழ்கி வெரும் மூடன
நயோன ! நீயயயோ உன கடற்பமடயயயோ இன
எனமனப் பயோதுகயோக்க முடியயோது. யபயோ
கிளியயயோபயோத்ரயோ யபயோ ! என முன நிற்கயோயத !
[கண்ணீமரத் துமடத்துக் ஜகயோள்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜநயோந்து] ஏனப்படி
எனமன அவெமயோனப் படுத்துகிறீர் ஆண்டன !
இனதயோகப் யபசும் உங்கள் நயோக்கு இனறு
நஞ்சயோகக் ஜகயோட்டுகிறேயத ஏன ? ஏன ? ஏன ?
அப்பயோவி ரயோணிமயத் தப்பயோகப் யபச எப்படித்

துணிந்தீர் ? அத்தமன கீழயோகப் யபச நயோன எனன
தவெறிமழத்யதன ஆண்டன ? எனமன ஏன
ஜவெறுக்கிறீர் ? உங்கமளத் தவிர எவெமரயும் நயோன
மனதில் நிமனத்ததில்மல ! அக்யடவியஸ
உங்களுக்கு மட்டும் பமகவென அல்லன.
எனக்கும் பமகவெயன ! அந்தப் ஜபயோடியமனயயோ
நயோன யநசிப்யபன ?
[கிளியயயோபயோத்ரயோ அழுகிறேயோள்]
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -7

புள்ளினம் கூடுகட்டி யுள்ளன
கிளியயயோ பயோத்ரயோவின படகுகளில் !
யபயோர் எப்படி முடியும் எனறு
உண்மம ஜசயோல்லத் தயங்குவெர் யஜெயோதிடர் !
உம்ஜமன முகத்மதக் கயோட்டித்
தம்மறிமவெ மமறேத்துக் ஜகயோள்கிறேயோர் !
வீரயர ஆண்டன, ஆயினும்
ஜவெறுப்பமடந் துள்ளயோர்.
துருப் பிடித்துப் யபயோன அவெரது
துரதிர்ஷ டத்தயோல்
பயம், நம்பிக்மக மயோறிமயோறி வெரும்,
அவெரிடம் அதிர்ஷடம் உள்ளதயோ இல்மலயயோ
எவெரமத அறிவெயோர் ?

(ஆண்டனயின பமடத் தளபதி)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
யபயோவெது நல்லது நீ, வெயோழ்வெதில் பலனருந்தயோல் !
யகயோபத்திற்கு ஆளயோனயோய் (கிளியயயோ பயோத்ரயோ) !
ஒரு மரணம் பல சயோவுகமளத் தவிர்க்கும் ! ……
மயோயக் கயோரி மரித்து யபயோக யவெண்டும் !
சருக்கி வீழ்ந்யதன சதித் திட்டத் துள்யள !
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

எனக்குதவி ஜசய்ய வெயோரீர் யதயோழியயர !
மனயநயோய் பற்றியது ஆண்டனக்கு ! …..
பிரமிட் புமதயகத்தில் மமறேந்து வெயோளயோல்
மரணம் அமடந்யதன எனறு அறிவிப்பயோய் !,
அலறியனன முடிவில் “ஆண்டன” ஜயனறு
பரிவெயோய் உமரத்திடு ! பயோசம் எனயமல்
வெருகுதயோ எனப் பயோர் எனது
மரணச் ஜசய்தி யகட்டு !
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
அரண்மமனயில் கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமக.
பகல் யவெமள.

நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
யதயோழியர் சயோர்மியயோன, ஐரிஸ, மர்டியயோன,
ஆண்டன, புதிய பமடத்தளபதி ஸகயோரஸ,
ஈரயோஸ,
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ படுக்மகயில்
கவெமலயுடன படுத்திருக்கிறேயோள். அருகில்
சயோர்மியயோன, ஐரிஸ, மர்டியயோன ஆகியயயோர்
நிற்கிறேயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மனம் ஜநயோந்துயபயோய்]
சயோர்மியயோன, மனக்கவெமல தீர்க்க எனக்கு உதவி
ஜசய். ஆண்டன ஜவெறியுடன எனமன ஜவெறுத்து
ஒதுக்குகிறேயோர். ஏஜனனறு ஜதரிய வில்மல ?
கடற்யபயோரில் மீண்டும் யதயோற்றுப் யபயோய் எங்யகயோ
ஒளிந்து ஜகயோண்டிருக்கிறேயோர். எனக்ஜகயோரு
யுக்திமயச் ஜசயோல்லிக் ஜகயோடு. மறுபடியும்
ஆண்டனமயக் கவெருவெது எப்படி எனறு

ஆயலயோசமன ஜசயோல். என மூமள யவெமல ஜசய்ய
மறுக்கிறேது. யநற்று எனக்குத் தூக்க மில்மல !
ஏக்கம், ஏக்கம், ஜவெறும் ஏக்கம்தயோன ! ஜசயோல்
எனக்ஜகயோரு வெழி ! தனமம எனமனக்
ஜகயோல்கிறேது ! மனத் தவிப்பு எனமன எரிக்கிறேது !
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி ! எனக்யகயோர் ஆயலயோசமன
யதயோனறுகிறேது. பிரமிடுக்கு நீங்கள் யபயோக
யவெண்டும். உங்களுக்கயோகக் கட்டப் பட்டிருக்கும்
புமதப் ஜபட்டகத்தில் ஒளிந்து ஜகயோண்டு
அரமணப் பூட்டிக் ஜகயோள்ளுங்கள். பிறேகு ஜசத்து
விட்டதயோக ஆண்டனக்குச் ஜசய்திமய
அனுப்புங்கள். உடலும் ஆத்மயோவும் பிரிவினயோல்
பிளக்கப் படயோது. மரணம் ஒனயறே பிளக்கும் வெலு
உமடயது மகயோரயோணி !

கிளியயயோபயோத்ரயோ: நல்ல ஆயலயோசமன சயோர்மியயோன.
அப்படியய ஜசய்கியறேன. பிரமிட் புமதயகத்தில்
நயோன குத்திக் ஜகயோண்டு ஜசத்து விட்டதயோய்
ஆண்டனக்குச் ஜசய்தி அனுப்பு ! சயோகும் யபயோது
இறுதியயோக நயோன அலறிச் ஜசயோல்லியது,
“ஆண்டன” எனறு கூறே யவெண்டும் ! அமதப்
பரிவெயோகப் பணிவெயோகக் கண்ணீருடன ஆண்டன

நம்பும்படிச் ஜசயோல்ல யவெண்டும் ஜதரியுமயோ ? என
மரணச் ஜசய்திமயக் யகட்டு ஆண்டன எப்படி
நடந்து ஜகயோண்டயோர் எனபமதச் ஜசயோல்ல
எனனடம் வெயோ ! யபயோ, சீக்கிரம் யபயோ ! சயோர்மியயோன !
பிரமிட் வெயோயிமலத் திறேக்கக் கயோவெலமர அனுப்பு !
நயோன யபயோவெதற்கு வெயோகனத்மதத் தயயோர் ஜசய்.
[கிளியயயோபயோத்ரயோ தன யதயோழியயரயோடு யபயோகிறேயோள்.
யவெறு திமசயிலிருந்து ஆண்டனயும், ஈரயோஸம்
நுமழகிறேயோர்கள்]
ஈரயோஸ: ஏயதயோ சிந்மதயில் மூழ்கி
இருப்பதுயபயோல் ஜதரிகிறேது ?
ஆண்டன: ஆம் ஈரயோஸ ! உன கண்களுக்கு என
யதயோற்றேம் இனனும் ஜதரிகிறேதயோ ? தீயமணந்து
யபயோய், ஜநருப்பு மமறேந்து நயோன புமக
வெடிவெத்தில்தயோன உலவி வெருகியறேன. சில

நயோட்களில் புமகயும் கண்ணுக்குத் ஜதரியயோமல்
யபயோய்விடும் ! வெயோன மண்டலத்தில் யமகங்கள்
சில சமயம் டிரயோகமனப் [தீயிமனக் கக்கும்
விலங்கு] யபயோல் நமக்குத் ஜதரியும். சில சமயம்
புமக ஆவி சிங்கம் யபயோல் அல்லது கரடி யபயோல்
ஜதரிந்து நம்மமப் பயமுறுத்தும். அப்படி ஆனது
என யதயோற்றேம் ! என வீரமும், தீரமும்
வெரலயோறேயோய்ப் யபயோயின ! என யபரும் புகழும்
இதிகயோசக் கமதயயோய்ப் யபயோனது.
ஈரயோஸ: யபரயோற்றேல் பமடத்த அஜலக்ஸயோண்டர்
யநயோய்வெயோய்ப்பட்டுச் ஜசத்தயோர் ! ஜெஜூலியஸ சீஸர்
சதிகயோரர் வெயோளுக்கு இமரயயோனயோர் ! ஆனயோல்
உயியரயோடிருக்கும் ஆண்டனக்கு அருகில் எந்தப்
பமகவெனும் ஜநருங்க முடியயோயத !
ஆண்டன: எனக்குப் பமக இப்யபயோது என
ஆத்மயோவியல யவெரூனறி யுள்ளது ! நயோன

யபயோரிட்டது எகிப்துக்கு ! எகிப்தின எழில்
ரயோணிக்கு ! கிளியயயோபயோத்ரயோவின மனமதக்
கவெர்ந்து விட்டதயோக எண்ணியனன ! கயோரணம்
அவெள் என மனமதக் கவெர்ந்தவெள் ! எனனுள்ளம்
அவெள் ஜநஞ்சுக்குள் இருந்தயோலும், யவெஜறேயோருவெர்
இதயமும் அதனுள்யள இடம் ஜபற்று விட்டது !
எனனயோல் எனன ஜசய்ய முடியும் ? என ஜநஞ்சம்
ஒடுங்கியது ! குறுகியது ! ஆழமயோனது !
கிளியயயோபயோத்ரயோவின இதயம் அகண்டது !
ஆழமற்றேது ! அவெளது கவெர்ச்சிமய நயோன
இழந்துவிட்யடன. யதயோற்றே பிறேகு எனது கவெர்ச்சி
யபயோய்விட்டது ! அவெள் கவெனம் யவெஜறேயோருவெர்
மீது ஜசல்கிறேது. அவெளுக்கயோக யரயோமயோனயமர
நிரந்தரமயோகப் பமகத்துக் ஜகயோண்யடன.
யரயோமயோனயமர என வெயோளயோல் ஜகயோனயறேன.
இப்யபயோது நயோன யரயோமயோனயனுமில்மல !
எகிப்தியனுமில்மல ! நயோடற்றே, நயோதியற்றே

அகதியயோகப் யபயோயனன ! (ஈரயோஸ கண்ணீர்
வெடிக்கிறேயோன) அழயோயத ஈரயோஸ ! நம் முடிமவெ
நயோயம முடித்துக் ஜகயோள்ள நமக்குத் தருணம்
வெந்து விட்டது !
[அப்யபயோது மர்டியயோன கிளியயயோபயோத்ரயோவின
ஜசய்திமயக் ஜகயோண்டு வெருகிறேயோள்]

மர்டியயோன: [ஆண்டனக்கு வெணக்கம் ஜசலுத்தி]
வெந்தனம் யமனமமமிகு தளபதியயோயர !
மகயோரயோணியின தகவெமலக் ஜகயோண்டு
வெந்திருக்கியறேன.
ஆண்டன: ஜகட்ட ஜசய்தியயோகத்தயோன இருக்க
யவெண்டும் ! நல்ல தகவெல் என கயோதில் விழுந்து
பல நயோட்கள் ஆகிவிட்டன ! என உமடவெயோமளப்
பறித்துக் ஜகயோண்டயோள் உன மகயோரயோணி ! நயோஜனயோரு
வீரன அல்லன. யபயோலி வீரன ! எனமனப் யபயோலி
ஆண்டன ஆக்கியவெள் உங்கள் ரயோணி.
மர்டியயோன: இல்மல தளபதியயோயர. எங்கள்
மகயோரயோணி உங்கமள மிகவும் யநசித்தயோர்.
உண்மம அதுதயோன ! யயோயரயோ உங்கமள மயோற்றி
விட்டயோர் ! அவெரது ஊழ்விதி உங்கள் மகயில்
உள்ளது. அவெரது நல்லது, ஜகட்டதில் உங்கள்
பங்கு நிரம்ப உள்ளது. அவெரது அதிர்ஷட

யதவெமத உங்கள் யதயோள்மீதுதயோன சவெயோரி
ஜசய்கிறேயோள்.
ஆண்டன: அலி யதவெமதயய ! உங்கள் ரயோணியின
அதிர்ஷட யதவெமத எனயதயோள் மீதிருந்து
குதித்யதயோடி விட்டயோள். எனமன வெஞ்சித்து
விட்டவெள் உங்கள் மகயோ, மகயோரயோணி ! அவெளுக்கு
மரண தண்டமன விதிக்கியறேன. கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஒரு நயவெஞ்சகி !
மர்டியயோன: [குழப்பம் அமடந்து தடுமயோறி] எனன
ஜசயோல்கிறீர் தளபதி ? மரண தண்டமனயயோ ?
எனக்ஜகயோனறும் புரியவில்மல ! மரணம்
வெருவெது ஒருவெருக்கு ஒரு முமறேதயோன !
மரணத்துக்குச் சரணம் ஒயர முமறேதயோன ! உங்கள்
மகயிக்கு அந்த யவெமலமய அளிக்கயோது, தயோயன
ஜசய்து ஜகயோண்டயோர் எங்கள் உத்தம ரயோணி !
நீங்கள் மகயோரயோணிக்கு ஏன மரண தண்டமன

விதிக்க யவெண்டும் ? மரித்துப் யபயோன எங்கள்
மகயோரயோணிக்கயோ மறுபடி ஓர் மரணம் ! பிரமிடின
புமதக்குழியில் மீளயோ உறேக்கத்தில் பள்ளி
ஜகயோண்டயோர் எமது ரயோணி ! இறேப்பதற்கு முன
எங்கள் ரயோணியின உதடுகள் உமரத்தமவெ:
“ஆண்டன ! எனனனய ஆண்டன.” மகயோரயோணி
தனனனய உயிமரப் யபயோக்கிக் ஜகயோண்டயோள்.
இறுதியில் உயிர் யபயோகும் யபயோது அலறிய
குரலில் “ஆண்டன” எனனும் ஜபயர்
இதயத்துக்கும் உதடுகளுக்கும் இமடயய
ஊஞ்சல் ஆடியது. உங்கள் ஜபயரும் அவெரது
உள்ளத்தில் புமதக்கப் பட்டிருக்கிறேது.
ஆண்டன: [மன யவெதமனயுடன] ஆ! கண்யண !
கிளியயயோபயோத்ரயோ ! நீ மரித்து விட்டயோயயோ ?

மர்டியயோன: [கண்ணீர் ஜசயோரிய] ஆம் ரயோணி மரித்து
விட்டயோர். எங்கள் மகயோரயோணி மரித்து விட்டயோர் !
[அழுகிறேயோள்]

ஆண்டன: என கண்மணி கிளியயயோபயோத்ரயோ
யபயோய்விட்டயோளயோ ? யபயோய் வெருகியறேன எனறு

ஜசயோல்லிக் ஜகயோள்ளயோமயல எனமன விட்டுப்
யபயோய்விட்டயோள் ! எனமன ஏங்க மவெக்கத் தயோன
முந்திக் ஜகயோண்டுவிட்டயோள்! என கண்ணீமரக்
ஜகயோட்டி உலகின முன நயோன அலறே
விட்டுவிட்டுத் தயோன முந்திக் ஜகயோண்டு
விட்டயோள்! அக்யடவியஸின உதடுகள் அடுத்து
அவெமள முத்தமிடப் யபயோவெதயோய் கற்பமன
ஜசய்யதன. ஆனயோல் அவெள் மரணத்மத
முத்தமிட்டு அமதத் தழுவெ முந்திக் ஜகயோண்டயோள் !
எனது உமடவெயோள் அவெளது குருதிமயச் சுமவெக்க
யவெண்டும் எனறு நயோன தீட்டிக்
ஜகயோண்டிருந்யதன. இன எதற்கு எனக்கு
உமடவெயோள் ? யதமவெயில்மல [வெயோமளத்
தமரயில் விட்ஜடறிகிறேயோன]. யபயோ மர்டியயோன
யபயோ ! உன பணிமயத் திறேம்படச் ஜசய்தயோய் !
பிரமிடில் உறேங்கும் உன ரயோணியிடம் ஜசயோல் !
என மனது விண்டு யபயோனது எனறு ஜசயோல் ! என

ஜநஞ்சம் துடியயோய்த் துடிக்குது எனச் ஜசயோல் ! என
மூமள மரத்துப் யபயோனஜதனச் ஜசயோல் ! என
கண்கள் மங்கிப் யபயோயின எனறு ஜசயோல் ! என
ஜசவிகள் அமடத்துப் யபயோயின எனறு ஜசயோல் !
என வெயோய் ஊமமயயோனது எனறு ஜசயோல் ! யபயோ
மர்டியயோன யபயோ, பிரமிட வெயோயிமலத் திறேந்து
மவெக்கச் ஜசயோல் ! கிளியயயோபயோத்ரயோவின உயிர்த்
துமணவென ஆண்டன கண்ணீமரக் ஜகயோட்ட
வெருகிறேயோன எனறு ஜசயோல் ! அவெளது
ஈமக்கிரிமயயில் நயோன கலந்து ஜகயோள்ள
யவெண்டும்.
[மர்டியயோன அழுது ஜகயோண்யட யபயோகிறேயோள்]
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -8
(கிளியயயோபயோத்ரயோ இறேந்த ஜசய்தி யகட்டு)
என உமடவெயோமள அகற்று ஈரயோஸ !
இனமறேய ஜபயோழுதின யவெமல முடிந்தது !
தூங்கும் யநரம் வெந்து விட்டது ! ……..
உனனுடன இமணயவென கிளியயயோபயோத்ரயோ !
மனனப்பு யவெண்டிக் கண்ணீர் விடுகியறேன.
என நீண்ட ஆயுள் முடிந்தது
எரித்தீபம் அமணந்து யபயோனதயோல் !
எனனனய ரயோணி ! உனனடம் வெருகியறேன !
எனக்கயோக நீ கயோத்திரு ! ….. (ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம: ஃபிலிப்பிப் யபயோரில்
புரூட்டஸ, கயோஸஸியஸ மற்றே சதிகயோரர்
யயோவெருமிறேந்த பிறேகு, ஆண்டன, அக்யடவியஸ,
ஜலப்பிடஸ மூவெர்களின கூட்டு யமற்பயோட்டில்

யரயோமயோபுரி இயங்கி வெருகிறேது. ஜெஜூலியஸ சீஸர்
ஜகயோமலயயோகி இரண்டயோண்டுகளுக்குப் பிறேகு
ஆண்டன கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண எகிப்த்
வெருகிறேயோன. மமனவி •புல்வியயோ மரணம்
அமடந்த பிறேகு, ஆண்டன தனமமயயோகிக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ மீது நயோட்டம் உண்டயோகுகிறேது.
அயத சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் கயோலியயோகிப்
யபயோர்வீரர்களுக்குக் கூலி ஜகயோடுக்க நிதியினறிப்
பணம் திரட்ட யவெண்டி, ஆண்டன எகிப்து
ஜசல்லத் திட்டமிடுகிறேயோன. எகிப்த் அரசியிடம்
யநரயோகக் மகயயந்திப் பிச்மச யகட்கத்
துணிவினறி, கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனக் கயோண
வெரயவெண்டும் எனறு கயோவெலர் மூலம் உத்தரவு
அனுப்புகிறேயோன. ஆனயோல் கிளியயயோபயோத்ரயோ எகிப்த்
தளத்தில் தயோனருப்பதயோகவும், ஆண்டனதயோன
அவெமளக் கயோண வெரயவெண்டும் எனறு
மறுஜமயோழி அனுப்புகிறேயோள்.

எகிப்துக்கு வெந்த ஆண்டன தன மமனவி
புல்வியயோ யபயோர்க்களத்தில் தனத்துப் யபயோய்
யநயோயில் மரணமமடந்த தகவெல் யகட்டு மனம்
யநயோகிறேயோன. யரயோமுக்கு மீளவும் விரும்பயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோவின கவெர்ச்சியிலிருந்து மீளவும்
முடியயோது திண்டயோடுகிறேயோன ஆண்டன. இமளய
பயோம்ப்பி யரயோமயோபுரிமயத் தனவெசமயோக்க
முயற்சிக்கிறேயோன. கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்
மனமதப் பறிஜகயோடுத்த ஆண்டன யரயோமுக்கு
மீளத் தயங்குகிறேயோன. அக்யடவியஸ தன
தங்மகமய மணக்க வெழி ஜசய்து ஆண்டனமய
மமத்துனன ஆக்கிக் ஜகயோள்கிறேயோன.
திருமணத்மதக் யகள்விப்பட்ட கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஜவெகுண்ஜடழுகிறேயோள். ஆண்டன எகிப்துக்கு
மீண்டு மமனவிமய மறேந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம் மனமதப் பறிஜகயோடுத்து
மயங்கிக் கிடக்கிறேயோன. ஆண்டனமயத் தண்டிக்க

அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப் பமடயுடன
ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் யபயோரிட்டு ஜவெற்றி
அமடகிறேயோன. யதயோற்றுப் யபயோன ஆண்டன
ஆக்யடவியஸ தூதமர விட்டு அனுப்பிய
நிபந்தமனகளில் மகஜயயோப்பமிடுகிறேயோன.
ஆயினும் இருவெருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பமக
உண்டயோகி, ஆண்டன எகிப்தில் அமடபட்டுப்
யபயோகிறேயோன. யபயோரில் யதயோல்வியுற்று அவெமயோனப்
பட்டு யவெதமனயில் உள்ள யபயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோ அவென கவெனத்மதக் கவெரத் தயோன
ஜசத்து விட்டதயோகச் ஜசய்தி அனுப்புகிறேயோள்.
ஆண்டன மரணத் தகவெல் யகட்டு மனமுமடந்து
தனனுயிமர மயோய்த்துக் ஜகயோள்ள முமனகிறேயோன.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோ
அரண்மமனயில் கிளியயயோபயோத்ரயோவின மயோளிமக.
பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: ஆண்டன, பமடத்தளபதி
ஈரயோஸ, மடயமீடிஸ (கிளியயயோபயோத்ரயோவின
தூதன], கயோவெலளர்கள்.

கயோட்சி அமமப்பு: மர்டியயோன கிளியயயோபயோத்ரயோ
அனுப்பிய ஜபயோய் மரணச் ஜசய்திமயக் யகட்டு
ஜமய்ஜயனக் கருதி, ஆண்டன மனமுமடந்து
தனனுயிமர மயோய்த்துக் ஜகயோள்ளத் துணிகிறேயோன.
அதற்கு ஈரயோஸ உதவிமய நயோடுகிறேயோன ஆண்டன.
ஆண்டன: [மனமுமடந்து, கண்ணீருடன] ஈரயோஸ
! என கண்மணி கிளியயயோபயோத்ரயோ தனனுயிர்
நீத்தபின எனக்கின எகிப்தில் யவெமல இல்மல !
என யபயோருமடமய அகற்று ! அதற்கும் இன
ஓய்வுதயோன ! என உமடவெயோமள உமறேக்குள்
யபயோட்டு எனயனயோடு புமதத்து விடு. எனக்கும்
விடுதமல ! என உமடவெயோளுக்கும் விடுதமல !
நயோன உறேங்கச் ஜசல்ல யவெண்டும் ! மீண்ஜடழயோத
நீண்ட தூக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிட யவெண்டும்.
அதுயவெ நிம்மதி அளிக்கும் எனக்கு !
கிளியயயோபயோத்ரயோவுடன இமணந்து ஜகயோள்ள

யவெண்டும் நயோன ! திமச ஜதரியயோமல் யபயோய்க்
ஜகயோண்டிருந்த எனக்கு, யபயோகும் திமசமயக்
கயோட்டியவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ ! ஜசயோல்லிக்
ஜகயோள்ளயோமல் யபயோன கிளியயயோபயோத்ரயோவின திடீர்
மரணம் என இதயத்தில் துடிப்பு அமலகமள
உண்டயோக்கி விட்டது. ஏழடுக்குக் கவெச உடுப்பு
கூட அந்த துடிப்மப அடக்க முடியயோது ! ஒரு
கயோலத்தில் எனனதயம் உடமல விட
ஊக்கயமயோடும், உறுதியயயோடும் இருந்தது.
இப்யபயோது என உடலில் கீறேல் விழுந்து விட்டது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ எனக்கயோகக் கயோத்திருப்பயோள் !
அவெளுடன நயோன யசர்ந்து ஜகயோள்ள யவெண்டும்.
அதற்கு நீ உதவுவெயோயயோ ஈரயோஸ ?
ஈரயோஸ: [கவெமலயயயோடு] தளபதி ! எனன
ஜசயோல்கிறீர் ? எனக்குப் பயமயோக இருக்கிறேது.
எனன உதவி ஜசய்ய யவெண்டும் நயோன. பிரமிடுக்கு

அமழத்துச் ஜசல்ல யவெண்டுமயோ ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ மரித்துக் கிடக்கும் இடத்துக்கு
உம்மம அமழத்துச் ஜசல்வெதில் எனக்குச் சிரமம்
இல்மல ! அது ஒனறும் ஜபரிய உதவி இல்மல.
ஆண்டன: ஈரயோஸ ! அந்த உதவிமய நயோன
உனனடம் யகட்க வில்மல. கிளியயயோபயோத்ரயோ
மரணத்துக்கு நயோனதயோன கயோரண கர்த்தயோ !
அக்யடவியஸிடம் நயோன யதயோற்றுப் யபயோனமத
அவெளயோல் தயோங்கிக் ஜகயோள்ள முடியவில்மல !
அவெமளக் கயோப்பயோற்றே வெந்த அதி வீரன நயோன
யதயோற்றுப் யபயோய் எனனுயிமரக் கயோப்பயோற்றே
யவெண்டிய அவெமயோன நிமல எனக்கு ! எப்படிப்
ஜபயோறுத்துக் ஜகயோள்வெயோள் அத்யதயோல்விமய ? என
ஆண்மம வீரம் அழிந்துயபயோய், ஜபண்ணுக்குள்ள
ஜநஞ்சுறுதி கூட இல்மல எனனும் யகவெல
நிமலக்கு வீழ்ந்து விட்யடன. நயோன

அக்யடவியஸின சிமறேயில் அவெமயோனப்
படுவெமத விட உயிமர மயோய்த்துக் ஜகயோள்வெயத
முமறேயயோனது எனனும் முடிவுக்கு வெந்து
விட்யடன. எனக்கு முனயப நீ
வெயோக்களிதிருக்கிறேயோய். அந்த ஒப்பந்தப்படி நயோன
ஆமணயிட்டயோல் அமத நிமறேயவெற்றுவெயோயயோ ?
ஈரயோஸ: [நடுங்கிக் ஜகயோண்யட] எனன ஆமண
எனறு ஜதரியயோமல் நயோன எதுவும் ஒப்புக் ஜகயோள்ள
முடியயோது, தளபதி.

ஆண்டன: ஈயதயோ என உமடவெயோள் ! அமத என
உடலில் பயோய்ச்ச யவெண்டும் ! ஆம் அதுதயோன என
ஆமண ! உடயன ஜசய் ஈரயோஸ ! தருணம் வெந்து
விட்டது ஈரயோஸ, என மரணத்மத நயோயன
முடித்துக் ஜகயோள்ள ! நீ எனக்கு மரண வெயோசமலத்
திறேந்திடுவெயோயயோ ?

ஈரயோஸ: [கண்களில் விழி பிதுங்க] தளபதி !
எனனயோல் முடியயோது ! நயோன வெயோக்களித்தது
இதுவெனறு. இந்த பயங்கரக் ஜகயோமலமய நயோன
ஜசய்ய முடியயோது ! நயோன பணிபுரியும் யரயோமயோபுரிப்
பிரபுவின உடல் மீது இந்தக் மக எப்படி
உமடவெயோமள உள்யள ஜசலுத்தும் ? வெலுமிக்க
என மககள் வெலுவிழந்து ஜதயோங்குகினறேன !
எப்படிச் ஜசய்யவென இந்த மரண யவெதமனமய ?
மனனக்க யவெண்டும் தளபதி ! உங்கள் உயிமரக்
கயோப்பது என பணியய தவிர, உயிமரப்
பிரிப்பதில்மல ! என வெயோக்மக நயோன மீறேத் தயயோர் !
ஆனயோல் உங்கள் உயிமரப் யபயோக்க நயோன
தயயோரில்மல ! அழகிய மயோது அக்யடவியயோ
விதமவெ ஆவெமத நயோன தயோங்கிக் ஜகயோள்ள
முடியயோது ! ஜதய்வெங்கள் எனமனத் தண்டிக்கும் !
தீரயோத மன யநயோயில் ஜவெந்து சயோயவென !

ஆண்டன: ஈரயோஸ ! யரயோமயோபுரி இல்லத்தின
பலகணியில் நீ நினறு ஜகயோண்டு, ஜதரு வெழியய
உன பிரபு சிரம் கவிழ்ந்து, மண்டியிட்டுக் மககள்
கட்டப்பட்டு ஜவெளுத்துப் யபயோய் யசயோக
முகத்துடன அவெமயோனம் ஜநஞ்சத்மத உள்யள
அரித்து வெர, இரு சக்கிரத் யதரில் அக்யடவியஸ
இறுமயோப்புடன கடந்து ஜசல்லும் சீரழிவுக்
யகயோரத்மதக் கயோண விரும்புகிறேயோயயோ ?
ஈரயோஸ: [முகத்மதத் திருப்பிக் ஜகயோண்டு]
யவெண்டயோம் அந்த அவெமயோனம் உங்களுக்கு
தளபதி ! எனனயோல் அமதயும் தயோங்கிக் ஜகயோள்ள
முடியயோது பிரபு !
ஆண்டன: அப்படியயோனயோல் என
யவெண்டுயகயோமள நிமறேயவெற்று ! இக்கணயம
நிமறேயவெற்று ! என வெயோமளத் ஜதயோட அஞ்சினயோல்
உன வெயோளயோல் எனமனக் குத்திவிடு ! ஒயர ஒரு

முமறேதயோன ! அது என இறுதி ஆமண. நயோட்டுக்கு
உதவிய உன யபயோர்வெயோளயோல் ஓர் உனனத பணிமய
எனக்குச் ஜசய் !
ஈரயோஸ: மனனத்திடுவீர் ! மறுக்கியறேன உங்கள்
கட்டமளமய !
ஆண்டன: ஜசயோனனமதச் ஜசய் ! உருவிடு உன
வெயோமள ஈரயோஸ ! என யவெமள ஜநருங்கி விட்டது !
உன கடமம என கட்டமளக்குப் பணிவெது !
ஒருமுமறே மட்டும் பணிந்திடு ! உனக்கின
ஆமண எனனடமிருந்து வெரயோது !
ஈரயோஸ: [மனம் ஒப்பிக் கண்ணீருடன] நயோனமதச்
ஜசய்ய யவெண்டு ஜமனறேயோல் நீங்கள் அப்புறேம்
திரும்பிக் ஜகயோள்ள யவெண்டும். உங்கள் உனனத
முகம் நயோன ஜசய்வெமதக் கயோணக் கூடயோது !

ஆண்டன : சரி, உன ஆமணக்கு நயோன அடி
பணிகியறேன. [ஆண்டன அப்புறேம் திரும்பிக்
ஜகயோள்கிறேயோன. ஈரயோஸ தன வெயோமள உருவுகிறேயோன]
ஈரயோஸ: [மனம் ஜவெதும்பி அழுமகயுடன] உருவி
விட்யடன என வெயோமள, உங்கள் கட்டமளப்படி !
கட்டமள நிமறேயவெறே யவெண்டுமயோ ?
ஆண்டன: நனறி ஈரயோஸ ! ஓங்கிக் குத்து ! ஒயர
குத்தியல என வெயோழ்வு முடிய யவெண்டும் ! ஜசய்,
சீக்கிரம் ஜசய். எனன சிந்தமன ஜசய்கிறேயோய் ?
ஈரயோஸ: எனனரிய பிரபு ! எனனனய தமலவெயோ !
எனனுயர்ச் சக்கரவெர்த்தி ! எனனறுதி வெணக்கம் !
ஓங்கிக் குத்துவெதற்கு முன உம்மிட மிருந்து
விமட ஜபறுகியறேன ! விமட ஜபறுகியறேன !
விமட அளிப்பீர் என யவெந்யத ! [கத்திமயத் தன
வெயிற்றிக் குத்திக் ஜகயோண்டு அலறிய வெண்ணம்

வெலியுடன கீயழ துடித்து வீழ்கிறேயோன. குருதியில்
புரள்கிறேயோன.]
ஆண்டன: [திரும்பிக் ஜகயோண்டு கீயழ குனந்து
ஈரயோமஸத் தயோங்கிக் ஜகயோண்டு] ஈரயோஸ ! ஈரயோஸ !
எனன கயோரியம் ஜசய்தயோய் ? எனமனக் ஜகயோல்லக்
கட்டமள இட்டயோல், உனமனக் ஜகயோனறு
விட்டயோயய ! உன மரணத்துக் கயோரண கர்த்தயோவெயோக
எனமனத் திருப்பி விட்டயோயய ! [யகயோஜவென
தமலயில் மகமவெத்து அழுகிறேயோன]
ஈரயோஸ: மகயோவீரயர ! உம்மமக் ஜகயோல்வெதிலிருந்து
தப்பி விட்யடன ….. விமட ஜபறுகியறேன. [ஈரயோஸ
கண்மூடி மரிக்கிறேயோன]
ஆண்டன: [மிக்க கவெமலயுடன] முதலில் என
இதய ரயோணி யபயோனயோள், இப்யபயோது என பமடத்
தமலவெனயோ ? தனப்பட்டுப் யபயோகியறேன

அனுதினமும் நயோன ! எப்படிச் சயோவெது எனறு
ஜதரியயோமல் யபயோன எனக்யகயோர் வெழி கயோட்டினயோய்
ஈரயோஸ ! நீ கற்றுக் ஜகயோடுத்த பயிற்சிமய நயோன
முயற்சி ஜசய்கியறேன. நயோஜனயோரு மணமகன
இப்யபயோது ! கயோதலர் படுக்மகயயோன கத்தியின மீது
நயோன விழப் யபயோகியறேன ! [கீயழ கிடந்த
தனவெயோமளத் தளத்தில் நட்டு அதன மீது
விழுகிறேயோன, அலறுகிறேயோன, புரள்கிறேயோன,
துடிக்கிறேயோன. குருதி ஜபயோங்கி ஓடுகிறேது.]
[கயோவெலமர யநயோக்கி] எனனுடமல அப்புறேப்
படுத்துங்கள். ஒரு யவெண்டுயகயோள். எனனுயிர்
குடித்த இந்த வெயோமள, எனனறுதிக் ஜகயோமடயயோய்
அக்யடவியஸ¥க்கு அளித்திடுவீர்.
முதல் கயோவெலன: அப்படியய ஜசய்கியறேயோம்
தளபதி. ஜதய்வெயம ! நமது ஜபரும் தளபதியும்

மயோய்ந்தயோர். [யயரயோ வெரும் அரவெம் யகட்கிறேது]
யயோரங்யக ?
[கிளியயயோபயோத்ரயோவின தூதுவென மடயயயோமீடிஸ
வெருகிறேயோன]
மடயயயோமீடிஸ: நயோனதயோன மடயயயோமீடிஸ !
கிளியயயோபயோத்ரயோ அனுப்பிய தூதன ! தளபதி
ஆண்டனக்குத் தகவெல் தர வெந்திருக்கியறேன.
எங்யக தளபதி ஆண்டன ?
ஆண்டன: [தழுதழுத்த குரலில்] மடயயயோமீடிஸ,
ஈயதயோ கிடக்கியறேன தமரயில் ! உனமன எப்யபயோ
அனுப்பினயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ ? எங்யக
உள்ளயோள் கிளியயயோபயோத்ரயோ ? வெயோனுலகத்திலயோ
அல்லது மவெயகத்திலயோ ? ஜசத்தவெளயோ உனமனத்
தூது அனுப்பினயோள் ?

மடயயயோமீடிஸ: மகயோரயோணி சயோகவில்மல !
தளபதி, மகயோரயோணி சயோகவில்மல ! அவெர் இனனும்
உயியரயோடு இருக்கிறேயோர். ஜசத்ததயோகச் ஜசய்தி
அனுப்பி உங்கள் கவெனத்மதக் கவெரச் ஜசய்தயோர் !
அடடயோ எனன தவெறு யநர்ந்து விட்டது ?
விமளயயோட்டு விமனயயோகி விட்டயத ! இப்யபயோது
ஜமய்யயோக நீங்கள் மரணமயோகி மகயோரயோணி

கவெனத்மதக் கவெர்ந்து விட்டீர் ! உண்மம
ஜபயோய்யயோகி விட்டது ! ஜபயோய் ஜமய்யயோகி
விட்டது ! உண்மம வெயோசமலத் தயோண்டுவெதற்குள்
ஜபயோய் மூனறு தரம் உலமகச் சுற்றி விட்டயத !
ஆண்டன: மடயயயோமீடிஸ ! கயோவெலர் உதவியுடன
எனமன மயோளிக்மகக்கு எடுத்துச் ஜசல் !
கிளியயயோபயோதரயோவிடம் விமட ஜபறே யவெண்டும்.
எனமனத் தூக்கிச் ஜசல்வீர்.
[கயோவெலர் உதவியுடன மடயயயோமீடிஸ
ஆண்டனமயத் தூக்கிச் ஜசல்கிறேயோன]
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -9
மரித்துக் ஜகயோண்டி ருக்கியறேன !
மடிகியறேன இனய எகிப்த் நயோயட !
அடியயன விமழவெது
ஜநயோடிப் ஜபயோழுது தயோமதம்,
ஆயிரம் முத்தம் உனனுதடுகள்
அளிக்கும் வெமர எனக்கு ! ..
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)
இடருடன மயோறிப் யபயோகும் என முடிவு !
முந்மதய ஜபருமம எண்ணி மகிழ்ந்திடு !
வெருந்த யவெண்டயோம் ! துக்கம் யவெண்டயோம் !

உனனத மயோயத ! ஒளிந்து சயோகயோயத !
ஒருமுமறே இளயவெந்தயோய் உலகயோண்யடன !
யரயோமயன ஒரு யரயோமமன ஒழிக்கிறேயோன !
என ஆத்மயோ நீங்குது ! எனனயோல் இன
ஏதும் இயலயோது மயோயத !
(ஆண்டன)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

மரணம் வெரும்முன ஒருவெர் கட்டிய
மரண அரணுக்குள் வெருவெது தவெறு !
மகிழ்வெயோ ? எப்படி வெரும் சயோர்மியயோன ?
மயோதயர ! மயோதயர! அமணயும் நம் விளக்கு !
ஜவெளியயறும் நம்ஜமயோளி ! பரிவுடன வெயோரீர் !
புமதப்யபயோம் அவெமர, யரயோமின முமறேப்படி !

ஜபருமம அளித்து மரணம் மதிப்யபயோம் !
உனனத இவ்வுடல் குளிர்ந்து யபயோனது !
மயோதயர ! மயோதயர ! வெயோரீர் ! நமக்கு
ஆதரவிமல யவெதமன முடிவினறி ! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யரயோமயோ புரியின நிமலமம:
ஆண்டனமயத் தண்டிக்க அக்யடவியஸ
யரயோமயோனயப் பமடயுடன ஆக்டியக் கடற்
பகுதியில் யபயோரிட்டு ஜவெற்றி அமடகிறேயோன.
யதயோற்றுப் யபயோன ஆண்டன ஆக்யடவியஸ
தூதமர விட்டு அனுப்பிய நிபந்தமனகளில்

மகஜயயோப்பமிடுகிறேயோன. ஆயினும்
இருவெருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பமக உண்டயோகி,
ஆண்டன எகிப்தில் அமடபட்டுப் யபயோகிறேயோன.
யபயோரில் யதயோல்வியுற்று அவெமயோனப் பட்டு
யவெதமனயில் உள்ள யபயோது, கிளியயயோபயோத்ரயோ
அவென கவெனத்மதக் கவெரத் தயோன ஜசத்து
விட்டதயோகச் ஜசய்தி அனுப்புகிறேயோள். ஆண்டன
மரணத் தகவெல் யகட்டு மனமுமடந்து, தன
கத்தியமல் பயோய்ந்து தனனுயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோள்கிறேயோன. உயிர் பிரிவெதற்குள்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண விரும்பி, தனமனத்
தூக்கிச் ஜசல்ல கயோவெலமர யவெண்டுகிறேயோன.

யநரம், இடம்: கிளியயயோபயோத்ரயோவின பிரமிட்
மரண அரண். பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ,
சயோர்மியயோன, ஈரயோஸ மற்றும் யசடியர், தூதன
மடயமீடிஸ, குற்றுயிருடன பயோமடயில்
ஆண்டன. மற்றும் கயோவெலளர்கள்,

கயோட்சி அமமப்பு: அக்யடவியஸ தனமனச்
சிமறேப்படுத்தி விடுவெயோன எனனும் அச்சமுடன
கிளியயயோபயோத்ரயோ தனது மரண அரணில்
ஒளிந்திருக்கிறேயோள். கிளியயயோபயோத்ரயோ தனமனத்
யதடி ஆண்டன வெர யவெண்டும் எனறு
கயோத்திருக்கிறேயோள். மடயமீடிஸ முனவெரக்
கயோவெலளர் குற்றுயிரயோன ஆண்டனமயப்
பயோமடயில் தூக்கி வெருகிறேயோர்.
சயோர்மியயோன: [கவெமலயுடன] மகயோரயோணி !
எத்தமன நயோட்களுக்கு நயோமின மரண அரணில்
இப்படி உயியரயோடு அடங்கிக் கிடப்பது ?
ஜசத்தவெமரப் புமதக்கும் யகயோட்மடயில்
உயிருடன இருக்கும் நமக்கு யவெமல இல்மல !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நயோன ஜவெளியயறேப்
யபயோவெதில்மல சயோர்மியயோன ! மரண அரணுக்கு
ஜவெளியய அக்யடவியஸின ஓநயோய்கள் கயோத்து

நிற்கினறேன ! ஓநயோய்களுக்கு உணவெயோகக்
கிளியயயோபயோத்ரயோ ஒருயபயோதும் ஆகமயோட்டயோள் !
இந்த மரண அரமண யயோரும் அண்ட முடியயோது !
எனமன அபகரிக்கவும் முடியயோது ! சயோகும் வெமர
பயோதுகயோப்பயோக வெயோழும் அரணிது ! ஜசத்த பினனும்
பயோதுகயோப்பயோக அடங்கும் அரணிது ! எனமனப்
பயோதுகயோக்க வெந்த எனனரும் ஆண்டனயும்
எங்யகயோ ஒளிந்திருக்கிறேயோர். அவெரது உயிருக்கும்
ஆபத்துள்ளது. அதனயோல் ஆண்டன எனமன
இப்யபயோது கயோப்பயோற்றே இயலயோது ! எனமனக்
கயோத்துக் ஜகயோள்வெது இனயமல் நயோனதயோன !
சயோர்மியயோன: எகிப்தின மகயோரயோணி நீங்கள் !
உங்கள் திருமுகத்மதக் கயோணயோது மக்கள் புரட்சி
எழும் எகிப்த் யதசத்தில் ! நீங்களினறி அரசயோங்கம்
எப்படி நடக்கும் ?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: அக்யடவியஸ எகிப்தின
எல்மலயில் யவெட்மட நயோய்யபயோல் நிற்கும்
யபயோது நமது அரசயோங்கம் சீரயோய் நடக்கயோது.
யவெண்டயோம் சயோர்மியயோன. எனமனக் கட்டயோயப்
படுத்தயோயத. நமக்கு வெரும் இடர்கள் கணக்கில்
அடங்கயோ ! ஜவெளியயறுவெதயோல் நமக்கு இடர்கள்
அதிகமயோகும். எதற்கு நயோம் பழியயோக யவெண்டும் ?
ஆண்டனக்கு எனன வெயோயிற்று எனறு
ஜதரியவில்மல ? எனமனக் கயோண வெருவெயோரயோ ?
[குற்றுயிரயோன ஆண்டனமயப் பயோமடயில்
தூக்கிக் கயோவெலர் வெர, மடயமீடிஸ உள்யள
நுமழகிறேயோன]
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி ! யயோயரயோ கூட்டமயோய்
யகயோட்மடக் குள்யள நுமழகிறேயோர்.
[அதட்டலுடன] யயோர் உள்யள நுமழவெது ? …

மகயோரயோணி ! அக்யடவியஸ பமடகளயோய்
இருக்குமயோ ?
மடயமீடிஸ: நயோனதயோன மடயமீடிஸ !
அனுமதியுடன நுமழகியறேன. ஆண்டனமயத்
தூக்கி வெருகியறேயோம். மரண யவெதமனயில்
கிடக்கிறேயோர் ! ஆண்டனயின உயிரினனும் ஒட்டி
இருக்கிறேது ! மகயோரயோணிமயக் கயோண
ஆமசப்படுகிறேயோர். இறுதியயோக ஒருமுமறே !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோஜவெனக் கதறி] ஆண்டன !
எனனருமம ஆண்டன ! இந்த நிமலயில்
பயோர்க்கவெயோ இனனும் நயோன உயியரயோடு
இருக்கியறேன ? எனது ஜபயோய் மரணத்மத
அறிவிக்க நயோன தூதனுப்ப, உமது ஜமய்
மரணத்மதச் ஜசயோல்ல யநரயோக வெந்து விட்டீர் !
சூரியக் கடவுயள ! எரித்திடு எமது வெயோனயல்
யகயோளத்மத ! கயோலத்தின யகயோலத்மத நயோனனக்

கண்டறிந்து எனன பயன ? கயோல மயோற்றேத்மத
நம்மயோல் தடுக்க முடிய வில்மலயய ! ஆண்டன !
எனனுயிர் ஆண்டன ! யயோரும்மம இப்படிக்
குத்தியது ? அக்யடவியஸின ஒற்றேரயோ ?
பயோதுகயோப்புள்ள உமக்கு எப்படி இது யநர்ந்தது ?
மடயயயோமீடிஸ: இல்மல ! ஆண்டனமயக்
குத்தியது அக்யடவியஸின ஓற்றேரில்மல.
மகயோரயோணி ஜசத்து மரண அரணில் புமதக்கப்
பட்ட ஜசய்திமய ஜமய்ஜயனறு நம்பி விட்டயோர்
ஆண்டன ! மகயோரயோணிமயப் பினஜதயோடர தயோயன
தனமனக் குத்திக் ஜகயோண்டயோர் !
ஆண்டன: [தமலமயத் திருப்பி] ஜசத்துக்
ஜகயோண்டிருக்கியறேன கிளியயயோபயோத்ரயோ ! உனமன
விட்டு நீங்கிக் ஜகயோண்டிருக்கியறேன ! எகிப்மத
விட்டுப் யபயோகியறேன ! .. யபயோகும் முன என
இச்மச இது ! இந்த உயிர் பிரியும் முன எனக்கு,

உனனனய உதடுகளில் ஆயிரம் முத்தங்கமளக்
ஜகயோடு ! உன முத்தங்கள் என ஆயுமளச் சிறிது
நீடிக்கும் ! அதற்குத்தயோன இந்த உயிர் இனனும்
ஒட்டிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேது ! முத்தமிடு எனமன !

ஆண்டனயின இறுதி மூச்சு

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பயத்துடன] யவெண்டயோம்
எனனள யவெந்யத ! ஆயிரம் முத்தமயோ ?
யவெண்டயோம் ஆண்டன ! நயோன ஜவெளியய வெந்தயோல்
அக்யடவியஸ எனமனப் பற்றிக் ஜகயோள்வெயோன !
யரயோமயோபுரி வீதிகளில் அடிமமயயோய் இழுத்துச்
ஜசனறு எனமன அவெமயோனப் படுத்துவெயோன ! என
அரணில் பயோதுகயோப்பயோய் இருப்பது யபயோதும்.
உங்களுக்கயோக இப்யபயோது என கண்ணீர்த்
துளிகமள விடுகியறேன !
ஆண்டன: அச்சத்தின பிடியில் உள்ளயோய்
கண்யண ! ஆனயோல் அக்யடவியஸ இங்கில்மல !
என ஆத்மயோ பிரிவெதற்குள் முத்தம் அளிப்பயோய் !
இல்மலயயல் விமட ஜபறுகியறேன !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [அரணிலிருந்து ஜவெளியயறி
ஓடி வெந்து] ஈயதயோ வெருகியறேன என பிரபு !
(மடியில் ஆண்டனயின தமலமய மவெத்து) என

கண்ணீர் துளிகள் விமட ஜகயோடுக்கும். என
முத்தங்களும் விமட ஜகயோடுக்கும். முதல் முத்தம்
தந்த என உதடுகள் இறுதி முத்தமும் தர
யவெண்டும் [படுத்துள்ள ஆண்டனயின
கனனங்கமளத் தடவி விடயோமல்
முத்தமிடுகிறேயோள்]
ஆண்டன: மகிழ்ச்சியுடன சயோகியறேன மகயோரயோணி !
விமட ஜகயோடு ! தயோகத்திற்குச் சிறிது மதுரசம் தயோ.
[சயோர்மியயோன மதுரசம் ஜகயோடுக்கிறேயோள்] நயோன
குடிக்கும் இறுதிக் குவெமள மது ! நயோன யபசும்
கமடசி வெயோர்த்மத இது ! கண்களில் ஒளி மங்கி
வெருகிறேது ! குரலில் ஓமச தடுமயோறிப் யபயோகிறேது.
நிமனவுகள் எனனடம் விமட ஜபறுகினறேன !
எனனுலகம் இருள் பூசி வெருகிறேது ! [கண்கமள
மூடி] வெருந்தயோயத கண்யண! வெரலயோற்றுச்

சினனமயோகி விடுயவென ! …… [ஆண்டனயின
உயிர் பிரிகிறேது]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கண்ணீருடன] எனனுயிர்க்
கயோதலர் மமறேந்தயோர் ! ஆண்டனமய இழந்த பின
எனக்கு ஏதின வெயோழ்வு ? நயோஜனயோரு மூட மயோது !
என மரணத்மத கயோட்டித் துமணவெர் மரணத்துக்கு
வெழி வெகுத்யதன ! விமளயயோட்டுத்தனத்தயோல்
ஜபரும் பழிமயத் யதடிக் ஜகயோண்யடன ! பூமியில்
தங்கக் யகயோலமிடும் ஜபயோனனலவு எனக்கில்மல
இன! பயோமலவெனப் புயமலத் தவிர எனக்கினத்
ஜதனறேல் வீசயோது ! எனனனய ஆண்டன ! எப்படி
விமட ஜகயோடுப்யபன ?
ஈரயோஸ: [கண்ணீருடன] மகயோரயோணி !
ஆண்டனயின உயிர் பிரிந்து விட்டது !

சயோர்மியயோன: [கண்ணீருடன] ஆம் மகயோரயோணி !
யரயோமயோபுரிச் சிங்கத்தின உயிர் பிரிந்து விட்டது !
மடயமீடிஸ: ஆண்டனயின இறுதி இச்மச
நிமறேயவெறியது.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: மறுபடியும் விதமவெயயோகி
விட்யடன ! எனமன ஜமய்யயோக யநசித்த உனனத
வீரர் ! தனமமயில் யநயோக விட்டயோர் ! சீஸர்
ஜசத்தபின என சிறேகுகள் ஒடிந்தன ! இப்யபயோது
ஆண்டன மரித்தபின என கயோல்கள் முறிந்தன !
முடமயோகிப் யபயோயனன ! சயோர்மியயோன ! எனக்குச்
ஜசங்யகயோல் இன எதற்கு ? [வீசி எறிகிறேயோள்.
சயோர்மியயோன அமத எடுத்துப் பயோதுகயோப்பயோய்
மவெக்கிறேயோள்] எனக்குக் கிரீடம் இன எதற்கு ?
[வீசி எறிகிறேயோள். சயோர்மியயோன அமத எடுத்துப்
பயோதுகயோப்பயோய் மவெக்கிறேயோள்] எனது இதயமயோன
எகிப்த் நயோடு இன எதற்கு ? உயிருடன மரண
அரணுக்கு நயோன ஓடி வெந்ததது மயோஜபரும் தவெறு !
பயோபச் ஜசயல் ! அதற்குக் கிமடத்த தண்டமன
இது ! மயோளிமகயில் என விளக்ஜகயோளி
அமணந்தது ! எனனுலகம் இருள் பூசி வெருகிறேது !
சயோர்மியயோன எனக்கின யயோருமில்மல துமணக்கு !

தனத்தின வெயோழ முடியயோது நயோன ! எனக்கின
வெயோழ்க்மக இல்மல ! எனக்ஜகயோரு முடிமவெ
நயோயன தீர்மயோனப்யபன !
*********************
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ஓ ஆண்டன ! நின இறேப்புக்கு கயோரணம் நயோயன !
உனக்குத் யதயும் நயோளயோய்ச் ஜசய யநரும் !
ஜவெளி உலகில் யசர முடியயோமல் யபயோனது !
வெருந்திக் கண்ணீர் வெடிக்கியறேன நயோயன,
குருதி ஜநஞ்சு யபயோல் நமக்கு அரச உறேவு !
சயகயோதரயோ ! யபயோட்டி எனக்கு நீ ! ஆயினும்
யரயோமயோபுரிப் யபயோரில் துமண நீ எனக்கு !
பமடப்பில் உயர்ந்தவென ! பயோர்க்கப் யபயோனயோல்
யரயோம்சயோம் ரயோஜியத் யதயோழன நீ எனக்கு,
(அக்யடவியஸ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

புயரயோகியூலியஸ ! யபயோ ! (கிளியயயோபயோத்ரயோவிடம்)
மயோனபங்கம் ஜசய்யயயோம், மதிப்யபயோம் எனறு
ஜசயோல் !
ஆறுதல் படுத்த அவெள் பண்பயோடுக்கு ஏற்ப
ஆசயோ பயோசத்துடன யபசிடு இனக்க !
இனயறேல் மயோனட வெலுவெயோல் அவெள்
கீர்த்தி நமம வீழ்த்திட லயோம் ! அவெமள
ஜவெற்றிப் பரிசயோய் ஏந்தி யரயோமில்
ஜகட்டி மவெக்கலயோம் நிரந்தர மயோக !
விமரவெயோய்ச் ஜசல் அவெள் உமரப்பமதச் ஜசயோல்ல
வெயோ !
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யபயோர் நிமலமம: ஆண்டனமயத் தண்டிக்க
அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப் பமடயுடன
ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் யபயோரிட்டு ஜவெற்றி
அமடகிறேயோன. யதயோற்றுப் யபயோன ஆண்டன
ஆக்யடவியஸ தூதமர விட்டு அனுப்பிய
நிபந்தமனகளில் மகஜயயோப்பமிடுகிறேயோன.
ஆயினும் இருவெருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பமக
உண்டயோகி, ஆண்டன எகிப்தில் அமடபட்டுப்
யபயோகிறேயோன. யபயோரில் யதயோல்வியுற்று அவெமயோனப்
பட்டு யவெதமனயில் உள்ள யபயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோ அவென கவெனத்மதக் கவெரத் தயோன
ஜசத்து விட்டதயோகச் ஜசய்தி அனுப்புகிறேயோள்.
ஆண்டன மரணத் தகவெல் யகட்டு மனமுமடந்து,
தன கத்தியமல் பயோய்ந்து தனனுயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோள்கிறேயோன. உயிர் பிரிவெதற்குள்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கயோண விரும்பி, தனமனத்
தூக்கிச் ஜசல்ல கயோவெலமர யவெண்டுகிறேயோன.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
யரயோமயோபுரித் தளபதி அக்யடவியஸின கூடயோரம்.
பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: அக்யடவியஸ,
அக்கிரிப்பயோ, ஜதயோலஜபல்லயோ, புயரயோகியூலியஸ
மற்றும் யரயோமயோனயப் பமடக் கயோவெலளர்கள்,
ஆண்டனயின தூதன ஜடர்ஜசட்டஸ.
கயோட்சி அமமப்பு: அக்யடவியஸ ஆசனத்தில்
அமர்ந்து தனது யபயோர் ஆயலயோசகருடன
உமரயயோடிக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோன.
ஆண்டனமயப் பயோர்த்துப் யபசி வெரத் தூதன
ஜதயோலஜபல்லயோமவெ அனுப்பிட அமழக்கிறேயோன.
அக்யடவியஸ: ஆண்டன எங்யக ஒளிந்துள்ளயோர்
எனறு ஜதரிய யவெண்டும் எனக்கு.
கிளியயயோபயோத்ரயோ அவெருடன இருக்கிறேயோளயோ

அல்லது தனயய கிடக்கிறேயோளயோ எனறு ஜதரிய
யவெண்டும் எனக்கு. ஜதயோலஜபல்லயோ ! நீ
ஆண்டனக்கு முனபு பணி புரிந்தவென ஒரு
சமயம் ! எகிப்தின மமறேவிடங்கள் ஜதரியும்
உனக்கு ! கிளியயயோபயோத்ரயோவின அந்தரங்க
அமறேகளும் ஜதரியும் உனக்கு ! நீதயோன
தகுதியயோனவென. அதனயோல்தயோன ஆண்டனமயக்
கண்டு யபச உனமன அனுப்புகியறேன
ஜதயோலஜபல்லயோ !
ஜதயோலஜபல்லயோ: ஆண்டனடன முடிவில்
உடனபடிக்மக ஜசய்து ஜகயோள்ளவெயோ ?
அக்யடவியஸ: ஆண்டன என மமத்துனர்.
தங்மக அக்யடவியயோமவெ யரயோமயோபுரி மயோந்தர்
அறிய திருமணம் புரிந்தவெர். யமலும் ஆண்டன
ஒரு யரயோமன ! எதிப்த் யவெசி கிளியயயோபயோத்ரயோ
ஆண்டனயின மமனவியயோகத் தகுதியற்றேவெள்.

யரயோமில் கயோத்துக் ஜகயோண்டிருக்கிறேயோள் தங்மக
அக்யடவியயோ. யரயோமுக்கு மீளும் யபயோது நயோன
ஆண்டனயயயோடுதயோன ஜசல்யவென.
ஜதயோலஜபல்லயோ: ஆண்டன வெர மறுத்தயோல் எனன
ஜசய்ய யவெண்டும் தளபதி ?
அக்யடவியஸ: [யகயோபமயோக] என தங்மக இதயம்
பிளந்து விடும் ஜதயோலஜபல்லயோ !
ஜவெறுங்மகயயோகப் யபயோனயோல் அக்யடவியயோ என
மகமய நறுக்கித் துண்டயோக்கி விடுவெயோள் ! சிமறே
ஜசய்யவென நிச்சயம் ஆண்டனமய ! சிங்கத்மதக்
கூண்டில் அமடப்பதுயபயோல் அவெமரப் பிடித்துத்
தங்மக அக்யடவியயோ வெசம் ஒப்பமடத்த
பிறேகுதயோன என யவெமல முடியும் எகிப்தில் !

ஜதயோலஜபல்லயோ: முதல் பிரச்சமன சிங்கத்மத
எப்படிப் பிடிப்பது ? பிடிக்க முடிந்தயோல்தயோயன
பிறேகு கூண்டில் அமடக்கலயோம்.

அக்யடவியஸ: அதற்குத்தயோன நயோன உனமன
அனுப்புகியறேன. மயோறு யவெடத்தில் பமட
வீரர்கமளக் கூட்டிச் ஜசல். தந்திரமயோகப் யபசி,

தனயயோகப் யபசி ஆண்டனமயக் மகப்பற்றே
யவெண்டும்.
அக்கிரிப்பயோ: யயோயரயோ வெரும் அரவெம் யகட்கிறேது !
[அப்யபயோது மகயில் உமடவெயோளுடன தூதன
ஜடர்ஜசட்டஸ. நுமழகிறேயோன] யயோர் நீ ?
எங்கிருந்து வெருகிறேயோய் ? குருதி உலர்ந்த வெயோமள
ஏன மகயில் மவெத்திருக்கிறேயோய் ?
ஜடர்ஜசட்டஸ: [அக்யடவியமஸ வெணங்கி]
யமனமம மிகு தளபதி அவெர்கயள ! இந்த வெயோள்
எனது தளபதி ஆண்டனயின உமடவெயோள் ! நயோன
ஆண்டனக்குப் பணிஜசய்த பமடத் தூதன !
அவெயர என தமலவெரயோக இருந்தயோர் !
தனனகரில்லயோ தகுதி உள்ளவெர் ! அவெருக்குப்
பணிஜசய்த யரயோமயோனயன இப்யபயோது உங்கள்
பமடயில் யசர விரும்புகியறேன !

அக்யடவியஸ: [தூதமனக் கூர்ந்து யநயோக்கி] ஏன
உமடவெயோளில் குருதி உலர்ந்துயபயோய் உள்ளது ?
ஆண்டனயின உமடவெயோள் உன மகயிக்கு
எப்படி வெந்தது ? நீ அவெமரக் குத்தினயோயயோ ?
ஜடர்ஜசட்டஸ: மதிப்புக்குரிய மகயோப்பிரபு
ஆண்டன மரித்து விட்டயோர் ! ஆனயோல் நயோன
அவெமரக் ஜகயோல்ல வில்மல. அந்த தகவெமல
முதலில் உங்களுக்குத் ஜதரிவிக்கியறேன. அடுத்து
உங்கள் யரயோமயோனயப் பமடயில் எனமனச்
யசர்த்துக் ஜகயோள்வீரயோ ?
அக்யடவியஸ: [ஆயவெசமயோக எழுத்து] எனன
ஜசயோனனயோய் ? ஆண்டன மரித்து விட்டயோரயோ ?
நம்ப முடியவில்மலயய எனனயோல் ! நீ ஜகயோல்ல
வில்மல எனறேயோல், பிறேகு எப்படி மரித்தயோர் எனறு
உடயன ஜசயோல். எமதயயயோ நீ மமறேக்க
விரும்புகிறேயோய்.

ஜடர்ஜசட்டஸ: உண்மமதயோன தளபதி ! உனனதக்
குருதி யதயோய்ந்த இந்த உமடவெயோயள அதற்குச்
சயோட்சி. தமரயில் இந்த வெயோமள ஊனறி
அதனயமல் பயோய்ந்து தனனுயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோண்டயோர். சயோகும் யபயோது இந்த வெயோமள
உங்களுக்கு அமடயயோளச் சினனமயோகக் கயோட்ட
யவெண்டுஜமன எனமன யவெண்டிக் ஜகயோண்டயோர் !
[உமடவெயோமள அக்யடவியஸ மகயில்
தருகிறேயோன]
அக்யடவியஸ: [வெருத்தமுடன வெயோமளக் மகயில்
வெயோங்கிக் ஜகயோண்டு] அக்யடவியயோ விதமவெயயோகிப்
யபயோனயோள் மீண்டும் ! எப்படி அவெள் முகத்தில்
விழிப்யபன ? ஆண்டனமய உயிருடன
யரயோமுக்குக் ஜகயோண்டு வெருவெதயோக அவெளுக்கு
வெயோக்களித்யதன ! இப்யபயோது அவெர் ஜசத்த
உடமலக் கூட எடுத்துச் ஜசல்ல வெழியினறிப்

யபயோனது ! இந்த உமடவெயோமள அக்யடவியயோ
மகயில் எப்படி நயோன ஜகயோடுப்யபன ?
அக்கிரிப்பயோ: உத்தம யரயோமயோபுரித் தளபதியின
உனனத வெயோளிது ! ஆண்டனக்குத் தரும்
மரியயோமத அவெரது உமடவெயோளுக்கு
அளிக்கப்படும்.
அக்யடவியஸ: அதிர்ச்சி தரும் அத்தகவெல்
ஆழமயோகத் துமளக்கும் என ஜநஞ்மச !
ஆண்டனயின மரணம் அறிவிப்பு ஒரு யபரிடி
எனக்கு ! யரயோமுக்கு ! முத்தமலவெரில் ஒருவெர்
ஜசத்து விட்டயோர் ! அதுவும் முத்தமலவெரில்
மூத்தவெர் ! ஆண்டனயில் ஜபயரில்
ஒப்பந்தப்படிப் பயோதி யரயோம் உலகு உள்ளது !
ஜெஜூலியஸ சீஸருக்குப் பிறேகு யபரும் புகழும்
ஜபற்றேது அந்தப் ஜபயர் ! சீஸமரக் குத்திக்
ஜகயோமல ஜசய்த ஜகயோடும் பமகவெமர விரட்டியது

அந்த உமடவெயோள் ! அது ஒரு வெரலயோற்றுச்
சினனமயோக யரயோமில் பயோதுகயோப்பயோய்
மவெக்கக்படும்.
ஜடர்ஜசட்டஸ: அந்த வெயோமளக் ஜகயோண்டு வெந்த
எனக்கு உங்கள் பமடயில் பணிபுரிய ஒரு
வெயோய்ப்மபத் தருவீரயோ ?
அக்யடவியஸ: [மனம் ஜநயோந்து, கண்ணீருடன]
நயோனதயோன கயோரணம் ஆண்டன மரிப்பதற்கு !
கடற்பமடமயத் திரட்டி அவெமர விரட்டிச்
ஜசனயறேன. யதயோற்கடித்து அவெரது கப்பல்கமள
மூழ்கச் ஜசய்யதன ! விரட்டி விரட்டி
யவெங்மகமய மூமலயில் துரத்தி
முடமயோக்கியனன ! மரிக்கச் ஜசய்யதன ! அரச
வெம்ச உறேவு நீ ! சயகயோதரன நீ ! எனக்கு யபயோட்டி நீ
! ஆயினும் யரயோமயோனயப் யபயோரில் எனக்குத்
துமணவென நீ ! கடவுள் பமடப்பியல

உயர்ந்தவென ! பயோர்க்கப் யபயோனயோல் யரயோம்
சயோம்ரயோஜியத்தில் எனக்குத் யதயோழன நீ,
அக்கிரிப்பயோ: [ஆச்சரியமுடன] அக்யடவியஸ !
இத்தமன ஜமனமமயயோன மனமத உமடயவெர்
நீவீர் எனபது இப்யபயோதுதயோன எனக்குத் ஜதரிந்தது
! …. யயோயரயோ வெரும் அரவெம் யகட்கிறேது ! யயோரது
வெருவெது ? எங்கிருந்து வெருகிறேயோய் ?
[ஓர் எகிப்தியன நுமழகிறேயோன]
எகிப்தியன: நயோயனயோர் எளிய எகிப்தியன. எங்கள்
மகயோரயோணி எனமன இங்யக அனுப்பியுள்ளயோர்.
மமறேவெயோக அவெர் தன மரண அரணில் தனயயோக
இருக்கிறேயோர். தங்கள் ஆமணக்குக் கட்டுப்படத்
தயயோரயோக உள்ளயோர். அவெளது சிற்சில அற்ப
யவெண்டுயகயோளுக்கு நீங்கள் உடனபடுவெதயோய்
இருந்தயோல் யநரில் சந்திக்க வெருவெயோர் !

மகயோரயோணிக்குரிய மதிப்மபயும்,
பயோதுகயோப்மபயும் அளித்தயோல், அவெர் உங்களுடன
யநரில் உமரயயோட வெருவெயோர்.
அக்யடவியஸ: [மகிழ்ச்சியுடன] ஓ
கிளியயயோபயோத்ரயோவின தூதனயோ நீ ! அஞ்ச
யவெண்டயோம் ! யரயோமயோனயர் கண்ணியமயோனவெர்,
பரிவு மிக்கவெர், ஜபண்மண மதிப்பவெர் ! ஆயுதம்
ஏந்தயோமல் எம்மமக் கயோணவெரும் எந்த
அரசியயோரும் எமது மரியயோமதக் குரியர்.
எகிப்தியன: எங்கள் எகிப்த் ஜதய்வெம் உங்கமள
ஆசிர்வெதிக்கும் !

அக்யடவியஸ: பூரிப்பமடகியறேன.
[புஜரயோகியூலியமஸப் பயோர்த்து] புஜரயோகியூலியஸ !
வெயோ இங்யக. இந்த எகிப்தியன கூடச் ஜசல் !
அக்யடவியஸ அனுப்பிய தூதன எனறு ஜசயோல் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ, நமது விருந்தயோளி எனறு ஏற்றுக்
ஜகயோள் ! மகயோரயோணிக்குரிய மரியயோமத
அளிக்கப்படும் எனறு வெயோக்கு அளித்திடு.

அவெமள யரயோமுக்கு நமது ஜவெற்றிச் சினனமயோய்
அமழத்துச் ஜசல்யவெயோம் எனறு ஜசயோல். யபயோ
விமரவில் யபயோ ! நயோன ஜசயோல்லிய தகவெமலச்
ஜசயோல்லி, கிளியயயோபயோத்ரயோவின பதிமலயும்
எனக்குக் கூறிடச் சீக்கிரம் வெயோ ! ஆண்டன மரித்த
பிறேகு கிளியயயோபயோத்ரயோ எப்படி இருக்கிறேயோள்
எனறு அறிந்து வெயோ !
[புயரயோகியூலிஸ யபயோகிறேயோன.]
*********************

அங்கம் -8 கயோட்சி -11
இறுதிக் கயோட்சி

எகிப்த் அரசிமயப் பிச்மச எடுக்க மவெத்தயோல்
இப்படிக் யகட்பயோள் எனறு அவெரிடம் ஜசயோல் !
“எகிப்த் நயோட்டுக்கு மீண்டும் எனமனயய
பட்டத்து ரயோணி யயோக்கு எனறுதயோன !
என வெசப்பட்ட நயோடுகமள மகனுக்கு நயோன
ஈவெதுயபயோல் எழுத யவெண்டும் அக்யடவியஸ !
முனனயோல் அவெருக்கு மண்டி யிட்டு
நனறி ஜசயோல்லத் தயயோர் எனறும் ஜசயோல் ! …
(புயரயோகியூலியஸிடம் கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

எனக்குள்ள ஜதய்வெ நியதி இது:
என யவெந்தருக்கும் என பிரபுவுக்கும் அடி
பணிவெது !
எனது கயோரணத்மத ஜதளிவு படுத்துயவென.
என கயோம இச்மசக் குமறேகள், மிமககள்
என பலவீனமயோய் ஒப்புக் ஜகயோள்யவென ! …
ஈயதயோ என நிதியயோளர், எடுத்துக் ஜகயோடுப்பயோர்
எனது ஜசயோத்து, நமக, ஜபயோன நயோணயம்
அமனத்தும் ஜகயோடுப்பயோர் உமக்கு !
எனனறுதி உறுதி ஜமயோழி அதுயவெ ! ….
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

சிமறேயில் கிடப்யபன எனறு எண்ணயோதீர் !
மதுவெருந்த மயோட்யடன நயோன அங்கு !
புலயோல் உண்ண மயோட்யடன நயோன அங்கு !
மவெக்யகயோல் ஜமத்மதயில் துயில மயோட்யடன !
யரயோமயோனய மனறேக் கூண்டில் எனமன
ஏற்றேலயோம் எனறு கனவு கயோணயோதீர் !
யரயோமயோனய வீதிகளில் எனமன
ஜவெற்றிச் சிமறே மயோதயோய்க் கயோட்டி
சுற்றிடலயோம் எனறு எண்ணயோதீர் !
அதற்குப் பதிலயோக எகிப்த் குப்மபக் கிடங்கில்
புமதந்து யபயோவெதில் பூரிப்ப மடயவென !
எனனயோட்டில் மயோஜபரும் பிரமிட் ஆலயம்
எழுந்து நிற்குது எமன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள !
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

உனமன, எனமன எகிப்த் ஜபயோம்மமயயோய்
யரயோமயோபுரி வீதிகளில் கயோட்டிச் ஜசல்லவெயோ ?
ஜபயோதுநபர், ஊழியர் அழுக்கு உமடயில்
கம்பு, சுத்தியலுடன மககமள உயர்த்தி
ஆரவெயோரம் ஜசய்ய, அவெரது அருவெருப்பு
யவெர்மவெ ஆவிமய சுவெயோசிக்கவெயோ ? அயதயோ
“யவெசி யபயோகிறேயோள்” எனறேவெர் ஒனறேயோய்த்
தூசிப்பமத நம் கயோதில் யகட்பதயோ ?
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)
வில்லியம் யஷக்ஸபியர் (ஆண்டன &
கிளியயயோபயோத்ரயோ)

யபயோர் நிமலமம : ஆண்டனமயத் தண்டிக்க
அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப் பமடயுடன
ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் யபயோரிட்டு ஜவெற்றி
அமடகிறேயோன. யதயோற்றுப் யபயோன ஆண்டன
ஆக்யடவியஸ தூதமர விட்டு அனுப்பிய

நிபந்தமனகளில் மகஜயயோப்பமிடுகிறேயோன.
ஆயினும் இருவெருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பமக
உண்டயோகி, ஆண்டன எகிப்தில் அமடபட்டுப்
யபயோகிறேயோன. யபயோரில் யதயோல்வியுற்று அவெமயோனப்
பட்டு யவெதமனயில் உள்ள யபயோது,
கிளியயயோபயோத்ரயோ அவென கவெனத்மதக் கவெரத் தயோன
ஜசத்து விட்டதயோகச் ஜசய்தி அனுப்புகிறேயோள்.
ஆண்டன மரணத் தகவெல் யகட்டு மனமுமடந்து,
தன கத்தியமல் பயோய்ந்து தனனுயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோள்கிறேயோன. உயிர் பிரிவெதற்குள்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் கண்டு யபசி அவெள்
முனபயோக ஆண்டன உயிமர விடுகிறேயோன.
அக்யடவியஸ ஆண்டன இறேந்த ஜசய்திமயக்
யகட்டு, கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்குத் தூதமன
அனுப்புகிறேயோன.

யநரம், இடம்: அஜலக்ஸயோண்டிரியயோவில்
கிளியயயோபயோத்ரயோவின தனயமறே. பகல் யவெமள.
நயோடகப் பயோத்திரங்கள்: கிளியயயோபயோத்ரயோ, மகன
சியஸரியன (எட்டு வெயது), ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன,

புயரயோகியூலியஸ, அக்யடவியஸ, ஜதயோலஜபல்லயோ,
மற்றும் யரயோமயோனயப் பமடயினர்.
கயோட்சி அமமப்பு: கிளியயயோபயோத்ரயோ ஆண்டன
மரித்த துக்கத்தில் யசயோகமயோய்க் கண்ணீருடன
வீற்றிருக்கிறேயோள். பக்கத்தில் மகன சியஸரியன
தயோயின யசயோகத்மதக் கண்டு வெருந்துகிறேயோன.
அப்யபயோது அக்யடவியஸின தூதன
புயரயோகியூலிஸ நுமழகிறேயோன.
சியஸரியன: [தயோயின கண்ணீமரத் துமடத்து]
அனமனயய ! ஏன உங்கள் கண்கள் சிவெந்துயபயோய்
உள்ளன ? கண்கள் எனறும் இல்லயோதபடி
ஏனனறு கண்ணீமரப் ஜபயோழிகிறேது ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [வெருத்தமுடன மகன
சியஸரியமன பயோர்த்து] மகயன ! மனப்புண்
ஆறேயோமல் யபயோகும் யபயோது அது கண்களில்

ஆறேயோகப் ஜபருகுகிறேது. மனத்தின ஜகயோதிப்யப
கனல் நீரயோகக் கண்களில் சிந்துகினறேன.
சியஸரியன: அனமனயய ! மனப் புண்ணுக்கு
மருந்தில்மலயயோ ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ரணப் புண்ணுக்குத்தயோன
மருந்துண்டு ! மனப் புண்ணுக்கு மருந்தில்மல
மகயன ! தீரயோக் கவெமலயய ஆறேயோ மனப் புண்மண
உண்டயோக்கும்.
சியஸரியன: தீரயோக் கவெமல எப்படி உண்டயோனது
அனமனயய ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: தீரயோக் கவெமல முதலில்
உனமனப் பற்றி ! ஆறேயோக் கவெமலப் பிறேகு
எனமனப் பற்றி ! எனமன முதலில் பயோதுகயோத்த
உன மயோவீரத் தந்மத சீஸர் ஜகயோல்லப்பட்டு
மயோண்டயோர் ! பிறேகு எனமனக் கயோப்பயோற்றி வெந்த

ஆருயிர்க் கயோதலர் ஆண்டன உயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோண்டயோர் ! இன நமக்குத் துமணவெர்
யயோருமில்மல ! அதனயோல் எனக்கு ஆறேயோக் கவெமல
! உனமனக் கயோத்து வெந்த எனக்கு இப்யபயோது
அபயோய எச்சரிக்மக வெந்திருக்கிறேது ! உனமன
இனயமல் யயோர் பயோதுகயோப்பது எனபது எனக்குத்
தீரயோக் கவெமல !

சியஸரியன: அனமனயய நீங்கள் இப்படி
அஞ்சியமத நயோன இதுவெமரக் கண்டதில்மலயய
! எனன அபயோயம் உங்களுக்கு வெரப் யபயோகிறேது ?
நமது எகிப்த் பமடகள் இருக்க ஏன பயப்பட
யவெண்டும் ?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: நீ யரயோமயோபுரிக்கு யவெந்தன
ஆவெயோய் எனனும் கனவு உன தந்மத சீஸர்
ஜசத்ததும் அழிந்து யபயோனது ! நீ எகிப்துக்கு
பயோயரயோ பரம்பமர யவெந்தனயோய் ஆளுவெயோய்
எனனும் கனவு ஆண்டன மரித்ததும் அழிந்து
யபயோனது ! இப்யபயோது உன உயிமரக் கயோப்பது
எப்படி எனபயத பிரச்சமனயயோகி விட்டது ! நமது
பமகவெரின பமடப்பலம் நம்மம விடப்
பலமடங்கு மிமகயயோனது !
சியஸரியன: நயோன எங்யக யபயோக யவெண்டும்
அனமனயய ? எகிப்த்துக்கு எனன யநரிடப்
யபயோகுது ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனன நடக்கும் எனறு எனக்யக
ஜதரியயோது மகயன ! நம் நயோட்டுக்குப்
பயோதுகயோப்பயோக இருந்த யவெலி முறிந்து யபயோனது !
எந்த யநரத்திலும் எகிப்மதக் மகப்பற்றிப்

பமகவெர் நம்மம மீண்டும் அடிமமப்
படுத்தலயோம். ஆதலயோல் எனனுடன வெயோழ்ந்த நீ
இப்யபயோது யவெறு இல்லத்தில் வெயோழப்
யபயோகிறேயோய். அனனயருடன நீ வெயோழப் யபயோகும்
தருணம் வெந்து விட்டது ! எனமன மீண்டும்
கயோணும் தருணம் எப்யபயோது எனபது ஜதரியயோது !
நயோன உனமனப் பிரியும் யவெமள வெந்து விட்டது
மகயன ! [கண்ணீருடன கட்டிப் பிடித்து
முத்தமிடுகிறேயோள்] [சயோர்மியயோமனப் பயோர்த்து]
சயோர்மியயோன சியஸரியமன அமழத்துச் ஜசல் !
நயோன ஏற்பயோடு ஜசய்த நபரிடம் அமடக்கலம்
ஜசய்திடு ! சீக்கிரம் யபயோ ! யயோயரயோ வெருகிறேயோர்
[மகமனத் தழுவி மீண்டும் முத்தமிடுகிறேயோள்.
சயோர்மியயோன சியஸரியமன அமழத்து விமரவெயோகச்
ஜசல்கிறேயோள்.]

[அப்யபயோது யவெறு திமசயிலிருந்து
அக்யடவியஸின தூதன புயரயோகியூலியஸ
நுமழகிறேயோன]
புயரயோகியூலியஸ: [மகயோரயோணிக்கு வெந்தனம்
ஜசய்து] மகயோரயோணி ! எனஜபயர் புயரயோகியூலியஸ.
யரயோமயோபுரித் தளபதி அக்யடவியஸ அனுப்பிய
தூதன நயோன ! நல்ல தகவெமலக் ஜகயோண்டு
வெந்திருக்கியறேன ! உங்களுக்கு அக்யடவியஸ
வெயோழ்த்துகமளத் ஜதரிவிக்கிறேயோர் ! யரயோமயோபுரித்
தளபதி ஆண்டன உங்கள் நயோட்டியல உயிர்
மரித்ததற்கு வெருத்தம் ஜதரிவிக்கிறேயோர் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஓ ! நீதயோன புயரயோகியூலியஸயோ ?
நிமனவிருக்கிறேது எனக்கு. ஆண்டன உனமனப்
பற்றி எனனடம் ஜசயோல்லி இருக்கிறேயோர். உனமன
நம்பலயோம் எனறும் எனனடம் ஜசயோல்லி
இருக்கிறேயோர். எனமன நீ ஏமயோற்றினயோலும் அதுவும்

ஏற்புமடயயத. உங்கள் தளபதி எகிப்த்
மகயோரயோணிமயப் பிச்மசக்கயோரி ஆக்க நிமனத்தயோல்
அவெரிடம் நீ ஜசயோல் ! எகிப்த் நயோட்மடக் ஜகயோடுத்து
எனமன மீண்டும் பட்டத்து ரயோணியயோக்கு
எனறுதயோன பிச்மச யகட்யபன எனறு ஜசயோல் !
இனனும் ஜசயோல்லப் யபயோனயோல், எகிப்மதச்
யசர்ந்த நயோடுகளுக்கு என மகமன யவெந்தனயோக்கு
எனறு பிச்மச யகட்யபன எனறு ஜசயோல் ! என
மகவெசமுள்ள நயோடுகமள மகனுக்கு நயோன
அளிப்பதுயபயோல், அக்யடவியஸ அவெனுக்குத்
தரயவெண்டும். அதற்கு அவெர் முனனயோல் நயோன
மண்டியிட்டுக் யகட்கவும் தயயோர் எனறு ஜசயோல் !
புயரயோகியூலியஸ: [மகிழ்ச்சியயயோடு] அஞ்ச
யவெண்டயோம் மகயோரயோணி ! தளபதி அக்யடவியஸ
உங்கமளப் பரிவுடன நடத்துவெயோர் ! ஆமசப்
பட்டமத அவெரிடம் யகளுங்கள் ! அளிப்பயோர்

அவெர் ! உங்கள் யகயோரிக்மகமய அவெரிடம்
ஜசயோல்கியறேன ! அவெமர அனபுடன நயோடும்
உங்கமளப் பற்றி எடுத்துச் ஜசயோல்யவென
உறுதியயோக ! எங்கள் ஜவெற்றிப் பிரபு உங்கமள
மதிப்புடன வெரயவெற்பயோர்.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மிக்கப் பணிவுடன]
அக்யடவியஸின ஆமணக்குக் கட்டுப்படும்
மகயோரயோணி நயோன. அவெமர எகிப்த் நயோட்டின
தமலவெரயோக ஏற்றுக் ஜகயோண்டு என
வெயோழ்த்துக்கமள அனுப்புகியறேன.
புயரயோகியூலியஸ: உங்கள் பணிவெயோன
வெயோழ்த்துக்கமளத் தளபதிக்கு வெழங்குகியறேன
மகயோரயோணி ! ஆண்டன மரித்துத் தனயயோகப்
யபயோன உங்கள் பரிதயோப வெயோழ்வுக்கு
வெருந்துகியறேன !

[அப்யபயோது ஜபருத்த ஆரவெயோரம் யகட்கிறேது.
திடீஜரன பத்துப் பதிமனந்து யரயோமயோனயப்
பமடயினர் உள்யள புகுந்து
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெக் மகது ஜசய்கிறேயோர்]
ஈரயோஸ: [ஓஜவெனறு அலறிக்ஜகயோண்டு] மகயோரயோணி
! எனன வெஞ்சம் இது ?
[சயோர்மியயோன தனயயோக ஓடி வெருகிறேயோள்]
சயோர்மியயோன: [யகயோபத்துடன] மூர்க்கர் ! முரடர் !
வெஞ்சகர் !
புயரயோகியூலியஸ: [தயோழ்மமயுடன] மனனக்க
யவெண்டும் மகயோரயோணி ! யரயோமயோனயச்
சம்பிரதயோயம் இது ! யரயோமயோனயப் பமடயினர்
உங்கமள இனயமல் பயோதுகயோப்பயோர் ! பயப்பட
யவெண்டயோம் ! எங்யக உங்கள் மகன சியஸரியன ?
அவெனுக்கும் தனயயோக யரயோமயோனயப் பயோதுகயோப்பு

உண்டு. [யரயோமயோனயப் பமடகளிடம்]
அக்யடவியஸ வெரும்வெமர கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப்
பயோதுகயோப்பீர் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [திடீஜரனறு தன வெயோமள
உருவிப் பமடகமள யநயோக்கி] ஜதயோடயோதீர்
எனமன ! என மகன எங்குள்ளயோன எனபது
ஜதரியயோது. [புயரயோகியூலியமஸப் பயோர்த்து]
யதனயோகப் யபசிய ஜதல்லயோம் யதளயோகக்
ஜகயோட்டுவெதற்கயோ ? யரயோமயோனயர் யயயோக்கியர்
எனறு தவெறேயோக எமட யபயோட்டு விட்யடன !
உங்களிடம் சிமறேப்படும் முனபு நயோன உயிருக்கு
விடுதமல அளிப்யபன !
புயரயோகியூலியஸ: [யவெகமயோய் ஜநருங்கி]
மகயோரயோணி ! யவெண்டயோம் ! அது தவெறு ! உங்கள்
உயிமரப் யபயோக்கிக் ஜகயோள்ள முமனயயோதீர் !
அஞ்ச யவெண்டயோம் ! அக்யடவியஸ உங்களுடன

யநரயோக உமரயயோடப் யபயோகிறேயோர் ! யரயோமயோனயப்
பயோதுகயோப்பு அதற்குத்தயோன. [கிளியயயோபயோத்ரயோவின
மகவெயோமளப் பிடுங்கிக் ஜகயோள்கிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன] உங்கள்
தளபதிமயக் கயோண எனக்கு விருப்ப மில்மல
இப்யபயோது ! வெஞ்சகருடன உமரயயோட விருப்ப
மில்மல எனக்கு ! ஆண்டன மரித்த நயோயள
நயோனும் மரணம் அமடந்திருக்க யவெண்டும் !
கயோலம் தயோமதித்தது தவெறேயோகப் யபயோனது.
புயரயோகியூலியஸ: யரயோமயோனயப் பயோதுகயோப்பில்
மகயோரயோணிக்கு எந்த மயோனபங்கமும் யநரயோது !
அஞ்ச யவெண்டயோம் ! அக்யடவியஸ பரிவு
மிக்கவெர் ! உங்கமளயும், உங்கள் அருமமப்
புதல்வெமனயும் யரயோமயோபுரிக்கு அமழத்துச்
ஜசல்ல அக்யடவியயஸ யநரயோக வெரப் யபயோகிறேயோர்.

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன]
அயயயோக்கியர்கயள ! அருகில் நிற்கயோதீர் ! நயோன
சிமறேயில் கிடப்யபன எனறு எண்ணயோதீர் ! புலயோல்
உண்ண மயோட்யடன நயோன ! மதுவெருந்த மயோட்யடன
நயோன ! மவெக்யகயோல் ஜமத்மதயில் துயில
மயோட்யடன ! பட்டின கிடந்து சயோயவென !
யரயோமயோனய மனறேக் கூண்டில் எனமன ஏற்றேலயோம்
எனறு கனவு கயோணயோதீர் ! யரயோமயோனய வீதிகளில்
எனமனச் சிமறே மயோதயோய் இழுத்துச் ஜசனறு
சித்திரவெமத ஜசய்யலயோம் எனறு யகயோட்மட
கட்டயோதீர் ! அதற்குப் பதிலயோக எகிப்த் குப்மபக்
கிடங்கில் புமதந்து யபயோவெதில் பூரிப்பமடயவென
! பிரம்மயோண்டமயோன பிரமிட் புமத ஆலயம்
எழுந்து நிற்கிறேது எனமன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள !
தள்ளி நிற்பீர் ! உங்கள் மூச்சுக் கயோற்று கூட
எனமீது படக் கூடயோது ! உமது வெயோய் எச்சில் என
மீது சிதறேக் கூடயோது ! தள்ளி நிற்பீர் !

[அக்யடவியஸின தூதன புயரயோகியூலிஸ
யரயோமயோனயப் பமடயுடன நுமழந்து தந்திரமயோகப்
யபசிக் கிளியயயோபயோத்ரயோமவெச்
சிமறேப்படுத்துகிறேயோன.]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [யகயோபத்துடன]
அயயயோக்கியர்கயள ! அருகில் நிற்கயோதீர் !

சிமறேப்பட்டயோலும், நயோன சிமறேயில் கிடப்யபன
எனறு மட்டும் எண்ணயோதீர் ! புலயோல் உண்ண
மயோட்யடன நயோன ! மதுவெருந்த மயோட்யடன நயோன !
மவெக்யகயோல் ஜமத்மதயில் துயில மயோட்யடன
நயோன ! பட்டின கிடந்து சயோயவென ! யரயோமயோனய
மனறேக் கூண்டில் எனமன ஏற்றேலயோம் எனறு
கனவு கயோணயோதீர் ! யரயோமயோனய வீதிகளில்
எனமனச் சிமறே மயோதயோய் இழுத்துச் ஜசனறு
அவெமயோனம் ஜசய்யலயோம் எனறு யகயோட்மட
கட்டயோதீர் ! அதற்குப் பதிலயோக எகிப்த் குப்மபக்
கிடங்கில் புமதந்து யபயோவெதில் பூரிப்பமடயவென
! பிரம்மயோண்டமயோன பிரமிட் புமத ஆலயம்
எழுந்து நிற்கிறேது எனமன ஏற்றுக் ஜகயோள்ள !
தள்ளி நிற்பீர் ! உங்கள் மூச்சுக் கயோற்று கூட
எனமீது படக் கூடயோது ! உமது வெயோய் எச்சில் என
மீது சிதறேக் கூடயோது ! தூரமயோய்த் தள்ளி நிற்பீர் !
நயோன எகிப்த் மகயோரயோணி !

புயரயோகியூலியஸ: மனமதத் தளர விடயோதீர்
மகயோரயோணி ! உங்கள் உயிருக்குப் பங்கம்
விமளயயோது !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரமுடன] எனமன மயோன
பங்கப் படுத்த உங்கள் பமட தயயோரயோக இருப்பது
எனக்குத் ஜதரியயோமல் யபயோகவில்மல !
[அப்யபயோது ஜதயோலஜபல்லயோ உள்யள
நுமழகிறேயோன]
ஜதயோலஜபல்லயோ: புயரயோகியூலியஸ ! நீ எனன
பண்ணி விட்டயோய் ? மகயோரயோணி யகயோபத்துடன
யதயோனறுகிறேயோர் ! தளபதி அக்யடவியஸ
ஆமணப்படி ஜசய்தயோயயோ ? அல்லது அவெமயோனப்
படுத்தினயோயயோ ? அக்யடவியஸ உனமன
அமழக்கிறேயோர், யபயோ நயோன மகயோரயோணிமயப்
பயோதுகயோக்கியறேன.

புயரயோகியூலியஸ: யபயோகியறேன. மகரயோணிமய
மதிப்புடனதயோன நடத்தியனன அவ்விதயம நீயும்
நடத்து. பரிவுடன யபசு. பண்புடன யபசு.
பயோசமுடன யபசு [கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பயோர்த்து]
மகரயோணி ! உங்கள் சயோர்பயோக அக்யடவியஸிடம்
நயோன எனன ஜசயோல்ல யவெண்டும் ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] ஜசத்துப்
யபயோயவென எனறு ஜசயோல் !
புயரயோகியூலிஸ: [அதிர்ச்சி அமடந்து] மகயோரயோணி !
எப்படிச் ஜசயோல்யவென அமத ? அவெரயோட்சிமயத்
தயோங்கள் ஏற்றுக் ஜகயோள்வெதயோய்ச் ஜசயோல்கியறேன.
யபயோய் வெருகியறேன. [யபயோகிறேயோன]
ஜதயோலஜபல்லயோ: மதிப்புக்குரிய மகயோரயோணி ! நயோன
ஜசயோனனமதக் யகட்டீர் அல்லவெயோ ! என கடன
உங்கமளப் கயோப்பயத ! அஞ்ச யவெண்டயோம் !

கிளியயயோபயோத்ரயோ: அப்படிச் ஜசயோல்லித்தயோன
எனமனச் சிமறேப்படுத்தி யுள்ளயோர். சிமறேப்பட்ட
எனது உறுப்புகள் யயோவும் ஜசயலற்றுப்
யபயோயுள்ளன ! எனன ஜசயோனனயோய் நீ எனபது
ஜசவியில் படவில்மல எனக்கு.

ஜதயோலஜபல்லயோ: [பரிவுடன] உங்களுக்கு எனமன
நனறேயோகத் ஜதரியும். நயோன யமயோசடி ஜசய்பவென
அல்லன. முழு நம்பிக்மக மவெக்கலயோம் எனயமல்
!
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆத்திரமயோக] யரயோமயோனயக்
களிமண் எல்லயோம் ஒனறுதயோன ! நிறேம் யவெறேயோகத்
ஜதரிந்தயோலும் குணம் ஒனறுதயோன ! உன மபயில்
எனன சூட்சம் ஒளிந்துள்ளது ? இப்யபயோது
யபயோனயோயர உமது முதல் தூதர் அவெர்
சயோமர்த்தியமயோகப் யபசி எனமனச்
சிமறேப்படுத்திச் ஜசனறேயோர். சுற்றி வெந்து
வெஞ்சகமயோய்ச் சதி ஜசய்யயோமல் யநரயோகயவெ உங்கள்
திட்டத்மத ஜவெளியிடலயோம். நயோன அமடபட்டுப்
யபயோன மயோன ! என கனமவெச் ஜசயோனனயோல் நீ
சிரிப்பயோய் !

ஜதயோலஜபல்லயோ: நீங்கள் ஜசயோல்வெது எனக்குப்
புரியவில்மல மகயோரயோணி !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: நயோன மனத்துயரில்
கிடக்கியறேன. எனது முதற்கனவின விமளவெயோக
யரயோமயோபுரிச் சக்கரவெர்த்தி ஜெஜூலியஸ சீஸரின
மமனவியயோக மயோறியனன. அவெர் ஜகயோல்லப்பட்ட
பிறேகு அடுத்த என கனவில் ஆண்டன மூவெரில்
ஒரு சக்கரவெர்த்தியயோக எனக்குத் துமண இருந்தயோர்.
இன அப்படி ஒரு கனவு, தூக்கம் வெரயோத எனக்குத்
யதயோனறுமயோ ? கனவு வெந்தயோலும் அப்படி ஒரு
மயோவீரமர நயோன இனக் கயோண்யபனயோ ?
ஜதயோலஜபல்லயோ: நிச்சயம் கயோண்பீர் மகயோரயோணி !
உங்கள் புதுக்கனவு பலிக்கும் ! அடுத்து
வெருகிறேயோர் அக்யடவியஸ !

கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஓக் மரம்யபயோல் உறுதியயோன
ஆண்டன யதவெயலயோகம் ஜசனறு விட்டயோர்.
ஆங்கு
சூரிய சந்திரமரப் பயோமதயில் சீரயோகத் தூண்டி
விட்டு, இச்சிறிய பூமிக்கு விளக்யகற்றினயோர் !
அந்த விளக்ஜகயோளிமய அமணக்க இப்யபயோது
புயல் அடிக்கப் யபயோகிறேது !
ஜதயோலஜபல்லயோ: முற்றிலும் உண்மம மகயோரயோணி !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று கூர்மமயயோகப் பயோர்த்து]
எனக்கு அந்தப் புயமலப் பற்றிச் ஜசயோல்வெயோயயோ ?
ஜதயோலஜபல்லயோ: நீங்கள் யகட்பது புதிர்யபயோல
உள்ளது ! புரியும்படிச் ஜசயோல்வீரயோ ?
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [மிக்கக் கவெமலயுடன]
அக்யடவியஸ எனமன எனன ஜசய்யப்
யபயோகிறேயோர் எனபது உனக்குத் ஜதரியுமயோ ?

ஜதயோலஜபல்லயோ: எனக்குத் ஜதரிந்தமதச் ஜசயோல்ல
அச்சம் உண்டயோகுது ! ஆனயோல் அஞ்ச யவெண்டிய
தில்மல மகயோரயோணி ! எனவெயோயயோல் நயோன அமதச்
ஜசயோல்லக் கூடயோது ! ஜசயோனனயோல் என தமல
துண்டயோகும் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கனவுடன] நயோன படும்
இனனமல அறிவெயோய் நீ ! தயவு ஜசய்து ஜசயோல் !
என மீது பரிவு கயோட்டு ! உன அனபு மனமதத்
திறேந்து கயோட்டு !
ஜதயோலஜபல்லயோ: [தடுமயோறிக் ஜகயோண்டு]
மகயோரயோணி ! அக்யடவியஸ உங்கமளக்
கண்ணியமயோகயவெ நடத்துவெயோர் ! கவெமலப்
படயோதீர் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆங்கயோரமயோக] ஜபயோய்
ஜசயோல்கிறேயோய் நீயும் ! அறிவு ஜகட்டவெயன ஜசயோல் !

யரயோமயோபுரித் ஜதரு வீதிகளில் விலங்கிட்டு
எனமன ஜவெற்றிச் சினனமயோய் நடத்திச் ஜசல்லப்
யபயோகிறேயோர், இல்மலயயோ ?
ஜதயோலஜபல்லயோ: ஈயதயோ தளபதியய வெருகிறேயோர்.
யகளுங்கள். தன சகயோக்களுடன உங்கமளக் கயோண
வெருகிறேயோர்.
[யரயோமயோனயக் கயோவெலன முனனறிவிக்க
அக்யடவியஸ இரயோணுவெ உமடயில் தனது
சகயோக்களயோன கயோலஸ, மயோஜசயோனஸ உடனவெர
முனயன வெருகிறேயோர். கயோவெலர் யயோவெரும்
இமரச்சலினறி அமமதியயோக அணியில்
நிற்கிறேயோர்.]
கயோவெலன: [பலத்த குரலில்] ஓதுங்கி நிற்பீர் !
யரயோமயோபுரித் தளபதி மயோண்புமிகு அக்யடவியஸ
வெருகிறேயோர்.

அக்யடவியஸ: [ஆர்வெமயோக] எங்யக எகிப்த்
யபரரசி ?
ஜதயோலஜபல்லயோ: ஈயதயோ இருக்கிறேயோர் மகயோரயோணி
எமது பயோதுகயோப்பில் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [முனவெந்து மண்டியிட்டு]
வெந்தனம். வெருக, வெருக மயோவீரர் அக்யடவியஸ !
உங்கள் தடம்பட்டு எனது எகிப்த் நயோடு புனதம்
அமடகிறேது ! உங்கள் ஆட்சிக்கு அடிபணிகிறேது !
உங்கள் ஆமணக்குக் கீழ்ப்படிய எகிப்தரசி
இங்யக கயோத்திருக்கிறேயோள் !
அக்யடவியஸ [கண்ணியமயோக] மண்டியிடத்
யதமவெயில்மல மகயோரயோணி ! எழுந்து உனது
ஆசனத்தில் உட்கயோருவீர் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [எழுந்த வெண்ணம்]
அப்படித்தயோன எங்கள் ஜதய்வெ நியதியில்

எழுதப்பட்டிருக்கிறேது. என பிரபுவுக்கும், என
ஜதய்வெத்துக்கும் நயோன கீழ்ப்படிந்து வெணங்கக்
கடமமப் பட்டவெள் !
அக்யடவியஸ: உனது ஜசயல்கள் எனக்குப்
பிடிக்கயோ விட்டயோலும் எகிப்த் நயோட்டின ஆட்சிப்
ஜபயோறுப்பு யரயோமமச் சயோர்ந்தது. எமக்கு நீ
உண்டயோக்கிய கயோயங்கள் ஆறேவில்மல ஆயினும்,
சந்தர்ப்பத்தயோல் யநர்ந்தன எனறு அவெற்மறே
ஒதுக்கி மவெக்கியறேன.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [தமல தூக்கி] நயோன எனன
கயோயங்கள் உமக்கு உண்டயோக்கியனன ? எப்யபயோது
உண்டயோக்கியனன ?
அக்யடவியஸ: முதலில்13.91 cm சீஸரின
மமனவி கல்பூர்ணியயோமவெ நீ கயோயப்படுத்தினயோய்
! இரண்டயோவெது ஆண்டனயின மமனவி

அக்யடவியயோமவெ நீ புண்படுத்தினயோய் !
அக்யடவியயோ எனனருமமச் சயகயோதரி ! அடுத்து
சீஸருக்கு ஆண்வெயோரிமச அளித்து யரயோமயோபுரி
ஜசனட்டயோமரக் கயோயப்படுத்தினயோய் ! ஒரு
கீழ்நயோட்டரசியின மகன யரயோமயோபுரிக்குப்
பட்டத்து அரசனயோய் வெரலயோம் எனனும் பயத்மத
உண்டயோக்கி விட்டயோய் ! எகிப்துக்குக் கப்பம்
வெயோங்க வெரும் அத்தமன தளபதிகமளயும்
வெசீகரப் படுத்தி விடுகிறேயோய் ! யரயோமயோனய
மயோதரிடம் இல்லயோத ஒரு மந்திர சக்தி ஏயதயோ
எகிப்த் மகயோரயோணிக்கு உள்ளது !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: யரயோமயோபுரியின குளிர்ச்சிமய
ஜவெறுத்து எகிப்தின ஜவெப்பத்மத நயோடி வெருபவெர்
உமது பமடத் தளபதிகள் ! நயோன அவெமரத் யதடிப்
யபயோகவில்மல ! எகிப்தில் அவெருக்குச் சுதந்திரம்
அதிகம் ! சுகயபயோகம் அதிகம் ! உபசரிப்பு அதிகம்

! மதுவும், மயோதரும், மன மகிழ்ச்சியும் அதிகம் !
யரயோமயோபுரியில் ஏன அமவெ எல்லயோம் மலிவெயோகக்
கிமடப்பதில்மல ?
அக்யடவியஸ: எகிப்தில் திறேமமயயோகப் யபசும்
மயோதர் அதிகம் எனபது நனகு ஜதரிகிறேது !
மகயோரயோணி ! இப்யபயோது நயோன ஜசயோல்வெமதக்
யகட்பீர் ! என நிபந்தமனக்கு உட்பட்டயோல்
உமக்குச் சலுமககள் அளிப்யபன. ஒப்பயோ
விட்டயோல் …. !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: என நிபந்தமனக்கு
உடனபட்டயோல், உங்கள் நிபந்தமனக்கு நயோன
உடனபடுயவென. சரி நயோன ஒப்பயோ விட்டயோல் …
எனமன எனன ஜசய்வீர் ?

அக்யடவியஸ: [ஆச்சரியமுடன] ஓ ! உங்கள்
நிபந்தமன ? ஜசயோல்வீர் ! ஒப்பயோ விடயோலும்,
அமதக் யகட்கியறேன, ஜசயோல்வீர் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனது ஜசயோத்து, நமக, ஜபயோன
நயோணயங்கள் அத்தமனயும் உங்களுக்குத்
தருகியறேன. எகிப்த் முழுவெமதயும் யரயோமுக்குத்
தந்து விடுகியறேன ! ஆனயோல் எகிப்த் நயோட்டுக்கு
என மகன சியஸரியமன மனனனயோக ஆக்க
யவெண்டும் ! அதுயவெ என யவெண்டுயகயோள்,
பரிவெயோன நிபந்தமன.
அக்யடவியஸ: [சற்று சிந்தித்து] அதற்கு நயோன
உடயன பதில் அளிக்க இயலயோது. ஆனயோல்
அதற்ஜகயோரு நிபந்தமன விடுகியறேன !
சியஸரியமன முதலில் நீ எங்களிடம் விட்டுவிட
யவெண்டும். யரயோமில் அவெமன அமழத்துச்

ஜசனறு நயோங்கள் அரசயோளப் பயிற்சிகள் அளிக்க
யவெண்டும் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆழ்ந்து சிந்தித்து] நயோனமத
எப்படி நம்புவெது ? சியஸரியமன யரயோம்
ஜசனட்டயோர் எவெருக்குயம பிடிக்கயோது ! சீஸருக்கு
யநர்ந்த அயத கதிதயோன அவெரது மகனுக்கும்
கிமடக்கும். ஓநயோயிடம் எப்படி முயல் குட்டிமய
ஒப்பமடப்பது ? சியஸரியனுக்கு யரயோமில் யயோர்
பயோதுகயோப்பு அளிப்பது எனறு கூறுவீரயோ ?
எனனருமம மகமன உங்கள் மகயில்
ஒப்பமடக்க மனம் ஒப்பவில்மல !

நயோன சிமறேக் மகதியயோ ?

Cleo’s Killer Snake
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆழ்ந்து சிந்தித்து] நயோனமத
எப்படி நம்புவெது ? சியஸரியமன யரயோம்
ஜசனட்டயோர் எவெருக்குயம பிடிக்கயோது ! சீஸருக்கு
யநர்ந்த அயத கதிதயோன அவெரது மகனுக்கும்

கிமடக்கும். ஓநயோயிடம் எப்படி முயல் குட்டிமய
ஒப்பமடப்பது ? சியஸரியனுக்கு யரயோமில் யயோர்
பயோதுகயோப்பு அளிப்பது எனறு கூறுவீரயோ ?
எனனருமமச் சிறுவெமன உங்கள் மகயில்
ஒப்பமடக்க மனம் ஒப்பவில்மல !
அக்யடவியஸ: சியஸரியன சிறுவென ! அவெமன
எகிப்துக்கு அரசனயோக ஆக்குவெதில் அவெனுக்கும்
ஆபத்து விமளயலயோம் ! எகிப்துக்கும் அபயோயம்
யநரலயோம் ! ஜபரியவெனயோக ஆகும்வெமர அவெமன
எங்களிடம் ஒப்பமடத்தயோல் நயோங்கள் யபயோர்ப்
பயிற்சி அளிப்யபயோம். பிறேகு அவெமன யயோரும்
மிஞ்ச முடியயோது.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (ஆங்கயோரமயோக) உங்கள் மகயில்
அவென சிக்கிக் ஜகயோண்டயோல் அவென கதி
எனனவெயோகும் எனறு ஜசயோல்ல முடியயோது !
சியஸரியன தயோய் நயோடயோன எகிப்தியலதயோன

வெளர்வெயோன ! எகிப்மதயயதயோன ஆளுவெயோன !
எகிப்தியலதயோன மயோளுவெயோன !
அக்யடவியஸ: ஆனயோல் சியஸரியனன தந்மத
நயோடு யரயோமயோபுரி சயோம்ரயோஜியம் ! யரயோமயோனய
கலயோச்சயோரத்திலும் அவென மூழ்க யவெண்டும்.
சிறுவெனுக்கு ஒனறும் யநரயோது. மகயோரயோணியின
கடின எதிர்ப்பு எமக்குப் புரியவில்மல.
(அப்யபயோது கிளியபயோபயோத்ரயோவின நமகப்
ஜபட்டிமய அடிமமகள் தூக்கிக் ஜகயோண்டு
வெருகிறேயோர்கள்.)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஜபட்டிமயத் திறேந்து கயோட்டி]
ஈயதயோ எகிப்த் அரச பரம்பமரயின தங்க
ஆபரணங்கள் ! இந்த மவெர ஆரத்மத உங்கள்
அருமம மமனவி லிவியயோவுக்கு என
அனபளிப்பயோகத் தருகியறேன.. இந்த நீலக்கல்

ஆரம் உங்கள் தங்மக அக்யடவியயோவுக்கு ! ஈயதயோ
பரம்பமரயயோக ·பயோயரயோ மனனர் பயனபடுத்திய
ஜபயோன உமடவெயோள் ! இது உங்களுக்கு என
அனபளிப்பு !

அக்யடவியஸ: [மகயில் அவெற்மறே வெயோங்கிக்
ஜகயோண்டு மகிழ்ச்சியுடன] நனறி மகயோரயோணி !
லிவியயோ இத்தமன அழகயோன ஆபரணத்மதக்
கண்டிருக்க மயோட்டயோள் ! நிச்சயம் பூரித்துப்
யபயோவெயோள் ! நனறி. ஆண்டன மரித்த ஜசய்தி
யகட்டு மயங்கிக் கிடக்கும் அக்யடவியயோ கூட
இந்த நீலக்கல் கழுத்தணிமயக் கண்டதும்
உயிர்த்து எழுந்து விடுவெயோள் ! வெரலயோற்றுப் புகழ்
ஜபற்றே இந்த ஜபயோனவெயோள் யரயோமயோபுரியின
கண்கயோட்சிமய அலங்கரிக்கும். [சற்று
கடுமமயயோக] ஆனயோல் கிளியயயோபயோட்ரயோ ! நயோன
விரும்புவெது இமவெ அல்ல ! விமல மதிப்பில்லயோ
இரண்டு எகிப்த் மவெரங்கள் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (வியப்புடன) எனன ? எகிப்த்
மவெரங்களயோ ? யபமழயில் இல்லயோத ஜபரு
மவெரங்களயோ ?

அக்யடவியஸ: (புனனமகயுடன) சியஸரியமன
அமழத்துக் ஜகயோண்டு மகயோரயோணி யரயோமயோபுரிக்கு
வெரயவெண்டும் ! அதுதயோன என இச்மச !
ஜசனட்டயோருக்குப் பிடிக்கயோ விட்டயோலும்,
யரயோமயோனயப் ஜபயோது மக்கள் உங்கள்
இருவெமரயும் கயோண ஆவெலயோய் இருக்கிறேயோர் ! என
ஜபரியப்பயோ சீஸமரக் கயோண யரயோமுக்குக்
யகயோலயோகலமயோய் நீங்கள் இருவெரும் வெந்ததுயபயோல்,
எனமனக் கயோண மகயோரயோணி மகனுடன வெருமக
தர யவெண்டும் ! அதுதயோன நீங்கள் எனக்களிக்கும்
ஜவெகுமதி ! ஆங்யக உம்மமப் பயோதுகயோப்பது
எம்முமடய பணி !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (சற்று சிந்தித்து) ஜபயோறுப்மப
ஏற்றுக் ஜகயோண்டயோல் யரயோமுக்கு வெருவெது பற்றி
நயோன சிந்திக்கலயோம் ! ஆனயோல் நயோன மட்டுயம
வெருகியறேன ! என மகமன அமழத்து வெர

விருப்பமில்மல எனக்கு ! எனது பட்டத்து
ஆமட ஆரங்கள் அணிந்து மகயோரயோணியயோக
வெருகியறேன ! படயோயடயோபமயோக, யகயோலயோகலமயோக
·பயோயரயோ அரசியயோகப் பள்ளக்கில் வெருகியறேன !
அக்யடவியஸ: (பூரிப்புடன) மகயோரயோணி !
அமழப்மப ஏற்றுக் ஜகயோண்டதற்கு மகிழ்ச்சி
அமடகியறேன ! எகிப்துக்கு நயோன வெருமக
அளித்ததின குறிக்யகயோள் நிமறேயவெறியது !
உங்கமள அரசயோங்க விருந்தினரயோய் அமழத்துச்
ஜசல்ல வெந்யதன ! ஜவெற்றி எனக்கு ! ஜவெற்றி
உமக்கு ! அரண்மமனக்கு ஜவெளியய பமடயுடன
கயோத்திருக்கியறேன ! பட்டத்து ஆமட அணிகள்
அணிந்து பள்ளக்கில் நீங்கள் வெரும் பயோங்மக
நயோங்கள் பயோர்த்துப் பரவெசப் பட யவெண்டும் !
ஜதயோலஜபல்லயோ ! வெயோசலில் கயோத்திருந்து
மகயோரயோணியின பள்ளக்மக வெழிநடத்தி வெயோ !

(அக்யடவியஸ தன பமடகளுடன
ஜவெளியயறுகிறேயோன)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (ஜதயோலஜபல்லயோமவெப் பயோர்த்து)
ஜதயோலஜபல்லயோ ! உண்மமமயச் ஜசயோல் !
அக்யடவியஸ எங்யக அவெசரமயோகப் யபயோகிறேயோர் ?

Cleo Talking to the Snake
ஜதயோலஜபல்லயோ: (ஜமதுவெயோக) மகயோரயோணி ! உங்கள்
மீதுள்ள அனபயோல், பரிவெயோல், மதிப்பயோல் இமதச்
ஜசயோல்கியறேன. யயோருக்கும் ஜதரியக் கூடயோது !
அக்யடவியஸ சிரியயோவுக்கு மூனறு நயோள்
ஜசல்கிறேயோர் ! இதுதயோன தக்க தருணம் ! நீங்களும்
உங்கள் சகயோக்களும் குழந்மதகளுடன எங்கயோவெது
தப்பிச் ஜசல்லுங்கள் ! ஜதய்வெயம இப்படி ஒரு
வெழிமயக் கயோட்டுகிறேது ! எங்கயோவெது கண்கயோணயோ
பயோமலவெனக் குடிமசயில் பதுங்கிக் ஜகயோள்வீர் !
ஆண்டனக்குப் பணிபுரிந்து உங்கள் அரண்மம
மதுமவெப் பருகிய எனது நனறிக் கடமனத்
தீர்த்துக் ஜகயோள்கியறேன. ஆண்டனமயக் கயோக்க
முடியயோவிட்டயோலும், இறுதிக் கயோலத்தில்

உங்கமளக் கயோப்பயோற்றியனன எனறு மனச்சயோந்தி
அமடயவென.
கிளியயயோபயோத்ரயோ: (கண்ணீர் ஜபயோங்க) பரிவு
உள்ளம் பமடத்த யரயோமயோனயனும் இருக்கிறேயோன
எனறு பரவெசப் படுகியறேன, ஜதயோலஜபல்லயோ !
மறேக்க முடியயோது இந்த உதவிமய, நனறி,
வெந்தனம்.
ஜதயோலஜபல்லயோ: உங்களுக்கு எந்த விபத்தும்
யநரயோதபடி ஜவெளியய நினறு வெயோசலில் கயோவெல்
புரிகியறேன ! யவெறு வெழியயோகச் ஜசனறு எங்கயோவெது
தப்பியயயோடிப் பிமழத்துக் ஜகயோள்வீர் மகயோரயோணி !
(ஜதயோலஜபல்லயோ ஜவெளியயறுகிறேயோன)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: ஜதயோலஜபல்லயோ ! எங்கள்
உயிமரக் கயோப்பயோற்றே நீ ஜசய்யும் உதவி
மகத்தயோனது ! ஜவெளியய கயோத்திருங்கள்.

(ஜதயோலஜபல்லயோ தமல மமறேந்ததும், அவெசரமயோக)
ஈரயோஸ ! அக்யடவியஸ யதன ஜமயோழிகமள
நம்பக்கூடயோது ! ஜகயோஞ்சு ஜதல்லயோம் வெஞ்சகப்
யபச்சுகள் ! நயோஜமனன ஜசய்யலயோம் ? நீ எனன
நிமனக்கிறேயோய் ? நயோமிங்கு தயோமதிக்கக் கூடயோது.
யரயோமுக்கு நம்மமப் பிடித்துக் ஜகயோண்டு யபயோய்
ஜதருவியல கழுமதயமல் ஏற்றி ஊர்வெலம்
நடத்தப் யபயோகிறேயோர் ! கூலிக்கயோர ஊழியர்
யவெசிஜயனறு யகலி ஜசய்து நம்மீது கல்ஜலடுத்து
வீசுவெயோர் ! குருதி சிந்தச் சிந்த விலங்குகளயோய்
நடத்தி
வீதிகளில் அவெமயோனமயோய்ப் யபசுவெயோர்.
ஈரயோஸ: நயோம் பயோமலவெனத்தில் தப்பி ஓடி உயிர்
வெயோழலயோம் ! உங்கள் தம்பி டயோலமி ஆண்ட யபயோது
நீங்கள் பயோமலயில் தப்பி வெயோழவில்மலயயோ ?

கிளியயயோபயோத்ரயோ: (சற்றுக் கவெமலயயயோடு) அது
அந்தக் கயோலம் ! டயோலமி எனமனத் துரத்தி
விட்டயோன. ஆனயோல் பயோமலவெனத்தில் எனமனத்
யதடி வெரவில்மல ! அக்யடவியஸ அப்படிப்
பட்டவெர் அல்லர். நயோஜமங்கு ஒளிந்தயோலும்
யரயோமயோனயப் பமட நம்மமக் கண்டுபிடித்துக்
கழுத்மதத் துண்டித்து விடும். (அப்யபயோது
சயோர்மியயோன வெருகிறேயோள்) சயோர்மியயோன ! யபயோ எனது
கிரீடத்மத எடுத்து வெயோ ! பட்டம் சூடிய யபயோது
அணிந்த ஆமடகமளக் ஜகயோண்டு வெயோ ! ஜபயோன
ஆபரணப் யபமழமயத் தூக்கி வெயோ ! தப்பி ஓடும்
முனபயோக ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன இருவெரும் எனக்கு
இறுதி அலங்கயோரம் ஜசய்ய யவெண்டும் ! என
ஒப்பமனயில் அக்யடவியஸ மயங்கி விழ
யவெண்டும் ! சீக்கிரம் யபயோ !
(சயோர்மியயோன உள்யள யபயோகிறேயோள்)

கிளியயயோபயோத்ரயோ: சயோர்மியயோன ! யபயோ பட்டம்
சூடிய யபயோது அணிந்த என ஆமடகமளக்
ஜகயோண்டு வெயோ ! எனது கிரீடத்மத எடுத்து வெயோ !
ஜபயோன ஆபரணப் யபமழமயத் தூக்கி வெயோ !
ஈரயோஸ, சயோர்மியயோன இருவெரும் எனக்கு இறுதி
அலங்கயோரம் ஜசய்ய யவெண்டும் ! (சயோர்மியயோன

யபயோகிறேயோள்). ஈரயோஸ நீ ஆலயப் பூசயோரிமய
அமழத்துவெயோ ! பூட்டி மவெத்திருக்கும் பயோம்புப்
ஜபட்டிமய எடுத்துவெரச் ஜசயோல் ! பிரமிட் புமத
அமறேயில் விளக்யகற்றேச் ஜசயோல் ! வெண்ண
வெண்ணப் பூக்களயோல் அலங்கரிக்கச் ஜசயோல் !
வெயோசமனப் பத்திகமளக் ஜகயோளுத்தி மணம்
பரப்பச் ஜசயோல் !
ஈரயோஸ: அப்படியய ஜசய்கியறேன மகயோரயோணி !
(ஈரயோஸ யபயோகிறேயோள்)
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [தனக்குள் யபசிக் ஜகயோள்கிறேயோள்]
நயோன விமடஜபறும் தருணம் வெந்து விட்டது !
எனமன ஆண்டன கூப்பிடுவெது உள்ளத்தில்
ஜதரிகிறேது! எனனரிய துணிகரச் ஜசயமலப்
யபயோற்றுவெயோர் ஆண்டன. ஆண்டன என பதி !
மமனவி எனனும் மதிப்பயோன பட்டத்மத எனக்கு

அளித்த என உனனதப் பதி அவெர் ! நயோயன
அக்கின ! நயோயன வெயோயு ! எனது மற்றே பஞ்ச
பூதங்களயோன நீர், நிலம், வெயோனம் ஆகியவெற்மறே
அடிப்பமட வெயோழ்வுக்கு விட்டுவிடுகியறேன.
(சயோர்மியயோன ஆமட, அணிகள், கிரீடத்துடன
வெந்து கிளியயயோபயோத்ரயோவுக்கு அலங்கயோரம்
ஜசய்கிறேயோள். அப்யபயோது ஆலயப் பூசயோரியுடன
உள்யள நுமழகிறேயோள் ஈரயோஸ. பூசயோரியின மகயில்
பயோம்புப் ஜபட்டி இருக்கிறேது. )
சயோர்மியயோன: [அலங்கயோரம் முடிந்த பிறேகு
பூரிப்புடன] மகயோரயோணிமயப் பயோர்த்தயோல் மயங்கி
விழயோத மனதர் இருக்க முடியயோது ! எத்தமன
ஜகயோள்மள அழகு ! நமது ஓவியர் பக்கத்தில்
இல்மல, படத்மத வெமரவெதற்கு ! ஓவியமர
அமழத்து வெரவெயோ மகயோரயோணி !

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [கவெமலயுடன] யவெண்டயோம்,
கயோல தயோமதம் ஆகக் கூடயோது ! அக்யடவியஸ
வெருவெதற்குள் நமது யவெமல முடிய யவெண்டும்.
மரண யதவெமனக் கயோக்க மவெக்கக் கூடயோது !
[பூசயோரிமயப் பயோர்த்து] மரக் கூமடமய என
மகயில் ஜகயோடு ! (ஆலயப் பூசயோரி மரக் கூமடமய
யமமஜெயில் மவெக்கிறேயோர். அமத இயலசயோகத்
திறேந்து உள்யள ஜநளியும் பயோம்புக் குட்டிகமளப்
பயோர்க்கிறேயோள்) உள்யள நஞ்சிருப்பது ஜதரியயோமல்,
ஜவெளியய ஜகயோஞ்சிக் ஜகயோண்டிருக்கும் நல்ல
பயோம்புக் குட்டிகள் ! எத்தமகய ஈனமயோன ஆயுதம்
இது ! எனக்கு விடுதமல அளிக்கும் கருவி இது !
உனனத ரயோணியின ஒப்பிலயோ வெரலயோற்மறே
முடிக்கப் யபயோகும் சினனப் புழுக்கள் இனம் !
ஈரயோஸ ! எனது தீர்மயோனம் உறுதியயோகி விட்டது !
அமத முனயனயோக்கிப் பயோர்க்கியறேன.
பினயனயோக்கிப் பயோர்ப்பதயோல் ஒளிமிகுந்த என

வெயோழ்க்மக முனயனயோக்கி மீளயோது ! எனனுள்யள
இன எனது ஜபண்மம இல்லயோமல் யபயோனது !
நயோயனயோர் ஆத்மயோ இழந்த கூடுதயோன ! இந்தக் கூடு
இருந்தயோல் எனன ? மரித்தயோல் எனன ? ஆவி
யபயோயினும் என ஆத்மயோ எகிப்தில் நிமலத்து
நிற்கும். [பூசயோரிமயப் பயோர்த்து] நயோகக் குட்டி
ஜகயோட்டினயோல் வெலிக்குமயோ ? வெலி உணரயோமல்
உயிர் யபயோக வெழியுண்டயோ ?
ஆலயப் பூசயோரி: [தடுமயோறிக் ஜகயோண்டு] மகயோரயோணி
! குட்டி நயோகத்தின நச்சுப் பல்லில் ஜவெளிவெருவெது
துளி விஷயம ! முதலில் முள் குத்துவெதுயபயோல்
ஜதரியும். குருதியில் நஞ்சு கலக்கும் யபயோது வெலி
உண்டயோகும். பிறேகு ஜபயோழுது அமடவெது யபயோல்
சிறுகச் சிறுக ஒளிமங்கி இருளயோகிவிடும் !

கிளியயயோபயோத்ரயோ: [ஆர்வெமயோக] இந்தக் குட்டி
நயோகம் ஜகயோட்டி யயோரயோவெது சயோவெமதப்
பயோர்த்திருக்கிறேயோயயோ ?
ஆலயப் பூசயோரி: ஆமயோம் மகயோரயோணி ! யநற்று
நிகழ்ந்த சம்பவெம் ஒனறு ! கணவெனயோல் துரத்தப்
பட்ட நடு வெயது மயோஜதயோருத்தி உயிமர மயோய்த்துக்
ஜகயோள்ள எனனடம் வெந்தயோள் ! கண்மண மூடிக்
ஜகயோண்டு ஜபட்டிக்குள் மகமய விடு எனறு
ஜசயோனயனன ! வெலது மகமய விட்டவெள்
அலறினயோள் ! தமரயில் விழுந்து துள்ளினயோள் !
அவ்வெளவுதயோன, சிறிது நிமிடங்களில் அவெள்
வெயோழ்வு முடிந்தது !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [சற்று எரிச்சலுடன] சரி, சரி,
மரப் ஜபட்டிமய மவெத்து விட்டுப் யபயோ ! இங்கு
நடப்பமத யயோரிடமும் ஜசயோல்லயோயத !
பினவெழியயோக யரயோமயோனயப் பமடக் கண்ணில்

படயோமல் ஜவெளியய ஜசல் ! யபயோ ! பிரமிட் புமத
அமறே பூக்களயோல் அலங்கரிக்கப்பட யவெண்டும்.
வெயோசமனப் பத்திகளின மணம் மூக்மகத்
துமளக்க யவெண்டும். யபயோ எல்லயோவெற்மறேயும்
தயயோர் ஜசய் !
[ஆலயப் பயோதிரி நடுங்கிக் ஜகயோண்டு
விமரகிறேயோன]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: எனது நீண்ட கயோல இறேப்பில்லயோ
வெயோழ்வு ஜதயோடங்கப் யபயோகிறேது ! விமட
ஜபறுகியறேன எனனனய எகிப்த் நயோயட ! இன
உனது திரயோட்மச ரசம் என உதடுகமள ஈரப்
படுத்தயோது ! உன புனத பூமியமல் என
பூப்பதங்கள் இன நடக்கயோ ! உன மநல் நதி இன
என தயோகத்மதத் தீர்க்கயோது ! உன பரந்த
பயோமலவெனப் பசுஞ்யசயோமல எனக்கு பஞ்சமண
தரயோது ! விமட ஜபறுகியறேன எகிப்த் நயோயட !

[நயோகப் ஜபட்டிமயப் பயோர்த்துச் சிந்தித்து] நயோனந்த
நச்சுக் குட்டிகமளச் யசயோதிக்க யவெண்டும் ! சயோவெது
சீக்கிரமயோ அல்லது தயோமதிக்குமயோ எனறு நயோன
இப்யபயோது கயோண யவெண்டும் ! அக்யடவியஸ
வெருவெதற்கு முனயன நயோன யபயோக யவெண்டும் !
உயிரற்றே உடமலத்தயோன அவெர் கயோண யவெண்டும் !
ஈரயோஸ: மகயோரயோணி ! நயோன யசயோதமனக்குத் தயயோர் !
மகயோரயோணி மரிப்பமத நயோன என கண்ணயோல்
பயோர்க்க மயோட்யடன ! உங்களுக்கு முனயப நயோன
சயோக யவெண்டும் !
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பயோம்புப் ஜபட்டிமயத் திறேந்து]
எனனடமிருந்து விமட ஜபறு ஈரயோஸ ! வெயோ !
வெந்து வெலது கரத்மதப் ஜபட்டிக்கு உள்யள விடு !
[ஈரயோஸ மகமயப் ஜபட்டிக்குள் விட்டுச்
சட்ஜடன எடுக்கிறேயோள். வெலி ஏறிச் ஜசல்ல

மகமயப் பிடித்துக் ஜகயோண்டு தமரயில்
சயோய்கிறேயோள். சில நிமிடங்களில் மரணம்
அமடகிறேயோள்]
கிளியயயோபயோத்ரயோ: [பயோம்புப் ஜபட்டிமய யநயோக்கி]
பயனுள்ள ஆயுதம்தயோன ! பயோம்ஜபனறேயோல்
பமடயும் நடுங்கும் ! ஆனயோல் ஃஜபயரயோ
பரம்பமரப் பயோமவெ கிளியயயோபயோத்ரயோ பயப்பட
மயோட்டயோள் ! பயோம்புதயோன எனமனக் கண்டு
பயப்பட யவெண்டும் ! [ஜபட்டிமயத் திறேந்து ஒரு
குட்டிப் பயோம்மபக் மகயில் எடுக்கிறேயோள்] குட்டி
நயோகயம ! உன நச்சுப் மபமயக் கயோலி ஜசய் !
உனமன ஊட்டி வெளர்த்த இந்த அரசிக்கு
விடுதமல அளித்திடு ! நயோனந்த உலமக விட்டு
நீங்கி விட்யடன எனறு அக்யடவியசுக்கு
எடுத்துச் ஜசயோல் ! [பயோம்மபத் தன முமல மீது
தீண்ட விட்டு] ஈயதயோ என மயோர்பு ! இதன

வெழியயோக உன விஷத்மத என குருதியில் ஊட்டு !
எனக்ஜகயோரு நிம்மதி நிமலமயக் கயோட்டு ! எகிப்த்
அரசிமய யயோரும் மகப்பற்றே முடியயோஜதன
நிமலநயோட்டு ! [பயோம்புக் குட்டிமய
விட்ஜடறிகிறேயோள்] உனக்கும் விடுதமல இனறு !
ஓடிப் யபயோ ! [ஜநளிந்து ஜநளிந்து குட்டி நயோகம்
விமரகிறேது]
[கிளியயயோபயோத்ரயோ வெலியுடன தள்ளயோடிக் ஜகயோண்டு
பள்ளியமறேப் படுக்மகயில் சயோய்கிறேயோள். சிறிது
நிமிடங்களில் அவெள் உயிர் பிரிகிறேது]
சயோர்மியயோன: மகயோரயோணி ! மகயோரயோணி ! ஈயதயோ
நயோனும் வெருகியறேன [பயோம்புப் ஜபட்டிமயத்
திறேந்து மகமய விடுகிறேயோள். சிறிது யநரத்தில்
கிளியயயோபயோத்ரயோ அருகியல அவெளும் மரிக்கிறேயோள்.
அப்யபயோது ஜதயோலஜபல்லயோ, யரயோமயோனயக்
கயோவெலருடன உள்யள நுமழகிறேயோன.]

எடுத்துவெயோ அங்கிமய ! அணிந்திடு கிரீடம் !
எனனுள் மரிக்கயோது இருக்குது ஆமச !
எகிப்தின திரயோட்மச ரசம் இன
ஈரப் படுத்தயோது என உதமட !
அயதயோ, யகட்குது, ஆண்டன அமழப்பது !
என உயர்ந்த ஜசயமல ஜமச்சிட அவெர்
எழுந்து வெருவெது எனக்குத் ஜதரியுது !

பதியய ! வெருகியறேன ! அந்தப் பட்டம்
நிரூபணம் ஆக நிமலக்கும் என துணிவு !
அக்கின நயோன ! வெயோயு நயோன ! மற்றே
நீரும் நிலமும் அடிப்பமட வெயோழ்வுக்கு !
ஏற்றிடு இறுதியயோய் என முத்தத்தின சூட்மட !
கனவுள்ள ஈரயோஸ ! சயோர்மியயோன !
உம்மிட மிருந்து விமட ஜபறுகியறேன,
நீண்ட விமட ஜபறுகியறேன ! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

எத்தமக ஈன ஆயுதம் இது ? ஆயினுயமயோர்
உத்தம விமனதமனச் ஜசய்யப் யபயோகுது !
விடுதமல அளித்திடும் எனக்கு ! என
முடிவு தீர்மயோன மயோனது ! எனனுள்
இருக்கும் ஜபண்மம எல்லயோம் தீர்ந்தது !

தமலமுதல் தடம்வெமர பளிங்குச்
சிமலயயோய் அடங்கிப் யபயோயனன இக்கணம் !
மயோறிப் யபயோனது நிலயோ ! மற்றே அண்டக்யகயோள்
யவெறில்மல எனக்கின ! …
(கிளியயயோபயோத்ரயோ)

ஜதயோலஜபல்லயோ: [ஆச்சரியமுடன] எனன
அமமதி ! ஒயர அமமதி ! ஓர் அரவெங் கூடக்
யகட்கவில்மல. [தமரயில் ஜநளிந்யதயோடும்
குட்டிப் பயோம்மபப் பயோர்த்து நடுங்குகிறேயோன]
அரண்மமனயில் பயோம்புக் குட்டி ஏன வெந்தது ?

எங்யக இங்கிருந்த கிளியயயோபயோத்ரயோ ? எங்யக
ஈரயோஸ ? எங்யக சயோர்மியயோன ?
முதல் கயோவெலன: [உள்யள யதடிச் ஜசனறு] ஈயதயோ
ஈரயோஸ ! ஜசத்துக் கிடக்கிறேயோள் ! அயதயோ சயோர்மியயோன
அவெளும் ஜசத்துப் யபயோய்விட்டயோள் !
ஜதயோலஜபல்லயோ: [மிக்க கவெமலயுடன] எங்யக
எகிப்த் மகயோரயோணி ?
இரண்டயோம் கயோவெலன: [படுத்திருக்கும்
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெப் பயோர்த்து] ஈயதயோ அலங்கயோர
உமடயில் மகயோரயோணி தூங்குகிறேயோர்.
ஜதயோலஜபல்லயோ: [ஓடிவெந்து பயோர்த்து] அந்யதயோ
ஜதய்வெயம ! தப்பிச் ஜசல்ல யயயோசமன கூறியனன
! இப்படியயோ மகயோரயோணி மரிக்க யவெண்டும் ?
யயோரும் சிமறேப்பிடிக்க முடியயோத உலகத்துக்குப்
யபயோய் விட்டயோர் மகயோரயோணி !

[அப்யபயோது அக்யடவியஸ யரயோமயோனயப்
பமடயுடன உள்யள நுமழகிறேயோர்]
மூனறேயோம் கயோவெலன: யரயோமயோனயத் தளபதி
அக்யடவியஸ வெருகிறேயோர். ஒதுங்கி நிற்பீர் !
அக்யடவியஸ: ஜதயோலஜபல்லயோ ! எங்யக
கிளியயயோபயோத்ரயோ ?
ஜதயோலஜபல்லயோ: [மனக் கவெமலயுடன] தளபதி !
மகயோரயோணிமய எனனயோல் கயோப்பயோற்றே
முடியவில்மல !
மகயோரயோணியயோகயவெ மரித்து விட்டயோர்.
அக்யடவியஸ: எப்படி மரித்தயோள் ? ஒருதுளி
இரத்தம் கூடச் சிந்தவில்மலயய !

ஜதயோலஜபல்லயோ: [பயோம்புப் ஜபட்டிமயக் கயோட்டி]
அயதயோ அவெள் ஆயுதப் ஜபட்டி !
கிளியயயோபயோத்ரயோமவெத் தீண்டிய நயோகக் குட்டி
எனமனத் தயோண்டித்தயோன ஓடியது !
அக்யடவியஸ: [கிளியயயோபயோத்ரயோவின அருகில்
வெந்து] எகிப்து ரயோணி ! பகட்டயோன உமட !

பளிச்ஜசன மினனும் கிரீடம் ! சயோவிலும்
யதவெமதயயோய்க் கயோட்சி அளிக்கிறேயோள் ! ரயோஜெ
குடும்பத்தில் பிறேந்தயோள் ! ரயோஜெ குடும்பத்தில்
வெளர்ந்தயோள் ! ரயோணியயோக ஆண்டயோள் !
ரயோணியயோகயவெ மயோண்டயோள் ! ஜமய்யயோக
ஜவெனறேவெள் கிளியயயோபயோத்ரயோ ! அவெமள
யரயோமயோபுரி வீதியில் இழுத்துச் ஜசனறு யவெடிக்மக
புரியலயோம் எனறு நிமனத்திருந்யதன ! அந்த
திட்டத்தில் யதயோல்வி அமடந்தது நயோன !
ஆண்டன புமதக்கப்பட்ட இடத்தருகில்
அவெமளயும் அடக்கம் ஜசய்வீர் ! யரயோமயோபுரி
ஏற்றுக் ஜகயோள்ளயோவிட்டயோலும், எகிப்துக்கயோக
இப்படிச் ஜசய்கியறேன. ஆண்டன
கிளியயயோபயோத்ரயோ இருவெரும் வெரலயோற்றுக்
கயோதலர்கள் ! ஒயர இடத்தில் இருவெரும் அடக்கம்
ஆகட்டும் ! துனப முடிவெயோகப் யபயோகும் எனறு
நயோன நிமனக்க வில்மல ! யரயோமயோபுரி இரயோணுவெ

மரியயோமதயுடன ஆண்டனயும்
கிளியயயோபயோத்ரயோவும் அடக்கம் ஆவெயோர் ! நமது
கடமம இது. ஏற்பயோடு ஜசய் ஜதயோலஜபல்லயோ !
அதற்குப் பிறேகு நயோம் யரயோமுக்குத் திரும்புயவெயோம் !
[யரயோமயோனயர் மூனறு சடலங்கமளயும் தூக்கிக்
ஜகயோண்டு ஜசல்கிறேயோர்]
(கிளியயயோபயோத்ரயோ நயோடகம் முற்றுப் ஜபறும்)
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