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Chapter 6: The Bennet Family is in Trouble
Mr. Gardiner leaves for London, Mrs. Gardiner stays with the Bennets to help. Mr. Gardiner writes that he and
Mr. Bennet are looking for Lydia in the city’s hotels. Mr. Collins writes to convey his disapproval. Mr. Bennet
returns dejected, and confesses to Elizabeth that she was right and he should have listened to her advice about
Lydia.
திரு கரர்டினர் லண்டனுக்குப் புறப்ெடுகிறரர். திருமதி கரர்டினர் பென்னட் குடும்ெத்தினருக்கு உதவும்
பெரருட்டு அங்கு தங்கி விடுகிறரள். தரனும் திரு பென்னட்டும் லிடியரணவ லண்டன் விடுதிகளில் ஜதடும்
ெைியில் இருப்ெதரக திரு கரர்டினரிடமிருந்து கடிதம் வருகிறது. திரு கரலின்ஸ் தனது எதிர்ப்ெிணனத்
பதரிவித்து கடிதம் எழுதுகிறரன். திரு பென்னட் வருத்தத்துடன் திரும்ெி வந்து எலிசபெத் கூறியது சரி,
லிடியரணவப் ெற்றி அவள் கூறிய அறிவுணைணயத் தரன் ஜகட்டுக் பகரண்டிருக்க ஜவண்டும் என்று
ஒப்புக்பகரள்கிறரர்.
The whole party were in hopes of a letter from Mr. Bennet the next morning, but the post came in without
bringing a single line from him. His family knew him to be, on all common occasions, a most negligent and
dilatory correspondent; but at such a time they had hoped for exertion. They were forced to conclude that he had
no pleasing intelligence to send; but even of that they would have been glad to be certain. Mr. Gardiner had
waited only for the letters before he set off.
திரு. பென்னட்டிடமிருந்து கடிதம் வரும் என்ற பெரிய நம்ெிக்ககயில் எல்ல ரரும் இருந்தனர். ஆனரல்
வந்த தெரல்களில் அவரிடமிருந்து ஒரு வரியும் இல்க . சரதரரண சமயங்களில் அவர் உடனுக்குடன்
கடிதம் எழுதமரட்டரர் என அவரது குடும்ெத்தினருக்குத் பதரியும். ஆனரல் இம்மரதிரி ஒரு சந்தர்ப்ெத்தில்
அவர் முயற்சித்து கடிதம் எழுதுவரர் என எதிர்ெரர்த்தனர். நல் விஷயம் எழுத எதுவும் இருந்திருக்கரது,
அதனரல்தரன் அவர் கடிதம் எழுதவில்க என அவர்கள் தரங்களரகலவ ஒரு தீர்மரனத்திற்கு வந்தனர்,
ஆனரல் அகதப்ெற்றியரவது ஏதரவது தீர்மரனமரகத் பதரிந்தரல் நல் து என விரும்ெினர்.
திரு கரர்டினர் புறப்ெடுவதற்கு முன் கடிதங்களுக்கரகத்தரன் கரத்துக்பகரண்டிருந்தரர்.
1.

2.

3.

4.
5.

In this chapter we see the psychological constitution of the family.
• The helplessness of Mr. Bennet.
• The self righteous superstition of dynamic nonsense of Mrs. Bennet.
• Kitty’s infamous role of secrecy.
• Mary’s unrealistic seclusion.
• Elizabeth’s intensity and Jane’s hopes.
இந்த அத்தியரயத்தில் குடும்ெத்தின் மஜனரரீதியரன கட்டணமப்ணெக் கரண்கிஜறரம்.
• திரு பென்னட்டின் ெரிதரெமரன நிணல.
• திருமதி பென்னட்டின் ஆற்றல்வரய்ந்த முட்டரள்தனத்தின் சுய ஜநர்ணம பகரண்ட மூடநம்ெிக்ணக.
• இைகசியத்ணதக் கரப்ெரற்றிய கிட்டியின் ஜவண்டரத பசயல்.
• ஜமரியின் இயல்ெற்ற தனிணம.
• எலிசபெத்தின் தீவிைம் மற்றும் ஜேனுணடய நம்ெிக்ணககள்.
To a family there is a social as well as cultural constitution. This family has a fragile outer social constitution,
no psychological basis of value. Hence it gives way.
ஒரு குடும்ெத்திற்கு ஒரு சமூக மற்றும் ெண்ெரடுரீதியரன கட்டணமப்பு உள்ளது. இக்குடும்ெத்திற்கு
வலுவற்ற புற சமூகரீதியரன கட்டணமப்பு உள்ளது, ெண்ெின் மனரீதியரன அடிப்ெணட இல்ணல.
ஆதலரல் இது ெரதிப்ெணடகிறது.
Crisis may temporarily change behaviour or not, it does not touch character.
பநருக்கடி தற்கரலிகமரக நடத்ணதணய மரற்றலரம், அல்லது மரற்றரமலும் இருக்கலரம், அது
குைத்ணதத் பதரடுவதில்ணல.
Mr. Bennet is a dilatory correspondent.
திரு பென்னட் கடிதங்களுக்கு நிதரனமரக ெதில் எழுதும் வழக்கம் பகரண்டவர்.
In such situations of intense total expectation a few things can happen.
• Faith can use the intensity to shower grace.
• Intensity may give the opposite results.
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6.
7.
8.

Till the expectation is exhausted by disappointment, no letter arrives.
தீவிைமரன முழுணமயரன எதிர்ெரர்ப்ெின் இத்தணகய சந்தர்ப்ெங்களில் ஒரு சில விஷயங்கள்
நடக்கலரம்.
• அருணளப் பெரழிய நம்ெிக்ணக தீவிைத்ணதப் ெயன்ெடுத்திக் பகரள்ளலரம்.
• தீவிைம் ஜநர்மரறரன ெலன்கணள அளிக்கக்கூடும்.
• எதிர்ெரர்ப்ணெ ஏமரற்றம் முழுவதுமரகத் தீர்க்கும்வணை கடிதம் வருவதில்ணல.
The expectation for a letter is great; great is the disappointment.
ஒரு கடிதத்திற்கரன எதிர்ெரர்ப்பு மிக உயர்ந்தது, ஏமரற்றமும் பெரிதரக இருக்கும்.
It is the expectation that prevents the letter from coming.
எதிர்ெரர்ப்புதரன் கடிதம் வருவணதத் தடுக்கிறது.
Expectation brings the opposite, a letter from Mr. Collins arrives.
எதிர்ெரர்ப்பு ஜநர்மரறரனணதக் பகரண்டு வருகிறது, திரு கரலின்ஸிடமிருந்து கடிதம் வருகிறது.

When he was gone, they were certain at least of receiving constant information of what was going on, and their
uncle promised, at parting, to prevail on Mr. Bennet to return to Longbourn, as soon as he could, to the great
consolation of his sister, who considered it as the only security for her husband's not being killed in a duel.
Mrs. Gardiner and the children were to remain in Hertfordshire a few days longer, as the former thought her
presence might be serviceable to her nieces. She shared in their attendance on Mrs. Bennet, and was a great
comfort to them in their hours of freedom. Their other aunt also visited them frequently, and always, as she said,
with the design of cheering and heartening them up -- though, as she never came without reporting some fresh
instance of Wickham's extravagance or irregularity, she seldom went away without leaving them more dispirited
than she found them.
அவர் புறப்ெட்டுச் பசன்றவுடன் இனி நணடபெறுவணதப்ெற்றி பதரடர்ந்து தகவல் வரும் என அவர்கள்
நம்ெினர். திரு. பென்னட்கடச் சந்தித்தவுடன், அவகர ரங்ெர்னுக்குத் திரும்ெிச் பசல்லுமரறு லகட்டுக்
பகரள்வதரக அவர்களது மரமர அவர் கிளம்பும் முன் வரக்களித்தரர். தன்னுகடய கணவர் சண்கடயில்
பகரல் ப்ெட மரட்டரர் என்றரவது திருமதி பென்னட் சமரதரனம் அகடயட்டும் என்று எண்ணினரர்.
தன்னுகடய மருமகள்களுக்கு தரன் அங்கு இருப்ெது உதவியரக இருக்கும் என நிகனத்ததரல், திருமதி
கரர்டினர் தனது குழந்கதகளுடன் லமலும் சி நரட்களுக்கு அங்கு தங்கத் தீர்மரனித்தரள். அவர்களுடன்
லசர்ந்து திருமதி பென்னட்கட அவள் கவனித்துக் பகரண்டரள், அவர்கள் ஓய்வரக இருக்கும் சமயத்தில்
ஆறுத ரகவும் இருந்தரள். அவர்ககளச் சற்று உற்சரகமூட்டும் லநரக்கத்தில் அவர்களுகடய சித்தியும்
அடிக்கடி வந்து ெரர்த்தரள். ஆனரல் ஒவ்பவரரு முகற வரும்பெரழுதும் விக்கரமின் ஊதரரித்தனத்கதப்
ெற்றியும், அவனுகடய முகறலகடுககளப்ெற்றியும் புதிது புதிதரக பசய்திககளக் கூறியதரல் முன்பு
சற்று உற்சரகமரக இருந்தவர்களது கவக ஜமலும் சற்று அதிகரித்தது.
9. It is good of Mrs. Gardiner to have stayed back.
திருமதி கரர்டினர் அங்கு தங்கியது வைஜவற்கத்தக்கதரகஜவ இருந்தது.
10. The cheering of lower characters ends up in depression.
கீழ் நிணலயிலிருப்ெவர்கணள உற்சரகப்ெடுத்துவது மன அழுத்தத்தில் முடிகிறது.
All Meryton seemed striving to blacken the man who, but three months before, had been almost an angel of
light. He was declared to be in debt to every tradesman in the place, and his intrigues, all honoured with the title
of seduction, had been extended into every tradesman's family. Everybody declared that he was the wickedest
young man in the world; and everybody began to find out, that they had always distrusted the appearance of his
goodness. Elizabeth, though she did not credit above half of what was said, believed enough to make her former
assurance of her sister's ruin still more certain; and even Jane, who believed still less of it, became almost
hopeless, more especially as the time was now come when, if they had gone to Scotland, which she had never
before entirely despaired of, they must in all probability have gained some news of them.
மூன்று மரதங்களுக்கு முன்புவணை நல்லவனரக இருந்தவணன பமரிடனில் இருப்ெவர்கள் எல்ல ரரும்
கடுகமயரகத் தரக்கிப் ஜெச ஆரம்ெித்தனர். அங்குள்ள வியரெரரிகள் எல்ல ரரிடமும் அவன் கடன்
வரங்கியிருக்கிறரன் எனவும், அக்குடும்ெத்தில் உள்ள பெண்ககள மயக்க முயற்சி பசய்தரன் எனவும்
கூற ரனரர்கள். உ கத்தில லய மிகவும் லமரசமரன மனிதன் அவன்தரன் என்றும் கூறினரர்கள்;
அவன் நல் வன் என்ெகதத் தரங்கள் எப்பெரழுதுலம நம்ெவில்க எனவும் உைர்ந்தனர். மற்றவர்கள்
கூறியகதப் ெரதியளவுகூட எலிசபெத் நம்ெவில்க என்றரலும் தனது சலகரதரியின் அழிவு உறுதி
எனும் அளவுக்கு நம்ெினரள். லேன் மற்றவர்களுகடய கருத்கத அதிகம் நம்ெவில்க , இருப்ெினும்
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லிடியரகவப்ெற்றிய நம்ெிக்கககய முற்றிலும் இழந்தரள். ஸ்கரட் ரண்டிற்குப் லெரகரமல் இருந்திருக்க
மரட்டரர்கள் என அவள் முதலில் நம்ெவில்க , ஆனரல் நரட்கள் பசல் ச்பசல் அவர்கள் அங்கு
பசன்றிருந்தரல் இந்லநரம் ஏலதனும் ஒரு தகவல் கிகடத்திருக்கும் என நிகனக்க ரனரள்.
11. The first para is an excellent description of public opinion.
முதல் ெத்தி பெரதுமக்களின் அெிப்ெிைரயத்ணதப்ெற்றிய சிறந்த விளக்கமரகும்.
12. The swings of public opinion are based on their propensities, rather than on the facts.
பெரது மக்கள் கருத்து மரறுெடுவது உண்ணமகணளவிட அவற்றின் முன்கைிப்புகணள அடிப்ெணடயரகக்
பகரண்டது.
13. Only a native is trusted in villages. Outsiders, whatever their credentials, are not trusted at all. In the case of
Wickham it becomes true.
கிைரமங்களில் அங்கிருப்ெவர்கள்தரன் நம்ெப்ெடுகின்றனர். பவளியரட்கள், அவர்கள் யரைரக
இருப்ெினும், நம்ெப்ெடுவஜத கிணடயரது. விக்கரணமப் பெரறுத்தவணை இது உண்ணமயரகிறது.
Mr. Gardiner left Longbourn on Sunday; on Tuesday his wife received a letter from him; it told them that, on his
arrival, he had immediately found out his brother, and persuaded him to come to Gracechurch Street; that Mr.
Bennet had been to Epsom and Clapham, before his arrival, but without gaining any satisfactory information;
and that he was now determined to inquire at all the principal hotels in town, as Mr. Bennet thought it possible
they might have gone to one of them, on their first coming to London, before they procured lodgings. Mr.
Gardiner himself did not expect any success from this measure, but as his brother was eager in it, he meant to
assist him in pursuing it. He added that Mr. Bennet seemed wholly disinclined at present to leave London, and
promised to write again very soon. There was also a postscript to this effect –
ஞரயிறு அன்று திரு கரர்டினர் ரங்ெர்னிலிருந்து புறப்ெட்டுச் பசன்றரர். பசவ்வரயன்று அவரது
மகனவிக்கு அவரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது. அதில் அவர் தனது சலகரதரகனத் தரமதமில் ரமல்
சந்தித்து விட்டதரகவும், அவகர கிலரஸ் சர்ச் பதருவிலுள்ள இல் த்திற்கு வரும்ெடி ஜகட்டுக்
பகரண்டதரகவும் எழுதியிருந்தரர். எப்ஸம் மற்றும் க் ரப்ஹரமிற்குச் பசன்று விசரரித்ததில்
திருப்திகரமரக எந்த ெதிலும் கிகடக்கவில்க , அதனரல் அவர்கள் ண்டனிற்கு முதலில்
வந்திறங்கியவுடன் தங்குவதற்கு வீடு கிகடப்ெதற்குமுன் ஏதரவது உணவு விடுதியில் தங்கியிருக்க ரம்
என்ற எண்ணத்தில் அங்குள்ள எல் ர முக்கிய விடுதிகளிலும் விசரரிக்க திரு பென்னட்
தீர்மரனித்திருப்ெதரகவும் எழுதியிருந்தரர். இதில் திரு கரர்டினருக்கு எந்தவித நம்ெிக்கக
இல்க பயனினும், தனது சலகரதரர் ஆர்வமரக இருந்ததரல், இவ்வரறு லதடும் முயற்சியில் அவருக்கு
உதவி பசய்வதரக இருந்தரர். தற்சமயம் ண்டகனவிட்டுக் கிளம்பும் எண்ணம் திரு பென்னட்டிற்கு
இல்க என்றும், அடுத்த கடிதம் விகரவில் எழுதுவதரகவும் கூறியிருந்தரர். இதற்கு ஒரு ெின்குறிப்பும்
இருந்தது.
14. Such couples must be searched for in the East end, not in the hotels.
இத்தணகய நெர்கள் ஜமரசமரன ெகுதியரக விளங்கும் ‘ஈஸ்ட் எண்ட்’- எனும் இடத்தில் ஜதடப்ெட
ஜவண்டும், விடுதிகளில் அல்ல.
"I have written to Colonel Forster to desire him to find out, if possible, from some of the young man's intimates
in the regiment, whether Wickham has any relations or connexions who would be likely to know in what part of
the town he has now concealed himself. If there were any one that one could apply to, with a probability of
gaining such a clue as that, it might be of essential consequence. At present we have nothing to guide us.
Colonel Forster will, I dare say, do everything in his power to satisfy us on this head. But, on second thoughts,
perhaps Lizzy could tell us what relations he has now living, better than any other person."
“விக்கரமிற்கு யரலரனும் உறவினர்கள் அல் து பதரிந்தவர்கள் இருக்கிறரர்களர, அவர்களுக்கு இவன்
ண்டனில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறரன் எனத் பதரிய வரய்ப்ெிருக்கிறதர என்று இரரணுவத்தில்
இருக்கும் அவனுகடய பநருங்கிய நண்ெர்ககள விசரரிக்கும்ெடி கர்னல் ெரர்ஸ்டருக்குக் கடிதம்
எழுதியுள்லளன். யரலரனும் ஒருவருக்கு ஏலதனும் தகவல் பதரிந்திருந்தரல், அது ஒரு லவண்டிய
ெ கனத் தரும். இப்பெரழுது எங்களுக்கு வழிகரட்ட எதுவும் இல்க . இந்த விஷயத்தில் தன்னரல்
இயன்ற எல் ர உதவிககளயும் கர்னல் ெரர்ஸ்டர் பசய்வரர். ஆனரல் லயரசித்துப் ெரர்க்கும் பெரழுது
மற்ற எவகரயும்விட அவனுகடய உறவினர்ககளப்ெற்றிய விவரம் எலிசபெத்தரல் பசரல் முடியும்.”
15. Mr. Gardiner thinks of Lizzy knowing some relatives of Wickham.
விக்கரமின் சில உறவினர்கணளப் ெற்றி எலிசபெத்திற்குத் பதரிந்திருக்கும் என திரு கரர்டினர்
நிணனக்கிறரர்.
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16. It is not amiss. Now that she has not given such addresses to him must make him know there are none.
Otherwise he must be naïve or think Elizabeth is capable of secrecy even now which does not do him any credit.
இது தவறல்ல. எலிசபெத் திரு கரர்டினருக்குத் தகவல் எதுவும் அளிக்கரதரல், அவ்வரறு எவரும் இல்ணல
என்று இது அவருக்குப் புரிய ணவக்க ஜவண்டும். எலிசபெத்தரல் இரகசியத்கதக் கரப்ெரற்ற முடியும்
என்று திரு கரர்டினர் நிகனத்தது தவறு, அவரரல் அவகளச் சரியரகப் புரிந்துபகரள்ள முடியவில்க .
Elizabeth was at no loss to understand from whence this deference for her authority proceeded; but it was not in
her power to give any information of so satisfactory a nature as the compliment deserved. She had never heard
of his having had any relations, except a father and mother, both of whom had been dead many years. It was
possible, however, that some of his companions in the -- -- shire might be able to give more information; and,
though she was not very sanguine in expecting it, the application was something to look forward to.
தன்னுகடய அதிகரரத்தின்லமல் எவ்வரறு இப்ெடி ஒரு மதிப்பு வந்தது என எலிசபெத்தரல் புரிந்து
பகரள்ள முடியவில்க , ஆனரல் அவகளப் ெரரரட்டியதற்கு ஈடரக, அவளுகடய சக்திக்குட்ெட்டு
திருப்தியரக, எந்த ஒரு தகவக யும் அவளரல் பகரடுக்க முடியவில்க . அவனுக்கு அவனது
பெற்லறரர்ககளத் தவிர லவறு உறவினர்கள் யரரும் இருந்ததரகத் பதரியவில்க . அவர்களும் கர மரகி
ெ வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. இரரணுவத்தில் இருக்கும் அவனுகடய நண்ெர்கள் ஏலதனும் தகவல்
தர ரம். அதில் அவளுக்கு அவ்வளவு நம்ெிக்கக இல்க என்றரலும் முயற்சி பசய்ய ரம் என
நிகனத்தரள்.
17. Wickham is not one who will give any such information if it is there.
அத்தணகய தகவல் ஏஜதனும் இருந்தரலும் அணதக் பகரடுக்கக் கூடியவனரக விக்கரம் இல்ணல.

18.
19.
20.

21.

Every day at Longbourn was now a day of anxiety; but the most anxious part of each was when the post was
expected. The arrival of letters was the first grand object of every morning's impatience. Through letters,
whatever of good or bad was to be told would be communicated, and every succeeding day was expected to
bring some news of importance.
But before they heard again from Mr. Gardiner, a letter arrived for their father, from a different quarter, from
Mr. Collins; which, as Jane had received directions to open all that came for him in his absence, she accordingly
read; and Elizabeth, who knew what curiosities his letters always were, looked over her, and read it likewise. It
was as follows –
ரங்ெர்னில் ஒவ்பவரரு நரளும் கவக யுடன் கழிந்தது. அதுவும் தெரக எதிர்ெரர்த்து இருப்ெதுதரன்
மிகுந்த கவக க்குரிய லநரமரக இருந்தது. கடிதத்கத எதிர்ெரர்த்து ஒவ்பவரரு நரள் கரக யும்
பெரறுகமயில் ரமல் கரத்திருந்தனர். நல் பசய்திலயர, பகட்ட பசய்திலயர அது கடிதம் மூ ம்தரன்
பதரிவிக்கப்ெடும் என்ெதரல், ஒவ்பவரரு நரளும் ஏதரவது முக்கியமரன பசய்தி வரரதர எனக் கரத்துக்
பகரண்டிருந்தனர்.
திரு கரர்டினரிடமிருந்து கடிதம் வருவதற்குமுன் அவர்களது தகப்ெனரருக்கு திரு கரலின்ஸிடமிருந்து ஒரு
கடிதம் வந்தது. தகப்ெனரருக்கு வரும் கடிதங்கணளப் ெிரித்துப் ெடிக்க லேனிற்கு அனுமதி
அளிக்கப்ெட்டிருந்ததரல் அவள் அதகனப் ெடிக்க ஆரம்ெித்தரள். அவனுகடய கடிதங்கள் எவ்வளவு
ஆவக த் தூண்டும் என்ெது எலிசபெத்திற்குத் பதரியும் என்ெதரல் லேன் ெடிப்ெகத அவள் ஆவல ரடு
எட்டிப் ெரர்த்து தரனும்கூட ெடிக்க ரனரள்.
Their intense intention brings Collins’ letter.
அவர்களது தீவிை ஜநரக்கம் கரலின்ஸின் கடிதத்ணதக் பகரண்டு வருகிறது.
Non-being is commissioned into action.
அசத் பசயல்ெரடரக மரறுகிறது.
Collins writes chastising Lydia. This can be traced back to Elizabeth’s rejection of Collins, more particularly
Lydia’s offence to Collins when he was reading sermons. No act ever arises on the horizon without earlier
preparation in life.
லிடியரணவக் கண்டித்து கரலின்ஸ் கடிதம் எழுதுகிறரன். கரலின்ஸ் திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்த
பெரழுது எலிசபெத் அவணன நிைரகரித்ததும், கரலின்ஸ் ஆன்மீகச் பசய்திகணளப் ெடிக்கும்பெரழுது
லிடியர குறுக்கிட்டதும் இதற்கு ஒரு கரைைம் எனப் புரிந்துபகரள்ளலரம். எந்த ஒரு பசயலுக்கும் அதன்
பதரடர்புணடய முந்ணதய ஒரு பசயல்ெரடு வரழ்க்ணகயில் இருக்கும்.
Collins takes a further step to gloat over his escape his share in the infamy. That is the reverse seed for Darcy
marrying Elizabeth.
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இந்த அவதூற்றிலிருந்து தரன் தப்ெித்துக் பகரண்டணதப்ெற்றி கரலின்ஸ் சந்ஜதரஷப்ெடுகிறரன். டரர்சி
எலிசபெத்ணதத் திருமைம் பசய்துபகரள்வணத இது எதிர்மணறயரக சரத்தியமரக்கியது.
"My dear Sir, -- I feel myself called upon, by our relationship, and my situation in life, to condole with you on
the grievous affliction you are now suffering under, of which we were yesterday informed by a letter from
Hertfordshire. Be assured, my dear sir, that Mrs. Collins and myself sincerely sympathise with you and all your
respectable family, in your present distress, which must be of the bitterest kind, because proceeding from a
cause which no time can remove. No arguments shall be wanting on my part that can alleviate so severe a
misfortune -- or that may comfort you, under a circumstance that must be of all others most afflicting to a
parent's mind. The death of your daughter would have been a blessing in comparison of this. And it is the more
to be lamented, because there is reason to suppose, as my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of
behaviour in your daughter has proceeded from a faulty degree of indulgence; though, at the same time, for the
consolation of yourself and Mrs. Bennet, I am inclined to think that her own disposition must be naturally bad,
or she could not be guilty of such an enormity, at so early an age. Howsoever that may be, you are grievously to
be pitied; in which opinion I am not only joined by Mrs. Collins, but likewise by Lady Catherine and her
daughter, to whom I have related the affair. They agree with me in apprehending that this false step in one
daughter will be injurious to the fortunes of all the others; for who, as Lady Catherine herself condescendingly
says, will connect themselves with such a family? And this consideration leads me moreover to reflect, with
augmented satisfaction, on a certain event of last November; for had it been otherwise, I must have been
involved in all your sorrow and disgrace. Let me advise you then, my dear sir, to console yourself as much as
possible, to throw off your unworthy child from your affection for ever, and leave her to reap the fruits of her
own heinous offence. -- I am, dear Sir," &c. &c.
அன்புள்ள ஐயர,
‘ஹர்ட்லெரர்ட்ஷயரிலிருந்து லநற்று வந்த கடிதத்திலிருந்து தங்களுக்கு ஏற்ெட்டுள்ள பெரும்
துன்ெத்கதப்ெற்றிக் லகள்விப்ெட்டு, நமக்குள்ள ெந்தத்தின் கரரணமரகவும், வரழ்க்ககயில் நரன்
இருக்கும் நிக கரரணமரகவும், உங்களது துக்கத்தில் ெங்பகடுத்துக்பகரள்ள விகழகிலறன்.
கர த்துக்கும் மறக்க முடியரத இக்கசப்ெரன சம்ெவத்திற்கு நரனும் எனது மகனவியும் உங்களுக்கும்
உங்களுகடய குடும்ெத்திற்கும் எங்களுகடய அனுதரெங்ககளத் பதரிவித்துக் பகரள்கிலறரம்.
பெற்லறரர்களின் மனம் மிகுந்த துன்ெத்தில் இருக்கும் இச்சமயத்தில் நரன் அதகன அதிகப்ெடுத்துவது
லெர லவர சமரதரனப்ெடுத்துவதுலெர லவர உங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்ெதில் எந்தவித குகறயும்
கவக்க மரட்லடன். இகதவிட உங்களது மகள் இறந்திருந்தரல் நன்றரக இருந்திருக்கும். தங்களுகடய
தவறரன வளர்ப்புதரன் அவளுகடய பநறிபகட்ட நடத்கதக்குக் கரரணம் என சரர்ப ட் கூறுகிறரள்.
அலத சமயம் தங்களுக்கும் தங்களது மகனவிக்கும் சமரதரனம் பசரல் லவண்டும் என்றரல்
அவளுகடய விருப்ெலம லமரசமரக இருந்திருக்கிறது, இல்க பயனில் இவ்வளவு மகத்தரன தவறு இந்த
இளவயதில் பசய்ய முடியரது. எப்ெடியிருப்ெினும், உங்ககள நிகனத்தரல் மிகவும் ெரவமரக
இருக்கிறது. தங்களுக்கு அனுதரெம் பதரிவிப்ெதில் எனது மகனவியுடன், ல டி கரதரினும், அவரது
மகளும் லசர்ந்து பகரள்கின்றனர். அவர்களுக்கும் இந்த சம்ெவத்கதப்ெற்றி நரன் கூறியிருக்கிலறன். ஒரு
பெண்ணின் தவறரன நடத்கத மற்ற பெண்ககளயும் ெரதிக்கும், யரரும் இக்குடும்ெத்தில் சம்ெந்தம்
கவத்துக் பகரள்ள மரட்டரர்கள் என்று ஜலடி கரதரின் கூறுகிறரள். பசன்ற நவம்ெர் மரதம் நடந்த
சம்ெவத்கத நிகனத்து இப்பெரழுது எனக்குத் திருப்தியரக இருக்கிறது. லவறுவிதமரக அகமந்திருந்தரல்
இந்தத் துயரத்திலும் அவமரனத்திலும் நரனும் ெங்லகற்றுக் பகரண்டிருந்திருக்க லவண்டும். உங்ககளச்
சமரதரனப்ெடுத்திக் பகரள்ளுங்கள், உங்களுகடய நிகனவிலிருந்து உங்களது மககள
அப்புறப்ெடுத்திவிடுங்கள், அவள் பசய்த தவற்றின் ெ கன அவலள அனுெவிக்கட்டும்.’
இப்ெடிக்கு உங்களுகடய,
‘அன்பு கரலின்ஸ் மற்றும் சரர்ப ட்.’
22. It is his revenge of his refusal, their heckling him behind his back.
கரலின்கஸ பென்பனட் குடும்ெத்தினர் நிரரகரித்ததற்கும், அவனுக்குப் ெின்னரல் அவர்கள் லகலி
பசய்ததற்கும் ெழி வரங்குவதரகும் இது.
23. Those are the moments of delight in any family.
எந்த ஒரு குடும்ெத்திலும் அணவ சந்ஜதரஷப்ெடக் கூடிய தருைங்களரகும்.
24. We can well say that ridicule of Collins brought the elopement.
கரலின்ணை ஏளனம் பசய்தது ஓடிப்ஜெரவணதக் பகரண்டு வந்தது எனக் கூறலரம்.
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25. Life has returned Lady Catherine’s anger after Darcy’s letter to Collins for this letter.
டரர்சி எலிசபெத்திற்குக் கடிதம் எழுதியது ல டி கரதரினுக்குத் பதரியரதலெரதும் அவளுக்கு அது
லகரெத்கத உண்டரக்கியிருக்க ரம், அந்தக் ஜகரெம் கரலின்ஸின் கடிதத்தில் பவளிப்ெடுகிறது.
Mr. Gardiner did not write again till he had received an answer from Colonel Forster; and then he had nothing of
a pleasant nature to send. It was not known that Wickham had a single relation with whom he kept up any
connexion, and it was certain that he had no near one living. His former acquaintance had been numerous; but
since he had been in the militia, it did not appear that he was on terms of particular friendship with any of them.
There was no one, therefore, who could be pointed out as likely to give any news of him. And in the wretched
state of his own finances, there was a very powerful motive for secrecy, in addition to his fear of discovery by
Lydia's relations, for it had just transpired that he had left gaming debts behind him to a very considerable
amount. Colonel Forster believed that more than a thousand pounds would be necessary to clear his expences at
Brighton. He owed a good deal in the town, but his debts of honour were still more formidable. Mr. Gardiner
did not attempt to conceal these particulars from the Longbourn family. Jane heard them with horror. "A
gamester!" She cried. "This is wholly unexpected. I had not an idea of it."
கர்னல் ெரர்ஸ்டரிடமிருந்து கடிதம் வரும்வகர திரு கரர்டினர் மறுெடியும் கடிதம் எழுதவில்க . ெிறகு
அவருக்கு நல் விஷயமரக எழுத ஒன்றுமில்க . விக்கரமிற்குச் பசரந்தம் என்று பசரல்லிக்பகரள்ள
யரருமில்க என்ெது பதரியரமல் இருந்தது. நிகறய நண்ெர்கள் இருந்தரலும், இரரணுவத்தில்
இருந்ததரல் யரருடனும் பநருக்கமரன பதரடர்பு கவத்துக் பகரண்டதரகத் பதரியவில்க . அதனரல்
யரர் பசய்தி பகரடுக்க முடியும் என்று பதரியவில்க . லிடியரவின் உறவினர்கள் தங்ககளக்
கண்டுெிடித்துவிடுவரர்கலளர என்ற ெயம் மட்டுமல் ரமல், அவர்கள் இரகசியமரக இருப்ெதற்கு
மற்பறரரு கரரணம், மிகப் பெரிய பதரகககய சூதரட்டத்தில் இழந்து கடன் கவத்துவிட்டுப்
லெரனதுதரன். ெிகரட்டனில் அவன் பச வழித்தகதக் பகரடுப்ெதற்கு ஆயிரம் ெவுனிற்கு லமல்
லதகவப்ெடும் என கர்னல் ெரர்ஸ்டர் நிணனத்தரர். அவன் அங்கு விட்டுச் பசன்ற கடகனவிட,
அவனுகடய மதிப்கெயும் பெயகரயும் இழந்ததுதரன் அதிகமரக இருந்தது. திரு கரர்டினர் இகவககள
ரங்ெர்ன் குடும்ெத்தினரிடமிருந்து மகறக்க முயற்சிக்கவில்க . க வரத்துடன் லகட்டுக் பகரண்ட
லேன், ‘சூதரடி! இது முற்றிலும் எதிர்ெரரரதது. நரன் நிகனத்துக்கூடப் ெரர்க்கவில்க ‘ என்றரள்.
26. Wretched finances and secrecy go together.
ஜமரசமரன நிதி நிணலணமகளும் இைகசியமும் இணைந்து இருக்கும்.
27. ‘Gamester’ shocked Jane. Looks of truth have the gamester behind.
‘சூதரடி’ ஜேணன அதிர்ச்சி அணடய ணவத்தது. உண்ணமயின் ரூெத்திற்குப் ெின்னரல் சூதரடி இருந்தரன்.
28. Mr. Gardiner writes all about Wickham, his debts, etc. No one sees that that is the material counterpart of
Lydia’s psychological dissipation.
விக்கரணமப் ெற்றி, அவனது கடன்கள் ஜெரன்ற அணனத்ணதயும் ெற்றி திரு கரர்டினர் எழுதுகிறரர், இது
லிடியரவின் மஜனரரீதியரன அழிச்சரட்டியத்திற்கு உண்ணமயரன மறுெடிவம் என்ெணத யரரும்
ெரர்ப்ெதில்ணல.
Mr. Gardiner added in his letter, that they might expect to see their father at home on the following day, which
was Saturday. Rendered spiritless by the ill-success of all their endeavours, he had yielded to his brother-inlaw's entreaty that he would return to his family, and leave it to him to do whatever occasion might suggest to be
advisable for continuing their pursuit. When Mrs. Bennet was told of this, she did not express so much
satisfaction as her children expected, considering what her anxiety for his life had been before.
மறுநரள் கரக , சனிக்கிழகமயன்று அவர்களது தந்கதகய அவர்கள் எதிர்ெரர்க்க ரம் என
திரு கரர்டினர் தனது கடிதத்தில் எழுதியிருந்தரர். லதடும் முயற்சிகளில் எந்த பவற்றியும் கிகடக்கரததரல்
மனம் உகடந்துலெரன அவர், அவர்கணளத் லதடும் பெரறுப்ெிகனத் தன்னுகடய மகனவியின்
சலகரதரனிடம் ஒப்ெகடத்துவிட்டு வீடு திரும்புவதரக இருந்தரர். அவருகடய உயிகரப்ெற்றிக்
கவக ப்ெட்டுக் பகரண்டிருந்த திருமதி பென்னட்டிடம் இகதக் கூறியவுடன், அவளது குழந்கதகள்
எதிர்ெரர்த்த அளவுக்கு தனது திருப்தியிகன அவள் பதரிவிக்கவில்க .
29. Mr. Bennet has nothing in his past life that suggests his finding Lydia.
திரு பென்னட்டின் கடந்தகரல வரழ்க்ணகயில் லிடியரணவக் கண்டுெிடிப்ெதற்கரன குறிப்பு எதுவும்
இல்ணல.
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"What, is he coming home, and without poor Lydia?" She cried. "Sure he will not leave London before he has
found them. Who is to fight Wickham, and make him marry her, if he comes away?"
“என்ன, அவர் திரும்ெ வருகிறரரர, ெரவம் லிடியர இல் ரமல்!”என்று லகட்டரள். “அவர்ககளக்
கண்டுெிடிக்கும்வகர ண்டகன விட்டு நிச்சயமரகக் கிளம்ெ மரட்டரர். அவர் வந்து விட்டரல் யரர்
விக்கரமுடன் சண்கடலெரட்டு அவகன லிடியரவிற்குத் திருமணம் பசய்துபகரள்ள கவப்ெது?”
30. Mrs. Bennet wants him not to fight Wickham and fight him.
விக்கரமுடன் தனது கைவர் சண்ணடயிடக் கூடரது என்று திருமதி பென்னட் விரும்புகிறரள், அஜத
சமயம் சண்ணடயிட ஜவண்டும் என்றும் விரும்புகிறரள்.
31. Early formation of thought goes to both sides.
எண்ைங்களின் ஆைம்ெ உருவரக்கம் இரு புறமும் பசல்கிறது.
As Mrs. Gardiner began to wish to be at home, it was settled that she and her children should go to London, at
the same time that Mr. Bennet came from it. The coach, therefore, took them the first stage of their journey, and
brought its master back to Longbourn.
Mrs. Gardiner went away in all the perplexity about Elizabeth and her Derbyshire friend that had attended her
from that part of the world. His name had never been voluntarily mentioned before then by her niece; and the
kind of half-expectation which Mrs. Gardiner had formed, of their being followed by a letter from him, had
ended in nothing. Elizabeth had received none since her return, that could come from Pemberley.
திருமதி கரர்டினர் தன் குழந்கதகளுடன் தங்களுகடய இல் த்திற்குச் பசல் விரும்ெினரள்.
திரு பென்னட் ண்டனிலிருந்து திரும்பும் அலத சமயம் இவர்களும் கிளம்புவதரகத்
தீர்மரனிக்கப்ெட்டது. அதன்ெடி கரர்டினர் குடும்ெம் கிளம்ெிய வண்டியில் முதற்கட்ட ெிரயரணமரக
ண்டனுக்குப் லெரய்ச் லசர்ந்தவுடன் அலத வண்டியில் திரு பென்னட் ரங்ெர்ன் திரும்ெினரர்.
எலிசபெத்கதப்ெற்றியும் படர்ெிஷயரில் இருக்கும் அவளது நண்ெகனப்ெற்றியும் ஒருவித குழப்ெத்லதரடு
திருமதி கரர்டினர் கிளம்ெிச் பசன்றரள். அவகனப்ெற்றி ஒரு வரர்த்கதகூட அவளது மருமகள் லவண்டும்
என்லற அவர்கள் முன் லெசவில்க . தங்ககளத் பதரடர்ந்து அவனுகடய கடிதம் வரும் என்று
ஒருவிதமரன எதிர்ெரர்ப்ெிகன வளர்த்துக் பகரண்டிருந்த அவளுக்கு அவ்வாறு நடக்கவில்க .
பெம்பெர்லியிலிருந்து ஒரு கடிதமும் எலிசபெத்திற்கு வரவில்க .
32. When Mrs. Gardiner goes home, Lydia comes home.
திருமதி கரர்டினர் வீட்டிற்குச் பசன்ற ெிறகு லிடியர வீட்டிற்கு வருகிறரள்.
33. Mrs. Gardiner’s place is London, not Meryton. It is a small event but significant.
திருமதி கரர்டினரின் இடம் லண்டனரகும், பமரிடன் அல்ல. இது சிறிய நிகழ்வு, ஆனரல் முக்கியத்துவம்
வரய்ந்தது.
34. Mrs. Gardiner has good will. She is also curious.
திருமதி கரர்டினருக்கு நல்பலண்ைம் இருக்கிறது. அவள் அறிந்துபகரள்ளும் ஆர்வத்துடனும்
இருக்கிறரள்.
The present unhappy state of the family rendered any other excuse for the lowness of her spirits unnecessary;
nothing, therefore, could be fairly conjectured from that, though Elizabeth, who was by this time tolerably well
acquainted with her own feelings, was perfectly aware that, had she known nothing of Darcy, she could have
borne the dread of Lydia's infamy somewhat better. It would have spared her, she thought, one sleepless night
out of two.
எலிசபெத்தின் லசரர்வுக்கு லவறு ஏதரவது ஒன்று கரரணமரக இருக்க ரம் என ஊகிக்க லவண்டிய
அவசியமில் ரமல், தற்லெரகதய சந்லதரஷமற்ற குடும்ெ சூழ்நிக தரன் கரரணம் என்ெது பதளிவரக
இருந்தது. ஆணகயரல் அதிலிருந்து எணதயும் நியரயமரன முணறயில் ஊகிக்க முடியவில்ணல.
இப்பெரழுது எலிசபெத்தின் உணர்வுககள நன்கு அறிந்திருந்ததரல், டரர்சிகயப்ெற்றி எதுவும்
பதரிந்திருக்கரவிடில் லிடியரவின் நடத்கதயரல் வந்த அவமரனத்கத அவளரல் இன்னும் சற்று
எளிதரகத் தரங்கிக் பகரண்டிருந்திருக்க முடிந்திருக்கும் என்ெதும் புரிந்தது, லமலும் இப்பெரழுது
இருக்கும் மன வருத்தத்தில் ெரதியளவுதரன் வருத்தம் இருந்திருக்கும் எனவும் நிகனத்தரள்.
35. She expects a letter from Darcy to Elizabeth which was impermissible in these days.
அவள் டரர்சியிடமிருந்து எலிசபெத்திற்கு ஒரு கடிதத்ணத எதிர்ெரர்க்கிறரள், இது இந்தக் கரலத்தில்
அனுமதிக்க முடியரத ஒன்றரகும்.
36. It only means she wishes their marriage. No letter followed, Darcy followed.
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அவர்களுக்குத் திருமைம் நடக்க ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்புவணதஜய இது உைர்த்துகிறது. கடிதம்
வைவில்ணல, ஆனரல் டரர்சி வந்தரன்.

37.
38.

39.
40.

When Mr. Bennet arrived, he had all the appearance of his usual philosophic composure. He said as little as he
had ever been in the habit of saying; made no mention of the business that had taken him away, and it was some
time before his daughters had courage to speak of it.
திரு பென்னட் வீடு திரும்ெியபெரழுது அவர் வழக்கம்லெரல் லவதரந்தமரகக் கரட்சியளித்தரர்.
வழக்கம்லெரல் மிகக் குகறவரகலவ லெசினரர், எந்த விஷயத்திற்கரகச் பசன்றரலரர அகதப்ெற்றி
எதுவும் லெசவில்க . அவருகடய பெண்களுக்கு அவரிடம் லெசுவதற்குத் கதரியம் வர சிறிது லநரம்
எடுத்தது.
The higher one rises, the more sensitive he is.
ஒருவர் உயர்ணவ அணடயும்பெரழுது அவைது நுண்ணுைர்வும் அதிகமரக உள்ளது.
Elizabeth is oppressed that Darcy knows of her shame.
தன்னுணடய அவமரனத்ணதப் ெற்றி டரர்சிக்கு பதரியும் என்ெது எலிசபெத்திற்கு மனச் ஜசரர்ணவ
அளித்தது.
In the inverse order, MAN rejects the only help when professed.
தணலகீழரகப் ெரர்த்தரல் பவளிப்ெணடயரக அளிக்கப்ெடும் ஒஜை உதவிணய மனிதன் நிைரகரிக்கிறரன்.
Mr. Bennet returns disappointed, owns his error, compliments Elizabeth for greatness of mind.
திரு பென்னட் ஏமரற்றத்துடன் திரும்புகிறரர், தன்னுணடய தவற்றிணன ஒப்புக் பகரள்கிறரர், உயர்ந்த
மனதிற்கரக எலிசபெத்ணதப் ெரைரட்டுகிறரர்.

It was not till the afternoon, when he joined them at tea, that Elizabeth ventured to introduce the subject; and
then, on her briefly expressing her sorrow for what he must have endured, he replied, "Say nothing of that. Who
should suffer but myself? It has been my own doing, and I ought to feel it."
"You must not be too severe upon yourself," replied Elizabeth.
மதியம் லதநீர் அருந்தும் சமயத்தில், அவர் எல்ல ரருடனும் லசர்ந்து அமர்ந்தபெரழுது, எலிசபெத்
விஷயத்கத ஆரம்ெித்து, அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்ெட்டிருக்க லவண்டும் என்ற வருத்தத்கதத்
பதரிவித்தரள். அதற்கு அவர், “அகதப்ெற்றி எதுவும் லெசரலத, என்கனத் தவிர லவறு யரர் கஷ்டப்ெட
லவண்டும்? நரன் பசய்த தவற்றிற்கு நரன்தரன் வருத்தப்ெட லவண்டும்” என்றரர்.
“உங்ககளலய நீங்கள் நிந்தித்துக்பகரள்ள லவண்டரம்,” என்று எலிசபெத் ெதி ளித்தரள்.
41. Mr. Bennet accepts the full responsibility, mentions Elizabeth’s advice in May. So, Lydia came back.
திரு பென்னட் முழுப் பெரறுப்ணெயும் ஏற்றுக்பகரள்கிறரர், ஜம மரதம் எலிசபெத் கூறிய அறிவுணைணயப்
ெற்றிக் குறிப்ெிடுகிறரர். அதனரல் லிடியர திரும்ெி வருகிறரள்.
"You may well warn me against such an evil. Human nature is so prone to fall into it! No, Lizzy, let me once in
my life feel how much I have been to blame. I am not afraid of being overpowered by the impression. It will
pass away soon enough." "Do you suppose them to be in London?"
"Yes; where else can they be so well concealed?'
"And Lydia used to want to go to London," added Kitty.
"She is happy, then," said her father drily; "and her residence there will probably be of some duration."
Then, after a short silence, he continued -"Lizzy, I bear you no ill-will for being justified in your advice to me last May, which, considering the event,
shews some greatness of mind."
They were interrupted by Miss Bennet, who came to fetch her mother's tea.
"This is a parade," cried he, "which does one good; it gives such an elegance to misfortune! Another day I will
do the same: I will sit in my library, in my nightcap and powdering gown, and give as much trouble as I can; -or, perhaps, I may defer it, till Kitty runs away."
"I am not going to run away, papa," said Kitty fretfully. "If I should ever go to Brighton, I would behave better
than Lydia."
"You go to Brighton. I would not trust you so near it as East Bourne for fifty pounds! No, Kitty, I have at last
learnt to be cautious, and you will feel the effects of it. No officer is ever to enter my house again, nor even to
pass through the village. Balls will be absolutely prohibited, unless you stand up with one of your sisters. And
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you are never to stir out of doors till you can prove that you have spent ten minutes of every day in a rational
manner."
“இதுலெரல் நரன் என்கனலய தண்டித்துக் பகரள்வதற்கரக நீ என்லமல் அனுதரெப்ெட ரம். இது மனித
இயல்பு. சரி லிசி, நரன்தரன் இவற்றிற்பகல் ரம் கரரணம் என்று ஒரு தடகவயரவது எனது வரழ்நரளில்
நரன் வருத்தப்ெட லவண்டும். இந்த வருத்தம் என்கன முழுவதுமரக ஆக்கிரமித்துக் பகரள்ளும் என்ற
ெயம் எனக்கில்க . எல் ரம் சீக்கிரம் சரியரகிவிடும்.”
“அவர்கள் ண்டனில் இருப்ெரர்கள் என்று நிகனக்கிறீர்களர?
“ஆமரம், லவறு எங்கு அவர்களரல் இப்ெடி மகறந்து இருக்க முடியும்?”
“லிடியரவிற்கு ண்டனுக்குப் லெரக லவண்டும் என்ற ஆகச எப்பெரழுதும் இருந்தது” என்று கிட்டி
கூறினரள்.
“அப்ெடிபயனில், அவள் அங்கு சந்லதரஷமரக இருப்ெரள். அவள் அங்கு சிறிது கர ம் தங்க ரம்”
என்றரர் அவளது தகப்ெனரர்.
சிறிது லநர பமௌனத்திற்குப் ெிறகு “லெரன லம மரதம் நீ எனக்கு அறிவுகர தந்தரய். நீ கூறியது சரி
என்று இப்பெரழுது நிரூெிக்கப்ெட்டுள்ளது. உன் லெச்கசக் லகட்கரததற்கு இப்பெரழுது உனக்கு
என்லமல் எந்தக் லகரெமும் வருத்தமும் இருக்கரது என்று நம்புகிலறன். நடந்த விஷயங்ககளப் ெரர்க்கும்
பெரழுது உன்னுகடய அறிவின் திறன் பதரிகிறது” என்றரர்.
தனது தரயரருக்குத் லதநீர் எடுத்துப் லெரக வந்த மிஸ் பென்னட்டின் வருககயரல் அவர்களது லெச்சு
தகடப்ெட்டது.
“துரதிர்ஷ்டம்லெரல் ஒரு சம்ெவம் நடந்திருக்கும்பெரழுது இப்ெடி நடந்து பகரள்வதரல் அந்த
விஷயத்திற்கு ஒரு அழகு வந்துவிடுகிறது. மறுெடியும் நரன் இகதலயதரன் பசய்லவன். இரவு
லநரத்திற்குரிய உகடகய அணிந்து பகரண்டு நூ கத்தில் உட்கரர்ந்து பகரண்டிருப்லென், என்னரல்
எவ்வளவு முடியுலமர அவ்வளவு ெிரச்சிகனககளக் பகரடுத்துக் பகரண்டிருப்லென், அல் து கிட்டி ஓடிப்
லெரகும்வகர அகதத் தள்ளிப்லெரடுலவன்” என்று கூறினரர்.
“நரன் ஓடிப்லெரக மரட்லடன் அப்ெர. நரன் ெிகரட்டனுக்குப் லெரனரலும், லிடியரகவவிட லம ரக
நடந்து பகரள்லவன்” என்றரள் கிட்டி.
“நீ ெிகரட்டனுக்குப் லெரவரயர!--ஐம்ெது ெவுனிற்கரக நரன் உன்கன கிழக்கு ெர்னுக்குக்கூட
அனுப்ெமரட்லடன். நரன் உன்கன நம்ெ மரட்லடன். நரன் இனி கவனமரக இருக்கக் கற்றுக் பகரண்டு
விட்லடன், நீலய பதரிந்து பகரள்வரய். இனி ஒரு இரரணுவ அதிகரரிகூட என் வீட்டில் நுகழய
முடியரது. ஏன், நமது ஊர் வழியரகக்கூடச் பசல் முடியரது. நடனத்திற்குச் பசல்வதற்கும் இனி உனக்கு
அனுமதி கிகடயரது. உன் சலகரதரிகளுடன் மட்டுலம நீ பசல்
ரம். ஒரு நரகளக்கு ஒரு ெத்து
நிமிடமரவது விலவகமரக நடந்து பகரள்ளும்வகர நீ பவளிலய பசல் க் கூடரது.”
42. The greater protest to his wife is to speak mockingly to his children.
தனது குழந்ணதகளிடம் ஜகலியரகப் ஜெசுவஜத மணனவிக்குப் பெரிய எதிர்ப்ணெ பதரிவிப்ெதரக உள்ளது.
Kitty, who took all these threats in a serious light, began to cry.
"Well, well," said he, "do not make yourself unhappy. If you are a good girl for the next ten years, I will take
you to a review at the end of them."
இகவபயல் ரவற்கறயும் நிேம் என்று நம்ெி கிட்டி அழத் பதரடங்கினரள்.
“சரி, சரி, அழரலத. ெத்து வருடங்களுக்கு நீ நல் பெண்ணரக நடந்து பகரண்டரல், ெிறகு என்ன
தீர்மரனிக்க ரம் என்று ெரர்க்கிலறன்” என்றரர்.
43. He is severe on Kitty. This is the first time he was severe. She cries.
கிட்டியிடம் முதன் முணறயரக அவர் கடுணமயரக நடந்துபகரள்கிறரர். அவள் அழத் பதரடங்குகிறரள்.
---------------------
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Chapter 7: A Letter from Mr. Gardiner
Two days later, Mr. Gardiner writes that he has found Lydia and Wickham, and that Wickham has agreed to
marry Lydia if some minor financial settlements are made. Mrs. Bennet is overjoyed, her daughters are relieved.
Mr. Bennet, however, guesses that Mr. Gardiner is concealing the fact that he has paid a huge sum to Wickham
to bring this about.
இைண்டு நரட்களுக்குப் ெின்னர், லிடியரணவயும் விக்கரணமயும் கண்டுெிடித்து விட்டதரக
திரு கரர்டினரிடமிருந்து கடிதம் வருகிறது. சில சிறிய ெை விஷயங்கள் தீர்மரனிக்கப்ெட்டவுடன்
விக்கரம் லிடியரணவத் திருமைம் பசய்துபகரள்ளச் சம்மதிருப்ெதரகவும் எழுதியிருந்தரர். திருமதி
பென்னட் சந்ஜதரஷமணடந்தரள், பெண்களுக்கு நிம்மதி ஏற்ெட்டது. இவ்விஷயத்திணன முடிக்க திரு
கரர்டினர் ஒரு பெரிய பதரணகணய அவனுக்கு வழங்கி தங்களிடம் மணறக்கிறரர் என திரு பென்னட்
யூகிக்கிறரர்.

1.

2.

Two days after Mr. Bennet's return, as Jane and Elizabeth were walking together in the shrubbery behind the
house, they saw the housekeeper coming towards them, and, concluding that she came to call them to their
mother, went forward to meet her; but, instead of the expected summons, when they approached her, she said to
Miss Bennet, "I beg your pardon, madam, for interrupting you, but I was in hopes you might have got some
good news from town, so I took the liberty of coming to ask."
திரு. பென்னட் வீடு திரும்ெி இரண்டு நரட்களரன ெிறகு, லேனும் எலிசபெத்தும் வீட்டிற்குப்
ெின்னரலுள்ள லதரட்டத்தில் நடந்து பகரண்டிருந்த பெரழுது, வீட்கடப் ெரரமரிக்கும் பெண்மணி
தங்ககள லநரக்கி வருவகதக் கண்டனர். தங்களது தரயரர் அகழப்ெதரகக் கூறுவரள் என
எதிர்ெரர்த்தனர். ஆனரல் அவள் அவர்களிடம் வந்து, "உங்ககளத் பதரந்தரவு பசய்வதற்கு
மன்னிக்கவும். உங்களுக்கு ஊரிலிருந்து ஏதரவது நல் பசய்தி வந்திருக்கும் என நிகனத்லதன்.
அதனரல் உங்களிடம் அகதப்ெற்றி விசரரிக்க உரிகம எடுத்துக்பகரண்டு வந்துள்லளன்" என்றரள்.
Hill in wanting to tell the sisters that news has come acts as if she is intruding.
பசய்தி வந்துவிட்டதரக சஜகரதரிகளிடம் பசரல்ல விரும்பும் ஹில் அதில் தணலயிடுவதுஜெரல்
பசயல்ெடுகிறரள்.
It is the culture of the gentleman who behaves as if he is asking for a favour when he is giving it.
ஒருவருக்கு ஒன்றிணனக் பகரடுக்கும்பெரழுது அணதப் பெறுவதுஜெரல் நடந்துபகரள்வது ஒரு
கனவரனின் ெண்ெரகும்.

"What do you mean, Hill? We have heard nothing from town."
"Dear madam," cried Mrs. Hill, in great astonishment, "don't you know there is an express come for master from
Mr. Gardiner? He has been here this half-hour, and master has had a letter."
“நீ என்ன பசரல்கிறரய், ஹில்? எங்களுக்கு ஒரு பசய்தியும் கிகடக்கவில்க லய.‘
“எனதருகம லமடம்," என்று திககத்தவரறு லகட்ட திருமதி. ஹில், “திரு. கரர்டினரிடமிருந்து
எேமரனருக்கு ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது என்ெது உங்களுக்குத் பதரியரதர? கடிதம் எடுத்து வந்தவர் ஒரு
அகரமணி லநரம் முன் இங்கிருந்தரர். எேமரனருக்கு ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது.”
3. The extraordinary politeness expresses the nature of the news of the letter.
அசரதரைை ெைிவு கடிதத்தில் உள்ள பசய்தியின் இயல்ணெ பவளிப்ெடுத்துகிறது.
4. Darcy’s “honour me reading this letter” in a haughty gesture, the letter written in a spirit of bitterness.
“இக்கடிதத்ணதப் ெடித்து என்ணன பகௌைவப்ெடுத்த ஜவண்டும்” என்று கர்வத்துடனும், ஒரு கசப்ெரன
உைர்வுடன் டரர்சியினரல் அக்கடிதம் எழுதப்ெட்டிருந்தது.
5. For half an hour, Mr. Bennet never thought to tell his daughters. To him it is news only for him. He is not
emotionally related to them in that sense.
ஒரு அணை மைி ஜநைத்திற்கு பசய்திணய தனது பெண்களுக்குத் பதரிவிக்க ஜவண்டுபமன்று
திரு பென்னட்டிற்குத் ஜதரன்றஜவ இல்ணல. அவணைப் பெரறுத்தவணை அது அவருக்கு மட்டுஜம உரிய
பசய்தியரக இருந்தது. அந்த விதத்தில் அவர் அவர்களுடன் உைர்ச்சிபூர்வமரக பதரடர்பு
பகரண்டிருக்கவில்ணல.
Away ran the girls, too eager to get in to have time for speech. They ran through the vestibule into the breakfastroom; from thence to the library -- their father was in neither; and they were on the point of seeking him upstairs
with their mother, when they were met by the butler, who said –
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லெச்சில் லநரத்கத வீணரக்கரமல் மிகுந்த ஆவலுடன் இரு பெண்களும் ஓடினர். ெரகத வழியரக
சிற்றுண்டி அகறக்கு ஓடி அங்கிருந்து நூ கத்திற்குச் பசன்றனர்;--அங்கு அவர்களது தந்கத இல்க
என்ெதரல் தரயரருடன் மரடியில் இருப்ெரர் என நிகனத்து மரடிக்குச் பசல்லும்பெரழுது வழியில்
சகமயல்கரரகரச் சந்தித்தனர், அவர் கூறியதுNo letter came from him while he was in London. The expected letter comes when he has returned home.
அவர் லண்டனில் இருந்தபெரழுது அங்கிருந்து கடிதம் எதுவும் வைவில்ணல. அவர் வீடு திரும்ெியவுடன்
எதிர்ெரர்த்த கடிதம் வருகிறது.
They don’t find him in the library as he has delayed telling them.
பசய்திணயத் பதரிவிக்க அவர் தரமதப்ெடுத்தியதரல் அவணைத் ஜதடி நூலகத்திற்குச் பசன்ற அவர்களரல்
அவணை அங்கு கரை முடியவில்ணல.
News of letter came from the housekeeper, news of father from the butler.
கடிதம் வந்த பசய்தி வீட்டின் கரப்ெரளரிடமிருந்து கிணடத்தது, தந்ணதணயப் ெற்றிய பசய்தி
சணமயல்கரைர் மூலம் கிணடத்தது.
The kitchen is fully interested in the news.
சணமயலணறயில் இருந்தவர்கள் பசய்திணயத் பதரிந்துபகரள்வதில் முழு ஆர்வத்துடன் இருந்தனர்.

"If you are looking for my master, ma'am, he is walking towards the little copse."
Upon this information they instantly passed through the hall once more, and ran across the lawn after their
father, who was deliberately pursuing his way towards a small wood on one side of the paddock.
"நீங்கள் எனது எேமரனகரத் லதடுகிறீர்கள் என்றரல் அம்மர, அவர் அந்தப் புதகர லநரக்கி நடந்து
பசன்று பகரண்டிருக்கிறரர்".
இகதக் லகட்டவுடன் உடலன அவர்கள் அவ்வகறகய மீண்டும் கடந்து புல்பவளிகயயும் தரண்டி
தந்கதகய லநரக்கி ஓடினர். புல்பவளியின் ஒரு ெக்கத்தில் அகமந்திருந்த சிறிய கரட்கட லநரக்கி
லவண்டுபமன்லற அவர் நடந்து பசன்று பகரண்டிருந்தரர்.
10. He goes to the copse with the letter. Compare Elizabeth taking her aunt’s letter to the copse. Why? Is it news
unfit for the library?
அவர் கடிதத்துடன் சிறிய கரடுஜெரன்ற இடத்திற்குச் பசல்கிறரர். எலிசபெத் அவளுணடய அத்ணதயின்
கடிதத்ணத எடுத்துக் பகரண்டு கரட்டிற்குப் ஜெரவணத அதனுடன் ஒப்ெிட்டுப் ெரர்க்கலரம். ஏன்?
நூலகத்திற்கு எடுத்துச் பசல்ல கடிதம் தகுதியற்றதர?
Jane, who was not so light nor so much in the habit of running as Elizabeth, soon lagged behind, while her sister,
panting for breath, came up with him, and eagerly cried out –
எலிசபெத்கதப்லெரல் எளிதரகவும், ஓடியும் ெழக்கமில் ரத லேன் பமதுவரக ெின்னரல் வந்து
பகரண்டிருந்தரள், அதற்குள் அவளது சலகரதரி மூச்சு வரங்க தகப்ெனரரிடம் வந்து ஆவலுடன்,
11. Elizabeth reaches first. She is the real centre. It is her charm of falsehood that made Lydia run.
எலிசபெத் முதலில் பசன்றணடகிறரள். அவள்தரன் உண்ணமயரன ணமயமரவரள். அவளுணடய
பெரய்ணமயின் வசீகைம்தரன் லிடியரணவ ஓடிப்ஜெரக ணவத்தது.
12. News of Lydia arrives.
லிடியரணவப் ெற்றிய பசய்தி வருகிறது.
"Oh, papa, what news -- what news? Have you heard from my uncle?"
"Yes, I have had a letter from him by express."
“ஓ, அப்ெர, என்ன பசய்தி? என்ன பசய்தி? மரமர என்ன எழுதியிருக்கிறரர்?” என்று லகட்டரள்.
“ஆம் அவரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது.”
13. Mr. Bennet says simply a letter came without giving the news.
பசய்திணயப் ெற்றி திரு பென்னட் எதுவும் பதரிவிப்ெதில்ணல, ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது என்று மட்டுஜம
கூறுகிறரர்.
"Well, and what news does it bring -- good or bad?"
"What is there of good to be expected?" Said he, taking the letter from his pocket. "But perhaps you would like
to read it."
“சரி, என்ன தகவல் எழுதியிருக்கிறரர்? நல் பசய்தியர, பகட்ட பசய்தியர?”
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“என்ன நல் பசய்தி எதிர்ெரர்க்க முடியும்?” என்று கூறிய அவர், தன்னுகடய சட்கடப் கெயிலிருந்து
கடிதத்கத எடுத்தவரறு “ஒருலவகள நீங்கள் ெடிக்க லவண்டும் என்று ஆகசப்ெடுவீர்கள்” என்றரர்.
Finding Lydia is no good news for him. Mr. Gardiner’s paying is such bad news that it overlooks the recovery
of Lydia. She is not as important as his honour.
லிடியரணவக் கண்டுெிடித்தது அவருக்கு ஒரு நல்ல பசய்தியரக இல்ணல. லிடியரணவக் கண்டுெிடித்தணதக்
கரட்டிலும் திரு கரர்டினர் ெைம் பகரடுத்ததுதரன் அவருக்கு ஜமரசமரன பசய்தியரக இருந்தது.
அவருணடய பகௌைவத்ணதக் கரட்டிலும் லிடியர முக்கியமரகப் ெடவில்ணல.
It is not good news for him that Lydia is found and is to be married.
லிடியர கண்டுெிடிக்கப்ெட்டு விட்டரள், அவளுக்குத் திருமைம் நடக்கப் ஜெரகிறது என்ெது அவருக்கு
நல்ல பசய்தியரகப் ெடவில்ணல.
He wants them to read it, but is lazy enough to call them. Indolence.
அணத அவர்கள் ெடிப்ெணத அவர் விரும்ெினரர், ஆனரல் அவர்கணள அணழக்க அவருக்குச் ஜசரம்ெலரக
இருந்தது. ஜசரம்ஜெறித்தனம்.
Elizabeth impatiently caught it from his hand. Jane now came up.
எலிசபெத் பெரறுணமயின்றி அவைது ணகயிலிருந்து கடிதத்ணதப் ெறித்தரள். ஜேன் இப்பெரழுது அங்கு
வந்து ஜசர்ந்தரள்.
He wishes to share the news when circumstances either compel him or enable him to do so. He takes no
initiative. He is stuck in his laziness.
சந்தர்ப்ெம் எழும்பெரழுஜதர அல்லது வற்புறுத்தும்பெரழுஜதர பசய்திணயப் ெகிைலரம் என அவர்
விருப்ெப்ெட்டரர். அவர் தன்முணனப்பு எடுப்ெதில்ணல. அவர் தனது ஜசரம்ெலில் ஆழ்ந்திருந்தரர்.
"Read it aloud," said their father, "for I hardly know myself what it is about."
Gracechurch Street, Monday, August 2.
"MY DEAR BROTHER, -- At last I am able to send you some tidings of my niece, and such as, upon the whole,
I hope will give you satisfaction. Soon after you left me on Saturday, I was fortunate enough to find out in what
part of London they were. The particulars I reserve till we meet: it is enough to know they are discovered. I have
seen them both -- "
“உரக்கப்ெடி, அதிப ன்ன எழுதியிருக்கிறது என எனக்லக புரியவில்க ” என்றரர்.
கிலரஸ்சர்ச் பதரு -- திங்கள், ஆகஸ்ட் 2.
எனதருகம சலகரதரலன,
“ஒரு வழியரக உங்களுக்கு எனது மருமககளப்ெற்றி ஏலதனும் தகவல் பகரடுக்க முடிகிறது.
பமரத்தத்தில் உங்களுக்குத் திருப்தியளிக்கும் என நம்புகிலறன். நீங்கள் சனிக்கிழகமயன்று கிளம்ெிச்
பசன்ற உடலனலய அதிர்ஷ்டவசமரக அவர்கள் ண்டனில் எந்தப் ெகுதியில் இருக்கிறரர்கள் எனக்
கண்டுெிடிக்க முடிந்தது. விவரங்கள் லநரில் வந்து பசரல்கிலறன். அவர்ககளக் கண்டுெிடித்தரயிற்று,
நரன் அவர்கள் இருவகரயும் சந்தித்லதன் என்ெதுவகர பதரிந்தரல் லெரதும்----.”
The first sentence in the letter must be “Lydia is found and is to be married”. Gardiner is formality-bound, not
actuated by the news of her recovery. Mrs. Bennet’s reaction “My dear dear Lydia. This is delightful indeed”.
“லிடியரணவக் கண்டுெிடித்தரகி விட்டது, அவளுக்குத் திருமைம் நடக்கப்ஜெரகிறது” என்ெதுதரன்
கடிதத்தில் முதல் வரியரக இருக்க ஜவண்டும். கரர்டினர் சம்ெிைதரயத்திற்குக் கட்டுப்ெட்டவர், அவள்
கண்டிெிடிக்கப்ெட்ட பசய்திணயக் ஜகட்டு ெைெைப்ெணடயவில்ணல. “எனதருணம லிடியர, இது மிகவும்
மகிழ்ச்சியளிக்கிறது” என்ெது திருமதி பென்னட்டின் பவளிப்ெரடரக இருந்தது.
As long as Mr. Bennet is in London, Lydia will not be found, as he is the one who sent her to the elopement.
திரு பென்னட் லண்டனில் இருக்கும்வணை லிடியரணவக் கண்டு ெிடிக்க முடியரது, ஏபனனில் அவள்
ஓடிப்ஜெரவதற்கு அவரும் ஒரு கரைைமரக இருக்கிறரர்.
Mr. Gardiner cannot find her as his approach is rational. Life is subtle.
திரு கரர்டினைது அணுகுமுணற விஜவகத்துடன் இருப்ெதினரல் அவைரல் கண்டு ெிடிக்க முடியரது. வரழ்வு
சூட்சுமமரனது.
Mr. Gardiner is not reporting his experience of finding Lydia. He is writing the version he has agreed upon with
Darcy. So it is natural it is not lively.
லிடியரணவக் கண்டுெிடித்த அனுெவத்ணதப் ெற்றி திரு கரர்டினர் எழுதவில்ணல. டரர்சியின்
அறிவுணறயின்ெடி அக்கடிதம் எழுதப்ெட்டிருந்ததரல் அது சுவரைசியம் இல்லரமல் இருப்ெது இயல்ெரன
ஒன்றரக இருந்தது.
He reserves the particulars as they are artificial.
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விவைங்கள் பசயற்ணகயரக இருப்ெதினரல் அவற்ணற அவர் பவளிப்ெடுத்துவதில்ணல.
"Then it is as I always hoped," cried Jane; "they are married!"
‘நரன் நிகனத்தது லெர லவ, அவர்களுக்குத் திருமணமரகி விட்டது‘ என்றரள் லேன்.
23. Jane’s first thought is her marriage.
லிடியரவின் திருமைஜம ஜேனுணடய முதல் எண்ைமரக இருந்தது.
Elizabeth read on -"I have seen them both. They are not married, nor can I find there was any intention of being so; but if you are
willing to perform the engagements which I have ventured to make on your side, I hope it will not be long
before they are. All that is required of you is, to assure to your daughter, by settlement, her equal share of the
five thousand pounds secured among your children after the decease of yourself and my sister; and, moreover, to
enter into an engagement of allowing her, during your life, one hundred pounds per annum. These are conditions
which, considering everything, I had no hesitation in complying with, as far as I thought myself privileged, for
you. I shall send this by express, that no time may be lost in bringing me your answer. You will easily
comprehend, from these particulars, that Mr. Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally
believed to be. The world has been deceived in that respect; and I am happy to say there will be some little
money, even when all his debts are discharged, to settle on my niece, in addition to her own fortune. If, as I
conclude will be the case, you send me full powers to act in your name throughout the whole of this business, I
will immediately give directions to Haggerston for preparing a proper settlement. There will not be the smallest
occasion for your coming to town again; therefore stay quietly at Longbourn, and depend on my diligence and
care. Send back your answer as soon as you can, and be careful to write explicitly. We have judged it best that
my niece should be married from this house, of which I hope you will approve. She comes to us to-day. I shall
write again as soon as anything more is determined on. -- Your's, etc. EDW. GARDINER."
எலிசபெத் லமலும் ெடிக்க ரனரள்; “நரன் இருவகரயும் சந்தித்லதன். அவர்களுக்குத் திருமணம்
ஆகவில்க , திருமணம் பசய்துபகரள்ள லவண்டும் என்ற எண்ணமும் இல்க எனத் பதரிகிறது;
அவர்களுக்கு நரன் என்னபவல் ரம் பசய்லவன் என உங்கள் சரர்ெில் ஒத்துக் பகரண்லடலனர, அகத
நீங்கள் பசயல்ெடுத்தினரல், விகரவில் அவர்களுக்குத் திருமணம் நடக்கும். உங்கள் ெக்கத்திலிருந்து
பசய்ய லவண்டியது, உங்கள் இருவருகடய கர த்திற்குப் ெிறகு உங்களுணடய ஐயரயிரம் ெவுனில்
அவளது ெங்ககக் பகரடுத்து விடுலவன் என உறுதியளிப்ெதுதரன். லமலும் நீங்கள் உயிருடன்
இருக்கும்பெரழுது வருடத்திற்கு நூறு ெவுன் தருவதரக ஒரு ஒப்ெந்தம் பசய்துபகரள்ள லவண்டும்.
எல் ரவற்கறயும் கருத்தில் எடுத்துக்பகரண்டு, இந்த நிெந்தகனககள ஒத்துக்பகரள்வதில் எனக்கு
எந்தவித தயக்கமும் இருக்கவில்க , நரன் உங்களிடம் இந்த உரிகமகய எடுத்துக் பகரண்லடன்.
உங்களிடமிருந்து ெதில் வருவகதத் தரமதப்ெடுத்த லவண்டரம் என்ெதற்கரக இக்கடிதத்கத தந்தி மூ ம்
அனுப்புகிலறன். இந்த விவரங்களிலிருந்து திரு விக்கரமின் நிக கம பெரதுவரக எல்ல ரரும்
நிகனத்ததுலெரல் அவ்வளவு லமரசமில்க என நீங்கள் புரிந்துபகரள்ள ரம். இந்த விஷயத்தில்
எல்ல ரரும் ஏமரற்றப்ெட்டிருக்கிறரர்கள். எல் ரக் கடன்ககளயும் அகடத்த ெிறகும் எனது
மருமகளுடன் குடும்ெம் நடத்த அவளுகடயகதத் தவிர அவனிடம் சிறிதளவு ெணம் இருக்கும் என்று
பதரிவிப்ெதில் சந்லதரஷம் அகடகிலறன். உங்களுக்கு இதற்குச் சம்மதம் எனில், உங்கள் சரர்ெரக நரன்
பசயல்ெட எனக்கு அனுமதி அளிக்க லவண்டுகிலறன். நரன் உடனடியரக, இந்தக் கணக்ககச் சரியரன
முகறயில் நிகறலவற்ற ஹபகர்ஸ்டன்னிற்குக் கட்டகளயிடுலவன். நீங்கள் இங்கு வரலவண்டிய
அவசியலம இருக்கரது. அகமதியரக ரங்ெர்னில் இருக்க ரம். என்னுகடய சிரத்கதயிலும்,
அக்ககறயிலும் நம்ெிக்கக கவயுங்கள். உடனடியரக ெதில் எழுதவும், பதளிவரக எழுதுவதில் கவனமரக
இருக்கவும். இந்த இல் த்திலிருந்து அவளுக்குத் திருமணம் ஆவது நல் து என நரங்கள்
முடிபவடுத்திருக்கிலறரம், நீங்களும் இதற்கு ஒத்துக் பகரள்வீர்கள் என நம்புகிலறரம். அவள் இன்று
இங்கு வருகிறரள். லமலும் ஏலதனும் பசய்தி இருந்தரல் நரன் மீண்டும் எழுதுகிலறன்."
இப்ெடிக்கு,
‘எட்வர்ட் கரர்டினர்.
24. His description of the arrangements lacks the tone of conviction.
ஏற்ெரடுகள் குறித்த அவைது விளக்கத்தில் நம்ெிக்ணகயின் பதரனி பதன்ெடவில்ணல.
25. It is plain to Mr. Bennet that Mr. Gardiner paid.
திரு கரர்டினர் ெைம் தந்துள்ளரர் என்ெது திரு பென்னட்டிற்குத் பதளிவரகப் புரிந்தது.
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26. Not once did it strike anyone that it was not Gardiner who paid, as it was the unseen hand of Grace that
was in action.
ெைம் பகரடுத்தது கரர்டினர் இல்ணல, கண்ணுக்குத் பதரியரத அருள் என்ெது எவருக்கும்
ஜதரன்றவில்ணல.
27. ‘There will not be the smallest occasion for your coming’ is a phrase that generates suspicion.
‘நீங்கள் இங்கு வை ஜவண்டிய அவசியஜம இருக்கரது’ என்ெது சந்ஜதகத்ணத எழுப்பும் பசரற்பறரடர்
ஆகும்.
28. ‘Stay quietly at Longbourn’. Mr. Gardiner feels the relief from the oppression.
‘லரங்ெர்னில் அணமதியரக இருக்கவும்’. திரு கரர்டினர் பெரும் அழுத்தத்திலிருந்து நிம்மதிணய
உைர்கிறரர்.
29. ‘Depend on my diligence and care’. He can take this responsibility, not find Lydia.
‘என்னுணடய சிைத்ணதயிலும், அக்கணறயிலும் நம்ெிக்ணக ணவக்கவும்’. அவைரல் இந்தப் பெரறுப்ணெ
ஜமற்பகரள்ள முடியும், லிடியரணவக் கண்டு ெிடிக்க முடியரது.
30. ‘Write explicitly’. Polite forms spoil business.
“பதளிவரக எழுதவும்’. கண்ைியமரன வடிவம் விஷயத்ணதக் பகடுக்கிறது.
31. ‘We have judged best’. This is about Darcy paying. Says about marrying from his house.
‘நரம் மிகச் சரியரகக் கைித்துள்ஜளரம்’. இது டரர்சி ெைம் பகரடுத்தது ெற்றியது. அவைது வீட்டில்
திருமைம் பசய்வது ெற்றிக் கூறுகிறரர்.
32. ‘I hope you will approve’. Gardiner is sorry he is not paying but approves of Darcy’s paying. Mrs. Gardiner’s
sorrow about borrowed feathers going against the grain is true. She is noble, he is good. Therefore her good
will has power.
‘நீங்கள் ஒப்புக் பகரள்வீர்கள் என நிணனக்கிஜறன்’. தரன் ெைம் பகரடுக்கவில்ணல என்ெதற்கரக
திரு கரர்டினர் வருந்துகிறரர், ஆனரல் டரர்சி பகரடுத்தணத ஏற்றுக் பகரள்கிறரர். தரன் பசய்யரத
உதவிக்கு தனக்கு ெரரரட்டு கிகடப்ெகத நிகனத்து திருமதி கரர்டினர் வருந்துகிறரள். அவள்
ஜமன்ணமயரனவள், அவர் நல்லவர். ஆதலரல் அவளுணடய நல்பலண்ைத்திற்குச் சக்தி உள்ளது.
33. ‘As soon as anything more is determined’ indicates that the decision is not entirely his.
"Is it possible?" Cried Elizabeth, when she had finished. "Can it be possible that he will marry her?"
‘ஜமலும் ஏஜதனும் பசய்தி இருந்தரல் கூறுகிஜறன்’ என்ெது முடிவு முற்றிலும் அவருணடயது அல்ல
என்ெணதக் குறிக்கிறது.
“இது முடியுமர, அவன் அவணளத் திருமைம் பசய்துபகரள்வரன் என்ெது சரத்தியமரகுமர?” என
கடிதத்ணத முடித்தவுடன் எலிசபெத் ஜகட்கிறரள்.
34. While Jane wishes for the marriage, Elizabeth is incredulous that Wickham would marry.
ஜேன் திருமைம் நணடபெற ஜவண்டும் என விரும்பும்பெரழுது, விக்கரம் திருமைம் பசய்துபகரள்வரனர
என எலிசபெத் சந்ஜதகப்ெடுகிறரள்.
35. Gardiner arranges for her wedding.
அவளுணடய திருமைத்ணதக் கரர்டினர் ஏற்ெரடு பசய்கிறரர்.
"Wickham is not so undeserving, then, as we have thought him," said her sister. "My dear father, I congratulate
you."
“நரம் நிணனத்திருந்ததுஜெரல் விக்கரம் அவ்வளவு ஜமரசமரனவன் இல்ணல” என்ற ஜேன், “எனதருணம
அப்ெர, உங்களுக்கு எனது வரழ்த்துக்கள்” என்றரள்.
36. Jane goes back to her own personality centre.
ஜேன் தன்னுணடய ஆளுணமயின் ணமயத்ணத ஜநரக்கிச் பசல்கிறரள்.
"And have you answered the letter?" Said Elizabeth.
"No; but it must be done soon."
எலிசபெத், “இதற்கு ெதில் எழுதிவிட்டீர்களர?” என்று லகட்டரள்.
“இல்க , ஆனரல் சீக்கிரம் எழுத லவண்டும்.”
37. Elizabeth is thinking of work.
எலிசபெத் ஜவணலணயப் ெற்றி ஜயரசிக்கிறரள்.
Most earnestly did she then intreat him to lose no more time before he wrote.
ஜநைத்ணத வீைரக்கரமல் உடனடியரகக் கடிதம் எழுதும்ெடி அவரிடம் பகஞ்சுகிறரள்.
38. To him it is a work.
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அவருக்கு அது ஒரு ஜவணல.
"Oh! My dear father," she cried, "come back and write immediately. Consider how important every moment is
in such a case."
“ஓ! எனதருகம அப்ெர, சீக்கிரம் வரருங்கள், உடலன கடிதம் எழுதுங்கள். ஒவ்பவரரு வினரடியும்
எவ்வளவு முக்கியம் என்ெணத நிணனத்துப் ெரருங்கள்” என்றரள்.
39. Losing no time in such a work is not impatience, it is significant.
இதுஜெரன்ற ஜவணலயில் ஜநைத்ணத வீைடிக்கரமல் இருப்ெது பெரறுணமயின்ணம என்ெதல்ல, இது
குறிப்ெிடத்தக்க ஒன்று.
40. Every moment matters.
ஒவ்பவரரு கைமும் முக்கியமரனது.
41. She has the subtle sense of its significance.
அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அவளுக்கு சூட்சும உைர்வு உள்ளது.
"Let me write for you," said Jane, "if you dislike the trouble yourself."
“உங்களுக்கு எழுத கஷ்டமரக இருந்தரல், உங்களுக்கரக நரன் எழுதுகிஜறன்” என்றரள் ஜேன்.
42. She can relieve him of physical effort.
அவளரல் அவருக்கு சற்று ஓய்விணன அளிக்க முடியும்.
43. Elizabeth handles the wider significance.
ஜமலும் அகண்ட முக்கியத்துவத்ணத எலிசபெத் ணகயரளுகிறரள்.
"I dislike it very much," he replied; "but it must be done."
And so saying, he turned back with them, and walked towards the house.
"And may I ask -- " said Elizabeth; "but the terms, I suppose, must be complied with."
“எனக்கு இது அறலவ ெிடிக்கவில்க , ஆனரலும் நரன் எழுதியரக லவண்டும்,” என்று கூறியவரறு
அவர்களுடன் அவரும் வீடு லநரக்கி நடக்க ரனரர்.
“நரன் உங்களிடம் லகட்க ரமர?” என்ற எலிசபெத், “ஆனரல் அந்த நிெந்தகனகளுக்கு நரம் ஒத்துக்
பகரண்டுதரன் ஆக லவண்டும்” என்றரள்.
44. Elizabeth’s inexperience misses the money involved.
எலிசபெத்தின் அனுெவமின்ணம அதில் ெைம் சம்ெந்தப்ெட்டிருப்ெணதத் தவற விடுகிறது.
"Complied with! I am only ashamed of his asking so little."
“ஒத்துக் பகரள்ள லவண்டுமர! அவர் இவ்வளவு குகறவரகலவ லகட்டிருக்கிறரர் என்ெதற்கரக நரன்
பவட்கப்ெடுகிலறன்”.
45. Age tells him on the face of it.
அவைது வயது அதணனப் ெற்றி ஜநரிணடயரகக் கூறுகிறது.
"And they must marry! Yet he is such a man!"
"Yes, yes, they must marry. There is nothing else to be done. But there are two things that I want very much to
know: one is, how much money your uncle has laid down, to bring it about; and the other, how I am ever to pay
him."
“அவர்கள் திருமணம் பசய்துபகரள்ள லவண்டும்! ஆனரலும் அவன் அப்ெடிப்ெட்ட மனிதன்!”
“ஆமரம், அவர்கள் திருமணம் பசய்துபகரள்ள லவண்டும். லவறு எதுவும் பசய்ய முடியரது. ஆனரல்
இரண்டு விஷயங்கள் எனக்குத் பதரிய லவண்டும்--ஒன்று, இது நடப்ெதற்கு உனது மரமர எவ்வளவு
ெணம் பச வழித்திருக்கிறரர்; இரண்டரவதரக, நரன் இகத எப்ெடித் திருப்ெித் தரப் லெரகிலறன்.”
46. Total sense of responsibility.
முழுணமயரன பெரறுப்புைர்வு.
47. Bennet does not believe the letter.
கடிதத்ணத திரு பென்னட் நம்புவதில்ணல.
"Money! My uncle!" Cried Jane; "what do you mean, sir?"
“ெைமர! எங்களது மரமரவர! என்னப்ெர பசரல்கிறீர்கள்? என்றரள் ஜேன்.
48. Jane is unable to comprehend Money.
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ஜேனரல் ெைத்ணதப் ெற்றிப் புரிந்துபகரள்ள முடியவில்ணல.
49. His explanation makes the terms obviously ridiculous.
அவைது விளக்கம் அணத பவளிப்ெணடயரகக் ஜகலிக்குரியதரக ஆக்குகிறது.
"I mean, that no man in his senses would marry Lydia on so slight a temptation as one hundred a year during my
life, and fifty after I am gone."
"That is very true," said Elizabeth; "though it had not occurred to me before. His debts to be discharged, and
something still to remain! Oh! It must be my uncle's doings! Generous, good man, I am afraid he has distressed
himself. A small sum could not do all this."
“நரன் உயிருடன் இருக்கும் பெரழுது நூறு ெவுனுக்கரகவும், எனக்குப் ெிறகு கிகடக்கப் லெரகும் ஐம்ெது
ெவுனுக்கரகவும் ஆகசப்ெட்டு எந்த அறிவுள்ள மனிதனும் லிடியரகவத் திருமணம் பசய்து பகரள்ள
மரட்டரன்.”
“ஆம் இது உண்கமதரன் என்ற எலிசபெத், இது எனக்கு முன்லெ லதரன்றவில்க . அவனுகடய
கடன்ககள அகடத்த ெின்பும் அவனிடம் சிறிது மீதியும் இருக்கிறது எனில்! ஓ! இது எங்களுகடய
மரமரவின் லவக யரகத்தரன் இருக்கும்! அவருக்குத் தரரரள மனம், தன்கனலய வருத்திக்
பகரண்டிருக்கிறரர். ஒரு சிறிய பதரகக இகவபயல் ரவற்றிற்கும் லெரதரது.”
50. Intelligence cannot supply the deficiency of inexperience.
அனுெவமின்ணமயின் குணறெரட்ணட புத்திசரலித்தனம் ஈடு பசய்ய முடியரது.
51. It did not strike Elizabeth till then that Money was paid.
ெைம் அளிக்கப்ெட்டணத திரு பென்பனட் குறிப்ெிடும் வணையில் எலிசபெத்திற்கு அணதப்ெற்றி எதுவும்
பதரிந்திருக்கவில்ணல.
52. Elizabeth learns of the enormity of the settlement.
ெைம் பகரடுத்து நிணலணமணயச் சரி பசய்ததன் அளவிணன எலிசபெத் அறிந்துபகரள்கிறரள்.

53.
54.

55.
56.
57.

"No," said her father; "Wickham's a fool if he takes her with a farthing less than ten thousand pounds. I should
be sorry to think so ill of him, in the very beginning of our relationship."
"Ten thousand pounds! Heaven forbid! How is half such a sum to be repaid?"
“ஆம், லெரதரது” என்ற அவளது தகப்ெனரர், “ெத்தரயிரம் ெவுனுக்குக் குகறவரக அவன் அவகள ஏற்றுக்
பகரள்கிறரன் எனில் விக்கரம் ஒரு முட்டரள். நம்முகடய உறவு ஆரம்ெிக்கும் தருவரயில லய
அவகனப்ெற்றி இந்த அளவிற்கு லமரசமரக நிகனப்ெதற்கு எனக்குக் கஷ்டமரக இருக்கிறது” என்றரர்.
“ெத்தரயிரம் ெவுனர! கடவுலள! இதில் ெரதிகயகூட நம்மரல் எப்ெடித் திருப்ெித் தர முடியும்?”
Elizabeth sees it cannot be paid back.
அணத திருப்ெித் தருவது கஷ்டம் என்ெணத எலிசபெத் உைர்கிறரள்.
Neither of them sensed there must be more than Gardiner behind the resolution.
இதற்குப் ெின்னைியில் கரர்டினணையும் தரண்டி யரஜைர இருப்ெணத அவர்கள் இருவருஜம
உைைவில்ணல.
First she did not think of money.
முதலில் அவள் ெைத்ணதப் ெற்றி நிணனக்கவில்ணல.
Next it was not £10,000 she thought of.
அடுத்து அவள் ெத்தரயிைம் ெவுணனப் ெற்றியும் நிணனக்கவில்ணல.
Finally it never occurred to either of them that it was too much for Gardiner even if he could afford it. No doubt
arose for
a. accepts the results;
b. insensitive to the giver;
c. the whole problem is new;
d. Darcy will soon become one of them.
கரர்டினைரல் ெைத்ணதக் பகரடுக்க முடியும் என்றரலும் அது அவருக்கு மிகவும் அதிகம் என்று அவர்கள்
இருவருக்கும் ஜதரன்றஜவ இல்ணல. கீழ்க்கண்ட விஷயங்களினரல் அவர்களுக்கு சந்ஜதகம் என்ெது
எழஜவ இல்ணல,
a.ெலன்கணள ஏற்றுக் பகரண்டனர்;
b.பகரடுப்ெவரின் உைர்வுகணள மதிக்கரதது;
c. முழு ெிைச்சிணனயும் புதியது;
d.டரர்சி விணைவில் அவர்களில் ஒருவனரவரன்.
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Mr. Bennet made no answer, and each of them, deep in thought, continued silent till they reached the house.
Their father then went to the library to write, and the girls walked into the breakfast-room.
திரு. பென்னட் இதற்குப் ெதில் அளிக்கவில்ணல. எல்ல ரரும் ஆழ்ந்த சிந்தகனலயரடு வீடு லெரய்ச்
லசரும்வகர பமௌனமரக இருந்தனர். அவர்களது தகப்ெனரர் கடிதம் எழுத நூ கத்திற்குச் பசன்றரர்,
பெண்கள் சிற்றுண்டி அகறக்குச் பசன்றனர்.
58. Now Elizabeth thinks of their wedding.
இப்பெரழுது எலிசபெத் அவர்களது திருமைத்ணதப் ெற்றி நிணனக்கிறரள்.
"And they are really to be married!" Cried Elizabeth, as soon as they were by themselves. "How strange this is!
And for this we are to be thankful. That they should marry, small as is their chance of happiness, and wretched
as is his character, we are forced to rejoice. Oh, Lydia!"
தனியரக விடப்ெட்டவுடன் எலிசபெத், “அவர்களுக்கு உண்கமயில லய திருமணம் நடக்கப் லெரகிறது”
என்றரள். “எவ்வளவு ஆச்சரியமரக இருக்கிறது! இதற்கு நரம் நன்றி பசரல் லவண்டும். அவனுகடய
நடத்கதயும் லமரசமரனது, அவர்கள் சந்லதரஷமரக இருக்கப் லெரகும் வரய்ப்பும் குகறவுதரன், ஆனரல்
நரம் சந்லதரஷப்ெட்டரக லவண்டும் என்ற கட்டரயத்தில் உள்லளரம்! ஓ, லிடியர!”
59. Jane goes back to her theme of justification.
ஜேன் தனது நியரயப்ெடுத்தலுக்கு திரும்ெச் பசல்கிறரள்.

60.
61.
62.
63.
64.

"I comfort myself with thinking," replied Jane, "that he certainly would not marry Lydia if he had not a real
regard for her. Though our kind uncle has done something towards clearing him, I cannot believe that ten
thousand pounds, or anything like it, has been advanced. He has children of his own, and may have more. How
could he spare half ten thousand pounds?"
“லிடியரவின்மீது நிேமரன அக்ககறயில் ரவிட்டரல் அவன் கண்டிப்ெரக அவகளத் திருமணம் பசய்து
பகரள்ள மரட்டரன் என்று நிகனத்து ஆறுத கடகிலறன்" என்ற லேன் "அவனது கடகன அகடக்க
நமது மரமர ஏலதர பசய்திருக்கிறரர் என்றரலும் அவர் ெத்தரயிைம் ெவுன் பகரடுத்திருப்ெரர் என்ெணத
என்னரல் நம்ெ முடியவில்க . அவருக்கும் குழந்கதகள் இருக்கின்றன, லமலும் குழந்கதகள்
ெிறக்க ரம், அவரரல் ெத்தரயிரம் ெவுனில் ெரதி அளவுகூட எப்ெடிக் பகரடுக்க முடியும்?" என்றரள்.
The magnitude of the calamity passes their comprehension.
ஜெைழிவின் அளவு அவர்களது புரிதணலத் தரண்டி உள்ளது.
First of all they cannot be traced.
முதலில் அவர்கணளக் கண்டுெிடிக்க முடியரது.
He cannot be made to marry.
அவணனத் திருமைம் பசய்துபகரள்ள ணவக்க முடியரது.
It demands great money which Bennet knows.
இதற்கு அதிக ெைம் ஜதணவப்ெடும் என்று திரு பென்னட்டிற்குத் பதரியும்.
It needs enormous social power which the Gardiners do not have – Bennet is oblivious of it.
இதற்கு மிகப் பெரிய அளவில் சமூக சக்தி ஜதணவப்ெடும், கரர்டினர் தம்ெதிகளுக்கு இது கிணடயரதுபென்னட்டிற்கு இணதப்ெற்றி எதுவும் பதரியரது.
"If we are ever able to learn what Wickham's debts have been," said Elizabeth, "and how much is settled on his
side on our sister, we shall exactly know what Mr. Gardiner has done for them, because Wickham has not
sixpence of his own. The kindness of my uncle and aunt can never be requited. Their taking her home, and
affording her their personal protection and countenance, is such a sacrifice to her advantage as years of gratitude
cannot enough acknowledge. By this time she is actually with them! If such goodness does not make her
miserable now, she will never deserve to be happy! What a meeting for her, when she first sees my aunt!"
“விக்கரமின் கடன்கள் எவ்வளவு என்றும், நமது சலகரதரிக்கரக அவன் எவ்வளவு பதரகக தைத்
தீர்மரனித்திருக்கிறரன் என்றும் நமக்குத் பதரிந்தரல் அவர்களுக்கரக திரு கரர்டினர் என்ன பசய்துள்ளரர்
என நமக்கு சரியரகப் புரியும். ஏபனனில் விக்கரமிடம் சிறிதளவு ெைமும் பசரந்தமரகக் கிகடயரது.
நமது மரமரவின் அன்புக்கும், அத்ணதயின் அன்புக்கும் நரம் என்ன ககம்மரறு பசய்யப் லெரகிலறரம்
எனத் பதரியவில்க . அவகளத் தங்களது வீட்டிற்கு அவர்கள் அகழத்துச் பசன்று, அவளுக்குப்
ெரதுகரப்பு பகரடுத்தது, அவளுக்கரக பசய்த மிகப் பெரிய தியரகம். இதற்குக் கர ம் முழுவதும் நன்றி
பசரன்னரலும் லெரதரது. இப்பெரழுது அவள் அவர்களுடன் இருக்கிறரள்! இப்லெர்ப்ெட்ட அன்பு
19

Commentary on Pride & Prejudice

65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.

Volume XII

அவகளச் சங்கடப்ெடுத்தரவிட்டரல் அவள் சந்லதரஷமரக இருக்க அருககதயற்றவள் ஆவரள்.
முதன்முத ரக அத்ணதணயச் சந்திக்கும்பெரழுது அது எப்ெடிப்ெட்ட சந்திப்ெரக இருந்திருக்கும்!”
என்றரள் எலிசபெத்.
Jane remains on her theme of justifying every one.
எல்ஜலரணையும் நியரயப்ெடுத்துெவளரகஜவ ஜேன் பதரடர்ந்து இருக்கிறரள்.
It requires social wisdom to see another hand behind it.
இதற்குப் ெின்னரல் ஜவபறரருவது உதவி இருக்கிறது என்ெணதப் ெரர்க்க சமூகரீதியரன அறிவு
ஜவண்டும்.
What resolved the issue is threat of imprisonment and sound bribery.
சிணறவரசம் மற்றும் லஞ்சத்தின் அச்சுறுத்தல் ெிைச்சிணனணயத் தீர்த்தது.
Lydia knows of nothing.
லிடியரவிற்கு எணதப் ெற்றியும் பதரியரது.
Mr. Bennet knows of money only.
திரு பென்னட்டிற்குப் ெைத்ணத ெற்றி மட்டுஜம பதரியும்.
The girls know of the marriage only.
பெண்களுக்கு திருமைத்ணதப்ெற்றி மட்டுஜம பதரியும்.
They all miss Darcy, the power of Darcy, as we miss Grace.
அருள் நமக்கு வழங்குவகத நரம் தவறரமல் பெற்றுக் பகரள்கிலறரம் ஆனரல் அகத வழங்கியது அருள்
என்ெகத நரம் உணர்வதில்க . அதுலெரல் டரர்சிதரன் உதவி பசய்தரன் என்ெணதயும், அருள்தரன்
டரர்சிணய உதவி பசய்ய ணவத்தது என்ெகதயும் அவர்களரல் உணர முடியவில்க .

"We must endeavour to forget all that has passed on either side," said Jane: "I hope and trust they will yet be
happy. His consenting to marry her is a proof, I will believe, that he is come to a right way of thinking. Their
mutual affection will steady them; and I flatter myself they will settle so quietly, and live in so rational a
manner, as may in time make their past imprudence forgotten."
“இரு ெக்கத்திலிருந்தும் நடந்த அத்தகன விஷயங்ககளயும் நரம் மறக்க முயற்சி பசய்லவரம். அவர்கள்
இருவரும் இனி சந்லதரஷமரக இருப்ெரர்கள் என நம்புலவரம். அவன் சரியரன முகறயில் நிகனக்க
ஆரம்ெித்திருக்கிறரன் என்ெதற்கு, அவன் அவகள மணக்கச் சம்மதித்திருப்ெலத ஒரு சரட்சிதரன்.
ெரஸ்ெரம் உள்ள அன்பு அவர்ககளச் சமநிக ப்ெடுத்தும். அவர்கள் அகமதியரக வரழ்க்கககயத்
பதரடங்குவரர்கள், விலவகமரன வரழ்க்கககய நடத்துவரர்கள். அதனரல் சிறிது கர த்திற்குப் ெிறகு
கடந்த கர தவறுகள் எல் ரம் மறக்கப்ெட்டிருக்கும் என்று நரலன எனக்குச் பசரல்லிக் பகரண்டு
சந்லதரஷமகடகிலறன்” என்றரள் லேன்.
72. Jane hopes the world would forget Lydia’s infamy which even Mr. Bennet later thinks. The world never forgets
an act like that unless it is overcome by money.
லிடியரவின் அவமரனச் பசயணல உலகம் மறந்து விடும் என்று ஜேன் நம்புகிறரள், திரு பென்னட்டும்
ெின்னர் இவ்வரறு நிணனக்கிறரர். இது ஜெரன்ற ஒரு பசயல் ெைத்தரல் கடக்கப்ெடரவிட்டரலன்றி
இதணன உலகம் ஒருஜெரதும் மறக்கரது.
"Their conduct has been such," replied Elizabeth, "as neither you, nor I, nor anybody can ever forget. It is
useless to talk of it."
“அவர்களுகடய நடத்கதகய, நீலயர, நரலனர அல் து மற்ற எவருலம மறக்க முடியரது. அகதப்ெற்றிப்
லெசுவது அர்த்தமில் ரதது" என்றரள் எலிசபெத்.
73. The girls never thought of their mother, the moment they read the letter.
கடிதத்ணதப் ெடிக்கும் தருைத்தில் அவர்கள் தரயரணைப் ெற்றி நிணனப்ெஜத இல்ணல.
74. After their sensations subsided, they think of her.
அவர்களது உைர்வுகள் குணறந்த ெின்னர் தரயரணைப் ெற்றி அவர்கள் நிணனக்கின்றனர்.
75. The mother is of secondary importance to the girls, of no importance to the father.
பெண்களுக்குத் தரயரர் அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல, தந்ணதக்கு அவைது மணனவி ஒரு பெரருட்ஜட அல்ல.
It now occurred to the girls that their mother was in all likelihood perfectly ignorant of what had happened.
They went to the library, therefore, and asked their father whether he would not wish them to make it known to
her. He was writing, and, without raising his head, coolly replied -"Just as you please."
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"May we take my uncle's letter to read to her?"
"Take whatever you like, and get away."
என்ன நடந்தது என்ெலத தங்களது தரயரருக்குத் பதரியரது என்ெகத அப்பெரழுது புரிந்துபகரண்ட
அவ்விருவரும் நூ கத்திற்குச் பசன்று தங்களது தந்கதயிடம் அவளுக்குத் பதரிவிக்க லவண்டரமர எனக்
லகட்டனர். கடிதம் எழுதிக் பகரண்டிருந்த அவர் தக கய நிமிர்த்தரமல லய அகமதியரக
ெதி ளித்தரர்.
“உங்கள் விருப்ெம்லெரல் பசய்யுங்கள்.”
“மரமரவின் கடிதத்கத தரயரருக்குப் ெடித்துக் கரண்ெிக்க நரங்கள் எடுத்துக் பகரண்டு லெரக ரமர?”
“எகத லவண்டுமரனரலும் எடுத்துச் பசல்லலரம், இங்கிருந்து கிளம்புங்கள்.”
76. It is a crucial moment. Until the marriage is over, the mother should be kept ignorant. Otherwise, her agitations
can spoil the marriage, which in this case has not happened. Such small compromises may create the difference
between Wickham becoming a proper husband and his remaining as he has done.
இது ஒரு முக்கியமரன தருைம். திருமைம் முடியும்வணை தரயரருக்குத் பதரிவிக்கரமல் இருப்ெது நல்லது.
இல்ணலபயனில் அவளது மனக் கிளர்ச்சிகள் திருமைத்ணதக் பகடுக்கலரம், இது இங்கு நடக்கவில்ணல.
இதுஜெரன்ற சிறிய சமைசங்கள் விக்கரம் சரியரன கைவனரக மரறுவதற்கும், அவன் இருந்தணதப்
ஜெரலஜவ பதரடர்ந்து இருப்ெதற்கும் இணடஜயயரன ஒரு வித்தியரசத்ணத உருவரக்கலரம்.

77.

78.

79.

80.

Elizabeth took the letter from his writing table, and they went up stairs together. Mary and Kitty were both with
Mrs. Bennet: one communication would, therefore, do for all. After a slight preparation for good news, the letter
was read aloud. Mrs. Bennet could hardly contain herself. As soon as Jane had read Mr. Gardiner's hope of
Lydia's being soon married, her joy burst forth, and every following sentence added to its exuberance. She was
now in an irritation as violent from delight, as she had ever been fidgetty from alarm and vexation. To know that
her daughter would be married was enough. She was disturbed by no fear for her felicity, nor humbled by any
remembrance of her misconduct.
அவர் லமகேயிலிருந்த கடிதத்கத எலிசபெத் எடுத்துக்பகரண்டு இருவரும் லசர்ந்து மரடிக்குச்
பசன்றனர். லமரியும், கிட்டியும் தரயரருடன் அங்கு இருந்ததரல் எல்ல ரருக்கும் லசர்த்து ஒலர சமயத்தில்
விஷயத்கதக் கூறி விட ரம். சிறிது முன்லனற்ெரட்டிற்குப் ெிறகு கடிதம் ெடிக்கப்ெட்டது. திருமதி
பென்னட்டிற்கு கடிதத்கதப் ெடித்து முடிக்கும்வகர பெரறுகமயில்க . லிடியரவிற்கு விகரவில்
திருமணமரகிவிடும் என்ற திரு கரர்டினரின் நம்ெிக்கககயக் லகட்டவுடன் அவள் அகடந்த மகிழ்ச்சிக்கு
எல்க ஜயயில்க . அதற்குலமல் இருந்த ஒவ்பவரரு வரக்கியமும் அவளுகடய உணர்ச்சிககள லமலும்
தூண்டின. ெயத்தினரலும், பவறுப்ெினரலும் இதுவணை அகமதியின்றித் தவித்த அவள் சந்லதரஷத்தில்
மூழ்கினரள். தனது மகளுக்குத் திருமணம் நடக்கும் என்ற பசய்திலய லெரதுமரனதரக இருந்தது.
லிடியரவின் சந்லதரஷத்கத நிகனத்து அவளுக்கு எந்தவித ெயலமர, கவக லயர எழவில்க .
அவளுகடய நடத்கதகய நிகனத்து திருமதி பென்னட்டிடம் எந்த தரழ்ணம உைர்வும் எழவில்க .
Her joy burst forth – As it is a positive exuberance, it did not spoil.
அவள் அணடந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்ணலஜய இல்ணல.அது ஒரு நல்லவிதமரன உற்சரகமரக இருந்ததினரல்
அது எணதயும் ெரழரக்கவில்ணல.
Had this occasion been used rightly, as Darcy has changed, Wickham would have become a normal man in
behaviour.
இந்தச் சந்தர்ப்ெத்ணத சரியரகப் ெயன்ெடுத்திக் பகரண்டிருந்தரல், டரர்சி மரறியணதப்ஜெரல் விக்கரமும்
நடத்ணதயில் ஒரு சரதரைை மனிதனரக மரறியிருப்ெரன்.
Jane Austen is at her best in writing this para in which Mrs. Bennet’s Joy has burst forth.
திருமதி பென்னட் பெரும் மகிழ்ச்சி அணடந்தணத விவரிக்கும் இந்தப் ெத்திணய எழுதுவதில் ஜேன்
ஆஸ்டினின் சிறப்பு பவளிப்ெடுகிறது.
Mrs. Bennet’s response to Gardiner’s munificence is exactly the same of all recipients. Violence is its
characteristic.
அகனவகரயும் லெர லவ திருமதி பென்னட்டும் கரர்டினர் பசய்த உதவிகய எந்தவித நன்றி உணர்வும்
இல் ரமல் பெற்றுக் பகரள்கிறரள். தீவிைஜம அதன் குைமரக உள்ளது.
"My dear, dear Lydia!" She cried. "This is delightful indeed! She will be married! I shall see her again! She will
be married at sixteen! My good, kind brother! I knew how it would be. I knew he would manage everything!
How I long to see her! And to see dear Wickham too? But the clothes, the wedding clothes! I will write to my
sister Gardiner about them directly. Lizzy, my dear, run down to your father, and ask him how much he will
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give her. Stay, stay, I will go myself. Ring the bell, Kitty, for Hill. I will put on my things in a moment. My
dear, dear Lydia! -- How merry we shall be together when we meet!"
“எனதருகம லிடியர! எவ்வளவு சந்லதரஷமரன விஷயம்!--அவளுக்குத் திருமணமரகிவிடும்!--நரன்
அவகள மீண்டும் ெரர்ப்லென்!--ெதினரறு வயதில் அவளுக்குத் திருமணம்!--எனதருகம சலகரதரலன!
எனக்கு எப்ெடியும் இது முடியும் எனத் பதரியும்!--அவன் எல் ரவற்கறயும் சமரளிப்ெரன் எனத் பதரியும்.
எனக்கு அவகளப் ெரர்க்க லவண்டும் லெரலுள்ளது. அருகம விக்கரகமயும் ெரர்க்க லவண்டும்
லெரலுள்ளது! ஆனரல் திருமண உகடகள்! நரன் அகதப்ெற்றி லநரடியரக திருமதி கரர்டினருக்கு
எழுதுகிலறன். லிசி, கீலழ லெரய் உனது தகப்ெனரர் அவளுக்கு எவ்வளவு தருவரர் எனக் லகள். இரு.
இரு. நரலன லெரகிலறன். கிட்டி, ஹில்லிணய அணழப்ெதற்கரக மணிகய அடி. நரன் உடலன என்கனத்
தயரர் பசய்து பகரள்கிலறன். எனதருகம லிடியர!-- நரம் சந்திக்கும்பெரழுது எல்ல ரரும் எவ்வளவு
மகிழ்ச்சியரக இருப்லெரம்!” என்றரள் திருமதி பென்னட்.
81. Mr. Bennet has not communicated the contents of the letter to others. Mrs. Bennet, on receiving the information,
is experiencing the irritation of the violence of delight.
கடிதத்தில் உள்ள விஷயங்கணளப்ெற்றி திரு பென்னட் மற்றவர்களிடம் பதரிவிக்கவில்ணல. தகவணலத்
பதரிந்துபகரண்ட திருமதி பென்னட் மகிழ்ச்சியின் தீவிைத்ணத உைர்கிறரள்.
Her eldest daughter endeavoured to give some relief to the violence of these transports, by leading her thoughts
to the obligations which Mr. Gardiner's behaviour laid them all under.
"For we must attribute this happy conclusion," she added, "in a great measure to his kindness. We are persuaded
that he has pledged himself to assist Mr. Wickham with money."
"Well," cried her mother, "it is all very right; who should do it but her own uncle? If he had not had a family of
his own, I and my children must have had all his money, you know; and it is the first time we have ever had
anything from him, except a few presents. Well! I am so happy! In a short time I shall have a daughter married.
Mrs. Wickham! -- how well it sounds! And she was only sixteen last June. -- My dear Jane, I am in such a
flutter, that I am sure I can't write; so I will dictate, and you write for me. We will settle with your father about
the money afterwards; but the things should be ordered immediately."
தன்னுகடய தரயரரின் உணர்ச்சிகரமரன நடவடிக்ககககளச் சற்று திகச திருப்பும் வககயில்
இவ்விஷயத்தில் திரு கரர்டினரின் ெங்கு என்ன என்ெகதப்ெற்றி லேன் பசரல் ஆரம்ெித்தரள்.
“இந்த சந்லதரஷமரன முடிவுக்குக் கரரணலம அவரது அன்ெரன உதவிதரன். விக்கரமிற்குப் ெண உதவி
பசய்வதரக அவர் உறுதியளித்திருக்கிறரர் என நரங்கள் நம்புகிலறரம்” என்றரள்.
“மிக்க நன்று,‘ என்ற அவளது தரயரர் “அது சரிதரன்; பசரந்த மரமர பசய்யரமல் லவறு யரர் பசய்வரர்?
அவருக்கு மட்டும் குடும்ெமும், குழந்கதகளும் இருந்திருக்கரவிடில் அவருகடய ெணம் முழுவதும்
எனக்கும் என் குழந்கதகளுக்கும்தரன் கிகடத்திருக்கும், சி சிறிய ெரிசுககளத் தவிர இதுதரன் முதல்
முணறயரக நமக்கு அவர் ஏலதர பகரடுத்திருக்கிறரர். நன்று! நரன் மிகவும் சந்லதரஷமரக இருக்கிலறன்.
விகரவில லய என்னுகடய ஒரு பெண்ணிற்குத் திருமணம் ஆகிவிடும். திருமதி விக்கரம்! லகட்ெதற்லக
நன்றரக இருக்கிறது. லெரன ேுன் மரதம் அவளுக்குப் ெதினரலற வயதுதரன் ஆகியிருந்தது. எனதருகம
லேன், எனக்குப் ெடெடப்ெரக உள்ளது. என்னரல் நிச்சயமரக எழுத முடியரது; நரன் பசரல்கிலறன், நீ
எழுது. ெணவிஷயத்கதப்ெற்றி உங்கள் தகப்ெனரரிடம் ெிறகு தீர்மரனித்துக் பகரள்ள ரம்; ஆனரல்
இகவககள எல் ரம் உடலன வரங்க லவண்டும்.”
82. Every recipient when the receiving is over feels contempt for the giver.
பெற்றுக் பகரண்ட ெிறகு பெறுனர்கள் அணனவரும் அளித்தவணை அலட்சியப்ெடுத்துவர்.
83. The villainous Wickham of yesterday is a pleasant sound in her mouth.
ஜநற்றுவணை ஜமரசமரனவனரக இருந்த விக்கரமின் பெயணை உச்சரிப்ெது இப்பெரழுது இனிணமயரக
இருந்தது.
She was then proceeding to all the particulars of calico, muslin, and cambric, and would shortly have dictated
some very plentiful orders, had not Jane, though with some difficulty, persuaded her to wait till her father was at
leisure to be consulted. One day's delay, she observed, would be of small importance; and her mother was too
happy to be quite so obstinate as usual. Other schemes, too, came into her head.
ெ வககப்ெட்ட உகடகள் வரங்குவதற்குக் குறிப்பு அளித்த தனது தரயரரிடம், தகப்ெனரகரக்
க ந்தரல ரசித்த ெிறகு வரங்க ரம், அதுவகர கரத்திருக்க ரம் என்று லேன் பசரல்லியிருக்கரவிடில்
லமலும் ெ பெரருட்கள் வரங்குவதற்கு தரயரர் ெட்டியல் லெரட்டிருப்ெரள். தரயரரும் மிக சந்லதரஷமரன
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மன நிக கமயில் இருந்ததரல் ஒரு நரள் தரமதம் பெரிய விஷயமல் என்று லேன் கூறியதற்கு அவள்
வழக்கம்லெரல் ெிடிவரதம் ெிடிக்கவில்க . லமலும் ெ திட்டங்கள் அவள் மனதில் லதரன்ற ரயின.
84. To fully appreciate the inspiration of Mrs. Bennet for calico and muslin, meantime one should be like her or
have the ultimate eye of a consummate poet.
ெல வணகப்ெட்ட உணடகணள வரங்குவதில் உள்ள திருமதி பென்னட்டின் உற்சரகத்ணத முழுணமயரகப்
ெரைரட்டுவதற்கு ஒருவர் அவணளப்ஜெரல் இருக்க ஜவண்டும், அல்லது முழுணமயரன கவிஞரின்
கண்ஜைரட்டத்ணதக் பகரண்டிருக்க ஜவண்டும்.
"I will go to Meryton," said she, "as soon as I am dressed, and tell the good, good news to my sister Phillips.
And as I come back, I can call on Lady Lucas and Mrs. Long. Kitty, run down and order the carriage. An airing
would do me a great deal of good, I am sure. Girls, can I do anything for you in Meryton? Oh! Here comes Hill!
My dear Hill, have you heard the good news? Miss Lydia is going to be married; and you shall all have a bowl
of punch to make merry at her wedding."
Mrs. Hill began instantly to express her joy. Elizabeth received her congratulations amongst the rest, and then,
sick of this folly, took refuge in her own room, that she might think with freedom.
“நரன் தயரர் ஆனெின் பமரிடன் பசல் ப் லெரகிலறன். அங்கு இந்த நல் சமரசரரத்கத எனது சலகரதரி
ெிலிப்ஸிடம் பதரிவிக்கப் லெரகிலறன். திரும்ெி வந்த ெிறகு ல டி லூகரகஸயும் திருமதி ரங்ககயும்
சந்திக்கப் லெரகிலறன். கிட்டி, கீலழ ஓடிச் பசன்று வண்டிக்குச் பசரல். கரற்லறரட்டமரக இருப்ெது
எனக்கு மிக நல் து பசய்யும் என நம்புகிலறன். பெண்கலள, பமரிடனில் நரன் உங்களுக்கு ஏதரவது
பசய்ய லவண்டியிருக்கிறதர? ஓ! ஹில் இங்கு வருகிறரள். எனதருகம ஹில், நல் பசய்திகய நீ
லகட்டரயர? மிஸ் லிடியரவிற்குத் திருமணம் நடக்கப் லெரகிறது; அவளது திருமணத்கதக் பகரண்டரடும்
வககயில் ஒரு லகரப்கெ மது உனக்குத் தரப்ெடும்” என்றரள்.
திருமதி ஹில் உடனடியரகத் தனது சந்லதரஷத்திகனத் பதரிவித்தரள். எலிசபெத் அவளுகடய
வரழ்த்துக்ககள ஏற்றுக் பகரண்டரள். ெிறகு இந்த முட்டரள்தனத்கதத் தரங்கிக் பகரள்ள முடியரமல்
சுதந்திரமரக எல் ரவற்கறயும் எண்ணிப் ெரர்க்க தன்னுகடய அகறக்குச் பசன்றரள்.
85. Mrs. Bennet asked for the congratulations of Hill. Lydia does it too. Mrs. Bennet is capable of asking for
congratulations from every wayfarer.
திருமதி பென்னட், ஹில் வரழ்த்துத் பதரிவிக்க ஜவண்டுகிறரள். லிடியரவும் இதணனச் பசய்வரள்.
எவரிடமும் வரழ்த்து பதரிவிக்கக் ஜகரரும் திறன் திருமதி பென்னட்டிற்கு உண்டு.
86. What makes Elizabeth sick makes her mother exuberant.
எலிசபெத்திற்கு வருத்தத்ணத உண்டரக்கும் விஷயம் அவளுணடய தரயரருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியிணன
அளிக்கிறது.
Poor Lydia's situation must, at best, be bad enough; but that it was no worse, she had need to be thankful. She
felt it so; and though, in looking forward, neither rational happiness nor worldly prosperity could be justly
expected for her sister, in looking back to what they had feared, only two hours ago, she felt all the advantages
of what they had gained.
லிடியரவின் நிக கம மிகவும் லமரசமரக இருக்க ஜவண்டும், அது மிக ஜமரசமரக இல்லரததற்கு அவள்
நன்றி கூற லவண்டும். அவளது சலகரதரிக்கரக சந்லதரஷமரன, நியரயமரன வரழ்க்ககணயலயரஅல்லது
சுபீட்சத்ணதஜயர எதிர்ெரர்க்க முடியரது என்றரலும், இரண்டு மணி லநரத்திற்குமுன் அவர்கள் ெயந்தணத
விட இப்பெரழுது அகடந்திருக்கும் அவர்களது நிக கம அனுகூ மரகத்தரன் லதரன்றியது.

---------
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Chapter 8: Lydia is Saved
Mr. Bennet takes stock of the situation. He regrets his past irresponsible behavior. He decides he must repay Mr.
Gardiner. Mrs. Bennet starts planning for the wedding; Mr. Bennet announces that Lydia and Wickham will not
be allowed at Longbourn. Elizabeth regrets having informed Darcy about the elopement. She realizes she would
have been happy with him, but despairs of seeing him again.
திரு பென்னட் நிணலணமணயக் கருதுகிறரர். தன்னுணடய கடந்தகரல பெரறுப்ெற்ற நடத்ணதணய
நிணனத்து வருத்தப்ெடுகிறரர். திரு கரர்டினருக்குப் ெைத்ணதத் திருப்ெித் தைத் தீர்மரனிக்கிறரர். திருமதி
பென்னட் திருமை ஏற்ெரடுகள் பசய்ய ஆைம்ெிக்கிறரள். லிடியரவும், விக்கரமும் லரங்ெர்ன் வை
திரு பென்னட் அனுமதி அளிப்ெதில்ணல. லிடியர ஓடிப்ஜெரன பசய்திணய டரர்சிக்குத் பதரிவித்தணதக்
குறித்து எலிசபெத் வருந்துகிறரள். அவனுடன் அவள் சந்ஜதரஷமரக இருந்திருக்க முடியும் என்று
உைருகிறரள் ஆனரல் இனி அவணனச் சந்திக்க முடியும் என்கிற நம்ெிக்ணகணய அவள் இழக்கிறரள்.
1.

2.

Austen speaks of a trait of laziness. Its difficulty is in initiative, not in execution. Laziness is energy in
potential. Hence, initiation is difficult, as it has to break out of the inertia. Once the energy is released, it
flows.
ஜேன் ஆஸ்டின் ஜசரம்ெலின் ஒரு வடிவத்ணதப் ெற்றிப் ஜெசுகிறரள். அதனுணடய கஷ்டம்
தன்முணனப்ெில் உள்ளஜத தவிை பசயல்ெடுத்துவதில் அல்ல. ஜசரம்ெல் வித்தரக உள்ள ஆற்றலரகும்.
ஆதலரல் அது பசயலற்ற தன்ணமயிலிருந்து பவளிவை ஜவண்டும் என்ெதரல் அதணன ஆைம்ெித்து
ணவப்ெது கடினம். சக்தி விடுவிக்கப்ெட்டவுடன் அது பெரழிய ஆைம்ெிக்கிறது.
The good news quickly spread through the house, and with proportionate speed through the neighbourhood. It
was borne in the latter with decent philosophy. To be sure, it would have been more for the advantage of
conversation had Miss Lydia Bennet come upon the town; or, as the happiest alternative, been secluded from the
world, in some distant farm house. But there was much to be talked of in marrying her; and the good-natured
wishes of her well-doing which had proceeded before from all the spiteful old ladies in Meryton, lost but little of
their spirit in this change of circumstances, because with such an husband her misery was considered certain.
அந்த நல் பசய்தி விகரவில் வீடு முழுவதும் ெரவியது. அலத லவகத்தில் அக்கம் ெக்கத்திலும் ெரவியது.
சுற்றியிருப்ெவர்களரல் அது நல் விதமரக ஏற்றுக் பகரள்ளப்ெட்டது. திருமணமரகரமல் லிடியர
ஊருக்குத் திரும்ெி வந்திருந்தரல ர அல் து மரறுத ரக அவகள அகனவரிடமிருந்தும்
தனிகமப்ெடுத்தித் பதரக வில் ஒரு ெண்கண வீட்டில் கவத்திருந்தரல ர அங்கிருக்கும் வம்பு லெசும்
வயதரன பெண்மணிகளுக்கு இகதப்ெற்றிப் லெச நிகறய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும். ஆனரல்
இப்பெரழுது இதுலெரன்ற ஒரு கணவனிடம் அவள் துயரப்ெடப் லெரவது நிச்சயம் என்ெதரல்
இப்பெரழுதும் அவர்களுக்குப் லெச விஷயம் இருக்கும்.
Good news quickly spreads. Never does good news move quickly. It only means the locality is not of bad
people.
நல்ல பசய்தி விணைவரகப் ெைவுகிறது. நல்ல பசய்தி ஒருஜெரதும் விணைவரக நகைரது. உள்ளூர் மக்கள்
ஜமரசமரனவர்கள் அல்ல என்ெஜத இதன் பெரருளரகும்.
It was a fortnight since Mrs. Bennet had been downstairs; but on this happy day she again took her seat at the
head of her table, and in spirits oppressively high. No sentiment of shame gave a damp to her triumph. The
marriage of a daughter, which had been the first object of her wishes since Jane was sixteen, was now on the
point of accomplishment, and her thoughts and her words ran wholly on those attendants of elegant nuptials,
fine muslins, new carriages, and servants. She was busily searching through the neighbourhood for a proper
situation for her daughter, and, without knowing or considering what their income might be, rejected many as
deficient in size and importance.
திருமதி பென்னட் வீட்டின் கீழ்தளத்திற்கு வந்து ெதிகனந்து நரட்கள் ஆகிவிட்டன. ஆனரல் இந்த
மகிழ்ச்சியரன நரளில் மிகவும் மகிழ்ச்சியரன மனநிக யுடன் லமகேயின் அவளது வழக்கமரன
தக கம இடத்தில் வந்தமர்ந்தரள். அவளது பவற்றிப் பெருமிதத்கத எந்த அவமரனகரமரன
எண்ணமும் குகறக்கவில்க . லேனுகடய ெதினரறரவது வயது முதல் அவளுக்கிருந்துவந்த தக யரய
விருப்ெமரன மகளது திருமணம் என்ெது நிகறலவறும் தருணம் வந்துவிட்டது. அவளது எண்ணங்களும்
லெச்சும் திருமண ஏற்ெரடுகள் குறித்லத இருந்தன. தன்னுகடய மகளுக்கரக அவர்களுகடய வருமரனம்
என்ன என்று பதரியரமல லய அகதப்ெற்றி லயரசிக்கரமல் சுற்று வட்டரரத்தில் ஒரு நல் வீடரக பவகு
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மும்முரமரகத் லதடிக் பகரண்டிருந்தரள். அளவில் சிறியதரக இருக்கிறது என்ெதற்கரகவும் ெரர்ப்ெதற்கு
நன்றரக இல்க என்ெதற்கரகவும் ெ வற்கற நிரரகரித்தரள்.
3. Meryton was disappointed in her wedding as they missed gossip.
வம்பு ஜெச முடியரத கரைைத்தினரல், லிடியரவின் திருமைத்தில் பமரிடன் மக்களுக்கு ஏமரற்றம்
ஏற்ெட்டது.
4. Their disappointment brought Bingley and Darcy.
அவர்களது எமரற்றம் ெிங்கிலிணயயும் டரர்சிணயயும் அங்கு வைவணழத்தது.
5. The population is capable of indulging in meanness, but is not actually vicious or spiteful.
அங்குள்ள மக்கள் சின்னத்தனமரக நடந்துபகரண்டரலும், தீய குைஜமர அல்லது பகடுக்கும்
எண்ைஜமர பகரண்டவர்கள் அல்ல.
6. The readiness with which Mrs. Bennet recovered shows the capacity of human alacrity.
திருமதி பென்னட் விணைவரக மீண்டு வந்தது மனித ஆர்வத்தின் திறணன பவளிப்ெடுத்துகிறது.
7. No shame damped her manners.
எந்த வித அவமரன உைர்வும் அவளுணடய ெழக்கத்ணத ெரதிப்ெணடயச் பசய்யவில்ணல.
8. She is raw, physical, untouched by culture or society.
அவள் நயமற்றும், ெண்பு அல்லது சமூகத்தின் தரக்கம் இல்லரதவளரக ேடநிணலக்குரியவளரகவும்
இருந்தரள்.
9. It will be a good study to see how he married her.
அவர் அவணள எவ்வரறு ஏன் திருமைம் பசய்துபகரண்டரர் என்ெணத ஆய்வு பசய்வது ெயனுள்ளதரக
இருக்கும்.
10. He is indolent, she is dynamic.
அவர் ஜசரம்ெல் நிணறந்தவைரக உள்ளரர், அவள் ஆற்றல்வரய்ந்தவளரக இருக்கிறரள்.

11.

12.
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"Haye Park might do," said she, "if the Gouldings would quit it -- or the great house at Stoke, if the drawingroom were larger; but Ashworth is too far off! I could not bear to have her ten miles from me; and as for Purvis
Lodge, the attics are dreadful."
“லகரல்டிங்ஸ் குடும்ெத்தினர் பவளிலயறினரல், லஹ ெரர்க் சரியரக இருக்கும் அல் து வரலவற்ெகற
பெரியதரக இருந்தரல் ஸ்லடரக்-ல் உள்ள பெரிய வீடு பெரருத்தமரக இருக்கும். ஆனரல் ஆஷ்பவரர்த்
மிகவும் பதரக வில் உள்ளது. ெத்து கமல் பதரக வில் அவள் இருப்ெகத என்னரல் தரங்கிக் பகரள்ள
முடியரது. பூர்விஸ் ரட்கேப் பெரறுத்தவகர லமல் மரடியில் உள்ள அகற ெயங்கரமரக இருக்கும்”
என்றரள்.
He withdraws into his room; she spends £2000 on externals.
அவர் தனது அணறக்குள் தஞ்சம் புகுகிறரர்; அவள் இைண்டரயிைம் ெவுணன மற்ற விஷயங்களுக்குச்
பசலவிடுகிறரள்.
Her interest in the marriage of the girls is not so much for security as to celebrate her own beauty in them.
பெண்களின் திருமைம் ெரதுகரப்ணெ அளிக்கும் எனும் ஆர்வத்ணதவிட தரயரருக்கு அவர்களிடம்
தன்னுணடய அழணகக் பகரண்டரடுவதில்தரன் ஆர்வம் ஜமலரக இருந்தது.
In rejecting several houses, she acts with respect to her own imagination, not with that of reality.
ெல வீடுகள் பெண்ணுக்கு ஏற்றவரறு இல்ணல என்று நிைரகரிப்ெதில், தன்னுணடய கற்ெணனக்கு
ஏற்றவரறு பசயல்ெடுகிறரஜள தவிை நிதர்சனத்ஜதரடு பசயல்ெடுவதில்ணல.
So many big houses are empty. It means people have moved to London. Mrs. Bennet already started spreading
her social waves. Mr. Bennet put a dampen on it. Elizabeth is sorry that she let Darcy know of Lydia. (The
desire to hide from the benefactor is true with respect to Elizabeth). An event like elopement arises in a
person’s life when he is capable of this trait of hiding the result from the benefactor.
ெலர் லண்டனுக்குச் பசன்றுவிட்டதரல் ெல பெரிய வீடுகள் கரலியரக உள்ளன. திருமதி பென்னட்
தன்னுணடய சமூக உற்சரகங்கணள ஏற்கனஜவ ெைப்ெத் பதரடங்கி விட்டரள். திரு பென்னட் அணதத்
தடுத்து நிறுத்தினரர். லிடியரணவப் ெற்றி டரர்சிக்குத் பதரியப்ெடுத்தியணத நிணனத்து எலிசபெத்
வருந்தினரள்.( உதவி பசய்தவரிடமிருந்ஜத பசய்திணய மணறக்க விரும்புவது எலிசபெத்ணதப் பெரறுத்த
அளவில் உண்ணம) உதவி பசய்ெவரிடமிருந்து முடிணவ மணறக்க நிணனக்கும் ெண்ெிணனக் பகரண்ட
ஒருவைது வரழ்க்ணகயில் ஓடிப்ஜெரவது ஜெரன்ற ஒரு நிகழ்வு எழும்.
Her husband allowed her to talk on without interruption while the servants remained. But when they had
withdrawn, he said to her, "Mrs. Bennet, before you take any or all of these houses for your son and daughter,
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let us come to a right understanding. Into one house in this neighbourhood they shall never have admittance. I
will not encourage the impudence of either, by receiving them at Longbourn."
லவக க்கரரர்கள் அங்கு இருக்கும்வகர அவளது கணவர் அவகளத் தடங்கலின்றி லெச அனுமதித்தரர்.
அவர்கள் பவளிலயறியதும், “திருமதி பென்னட், உனது மருமகனுக்கும், மகளுக்கும் இவற்றில் எல் ர
வீடுககளலயர, சி வீடுககளலயர எடுப்ெதற்குள் நரம் ஒரு சரியரன முடிவுக்கு வந்து விடுலவரம். இந்த
இடத்திலுள்ள ஒரு வீட்டிற்குள் வருவதற்கு அவர்கணள அனுமதிக்க முடியரது. ரங்ெர்னில் அவர்ககள
வரலவற்று, அவர்களுகடய பவட்கங்பகட்ட தன்கமகய நரன் ஊக்குவிக்க மரட்லடன்” என்றரர்.
However much she asserts or shouts, she finally obeys her husband.
அவள் எவ்வளவுதரன் உறுதியரக நின்றரலும், கூச்சலிட்டரலும் இறுதியில் தன்னுணடய கைவருக்குக்
கீழ்ப்ெடிகிறரள்.
In going to Brighton, she acted so.
ெிணைட்டனுக்குச் பசல்வதில் அவள் அவ்வரறு பசயல்ெட்டரள்.
In his refusing to go to Bingley a second time, she did so.
இைண்டரவது முணறயரக ெிங்கிலிணயச் சந்திக்கச் பசல்வதற்கு அவர் மறுக்கும்பெரழுது , திருமதி
பென்னட் அவருக்குக் கீழ்ப்ெடிகிறரள்.
The problem lies more in his attitude than in her intransigence.
அவைது மனப்ெரங்கினில்தரன் ெிைச்சிணனஜய தவிை அவளுணடய இைங்கரணமயில் அல்ல.
He refused to receive Lydia at home, she had to keep quiet. Only his daughters persuaded him to invite her.
லிடியரணவத் தங்களது வீட்டிற்கு அணழக்க அவர் மறுத்தரர், தரயரர் அவருக்குக் கீழ்ப்ெடிய லவண்டி
இருந்தது, அவளரல் லவறு ஒன்றும் பசய்ய இய வில்க . மகள்கள் மட்டுஜம அவணள அணழக்க
அவணை வற்புறுத்தினர்.

A long dispute followed this declaration; but Mr. Bennet was firm. It soon led to another; and Mrs. Bennet
found, with amazement and horror, that her husband would not advance a guinea to buy clothes for his daughter.
He protested that she should receive from him no mark of affection whatever on the occasion. Mrs. Bennet
could hardly comprehend it. That his anger could be carried to such a point of inconceivable resentment as to
refuse his daughter a privilege without which her marriage would scarcely seem valid, exceeded all that she
could believe possible. She was more alive to the disgrace which the want of new clothes must reflect on her
daughter's nuptials, than to any sense of shame at her eloping and living with Wickham a fortnight before they
took place.
இந்தப் லெச்கசத் பதரடர்ந்து நீண்ட வரக்குவரதம் நகடபெற்றது. ஆனரல் திரு பென்னட் தீர்மரனமரக
இருந்தரர். அது இன்பனரரு வரக்குவரதத்தில் முடிந்தது. தன்னுகடய கணவர் அவர்களது மகளுக்கு
ஆகடகள் வரங்குவதற்குப் ெணம் எதுவும் தரமரட்டரர் என்ெகத ஆச்சரியத்துடனும் அதிர்ச்சியுடனும்
அறிந்து பகரண்டரள். இந்தச் சமயத்தில் தன்னிடமிருந்து அவளுக்கு எந்த அன்பும் கிகடக்கரது என்று
அவர் கூறினரர். திருமதி பென்னட்டரல் அகத ஏற்றுக்பகரள்ள முடியவில்க . மகளது திருமணத்கத
அங்கீகரிக்கும் அந்தச் பசயக க்கூட பசய்ய மறுக்கும் அளவிற்கு அவரது லகரெம் இருக்கிறது என்ெகத
அவளரல் நம்ெ முடியவில்க . விக்கரமுடன் ஓடிப்லெரய் திருமணத்திற்கு முன்லெ இரண்டு வரரங்களரக
அவனுடன் வரழ்க்கக நடத்தியதில் ஏற்ெட்ட அவமரனத்கதவிட, மகளின் திருமணத்திற்குப் புத்தரகட
கிகடக்கரத அவமரனம் அவளுக்குப் பெரியதரக இருந்தது.
20. She was amazed and horrified when he refuses to encourage Lydia’s action.
லிடியரவின் பசயணல அவர் ஊக்குவிக்க மறுத்ததில் அவளுக்கு ஆச்சரியம் எழுந்தது, ெயமும் எழுந்தது.
21. This is the truth of her reality.
அவளுணடய யதரர்த்த நிணலயின் உண்ணம இதுஜவயரகும்.
22. She is a vulgar woman who prides in the success of her vulgarity.
தனது அநரகரிகமரன நடத்ணதயின் பவற்றியில் பெருமிதம்பகரள்ளும் ஜமரசமரன பெண்மைியரக
அவள் விளங்குகிறரள்.
Elizabeth was now most heartily sorry that she had, from the distress of the moment, been led to make Mr.
Darcy acquainted with their fears for her sister; for since her marriage would so shortly give the proper
termination to the elopement, they might hope to conceal its unfavourable beginning from all those who were
not immediately on the spot.
எலிசபெத்திற்கு அந்தத் தருணத்தில் ஏற்ெட்ட துயரத்தினரல் தன்னுகடய சலகரதரிகயப்ெற்றிய
அவர்களுகடய ெயங்ககள டரர்சியிடம் கூறியது குறித்து இப்பெரழுது லமலும் வருத்தம் உண்டரயிற்று.
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ஏபனனில் சலகரதரியின் திருமணம் விகரவில் முடிந்துவிட்டரல் அவள் ஓடிப்லெரன விஷயத்திற்கு அது
ஒரு முற்றுப்புள்ளி கவத்துவிடும். அச்சமயத்தில் அங்கிருந்தவர்ககளத் தவிர மற்றவர்களிடம் இருந்து
இந்தத் திருமணம் ஆரம்ெித்த விதத்கத மகறத்து விட ரம் என்று அவர்கள் நம்ெினரர்கள்.
The confrontation over Lydia’s clothes may be the first ever confrontation between them.
லிடியரவின் உணடகணளப் ெற்றி எழுந்த முைண்ெடுதல் அவர்களிணடஜய எழுந்த முதல் ஜமரதலரக
இருக்கலரம்.
He was angry at Lydia. She is delightfully proud of her wedding. It is the truth.
லிடியரவின் மீது தந்ணத ஜகரெமரக இருந்தரர். அவளுணடய திருமைத்ணத நிணனத்து தரயரர்
ஜெருவணகயுடன் பெருணமயுடன் இருந்தரள். இதுதரன் உண்ணம.
Both the daughters’ persuade him to oblige her. It is a greater Truth.
திருமதி பென்னட்டின் எதிர்ெரர்ப்புகள் மற்றும் விருப்ெங்களுக்கு அனுமதி பகரடுக்குமரறு இரு
பெண்களும் ஜவண்டுகின்றனர். இது ஜமலும் ஒரு பெரிய உண்ணம.
Now that Darcy cannot be an object of marriage, she considers the various possibilities of her non-acceptability
to him. It was a repugnance to her to accept the good reputation of his. Now she values him as he is not at all
available. His value is seen in his absence.
இப்பெரழுது டரர்சி திருமைத்தின் ஒரு ெரத்திைமரக இருக்க முடியரது என்ெதரல் அவன் அவணள
ஏற்றுக்பகரள்ளரததன் ெல்ஜவறு சரத்தியங்கணள அவள் கருதுகிறரள். அவனது நற்குைத்ணத
ஏற்றுக்பகரள்வது அவளுக்கு ஒரு முைண்ெரடரக இருந்தது. அவன் இப்பெரழுது கிணடக்கமரட்டரன்
என்ெதரல் அவள் அவணன மதிக்கிறரள். அவன் இல்லரதஜெரது அவனது மதிப்பு பதரிகிறது.
She had no fear of its spreading farther through his means. There were few people on whose secrecy she would
have more confidently depended; but, at the same time, there was no one whose knowledge of a sister's frailty
would have mortified her so much -- not, however, from any fear of disadvantage from it individually to herself,
for, at any rate, there seemed a gulf impassable between them. Had Lydia's marriage been concluded on the
most honourable terms, it was not to be supposed that Mr. Darcy would connect himself with a family where, to
every other objection, would now be added an alliance and relationship of the nearest kind with the man whom
he so justly scorned.
அவன் மூ மரக அந்த விஷயம் லமலும் ெரவும் என்று அவள் ெயப்ெடவில்க . இரகசியத்கதக்
கரப்ெரற்றுவதில் அவன்லமல் ஏற்ெட்ட நம்ெிக்கககயப்லெரல், அவளுக்கு லவறு யரர் லமலும்
ஏற்ெடவில்க . அலத சமயத்தில் அவளது சலகரதரி பசய்த தவறு லவறு யரருக்குத் பதரிந்திருந்தரலும்
அவள் இவ்வளவு வருத்தம் அகடந்திருக்க மரட்டரள். தனக்கும் அவனுக்கும் இகடலய ஏற்கனலவ
மிகுந்த இகடபவளி ஏற்ெட்டுவிட்டதரல் தனிப்ெட்ட முகறயில் அவளுக்கு இதனரல் எந்த நஷ்டமும்
ஏற்ெடும் என்று அவள் ெயப்ெடவில்க . லிடியரவின் திருமணம் பகௌரவமரன முகறயில் நடந்து
முடிந்திருந்தரலும், இக்குடும்ெத்தில் லவறு ெ ஆட்லசெகணகளுடன் இதுவும் லசர்ந்து பகரண்டதரல்
அவன் தன்கன இகணத்துக்பகரள்வரன் என்று எதிர்ெரர்க்க முடியரது.
More alive to the disgrace of old clothes than the shame of running away.
ஓடிப்ஜெரன அவமரனத்ணதக் கரட்டிலும் ெணழய உணடகணள நிணனத்து அவமரனப்ெடுவது தரயரருக்கு
அதிகமரக உள்ளது.
This is the mind of small people. Women are more so.
சிறிய மனிதர்களின் மனம் இது. ஆண்கணளக் கரட்டிலும் பெண்கள்தரன் இவ்வரறு உள்ளனர்.
The less educated, rustic, superstitious people are so.
அதிகம் ெடிப்ெறிவு இல்லரதவர்கள், நயமற்றவர்கள், மூடநம்ெிக்ணக உள்ளவர்கள் இவ்வரறு உள்ளனர்.
It is the truth of falsehood, the form without content.
இது பெரய்ணமயின் உண்ணமயரகும், சரைம் இல்லரத வடிவம்.
Elizabeth’s sorrow at telling Darcy is evolutionary truth.
டரர்சியிடம் கூறியணதக் குறித்து எலிசபெத் அணடயும் வருத்தம் ெரிைரம உண்ணமயரகும்.
One’s truth, sincerity, reality is seen in this attitude.
ஒருவைது உண்ணம, ஜநர்ணம, நிதர்சனம் இந்த மனப்ெரங்கில் கரைப்ெடுகிறது.
Instinctively Elizabeth resents the help Darcy has rendered.
டரர்சி பசய்த உதவிக்கு இயல்ெரகஜவ எலிசபெத் எதிர்ப்பு பதரிவிக்கிறரள்.
Because he has saved her, Elizabeth wants to hide it from him.
அவன் அவணளக் கரப்ெரற்றியதரல் எலிசபெத் அவனிடமிருந்து அணத மணறக்க விரும்புகிறரள்.
A good many, if not all, do so, after knowing the truth.
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அணனவரும் இல்லரவிடினும், பெரும்ெரலரஜனரர் உண்ணம பதரிந்த ெிறகு இவ்வரறு
நடந்துபகரள்கின்றனர்.
The urge to hide the fact from the ONLY person who helped is universal.
உதவி பசய்த ஒஜை மனிதரிடமிருந்து விஷயத்ணத மணறக்க விரும்புவது உலகளரவியது.
One cannot see an exception. The conscientious will reluctantly tell him feebly once. Elizabeth honours the rule.
இதற்கு விதிவிலக்ஜக இல்ணல. மனசரட்சி தயக்கமின்றி ஒருவரிடம் ஒருமுணறயரவது பதரிவிக்கும்.
எலிசபெத் இந்த விதிணய மதிக்கிறரள்.
She had total confidence in Darcy.
டரர்சியிடம் அவளுக்கு முழு நம்ெிக்ணக இருந்தது.
But it is Darcy she does not want to know it. .
ஆனரல் டரர்சிக்குத் பதரியக்கூடரது என அவள் விரும்ெினரள்.
From such a connexion she could not wonder that he should shrink. The wish of procuring her regard, which she
had assured herself of his feeling in Derbyshire, could not in rational expectation survive such a blow as this.
She was humbled, she was grieved; she repented, though she hardly knew of what. She became jealous of his
esteem, when she could no longer hope to be benefited by it. She wanted to hear of him, when there seemed the
least chance of gaining intelligence. She was convinced that she could have been happy with him, when it was
no longer likely they should meet.
இதுலெரன்ற ஒரு சம்ெந்தத்திலிருந்து அவன் ெின்வரங்குவரன் என்ெதில் அவளுக்கு எந்தவித
சந்லதகமுமில்க . தன்னுகடய அன்கெ அவன் பெற விரும்புவது படர்ெிஷயரில லய அவளுக்கு
நிச்சயமரகத் பதரிந்தது. ஆனரல் அந்த விருப்ெம் இம்மரதிரி ஒரு ெரதிப்ணெத் தரங்கிக்பகரள்ள முடியும்
என்று எதிர்ெரர்க்க முடியரது. அவள் அவமரனமும் வருத்தமும் அகடந்தரள். கரரணம் பதரியரமல லய
வருந்தினரள். தரன் இனி ெயன்பெற முடியரத அவனது கண்ணியத்கதப் ெரர்த்து அவள்
பெரறரகமப்ெட்டரள். அவகனப்ெற்றிய விஷயம் ஒன்றும் பதரிந்துபகரள்ள முடியரத இந்தத்
தருணத்தில், அவகனப்ெற்றி தகவல் அறிந்துபகரள்ள விரும்ெினரள். அவகனச் சந்திக்கும் சரத்தியம்
இல் ரவிட்டரலும்கூட, அவனுடன் மகிழ்ச்சியரக இருக்க முடியும் என்று தீர்மரனமரக நம்ெினரள்.
Darcy qualifies to enter her family because he arranged for Lydia’s marriage and accepted Wickham.
லிடியரவின் திருமைத்ணத நடத்தி ணவத்து விக்கரணம ஏற்றுக் பகரண்டதினரல் டரர்சி அவளுணடய
குடும்ெத்தில் நுணழவதற்குத் தகுதி உணடயவனரகிறரன்.
Humbled, grieved, repented and was blank.
அவமரனமும் வருத்தமும் அணடந்த அவள் கரைைம் பதரியரமல் வருந்தினரள்.
This is her progress.
இதுதரன் அவளுணடய முன்ஜனற்றமரகும்.
She was jealous of his esteem.
அவன் தன்ணன மதிக்க ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறரள்.
A qualification to marry.
திருமைத்திற்கரன ஒரு தகுதி.

What a triumph for him, as she often thought, could he know that the proposals which she had proudly spurned
only four months ago, would now have been gladly and gratefully received! He was as generous, she doubted
not, as the most generous of his sex; but while he was mortal, there must be a triumph.
நரன்கு மரதங்களுக்குமுன் அவள் மிகுந்த கர்வத்துடன் மறுத்த சம்ெந்தத்கத இப்பெரழுது
மகிழ்ச்சியுடனும் நன்றியுடனும் அவள் ஏற்றுக்பகரள்வரள் என அவனுக்குத் பதரிந்தரல் அது
எப்ெடிப்ெட்ட பவற்றியரக அவனுக்கு இருக்கும் என அவள் அடிக்கடி நிகனத்தரள். தரரரள
மனப்ெரன்கமயுகடய ஆண்களில் இவகனப்லெரல் தரரரள மனம் பகரண்ட ஆண்கள் யரரும் இருக்க
மரட்டரர்கள் என்ெதில் அவளுக்குச் சந்லதகம் இல்க . ஆனரல் அவனும் ஒரு சரதரரண மனிதன்தரன்
என்ெதரல் தனது பவற்றிகயக் பகரண்டரடுவரன்.
45. She longed for him.
அவனுக்கரக அவள் ஏங்கினரள்.
46. She wanted to hear of him.
அவணனப் ெற்றிக் ஜகள்வியுற விரும்புகிறரள்.
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She began now to comprehend that he was exactly the man who, in disposition and talents, would most suit her.
His understanding and temper, though unlike her own, would have answered all her wishes. It was an union that
must have been to the advantage of both; by her ease and liveliness, his mind might have been softened, his
manners improved; and from his judgment, information, and knowledge of the world, she must have received
benefit of greater importance.
திறகமயிலும் குணரதிசயத்திலும் தனக்கு அவன் மிகவும் பெரருத்தமரனவன் என்று இப்பெரழுது அவள்
நிகனக்க ஆரம்ெித்தரள். புரிந்துபகரள்ளும் தன்கமயிலும் சுெரவத்திலும் அவன் அவளிடமிருந்து
மரறுெட்டிருந்தரலும் அவளுகடய விருப்ெங்ககள எல் ரம் அவன் பூர்த்தி பசய்திருப்ெரன். அவர்கள்
இகணவது அவர்கள் இருவருக்கும் சரதகமரக இருந்திருக்கும். அவளுகடய இயல்ெரன சுெரவமும்
க க ப்ெரன தன்கமயும் அவனுகடய மனகத பமன்கமயரக்கியிருக்கும், நடத்கதகய நல் விதமரக
மரற்றியிருக்கும். அவனுகடய மதிப்பீட்டுத் திறனரலும் விஷய ஞரனத்தரலும் உ க அறிவரலும் அவள்
பெரும் நன்கம அகடந்திருப்ெரள்.
‘What a triumph for him’.
'அவனுக்கு என்ன ஒரு பவற்றிப் பெருமிதம்'
It is her triumph.
இது அவளுணடய பவற்றி.
Mortal men triumph.
சரதரைைமரன மனிதர்கள் பவற்றிப் பெருமிதம் அணடவர்.
It is true.
இது உண்ணம.
Lydia’s marriage, the humiliation she suffered from it, made her think of his suitability to her for the first time.
லிடியரவின் திருமைமும் அதனரல் அவள் அணடந்த அவமரனமும் அவன் தனக்குத் தகுதி உணடயவனர
என்று முதல் முணறயரக அவணள நிணனக்க ணவத்தது.
Thought arises from humility.
எண்ைம் ெைிவிலிருந்து எழுகிறது.

But no such happy marriage could now teach the admiring multitude what connubial felicity really was. An
union of a different tendency, and precluding the possibility of the other, was soon to be formed in their family.
How Wickham and Lydia were to be supported in tolerable independence, she could not imagine. But how little
of permanent happiness could belong to a couple who were only brought together because their passions were
stronger than their virtue, she could easily conjecture.
Mr. Gardiner soon wrote again to his brother. To Mr. Bennet's acknowledgments he briefly replied, with
assurances of his eagerness to promote the welfare of any of his family; and concluded with entreaties that the
subject might never be mentioned to him again. The principal purport of his letter was to inform them that Mr.
Wickham had resolved on quitting the Militia.
அவர்களுக்குத் திருமணம் நடந்திருந்தரல், அது ஒரு சந்லதரஷமரன திருமணமரக இருந்திருக்கும்.
அகதப் ெரர்த்து எல்ல ரரும் வியந்திருப்ெர். ஆனரல் அத்திருமணம் நடக்கவில்க . அதனரல்
சந்லதரஷமரன திருமணம் என்றரல் எப்ெடி இருக்கும் என்று யரரும் இப்பெரழுது கற்றுக்பகரள்ள
முடியரது. வித்தியரசமரன மலனரெரவத்தினரல் நடக்கப் லெரகும் ஒரு திருமணம் இக்குடும்ெத்தில்
மற்பறரரு திருமணம் நடப்ெதற்கு சரத்தியமில்க என்றரக்கிவிடப் லெரகிறது.
லிடியரவும் விக்கரமும் எப்ெடி மற்றவர்ககளச் சரர்ந்து இருக்கரமல் சிறிதளவரவது தங்களது பசரந்தக்
கரலில் நிற்ெரர்கள் என்று அவளரல் கற்ெகனகூட பசய்து ெரர்க்க முடியவில்க . குணத்தினரல்
இகணெவர்களது வரழ்க்கககயவிட உணர்ச்சிகளரல் மட்டுலம இகணெவரது வரழ்க்ககயில்
நிரந்தரமரன மகிழ்ச்சி என்ெது எவ்வளவு குகறவரக இருக்க முடியும் என்று அவளரல் ஊகிக்க முடிந்தது.
திரு கரர்டினர் மீண்டும் அவருகடய சலகரதரருக்கு விகரவில் ஒரு கடிதம் எழுதினரர். அவர்
குடும்ெத்திலுள்ள எல்ல ரருகடய ந கனயும் ெரதுகரப்ெதற்கு ஆவ ரக இருப்ெதரக
திரு பென்னட்டிற்குச் சுருக்கமரகப் ெதி ளித்தரர். இந்த விஷயத்கதப்ெற்றி மீண்டும் அவரிடம் லெச
லவண்டரம் என்று மன்றரடிக் லகட்டுக் பகரண்டு கடிதத்கத முடித்தரர். விக்கரம் இரரணுவத்திலிருந்து
வி க முடிவு பசய்ததுெற்றி அவர்களிடம் பதரிவிப்ெதுதரன் அந்தக் கடிதம் எழுதுவதற்கு ஒரு முக்கிய
கரரணமரக இருந்தது.
53. She is worried more for Wickham than for Lydia.
லிடியரணவவிட விக்கரமிற்கரக அவள் அதிகம் கவணலப்ெட்டரள்.
54. How could they be supported? Not they, but him.
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எவ்வரறு அவர்களுக்கு உதவுவது? அவர்களுக்கு அல்ல, அவனுக்கு எவ்வரறு உதவுவது?
55. She did extend support later.
அவள் அவனுக்குப் ெின்னர் உதவினரள்.
56. Gardiner’s letter on militia, debts, wedding, visit to Longbourn, etc. Erring people brought to the fold is
common. But it is not common to find them unashamed of their conduct. People who cannot take care of
themselves go down in the social scale. Nor do they expect others to prevent them from sliding down. In rare
cases it is done. The most common feature is their oblivious unconscious ingratitude which is impudence. To
expect any other behaviour from them is not possible.
இைரணுவம், கடன்கள், திருமைம், லரங்ெர்ன் விேயம் ஜெரன்றவற்ணறப் ெற்றிய திரு கரர்டினரின்
கடிதம். தவறு பசய்தவர்கணள பவளியில் பகரண்டு வருவது இயல்ெரன ஒன்றுதரன், ஆனரல் அவர்கள்
தங்களது நடத்ணதணயக் குறித்து பவட்கப்ெடரமல் இருப்ெது இயல்ெரன ஒன்றல்ல. தங்கணளக்
கவனித்துக் பகரள்ளரதவர்கள் சமூக அளவுஜகரலில் தரழ்ந்து ஜெரகின்றனர். அவர்கள் தரழ்ந்து
ஜெரவணத மற்றவர்கள் தடுப்ெரர்கள் எனவும் அவர்கள் எதிர்ெரர்க்க மரட்டரர்கள். இது சில அரிய
சந்தர்ப்ெங்களில் நடக்கிறது. அவர்களது பெரதுவரன தன்ணன அறியரத நன்றியுைர்வு இல்லரணம ஒரு
மிகவும் பெரதுவரன அம்சமரகும். இது பவட்கமற்ற தன்ணம ஆகும். அவர்களிடமிருந்து ஜவறு எந்த
விதமரன நடத்ணதணயயும் எதிர்ெரர்க்க முடியரது.
"It was greatly my wish that he should do so," he added, "as soon as his marriage was fixed on. And I think you
will agree with me, in considering a removal from that corps as highly advisable, both on his account and my
niece's. It is Mr. Wickham's intention to go into the regulars; and among his former friends there are still some
who are able and willing to assist him in the army. He has the promise of an ensigncy in General -- 's regiment,
now quartered in the north. It is an advantage to have it so far from this part of the kingdom. He promises fairly;
and I hope among different people, where they may each have a character to preserve, they will both be more
prudent. I have written to Colonel Forster, to inform him of our present arrangements, and to request that he will
satisfy the various creditors of Mr. Wickham in and near Brighton, with assurances of speedy payment, for
which I have pledged myself. And will you give yourself the trouble of carrying similar assurances to his
creditors in Meryton, of whom I shall subjoin a list according to his information? He has given in all his debts; I
hope at least he has not deceived us. Haggerston has our directions, and all will be completed in a week. They
will then join his regiment, unless they are first invited to Longbourn; and I understand from Mrs. Gardiner that
my niece is very desirous of seeing you all before she leaves the south. She is well, and begs to be dutifully
remembered to you and her mother. -- Your's, etc., E. Gardiner."
“அவனது திருமணம் நிச்சயமரனவுடன் அவன் அவ்வரறு பசய்ய லவண்டும் என்ெதுதரன் என்னுகடய
விருப்ெமரக இருந்தது. அவனுக்கும் எனது மருமகளுக்கும் அவன் இரரணுவத்திலிருந்து வி குவதுதரன்
நல் து என்ற என்னுகடய கருத்கத நீங்களும் ஒத்துக் பகரள்வீர்கள் என்று நிகனக்கிலறன். நிரந்தர
இரரணுவப் ெணியில் லசர லவண்டும் என்ெது விக்கரமின் லநரக்கம். அவனுகடய முன்னரள்
நண்ெர்களிகடலய அவனுக்கு இரரணுவத்தில் லசர உதவி பசய்யும் திறகம பகரண்டவர்களும், உதவி
பசய்ய விருப்ெமுள்ளவர்களும் இன்னும் சி ர் இருக்கின்றனர். இப்பெரழுது வடக்லகயுள்ள பேனரலின்
ெகடப்ெிரிவில் ஒரு ெதவி பகரடுப்ெதரக அவனுக்கு உறுதி அளிக்கப்ெட்டிருக்கிறது. இங்கிருந்து பவகு
தூரத்தில் இருப்ெது சரதகமரன விஷயம்தரன். இனிலமல் அவன் சற்று ஒழுங்கரக நடந்துபகரள்வரன்
என்று லதரன்றுகிறது. புது மனிதர்களிடத்தில் இனி அவன் இருக்கப்லெரவதரல் இன்னும் சற்று
விலவகமரக நடந்துபகரள்வரன் என்று எதிர்ெரர்க்க ரம். நமது தற்லெரகதய ஏற்ெரடுககளப்ெற்றி
கர்னல் ெரர்ஸ்டருக்கு எழுதியிருக்கிலறன். ெிகரட்டனிலும் அதற்கு அருகிலுள்ள இடங்களிலும் விக்கரம்
ெணம் தர லவண்டியவர்களுக்கு விகரவில் ெணம் தரப்ெடும் என்று உறுதி அளிக்கச்
பசரல்லியிருக்கிலறன். அதற்கரன பெரறுப்கெ நரன் ஏற்றுக் பகரண்டுள்லளன். பமரிடனில் அவன்
ெணம் தரலவண்டியவர்களுக்கு நீங்கள் பெரறுப்கெ எடுத்துக்பகரள்ளவும். அதற்கரன ெட்டியக நரன்
அனுப்புகிலறன். அவனது எல் ர கடன்ககளப்ெற்றி அவன் பதரிவித்து விட்டரன். நம்கம அவன்
ஏமரற்றவில்க என்று நம்புகிலறன். ஹரபகர்ஸ்டன்னிற்கு நமது வழிமுகறகள் பசரல் ப்ெட்டு
விட்டன. அகனத்தும் ஒரு வரரத்தில் முடிந்துவிடும். ரங்ெர்னிற்கு முதலில் அவர்கள்
அகழக்கப்ெடரவிட்டரல் அவர்கள் அவனுகடய ெகடப்ெிரிவில் லசருவரர்கள். பதன்ெகுதியிலிருந்து
புறப்ெடும் முன்பு எனது மருமகள் உங்கள் அகனவகரயும் கரண விரும்புகிறரள் என்று திருமதி
கரர்டினரிடமிருந்து அறிந்து பகரண்லடன். அவள் ந மரக இருக்கிறரள். உங்ககளயும் அவள்
தரயரகரயும் விசரரித்ததரகத் பதரிவிக்கச் பசரன்னரள்.
இப்ெடிக்கு,
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எட்வர்டு கரர்டினர்.
57. Mr. Gardiner is true, generous, does not want borrowed feathers, will gladly pay for Lydia. Is not known
whether he could afford it.
திரு கரர்டினர் உண்ணமயரகவும், தரைரள மனப்ெரன்ணம உணடயவைரகவும் இருக்கிறரர், யரரிடமும்
உதவி ஜகட்ெதில்ணல, லிடியரவிற்கரக சந்ஜதரஷமரக ெைம் பசலவழிக்கத் தயரைரக இருக்கிறரர்.
அவைரல் முடியுமர என்ெது பதரியவில்ணல.
58. His asking Bennet not to mention his help does not strike true.
தரன் உதவி பசய்தணத யரரிடமும் கூற ஜவண்டரம் என்று அவர் கூறியது உண்ணமயரகத்
ஜதரன்றவில்ணல.
59. Mr. Bennet’s resolve to return itself is a confirmation.
திரு பென்னட் ெைத்ணதத் திருப்ெித் தருவதரக தீர்மரனம் பசய்வஜத அதணன உறுதிப்ெடுத்துகிறது.
60. Had Mr. Gardiner paid, he would have paid for his sister’s folly.
திரு கரர்டினர் ெைத்ணதக் பகரடுத்திருந்தரல் அது அவர் தன்னுணடய சஜகரதரியின்
முட்டரள்தனத்திற்கரக பசய்ததரகஜவ இருக்கும்.
61. It is contrary to the English tradition. Lord Lupton only lends £900, does not gift it.
இது ஆங்கிலக் கலரச்சரைத்திற்கு மரறரனது. லரர்ட் லுப்டன் 900 ெவுன் கடனரகக் பகரடுத்தரர்,
பவகுமதியரக அல்ல.
62. At least Wickham has not deceived me in his debts.
குணறந்தெட்சம் விக்கரம் தனது கடன்கணளப் ெற்றி அணனத்ணதயும் பதரிவித்துவிட்டரன், என்ணன
ஏமரற்றவில்ணல.
63. This indicates something, I don’t see.
இது ஏஜதர ஒன்றிணனக் குறிக்கிறது. எனக்குத் பதரியவில்ணல.
64. He realises that Wickham is not one he could have effectively handled.
விக்கரணமத் தன்னரல் திறம்ெட ணகயரள முடிந்திருக்கரது என்ெணத அவர் உைர்கிறரர்.
Mr. Bennet and his daughters saw all the advantages of Wickham's removal from the -- -- shire as clearly as Mr.
Gardiner could do. But Mrs. Bennet was not so well pleased with it. Lydia's being settled in the north, just when
she had expected most pleasure and pride in her company, for she had by no means given up her plan of their
residing in Hertfordshire, was a severe disappointment; and, besides, it was such a pity that Lydia should be
taken from a regiment where she was acquainted with everybody, and had so many favourites.
திரு கரர்டினகரப் லெர லவ திரு பென்னட்டும் அவரது பெண்களும், விக்கரம் --------ஷயரிலிருந்து
விலக்கப்ெடுவதரல் ஏற்ெடும் நன்கமககளப்ெற்றித் பதளிவரகப் புரிந்து பகரண்டரர்கள். ஆனரல்
திருமதி பென்னட் இந்த விஷயத்தில் அதிக மகிழ்ச்சி அகடயவில்க . லிடியரவும் விக்கரமும்
ஹர்ட்லெரர்ட்ஷயரில் வசிக்கப் லெரகும் திட்டத்கத திருமதி பென்னட் ககவிடரததரலும், லிடியரவுடன்
லசர்ந்து இருப்ெது அதிக மகிழ்ச்சிகயயும் பெருகமகயயும் தரும் என்று எதிர்ெரர்த்ததரலும் லிடியர
வடக்லக பசன்று குடிலயறுவது அவளுக்கு மிகவும் ஏமரற்றத்கத அளித்தது. அந்தப் ெகடப்ெிரிவில்
அகனவரிடமும் ெழகியிருந்தும் அங்கு அவளுக்குப் ெிரியமரனவர்கள் ெ ர் இருந்தும் அங்கிருந்து அவள்
பவளிலயறுவது ெரிதரெமரனது.
65. Mr. Gardiner delicately refrains from asking Bennet to receive Lydia.
லிடியரணவ அணழக்கும்ெடி பென்னட்ணடக் ஜகட்டுக் பகரள்வணத திரு கரர்டினர் நரசூக்கரகத்
தவிர்க்கிறரர்.
66. Maybe he will be pleased if invited.
அவணள அணழத்தரல் ஒருஜவணள அவர் சந்ஜதரஷப்ெடுவரர்.
67. We see a shade of his sister in him.
அவருணடய சஜகரதரியின் ஒரு சரயல் அவரிடம் இருப்ெணத நரம் ெரர்க்கிஜறரம்.
"She is so fond of Mrs. Forster," said she, "it will be quite shocking to send her away! And there are several of
the young men, too, that she likes very much. The officers may not be so pleasant in General -- 's regiment."
“திருமதி ெரர்ஸ்டகர அவளுக்கு மிகவும் ெிடிக்கும்” என்ற திருமதி பென்னட், “அவகள பவளிலய
அனுப்புவது மிகவும் அதிர்ச்சியரக இருக்கும். அங்குள்ள ெ இகளஞர்ககள அவளுக்கு மிகவும்
ெிடிக்கும். பேனரல் ----ன் ெகடப்ெிரிவில் இருக்கும் அதிகரரிகள் மனதிற்கு அத்தகன
இனிகமயரனவர்களரக இல் ரமல் இருக்க ரம்” என்றரள்.
68. To Mrs Bennet it is a triumph to have a daughter, that too Lydia, married.
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தன்னுணடய மகளுக்கு, அதுவும் லிடியரவிற்குத் திருமைம் நணடபெறுவது குறித்து திருமதி பென்னட்
பவற்றிப் பெருமிதம் அணடகிறரள்.
It is impossible for her nor to celebrate it.
இதணனக் பகரண்டரடரமல் அவளரல் இருக்கஜவ முடியரது.
Here she is celebrating her superiority over her husband.
தன்னுணடய கைவணைவிட தனது ஜமன்ணமணய அவள் இங்கு பகரண்டரடுகிறரள்.
Man wants to destroy his benefactor and invites his victim to celebrate his own victory.
மனிதன் தனக்கு உதவுெவணை அழிக்க விரும்புகிறரன், தன்னரல் அழிக்கப்ெட்டவணை தனது
பவற்றிணயக் பகரண்டரட அணழக்கிறரன்.
‘Lydia has so many favourites in the Militia’’ – Mrs. Bennet.
"இைரணுவத்தில் லிடியரவுக்குப் ெிடித்தவர்கள் ெலர் உள்ளனர்". - திருமதி பென்னட்.
Even shamelessness is an occasion for her to celebrate.
பவட்கம்பகட்ட தன்ணமயும் பகரண்டரடப்ெடும் ஒரு தருைமரக அவளுக்கு இருக்கிறது.
His daughter's request, for such it might be considered, of being admitted into her family again before she set off
for the north, received at first an absolute negative. But Jane and Elizabeth, who agreed in wishing, for the sake
of their sister's feelings and consequence, that she should be noticed on her marriage by her parents, urged him
so earnestly, yet so rationally and so mildly, to receive her and her husband at Longbourn, as soon as they were
married, that he was prevailed on to think as they thought, and act as they wished. And their mother had the
satisfaction of knowing that she should be able to shew her married daughter in the neighbourhood before she
was banished to the north. When Mr. Bennet wrote again to his brother, therefore, he sent his permission for
them to come; and it was settled that, as soon as the ceremony was over, they should proceed to Longbourn.
Elizabeth was surprised, however, that Wickham should consent to such a scheme; and had she consulted only
her own inclination, any meeting with him would have been the last object of her wishes.
அவள் வடக்லக பசல்வதற்குமுன் தன் குடும்ெத்தினருடன் லசர்ந்து இருக்க லவண்டும் என்ற அவளது
லவண்டுலகரள் முதலில் எதிர்ப்கெச் சந்தித்தது. ஆனரல் லேனும் எலிசபெத்தும் தங்களது சலகரதரியின்
உணர்வுகளுக்கு மதிப்ெளித்து, அவளது திருமணத்கத பெற்லறரர்கள் அங்கீகரிக்க லவண்டும் என்று
விரும்ெினரர்கள். அதனரல் அவர்கள் மனப்பூர்வமரகவும், சரந்தமரகவும், நியரயமரகவும் தங்களது
தகப்ெனரரிடம் திருமணம் முடிந்தவுடன் அவகளயும் அவளது கணவகரயும் ரங்ெர்னில் வரலவற்க
லவண்டும் என்று லவண்டினரர்கள். தன்னுகடய பெண்கள் கூறுவது சரி என்று லதரன்றியதரல்
அவர்களது லவண்டுலகரகள அவர் ஏற்றுக்பகரண்டரர். மகள் வடக்லக பசல்லும்முன் திருமணமரன
அவகள அக்கம்ெக்கத்தினரிடம் கரண்ெிக்க முடியும் என்று பதரிந்துபகரண்ட அவளது தரயரர்
திருப்தியகடந்தரள். திரு பென்னட் தனது சலகரதரருக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதும்பெரழுது, அவர்கள்
அங்கு வர சம்மதம் பதரிவித்து எழுதினரர். திருமணம் முடிந்தவுடன் அவர்கள் ரங்ெர்னுக்குச் பசல்
லவண்டும் என்ெது முடிவரயிற்று. இம்மரதிரி ஒரு திட்டத்திற்கு விக்கரம் ஒத்துக் பகரண்டது
எலிசபெத்திற்கு ஆச்சரியத்கத ஏற்ெடுத்தியது. அவளது பசரந்த விருப்ெத்கத மட்டும் அவள்
க ந்தரல ரசித்திருந்தரல் அவகனச் சந்திக்கலவ விருப்ெப்ெட்டிருக்க மரட்டரள்.
Jane and Elizabeth feel like their mother.
ஜேனும் எலிசபெத்தும் அவர்களது தரயரணைப்ஜெரலஜவ உைர்கின்றனர்.
Lydia wants everyone in Meryton to congratulate her.
பமரிடனில் உள்ள அணனவரும் தன்ணன வரழ்த்த ஜவண்டும் என்று லிடியர விரும்புகிறரள்.
It was wrong to have allowed that display.
அந்தக் கரட்சிணய அனுமதித்தது தவறரகும்.
‘Urged him so rationally’.
'அவணை நியரயமரக வற்புறுத்தினர்'.
Rationality here means politeness. I would add both the sisters wanted to meet Wickham.
விஜவகம் என்ெது இங்கு மரியரணத ஆகும். சஜகரதரிகள் இருவரும் விக்கரணமச் சந்திக்க விரும்ெினர்
என்று கூறலரம்.
Left to Mrs. Bennet, she would have had a marriage dinner at home.
திருமதி பென்னட்டின் விருப்ெத்திற்கு விட்டிருந்தரல் அவள் வீட்டில் திருமை விருந்துக்கு ஏற்ெரடு
பசய்திருப்ெரள்.
Elizabeth was surprised by Wickham’s comment.
விக்கரம் கூறுவணதக் ஜகட்டு எலிசபெத் ஆச்சரியப்ெடுகிறரள்.
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81. To him it was immaterial, as he was shameless.
அவனுக்கு பவட்கம் எதுவும் இல்லரததரல் அவனுக்கு அது ஒரு பெரருட்டரகஜவ இல்ணல.
82. The strength of energy for this invitation came from Mrs. Bennet and Lydia.
இந்த அணழப்ெிற்கரன சக்தி திருமதி பென்னட் மற்றும் லிடியரவிடமிருந்து வந்தது.
83. Of course, Jane would like to see him and congratulate him.
ஜேன் அவணனச் சந்தித்து வரழ்த்து பதரிவிக்க விரும்ெினரள்.
84. Elizabeth knowing she has little chance of seeing him later, desired to see him.
ெின்னர் அவணனப் ெரர்க்க முடியரது என்ற கரைைத்தினரல் எலிசபெத்தும் விக்கரணமச் சந்திக்க
விரும்ெினரள்.
85. In cases like Lydia, what is common is the family does not see them for decades. Even at the end of their lives
no reconciliation is usual unless the erring couple come by money or the parental family is soaked in affection.
Here Jane and Elizabeth take an unpardonable initiative to bring them home. On their arrival, Mrs. Bennet
behaves exactly as Lydia and Lydia seeks to make capital out of her adventure while the scoundrel tries to see to
what extent his falsehood still survives.
லிடியரவின் விஷயத்ணதப்ஜெரல் ஏதரவது குடும்ெத்தில் நடந்திருந்தரல் குடும்ெத்தினர் அவர்கணளப் ெல
வருடங்களுக்குச் சந்தித்திருக்க மரட்டரர்கள். எதரவது ஒரு வணகயில் ெைம் கிணடத்து பசல்வந்தர்களரக
மரறியிருந்தரஜலர அல்லது ெரசத்தரல் குடும்ெம் மூழ்கியிருந்தரஜலர மட்டுஜம ஏஜதனும் ஒரு சமைசம்
ஏற்ெடும். இங்கு ஜேனும் எலிசபெத்தும் அவர்கணள வீட்டிற்கு வைவணழக்க மன்னிக்க முடியரத
தன்முணனப்ணெ எடுக்கின்றனர். அவர்கள் அங்கு வந்த ெிறகு திருமதி பென்னட் லிடியரணவப்ஜெரல்
நடந்து பகரள்கிறரள், லிடியர தனது சரகசச் பசயலில் பெருமிதம் பகரள்கிறரள், அஜயரக்கியனரன
விக்கரம் தனது பெரய்ணம இன்னமும் எந்த அளவிற்குத் தணழத்துள்ளது என்ெணதப் ெரர்க்க
முயலுகிறரன்.
------------------------
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Chapter 9: Lydia and Wickham at Longbourn
(September 1812) After their wedding, Lydia and Wickham arrive at the Bennet household. Mrs. Bennet is
excited, Mr. Bennet is quiet and unhappy. Lydia is anything but embarrassed and actually brags about her
match. Lydia talks on about the wedding despite Elizabeth’s disinterest, and lets slip that Darcy was at her
wedding. Burning with curiosity, Elizabeth writes to Mrs. Gardiner asking for an explanation.
அவர்களது திருமைம் நடந்து முடிந்த ெிறகு, லிடியரவும் விக்கரமும் திரு பென்னட்டின் இல்லத்திற்கு
வருகின்றனர். திருமதி பென்னட் பெரும் மகிழ்ச்சி அணடகிறரள், திரு பென்னட் அணமதியரகவும்
சந்ஜதரஷமின்றியும் இருக்கிறரர். லிடியர எந்தவித அவமரன உைர்ச்சியும் இன்றி தன்னுணடய ஜேரடிப்
பெரருத்தத்ணத நிணனத்து பெருணமப்ெடுகிறரள். எலிசபெத்திற்கு ஆர்வம் இல்லரதஜெரதும்
திருமைத்ணதப்ெற்றிப் ஜெசும் லிடியர, டரர்சி அங்கு வந்தது குறித்து தன்ணன அறியரது கூறி
விடுகிறரள். இணதப்ெற்றித் பதரிந்துபகரள்ளும் ஆவலில் எலிசபெத் திருமதி கரர்டினருக்கு விளக்கம்
ஜகட்டு கடிதம் எழுதுகிறரள்.

1.
2.

3.

4.

Their sister's wedding day arrived; and Jane and Elizabeth felt for her, probably more than she felt for herself.
The carriage was sent to meet them at -- , and they were to return in it by dinner-time. Their arrival was dreaded
by the elder Miss Bennets, and Jane more especially, who gave Lydia the feelings which would have attended
herself, had she been the culprit, and was wretched in the thought of what her sister must endure.
அன்று அவர்களுகடய சலகரதரியின் திருமண நரள். லிடியர தன்கன நிகனத்து
உணர்ச்சிவசப்ெட்டதற்கு ஜமலரக லேனும் எலிசபெத்தும் அவளுக்கரக உணர்ச்சிவசப்ெட்டிருப்ெர்.
அவர்ககள அகழத்துவர வண்டி அனுப்ெப்ெட்டது, அதில் அவர்கள் இரவு விருந்திற்குள் திரும்புவதரக
இருந்தது. அவளுகடய வருகககய நிகனத்து மூத்த சலகரதரிகள் இருவரும் ெயந்தனர். தரன்
குற்றவரளியரக இருந்திருந்தரல் என்ன மனநிக இருந்திருக்குலமர அலதலெரல்தரன் லிடியரவுக்கும்
இருக்குலமர என லேன் நிகனத்தரள். அவளுகடய சலகரதரி எவ்வரறு எல் ரவற்கறயும் பெரறுத்துக்
பகரள்ள லவண்டும் என்று நிகனக்கும்பெரழுது அவளுக்குக் கஷ்டமரக இருந்தது.
Jane and Elizabeth felt more for Lydia.
லிடியரவிற்கரக ஜேனும் எலிசபெத்தும் மிகவும் வருந்தினர்.
They were sorry Lydia was jubilant. They are poles apart.
லிடியர சந்ஜதரஷப்ெடுவணதப் ெரர்த்து அவர்கள் வருந்தினர். அவர்கள் பவவ்ஜவறு துருவங்களரக
உள்ளனர்.
The Indian Freedom movement was an idealist one. Those who joined ruined their career, gave up their property
for the sake of the cause. The generation that followed Freedom was eager to capitalise on power and prided on
the loot. This is true of all Revolutions. By this transition the evolution that begins with the being enters into
non-being to become a whole. In all families that succeeded on virtue we see this change. They change from
virtue to vice or vice to virtue. Both sides are indispensable. Lydia and Wickham play such a role in Pride and
Prejudice. One can avoid this fall when he is willing to transform those aspects in him that require
transformation. Thus the individual becomes universal.
இந்தியரவின் சுதந்திை இயக்கம் ஒரு இலட்சியமரன ஒன்றரக இருந்தது. இந்த இயக்கத்தில்
ஜசர்ந்தவர்கள் தங்களது ஜவணலணயத் தியரகம் பசய்தனர், பசரத்ணதத் தரனமரகக் பகரடுத்தனர்.
சுதந்திைத்திற்குப் ெிறகு வந்த தணலமுணறயினர் அதிகரைத்ணதப் ெயன்ெடுத்திக் பகரண்டு
பகரள்ணளயடிப்ெதில் பெருணம பகரண்டனர். எல்லர புைட்சிகளின் விஷயத்திலும் இது உண்ணம. இந்த
மரற்றத்தின் மூலம் சத்-ல் ஆைம்ெிக்கும் ெரிைரமம், அசத்தினுள் நுணழந்து முழுணமயரக மரறுகிறது.
நல்பலரழுக்கத்தில் பவற்றி பெற்ற அணனத்து குடும்ெங்களிலும் இந்த மரற்றத்ணத நரம் கரண்கிஜறரம்.
நல்பலரழுக்கம் தீபயரழுக்கமரகவும் தீபயரழுக்கம் நல்பலரழுக்கமரகவும் மரறுகின்றன. இரு
ெக்கங்களும் தவிர்க்க முடியரதணவ. 'Pride and Prejudice'-ல் லிடியரவும் விக்கரமும் இத்தணகய ெங்கிணன
வகிக்கின்றனர். மரற்றம் ஜதணவப்ெடும் அம்சங்கணள மரற்றத் தயரைரக இருந்தரல் ஒருவர் இந்த
வீழ்ச்சிணயத் தவிர்க்கலரம். இவ்வரறு தனிநெர் உலகளரவியவைரக மரறுகிறரர்.
This page heightens their insensibility to the status of an ideal under the auspices of Mrs. Bennet.
புத்தகத்தின் இந்தப் ெக்கத்தில் திருமதி பென்னட் மற்றும் லிடியரவின் உைர்வின்ணமஜயர அல்லது
ஜமரசமரன தன்ணமஜயர மிகவும் தீவிைமரகி வருவணத நரம் கரண்கிஜறரம், திருமதி பென்னட்டின்
கரைைமரக அணவ ஒரு இலட்சியமரக மரறுகின்றன, அல்லது இலட்சியத்தின் நிணலணயப்
பெறுகின்றன.
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They came. The family were assembled in the breakfast-room, to receive them. Smiles decked the face of Mrs.
Bennet as the carriage drove up to the door; her husband looked impenetrably grave; her daughters, alarmed,
anxious, uneasy.
அவர்கள் வந்தனர். அவர்ககள வரலவற்க குடும்ெம் முழுவதும் கரக ச் சிற்றுண்டி அகறயில் குழுமி
இருந்தது. வண்டி கதவருலக வந்து லசர்ந்தபெரழுது திருமதி பென்னட்டின் முகத்தில் புன்னணக தவழ்ந்து
பகரண்டிருந்தது, அவளுகடய கணவர் மிகவும் தீவிைமரன முகத்ஜதரடு கரட்சி அளித்தரர். பெண்கலளர
மிகவும் ெயந்தவர்களரக கவக யுடனும் அகமதியில் ரமலும் இருந்தனர்.
Lydia’s welcome is a true picture of the family.
லிடியரணவ வைஜவற்ெதில் குடும்ெத்தினரின் உண்ணமயரன முகம் பதரிகிறது.
A crux of the story is described in the paragraph of welcome.
வைஜவற்ெிணனப்ெற்றிக் கூறும் ெத்தியில் கணதயின் ஒரு முக்கியமரன கட்டம் விவரிக்கப்ெடுகிறது.
This is the truth of Bennet’s marriage.
பென்னட்டின் திருமைத்தின் உண்ணமயும் இதுதரன்.
Here it emerges happily.
இங்கு இது சந்ஜதரஷமரக பவளிப்ெடுகிறது.
There are other such scenes.
• Lady Catherine’s visit to Longbourn.
• Caroline’s quick departure from Netherfield.
• Darcy’s proposal.
• Collins’ proposal.
• Elizabeth’s reading Jane’s letters at Lambton.
இது ஜெரன்ற ஜவறு ெல கரட்சிகள் உள்ளன,
•
லரங்ெர்னுக்கு ஜலடி கரதரினுணடய விேயம்.
•
பநதர்பீல்டிலிருந்து கரைலின் விணைவிஜலஜய புறப்ெட்டு விடுவது.
•
டரர்சியின் திருமை ஜவண்டுஜகரள்.
•
கரலின்ஸ் விடுக்கும் திருமை ஜவண்டுஜகரள்.
•
லரம்ப்டனில் ஜேனுணடய கடிதங்கணள எலிசபெத் ெடிப்ெது.
Lydia's voice was heard in the vestibule; the door was thrown open, and she ran into the room. Her mother
stepped forwards, embraced her, and welcomed her with rapture; gave her hand with an affectionate smile to
Wickham, who followed his lady, and wished them both joy, with an alacrity which shewed no doubt of their
happiness.
Their reception from Mr. Bennet, to whom they then turned, was not quite so cordial. His countenance rather
gained in austerity, and he scarcely opened his lips. The easy assurance of the young couple, indeed, was enough
to provoke him. Elizabeth was disgusted, and even Miss Bennet was shocked. Lydia was Lydia still -- untamed,
unabashed, wild, noisy, and fearless. She turned from sister to sister, demanding their congratulations; and when
at length they all sat down, looked eagerly round the room, took notice of some little alteration in it, and
observed, with a laugh, that it was a great while since she had been there.
Wickham was not at all more distressed than herself; but his manners were always so pleasing that, had his
character and his marriage been exactly what they ought, his smiles and his easy address, while he claimed their
relationship, would have delighted them all. Elizabeth had not before believed him quite equal to such
assurance; but she sat down, resolving within herself to draw no limits in future to the impudence of an
impudent man. She blushed, and Jane blushed; but the cheeks of the two who caused their confusion suffered no
variation of colour.
லிடியரவின் குரல் வழியில லய லகட்டது. கதகவத் திறந்து பகரண்டு அவள் அகறயின் உள்லள
ஓடினரள். அவளுகடய தரயரர் அவள் முன்லன வந்து அவகளக் கட்டித் தழுவி மிகவும் சந்லதரஷத்துடன்
வரலவற்றரள்; லிடியரகவப் ெின்பதரடர்ந்து வந்த விக்கரமுக்கு அன்ெரன புன்முறுவலுடன் அவன்
ணகணயக் குலுக்கினரள். அவர்களுகடய மகிழ்ச்சியிகனப்ெற்றி சிறிதும் சந்லதகம் இல் ரமல்
இருவகரயும் சந்லதரஷமரக இருக்க உற்சரகமரக வரழ்த்தினரள்.
திரு. பென்னட் அவர்ககள அவ்வளவு சுமுகமரக வரலவற்கவில்க . அவரது முகத்தில் கடுகம கூடியது.
அவர் வரகயத் திறக்கலவயில்க . இவ்விளம்தம்ெதிகள் கரண்ெித்த தன்னம்ெிக்கக அவருகடய
லகரெத்கதத் தூண்டப் லெரதுமரனதரக இருந்தது. எலிசபெத்திற்கு பவறுப்பு உண்டரயிற்று.
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மிஸ் பென்னட்டும் மிகவும் அதிர்ச்சியகடந்தரள். லிடியர மரறலவயில்க . அலதலெரல்தரன் இன்னமும்
இருந்தரள்; பவட்கம் என்றரல் என்ன என்று அறியரதவளரக யரரரலும் அடக்க முடியரதவளரக
ஆரவரரம் மிகுந்தவளரக சிறிதும் அச்சப்ெடரதவளரக இருந்தரள். ஒரு சலகரதரியிடமிருந்து மற்பறரரு
சலகரதரியிடம் பசன்று அவர்ககள தன்கன வரழ்த்தும்ெடி லகட்டுக்பகரண்டரள். ஒருவரறரக
எல்ல ரரும் அமர்ந்தவுடன் அவ்வகறகயச் சுற்றி ஆர்வமரகப் ெரர்த்த அவள் அங்கு ஏற்ெட்டிருந்த சிறிய
மரறுதல்ககள கவனித்தரள். அங்கிருந்து பசன்று பவகு நரட்களரகி விட்டன என்று சிரித்தவரறு
கூறினரள்.
லிடியரகவப்லெரல் விக்கரமிடமும் எந்த சங்கடமும் பதரியவில்க . அவனுகடய நடத்கத
எப்பெரழுதுலம இனிகமயரக இருந்திருக்கிறது. அவனுகடய குணமும் அவனது திருமணமும் அவர்கள்
விருப்ெப்ெட்டவரறு இருந்திருந்தரல் அவர்ககளச் பசரந்தம் பகரண்டரடியபெரழுது எழுந்த அவனது
சிரிப்பும் சரளமரக அவன் லெசியதும் அவர்ககளச் சந்லதரஷப்ெடுத்தியிருக்கும். எதுவுலம
நடக்கரததுலெரல் அவன் இவ்வளவு சகேமரக நடந்துபகரள்வரன் என்று எலிசபெத் நிகனக்கவில்க .
எதிர்கர த்தில் அவன் எப்ெடி லவண்டுமரனரலும் நடந்துபகரள்ள ரம் என நிகனத்தரள். அவள் முகம்
அவமரனத்தரல் சிவந்தது, லேனும் நிறம் மரறினரள். ஆனரல் யரர் இருவர் இந்த குழப்ெத்திற்கு எல் ரம்
கரரணலமர அவர்களிடத்தில் எந்தவித மரற்றமும் இல்க .
To be able to see this Wickham when he first met Elizabeth is wisdom.
முதல் சந்திப்ெிஜலஜய விக்கரமின் உண்ணமயரன குைத்திணனக் கரை முடிவது அறிவரகும்.
Should you go back to that page, you can sift indications.
புத்தகத்தின் அந்தப் ெக்கத்திற்கு நரம் மீண்டும் பசன்ஜறரம் எனில் அறிகுறிகணளக் கரைலரம்.
Wickham has the countenance of a gentleman who treats the lowest of persons his equal.
கீழ்நிணல மனிதர்கள் உள்ெட அணனவணையும் தனக்கு நிகைரக நடத்தும் உயர் குைம் மற்றும்
நன்னடத்ணதணயக் பகரண்டிருக்கும் கனவரணனப் ஜெரல் விக்கரம் கரட்சி அளிக்கிறரன்.
The impudence of an impudent man.
நரைங்பகட்ட மனிதனரன விக்கரமின் நரைங்பகட்டத்தனம்.
This is an impersonal statement about a personal behaviour.
ஒரு தனிப்ெட்ட நடத்ணதணயக் குறித்த பெரதுவரன கருத்தரகும் இது.
There is no disgust or condemnation.
கண்டனஜமர அல்லது பவறுப்ஜெர எதுவும் இல்ணல.
She blushed but could not bring her emotions to condemn him for ruining her whole family.
எலிசபெத்தரல் தன்னுணடய குடும்ெம் முழுவணதயும் அழித்த அவனது பசயணலக் கண்டிக்க
முடியவில்ணல.
She could perceive the impudence, not feel the disgust of it.
அவளரல் அவனது பவட்கங்பகட்டத்தனத்ணத புரிந்துபகரள்ள முடிந்தது, ஆனரல் அதனுணடய
பவறுப்ணெ உைை முடியவில்ணல.

There was no want of discourse. The bride and her mother could neither of them talk fast enough; and
Wickham, who happened to sit near Elizabeth, began enquiring after his acquaintance in that neighbourhood
with a good-humoured ease which she felt very unable to equal in replies. They seemed each of them to have the
happiest memories in the world. Nothing of the past was recollected with pain; and Lydia led voluntarily to
subjects which her sisters would not have alluded to for the world.
அங்கு லெச்சிற்கு எந்தவிதக் குகறவும் இல்க . திருமணப் பெண்ணிற்கும் தரயரருக்கும் லெசுவதற்கு
நிகறய விஷயங்கள் இருந்தன. எலிசபெத்தின் அருகில் உட்கரர லநர்ந்த விக்கரம் அங்கு வசிக்கும்
தனக்குத் பதரிந்தவர்ககளப்ெற்றி விசரரிக்க ஆரம்ெித்தரன். சகேமரக விசரரித்த அவனுக்குச் சரியரக
அவளரல் ெதில் கூற முடியவில்க . அவர்கள் இருவருக்கும் உ கத்தில லய மிகவும் சந்லதரஷமரன
நிணனவுகள் இருந்ததுலெரல் லதரன்றியது. ெகழய ஞரெகங்கள் எதகனயும் எந்த லவதகனயுடனும்
அவர்கள் நிகனத்துப் ெரர்க்கவில்க ; தனது சலகரதரிகள் எக்கரரணம் பகரண்டும் இந்த உ கத்திற்குச்
பசரல் முடியரத விஷயத்கதப்ெற்றி லிடியர தரனரகலவ பசரல் ஆரம்ெித்தரள்.
18. Wickham happened to sit near Elizabeth.
விக்கரம் எலிசபெத்தின் அருகில் உட்கரை ஜநர்ந்தது.
19. It was on his external initiative, life permits, she is fulfilled.
அவனது புற முயற்சியரல் அது நிகழ்ந்தது, வரழ்வு அனுமதிக்கிறது, அவள் நிணறவுற்றரள்.
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"Only think of its being three months," she cried, "since I went away! It seems but a fortnight, I declare; and yet
there have been things enough happened in the time. Good gracious! When I went away, I am sure I had no
more idea of being married till I came back again! Though I thought it would be very good fun if I was." Her
father lifted up his eyes, Jane was distressed, Elizabeth looked expressively at Lydia; but she, who never heard
nor saw anything of which she chose to be insensible, gaily continued -- "Oh! Mamma, do the people here
abouts know I am married to-day? I was afraid they might not; and we overtook William Goulding in his
curricle, so I was determined he should know it, and so I let down the side-glass next to him, and took off my
glove and let my hand just rest upon the window-frame, so that he might see the ring; and then I bowed and
smiled like anything."
Elizabeth could bear it no longer. She got up and ran out of the room, and returned no more till she heard them
passing through the hall to the dining-parlour. She then joined them soon enough to see Lydia, with anxious
parade, walk up to her mother's right hand, and hear her say to her eldest sister, "Ah, Jane, I take your place
now, and you must go lower, because I am a married woman!"
“நரன் பசன்று மூன்று மரதங்கள் ஆகிவிட்டன, ஆனரல் ெதிகனந்து நரட்கள்தரன் ஆகியிருப்ெதுலெரல்
லதரன்றுகிறது. இருப்ெினும் இச்சமயத்தில் லெரதுமரன அளவிற்கு விஷயங்கள் நடந்துள்ளன. நரன்
கிளம்ெிச் பசன்றபெரழுது திருமணமரனவளரக மீண்டும் இங்கு திரும்ெி வருலவன் என்று
நிகனக்கவில்க . ஆனரலும் அவ்வரறு நடந்தரல் எவ்வளவு லவடிக்ககயரக இருக்கும் என்று நரன்
நிகனத்லதன்.”
அவளது தகப்ெனரர் கண்ககள உயர்த்தி அவகளப் ெரர்த்தரர். லேனிற்கு மிகவும் கஷ்டமரகி விட்டது.
எலிசபெத் லிடியரகவ அர்த்தத்துடன் ெரர்த்தரள். பதரிந்துபகரள்ள லவண்டரம் என்று நிகனக்கும்
விஷயங்கள் லிடியரவிற்குக் கண்ணிலும் ெடரது, கரதிலும் விழரது. சந்லதரஷமரக “ஓ! அம்மர,
இங்கிருப்ெவர்களுக்கு எனக்கு இன்று திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று பதரியுமர? அவர்களுக்குத்
பதரிந்திருக்கரது என்று நிகனக்கிலறன். வண்டியில் பசன்று பகரண்டிருந்த வில்லியம் லகரல்டிங்கஸத்
தரண்டி நரங்கள் பசல்ககயில், அவருக்குத் பதரிய லவண்டும் என நரன் தீர்மரனமரக நிகனத்ததரல்
அவர் ெக்கம் இருந்த கண்ணரடிகய இறக்கி என்னுகடய ககயுகறகய நீக்கிவிட்டு என்னுகடய
லமரதிரத்கத அவர் ெரர்க்க லவண்டும் என்ெதற்கரக கககய ேன்னல் விளிம்ெில் கவத்துக் பகரண்டு
அவகர வணங்கி நரன் அப்ெடிச் சிரித்லதன்.”
எலிசபெத்திற்கு இதற்குலமல் தரங்கிக்பகரள்ள முடியவில்க . அவள் எழுந்து அந்த அகறயிலிருந்து
பவளிலய ஓடினரள். அவர்கள் வரலவற்ெகறகயத் தரண்டி உணவு உண்ணும் இடத்திற்குச் பசல்லும்
சப்தம் லகட்கும்வகர திரும்ெி வரவில்க . லிடியர மிக ஆர்வமரக தன்னுகடய தரயரரின் வ து
ககயருலக பசன்று, தனது மூத்த சலகரதரியிடம், “ஆ! லேன்; நரன் திருமணமரனவள் என்ெதரல், நரன்
உன்னுகடய இடத்கத இப்பெரழுது எடுத்துக் பகரள்கிலறன். நீ ெின்னரல் லெரக லவண்டும்” என்று
பசரல்வகத அங்கு வந்த எலிசபெத் லகட்டரள்.
Elizabeth could no longer bear it; she got up and ran out of the room.
எலிசபெத்தரல் அதணன இனியும் தரங்கிக் பகரள்ள முடியவில்ணல; அவள் எழுந்து அணறணய விட்டு
பவளிஜய ஓடினரள்.
Physically she distanced herself from him, not emotionally.
உடல்ரீதியரக அவள் தன்ணன விலக்கிக் பகரள்கிறரள், உைர்ச்சிபூர்வமரக அல்ல.
Lydia is a miniature of Mrs. Bennet.
லிடியர திருமதி பென்னட்டின் சிறு உருவமரக விளங்குகிறரள்.
It is difficult to say which of them is more shameless.
இவர்கள் இருவரில் யரர் அதிகம் பவட்கமின்றி உள்ளனர் என்ெணதக் கூறுவது கடினமரகும்.
It was not to be supposed that time would give Lydia that embarrassment from which she had been so wholly
free at first. Her ease and good spirits increased. She longed to see Mrs. Phillips, the Lucasses, and all their other
neighbours, and to hear herself called "Mrs. Wickham" by each of them; and, in the meantime, she went after
dinner to shew her ring, and boast of being married, to Mrs. Hill and the two housemaids.
முன்பு எந்தவித சங்கடமும் எழரத லிடியரவிற்கு, ெின்னரலும் எந்தவித சங்கடமும் எழப்லெரவதில்க .
அவளுகடய உற்சரகமும் இயல்புத் தன்கமயும் அதிகரித்தன. திருமதி ெிலிப்ஸ், லூகரஸ் குடும்ெத்தினர்
மற்றும் அருகில் வசிப்ெவர்கள் அகனவகரயும் சந்தித்து அவர்கள் அகனவரும் தன்கன திருமதி
விக்கரம் என்று அகழப்ெகதக் லகட்க அவள் ஆவ ரக இருந்தரள். இதற்கிகடயில் இரவு விருந்து
முடிந்தெின் திருமதி ஹில்லிடமும் மற்றும் இரு ெணிப்பெண்களிடமும் தன்னுகடய திருமண
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லமரதிரத்கதக் கரண்ெித்து தனக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று பெருகம சரற்றிக் பகரள்ளச்
பசன்றரள்.
"Well, mamma," said she, when they were all returned to the breakfast-room, "and what do you think of my
husband? Is not he a charming man? I am sure my sisters must all envy me. I only hope they may have half my
good luck. They must all go to Brighton. That is the place to get husbands. What a pity it is, mamma, we did not
all go."
"Very true; and if I had my will, we should. But, my dear Lydia, I don't at all like your going such a way off.
Must it be so?"
Oh, Lord! Yes; there is nothing in that. I shall like it of all things. You and papa, and my sisters, must come
down and see us. We shall be at Newcastle all the winter, and I dare say there will be some balls, and I will take
care to get good partners for them all."
"I should like it beyond anything!" Said her mother.
"And then, when you go away, you may leave one or two of my sisters behind you; and I dare say I shall get
husbands for them before the winter is over."
“என்னுகடய கணவகரப்ெற்றி என்ன நிகனக்கிறரய், அம்மர? அழகரக இருக்கிறரன் இல்க யர?
என்கனப் ெரர்த்து என் சலகரதரிகள் எல்ல ரரும் பெரறரகமப்ெடுகிறரர்கள் என்று நிகனக்கிலறன்.
என்னுகடய அதிர்ஷ்டத்தில் ெரதியளவரவது அவர்களுக்குக் கிகடக்க லவண்டும் என விரும்புகிலறன்.
அவர்கள் எல்ல ரரும் கண்டிப்ெரக ெிகரட்டனுக்குச் பசல்ல லவண்டும். கணவன்மரர்ககளத் லதட
அதுதரன் தகுந்த இடம். என்ன ஒரு வருத்தம், அம்மர, நரம் அகனவரும் லெரகரமல் இருந்து விட்லடரம்,”
என்று எல்ல ரரும் சிற்றுண்டி அகறக்குத் திரும்ெியவுடன் லிடியர கூறினரள்.
“உண்கமதரன், என் இஷ்டம்லெரல் பசயல்ெட்டரல், நரம் கண்டிப்ெரகப் லெரக லவண்டும். ஆனரல்
எனதருகம லிடியர, நீ அவ்வளவு தூரம் பசல்வது எனக்குப் ெிடிக்கவில்க . கண்டிப்ெரகப் லெரக
லவண்டுமர?”
“அடக் கடவுலள! ஆமரம்--அதில் ஒன்றுமில்க . எனக்கு எல் ரவற்கறயும்விட அங்கு பசல்வது மிகவும்
ெிடிக்கும். நீ, அப்ெர, என்னுகடய சலகரதரிகள் அகனவரும் என்கனப் ெரர்க்க வரலவண்டும். இந்த
குளிர்கர ம் முழுவதும் நியுலகஸிலில்தரன் இருப்லெரம். அங்கு கண்டிப்ெரக சி நடன நிகழ்ச்சிகள்
இருக்கும். அவர்கள் எல்ல ரருக்கும் நல் லேரடி கிகடக்கும்ெடி நரன் ெரர்த்துக் பகரள்லவன்.”
“இகதவிட எனக்குப் ெிடித்தமரனது லவபறதுவும் இல்க ” என்றரள் அவளது தரயரர்.
“நீ திரும்ெிச் பசல்லும்பெரழுது ஓரிரு சலகரதரிககள என்னிடம் விட்டுச் பசல்
ரம்; குளிர்கர ம்
முடிவதற்குள் அவர்களுக்குக் கணவன்மரர்கள் கிகடக்க நரன் கண்டிப்ெரக ஏற்ெரடு பசய்லவன்.”
24. Lydia offering to catch husbands for all her sisters is the climax. It is followed by the anti-climax of Mrs. Bennet
endorsing it.
தன்னுணடய எல்லர சஜகரதரிகளுக்கும் கைவன்மரர்கணளத் ஜதடுவது குறித்து லிடியர ஜெசுவது
உச்சகட்டமரக இருக்கிறது. திருமதி பென்னட் அதணன ஆஜமரதிப்ெது எதிர்ெரைரததரக இருக்கிறது.
"I thank you for my share of the favour," said Elizabeth; "but I do not particularly like your way of getting
husbands."
Their visitors were not to remain above ten days with them. Mr. Wickham had received his commission before
he left London, and he was to join his regiment at the end of a fortnight.
No one but Mrs. Bennet regretted that their stay would be so short; and she made the most of the time, by
visiting about with her daughter, and having very frequent parties at home. These parties were acceptable to all:
to avoid a family circle was even more desirable to such as did think than such as did not.
“என்னுகடய ெங்கிற்கு நரன் உனக்கு நன்றி கூறுகிலறன்” என்ற எலிசபெத், “ஆனரல் நீ
கணவன்மரர்ககளத் லதடும் விதம் எனக்குப் ெிடிக்கவில்க ” என்றரள்.
ண்டகன விட்டுக் கிளம்புவதற்கு முன் அவனுக்கு லவக கிகடத்தது. எனலவ இரண்டு
வரரங்களுக்குப் ெிறகு அவன் அந்த ெகடப்ெிரிவில் லசருவதரக இருந்ததரல் அவர்கள் ெத்து
நரட்களுக்குலமல் அங்கு தங்குவதரக இல்க .
திருமதி பென்னட்கடத் தவிர லவறு எவருக்கும் அவர்கள் மிகக் குகறந்த நரட்களுக்குத் தங்குவது
வருத்தத்கத அளிக்கவில்க . அவர்கள் அங்கு தங்கியிருந்த நரட்களில் பெரும்ெர ரன லநரத்கத
மகளுடன் பவளிலய பசல்வதற்கும் விருந்துகள் ஏற்ெரடு பசய்வதற்கும் அவள் உெலயரகப்ெடுத்திக்
பகரண்டரள். குடும்ெத்தினர் மட்டும் லசர்ந்து இருப்ெகத பெரும்ெரல ரர் தவிர்க்க விரும்ெியதரல் இந்த
விருந்துகள் எல்ல ரருக்கும் வரலவற்கத்தக்கதரக இருந்தன.
38

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XII

25. The story unfolds in its ugly wonder.
ஜமரசமரன ஒரு அதிசயத்தில் கணத பவளிப்ெடுகிறது.
Wickham's affection for Lydia was just what Elizabeth had expected to find it -- not equal to Lydia's for him.
She had scarcely needed her present observation to be satisfied, from the reason of things, that their elopement
had been brought on by the strength of her love rather than by his; and she would have wondered why, without
violently caring for her, he chose to elope with her at all, had she not felt certain that his flight was rendered
necessary by distress of circumstances; and if that were the case, he was not the young man to resist an
opportunity of having a companion.
Lydia was exceedingly fond of him. He was her dear Wickham on every occasion; no one was to be put in
competition with him. He did everything best in the world; and she was sure he would kill more birds on the
first of September than anybody else in the country.
One morning, soon after their arrival, as she was sitting with her two elder sisters, she said to Elizabeth -"Lizzy, I never gave you an account of my wedding, I believe. You were not by when I told mamma and the
others all about it. Are not you curious to hear how it was managed?"
லிடியரவின்லமல் விக்கரம் பகரண்டிருந்த அன்பு எலிசபெத் எதிர்ெரர்த்தது லெர லவ இருந்தது.
லிடியரவிற்கு அவன்லமல் இருந்த அன்புக்குச் சமமரக அவனது அன்பு அவள்லமல் இல்க . அவள்
அவன்லமல் பகரண்டிருந்த கரதலின் சக்தியரல்தரன் இந்த ஓடிப்லெரவது என்ெலத நிகழ்ந்துள்ளது
என்ெது முன்லெ பதரியும். தன்னுகடய கணிப்ெிலிருந்து புரிந்துபகரள்ள லவண்டிய அவசியலம இல்க .
அவன் ஏன் இவ்வரறு ஒரு கரரியம் பசய்தரன் என்ெது முதலில் புரியரமல் இருந்திருக்க ரம், ஆனரல்
இப்பெரழுது அவகளத் தீவிரமரகக் கரதலிக்கரத ஜெரதும், அவளுடன் ஓடிப்லெரவதற்குச் சம்மதித்தரன்
எனில் அதற்கு சந்தர்ப்ெ சூழ்நிக யின் வற்புறுத்தல்தரன் கரைைமரக இருக்கும் என்ெது பதளிவரயிற்று.
இதுதரன் கரரணம் என்றரல் ஒரு துகணயுடன் இருக்கக்கூடிய வரய்ப்பு கிகடத்தரல் அதகன மறுக்கக்
கூடிய இகளஞன் இல்க அவன்.
அவகனக் கண்டரல் லிடியரவிற்கு மிகவும் ெிடித்திருந்தது. எல் ரச் சந்தர்ப்ெத்திலும் அவன்
அவளுகடய அருகம விக்கரமரக இருந்திருக்கிறரன். யரரும் அவனுடன் லெரட்டியிடலவ முடியரது.
அவன் எல் ரவற்கறயும் இந்த உ கத்தில் மிகச் சிறப்ெரகச் பசய்தரன். இந்த நரட்டில லய மற்ற
எவகரயும்விட இந்த பசப்டம்ெர் முதல் வரரத்தில் அவன் அதிக ெறகவககள லவட்கடயரடுவரன்
என்ெதில் அவளுக்குச் சிறிதும் சந்லதகமில்க .
அவர்களது வருககக்குப் ெிறகு விகரவில லய ஒருநரள் கரக தன்னுகடய மூத்த இரு
சலகரதரிகளுடன் அமர்ந்திருக்கும்பெரழுது அவள் எலிசபெத்திடம் “என்னுகடய திருமணத்கதப்ெற்றி
நரன் எதுவும் கூறவில்க என்று நிகனக்கிலறன். அம்மரவிடமும் மற்றவரிடமும் நரன்
எல் ரவற்கறயும் பசரன்னபெரழுது நீ அங்கு இல்க . எப்ெடி எல் ரம் நடத்தப்ெட்டன என்று
உனக்குத் பதரிந்துபகரள்ள லவண்டும் என்று ஆர்வம் இல்க யர?” என்று லகட்டரள்.
26. Lydia is releasing her dynamism by insisting on her sisters listening about her wedding. ‘Darcy’ comes out of
the narration without which the story would not have led to the proper finale. Compare ‘Darcy’ of Lydia with
the news of Fitzwilliam about Bingley. Jane’s offer to preserve Lydia’s secrecy is taking formality to religious
sacredness. She refrains from telling Elizabeth the few hints of Lydia about the sordid event. Elizabeth asking
her aunt for information reveals the bursting seams – bursting between reality and illusion – pressing on her
character. These are the points where the genius of Jane Austen comes out.
தன்னுணடய திருமை விவைத்ணத அவளுணடய சஜகரதரிகணள வற்புறுத்திக் ஜகட்க ணவப்ெதில் லிடியர
தன் ஆற்றணல பவளிப்ெடுத்துகிறரள்.
அப்பெரழுது அவள் வரயிலிருந்து 'டரர்சி' எனும் வரர்த்ணத பவளிவருகிறது, இது இன்றி கணத ஒரு
சரியரன முடிவிற்கு வந்திருக்கரது. லிடியர 'டரர்சி' என்று கூறியணத ெிட்ஸ்வில்லியம் ெிங்கிலிணயப்
ெற்றிக் கூறுவதுடன் ஒப்ெிடலரம். லிடியரவின் இைகசியத்ணத ஜேன் புனிதமரகக் கரப்ெரற்றுகிறரள்.
ஜமரசமரன நிகழ்ணவப் ெற்றிய லிடியரவின் சில குறிப்புகணள எலிசபெத்திற்குச் பசரல்வணத ஜேன்
தவிர்க்கிறரள். தன்னுணடய அத்ணதயிடம் விவைங்கணளக் ஜகட்டுத் பதரிந்துபகரள்ளும் எலிசபெத்
நிசர்சனம் மற்றும் மரணயக்கிணடஜயயரன உண்ணமகணளத் பதரிந்து பகரள்கிறரள்- இந்த
இடங்களில்தரன் ஜேன் ஆஸ்டினின் ஜமதணம பவளிப்ெடுகிறது.
"No, really," replied Elizabeth; "I think there cannot be too little said on the subject."
"La! You are so strange! But I must tell you how it went off. We were married, you know, at St. Clement's,
because Wickham's lodgings were in that parish. And it was settled that we should all be there by eleven
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o'clock. My uncle and aunt and I were to go together; and the others were to meet us at the church. Well,
Monday morning came, and I was in such a fuss! I was so afraid, you know, that something would happen to put
it off, and then I should have gone quite distracted. And there was my aunt, all the time I was dressing,
preaching and talking away just as if she was reading a sermon. However, I did not hear above one word in ten,
for I was thinking, you may suppose, of my dear Wickham. I longed to know whether he would be married in
his blue coat.
“இல்க . இகதப்ெற்றி எவ்வளவு சுருக்கமரகக் கூற முடியுலமர அவ்வளவு நல் து,” என்றரள் எலிசபெத்.
“ஆ! நீ ஆச்சரியத்திற்குரியவள்! ஆனரல் எல் ரம் எப்ெடி நடந்தது என்று நரன் உனக்குச் பசரல்லியரக
லவண்டும். பசயின்ட் கிலீபமன்ட்ஸில் திருமணம் நடந்தது. ஏபனனில் விக்கரம் தங்கியிருந்த இடம்
அந்தப் ெகுதியில்தரன் இருந்தது. நரங்கள் எல்ல ரரும் அங்கு ெதிபனரரு மணியளவில் இருக்க
லவண்டும் என்று ஏற்ெரடு ஆகியிருந்தது. மரமர, அத்ணத, நரன் மூவருமரகச் லசர்ந்து அங்கு லெரவதரகத்
தீர்மரனிக்கப்ெட்டு மற்றவர்கள் சர்ச்சில் லசர்ந்து பகரள்வதரக இருந்தது. திங்கள் கரக விடிந்தது, நரன்
மிகவும் ெரெரப்ெரக இருந்லதன்! ஏதரவது நடந்து எல் ரம் நின்றுலெரய் நரன் மிகவும் குழப்ெத்தில்
ஆழ்ந்து விடுலவலனர என்ற ெயம் மிகவும் இருந்தது. அப்ெடி ஆகியிருந்தரல் நரன் மிகவும்
கஷ்டத்துக்குள்ளரகி இருப்லென். நரன் அ ங்கரரம் பசய்து பகரண்டிருந்த லநரம் முழுவதும் எனது
அத்ணத எனக்கு நீதிலெரதகன பசய்து பகரண்டிருந்தரள். எப்ெடியிருப்ெினும் ெத்தில் ஒரு
வரர்த்கதக்குலமல் எனக்கு எதுவும் கரதில் விழவில்க , ஏபனனில் உனக்குத் பதரியும், நரன்
என்னுகடய அருகம விக்கரகமப்ெற்றி நிகனத்துக் பகரண்டிருந்லதன். அவனுகடய நீ நிற லகரட்
அணிந்து பகரண்டு அவன் திருமணத்திற்கு வருவரனர என்ெகதத் பதரிந்துபகரள்ள லவண்டும் என்று
மிகவும் ஆவ ரக இருந்தது.”
27. Lydia’s head is full of her physical energies.
லிடியர அவளுணடய ேடநிணல ஆற்றலினரல் ஆட்பகரள்ளப்ெட்டிருக்கிறரள்.
28. She never hears anyone.
அவள் யரர் கூறுவணதயும் எப்பெரழுதும் ஜகட்டுக் பகரள்வதில்ணல.
"Well, and so we breakfasted at ten, as usual. I thought it would never be over; for, by the bye, you are to
understand that my uncle and aunt were horrid unpleasant all the time I was with them. If you'll believe me, I
did not once put my foot out of doors, though I was there a fortnight. Not one party, or scheme, or anything! To
be sure, London was rather thin; but, however, the Little Theatre was open. Well, and so, just as the carriage
came to the door, my uncle was called away upon business to that horrid man, Mr. Stone. And then, you know,
when once they get together, there is no end of it. Well, I was so frightened, I did not know what to do; for my
uncle was to give me away; and if we were beyond the hour we could not be married all day. But, luckily, he
came back again in ten minutes' time, and then we all set out. However, I recollected afterwards, that if he had
been prevented going, the wedding need not be put off, for Mr. Darcy might have done as well."
“ெிறகு எப்பெரழுதும்லெரல் ெத்து மணிக்கு எங்களது சிற்றுண்டி முடிந்தது; இந்த லநரம் என்ெது நீண்டு
பகரண்லட லெரனது லெரலிருந்தது. ஏபனனில் மரமரவும் அத்ணதயும் நரன் அவர்களுடன் இருந்த லநரம்
முழுவதும் என்னிடம் மிகவும் கடுகமயரக நடந்து பகரண்டனர் என்ெகத நீ புரிந்துபகரள்ள லவண்டும்.
நரன் அங்கு ெதிகனந்து நரட்களரக இருந்த லெரதிலும் ஒரு தடகவகூட வீட்கடவிட்டு ஒரு அடி எடுத்து
கவக்கவில்க என்ெணத நீ நம்ெ லவண்டும். ஒரு விருந்லதர ஒரு நிகழ்ச்சிலயர எதுவுமில்க . ண்டனில்
ஆட்கலள குகறவரக இருந்தனர் என்ெது உண்கமபயன்றரலும் சிறிய அரங்கம் என்னலவர திறந்துதரன்
இருந்தது. அப்பெரழுது ஒரு வண்டி வரசலில் வந்து நின்றவுடன் திரு ஸ்லடரன் மரமரகவ ஏலதர லவக
விஷயமரக பவளிலய அகழத்துச் பசன்று விட்டரர். அவர்கள் இருவரும் லசர்ந்து விட்டரல் ெிறகு
என்னவரகும் என்று உனக்குத் பதரியும். அதற்கு ஒரு முடிலவ இருக்கரது. எனக்கு மிகவும்
ெயமரகிவிட்டது, என்ன பசய்வது என்லற புரியவில்க , மரமரதரன் என்கனத் திருமணம் பசய்து
பகரடுப்ெதரக இருந்ததரல் நரங்கள் அந்த லநரத்கதத் தரண்டி விட்டரல் அன்று எங்களுகடய திருமணம்
நணடபெறரமல் லெரய்விடும். ஆனரல் அதிர்ஷ்டவசமரக ெத்து நிமிடங்களில் மீண் டும் திரும்ெி வந்து
விட்டரர். ெிறகு நரங்கள் எல்ல ரரும் பவளிலய கிளம்ெிலனரம். எப்ெடி இருப்ெினும் அவர் வர முடியரமல்
லெரயிருந்தரலும் திருமணம் நடக்கரமல் லெரயிருக்க லவண்டிய அவசியம் இருந்திருக்கரது. ஏபனனில்
திரு டரர்சி திருமணத்கத நடத்தி முடித்திருப்ெரன் என்ெகத நரன் ெின்னரல் நிகனவு கூர்ந்லதன்.”
29. Lydia never thought about how Darcy came there.
டரர்சி எவ்வரறு அங்கு வந்தரன் என்ெணதப் ெற்றி லிடியர ஒருஜெரதும் ஜயரசிக்கவில்ணல.
"Mr. Darcy!" Repeated Elizabeth, in utter amazement.
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"Oh, yes! He was to come there with Wickham, you know. But gracious me! I quite forgot! I ought not to have
said a word about it. I promised them so faithfully! What will Wickham say? It was to be such a secret!"
“திரு டரர்சி!” எல்க யில் ர ஆச்சரியத்துடன் எலிசபெத் லகட்டரள்.
“ஓ, ஆமரம்! -- உனக்குத் பதரியுமர, விக்கரமுடன் அவர் அங்கு வருவதரக இருந்தது. ஆனரல் அடடர!
நரன் மறந்லத விட்லடன்! நரன் இகதப்ெற்றி ஒரு வரர்த்கத கூட பசரல்லியிருக்கக் கூடரலத. நரன்
அவர்களுக்கு உண்கமயரக சத்தியம் பசய்து பகரடுத்லதலன! விக்கரம் என்ன பசரல்வரன்? அது ஒரு
பெரிய இரகசியமரக இருந்திருக்க லவண்டியது!” என்றரள்.
The honour felt about secrecy is false, wrong, and impermissible.
இைகசியத்ணதப் ெற்றி உைைப்ெட்ட மரியரணத பெரய்யரனது, தவறரனது மற்றும் அனுமதிக்க
முடியரதது.
Jane’s delicate sense of honour would not permit her to speak out.
ஜேனிடம் இருக்கும் நரசூக்கரன மரியரணத அவணளப் ஜெச அனுமதிப்ெதில்ணல.
It is a crime, not delicacy.
இது ஒரு குற்றமரகும், நரகரிகமரன நடத்ணத அல்ல.
This is Jane’s personality.
இதுதரன் ஜேனுணடய குைம்.
Even this idiocy at its perfection will achieve.
இந்த முட்டரள்தனமும் பூைைம் பெறும்பெரழுது சரதிக்கும்.

"If it was to be secret," said Jane, "say not another word on the subject. You may depend upon my seeking no
further."
"Oh! Certainly," said Elizabeth, though burning with curiosity; "we will ask you no questions."
"Thank you," said Lydia; "for if you did, I should certainly tell you all, and then Wickham would be angry."
On such encouragement to ask, Elizabeth was forced to put it out of her power by running away.
But to live in ignorance on such a point was impossible; or, at least, it was impossible not to try for information.
Mr. Darcy had been at her sister's wedding. It was exactly a scene, and exactly among people, where he had
apparently least to do, and least temptation to go. Conjectures as to the meaning of it, rapid and wild, hurried
into her brain; but she was satisfied with none. Those that best pleased her, as placing his conduct in the noblest
light, seemed most improbable. She could not bear such suspense; and hastily seizing a sheet of paper, wrote a
short letter to her aunt, to request an explanation of what Lydia had dropped, if it were compatible with the
secrecy which had been intended.
“அது இரகசியம் என்றரல், அகதப்ெற்றி லமலும் ஒரு வரர்த்கதகூட பசரல் ரலத நரன் லமலும் எதுவும்
லகட்க மரட்லடன் என்று என்கன நீ நம்ெ ரம்” என்று லேன் கூறினரள்.
“ஓ! நிச்சயமரக,” என்ற எலிசபெத், விஷயத்கதத் பதரிந்துபகரள்ள லவண்டும் என்று தணியரத ஆர்வம்
இருந்த லெரதிலும் “நரங்கள் உன்கன எந்தக் லகள்வியும் லகட்க மரட்லடரம்” என்றரள்.
“நன்றி” என்ற லிடியர, “நீங்கள் லகட்டரல் நரன் எல் ரவற்கறயும் உங்களிடம் கண்டிப்ெரகச்
பசரல்லிவிடுலவன், ெிறகு விக்கரமிற்கு மிகுந்த லகரெம் உண்டரகும்” என்றரள்.
லகட்க லவண்டும் என்ற ஆவக க் கட்டுப்ெடுத்த முடியரமல் எலிசபெத் அங்கிருந்து பவளிலய ஓடி
விட்டரள்.
அகதப்ெற்றித் பதரிந்துபகரள்ளரமல் இருப்ெது என்ெது முடியரத கரரியமரக இருந்தது, தகவக
அறிந்துபகரள்ள முயற்சி எடுக்கரமல் இருப்ெதும் முடியரத கரரியமரக இருந்தது. அவளுகடய
சலகரதரியின் திருமணத்தில் டரர்சி இருந்திருக்கிறரன். விருப்ெம் இல் ரத மனிதர்கள் இருக்கும்
விருப்ெப்ெடரத இடத்திற்கு அவன் பசன்றிருக்கிறரன். அதனுகடய அர்த்தம் என்னவரக இருக்கும்
என்று அவளுகடய கற்ெகன லவகமரகவும் கட்டுக்கடங்கரமலும் அவளுகடய மனதில் ஓடின, ஆனரல்
எதுவும் அவளுக்குத் திருப்திகய அளிக்கவில்க . அவனுகடய நடத்கத உயர்குடி மகனுக்குரியது
லெரல் இருந்தது என்று கவத்துக்பகரண்டு அவள் ெரர்க்க முயற்சி பசய்தபெரழுதும் அது முற்றிலும்
நடக்க முடியரத ஒன்றரக இருந்தது. விஷயத்கத இனிலமலும் பதரிந்துபகரள்ளரமல் இருக்க முடியரது
என்ற ஆர்வத்தில் அவசரமரக ஒரு தரகள எடுத்து லிடியர கூறிய விஷயத்கதப்ெற்றிய விளக்கத்கதக்
லகட்டு இரகசியமரக கவத்துக்பகரள்ள லவண்டும் என்று நிகனத்ததற்கு ஒத்து இருந்ததர என்று
பதரிந்துபகரள்ளும் பெரருட்டு தன்னுகடய அத்ணதக்குச் சுருக்கமரக ஒரு கடிதம் எழுதினரள்.
35. Elizabeth can ask her aunt, not Lydia.
எலிசபெத்தரல் தன்னுணடய அத்ணதயிடம் ஜகட்க முடியும், லிடியரவிடம் அல்ல.
36. Dead disgusting dangerous formality.
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ேீவனற்ற அருவருப்ெரன ஆெத்தரன சம்ெிைதரயம்.
"You may readily comprehend," she added, "what my curiosity must be to know how a person so unconnected
with any of us, and -- comparatively speaking -- a stranger to our family, should have been amongst you at such
a time. Pray write instantly, and let me understand it; unless it is, for very cogent reasons, to remain in the
secrecy which Lydia seems to think necessary; and then I must endeavour to be satisfied with ignorance."
"Not that I shall, though," she added to herself, and she finished the letter: "and, my dear aunt, if you do not tell
me in an honourable manner, I shall certainly be reduced to tricks and stratagems to find it out."
Jane's delicate sense of honour would not allow her to speak to Elizabeth privately of what Lydia had let fall;
Elizabeth was glad of it; till it appeared whether her inquiries would receive any satisfaction, she had rather be
without a confidante.
“நம் எவருடனும் பதரடர்பு இல் ரத ஒரு நெர், பசரல் ப் லெரனரல் நமது குடும்ெத்திற்கு அந்நியமரன
ஒருவர், எப்ெடி அந்த சமயத்தில் அங்கு இருந்தரர் என்ெகதத் பதரிந்துபகரள்ள எனக்கு எவ்வளவு
ஆவலரக இருக்கும் என்ெகத நீங்கள் உடலன புரிந்துபகரள்வீர்கள். லிடியர நிகனப்ெகதப்லெரல் அது
இரகசியமரக இருக்க லவண்டும் என்ெதற்குப் ெ மரன கரரணம் இருந்தர ன்றி எனக்கு அகதப்ெற்றி
உடலன ெதில் எழுதுமரறு லகட்டுக் பகரள்கிலறன், ெ மரன கரரணம் ஏதரவது இருப்ெின் நரன்
அகதப்ெற்றி எதுவும் அறிந்துபகரள்ளரமல் திருப்தியகடவதற்கு முயற்சிக்க லவண்டும்.”
அக்கடிதத்கத எழுதி முடித்தவுடன் “என்னரல் அவ்வரறு இருக்க முடியரது, எனதருகம அத்ணதலய.
நீங்கள் அகதப்ெற்றி நல் ெடியரக எதுவும் கூறரவிடின் அகதப்ெற்றிக் கண்டுெிடிக்க லவறு
தந்திரங்ககளயும் உெரயங்ககளயும் கண்டிப்ெரக லமற்பகரள்ள லவண்டிய நிக க்குத் தள்ளப்ெடுலவன்”
என்று தனக்குத் தரலன கூறிக் பகரண்டரள்.
லிடியர தன்கனமீறி கூறிய விஷயத்கதப்ெற்றி எலிசபெத்திடம் அந்தரங்கமரகப் லெச லேனுகடய
மரியரகதயரன குணம் அவகள அனுமதிக்கவில்க ; எலிசபெத் அதனரல் சந்லதரஷம் அகடந்தரள்.
அவளுகடய விசரரகணக்குத் திருப்தியரன ெதில் எதுவும் பதரியும்வகர அந்தரங்கமரகப் லெசுெவர்
யரரும் இல் ரமல் இருப்ெலத நல் து என அவள் நிகனத்தரள்.
--------------------
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Chapter 10: Darcy’s Role is Revealed
Mrs. Gardiner replies promptly. She reveals that Darcy had gone to London and found Lydia and Wickham
himself. He had paid Wickham to marry Lydia, and given Mr. Gardiner the credit for doing so, wanting his role
to be kept secret.
திருமதி கரர்டினர் உடனடியரகப் ெதில் எழுதுகிறரள். டரர்சி லண்டனுக்குச் பசன்று லிடியரணவயும்
விக்கரணமயும் கண்டு ெிடித்த பசய்திணயத் பதரிவிக்கிறரள். விக்கரம் லிடியரணவத் திருமைம்
பசய்துபகரள்ள அவனுக்குப் ெைம் பகரடுத்தணதயும், அது இைகசியமரக ணவத்திருக்க ஜவண்டும்
என்ெதற்கரக கரர்டினருக்கு அந்தப் பெருணமணய வழங்கியணதயும் கூறுகிறரள்.

1.

Elizabeth had the satisfaction of receiving an answer to her letter as soon as she possibly could. She was no
sooner in possession of it than, hurrying into the little copse, where she was least likely to be interrupted, she sat
down on one of the benches, and prepared to be happy; for the length of the letter convinced her that it did not
contain a denial.
எவ்வளவு விகரவில் அவளுக்குப் ெதில் கிகடக்க முடியுலமர அவ்வளவு விகரவில் அவளுகடய
கடிதத்திற்குப் ெதில் வந்தது எலிசபெத்திற்குத் திருப்தியரக இருந்தது. அக்கடிதம் ககக்குக்
கிகடத்தவுடன், கடிதத்தின் நீளம் அவளுக்கு மறுப்பு பதரிவித்து எழுதப்ெடவில்க என்ற
நம்ெிக்கககய அளித்ததரல் சந்லதரஷத்துடன் யரருகடய குறுக்கீடும் இல் ரத புதர் அடர்ந்த ஒரு சிறிய
ஜதரட்டத்திற்கு அவசரமரகச் பசன்று அங்கிருந்த ஒரு இருக்ககயில் அமர்ந்தரள்.
Most of these events have been partly explained so far. Darcy’s effort to bring Lydia to the fold fulfills
Wickham’s age-old ambition to enter Pemberley. It is fulfilled through another route without Wickham’s access
to Darcy’s wealth. It meets the subconscious ideal of Elizabeth expressed in P.136 to keep him in her
psychological periphery.
இந்த நிகழ்வுகள் ெலவும் இதுவணை ஓைளவிற்கு விளக்கப்ெட்டுள்ளன. லிடியரணவக் கட்டுக்குள் பகரண்டு
வை டரர்சி எடுத்த முயற்சி பெம்ெர்லிக்குள் நுணழய ஜவண்டும் என்ற விக்கரமின் நீண்ட கரல
ஆணசணயயும் பூர்த்தி பசய்கிறது. டரர்சியின் பசல்வத்ணதப் பெறுவதற்கரன எந்த வித முயற்சியும்
விக்கரம் எடுக்கரமஜலஜய ஜவறு வழியரக அது நிணறஜவறுகிறது. அவணனத் தன்னுணடய மனதின்
வட்டத்திற்குள் ணவத்துக்பகரள்ள விரும்பும் எலிசபெத்தின் ஆழ்மன இலட்சியமும் பூர்த்தி அணடகிறது.

"Gracechurch Street, Sept. 6.
"My dear Niece, -- I have just received your letter, and shall devote this whole morning to answering it, as I
foresee that a little writing will not comprise what I have to tell you. I must confess myself surprised by your
application; I did not expect it from you. Don't think me angry, however, for I only mean to let you know that I
had not imagined such enquiries to be necessary on your side. If you do not choose to understand me, forgive
my impertinence. Your uncle is as much surprised as I am, and nothing but the belief of your being a party
concerned would have allowed him to act as he has done. But if you are really innocent and ignorant, I must be
more explicit.
கிலரஸ்சர்ச் பதரு, பசப்டம்ெர், 6
எனதருகம மருமகலள,
“உன்னுகடய கடிதம் இப்பெரழுதுதரன் கிகடத்தது. சுருக்கமரக எழுதினரல் நரன் உனக்குச் பசரல்
லவண்டியகவகள் அகனத்ணதயும் எழுத முடியரது என்ெதரல் உனக்குப் ெதி ளிக்க இந்தக் கரக
லநரம் முழுவகதயும் எடுத்துக் பகரள்லவன். உன்னுகடய லகரரிக்கககயக் லகட்டு நரன் மிகவும்
ஆச்சரியப்ெட்லடன் என்ெகத நரன் ஒப்புக்பகரள்ள லவண்டும், இகத உன்னிடமிருந்து நரன்
எதிர்ெரர்க்கவில்க . என்கனக் லகரெித்துக் பகரள்ளரலத, ஏபனனில் உன்னிடமிருந்து இம்மரதிரி ஒரு
விசரரிப்பு அவசியம் இல்க என்று நரன் நிகனத்லதன். என்கனப் புரிந்துபகரள்ள விருப்ெமில்க
என்றரல் என்னுகடய அதிகப் ெிரசங்கித்தனத்திற்கு மன்னிக்கவும். என்கனப்லெர லவ உனது
மரமரவும் மிகவும் ஆச்சரியப்ெட்டரர்--நீ சம்ெந்தப்ெட்டு இருப்ெதரல் மட்டுலம அவன் அவ்வரறு நடந்து
பகரள்ள அவகன அனுமதித்திருக்கிறது. ஆனரல் உனக்கு உண்கமயில லய எதுவும் பதரியரது
என்றரல் நரன் பதளிவரகவும், விளக்கமரகவும் கூற லவண்டும்."
2. Mrs. Gardiner is happy to break her promise to Darcy.
டரர்சிக்கு அளித்த வரக்குறுதிணய மீறுவதில் திருமதி கரர்டினர் மகிழ்ச்சி அணடகிறரள்.
3. She does want to speak it out.
அணத பவளிஜய பசரல்ல அவள் விரும்புகிறரள்.
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She wants to disown the borrowed feather.
அவளுக்குச் ஜசைரத பெருணமணயத் துறக்க அவள் விரும்புகிறரள்.
She longs to touch upon Elizabeth’s relationship to Darcy.
எலிசபெத்திற்கு டரர்சியுடன் இருக்கும் உறவிணனப் ெற்றி ஜெச ஏங்குகிறரள்.
Her references to Darcy’s love of Elizabeth are done in the best of taste.
டரர்சி எலிசபெத்ணத ஜநசிப்ெணதப் ெற்றிய திருமதி கரர்டினரின் குறிப்புகள் மிகச் சிறப்ெரக இருந்தன.

"On the very day of my coming home from Longbourn, your uncle had a most unexpected visitor. Mr. Darcy
called, and was shut up with him several hours. It was all over before I arrived; so my curiosity was not so
dreadfully racked as yours seems to have been. He came to tell Mr. Gardiner that he had found out where your
sister and Mr. Wickham were, and that he had seen and talked with them both -- Wickham repeatedly, Lydia
once. From what I can collect, he left Derbyshire only one day after ourselves, and came to town with the
resolution of hunting for them. The motive professed was his conviction of its being owing to himself that
Wickham's worthlessness had not been so well known as to make it impossible for any young woman of
character to love or confide in him. He generously imputed the whole to his mistaken pride, and confessed that
he had before thought it beneath him to lay his private actions open to the world. His character was to speak for
itself. He called it, therefore, his duty to step forward, and endeavour to remedy an evil which had been brought
on by himself. If he had another motive, I am sure it would never disgrace him. He had been some days in town
before he was able to discover them; but he had something to direct his search, which was more than we had;
and the consciousness of this was another reason for his resolving to follow us.
“ ரங்ெர்னிலிருந்து வீடு திரும்ெிய அன்லற உனது மரமரவிற்கு எதிர்ெரரரத ஒரு விருந்தினரரக டரர்சி
வந்தரன், அவருடன் ெ மணிலநரம் உள்லள தரழிட்டு இருந்தரன். நரன் வருவதற்குள் எல் ரம் முடிந்து
விட்டது, அதனரல் விஷயத்கதத் பதரிந்துபகரள்ள லவண்டும் என்ற ஆர்வம் உன்கனப்லெரல்
அவ்வளவு தீவிரமரக எனக்கு இருக்கவில்க . உன்னுகடய சலகரதரிகயயும் விக்கரகமயும்
கண்டுெிடித்து விட்டகதப்ெற்றியும் அவர்ககளச் சந்தித்தகதப்ெற்றியும் விக்கரமிடம் ெ தடகவகளும்
லிடியரவிடம் ஒரு முகறயும் லெசியகதப்ெற்றியும் திரு கரர்டினரிடம் கூறுவதற்கரக வந்தரன். அவன்
கூறியகவகளிலிருந்து நரன் என்ன புரிந்து பகரண்லடன் என்றரல், டர்ெிஷயகரவிட்டு நரம் கிளம்ெிய
மறுநரள் அவனும் கிளம்ெி அவர்ககளத் லதடிக் கண்டுெிடிக்க லவண்டும் என்ற தீர்மரனத்தில் ண்டன்
வந்திருக்கிறரன். எதற்கும் ரயக்கில் ரத விக்கரமுகடய குணம் பவளிலய பதரிந்தரல் நல் ெண்புள்ள
எந்தப் பெண்ணும் அவகனக் கரதலித்திருக்க மரட்டரள், அவகன நம்ெியிருக்க மரட்டரள், இதற்குக்
கரரணம் தரன்தரன் என்ெதினரல்தரன் உதவி புரிவதரகக் கூறினரன். தன்னுகடய தவறரன கர்வம்தரன்
இதற்குக் கரரணம் என்ெகத தரரரளமரக ஒத்துக்பகரண்டரன். அவனுகடய தனிப்ெட்ட
நடவடிக்ககககள உ கத்தின்முன் எடுத்துச் பசரல்வது என்ெது தன்னுகடய தகுதிக்குக் கீழரனது என்று
முன்பு நிகனத்திருந்ததரகக் கூறினரன். அவனுகடய குணலம இகத உண்கம என்று நிரூெிக்கப்
லெரதுமரனது. தன்னரல் நிகழ்ந்துள்ள இத்தீகமக்குப் ெரிகரரம் பசய்ய முன்வருவது தன்னுகடய கடகம
எனச் பசரன்னரன். லவறு ஏதரவது ஒன்று கரரணமரக இருந்தரலும் அது அவனுக்கு அவமரனத்கதத்
லதடித் தரரது என்ெது உறுதி. அவர்ககளக் கண்டுெிடிப்ெதற்குமுன் அவன் சி நரட்களரக ண்டனில்
இருந்திருக்கிறரன்; அவனுகடய லதடுதக வழிநடத்திச் பசல்வதற்கு நம்கமவிட அதிகமரக ஏலதர
ஒன்று அவனுக்கு உதவி பசய்வதற்கு இருந்தது. நம்கமப் ெின்பதரடர்ந்து வர அவன் தீர்மரனித்ததற்கு
இந்தத் பதரிதலும் ஒரு கரரணம்."
7. Elizabeth’s ignorance confirms her innocence too.
எலிசபெத்தின் அறியரணம அவளது அப்ெரவித்தனத்ணதயும் உறுதி பசய்கிறது.
8. She does rise in her aunt’s estimation.
அவள் தனது அத்ணதயின் கைிப்ெில் உயருகிறரள்.
9. Lydia was found when Mrs. Gardiner reached home, not her husband or Mr. Bennet.
திருமதி கரர்டினர் தனது வீட்டிற்குத் திரும்ெிய ெிறகுதரன் லிடியர கண்டுெிடிக்கப்ெடுகிறரள், அவளது
கைவைரஜலர அல்லது திரு பென்னட்டரஜலர அல்ல.
10. Mrs. Gardiner’s goodwill is clarified and strong.
திருமதி கரர்டினரின் நல்பலண்ைம் பதளிவரனதரகவும், வலிணமயுடனும் உள்ளது.
"There is a lady, it seems, a Mrs. Younge, who was some time ago governess to Miss Darcy, and was dismissed
from her charge on some cause of disapprobation, though he did not say what. She then took a large house in
Edward Street, and has since maintained herself by letting lodgings. This Mrs. Younge was, he knew, intimately
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acquainted with Wickham; and he went to her for intelligence of him, as soon as he got to town. But it was two
or three days before he could get from her what he wanted. She would not betray her trust, I suppose, without
bribery and corruption, for she really did know where her friend was to be found. Wickham, indeed, had gone to
her on their first arrival in London, and had she been able to receive them into her house, they would have taken
up their abode with her. At length, however, our kind friend procured the wished-for direction. They were in -- - Street. He saw Wickham, and afterwards insisted on seeing Lydia. His first object with her, he acknowledged,
had been to persuade her to quit her present disgraceful situation, and return to her friends as soon as they could
be prevailed on to receive her, offering his assistance as far as it would go. But he found Lydia absolutely
resolved on remaining where she was. She cared for none of her friends; she wanted no help of his; she would
not hear of leaving Wickham; she was sure they should be married some time or other, and it did not much
signify when. Since such were her feelings, it only remained, he thought, to secure and expedite a marriage,
which, in his very first conversation with Wickham, he easily learnt had never been his design. He confessed
himself obliged to leave the regiment on account of some debts of honour which were very pressing; and
scrupled not to lay all the ill consequences of Lydia's flight on her own folly alone. He meant to resign his
commission immediately; and as to his future situation, he could conjecture very little about it. He must go
somewhere, but he did not know where, and he knew he should have nothing to live on.
“முன்பு மிஸ் டரர்சிக்கு வீட்டில் ஆசிரிணயயரக இருந்து, ஏலதர ஒரு கரரணத்திற்கரக லவக யிலிருந்து
நீக்கப்ெட்ட திருமதி யங் என்ற ஒரு பெண்மணி இருக்கிறரள். அவள் ெிறகு எட்வரர்ட் பதருவில் ஒரு
பெரிய வீடு எடுத்து, அதகன வரடககக்கு விட்டு தன்கனப் ெரரமரித்துக் பகரண்டு வருகிறரள். டரர்சி
ண்டனுக்கு வந்த உடலனலய இந்த யங் என்ற பெண்மணி விக்கரமுடன் பநருங்கிய பதரடர்பு
கவத்துக் பகரண்டிருக்கிறரள் என்ெது பதரிந்திருந்ததரல் அவகனப்ெற்றி விசரரிக்க அவளிடம்
பசன்றிருக்கிறரன். ஆனரல் இரண்டு, மூன்று நரட்களுக்கு முன்புதரன் அவனுக்கு என்ன லதகவயரக
இருந்தலதர அகத அவளிடமிருந்து பெற முடிந்தது. ஞ்சம் வரங்கரமலும், லநர்கமயரன முகறயிலும்
நம்ெிக்ககத் துலரரகம் பசய்ய அவள் தயரரரக இல்க . ஏபனனில் அவளுகடய நண்ெகன எங்கு
கண்டுெிடிக்க முடியும் என்ெது அவளுக்குத் பதரிந்திருந்தது. ண்டனுக்கு முதலில் வந்து லசர்ந்தவுடன்
விக்கரம் அவளிடம்தரன் பசன்றிருக்கிறரன். தன்னுகடய இல் த்திற்கு வரலவற்க அவளரல்
முடிந்திருந்தரல் அவன் அவளிடத்கதத்தரன் தன்னுகடய இருப்ெிடமரக கவத்துக் பகரண்டு
இருந்திருப்ெரன். இறுதியில் எப்ெடியிருப்ெினும் நமது நண்ென் எங்கு லெரக லவண்டுலமர
அவ்விடத்கதக் கண்டுெிடித்தரன். அவர்கள் -- பதருவில் இருந்தனர். அவன் விக்கரகமச் சந்தித்தரன்,
ெிறகு லிடியரகவயும் சந்திக்க லவண்டும் என்று வற்புறுத்தினரன். அவளிடம் அவனுகடய முதல்
லநரக்கலம அவகள இந்த ஒரு அவமரனகரமரன நிக கமயிலிருந்து பவளிலயற்றி எவ்வளவு
விகரவரக அவளுகடய நண்ெர்கள் அவகள வரலவற்கத் தயரரரக இருக்கின்றனலரர அவ்வளவு
விகரவரக அவர்களிடம் பசல் தன்னர ரன உதவிகயச் பசய்வதரகச் பசரல்லி அவகள இகசய
கவப்ெதுதரன். ஆனரல் லிடியரலவர தரன் எங்கிருக்கிறரலளர அங்லகலய இருப்ெதில் உறுதியரக
இருக்கிறரள் என்ெகதத் பதரிந்துபகரண்டரன். அவளுகடய நண்ெர்கள் யரகரப்ெற்றியும் அவள்
சிறிதும் கவக ப்ெடவில்க , அவனுகடய உதவிகயயும் அவள் விரும்ெவில்க , விக்கரகம விட்டுச்
பசல்வது என்ெகதப்ெற்றிக் லகட்கவும் விருப்ெப்ெடவில்க . அவர்கள் இருவரும் எப்பெரழுதரவது
திருமணம் பசய்து பகரள்வரர்கள் என்ெதில் உறுதியரக இருந்தரள், எப்பெரழுது என்ெகதப்ெற்றி
பெரிதரக நிணனத்துப் ெரர்க்கவில்ணல. அவளுகடய எண்ணம் இவ்வரறரக இருந்ததினரல்,
திருமணத்கத நடத்த லவண்டியதுதரன் ெரக்கி என அவன் நிகனத்தரன். விக்கரமுடன் லெசிய முதல்
உகரயரடலில லய அவனுக்கு இதுலெரன்ற ஒரு எண்ணலம இல்க என்ெகத சு ெமரகப் புரிந்து
பகரண்டரன். ெகடப்ெிரிவில் அவன் கடனரளி ஆகிவிட்டதரல் அது அவகன அகதவிட்டு பவளிலயற
மிகவும் பநருக்கியது என்ெகத அவலன ஒத்துக் பகரண்டரன். லிடியர ஓடி வந்ததினரல் நிகழ்ந்த எல் ர
பகடுதல்களுக்கும் அவளுகடய முட்டரள்தனம்தரன் கரரணம் என்று கூறுவதற்கு அவன்
தயங்கவில்க . தன்னுகடய லவக கய உடலன ரரேினரமர பசய்யப் லெரவதும்
எதிர்கர த்கதப்ெற்றி எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வரவில்க என்ெதும் பதரிந்தது. எங்லகயரவது லெரக
லவண்டும், எங்கு லெரவது என்று அவனுக்குப் புரியவில்க , தனக்கு வரழ ெணம் எதுவும் இல்க
என்ெதும் அவனுக்குத் பதரிந்திருந்தது."
11. Darcy’s not telling Elizabeth about going to London shows he is a man of action.
டரர்சி தரன் லண்டனுக்குச் பசல்வணதப் ெற்றி எலிசபெத்திடம் எதுவும் கூறரதது அவன்
பசயல்ெடுெவன் என்ெணதக் கரண்ெிக்கின்றது.
12. Short of physical prevention, Lydia could not have been prevented from elopement.

45

Commentary on Pride & Prejudice

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

Volume XII

அருகிஜலஜய இருந்து கவனித்துக் பகரண்டிருந்தரல் மட்டுஜம, லிடியர ஓடிப்ஜெரவணதத் தடுத்திருக்க
முடிந்திருக்கும்.
Darcy had a clue to guide him and he had a mission to do so.
டரர்சிக்கு வழிநடத்த ஒரு துப்பு கிணடத்தது, இதணனச் பசய்ய அவனுக்கு ஒரு கரைைமும் இருந்தது.
The crime repeats, the instrument repeats in Mrs. Young.
குற்றம் மீண்டும் நிகழ்கிறது, திருமதி யங் மீண்டும் குற்றம் பசய்யும் கருவியரகிறரள்.
Darcy got the address out of Mrs. Young.
திருமதி யங் மூலம் டரர்சிக்கு முகவரி கிணடக்கிறது.
As soon as Jane saw Kitty had a secret, if it was forced out of her, Lydia could have been saved.
கிட்டியிடம் ஒரு இைகசியம் இருப்ெணத ஜேன் ெரர்த்தவுடன், அணத அவளிடமிருந்து பதரிந்து
பகரண்டிருந்தரல் லிடியரணவக் கரப்ெரற்றி இருக்கலரம்.
The fad, fuss, which is false delicacy, serves the cause of falsehood.
பெரய்யரன சுணவணயக் பகரண்டுள்ள அர்த்தமற்ற பவற்று ஆர்ப்ெரிப்பு பெரய்ணமக்கு உதவுகிறது.
Getting the secret out of Mrs. Young, Kitty, Lydia, Mrs. Gardiner all are the same.
திருமதி யங், கிட்டி, லிடியர, திருமதி கரர்டினர் ஆகிஜயரரிடமிருந்து இைகசியத்ணதப் பெறுவது
அணனத்தும் ஒன்ஜற.
Lydia would not come to her aunt.
லிடியர அவளுணடய அத்ணதயிடம் வைமரட்டரள்.
She feels secure and determined.
அவள் ெரதுகரப்ணெ உைர்கிறரள், உறுதியரகவும் இருக்கிறரள்.
Wickham is not ashamed of owning that he did not intend to marry.
திருமைம் பசய்துபகரள்ள ஜவண்டும் என்கிற எண்ைம் இல்ணல என்று கூறுவதில் விக்கரம்
பவட்கப்ெடுவஜத இல்ணல.
Wickham’s scruple not to blame Lydia fully is not scruple.
விக்கரம் லிடியரகவக் குகற கூறரமல் இருப்ெது அவனது உண்கமயரன குணம் அல் .
To him it was an episode.
அவனுக்கு அது ஒரு நிகழ்வரகும்.
"Mr. Darcy asked him why he had not married your sister at once? Though Mr. Bennet was not imagined to be
very rich, he would have been able to do something for him, and his situation must have been benefited by
marriage. But he found, in reply to this question, that Wickham still cherished the hope of more effectually
making his fortune by marriage in some other country. Under such circumstances, however, he was not likely to
be proof against the temptation of immediate relief.
“ஏன் உனது சலகரதரிகய உடனடியரகத் திருமணம் பசய்து பகரள்ளவில்க என டரர்சி லகட்டரன்.
திரு. பென்னட் மிகவும் ெணக்கரரைரகக் கருதப்ெடரவிட்டரலும், அவனுக்கு அவைரல் ஏதரவது பசய்ய
முடிந்திருக்கும். அதனரல் திருமணத்தரல் அவனுகடய நிக முன்லனறியிருக்கும். ஆனரல் லவறு ஒரு
ஊரில் இன்னும் சரதகமரக தன்னுகடய பசல்வ வளத்கதத் திருமணம் மூ ம் ஏற்ெடுத்திக் பகரள்ள ரம்
என்ற நம்ெிக்ககயில் இன்னும் இருந்தரன் என்று இந்தக் லகள்விக்கு ெதில் அவனுக்குக் கிகடத்தது.
இருப்ெினும் இத்தணகய ஒரு சந்தர்ப்ெச் சூழ்நிக யில் உடலனலய ஒரு உதவி கிகடக்க லவண்டும் என்ற
ஆகச அவனுக்கு இல்க .
He cherished the hope of marrying money.
ெைத்ணத மைம் புரிய ஜவண்டும் என்ற நம்ெிக்ணகயில் அவன் மகிழ்வுற்றிருந்தரன்.
Wickham is proud of his charm.
தனது கவர்ச்சியின் மீது விக்கரம் கர்வம் பகரண்டிருந்தரன்.
All criminals are proud of their skill.
அணனத்து குற்றவரளிகளும் அவர்களது திறன் மீது கர்வம் பகரள்கின்றனர்.
Pressure of circumstances urges to accept immediate relief.
சூழ்நிணலகளின் அழுத்தம் உடனடி நிவரைைத்ணத ஏற்றுக்பகரள்ள வலியுறுத்துகின்றன.
"They met several times, for there was much to be discussed. Wickham, of course, wanted more than he could
get, but at length was reduced to be reasonable.
"Everything being settled between them, Mr. Darcy's next step was to make your uncle acquainted with it, and
he first called in Gracechurch Street the evening before I came home. But Mr. Gardiner could not be seen, and
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Mr. Darcy found, on further inquiry, that your father was still with him, but would quit town the next morning.
He did not judge your father to be a person whom he could so properly consult as your uncle, and therefore
readily postponed seeing him till after the departure of the former. He did not leave his name, and till the next
day it was only known that a gentleman had called on business.
"On Saturday he came again. Your father was gone, your uncle at home, and, as I said before, they had a great
deal of talk together.
"They met again on Sunday, and then I saw him too. It was not all settled before Monday: as soon as it was, the
express was sent off to Longbourn. But our visitor was very obstinate. I fancy, Lizzy, that obstinacy is the real
defect of his character after all. He has been accused of many faults at different times, but this is the true one.
Nothing was to be done that he did not do himself; though I am sure (and I do not speak it to be thanked,
therefore say nothing about it) your uncle would most readily have settled the whole.
“அவர்களுக்கு விவரதிக்க நிகறய விஷயங்கள் இருந்ததினரல், அவர்கள் ெ முணற சந்தித்துக்
பகரண்டனர். விக்கரம் எதிர்ெரர்த்தது என்னலவர அதிகமரகத்தரன் இருந்தது. ஆனரல் இறுதியில்
நியரயமரக இருக்க வற்புறுத்தப்ெட்டது. இருவரிகடலய எல் ரம் லெசி முடிக்கப்ெட்டது. டரர்சியின்
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கக உனது மரமரவிற்கு இகதப்ெற்றித் பதரிவிப்ெதுதரன். நரன் வீடு திரும்ெிய
நரளுக்கு முதல்நரள் மரக கிலரஸ்சர்ச் இல் த்திற்கு முதலில் வந்திருந்தரன். திரு கரர்டினகர அங்கு
ெரர்க்க முடியவில்க . லமலும் விசரரித்ததற்கு உனது தகப்ெனரர் இன்னும் அவருடன்தரன்
இருக்கிறரர், ஆனரல் மறுநரள் கரக ஊகரவிட்டுக் கிளம்ெ இருக்கிறரர் என்ற பசய்தி அவனுக்குத்
பதரிய வந்தது. உனது மரமரவிடம் ஆல ரசகன லகட்ெதுலெரல், உனது தகப்ெனரரிடம் லகட்க
முடியரது என்று அவன் மதிப்ெிட்டதரல், உனது தகப்ெனரர் கிளம்பும்வகர, மரமரகவச் சந்திப்ெகதத்
தள்ளிப் லெரட்டரன். மறுநரள்வகர யரர் வந்தரர் என்ெது பதரியவில்க , அவன் தன் பெயகரக்
கூறரமல் பசன்றிருந்தரன். லவக விஷயமரக ஒரு நெர் வந்திருந்தரர் என்ெது மட்டுலம பதரிந்தது.
சனிக்கிழகமயன்று அவன் மீண்டும் வந்தரன். உனது தகப்ெனரர் கிளம்ெி விட்டரர், மரமர வீட்டில்
இருந்தரர். நரன் முன்பு கூறியதுலெரல் இருவரும் நிகறய லெசினர். மறுெடியும் ஞரயிறு அன்று
இருவரும் சந்தித்தனர், நரனும் அவகனப் ெரர்த்லதன். திங்கள்கிழகமக்கு முன் எதுவும் தீர்மரனம்
பசய்யப்ெடவில்க , தீர்மரனித்த விகரவில லய, ரங்ெர்னுக்குத் தந்தி அனுப்ெப்ெட்டது. ஆனரல்
நமது விருந்தினலரர மிகவும் ெிடிவரதமரக இருந்தரர். ெிடிவரதம்தரன் அவனுகடய மிகப் பெரிய குகற
என்று நரன் நிகனக்கிலறன், லிசி. பவவ்லவறு சமயத்தில் அவனிடம் நிகறய குகறகள் இருக்கின்றன
என்று குற்றம் சரட்டப்ெட்டுள்ளது, ஆனரல் இதுதரன் நிேமரன குகற. பசய்வதற்கும் எதுவுமில்க ,
எல் ரவற்கறயும் அவலன பசய்து முடித்தரன், உன்னுகடய மரமர (நன்றி பசரல்வதற்கரக நரன் இகதக்
கூறவில்க , ஆககயரல் இகதப்ெற்றி ஒன்றும் பசரல் ரலத) முழுவகதயும், தரலன முழுமனதுடன்
தீர்த்து கவத்திருப்ெரர் என்ெது நிச்சயம்."
28. Darcy evaluated Mr. Gardiner better than Mr. Bennet.
திரு பென்னட்ணடக் கரட்டிலும் திரு கரர்டினணை டரர்சி ஜமலும் சிறப்ெரக மதிப்பீடு பசய்தரன்.
29. This indicates Mr. Gardiner was willing to pay for Lydia.
லிடியரவிற்கு, திரு கரர்டினர் ெைம் பகரடுக்கத் தயரைரக இருப்ெணத இது குறிக்கிறது.
30. Mr. Gardiner’s readiness to pay, Mr. Bennet’s willingness to return are characteristic. The psychological power
in those attitudes solved the problem and brought in Darcy as son-in-law.
ெைம் பகரடுக்க திரு கரர்டினர் தயரைரக இருப்ெதும் திரு பென்னட் ெைத்ணதத் திருப்ெித் தை
விருப்ெமுடன் இருப்ெதும் இைண்டுஜம தனிச் சிறப்புணடயணவ. அந்த மனப்ெரன்ணமகளில் இருந்த
உளவியல் சக்தி ெிைச்சிணனணயத் தீர்த்து, டரர்சிணய மருமகனரக அணழத்து வந்தது.
"They battled it together for a long time, which was more than either the gentleman or lady concerned in it
deserved. But at last your uncle was forced to yield, and instead of being allowed to be of use to his niece, was
forced to put up with only having the probable credit of it, which went sorely against the grain; and I really
believe your letter this morning gave him great pleasure, because it required an explanation that would rob him
of his borrowed feathers, and give the praise where it was due. But, Lizzy, this must go no farther than yourself,
or Jane at most.
"You know pretty well, I suppose, what has been done for the young people. His debts are to be paid,
amounting, I believe, to considerably more than a thousand pounds, another thousand in addition to her own
settled upon her, and his commission purchased. The reason why all this was to be done by him alone was such
as I have given above. It was owing to him, to his reserve and want of proper consideration, that Wickham's
character had been so misunderstood, and, consequently, that he had been received and noticed as he was.
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Perhaps there was some truth in this; though I doubt whether his reserve, or anybody's reserve, can be
answerable for the event. But in spite of all this fine talking, my dear Lizzy, you may rest perfectly assured that
your uncle would never have yielded, if we had not given him credit for another interest in the affair.
When all this was resolved on, he returned again to his friends, who were still staying at Pemberley; but it was
agreed that he should be in London once more when the wedding took place, and all money matters were then to
receive the last finish.
“இருவருமரகச் லசர்ந்து இகதப்ெற்றி பவகு லநரத்திற்கு விவரதித்து தர்க்கம் பசய்து பகரண்டிருந்தனர்.
ஆனரல் இவர்கள் இவ்வரறு பசய்தது இதில் சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கும் நெருகடய தகுதிக்கும்
பெண்ணுகடய தகுதிக்கும் மீறியதரக இருந்தது. இறுதியில் உனது மரமர அவனுக்கு இணங்க
லவண்டியதரயிற்று. தன்னுகடய மருமகளுக்கு உதவியரக இருக்க அனுமதிக்கரமல் உதவியதரக
பெருகமகய மட்டும் ஏற்றுக்பகரள்ள லவண்டியதரயிற்று. இது அவருக்கு முற்றிலும் ெிடிக்கவில்க .
அதனரல் உன்னுகடய கடிதம் இன்று கரக யில் கிகடத்தவுடன் அவருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி
உண்டரயிற்று. பசய்யரத உதவிக்குப் பெருகம கிகடத்தகதத் பதரிவித்து யரர் இதற்கு உண்கமயில்
நன்றிக்குரியவர் என்ெதகனயும் கூறுவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் கிகடத்தது. இந்த விஷயம் உன்கனத்தரண்டி
யரரிடமும் லெரக லவண்டரம், அப்ெடி பசரல்வதரக இருந்தரல் லேனிடம் மட்டும் பசரல்
ரம். இந்த
இளம் நெர்களுக்கு என்ன பசய்யப்ெட்டது என்று உனக்கு நன்றரகத் பதரியும் என்று நரன்
நிகனக்கிலறன். அவனுகடய கடன்கள் எல் ரம் அகடக்கப்ெட லவண்டும், ஓரரயிரம் ெவுனிற்கும் மிக
அதிகமரக இருக்கும் என்று நரன் நிகனக்கிலறன், லமலும் அவளுக்கு என்று இருக்கும் ெவுகனத் தவிர
லமலும் ஓரரயிரமும் மற்றும் அவனுக்கு லவக யும் வரங்கித் தரப்ெட லவண்டும். ஏன் அவன் மட்டும்
இகதபயல் ரம் பசய்ய லவண்டும் என்ெதற்குக் கரரணம் நரன் லமல கூறியணவகளரக இருக்க
லவண்டும். விக்கரகம எல்ல ரரும் தவறரகப் புரிந்துபகரண்டும் ஏற்றுக் பகரண்டிருப்ெதற்கும், டரர்சியும்
அவனுகடய சங்லகரேமரன சுெரவமும் லயரசிக்கரமல் நடந்து பகரண்டதும் ஒரு கரரணம்தரன். இதில்
ஒருலவகள உண்கம இருக்க ரம். இருந்தரலும் அவலனர அல் து லவறு எவலரனுலமர இதற்குக்
கரரணமரக இருக்க ரம் என்று சந்லதகிக்கிலறன். இவ்வரறரகப் லெசுவபதல் ரம் சரி லிசி, ஆனரல்
இகவபயல் ரவற்கறயும் மீறி அவனுக்கு இந்த விவகரரத்தில் லவறு ஏலதர ஒரு அக்ககற இருக்கிறது
என்று உனது மரமர நிகனத்ததனரல்தரன் இதற்குச் சம்மதித்தரர். இகவபயல் ரம் தீர்மரனம் பசய்த
ெிறகு பெம்பெர்லியில் இன்னமும் தங்கியிருந்த தன் நண்ெர்களிடம் மீண்டும் திரும்ெினரன். ஆனரல்
திருமணம் நடக்கும்பெரழுது அவன் மீண்டும் ஒரு முகற ண்டனுக்கு வர லவண்டும் என்று ஒத்துக்
பகரள்ளப்ெட்டது, அங்கு எல் ர ெண விவகரரங்களும் இறுதியரகத் தீர்மரனிக்கப்ெடுவதரக இருந்தது."
31. Lydia was married while Caroline was still at Pemberley. As her poking Elizabeth led to the elopement, she lent
her reversed personality to rectify it.
கரைலின் இன்னமும் பெம்ெர்லியில் இருந்தஜெரது லிடியரவுக்கு திருமைமரகி விட்டது, எலிசபெத்ணத
அவள் தூண்டியதரல் ஓடிப்ஜெரவது நிகழ்ந்தது, அதனரல் அணதச் சரி பசய்ய அவள் தன்னுணடய
ஆளுணமணய மரற்றிக் பகரண்டரள்.
"I believe I have now told you everything. It is a relation which you tell me is to give you great surprise; I hope
at least it will not afford you any displeasure. Lydia came to us; and Wickham had constant admission to the
house. He was exactly what he had been when I knew him in Hertfordshire; but I would not tell you how little I
was satisfied with her behaviour while she staid with us, if I had not perceived, by Jane's letter last Wednesday,
that her conduct on coming home was exactly of a piece with it, and therefore what I now tell you can give you
no fresh pain. I talked to her repeatedly in the most serious manner, representing to her all the wickedness of
what she had done and all the unhappiness she had brought on her family. If she heard me, it was by good luck,
for I am sure she did not listen. I was sometimes quite provoked, but then I recollected my dear Elizabeth and
Jane, and for their sakes had patience with her.
"Mr. Darcy was punctual in his return, and, as Lydia informed you, attended the wedding. He dined with us the
next day, and was to leave town again on Wednesday or Thursday. Will you be very angry with me, my Dear
Lizzy, if I take this opportunity of saying (what I was never bold enough to say before) how much I like him?
His behaviour to us has, in every respect, been as pleasing as when we were in Derbyshire. His understanding
and opinions all please me; he wants nothing but a little more liveliness, and that, if he marry prudently, his wife
may teach him. I thought him very sly; -- he hardly ever mentioned your name. But slyness seems the fashion.
“இப்பெரழுது நரன் உனக்கு எல் ரவற்கறயும் கூறி விட்லடன் என்று நிகனக்கிலறன். நரன் கூறுவது
உனக்கு ஆச்சரியத்கத அளிக்கப் லெரகிறது என்று நீ பசரல்கிறரய். இதனரல் உனக்கு எந்த வருத்தமும்
ஏற்ெடரது என்று நிகனக்கிலறன். லிடியர இங்கு வந்தரள், விக்கரமும் இந்த வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து
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பகரண்டிருந்தரன். ஹர்ட்லெரர்ட்ஷயரில் அவன் எப்ெடி இருந்தரலனர, அச்சரக அலதலெரல்தரன்
இருந்தரன். ஆனரல் லிடியர இங்கு எங்களுடன் தங்கியிருந்தபெரழுது அவளுகடய நடத்கத எவ்வளவு
திருப்தியரக இருந்தது என்று என்னரல் உனக்குச் பசரல் முடியரது. லெரன புதனன்று கிகடத்த
லேனுகடய கடிதத்தின் மூ ம் அவள் அங்கு வீட்டிலும் எவ்வரறு நடந்து பகரண்டரள் என்று பதரிந்து
பகரண்டதிலிருந்து நரன் லிடியரகவப்ெற்றி இப்பெரழுது கூறுவது புதிதரக உனக்கு எந்த
வருத்தத்கதயும் அளிக்கரது. எவ்வளவு தவறு பசய்திருக்கிறரள், எவ்வளவு வருத்தத்கத அவளது
குடும்ெத்தினருக்கு அளித்திருக்கிறரள் என்ெகத மீண்டும் மீண்டும் தீவிைமரக அவளிடம் விளக்கிக்
பகரண்டிருந்லதன். அவள் நரன் லெசுவகதக் லகட்டிருந்தரல் அது அதிர்ஷ்டம்தரன், ஏபனனில் அவள்
லகட்டுக் பகரள்ளலவயில்க என்ெது நிச்சயமரக எனக்குத் பதரியும். சி சமயம் எனக்கு மிகவும்
எரிச்சல் உண்டரயிற்று, ஆனரல் ெிறகு எனதருகம எலிசபெத்கதயும், லேகனயும் ஞரெகப்ெடுத்திக்
பகரண்லடன், அவர்களுக்கரக நரன் அவளிடம் பெரறுகமயரக இருந்லதன். டரர்சி சரியரன
லநரத்திற்குத் திரும்ெினரன். லிடியர உன்னிடம் பசரன்னதுலெரல் திருமணத்தில் ெங்லகற்றுக்
பகரண்டரன். மறுநரள் இங்கு எங்களுடன் உணவு உண்டரன், புதன் அல் து வியரழனன்று ண்டன்
திரும்புவதரக இருந்தரன். அவகன எனக்கு மிகவும் ெிடித்திருக்கிறது (இதற்கு முன்பு இகதச் பசரல்
எனக்கு கதரியம் இருக்கவில்க ) என்று உன்னிடம் பசரல் இந்த சந்தர்ப்ெத்கத ெயன்ெடுத்திக்
பகரள்வதினரல் உனக்கு என்லமல் லகரெம் வருமர லிசி? படர்ெிஷயரில் இருந்தபெரழுது அவன்
நம்மிடம் எவ்வளவு இனிகமயரக நடந்து பகரண்டரலனர அலதலெரல் இப்பெரழுது எங்களிடம் எல் ர
விதத்திலும் இனிகமயரக நடந்து பகரண்டரன். அவனுகடய அறிவும், கருத்துகளும் எல் ரம் எனக்கு
ெிடித்திருந்தன, இன்னும் சற்று க க ப்ெரக இருக்க ரம். லவபறதுவும் அவனுக்குத் லதகவயில்க .
அவன் புத்திசரலித்தனமரகத் திருமணம் பசய்து பகரண்டரல் அவனுகடய மகனவி அவனுக்குக் கற்றுத்
தர ரம். அவன் மிகவும் இரகசியமரனவனரக இருக்கிறரன் என நிகனத்லதன், உன்னுகடய பெயகர
ஒரு தடகவகூட உச்சரிக்கவில்க . ஆனரல் இரகசியமரக இருப்ெதுதரன் நரகரிகம் லெரலும்."
32. Her greatest fears have become her greatest support.
அவளது மிகப் பெரிய ெயங்கள் அவளது மிகப் பெரிய ஆதைவரக மரறின.
33. Getting Lydia married can be a service; it does not automatically lead to marrying Elizabeth. It is still a great
step.
லிடியரவின் திருமைத்ணத நடத்தி முடித்தது ஒரு ஜசணவயரக இருக்கலரம்; அது தரனரகஜவ
எலிசபெத்ணத மைம் புரிய வழி வகுக்கரது. அது ஜமலும் ஒரு பெரிய முயற்சியரகும்.
"Pray forgive me if I have been very presuming; or at least do not punish me so far as to exclude me from P. I
shall never be quite happy till I have been all round the park. A low phaeton, with a nice little pair of ponies,
would be the very thing."
"But I must write no more. The children have been wanting me this half-hour.
"Your's, very sincerely, "M. Gardiner."
“என்கன மன்னித்துவிடு, நரன் ஒருலவகள அப்ெடி அளவுக்குமீறி அவ்வரறு நிகனக்கிலறன்
லெரலுள்ளது, அல் து என்கனப் பெம்பெர்லியில் லசர்த்துக் பகரள்ளரமல் ஒதுக்குமளவிற்கு என்கனத்
தண்டித்துவிடரலத. அங்கு இருக்கும் பூங்கரகவ முழுவதுமரக சுற்றிப் ெரர்த்தெின்தரன் நரன்
சந்லதரஷமகடலவன். இரண்டு அழகரன குதிகர குட்டிகளுடன் ஒரு தரழ்வரன வண்டி மிகவும் ஏற்றதரக
இருக்கும். இதற்குலமல் எதுவும் எழுத முடியரது. இந்த அகரமணி லநரமரக குழந்கதகள் எனக்கரகக்
கரத்துக் பகரண்டிருக்கின்றனர். அக்ககறயுடன் உனது,"
ம. கரர்டினர்.
34. Reading the letter was further humiliation.
கடிதத்ணதப் ெடிப்ெது ஜமலும் ஒரு அவமரனமரக இருந்தது.
The contents of this letter threw Elizabeth into a flutter of spirits, in which it was difficult to determine whether
pleasure or pain bore the greatest share. The vague and unsettled suspicions which uncertainty had produced of
what Mr. Darcy might have been doing to forward her sister's match, which she had feared to encourage as an
exertion of goodness too great to be probable, and at the same time dreaded to be just, from the pain of
obligation, were proved beyond their greatest extent to be true! He had followed them purposely to town, he had
taken on himself all the trouble and mortification attendant on such a research; in which supplication had been
necessary to a woman whom he must abominate and despise, and where he was reduced to meet -- frequently
meet, reason with, persuade, and finally bribe -- the man whom he always most wished to avoid, and whose very
name it was punishment to him to pronounce. He had done all this for a girl whom he could neither regard nor
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esteem. Her heart did whisper that he had done it for her. But it was a hope shortly checked by other
considerations, and she soon felt that even her vanity was insufficient, when required to depend on his affection
for her, for a woman who had already refused him, as able to overcome a sentiment so natural as abhorrence
against relationship with Wickham. -- Brother-in-law of Wickham! Every kind of pride must revolt from the
connexion. He had, to be sure, done much -- she was ashamed to think how much. But he had given a reason for
his interference, which asked no extraordinary stretch of belief. It was reasonable that he should feel he had been
wrong; he had liberality, and he had the means of exercising it; and though she would not place herself as his
principal inducement, she could perhaps believe that remaining partiality for her might assist his endeavours in a
cause where her peace of mind must be materially concerned. It was painful, exceedingly painful, to know that
they were under obligations to a person who could never receive a return. They owed the restoration of Lydia,
her character, everything to him. Oh! How heartily did she grieve over every ungracious sensation she had ever
encouraged, every saucy speech she had ever directed towards him. For herself, she was humbled; but she was
proud of him. Proud that in a cause of compassion and honour he had been able to get the better of himself. She
read over her aunt's commendation of him again and again. It was hardly enough; but it pleased her. She was
even sensible of some pleasure, though mixed with regret, on finding how steadfastly both she and her uncle had
been persuaded that affection and confidence subsisted between Mr. Darcy and herself.
“கடிதத்தில் எழுதியிருந்தது எலிசபெத்தின் உற்சரகத்கதச் சிறகடித்துப் ெறக்க கவத்தது. அதில்
சந்லதரஷம் அதிகம் இருந்ததர அல் து மனக்கஷ்டம் அதிகம் இருந்ததர என்ெகத நிர்ணயிக்க
முடியவில்க . டரர்சி திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிறரன் என்று பதரிந்தவுடன் எதற்கரக அவளுகடய
சலகரதரியின் திருமணத்கத நடத்தி கவத்திருக்கிறரன் என்ெதற்குரிய கரரணம் புரியவில்க .
ஒருலவகள அவளுக்கரகத்தரன் இவ்வரறு உதவி பசய்திருக்கிறரலனர என்ற எண்ணம் அவளுக்கு
எழுந்தது. ஆனரல் இந்த எண்ணத்கத அவளுக்கு நிகனத்துப் ெரர்க்கலவ அச்சமரக இருந்தது. அவன்
மிகவும் நல் வனரக இருந்தரல் மட்டுலம இவ்வரறு நடந்துபகரள்ள முடியும், இவர்கள் அவனுக்குக்
கடகமப்ெட்டவர்களரக மரறியிருப்ெர். ஆனரல் எதகன நிகனத்து கவக ப்ெட்டரலளர, அது உண்கம
என்று நிரூெிக்கப்ெட்டு இவளுக்கரகத்தரன் அவன் உதவி பசய்தரன் என்று பதரியவந்து, இவர்கள்
உண்கமயில லய அவனுக்குக் கடனரளி ஆகிவிட்டனர். லவண்டும் என்லறதரன் அவர்கணளத்
பதரடர்ந்து அவன் ண்டனுக்கு வந்திருக்கிறரன், அவர்ககளக் கண்டுெிடிக்க லவண்டிய கஷ்டங்ககள
அவலன எடுத்துக் பகரண்டிருக்கிறரன். எந்தப் பெண்மணிகய அவன் பவறுத்தரலனர அவளிடம்
பகஞ்சியிருக்கிறரன், எந்த மனிதகனத் தவிர்க்க லவண்டும் என்று நிகனத்தரலனர, எந்த மனிதனின்
பெயகரக்கூட கூற விருப்ெமில்க லயர, அவகன அடிக்கடி சந்திக்க லவண்டி வந்தது, அவகன
எல் ரவற்றிற்கும் ஒத்துக் பகரள்ள கவக்கும்ெடி ஆயிற்று, அவகன வற்புறுத்தும்ெடியும் அவனுக்கு
ஞ்சம் பகரடுக்கும்ெடியும் ஆயிற்று.
அவனுக்கு எந்தவித ெரசமும், மதிப்பும் இல் ரத ஒரு பெண்ணிற்கரக அவன் இவ்வளவு
பசய்திருக்கிறரன். தனக்கரகத்தரன் பசய்திருக்கிறரன் என்று அவளது உள்மனம் கூறிற்று. ஆனரல் மற்ற
ெ வற்கறக் கருத்தில் பகரண்டு ெரர்க்கும்பெரழுது அவளது நம்ெிக்கக விகரவில் ஆட்டம் கண்டது.
அவகன நிரரகரித்த ஒரு பெண்ணிற்கரக விக்கரம் லமலிருக்கும் பவறுப்கெயும் மீறி அவன் இவ்வரறு
நடந்து பகரண்டிருப்ெரன் என்று நிகனப்ெதற்கு அவளுகடய தற்பெருகமயும் லெரதவில்க . விக்கரம்
அவனுகடய ஒன்றுவிட்ட சலகரதரன்! எந்த ஒரு கர்வமரன மனிதனும் இப்ெடிப்ெட்ட பதரடர்கெ
கண்டிப்ெரக எதிர்ப்ெரன். அவன் அதிகம் பசய்திருக்கிறரன். இது நிச்சயம். எவ்வளவு பசய்திருப்ெரன்
என்று நிகனப்ெதற்கு அவளுக்கு பவட்கமரக இருந்தது. தன்னுகடய குறுக்கீட்டிற்கு அவன் ஒரு
கரரணத்கதக் கூறியிருக்கிறரன், அகத நம்புவது கஷ்டமரக இல்க . தன்னுகடய தவறுதரன் இதற்குக்
கரரணம் என்று அவன் நம்ெியது அர்த்தமுள்ளதரக இருந்தது, அவனுக்குத் தரரரள மனம் இருந்தது,
அதகனச் பசயல்ெடுத்துவதற்கும் அவனுக்கு வழி இருந்தது. இதகனச் பசய்யத் தூண்டியதற்கு தரன்
முக்கிய கரரணமில்க என்று நிகனத்தரள். தன்னிடத்து இன்னும் சிறிது அன்பு மீதி
இருந்திருக்குலமயரனரல் தன் மனம் கஷ்டப்ெடக் கூடரது என்ெதற்கரக அவன் இவ்வரறு நடந்து
பகரண்டிருக்க ரம். இதற்குப் ெதில் உதவி கிகடக்கக் கூடிய வரய்ப்பு இல் ரத ஒருவனுக்கு அவர்கள்
கடகமப்ெட்டிருக்கிறரர்கள் என்று நிகனத்தது அவளுக்கு மிகவும் லவதகனயரகவும், வலியரகவும்
இருந்தது. லிடியரவின் நடத்கதகயயும், லிடியரகவயும், எல் ரவற்கறயும் அவன் மீட்படடுத்ததற்கு
அவனுக்கு மிகவும் கடன்ெட்டவர்களரக மரறினர். அவகனப்ெற்றி லமரசமரக நிகனத்ததற்கும்
அவனிடத்து அவள் லெசிய கடுகமயரன வரர்த்கதகளுக்கும் இப்பெரழுது மனதரர வருந்தினரள்.
அவகன நிகனத்து அவளுக்குப் பெருகமயரக இருந்தது. ஒரு ெைிவரன உைர்வும் அவளுள் எழுந்தது.
அவர்களது குடும்ெத்திற்குக் கரட்டிய ெரிவும், குடும்ெத்தின் மரியரகதகயக் கரப்ெரற்றும் ெணியில்
அவன் தன்னுகடய சுெரவத்கதயும் தரண்டி அவன் பசயல்ெட்டதும் அவளுக்குப் பெருகமணய
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அளித்தது. அவகனப்ெற்றி தனது அத்ணத எழுதியகத மீண்டும் மீண்டும் ெடித்துப் ெரர்த்தரள். அது
அவளுக்குப் லெரதுமரனதரக இல்க , ஆனரல் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகய உண்டரக்கியது. தனக்கும்
டரர்சிக்கும் இகடலய அன்பும் ெரஸ்ெர நம்ெிக்ககயும் இருக்கிறது என்று அவளது அத்ணதயும் மரமரவும்
நிகனக்கிறரர்கள் என்ெகதத் பதரிந்துபகரண்ட எலிசபெத்திற்கு சந்லதரஷம் கிகடத்த லெரதிலும்
வருத்தமும் உண்டரயிற்று.
35. “supplication must be made to a woman he must abominate”. The stiffness, pride and arrogance need this
reversal. Elizabeth is the right complement to bring him those circumstances. Life offers such reversals.
"எந்தப் பெண்மைிணய அவன் பவறுத்தரஜனர, அவளிடஜம அவன் பகஞ்ச ஜவண்டி வந்தது". அவனது
ெிடிவரதம், பெருணம, இறுமரப்பு ஆகியணவ இதுஜெரல் திருவுருமரற ஜவண்டும். அந்தச் சூழ்நிணலகணள
அவனிடம் பகரண்டுவருவதற்கு எலிசபெத்ஜத சரியரன கருவியரவரள். வரழ்க்ணக இத்தணகய
மரற்றங்கணள அளிக்கிறது.
She was roused from her seat and her reflections by some one's approach; and before she could strike into
another path she was overtaken by Wickham.
யரலரர வருவகதக் கண்டு தன்னுகடய இருக்ககயிலிருந்தும் நிகனவுகளிலிருந்தும் பவளிலய எழுந்து
வந்தரள், மற்பறரரு ெரகதயில் அவள் பசல்வதற்குள் விக்கரமினரல் எதிர்பகரள்ளப்ெட்டரள்.
36. Wickham’s coming offers a solace for the humiliation.
விக்கரமின் வருணக அவமரனத்திற்கு ஒரு ஆறுதலளிக்கிறது.
37. To her his interruption is not unwelcome.
அவளுக்கு அவனது குறுக்கீடு வைஜவற்கத்தக்கதரக இருந்தது.
"I am afraid I interrupt your solitary ramble, my dear sister?" Said he, as he joined her.
"You certainly do," she replied with a smile; "but it does not follow that the interruption must be unwelcome."
அவளுடன் லசர்ந்து பகரண்ட அவன் “நீ தனியரகச் சுற்றிக் பகரண்டிருந்தகத இகடமறிக்கிலறன் என்று
நிகனக்கிலறன், எனதருகம சலகரதரி?” என்றரன்.
“ஆம். நிச்சயமரக இகடமறிக்கிறரய்,” என்று புன்முறுவலுடன் ெதி ளித்த எலிசபெத், “ஆனரல் இந்த
இகடமறிப்பு வரலவற்கத்தக்கதல் என்று பெரருளல்ல,” என்றரள்.
38. Having spoken out, she softens the comment.
பவளிப்ெணடயரகப் ஜெசிய ெிறகு அவள் தன்னுணடய கருத்ணத பமன்ணமயரக்குகிறரள்.
39. “The interruption is not unwelcome”. Wickham is always welcome to her. In the ‘Greek Interpreter’ a lady
whose brother was killed by her lover says even after that event she would do anything for her lover. (The heart
knows how to love, it has not learnt to hate, nor can it ever learn.) Thought does not touch us so deeply as
emotions. In our depths, we have falsehood, not truth. It is not Wickham who charms her, it is his falsehood. It
touches her more deeply than thought, need, appreciation, etc. Hence it makes an indelible impression. Once
made, it lies there safely forever. It cannot turn into hate or detach itself from it as it means she hates herself or
detaches from herself.
"குறுக்கீடு வைஜவற்க முடியரததரக இல்ணல." விக்கரம் எப்பெரழுதுஜம அவள் வைஜவற்கக்கூடிய ஒருவன்
ஆவரன். ‘Greek Interpreter’ எனும் கணதயில் தனது கரதலன் தனது சஜகரதைணனக் பகரன்ற ஜெரதும்
அவனுக்கரக எணதயும் பசய்ஜவன் என அவள் கூறுகிறரள். (எவ்வரறு கரதலிக்க ஜவண்டும் என்ெது
மனதிற்குத் பதரியும், பவறுக்கக் கற்றுக் பகரள்ளவில்ணல, அதனரல் கற்றுக்பகரள்ளவும் முடியரது.)
உைர்ச்சிகணளப்ஜெரல் எண்ைம் நம்ணம ஆழமரகத் பதரடுவதில்ணல. நமது ஆழங்களில் நம்மிடம்
பெரய்ணம உள்ளது, உண்ணம அல்ல. அவணள ஈர்ப்ெது விக்கரம் அல்ல, அவனது பெரய்ணமஜய.
எண்ைம், ஜதணவ, ெரைரட்டு ஜெரன்றவற்ணறக் கரட்டிலும் அது அவணள ஜமலும் ஆழமரகத்
பதரடுகிறது. எனஜவ அது ஒரு அழியரத ெரதிப்ெிணன ஏற்ெடுத்துகிறது. ஒரு முணற ஏற்ெட்டுவிட்டரல்
அது அங்கு நிைந்தைமரகத் தங்கி விடும். அவள் தன்ணனஜய பவறுக்கிறரள், அல்லது தன்னிடமிருந்ஜத
விலகிக் பகரள்கிறரள் என்றரகிவிடும் என்ெதரல் அது பவறுப்ெரக மரறரது, அல்லது அதிலிருந்ஜத
தன்ணன விலக்கிக் பகரள்ளரது.
"I should be sorry indeed if it were. We were always good friends; and now we are better."
"True. Are the others coming out?"
"I do not know. Mrs. Bennet and Lydia are going in the carriage to Meryton. And so, my dear sister, I find from
our uncle and aunt that you have actually seen Pemberley."
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“அப்ெடி இருந்தரல் எனக்கு வருத்தமரக இருந்திருக்கும். நரம் எப்பெரழுதுலம நல் நண்ெர்களரக
இருந்திருக்கிலறரம்; இப்பெரழுது லமலும் பநருங்கி விட்லடரம்” என்றரன் அவன்.
“உண்கமதரன். மற்றவர்களும் பவளிலய வருகிறரர்களர?”
“எனக்குத் பதரியரது. திருமதி பென்னட்டும், லிடியரவும் வண்டியில் பமரிடனிற்குச் பசல்கிறரர்கள். சரி,
எனதருகம சலகரதரிலய, நமது அத்ணத, மரமரவிடமிருந்து நீ உண்கமயரகலவ பெம்பெர்லிகயப்
ெரர்த்து விட்டரய் என்று பதரிந்து பகரண்லடன்.”
40. What cheek to speak of meeting Darcy.
டரர்சிணயச் சந்தித்தணதப் ெற்றி நரைமில்லரமல் அவன் ஜெசுகிறரன்.
41. Now his tricks are obvious.
இப்பெரழுது அவனது தந்திைங்கள் பவளிப்ெணடயரக உள்ளன.
She replied in the affirmative.
"I almost envy you the pleasure, and yet I believe it would be too much for me, or else I could take it in my way
to Newcastle. And you saw the old housekeeper, I suppose? Poor Reynolds, she was always very fond of me.
But of course she did not mention my name to you."
அவள் 'ஆம்' என்று ெதி ளித்தரள்.
“அந்த சந்லதரஷம் உனக்குக் கிகடத்தது எனக்குப் பெரறரகமயரக இருக்கிறது, எனக்கு அது
அதிகமரகத்தரன் இருக்கும். இல்க பயனில் நியுலகஸிலிற்குப் லெரகும் வழியில் நரன் அங்கும்
பசன்றுவிட்டுப் லெரலவன். அந்த வீட்கடப் ெரரமரிக்கும் வயதரன பெண்மணிகயச் சந்தித்தரய்,
அப்ெடித்தரலன? ெரவம் பரனரல்ட்ஸ், அவளுக்கு எப்பெரழுதுலம என்கனக் கண்டரல் மிகவும் ெிடிக்கும்.
ஆனரல் என் பெயகர அவள் ெிரஸ்தரெிக்கவில்க லெரலிருக்கிறது.”
42. He is trying his best to keep up appearances not knowing how much she knew.
அவளுக்கு எந்த அளவிற்குத் பதரியும் என்ெணத அறியரததினரல் அவன் நல்லவன்ஜெரல் தன்ணன
கரண்ெித்துக்பகரள்ள முயன்று பகரண்டிருந்தரன்.
43. She is soft towards him.
அவள் அவனிடம் பமன்ணமயரக நடந்து பகரள்கிறரள்.
"Yes, she did."
"And what did she say?"
"That you were gone into the army, and, she was afraid, had -- not turned out well. At such a distance as that,
you know, things are strangely misrepresented."
"Certainly," he replied, biting his lips.
Elizabeth hoped she had silenced him; but he soon afterwards said -"I was surprised to see Darcy in town last month. We passed each other several times. I wonder what he can be
doing there."
"Perhaps preparing for his marriage with Miss de Bourgh," said Elizabeth. "It must be something particular to
take him there at this time of year."
"Undoubtedly. Did you see him while you were at Lambton? I thought I understood from the Gardiners that you
had."
"Yes; he introduced us to his sister."
"And do you like her?"
"Very much."
"I have heard, indeed, that she is uncommonly improved within this year or two. When I last saw her she was
not very promising. I am very glad you like her. I hope she will turn out well."
"I dare say she will; she has got over the most trying age."
"Did you go by the village of Kympton?"
"I do not recollect that we did."
"I mention it because it is the living which I ought to have had. A most delightful place! -- Excellent Parsonage
House! It would have suited me in every respect."
“ஆம். அவள் உன் பெயகரக் குறிப்ெிட்டரள்.”
“அவள் என்ன கூறினரள்?”
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“நீ இரரணுவத்தில் லசர்ந்து விட்டரய் என்றரள், அது சரியரக அகமயவில்க என்று ெயந்து
பகரண்டிருந்தரள். அதுலெரன்று, அவ்வளவு தூரத்தில் இருப்ெதரல், விஷயங்கள் மரறிப்
லெரய்விடுகின்றன.”
“நிச்சயமரக‘ என்று உதட்கடக் கடித்தவரறு ெதி ளித்தரன். அவகனப் லெச முடியரதெடி
ஆக்கிவிட்டதரக எலிசபெத் நிகனத்தரள்; ஆனரல் விகரவில லய அவன், “லெரன மரதம் ண்டனில்
டரர்சிகயப் ெரர்த்து நரன் மிகவும் ஆச்சரியப்ெட்லடன். நரங்கள் அடிக்கடி சந்தித்துக் பகரண்லடரம்.
அவன் அங்கு என்ன பசய்து பகரண்டிருக்கிறரன் என்று எனக்கு ஆச்சரியமரக இருந்தது.”
“ஒருலவகள மிஸ் டி ெர்க்குடன், அவனுகடய திருமணத்திற்கு ஏற்ெரடுகள் பசய்து
பகரண்டிருந்திருப்ெரன்” என்ற எலிசபெத், “வருடத்தின் இந்தச் சமயத்தில் அவகன அங்கு வரச்
பசய்ததற்கு ஏதரவது ஒரு குறிப்ெிட்ட கரரணம் இருக்கும்” என்றரள்.
“சந்லதகமில் ரமல். ரம்ப்டனில் இருக்கும்பெரழுது அவகனப் ெரர்த்தரயர? கரர்டினர் தம்ெதிகள் மூ ம்
நீ அவகனச் சந்தித்தகத நரன் பதரிந்து பகரண்லடன்.”
“ஆமரம்; எங்ககள அவனது சலகரதரிக்கு அறிமுகப்ெடுத்தி கவத்தரன்.”
“உனக்கு அவகளப் ெிடித்திருக்கிறதர?”
“மிகவும் ெிடித்துள்ளது.”
“இந்த ஓரிரு வருடத்தில் அவளிடம் அசரதரரண முன்லனற்றம் இருப்ெதரகக் லகள்விப்ெட்லடன். நரன்
ககடசியரகப் ெரர்த்தபெரழுது அவள் அவ்வளவு சிறப்ெரக வருவரள் என்று எனக்குத் லதரன்றவில்க .
அவகள உனக்குப் ெிடித்ததில் எனக்கு மிகவும் சந்லதரஷம். அவள் நல் ெடியரக மரறிவிடுவரள் என
நிகனக்கிலறன்.”
“நிச்சயமரக மரறிவிடுவரள், ஆெத்தரன வயகத அவள் சமரளித்து விட்டரள்.”
“கிம்ப்படன் வழியரகச் பசன்றீர்களர?”
“நரங்கள் லெரனதரக எனக்கு ஞரெகம் இல்க .”
“அந்த இடத்தில்தரன் நரன் லவக யில் இருந்திருக்க லவண்டும், அதனரல்தரன் கூறிலனன். பவகு
அழகரன இடம்! ெரதிரியரர் தங்குவதற்கரன வீடு ெிரமரதமரக இருக்கும்! எல் ரவிதத்திலும் எனக்குப்
பெரருத்தமரக இருந்திருக்கும்.”
44. The living is his particular concern.
வரழ்வரதரைம்தரன் அவனுக்கு முக்கியமரக இருந்தது.
"How should you have liked making sermons?"
"Exceedingly well. I should have considered it as part of my duty, and the exertion would soon have been
nothing. One ought not to repine; but, to be sure, it would have been such a thing for me! The quiet, the
retirement of such a life, would have answered all my ideas of happiness! But it was not to be. Did you ever hear
Darcy mention the circumstance when you were in Kent?"
"I have heard, from authority which I thought as good, that it was left you conditionally only, and at the will of
the present patron."
“மதலெரதகன பசய்வது உனக்குப் ெிடித்திருக்குமர?”
“ெிரமரதமரக இருந்திருக்கும். என்னுகடய கடகமகளில் ஒரு ெகுதியரக நரன் நிகனத்திருக்க லவண்டும்,
முதலில் அதற்கு நரன் ஒரு முயற்சி எடுத்திருப்லென், விகரவில் லெரதகன பசய்வது என்ெது எனக்குச்
சு ெமரக இருக்கும். ஒருவர் அதற்கரக வருத்தப்ெடக் கூடரது, ஆனரல் கண்டிப்ெரக அது ஒரு பெரிய
விஷயமரக எனக்கு இருந்திருக்கும். அகமதியரக இருக்கும் அது லெரன்ற ஒரு வரழ்க்கக,
சந்லதரஷத்கதப் ெற்றிய என்னுகடய எண்ணங்கள் அகனத்திற்கும் ெதி ளித்திருக்கும்! ஆனரல் அப்ெடி
நடக்கவில்க . நீ பகன்டில் இருக்கும் பெரழுது டரர்சி இந்தச் சந்தர்ப்ெத்கதப்ெற்றி ஏதரவது உன்னிடம்
கூறினரனர?”
“தற்பெரழுது இருக்கும் லெரஷகரின் விருப்ெத்துடன், ஒரு நிெந்தகனயின் லெரில்தரன் உனக்கு அது
வழங்கப்ெட இருந்தது என்று தகுந்த இடத்திலிருந்து நரன் லகள்விப்ெட்லடன்.”
45. She exposes him to himself, but he tries more than one camouflage. She extends her hand to him which he
kisses with affectionate gallantry, the only hand kissing event in the novel. This is the last she sees of him.
அவணனப் ெற்றி அவனிடஜம அவள் பவளிப்ெடுத்துகிறரள், ஆனரல் அவன் தன்ணன மணறத்துபகரள்ள
முயலுகிறரன். அவள் தன் ணகணய நீட்டுகிறரள் அவன் ெரசமுடன் ணதரியமரக முத்தமிடுகிறரன், இந்த
நரவலில் முத்தமிடும் ஒஜை கரட்சி இது மட்டுஜம. அவணன அவள் சந்திப்ெது அதுஜவ கணடசி
முணறயரகும்.
"You have! -- Yes, there was something in that; I told you so from the first, you may remember."
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"I did hear, too, that there was a time when sermon-making was not so palatable to you as it seems to be at
present -- that you actually declared your resolution of never taking orders, and that the business had been
compromised accordingly."
"You did! -- and it was not wholly without foundation. You may remember what I told you on that point, when
first we talked of it."
“ஆமரம், அதில் ஏலதர ஒன்று இருந்திருக்கிறது, ஆரம்ெத்திலிருந்லத உனக்குச் பசரல்லி வருகிலறன்,
உனக்கு ஞரெகம் இருக்க ரம்.”
“சமய உகர நிகழ்த்துவது இப்பெரழுது உனக்குப் ெிடித்திருப்ெதுலெரல் அப்பெரழுது அவ்வளவரகப்
ெிடிக்கவில்க என்று நரன் லகள்விப்ெட்லடன், ெரர்க்கப் லெரனரல் நீ அகத ஏற்றுக்பகரள்ளலவ
தயரரரக இல்க என்றும் அதற்கு ஈடரக உனக்கு ஒரு பதரகக பகரடுக்கப்ெட்டது என்றும்
லகள்விப்ெட்லடன்.”
“அப்ெடியர! ஆம். நீ லகள்விப்ெட்டதில் ஒரு உண்கம இருக்கிறது. நரம் முதலில் அகதப்ெற்றிப் லெசிய
பெரழுது என்ன கூறிலனன் என்று உனக்கு ஞரெகம் இருக்க ரம்.”
46. She pricks the bubble but does not want to sting him.
அவள் அவணனக் குத்திக் கரட்ட விரும்புகிறரள், ஆனரல் அவணனக் கரயப்ெடுத்த விரும்புவதில்ணல.
They were now almost at the door of the house, for she had walked fast to get rid of him, and, unwilling for her
sister's sake to provoke him, she only said in reply, with a good-humoured smile -"Come, Mr. Wickham, we are brother and sister, you know. Do not let us quarrel about the past. In future, I
hope we shall be always of one mind."
She held out her hand; he kissed it with affectionate gallantry, though he hardly knew how to look, and they
entered the house.
வீட்டின் கதவருலக அவர்கள் ஏறக்குகறய வந்துவிட்டனர். அவனிடமிருந்து தன்கன விடுவித்துக்
பகரள்வதற்கரக லவகமரக நடந்து வந்த எலிசபெத், தன்னுகடய சலகரதரியின் பெரருட்டு அவகனக்
ஜகரெமூட்ட லவண்டரம் எனத் தீர்மரனித்து ஒரு சந்லதரஷமரன சிரிப்புடன்,
“சரி, விக்கரம், நரம் இப்பெரழுது சலகரதரனும், சலகரதரியும் ஆலவரம். கடந்த கர த்தில் நடந்தகத
கவத்து சண்கட லெரட்டுக்பகரள்ள லவண்டரம். எதிர்கர த்தில் நரம் இருவரும் ஒருமனதரகலவ இருக்க
லவண்டும் என்று விரும்புகிலறன்” என்று மட்டும் கூறினரள்.
தன் கககய நீட்டினரள், எப்ெடி ெரர்ப்ெது என்று பதரியரவிட்டரலும், கதரியமரக, அன்புடன் அவள்
ககயில் முத்தமிட்டரன், ெிறகு வீட்டினுள் நுகழந்தனர்.
47. His affectionate gallantry was her final solace.
அவனது ெரசமுள்ள ணதரியமரன பசயல் அவளுக்கு இறுதி ஆறுதலரக இருந்தது.
------------
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Chapter 11: Bingley Returns
After Lydia and Wickham leave, Mrs. Bennet learns that Bingley is returning to Netherfield. Jane decides she
will be friendly with Bingley and think no more of him. Mrs. Bennet asks Mr. Bennet to visit Bingley when he
arrives and after his refusal decides to invite Bingley to dinner instead. To everyone’s surprise, Bingley himself
arrives, with Darcy. Both are their usual former selves, Bingley cheerful and pleasant, Darcy serious and quiet.
லிடியரவும் விக்கரமும் கிளம்ெிச் பசன்றவுடன் ெிங்கிலி பநதர்பீல்டிற்குத் திரும்ெி வருகிறரன் என
திருமதி பென்னட் பதரிந்துபகரள்கிறரர். அவனுடன் நட்புடன் ெழக ஜவண்டும் என்று ஜேன்
தீர்மரனிக்கிறரள், ஜமலும் அவணனப்ெற்றி நிணனப்ெதில்ணல. அவணனச் பசன்று சந்திக்குமரறு
திரு பென்னட்டிடம் ஜகட்கிறரள், அவர் மறுப்ெதினரல் அவணன வீட்டிற்கு விருந்துண்ை அணழக்கத்
தீர்மரனிக்கிறரள். அனவருக்கும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் வணகயில் ெிங்கிலிஜய டரர்சியுடன் வருகிறரன்.
அவர்கள் இருவரும் முன்பு இருந்தது ஜெரலஜவ உள்ளனர். ெிங்கிலி கலகலப்ெரகவும் இனிணமயரகவும்,
டரர்சி தீவிைமரகவும் பமௌனமரகவும் இருந்தனர்.

1.

2.

Mr. Wickham was so perfectly satisfied with this conversation, that he never again distressed himself or
provoked his dear sister Elizabeth by introducing the subject of it; and she was pleased to find that she had said
enough to keep him quiet.
திரு விக்கரம் இந்த உகரயரடலில் பூரண திருப்தி அகடந்தரன், அதனரல் இந்த விஷயத்கதப்ெற்றிப்
லெசி மறுெடியும் தன்கனயும் வருத்திக் பகரள்ளவில்க , அருகம சலகரதரி எலிசபெத்கதயும்
ஜகரெமூட்டுவதில்ணல. அவன் லெசரமல் அகமதியரக இருக்கும் அளவிற்குத் தரன் லெசியதில் அவள்
திருப்தியகடந்தரள்.
She may love to flirt with him now.
இப்பெரழுது அவள் அவனுடன் பெரழுதுஜெரக்க விரும்ெலரம்.
The day of his and Lydia's departure soon came, and Mrs. Bennet was forced to submit to a separation which, as
her husband by no means entered into her scheme of their all going to Newcastle, was likely to continue at least
a twelvemonth.
அவனும் லிடியரவும் புறப்ெடும் நரள் விகரவில் வந்தது. தரங்கள் அகனவரும் நியுலகஸிலிற்குப் லெரக
லவண்டும் என்ற திருமதி பென்னட்டின் எண்ணத்கதத் திரு பென்னட் ஆதரிக்கரததரல் ஒரு வருடம்
பதரடரக் கூடிய அப்ெிரிகவ திருமதி பென்னட் கட்டரயமரக ஏற்றுக்பகரள்ள லவண்டியதரயிற்று.
The mother needs Lydia, not Lydia the mother.
தரயரருக்கு லிடியர ஜதணவ, லிடியரவிற்குத் தரயரர் ஜதணவயில்ணல.

"Oh! My dear Lydia," she cried, "when shall we meet again?"
"Oh, Lord! I don't know. Not these two or three years, perhaps."
"Write to me very often, my dear."
"As often as I can. But you know married women have never much time for writing. My sisters may write to
me. They will have nothing else to do."
Mr. Wickham's adieus were much more affectionate than his wife's. He smiled, looked handsome, and said
many pretty things.
“எனதருகம லிடியர, நரம் மீண்டும் எப்பெரழுது சந்திக்கப் லெரகிலறரம்.”
“கடவுலள! எனக்குத் பதரியவில்க . இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு முடியரது என்று
நிகனக்கிலறன்.”
“எனக்கு அடிக்கடி கடிதம் எழுது.”
“எப்பெரழுபதல் ரம் முடியுலமர அப்பெரழுபதல் ரம் எழுதுகிலறன். திருமணமரன பெண்களுக்குக்
கடிதம் எழுதுவதற்கு அதிக லநரம் கிகடக்கரது என்று உங்களுக்குத் பதரியும். என் சலகரதரிகள் எனக்கு
எழுத ரம். அவர்களுக்கு லவறு எந்த லவக யும் கிகடயரது.”
விக்கரமினுகடய விகடபெறுதல் அவனுகடய மகனவியின் விகடபெறுதக விட அதிக அன்புடன்
இருந்தது. ெரர்ப்ெதற்கு அழகரக இருந்த அவன் அழகரகப் லெசினரன், சிரிக்கவும் பசய்தரன்.
3. Mr. Bennet’s comments are appropriate.
திரு பென்னட்டின் கருத்துகள் பெரருத்தமரக உள்ளன.
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"He is as fine a fellow," said Mr. Bennet, as soon as they were out of the house, "as ever I saw. He simpers, and
smirks, and makes love to us all. I am prodigiously proud of him. I defy even Sir William Lucas himself to
produce a more valuable son-in-law."
The loss of her daughter made Mrs. Bennet very dull for several days.
அவர்கள் புறப்ெட்டுச் பசன்றவுடன், “நரன் ெரர்த்தவர்களில் இவன் மிகவும் சிறந்த மனிதன். அழகரக
சிரித்துப் லெசி நம் உள்ளத்கதக் பகரள்கள பகரள்கிறரன். அவகனப்ெற்றிப் பெருகமயரக இருக்கிறது.
இவகனவிடச் சிறந்த மருமககனக் பகரண்டுவர சர் வில்லியம் லூகரஸிடலம நரன் சவரல் விடுகிலறன்”
என்றரர் திரு பென்னட்.
அவளது மகளின் ெிரிவு திருமதி பென்னட்கட பவகு நரட்களுக்குச் லசரர்வரக இருக்க கவத்தது.
4. Mrs. Bennet cannot rest without high excitement. Lydia’s departure makes her dull. She is in touch with life.
Offering a fresh occasion for her excitement, news is received about Bingley’s arrival.
திருமதி பென்னட் மிகவும் உற்சரகமரக இருந்தரள். லிடியர கிளம்புவது அவளுக்கு வருத்தத்ணத
அளிக்கிறது. அவள் வரழ்வுடன் இணைந்துள்ளரள். அவளது உற்சரகத்திற்கு ஜமலும் ஒரு புதிய
சந்தர்ப்ெமரக ெிங்கிலி வருவது குறித்த பசய்தி பெறப்ெடுகிறது.
"I often think," said she, "that there is nothing so bad as parting with one's friends. One seems so forlorn without
them."
"This is the consequence you, see, madam, of marrying a daughter," said Elizabeth. "It must make you better
satisfied that your other four are single."
"It is no such thing. Lydia does not leave me because she is married, but only because her husband's regiment
happens to be so far off. If that had been nearer, she would not have gone so soon."
“நண்ெர்களின் ெிரிவு லெரன்ற லமரசமரன விஷயம் லவபறரன்றுமில்க என்று நரன் அடிக்கடி
நிகனப்லென்” என்ற அவள், “அவர்கள் இல் ரமல் இருப்ெது மிகவும் துர்ெரக்கியமரனது" என்றரள்.
“மககளத் திருமணம் பசய்து பகரடுப்ெதின் விகளவு இதுதரன்,” என்ற எலிசபெத், “மற்ற நரன்கு
பெண்கள் உனக்கு இருப்ெகத நிகனத்து நீ திருப்தியகடய லவண்டும்” என்றரள்.
“அப்ெடி ஒன்றும் இல்க . திருமணம் ஆனதரல் லிடியர என்கன விட்டுச் பசல் வில்க . அவள்
கணவனுகடய ெகடப்ெிரிவு பவகு பதரக வில் இருப்ெதரல்தரன் ெிரிந்து பசன்றரள். அது அருகில்
இருந்திருந்தரல் இவ்வளவு சீக்கிரம் பசன்றிருக்க மரட்டரள்.”
5. The break in the movement of energy is not allowed.
சக்தியின் இயக்கத்தின் இணடஜய ஓய்வு அனுமதிக்கப்ெடுவதில்ணல.
6. Already news came that Bingley is coming.
ெிங்கிலி வந்து பகரண்டிருப்ெதரக பசய்தி ஏற்கனஜவ வந்து விட்டது.

7.

But the spiritless condition which this event threw her into, was shortly relieved, and her mind opened again to
the agitation of hope, by an article of news which then began to be in circulation. The housekeeper at
Netherfield had received orders to prepare for the arrival of her master, who was coming down in a day or two,
to shoot there for several weeks. Mrs. Bennet was quite in the fidgets. She looked at Jane, and smiled, and shook
her head by turns.
புதியதரக ெரவிக் பகரண்டிருந்த ஒரு பசய்தி அவளுகடய உற்சரகமின்கமகயப் லெரக்கி மீண்டும்
நம்ெிக்கககய ஊட்டியது. ெ வரரங்கள் தங்கி லவட்கடயரடுவதற்கரக இன்னும் ஓரிரு நரட்களில்
வரும் எேமரனருக்கரக எல் ரம் தயரர் பசய்து கவக்குமரறு பநதர்பீல்ட் கரப்ெரளருக்கு ஒரு தகவல்
வந்திருந்தது. திருமதி பென்னட் அகமதியின்றிக் கரணப்ெட்டரள். லேகன லநரக்கிப் புன்னககத்து,
அவ்வப்லெரது தக கய ஆட்டிய வண்ணம் இருந்தரள்.
News never waits. The channels through which news spreads are the nerves of the society. It does so because
society exists on excitement.
பசய்திகள் ஒருஜெரதும் கரத்திருப்ெதில்ணல. சமூகத்தின் உைர்ஜவரட்டத்தின் வழி பசய்தி ெைவுகிறது.
சமூகம் உற்சரகத்தில் இருப்ெதரல் இவ்வரறு ஏற்ெடுகிறது.
"Well, well, and so Mr. Bingley is coming down, sister" (for Mrs. Phillips first brought her the news). "Well, so
much the better. Not that I care about it, though. He is nothing to us, you know, and I am sure I never want to
see him again. But, however, he is very welcome to come to Netherfield, if he likes it. And who knows what
may happen? But that is nothing to us. You know, sister, we agreed long ago never to mention a word about it.
And so, is it quite certain he is coming?"
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"You may depend on it," replied the other, "for Mrs. Nicholls was in Meryton last night; I saw her passing by,
and went out myself on purpose to know the truth of it; and she told me that it was certain true. He comes down
on Thursday at the latest, very likely on Wednesday. She was going to the butcher's, she told me, on purpose to
order in some meat on Wednesday, and she has got three couple of ducks just fit to be killed."
Miss Bennet had not been able to hear of his coming without changing colour. It was many months since she
had mentioned his name to Elizabeth; but now, as soon as they were alone together, she said –
“நன்று, நன்று, எனது சலகரதரிலய, ெிங்கிலி இங்கு வருகிறரன்.” (திருமதி ெிலிப்ஸ் அந்தச் பசய்திகய
முதலில் பகரண்டு வந்ததரல்) “நன்று அதுவகர நல் து. நரன் அகதப்ெற்றி ஒன்றும்
கவக ப்ெடவில்க . அவன் நமக்கு ஒரு பெரருட்லடயல் . எனக்கு அவகன மீண்டும் ெரர்க்கலவ
ெிடிக்கவில்க . இது நிச்சயம். ஆனரல் அவனுக்குப் ெிடித்திருந்தரல் அவன் தரரரளமரக பநதர்பீல்டிற்கு
வர ரம். என்ன நடக்கும் என்று யரருக்குத் பதரியும்? ஆனரல் நமக்கு அது ஒரு விஷயலம அல் .
உனக்குத் பதரியுமர சலகரதரிலய, பவகு நரட்களுக்கு முன்ெரகலவ அகதப்ெற்றி ஒரு வரர்த்கதகூட
லெசப் லெரவதில்க என்று நரங்கள் முடிவு பசய்லதரம். சரி, அப்பெரழுது அவன் வருவது
நிச்சயம்தரனர?”
“நீ அகத நம்ெ ரம்,” என்ற அவளது சலகரதரி, “ஏபனனில், திருமதி நிக்லகரல்ஸ் லநற்று இரவு
பமரிடனில் இருந்தரள். அவள் லெரவகதப் ெரர்த்து உண்கமகயக் கண்டுெிடிப்ெதற்கரக
லவண்டுபமன்லற பவளிலய பசன்லறன். அது உண்கமதரன் என்று அவள் கூறினரள். புதன் அல் து
வியரழனன்று வந்து விடுவரர் என்றரள். புதன் கிழகமக்கு உணவுப் பெரருட்கள் வரங்குவதற்கரக அவள்
ககடக்குச் பசன்று பகரண்டிருந்தரள்.”
அவன் வருவகதப்ெற்றி மிஸ் பென்னட்டரல் முகெரவம் மரறரமல் லகட்க முடியவில்க . அவன்
பெயகர எலிசபெத்திடம் கூறி ெ மரதங்களரயின. ஆனரல் இப்பெரழுது அவர்கள் இருவரும் தனியரக
இருந்த பெரழுது, அவள் கீழ்க்கண்டவரறு கூறினரள்.
Jane takes great pains to explain she was not disturbed by Bingley’s coming.
ெிங்கிலி வருவதரல் தனக்கு எந்த விதப் ெரதிப்பும் இல்ணல என்ெணத ஜேன் மிகவும் சிைமப்ெட்டு
விளக்குகிறரள்.
Miss Bennet’s one response was she must be found neutral and indifferent. Here the information of Elizabeth is
superior to Jane. Jane does not have that advantage. She is in a wild suspicion.
தரன் நடுநிணலயரகவும், எந்தவித ஈடுெரடின்றியும் இருக்க ஜவண்டும் என்ெஜத ஜேனுணடய விருப்ெமரக
இருந்தது. எலிசபெத்தின் தகவல் ஜேனுணடயணத விடச் சிறந்ததரக உள்ளது. ஜேனுக்கு அந்த வரய்ப்பு
இல்ணல. அவள் கடும் சந்ஜதகத்தில் இருக்கிறரள்.
"I saw you look at me to-day, Lizzy, when my aunt told us of the present report; and I know I appeared
distressed; but don't imagine it was from any silly cause. I was only confused for the moment, because I felt that
I should be looked at. I do assure you, that the news does not affect me either with pleasure or pain. I am glad of
one thing -- that he comes alone; because we shall see the less of him. Not that I am afraid of myself, but I dread
other people's remarks."
“நமது சித்தி இப்பெரழுது நம்மிடம் விஷயத்கதக் கூறிய பெரழுது, லிசி, நீ என்கனப் ெரர்த்தகத நரன்
கவனித்லதன். நரன் கவக யரக இருந்லதன் என்ெது எனக்குத் பதரியும். இது ஏலதர ஒரு அல்ெ
விஷயத்திற்கரக என்று நிகனக்கரலத. என்கன எல்ல ரரும் கண்டிப்ெரகப் ெரர்ப்ெரர்கள் என்று
பதரிந்ததரல் நரன் அந்தச் சமயத்தில் சிறிது குழப்ெத்தில் இருந்லதன். அந்தச் பசய்தி எனக்கு
சந்லதரஷலமர வருத்தலமர அளிக்கவில்க என்று உறுதியரகக் கூறுகிலறன். ஒரு விஷயத்கத நிகனத்து
எனக்குச் சந்லதரஷம் எழுகிறது, அவன் தனியரக வருவதரல் நரம் அவகன எப்பெரழுதரவதுதரன்
ெரர்க்க முடியும். என்கனக் கண்டு எனக்குப் ெயமில்க . மற்றவர்களின் லெச்சுக்குத்தரன்
ெயப்ெடுகிலறன்” என்றரள்.
Elizabeth pities Bingley’s dependence.
ெிங்கிலி மற்றவணைச் சரர்ந்து இருப்ெது குறித்து எலிசபெத் ெரிதரெப்ெடுகிறரள்.
In spite of seeing Bingley at Pemberley, she is unable to know why he is coming.
ெிங்கிலிணயப் பெம்ெர்லியில் ெரர்த்த ெிறகும் அவன் ஏன் வருகிறரன் என்ெது அவளுக்குப் புரியவில்ணல.
She vacillates between two uncertainties of her own Mind.
அவளுணடய மனதின் இரு நிச்சயமின்ணமகளுக்கு இணடஜய அவள் ஊசலரடுகிறரள்.
He vacillates between his desire and will.
அவன் தன்னுணடய ஆணச மற்றும் விருப்புறுதிக்கிணடஜய ஊசலரடுகிறரன்.
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Elizabeth did not know what to make of it. Had she not seen him in Derbyshire, she might have supposed him
capable of coming there with no other view than what was acknowledged; but she still thought him partial to
Jane, and she wavered as to the greater probability of his coming there with his friend's permission, or being
bold enough to come without it.
"Yet it is hard," she sometimes thought, "that this poor man cannot come to a house which he has legally hired
without raising all this speculation! I will leave him to himself."
In spite of what her sister declared, and really believed to be her feelings, in the expectation of his arrival,
Elizabeth could easily perceive that her spirits were affected by it. They were more disturbed, more unequal,
than she had often seen them.
The subject which had been so warmly canvassed between their parents about a twelvemonth ago was now
brought forward again.
எலிசபெத்திற்கு ஒன்றும் புரியவில்க . அவகன படர்ெிஷயரில் ெரர்க்கரமல் இருந்திருந்தரல்
எல்ல ரரும் கூறும் கரரணத்திற்கரகத்தரன் அவன் வருகிறரன், லவறு எதற்கரகவும் இல்க என்று
அவள் நிகனத்திருப்ெரள். அவன் லேனிடம் ெரரெட்சமரக இருப்ெதரக இன்னமும் நிகனத்தரள். தன்
நண்ெனுகடய அனுமதியுடன் அங்கு வந்திருப்ெரனர அல் து அனுமதி இல் ரமல் கதரியமரக
வந்திருப்ெரனர என்று தீர்மரனிக்க முடியரமல் இருந்தரள்.
“ஆம். இதுலெரன்ற ஊகங்களுக்கு இடம் அளிக்கரமல் அவன் வரடககக்கு எடுத்துக் பகரண்ட வீட்டிற்கு
வர முடியரமல் லெரவது மிகவும் கஷ்டமரன விஷயம்! அவகன விட்டு விடுகிலறன், என்ன லவண்டுலமர
பசய்து பகரள்ளட்டும்” என்று நிகனத்தரள்.
அவன் வரகவக் குறித்து ஜேன் கூறியகதயும் நிகனத்தகதயும் மீறி, அவள் மனம்
ெரதிக்கப்ெட்டிருக்கிறது என்ெகத எலிசபெத்தரல் சு ெமரக உணர முடிந்தது. இதுவகர இல் ரத
அளவிற்கு லேன் அகமதியின்றி இருந்தரள்.
ஒரு வருடம் முன்பு அவர்களுகடய பெற்லறரர்களிகடலய எழுந்த லெச்சு இப்பெரழுது மீண்டும் தக
தூக்கியது.
The physical repeats instantaneously.
ேடநிணல உடனடியரக மீண்டும் எழுகிறது.
Mrs. Bennet asks her husband to go to Bingley.
ெிங்கிலிணயச் பசன்று சந்திக்குமரறு திருமதி பென்னட் தன்னுணடய கைவணை ஜவண்டுகிறரள்.
Last time he went and spoiled.
ஜெரன முணற அவர் பசன்றரர், கரரியம் பகட்டது.
This time he refuses to go and Bingley proposed.
இந்த முணற அவர் பசல்ல மறுத்தரர், ெிங்கிலி திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்தரன்.
Mr. Bennet learns out of experience.
அனுெவத்திலிருந்து திரு பென்னட் கற்றுக் பகரள்கிறரர்.
His wife does not.
அவருணடய மணனவி அவ்வரறு கற்றுக் பகரள்வதில்ணல.

"As soon as ever Mr. Bingley comes, my dear," said Mrs. Bennet, "you will wait on him, of course."
“ெிங்கிலி வந்தவுடன் நீங்கள் அவகனச் பசன்று சந்திக்க லவண்டும்,” என்று திருமதி பென்னட்
கூறினரள்.
20. Mrs. Bennet again pleads for Mr. Bennet to visit Bingley. He refuses. Jane’s wedding is possible if Mr.
Bennet does not go after him. His refusal makes her engagement possible.
ெிங்கிலிணயச் பசன்று சந்திக்குமரறு திருமதி பென்னட் மீண்டும் கைவணனக் பகஞ்சுகிறரள், அவர்
மறுக்கிறரர். பென்னட் அவன் ெின் பசல்லரமல் இருந்தரல் ஜேனுணடய திருமைம் சரத்தியமரகும். அவர்
மறுப்ெது திருமை உறுதிணயச் சரத்தியமரக்குகிறது.
"No, no. You forced me into visiting him last year, and promised, if I went to see him, he should marry one of
my daughters. But it ended in nothing, and I will not be sent on a fool's errand again."
His wife represented to him how absolutely necessary such an attention would be from all the neighbouring
gentlemen, on his returning to Netherfield.
"'Tis an etiquette I despise," said he. "If he wants our society, let him seek it. He knows where we live. I will not
spend my hours in running after my neighbours every time they go away and come back again."
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"Well, all I know is, that it will be abominably rude if you do not wait on him. But, however, that shan't prevent
my asking him to dine here, I am determined. We must have Mrs. Long and the Gouldings soon. That will make
thirteen with ourselves, so there will be just room at the table for him."
“இல்க , இல்க . லெரன வருடமும் நீ என்கன அவனிடம் லெரகச் பசரன்னரய். நரன் அவகனப்
ெரர்க்கச் பசன்றரல் என் பெண்களில் ஒருத்திகய அவன் திருமணம் பசய்து பகரள்வரன் என்று உறுதி
அளித்தரய். ஆனரல் அப்ெடி எதுவும் நடக்கவில்க . மறுெடியும் முட்டரள்தனமரக என்கன தூது
அனுப்ெ லவண்டரம்.”
அவன் பநதர்பீல்ட் திரும்ெியவுடன் அருகில் வசிப்ெவர்கள் அவகனச் பசன்று ெரர்ப்ெது என்ெது
எவ்வளவு அவசியம் என்ெகத அவர் மகனவி எடுத்துக் கூறினரள்.
“இதுலெரன்ற ஒரு முகறகய நரன் பவறுக்கிலறன். நம்முகடய சம்ெந்தம் லவண்டும் என்றரல், அவன்
லதடி வரட்டும். நரம் எங்கிருக்கிலறரம் என்று அவனுக்குத் பதரியும். நம் அக்கம்ெக்கத்தினர் லெரகும்
பெரழுதும் வரும்பெரழுதும் அவர்கள் ெின்லன பசன்று என் லநரத்கத வீணடிக்க மரட்லடன்” என்றரர்.
“நன்று, எனக்குத் பதரிந்தது இதுதரன், அவகன நீங்கள் பசன்று சந்திக்கரவிட்டரல் அது மிகவும்
மரியரகதயற்ற பசய ரக இருக்கும். ஆனரல் அவகன இங்கு விருந்துக்கு நரன் அணழப்ெணத இது எந்த
விதத்திலும் என்கனத் தகட பசய்யரது. திருமதி ரங்க், திருமதி லகரல்டிங்ஸ் குடும்ெத்தினகரயும் நரம்
அகழக்க லவண்டும். நம்முடன் லசர்ந்து ெதிமூன்று நெர்கள் இருப்லெரம், அதனரல் அவனுக்கும்
லமகேயில் சரியரக ஒரு இடம் இருக்கும்.”
21. Each person accepts issues only on his terms. Even in accepting his refusal Mrs. Bennet consoles herself with
the opening to invite Bingley.
ஒவ்பவரருவரும் அவைவருணடய வழியிஜலஜய விஷயங்கணள ஏற்றுக் பகரள்கின்றனர். அவைது
மறுப்ணெ ஏற்றுக்பகரள்ளும் திருமதி பென்னட் ெிங்கிலிணய வைஜவற்ெதன் மூலம் தன்ணனச்
சமரதரனப்ெடுத்திக் பகரள்கிறரள்.
Consoled by this resolution, she was the better able to bear her husband's incivility; though it was very
mortifying to know that her neighbours might all see Mr. Bingley, in consequence of it, before they did. As the
day of his arrival drew near -"I begin to be sorry that he comes at all," said Jane to her sister. "It would be nothing: I could see him with
perfect indifference; but I can hardly bear to hear it thus perpetually talked of. My mother means well; but she
does not know -- no one can know -- how much I suffer from what she says. Happy shall I be when his stay at
Netherfield is over!"
இந்தத் தீர்மரனத்தரல் மனம் சற்று பதளிவகடந்ததரல் தன்னுகடய கணவரின் மரியரகதக் குகறவரன
நடத்கதகய அவளரல் தரங்கிக்பகரள்ள முடிந்தது என்றரலும், தரங்கள் ெிங்கிலிகயப் ெரர்ப்ெதற்குமுன்
மற்றவர்கள் ெரர்த்து விடுவரர்கலளர என்ெது அவளுக்கு சற்று வருத்தத்கத அளித்தது. அவன் வரும் நரள்
பநருங்கிக் பகரண்டிருந்தபெரழுது, லேன் அவளது சலகரதரியிடம், “அவன் வருகிறரலன என்று நரன்
வருத்தப்ெடுகிலறன். இது ஒன்றுலமயில்க , அவகன பவகு இயல்ெரக என்னரல் சந்திக்க முடியும்.
ஆனரல் இகடவிடரமல் நடக்கும் இந்தப் லெச்கசத்தரன் என்னரல் தரங்கிக்பகரள்ள முடியவில்க . என்
தரயரர் நல் கதலய நிகனக்கிறரள். அவளுகடய லெச்கசக் லகட்டு நரன் எவ்வளவு கஷ்டப்ெடுகிலறன்
என்று அவளுக்குத் பதரியரது. லவறு யரருக்கும் பதரிய முடியரது. அவன் தங்கும் கர ம் முடிந்து அவன்
பநதர்பீல்கட விட்டுச் பசல்லும் பெரழுதுதரன் நரன் மகிழ்ச்சியகடலவன்” என்று கூறினரள்.
22. Jane thinks aloud to her sister.
ஜேன், தரன் எண்ணுவணத தன்னுணடய உைத்த சிந்தணனயரக தனது சஜகரதரியிடம் கூறுகிறரள்.
"I wish I could say anything to comfort you," replied Elizabeth; "but it is wholly out of my power. You must
feel it; and the usual satisfaction of preaching patience to a sufferer is denied me, because you have always so
much."
“உன்கனச் சமரதரனப்ெடுத்த நரன் ஏலதனும் கூற விரும்புகிலறன். ஆனரல் அது என் சக்திக்கு மீறியது.
நீ அகத உணர லவண்டும். கஷ்டப்ெடுெவர்ககளப் பெரறுகமயரக இரு என்று கூறி உெலதசிக்க ரம்.
ஆனரல் அவ்வரறு பசய்யும் சந்லதரஷமும் எனக்கு கிகடக்கரது. ஏபனனில் உனக்குப் பெரறுகம
எப்பெரழுதுலம அதிகமரக இருக்கிறது” என்றரள் எலிசபெத்.
23. Elizabeth is unable to respond.
எலிசபெத்தரல் ெதிலளிக்க முடியவில்ணல.
24. “You always have so much of patience” says Elizabeth. It enables her to achieve.

59

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XII

"உனக்கு எப்பெரழுதுஜம அதிக பெரறுணம இருக்கிறது" என்று எலிசபெத் கூறுகிறரள். அது அவணளச்
சரதிக்க ணவக்கிறது.
Mr. Bingley arrived. Mrs. Bennet, through the assistance of servants, contrived to have the earliest tidings of it,
that the period of anxiety and fretfulness on her side might be as long as it could. She counted the days that must
intervene before their invitation could be sent -- hopeless of seeing him before. But, on the third morning after
his arrival in Hertfordshire, she saw him from her dressing-room window enter the paddock and ride towards the
house.
ெிங்கிலி பநதர்பீல்டிற்கு வந்து லசர்ந்தரன். தன்னுகடய ெதட்டப்ெடும் கர மும், எரிச்சல்ெடும் கர மும்
முடிந்தவணை பதரடை லவண்டும் என்ெதற்கரக திருமதி பென்னட் ெிங்கிலி வந்து விட்டகதப்ெற்றி
லவக க்கரரர்கள் மூ ம் பவகு விகரவில் பதரிந்துபகரள்ள முயலுகிறரள். எவ்வளவு நரட்களுக்குப்
ெிறகு அவனுக்கு அகழப்பு அனுப்ெ முடியும் என்று நரட்ககள எண்ணிக் பகரண்டிருந்தரள். அதற்கு முன்
அவகனச் சந்திக்க முடியரது என்று நம்ெினரள். ஆனரல் அவலனர ஹர்ட்லெரர்ட்ஷயர் வந்த மூன்றரம்
நரலள அவர்கள் வீட்கட லநரக்கி வருவகத அவளுகடய அகறயின் ேன்னல் வழியரகப் ெரர்த்தரள்.
25. Bingley arrives before her invitation can be sent.
அவளுணடய அணழப்பு அனுப்ெப்ெடுவதற்கு முன்ஜெ ெிங்கிலி வந்து ஜசர்கிறரன்.
26. That is life’s response when we cease to take initiative.
நரம் தன்முணனப்பு எடுக்கவில்ணல எனில் வரழ்வு மறுபமரழி அளிக்கும்.
Her daughters were eagerly called to partake of her joy. Jane resolutely kept her place at the table; but Elizabeth,
to satisfy her mother, went to the window -- she looked -- she saw Mr. Darcy with him, and sat down again by
her sister.
"There is a gentleman with him, mamma," said Kitty; "who can it be?"
"Some acquaintance or other, my dear, I suppose; I am sure I do not know."
"La!" Replied Kitty, "it looks just like that man that used to be with him before -- Mr. What's-his-name. That
tall, proud man."
அவளுகடய மகிழ்ச்சிகயப் ெகிர்ந்துபகரள்ள பெண்ககள அகழத்தரள். லேன், தனது இடத்திலிருந்து
நகரரமல் உறுதியரக அமர்ந்திருந்தரள். தரயரகரத் திருப்திப்ெடுத்துவதற்கரக எலிசபெத் ேன்னல்
வழியரகப் ெரர்த்தபெரழுது டரர்சியும் உடன் வருவகதப் ெரர்த்து மீண்டும் சலகரதரியின் அருகில்
அமர்ந்தரள்.
“அவருடன் இன்பனரருவரும் வருகிறரர் அம்மர. அவர் யரரரக இருக்கும்,” என்று கிட்டி வினவினரள்.
“அவனுகடய சிலனகிதனரக இருக்க ரம். எனக்குத் பதரியவில்க .”
“ஆ! ‘என்ற கிட்டி ‘அவருடன் முன்பு கூட இருந்தவர்லெரல் லதரன்றுகிறது. திரு ---, அவர் பெயர் என்ன
அந்த உயரமரன, கர்வமரன மனிதர்.”
27. Kitty does not even know Darcy.
கிட்டிக்கு டரர்சிணயக்கூடத் பதரியவில்ணல.
28. Kitty cannot recognise Darcy or remember his name. Darcy is so far removed from the consciousness of
Meryton that he never made the least impression outside his circle.
கிட்டிக்கு டரர்சிணய அணடயரளம் கரைஜவர அல்லது அவனது பெயணை ஞரெகம்
ணவத்துக்பகரள்ளஜவர முடியரது. பமரிடன் ேீவியத்திலிருந்து டரர்சி விலக்கப்ெட்டரன், தனது
வட்டத்ணதத் தரண்டி அவனரல் குணறந்தெட்ச ெரதிப்ணெயும் ஏற்ெடுத்த முடியவில்ணல.
"Good gracious! Mr. Darcy! -- and so it does, I vow. Well, any friend of Mr. Bingley's will always be welcome
here, to be sure; but else I must say that I hate the very sight of him."
Jane looked at Elizabeth with surprise and concern. She knew but little of their meeting in Derbyshire, and
therefore felt for the awkwardness which must attend her sister, in seeing him almost for the first time after
receiving his explanatory letter. Both sisters were uncomfortable enough. Each felt for the other, and of course
for themselves; and their mother talked on, of her dislike of Mr. Darcy, and her resolution to be civil to him only
as Mr. Bingley's friend, without being heard by either of them. But Elizabeth had sources of uneasiness which
could not be suspected by Jane, to whom she had never yet had courage to shew Mrs. Gardiner's letter, or to
relate her own change of sentiment towards him. To Jane, he could be only a man whose proposals she had
refused and whose merit she had undervalued; but to her own more extensive information, he was the person to
whom the whole family were indebted for the first of benefits, and whom she regarded herself with an interest,
60

Commentary on Pride & Prejudice

29.
30.
31.

32.

Volume XII

if not quite so tender, at least as reasonable and just as what Jane felt for Bingley. Her astonishment at his
coming -- at his coming to Netherfield, to Longbourn, and voluntarily seeking her again, was almost equal to
what she had known on first witnessing his altered behaviour in Derbyshire.
“அடக் கடவுலள! திரு. டரர்சி!--டரர்சியரகத்தரன் இருக்க லவண்டும். ெிங்கிலியின் எந்த நண்ெனுக்கும்
இங்கு நிச்சயம் வரலவற்பு உண்டு. இல் ரவிட்டரல் அவகனப் ெரர்த்தரல எனக்குப் ெிடிக்கவில்க
என்றுதரன் நரன் பசரல்லவன்.”
லேன் ஆச்சரியத்துடனும் அக்ககறயுடனும் எலிசபெத்கதப் ெரர்த்தரள். அவர்களுகடய படர்ெிஷயர்
சந்திப்கெப்ெற்றி லேனிற்கு சிறிதளலவ பதரியும். அவனுகடய விளக்கமரன கடிதம் கிகடத்த ெிறகு
நடக்கவிருக்கும் முதல் சந்திப்ெில் நிகழக்கூடிய அவளது சலகரதரியின் சங்கடமரன நிக கய அவள்
உணர்ந்தரள். சலகரதரிகள் இருவருலம சங்கடமரன மனநிக யில் இருந்தரர்கள். தங்களுக்கரகவும்
ஒருவர் மற்றவருக்கரகவும் அனுதரெம் பகரண்டனர். வந்தவர்களது இருவரின் கரதிலும் விழரதவரறு
டரர்சியின் லமல் தனக்குள்ள பவறுப்கெப்ெற்றியும் ெிங்கிலியின் நண்ெனரக இருப்ெதரல லய
அவனிடம் மரியரகத பசலுத்துவதரகவும் திருமதி பென்னட் லெசியவரறு இருந்தரள். எலிசபெத்தின்
அகமதியின்கமக்கு லேனிற்குத் பதரியரத லவறு ெ கரரணங்கள் இருந்தன. ஏபனனில் திருமதி
கரர்டினரின் கடிதத்கத லேனிடம் கரட்டும் துணிவு எலிசபெத்திற்கு இல்க . லமலும் அவன்ெரல்
தனக்கு ஏற்ெட்டிருக்கும் மரற்றங்ககளப்ெற்றியும் லேனிடம் அவள் கூறவில்க . லேகனப்
பெரறுத்தவகர, அவனுகடய திருமண லவண்டுலகரகள அவள் நிரரகரித்ததும் அவனுகடய நல்
விஷயங்ககள அவள் குகறத்து மதிப்ெிட்டதும்தரன் அவகனப்ெற்றிய விஷயங்கள். ஆனரல் அவர்கள்
குடும்ெம் முழுவதும் டரர்சிக்குக் கடன்ெட்டுள்ளதும் லேனிற்குப் ெிங்கிலியின்லமல் உள்ள
பமன்கமயரன அன்கெப் லெரலில் ரவிட்டரலும் ஓரளவிற்கு நியரயமரக அவன்லமல் உள்ள தனது
அன்கெப்ெற்றி அவளுக்கு மட்டும்தரன் பதரியும். அவன் பநதர்பீல்டிற்கு வந்ததும் ரங்ெர்னிற்கு
வந்ததும் தரனரகலவ அவகளப் ெரர்க்க வந்ததிலும் ஏற்ெட்ட வியப்பு படர்ெிஷயரில் அவனுகடய
மரறுெட்ட நடத்கதகயப் ெரர்த்தபெரழுது ஏற்ெட்ட வியப்ெிற்கு இகணயரக இருந்தது.
They were all at cross purposes.
அணவ அணனத்தும் எதிபைதிைரன ஜநரக்கங்களுக்கரக இருந்தன.
It is a fit condition to generate confusion.
குழப்ெத்ணத ஏற்ெடுத்துவதற்கு இது ஒரு பெரருத்தமரன நிணலயரகும்.
“Both sisters were uncomfortable enough”. Their poverty consciousness is disturbed now as both men come
with the idea of marriage.
"சஜகரதரிகள் இருவரும் சங்கடமரன நிணலணமயில் இருந்தனர்". டரர்சியும் ெிங்கிலியும் திருமை
எண்ைத்துடன் வந்திருந்ததரல் தங்களது ஏழ்ணமணயப்ெற்றிய அவர்களது எண்ைம் இப்பெரழுது
ெரதிக்கப்ெட்டிருந்தது.
Elizabeth was astonished at Darcy’s coming. Even after knowing that Darcy married Wickham and Lydia,
Elizabeth could not conceive that he would seek her. Her awareness of the damage done by the elopement has
its full reality to her nerves, not the reality of his love to her mind.
டரர்சியின் வருணகணயக் குறித்து எலிசபெத் ஆச்சரியப்ெட்டரள். விக்கரமிற்கும் லிடியரவிற்கும் டரர்சி
திருமைம் பசய்து ணவத்தது பதரிந்திருந்தஜெரதும் எலிசபெத்தரல் அவன் தன்ணன நரடுவரன் என்ெணத
நிணனத்துப் ெரர்க்க முடியவில்ணல. ஓடிப்ஜெரவது ஏற்ெடுத்திய ெரதிப்பு அவளுணடய உைர்வில்
இருந்தஜத தவிை, அவளுணடய மனதில் அவனது கரதணலப் ெற்றிய எந்த நம்ெிக்ணகயும் இருக்கவில்ணல.
The colour, which had been driven from her face, returned for half a minute with an additional glow, and a smile
of delight added lustre to her eyes, as she thought for that space of time that his affection and wishes must still
be unshaken. But she would not be secure.
"Let me first see how he behaves," said she; "it will then be early enough for expectation."
She sat intently at work, striving to be composed, and without daring to lift up her eyes, till anxious curiosity
carried them to the face of her sister, as the servant was approaching the door. Jane looked a little paler than
usual, but more sedate than Elizabeth had expected. On the gentlemen's appearing, her colour increased; yet she
received them with tolerable ease, and with a propriety of behaviour equally free from any symptom of
resentment, or any unnecessary complaisance.
அவனுகடய அன்பும் விருப்ெமும் இன்னமும் மரறரமல் இருக்கும் என்று நிகனத்தவுடன் கணளணய
இழந்திருந்த அவள் முகத்திலும் கண்களிலும் மீண்டும் ஒளியும் ெளெளப்பும் திரும்ெின. ஆனரல்
அவளுக்கு அது உறுதியரகத் பதரியவில்க .
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“முதலில் அவன் எப்ெடி நடந்து பகரள்கிறரன் என்று ெரர்க்கிலறன். ெிறகு என்னுகடய எதிர்ெரர்ப்கெத்
பதரடங்குகிலறன்” என்றரள்.
லவக க்கரரர்கள் கதகவ லநரக்கி வரும்பெரழுது அகமதியரக இருக்க பெரும் முயற்சி எடுத்த அவள்,
தனது சலகரதரியின் முகத்கதப் ெரர்க்கவும் துணியவில்க . ஆனரலும் ஆர்வம் மிகுந்ததினரல் அவள்
முகத்கத ஏறிட்டுப் ெரர்த்தரள். எலிசபெத் எதிர்ெரர்த்தகதவிட லேன் அகமதியரகக் கரணப்ெட்டரலும்
வழக்கத்கதவிட முகம் வரட்டமரக இருந்தது. அவன் வந்தவுடன் அவள் முகம் ஒளி பெற்றது. லகரெலமர
எரிச்சல ர இல் ரமல் லதகவயில் ரத மரியரகதகயயும் கரட்டரமல் அவகன வரலவற்றரள்.
33. A study of the para beginning “She sat intently….” will readily explain Jane’s resolution and why she
succeeded. Every phrase and its contribution to the result are evident.
"அவள் அணமதியரகக் கரைப்ெட்டரள்…", எனும் ெத்திணய ஆய்வு பசய்வது ஜேனுணடய
தீர்மரனத்ணதயும் அவள் ஏன் பவற்றி பெற்றரள் என்ெணதயும் உடனடியரக விளக்கும். ஒவ்பவரரு
பசரற்பறரடரும், முடிவுக்கரன அதன் ெங்களிப்பும் பதளிவரகத் பதரிகிறது.
34. Her uncertainty is great.
அவளுணடய நிச்சயமின்ணம மிக அதிகமரக இருந்தது.
Elizabeth said as little to either as civility would allow, and sat down again to her work, with an eagerness which
it did not often command. She had ventured only one glance at Darcy. He looked serious as usual, and, she
thought, more as he had been used to look in Hertfordshire, than as she had seen him at Pemberley. But,
perhaps, he could not in her mother's presence be what he was before her uncle and aunt. It was a painful, but
not an improbable, conjecture.
எலிசபெத் மரியரகத நிமித்தமரக அவர்களிடம் சிறிது லெசிவிட்டு தன் லவக யில் ஆர்வம்
கரட்டுவதுலெரல் அமர்ந்தரள். அவள் ஒருமுகறதரன் டரர்சிகயப் ெரர்ப்ெதற்கு முயன்றரள். அவன்
வழக்கம்லெரல் ஆழ்ந்த லயரசகனயில் இருப்ெதுலெரல் இருந்தரன். பெம்பெர்லியில் அவன்
கரணப்ெட்டதுலெரல் அல் ரமல் ஹர்லெரர்ட்ஷயரில் இருக்கும்பெரழுது எவ்வரறு இருந்தரலனர
அவ்வரறு இருப்ெதரக அவள் நிகனத்தரள். ஆனரல் ஒருலவகள அவளது மரமரவுடனும் அத்ணதயுடனும்
சகேமரக இருந்ததுலெரல் அவள் தரயரரிடம் அவனரல் இருக்க முடியவில்க லெரலும். இந்த எண்ணம்
அவளுக்கு மன வருத்தத்கத அளித்தது. ஆனரல் இது நடக்கக் கூடியதுதரன்.
35. The next para beginning, “Elizabeth said as little …” explains Elizabeth’s mind, Darcy’s attitude, his mission,
her impatience, and the causes for her misunderstanding.
"எலிசபெத் குணறவரகஜவ ஜெசினரள்," என்று ஆைம்ெிக்கும் ெத்தி எலிசபெத்தின் மனம், டரர்சியின்
அணுகுமுணற, அவனது ெைி, அவளது பெரறுணமயின்ணம மற்றும் அவள் தவறரகப்
புரிந்துபகரண்டதற்கரன கரைைங்கணள விளக்குகிறது.
Bingley she had likewise seen for an instant, and in that short period saw him looking both pleased and
embarrassed. He was received by Mrs. Bennet with a degree of civility which made her two daughters ashamed,
especially when contrasted with the cold and ceremonious politeness of her curtsey and address to his friend.
ெிங்கிலிகய அலதலெர அவள் ஒரு கணலம ெரர்த்தரள், ஆனரல் அந்தக் குறுகிய லநரத்திற்குள்லளலய
அவன் மகிழ்ச்சியரகவும் சங்கடப்ெடுெவன் லெர வும் இருப்ெகதக் கண்டரள். டரர்சிகய
அ ட்சியமரகவும் லெரலியரன மரியரகதயுடனும் வரலவற்றலதரடு, ெிங்கிலிகய மிகுந்த
மரியரகதயுடன் வரலவற்றகத ஒப்ெிடும்பெரழுது, இரு சலகரதரிகளுக்கும் பெருத்த அவமரனம்
ஏற்ெட்டது.
36. Bingley is both pleased and embarrassed since Darcy has not yet given him the permission to marry Jane.
ஜேணனத் திருமைம் பசய்துபகரள்ள டரர்சி இன்னமும் அனுமதி பகரடுக்கரத கரைைத்தினரல் ெிங்கிலி
சந்ஜதரஷப்ெடுகிறரன், அவனுக்குச் சங்கடமும் எழுகிறது.
Elizabeth particularly, who knew that her mother owed to the latter the preservation of her favourite daughter
from irremediable infamy, was hurt and distressed to a most painful degree by a distinction so ill-applied.
Darcy, after enquiring of her how Mr. and Mrs. Gardiner did, -- a question which she could not answer without
confusion -- said scarcely anything. He was not seated by her; perhaps that was the reason of his silence; but it
had not been so in Derbyshire. There he had talked to her friends, when he could not to herself. But now several
minutes elapsed without bringing the sound of his voice; and when occasionally, unable to resist the impulse of
curiosity, she raised her eyes to his face, she as often found him looking at Jane as at herself, and frequently on
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no object but the ground. More thoughtfulness, and less anxiety to please than when they last met, were plainly
expressed. She was disappointed, and angry with herself for being so.
தன்னுகடய விருப்ெமரன மககள ஒரு பெரிய அவமரனத்திலிருந்து கரப்ெரற்றிய அவனுக்கு, தனது தரய்
எவ்வளவு நன்றிக் கடன்ெட்டிருக்கிறரள் என்று அறிந்திருந்த எலிசபெத் அவனிடம் லமரசமரக நடந்து
பகரண்டதற்கு எல்க யில் ர வருத்தம் அகடந்தரள்.
கரர்டினர் தம்ெதியர் ெற்றி எலிசபெத்திடம் விசரரித்துவிட்டு டரர்சி லவறு எதுவும் லெசவில்க . அந்தக்
லகள்விக்குக் குழப்ெம் இல் ரமல் அவளரல் ெதில் பசரல் முடியவில்க . அவள் ெக்கத்தில் அவன்
அமர முடியரமல் லெரனதுதரன் அவனுகடய பமௌனத்திற்குக் கரரணம் லெரலும். ஆனரல்
படர்ெிஷயரில் இவ்வரறு இருக்கவில்க . அங்கு அவளிடம் லெச முடியரவிட்டரலும் அவளுகடய
மரமரவிடமும், அத்ணதயிடமும் லெசினரன். ஆனரல் இப்பெரழுது பவகுலநரம் பமௌனமரகலவ
இருந்தரன். அவ்வப்பெரழுது அவன் லெசியகதக் லகட்டு தன்னுகடய ஆவக அடக்க முடியரமல்
அவகனப் ெரர்த்தபெரழுது அவன் லேகனலயர தன்கனலயர அல் து நி த்கதலயர ெரர்த்துக்
பகரண்டிருப்ெகதக் கவனித்தரள். இறுதியரகச் சந்தித்தபெரழுது இருந்த பநருக்கத்கத அவன் லமலும்
பதரடர ஆர்வம் கரட்டரதவன்லெரல் இருந்தரன். தீவிரமரன லயரசகனயில் மூழ்கி இருந்தவன்லெரல்
லதரற்றமளித்தது பதளிவரகப் புரிந்தது. அவ்வரறு இருப்ெது அவளுக்கு ஏமரற்றமும் அதனரல் தன்
லமல லய லகரெமும் எழுந்தது.
37. Not only Jane is the bride, but Elizabeth is too. No one else knows it.
ஜேன் மட்டும் மைமகள் இல்ணல, எலிசபெத்தும்தரன். இது ஜவறு எவருக்கும் பதரியரது.
38. A girl cannot easily lift her eyes and meet the eyes of Darcy or even Bingley. Hence the misconception. Darcy is
here to find out the true emotions of Jane, Bingley is the guinea pig. Whatever understanding is created in each
in these circumstances begins the next round of combinations.
ஒரு பெண்ைரல் டரர்சிணயஜயர அல்லது ெிங்கிலிணயஜயரகூட சுலெமரக ஏபறடுத்துப் ெரர்க்க
முடியரது. ஆதலரல் தவறரன கருத்து உருவரயிற்று. ஜேனுணடய உண்ணமயரன உைர்ச்சிகணளக்
கண்டறிய டரர்சி வந்துள்ளரன். ெிங்கிலி ஒரு ெரிஜசரதணனப் பெரருளரக இருக்கிறரன். இந்தச்
சந்தர்ப்ெங்களில் ஒவ்பவரருவரிடமும் உருவரகும் புரிதல் அடுத்த சுற்று ஜசர்க்ணககணள ஆைம்ெித்து
ணவக்கிறது.
39. Darcy and now Elizabeth knew of the obligation of the family to him. The family does not. Hence fresh
combinations of queer relationships, cross-purposes. The following events have to unravel these tangles.
Culture prescribes an invariably sweet behaviour irrespective of each person’s situation which none
possess. Culture, rationality, humane behaviour, the other man’s point of view is out of such stress.
டரர்சிக்கும், இப்பெரழுது எலிசபெத்திற்கும் அவனுக்கு இக்குடும்ெம் எவ்வரறு கடணமப்ெட்டுள்ளது
என்ெது பதரியும். குடும்ெத்திற்குத் பதரியரது. அதனரல் சில குழப்ெங்கள் ஏற்ெடுகின்றன.
கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகள் இந்தக் குழப்ெங்கணளத் தீர்த்து ணவக்க ஜவண்டும். ெண்புள்ள மனிதன் எந்த
நிக யிலும் இனிகமயரன நடத்கதகய பவளிப்ெடுத்துவரன், ஆனரல் இங்கு எவரும் அத்தககய
ெண்ெிகனக் பகரண்டிருக்கவில்க . கலரச்சரைம், ெகுத்தறிவு, மனித நடத்ணத, அடுத்தவர்
கண்ஜைரட்டம் ஆகியணவ இத்தணகய அழுத்தத்தில் இல்ணல.
"Could I expect it to be otherwise!" Said she. "Yet why did he come?"
“நரன் லவறு எப்ெடி எதிர்ெரர்த்திருக்க முடியும்! ஏன் அவன் இங்கு வந்தரன்?” என்றரள் அவள்.
40. Ignorance of one type or another creates embarrassments of different intensity. The whole page describes the
formation of prejudices.
எந்த வித அறியரணமயும் பவவ்ஜவறு தீவிைத்தில் சங்கடங்கணள உருவரக்கும். இந்த முழுப் ெக்கமும்
தப்பெண்ைங்கள் உருவரவணத விவரிக்கிறது.
41. “Why did he come?” the feminine petulant demand arises.
"அவன் ஏன் வந்தரன்?" பெண்ணமயின் எரிச்சலுடன் கூடிய ஜகள்வி எழுகிறது.
42. There was no Mr. Bennet to receive them. Nor did they try to meet him. It is explicit that it is not a social call,
but a visit to the girls. When Bingley first visited Longbourn he met Mr. Bennet and could not get a glimpse of
the beauties. That visit has decided the character of this visit. No act fails to put its stamp on life.
அவர்கணள வைஜவற்க அங்கு திரு பென்னட் இல்ணல. அவர்களும் அவணைச் சந்திக்க முயலவில்ணல. அது
ஒரு சமூகரீதியரன விேயம் அல்ல, பெண்கணளச் சந்திக்க வந்துள்ளனர் என்ெது பதளிவரகத் பதரிகிறது.
முதல் முணற ெிங்கிலி லரங்ெர்னுக்கு வந்தபெரழுது திரு பென்னட்ணடச் சந்திக்க முடிந்தஜத தவிை
அழகிகணளப் ெரர்க்க முடியவில்ணல. அந்த விேயம் இந்த விேயத்தின் தன்ணமணய நிர்ையித்துள்ளது.
எந்த ஒரு பசயலும் அதன் முத்திணைணய வரழ்க்ணகயில் ெதிக்கரமல் இருப்ெதில்ணல.
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She was in no humour for conversation with any one but himself; and to him she had hardly courage to speak.
She inquired after his sister, but could do no more.
அவகனத்தவிர லவறு யரரிடமும் லெச அவள் விரும்ெவில்க . ஆனரல் அவனிடம் லெச அவளுக்குத்
கதரியமுமில்க .
அவனுகடய சலகரதரிகயப்ெற்றி அவள் விசரரித்தரள். அதற்குலமல் அவளரல் ஒன்றும் பசய்ய
இய வில்க .
43. Elizabeth’s reactions are typical of a woman obliged expecting total surrender from the other. Man enjoying that
refractoriness is domestic joy.
ஆணிடமிருந்து முழு சரணரகதிகய எதிர்ெரர்க்கும் பெண்கணப்லெரல் எலிசபெத் இருந்தரள், அவள்
எதிர்ெரர்த்தது கிகடக்கரததரல் அவளுக்கு எரிச்சலும் லகரெமும் எழுந்தன. மகனவிக்குக் கீழ்ப்ெடியரமல்
இருப்ெதும், அவள் பசரற்ெடி லகட்கரமல் இருப்ெதுலம ஒரு ஆணுக்குச் சந்லதரஷத்கத அளிக்கிறது.
"It is a long time, Mr. Bingley, since you went away," said Mrs. Bennet.
He readily agreed to it. "I began to be afraid you would never come back again. People did say, you meant to
quit the place entirely at Michaelmas; but, however, I hope it is not true. A great many changes have happened
in the neighbourhood since you went away. Miss Lucas is married and settled. And one of my own daughters. I
suppose you have heard of it; indeed, you must have seen it in the papers. It was in the Times and the Courier, I
know; though it was not put in as it ought to be. It was only said, 'Lately, George Wickham Esq., to Miss Lydia
Bennet,' without there being a syllable said of her father, or the place where she lived, or anything. It was my
brother Gardiner's drawing up too, and I wonder how he came to make such an awkward business of it. Did you
see it?"
“திரு ெிங்கிலி, நீ இங்கிருந்து பசன்று பவகு நரட்கள் ஆயிற்லற” என்று திருமதி பென்னட் கூறினரள்.
அவன் அகத ஆலமரதித்தரன்.
“நீ மீண்டும் இங்கு வரமரட்டரலயர என்று நரன் ெயப்ெட ஆரம்ெித்து விட்லடன். ெண்டிணக சமயத்தில் நீ
இங்கிருந்து நிரந்தரமரகச் பசன்று விடுவரய் என்று ெ ர் கூறினரர்கள். அது உண்கமயரக இருக்கரது
என்று நரன் நிகனக்கிலறன். நீ கிளம்ெிச் பசன்றதிலிருந்து இங்கு ெ மரறுதல்கள் ஏற்ெட்டு விட்டன.
மிஸ் லூகரஸிற்குத் திருமணம் ஆகி விட்டது. எனது ஒரு மகளுக்கும் திருமணம் நடந்லதறியது. நீ
லகள்விப்ெட்டிருப்ெரய் என்று நிகனக்கிலறன். ெத்திரிகககளிலும் ெரர்த்திருப்பீர்கள். கடம்ஸிலும்
கூரியரிலும் வந்திருந்தது; ஆனரல் பசய்தி ெிரசுரிக்க லவண்டிய முகறயில் அது பசய்யப்ெடவில்க .
ேரர்ஜ் விக்கரம், மிஸ் லிடியர என்று வந்தலத தவிர அவளுகடய தகப்ெனரகரப்ெற்றிலயர அவள் எங்கு
வசிக்கிறரள் என்ெகதப்ெற்றிலயர ஒரு வரர்த்கதகூட வரவில்க . என் சலகரதரன் கரர்டினர் பசய்த
லவக தரன் இது. இதுலெரன்ற கவனக் குகறணவ அவன் எப்ெடிச் பசய்தரன் என்று எனக்கு
ஆச்சரியமரக இருக்கிறது. நீ அகதப் ெரர்த்தரயர?”
44. Bingley should offer her congratulations on Lydia’s marriage. She informs him.
லிடியரவின் திருமைம் நடந்ததற்கு அவன் திருமதி பென்னட்டிற்கு வரழ்த்து பதரிவிக்க ஜவண்டும்.
அவள் அவனுக்குச் பசய்தியிணனத் பதரிவிக்கிறரள்.
Bingley replied that he did, and made his congratulations. Elizabeth dared not lift up her eyes. How Mr. Darcy
looked, therefore, she could not tell.
ெிங்கிலி பசய்திணயக் ஜகட்டதரகக் கூறி வரழ்த்திணனத் பதரிவிக்கிறரன். எலிசபெத்தரல் நிமிர்ந்தும்
ெரர்க்க முடியவில்ணல. அதனரல் டரர்சி எவ்வரறு கரைப்ெட்டரன் என்று அவளரல் கூற முடியவில்ணல.
"It is a delightful thing, to be sure, to have a daughter well married," continued her mother; "but, at the same
time, Mr. Bingley, it is very hard to have her taken away from me. They are gone down to Newcastle, a place
quite northward, it seems, and there they are to stay I do not know how long. His regiment is there; for I suppose
you have heard of his leaving the -- -- shire, and of his being gone into the regulars. Thank Heaven! He has
some friends, though, perhaps, not so many as he deserves."
தரன் ெரர்த்ததரகக் கூறிய ெிங்கிலி தன்னுகடய வரழ்த்துக்ககளத் பதரிவித்தரன். எலிசபெத் கண்ககள
உயர்த்தவும் ெயந்தரள். அதனரல் டரர்சி எவ்வரறு இருந்தரன் என்று அவளரல் பசரல் முடியவில்க .
“ஒரு மககள நல் இடத்தில் திருமணம் பசய்து பகரடுப்ெது நிச்சயமரக சிறப்ெரன விஷயம். அலத
சமயத்தில் அவள் என்கன விட்டுச் பசல்வது எனக்குக் கஷ்டமரக இருக்கிறது. வடக்லக இருக்கும்
நியுலகஸிலிற்கு அவர்கள் பசன்று விட்டரர்கள். எத்தகன கர ம் அவர்கள் அங்கு தங்க லவண்டும் என்று
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பதரியவில்க . அவனுகடய ெகடப்ெிரிவு அங்கு இருக்கிறது. அவன் இங்கிருந்து கிளம்ெி நிரந்தரமரக
இரரணுவத்தில் லசர்ந்திருக்கிறரன் என்று நீ லகள்விப்ெட்டிருப்ெரய் என்று நிகனக்கிலறன். நல் கர ம்
அவனுக்குச் சி நண்ெர்கள் இருக்கிறரர்கள். அவன் தகுதிக்கு இன்னமும் நிகறய நண்ெர்கள்
இருக்க ரம்.”
45. Mrs. Bennet is abusive of Darcy for having come, not knowing its importance for Jane’s engagement.
டரர்சி வந்ததற்கரக திருமதி பென்னட் அவணன நிந்திக்கிறரள், ஜேனுணடய திருமைம் நிச்சயம்
ஆகப்ஜெரவதில் அவனுணடய முக்கிய ெங்கு அவளுக்குத் பதரியவில்ணல.
46. Whether the beneficiary knows or not, it behooves that he turns hostile to the benefactor is a rule that Mrs.
Bennet is fully living up to.
ெயன் அணடெவருக்குத் பதரிகிறஜதர இல்ணலஜயர, அவர் உதவி பசய்ெவருக்கு விஜைரதமரக மரறுவரர்
எனும் விதிணய திருமதி பென்னட் முழு உண்ணமயரக்குகிறரள்.
Elizabeth, who knew this to be levelled at Mr. Darcy, was in such misery of shame that she could hardly keep
her seat. It drew from her, however, the exertion of speaking, which nothing else had so effectually done before;
and she asked Bingley whether he meant to make any stay in the country at present. A few weeks, he believed.
டரர்சிகய மனதில் கவத்துக் பகரண்டு லெசிய தன் தரயரரின் லெச்கசக் லகட்டு மிகவும்
அவமரனமகடந்த எலிசபெத்தரல் அங்கு உட்கரர முடியவில்க . இதுவகர லெசரத அவகள
இச்சம்ெவம் தீவிரமரகப் லெச கவத்தது. தற்சமயம் அங்கு தங்கும் எண்ணம் உண்டர என ெிங்கிலிகய
லநரக்கிக் லகட்டரள். சி வரரங்கள் என்று அவன் ெதில் கூறினரன்.
47. Abuse, intensity, exhibition, shameless loud speaking are the marks of Mrs. Bennet.
நிந்திப்ெது, தீவிைம், பவளிப்ெரடு, பவட்கமின்ணம, உைக்கப் ஜெசுவது ஆகியணவ திருமதி பென்னட்டின்
அணடயரளங்கள் ஆகும்.
48. As Mrs. Bennet, for want of sense and culture, behaves irritably to her detriment, we, not knowing subtle life, all
the time, work against our own good. It is psychological ignorance.
உைர்வு மற்றும் கலரச்சரைம் இல்லரத கரைைத்தரல் திருமதி பென்னட் தனக்குத் தீங்கு விணளவிக்கும்
விதத்தில் நடந்து பகரள்கிறரள், சூட்சும வரழ்ணவப் ெற்றி அறியரமல் நரம் எல்லர ஜநைமும் பசரந்த
நலனுக்கு எதிைரகஜவ நடந்துபகரள்கிஜறரம். இது மனதின் அறியரணம ஆகும்.
"When you have killed all your own birds, Mr. Bingley," said her mother, "I beg you will come here, and shoot
as many as you please on Mr. Bennet's manor. I am sure he will be vastly happy to oblige you, and will save all
the best of the covies for you."
Elizabeth's misery increased at such unnecessary, such officious attention! Were the same fair prospect to arise
at present as had flattered them a year ago, everything, she was persuaded, would be hastening to the same
vexatious conclusion. At that instant she felt that years of happiness could not make Jane or herself amends for
moments of such painful confusion.
"The first wish of my heart," said she to herself, "is never more to be in company with either of them. Their
society can afford no pleasure that will atone for such wretchedness as this! Let me never see either one or the
other again!"
“ெிங்கிலி, நீ உன்னுகடய லதரட்டத்திலுள்ள ெறகவககள எல் ரம் சுட்ட ெிறகு இங்கு வந்து
திரு பென்னட்டின் மரளிககயில் உள்ள ெறகவகளில் எவ்வளவு முடியுலமர அவ்வளணவயும் சுட்டுக்
பகரள்ள ரம். இதில் அவருக்கு முழுச் சம்மதம் இருக்கும் என நம்புகிலறன். லமலும் நீ சுடுவதற்குச்
சிறந்த ெறகவககள அவர் இங்கு விட்டு கவப்ெரர்” என்றரள் திருமதி பென்னட்.
இதுலெரன்ற அனரவசியமரன, அளவுக்கு மீறிய கவனம் பகரடுப்ெது எலிசபெத்தின் துயரத்கத
அதிகரித்தது. ஒரு வருடத்திற்கு முன் எழுந்த வரய்ப்புகள்லெரல் இப்பெரழுது எழுந்தரல் அகவயும் அலத
முடிவுக்குத்தரன் வரும் என்ெது புரிந்தது. தரனும் லேனும் எவ்வளவு வருடங்கள் இனி சந்லதரஷமரக
இருந்தரலும் தற்சமயம் கிகடத்த வலியும் லவதகனயும் அதகன ஈடுகட்டலவ முடியரது
என்றுணர்ந்தரள்.
“என்னுகடய முதல் விருப்ெம்,‘ என்று தனக்குத்தரலன பசரல்லிக் பகரண்ட அவள், ‘இனி அவர்கள்
இருவருடன் லசர்ந்து இருக்கக் கூடரது என்ெதுதரன். இப்பெரழுது இருக்கும் துர்ப்ெரக்கியமரன
நிக கமக்கு அவர்களரல் எந்த சந்லதரஷத்கதயும் பகரடுத்து ஈடு பசய்ய முடியரது. அவர்ககள இனி
ெரர்க்கலவ லவண்டரம்” என்றரள்.
49. In our daily life this is the amount of rationality we exhibit.
நமது அன்றரட வரழ்க்ணகயில் நரம் பவளிப்ெடுத்தும் விஜவகத்தின் அளவு இதுதரன்.
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50. Elizabeth’s heart’s wish is now being fulfilled.
எலிசபெத்தின் விருப்ெம் இப்பெரழுது நிணறஜவற்றப்ெடுகிறது.
51. She is most uncomfortable.
அவள் மிகவும் சங்கடமரக உைர்கிறரள்.
52. The secret for us to know is what makes her most uncomfortable.
அவணள எது மிகவும் சங்கடத்திற்குள்ளரக்குகிறது என்ெஜத நரம் பதரிந்துபகரள்ள ஜவண்டிய
இைகசியமரகும்.
53. There is one reversal.
ஒரு மரற்றம் உள்ளது.
54. Man grudges, hesitates, and resists accomplishments he works for.
சரதணனகளுக்கரக ெரடுெடும் மனிதன் அவற்ணற நிணனத்துப் புலம்புகிறரன், தயங்குகிறரன் மற்றும்
எதிர்க்கிறரன்.
55. It does not arise at early stages.
இது ஆைம்ெ கட்டங்களில் எழுவதில்ணல.
56. As progress continues, he needs to give up attachment to darkness to receive light.
முன்ஜனற்றம் பதரடருணகயில் ஒளிணயப் பெறுவதற்கு இருளுடன் இருக்கும் ெற்ணற அவன் ணகவிட
ஜவண்டும்.
57. He would rather die than receive.
அணதப் பெற்றுக் பகரள்வணதவிட உயிணைத் துறக்கஜவ அவன் விரும்புவரன்.
58. All suffering in the world is the resistance to what he seeks.
உலகத்தின் அணனத்து துன்ெங்களும் அவன் நரடுவதன் மீதரன எதிர்ப்ெரகும்.
59. Try to explain in these terms confusion, annoyance, irritation, doubt, suspicion, demand, preference, etc. A new
wide world will open.
குழப்ெம், உணளச்சல், எரிச்சல், சந்ஜதகம், அவநம்ெிக்ணக, எதிர்ெரர்ப்பு, முன்விருப்ெம் ஜெரன்றவற்றின்
மூலம் விளக்க முயன்றரல் புதிய ெைந்த ஒரு உலகம் திறந்து பகரள்ளும்.
60. A study from this point of view will reveal that Mrs. Bennet as well as Elizabeth act exactly in the same fashion.
இந்தக் கண்ஜைரட்டத்தில் ஆய்வு பசய்தரல் திருமதி பென்னட்டும் எலிசபெத்தும் மிகச் சரியரக ஒஜை
ெரைியில் பசயல்ெடுவது பவளிப்ெடும்.
61. Find what 8 reversals are, distinguish them, work out one character’s response successively, go on adding other
characters, expand into the dimensions of Time, Space, Mind, Finite, Ego, you are close to the ultimate
knowledge.
எட்டு திருவுருமரற்றங்கணளக் கண்டுெிடித்து, அவற்றிலுள்ள ஜவறுெரடுகணள உைர்ந்து, ஒரு
கதரெரத்திைத்தின் மறுபமரழிணய பவற்றிகைமரக ஆைரய்ந்து, மற்ற கதரெரத்திைங்கணள ஒவ்பவரன்றரகச்
ஜசர்த்து, அவற்ணற கரலம், இடம், மனம், அளவுக்குட்ெட்டது, அகந்ணத ஆகியவற்றின்
ெரிமரைங்களுக்கு விரிவுெடுத்தினரல் நரம் இறுதியரன ஞரனத்ணத பநருங்கி விடுஜவரம்.
62. Elizabeth’s first wish of the heart is never more to see either of them. Bingley is going to propose in a few days.
Elizabeth’s wish is the darkest hour before the dawn.
அவர்கள் இருவணையுஜம இனி ஒருஜெரதும் ெரர்க்க ஜவண்டரம் என்ெதுதரன் எலிசபெத்தின் முதல்
விருப்ெமரக இருந்தது. சில நரட்களில் ெிங்கிலி திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுக்க உள்ளரன்.
எலிசபெத்தின் விருப்ெம் விடியலுக்கு முன் இருக்கும் இருள் நிகறந்த லநரம் ஜெரன்றது.
Yet the misery, for which years of happiness were to offer no compensation, received soon afterwards material
relief from observing how much the beauty of her sister rekindled the admiration of her former lover. When first
he came in, he had spoken to her but little, but every five minutes seemed to be giving her more of his attention.
He found her as handsome as she had been last year -- as good-natured and as unaffected, though not quite so
chatty. Jane was anxious that no difference should be perceived in her at all, and was really persuaded that she
talked as much as ever. But her mind was so busily engaged that she did not always know when she was silent.
When the gentlemen rose to go away, Mrs. Bennet was mindful of her intended civility, and they were invited
and engaged to dine at Longbourn in a few days time.
"You are quite a visit in my debt, Mr. Bingley," she added; "for when you went to town last winter you
promised to take a family dinner with us as soon as you returned. I have not forgot, you see; and I assure you I
was very much disappointed that you did not come back and keep your engagement."
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Bingley looked a little silly at this reflection, and said something of his concern at having been prevented by
business. They then went away.
Mrs. Bennet had been strongly inclined to ask them to stay and dine there that day; but, though she always kept
a very good table, she did not think anything less than two courses could be good enough for a man on whom
she had such anxious designs, or satisfy the appetite and pride of one who had ten thousand a year.
ெ வருட சந்லதரஷங்கள் இந்தத் துன்ெத்கத ஈடுகட்டலவ முடியரது. ஆனரல் தன்னுகடய சலகரதரியின்
அழகு எவ்வரறு அவனுகடய கரதக மீண்டும் தூண்டி விட்டது என்று ெரர்த்தது அவளுக்குச் சற்று
ஆறுத ரக இருந்தது. முதலில் அவன் வந்தவுடன் அவன் லேனிடம் அதிகம் லெசவில்க . ஆனரல்
லநரம் பசல் ச் பசல் அவள்லமல் அவனுக்கு இருந்த கவனம் கூடிக் பகரண்லட பசன்றது. முந்கதய
ஆண்டு இருந்தது லெர லவ அவள் அழகரக இருப்ெதரக அவனுக்குத் லதரன்றியது. நல் விதமரகவும்
எளிகமயரகவும் ஆனரல் முன்கெவிட அவள் குகறவரகப் லெசுெவளரகவும் லதரன்றியது. தன்னிடம்
எந்த வித்தியரசத்கதயும் யரரும் கண்டுெிடிக்கக் கூடரது என்று லேன் நிகனத்தரள். எப்பெரழுதும்லெரல்
இயல்ெரகத்தரன் லெசிக் பகரண்டிருக்கிலறரம் என்று நிகனத்தரள். ஆனரல் அவள் மனம் ஏலதர
சிந்தித்துக் பகரண்லட இருந்ததரல் எப்பெரழுது பமௌனமரக இருந்லதரம் என்லற அவளுக்குத்
பதரியவில்க .
அவர்கள் இருவரும் புறப்ெட்டபெரழுது திருமதி பென்னட் அவர்களிடம் மரியரகதயரக நடந்துபகரள்ள
லவண்டும் என்ெதில் கவனமரக இருந்ததரல் சிறிது நரட்களில் மீண்டும் ரங்ெர்ன் வந்து அவர்களுடன்
விருந்துண்ண லவண்டும் என்று லகட்டுக் பகரண்டரள்.
“உனது ஒரு வருகக ெரக்கி இருக்கிறது ெிங்கிலி, ஏபனன்றரல் லெரன மகழக்கர த்தில் நீ கிளம்ெிய
பெரழுது மீண்டும் இங்கு திரும்ெியவுடன் விருந்திற்கு வருவதரக வரக்களித்தரய். நரன் அகத
மறக்கவில்க . நீ திரும்ெியவுடன் நீ பசரன்ன வரர்த்கதகயக் கரப்ெரற்றரததற்கு நரன் மிகவும்
ஏமரற்றம் அகடந்லதன்.”
இகதக் லகட்ட ெிங்கிலி சற்று அற்ெத்தனமரகத் லதரன்றினரன். வியரெரர லவக கள் நிமித்தமரக
தன்னரல் வர இய வில்க என்று கூறினரன். ெிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து பசன்றனர்.
அன்று அவர்கள் தங்கி உணவு உண்டு பசல் லவண்டும் என்று திருமதி பென்னட் தீர்மரனமரக
நிகனத்தரள். எப்பெரழுதும் சிறந்த விருந்லத தயரர் பசய்யும் ெழக்கம் இருந்தரலும், தன்னுகடய
விருப்ெதிற்குரியவனுக்கும், வருடத்திற்கு ெத்தரயிரம் சம்ெரதிக்கும் ஒருவனுக்கும் இது லெரதரது,
இன்னும் சிறப்ெரக விருந்தளிக்க லவண்டும் என விரும்ெினரள்.
--------------
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Chapter 12: Bingley and Darcy visit Longbourn

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Bingley and Darcy come home for dinner. Mrs. Bennet is excited to see Bingley paying attention to Jane.
Elizabeth hopes Darcy will talk to her, but he remains quiet.
ெிங்கிலியும், டரர்சியும் இைவு விருந்திற்கு வீட்டிற்கு வந்தனர். ெிங்கிலி ஜேன் மீது கவனம்
பசலுத்துவணதப் ெரர்க்கும் திருமதி பென்னட் உற்சரகமணடகிறரள். டரர்சி தன்னிடம் ஜெசுவரன் என்று
எலிசபெத் நம்ெிக்ணக பகரள்கிறரள், ஆனல் அவன் அணமதியரக இருக்கிறரன்.
As soon as they were gone Elizabeth walked out to recover her spirits; or, in other words, to dwell without
interruption on those subjects that must deaden them more. Mr. Darcy's behaviour astonished and vexed her.
அவர்கள் பசன்றவுடன் தன்னுகடய உற்சரகத்கத மீண்டும் பெறுவதற்கரக எலிசபெத் பவளிலய
வந்தரள். பசரல் ப்லெரனரல் உற்சரகத்கதக் குகறக்கும் விஷயங்ககளப்ெற்றி தடங்கலின்றி
சிந்திப்ெதற்கரகவும் பவளிலய வந்தரள். டரர்சியின் நடத்கத அவளுக்கு ஆச்சரியத்கதயும்
குழப்ெத்கதயும் அளித்தது.
This situation offers a definition of astonishment.
இந்த நிணலணம ஆச்சரியத்தின் ஒரு விளக்கத்ணத அளிக்கிறது.
An event occurs in a context of Time and Space, attitude supplied energy from temperament for its motive. One
who is ignorant of all this, in another set of different circumstances, looking at it, feels astonishment.
கரலம் மற்றும் இடத்ணதப் பெரறுத்து ஒரு நிகழ்வு நிகழ்கிறது. அதன் ஜநரக்கத்திற்கரக
மனவுைர்விலிருந்து சக்தி வழங்கப்ெடுகிறது. இவற்ணற எல்லரம் அறியரத ஒருவர் ஜவறு
சந்தர்ப்ெங்களில் இணதப் ெரர்க்கும்ஜெரது ஆச்சரியம் அணடகிறரர்.
Astonishment is avowed assertion of outrageous attitudes.
ஆச்சரியம் கடுணமயரன அணுகுமுணறகளின் ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெட்ட வலியுறுத்தலரகும்.
Elizabeth wants every event to be settled in a way it gives her pleasure. Jane is revived.
ஒவ்பவரரு நிகழ்வும் தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வணகயில் நிணறஜவற ஜவண்டும் என்று எலிசபெத்
விரும்புகிறரள். ஜேன் புத்துயிர் பெறுகிறரள்.
"Why, if he came only to be silent, grave, and indifferent," said she, "did he come at all?"
She could settle it in no way that gave her pleasure.
“அவன் பமௌனமரகவும், கடுகமயரகவும், அ ட்சியமரகவும் இருப்ெதற்கரகலவ வந்திருந்தரல், ஏன்
அவன் வந்தரன்” என்றரள்.
அவளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் எந்த முடிவுக்கும் அவளரல் வர முடியவில்க .
Elizabeth wants to settle it in some way that gives her pleasure!
எலிசபெத் தனக்கு மகிழ்ச்சி கிணடக்கும் வணகயில் அணத நிணறஜவற்றிக் பகரள்ள விரும்புகிறரள்!
Wonderfully practical and rational.
அற்புதமரக நணடமுணறயரகவும் விஜவகமரகவும் உள்ளது.
Feminine rationality, woman’s practicality.
பெண்ணமயின் விஜவகம், பெண்மைியின் நணடமுணற.
"He could be still amiable, still pleasing to my uncle and aunt, when he was in town; and why not to me? If he
fears me, why come hither? If he no longer cares for me, why silent? Teasing, teasing, man! I will think no more
about him."
“அவன் ண்டனில் இருந்த பெரழுது என்னுகடய மரமரவிற்கும் அத்ணதக்கும் இன்னமும் அவனரல்
விரும்ெத்தக்கவனரகவும் ெிரியமரனவனரகவும் இருக்க முடிந்தது. ஏன் என்னிடம் அவ்வரறு இல்க ?
என்னிடம் அவனுக்குப் ெயமிருந்தரல் ஏன் இங்கு வருகிறரன்? என்கனப்ெற்றிக் கவக ப்ெடரவிட்டரல்
ஏன் பமௌனமரக இருக்கிறரன்? பவறுப்பூட்டும் மனிதனரக இருக்கிறரலன! நரன் இனிலமல்
அவகனப்ெற்றி நிகனக்க மரட்லடன்.”
Mrs. Bennet assumes all the world is there to act according to her wishes and produce the results she wants
when she does the very opposite.
உலகம் முழுவதும் தன்னுணடய விருப்ெத்திற்ஜகற்ெ பசயல்ெடுவதற்கரகவும், தரன் விரும்பும் ெலணன
அளிப்ெதற்கரகவுஜம இருக்கிறது என திருமதி பென்னட் நிணனக்கிறரள், ஆனரல் ஜநர்மரறரக
பசயல்ெடுகிறரள்.
How is the daughter different?
மகள் எவ்வரறு வித்தியரசப்ெடுகிறரள்?
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10. Are we different?
நரம் வித்தியரசமரக இருக்கிஜறரமர?
11. Where are we tending to?
நரம் எணத ஜநரக்கிச் பசல்கிஜறரம்?
Her resolution was for a short time involuntarily kept by the approach of her sister, who joined her with a
cheerful look, which shewed her better satisfied with their visitors than Elizabeth.
விருந்தினர்கள் வந்ததில் எலிசபெத்திற்குக் கிகடத்தணத விட அதிகமரன சந்லதரஷமும் திருப்தியும்
லேனுக்குக் கிகடத்தது. அவகனப்ெற்றி நிகனக்க லவண்டரபமன்று எடுத்த முடிவு, லேன் வந்ததில்,
அவளுகடய சந்லதரஷத்கதப் ெரர்த்ததில், அந்த முடிவில் எலிசபெத்தரல் சிறிது ஜநைம் உறுதியரக
நிக க்க முடிந்தது.
12. Jane makes her philosophy practical.
ஜேன் தன்னுணடய தத்துவத்ணத நணடமுணறயரக்குகிறரள்.
"Now," said she, "that this first meeting is over, I feel perfectly easy. I know my own strength, and I shall never
be embarrassed again by his coming. I am glad he dines here on Tuesday: it will then be publicly seen that on
both sides, we meet only as common and indifferent acquaintance."
"Yes, very indifferent indeed," said Elizabeth laughingly. "Oh, Jane! Take care."
"My dear Lizzy, you cannot think me so weak as to be in danger now."
"I think you are in very great danger of making him as much in love with you as ever."
They did not see the gentlemen again till Tuesday; and Mrs. Bennet, in the meanwhile, was giving way to all the
happy schemes which the good-humour and common politeness of Bingley, in half an hour's visit, had revived.
On Tuesday there was a large party assembled at Longbourn; and the two, who were most anxiously expected,
to the credit of their punctuality as sportsmen, were in very good time. When they repaired to the dining-room,
Elizabeth eagerly watched to see whether Bingley would take the place which, in all their former parties, had
belonged to him, by her sister. Her prudent mother, occupied by the same ideas, forbore to invite him to sit by
herself. On entering the room he seemed to hesitate; but Jane happened to look round, and happened to smile: it
was decided -- he placed himself by her.
“இப்பெரழுது இந்த முதல் சந்திப்பு முடிந்து விட்டது. நரன் மிகவும் சகேமரகி விட்லடன். என்னுகடய
ெ ம் எனக்குத் பதரியும். அவனது வருககயரல் நரன் மீண்டும் சங்கடப்ெடமரட்லடன். பசவ்வரயன்று
அவன் இங்கு விருந்திற்கு வருவதுெற்றி எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. அதற்குப் ெிறகு நரங்கள் எல்ல ரர்
முன்னிக யிலும் பெரதுவரக நண்ெர்களரகவும் பதரிந்தவர்களரகவும் சந்தித்துக் பகரள்லவரம்.”
“ஆம். அப்ெடித்தரன் நடந்து பகரள்வீர்கள், ேரக்கிரகத, லேன்” என்றரள் எலிசபெத் சிரித்தவரறு.
“எனதருகம லிசி, நரன் கரதலில் விழும் அளவிற்குப் ெ மற்றவள் என்று நிகனக்கரலத.”
“எப்பெரழுதும்லெரல் அவனுக்கு உன்னிடம் அதிக ஈடுெரடு ஏற்ெடும்ெடி நடந்துபகரள்ளப் லெரகிறரய்
என்று நிகனக்கிலறன்.”
பசவ்வரய்க்கிழகமவகர அவ்விரு நெர்ககளயும் இவர்கள் சந்திக்கவில்க . இதற்கிகடயில்
நற்ெண்புகளும் நல் மனநிக யும் பகரண்ட ெிங்கிலியின் அகரமணிலநர வருகக திருமதி
பென்னட்கட மகிழ்ச்சிகரமரன திட்டங்களில் ஈடுெட கவத்தது.
பசவ்வரயன்று ரங்ெர்னில் ெ ரும் கூடினர். விகளயரட்டு வீரர்ககளப்லெரல் கர ம் தவறரமல்
சரியரன லநரத்திற்கு மிகவும் எதிர்ெரர்க்கப்ெட்ட அவ்விருவரும் வந்து லசர்ந்தனர். அவர்கள் உணவு
உண்ணும் அகறக்கு வந்து லசர்ந்தவுடன் ெிங்கிலி அவளுகடய சலகரதரிக்கு அருகில்
எப்பெரழுதும்லெரல் அமருவரலனர என்று எலிசபெத் ஆர்வத்துடன் கவனித்தரள். புத்திசரலியரன
அவளது தரயரரும் அலத எண்ணத்துடன் இருந்ததினரல் தன் அருகில் உட்கரரச் பசரல் ரமல்
பமௌனமரக இருந்தரள். அவ்வகறயில் நுகழந்தவுடன் அவன் தயங்கியது லெரல் ஜதரன்றியது. ஆனரல்
லேன் அவகனத் திரும்ெிப் ெரர்த்து சிரித்தரள். எங்கு உட்கரர லவண்டும் என்று தீர்மரனிக்கப்ெட்டது.
அவளருகில் அவன் அமர்ந்தரன்.
13. The imagination of the physical is vivid.
ேடநிணலயின் கற்ெணன பதளிவரனது.
14. In all cases, it destroys.
எல்லர சந்தர்ப்ெங்களிலும் இது பகடுக்கிறது.
15. In this case, Jane is married in spite of her mother, as the atmosphere is rich.
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இந்த இடத்தில் சூழல் வளமரக இருப்ெதரல், அவளுணடய தரயரணையும் மீறி ஜேனுக்குத் திருமைம்
நடக்கிறது.
Elizabeth, with a triumphant sensation, looked towards his friend. He bore it with noble indifference, and she
would have imagined that Bingley had received his sanction to be happy, had she not seen his eyes likewise
turned towards Mr. Darcy, with an expression of half-laughing alarm.
His behaviour to her sister was such, during dinner-time, as shewed an admiration of her, which, though more
guarded than formerly, persuaded Elizabeth that, if left wholly to himself, Jane's happiness, and his own, would
be speedily secured. Though she dared not depend upon the consequence, she yet received pleasure from
observing his behaviour. It gave her all the animation that her spirits could boast; for she was in no cheerful
humour. Mr. Darcy was almost as far from her as the table could divide them. He was on one side of her mother.
She knew how little such a situation would give pleasure to either, or make either appear to advantage. She was
not near enough to hear any of their discourse; but she could see how seldom they spoke to each other, and how
formal and cold was their manner whenever they did. Her mother's ungraciousness made the sense of what they
owed him more painful to Elizabeth's mind; and she would, at times, have given anything to be privileged to tell
him that his kindness was neither unknown nor unfelt by the whole of the family.
எலிசபெத் பவற்றிப் பெருமிதத்துடன் அவனது நண்ெகன லநரக்கினரள். அவன் அகத அ ட்சியமரக
ஏற்றுக் பகரண்டரன். சிரிப்புடனும் அலத சமயத்தில் எச்சரிக்ககயுடனும் ெிங்கிலியின் கண்கள்
டரர்சிகய லநரக்கித் திரும்ெியகத அவள் ெரர்க்கரமல் இருந்திருந்தரல் அவன் சந்லதரஷப்ெடுவதற்கு
நண்ெனின் அனுமதி கிகடத்திருப்ெதரக நிகனத்திருப்ெரள்.
அவனுகடய நடத்கத லேனிடம் அதிக அன்பு இருப்ெகதக் கரண்ெித்தது. ஆனரல் அகத
பவளிப்ெடுத்துவதில் அவன் சிறிது ேரக்கிரகதயரக இருந்தரன். அவகனச் சுதந்திரமரக
பசயல்ெடவிட்டரல் இருவரின் சந்லதரஷமும் சீக்கிரம் திரும்ெிவிடும் என்று எலிசபெத் நிகனத்தரள்.
இதனரல் வரும் ெின்விகளவுககள நம்புவதற்கு அவளுக்குத் கதரியம் இல்க என்ற லெரதிலும்
அவனுகடய நடத்கதகயப் ெரர்த்து எலிசபெத்திற்கு உண்கமயில லய அதிக சந்லதரஷம் கிகடத்தது.
ெிங்கிலி, லேன் இவர்ககளப்ெற்றி மட்டுலம நிகனத்து அவள் முழுவதுமரக சந்லதரஷமகடந்தரள்,
ஏபனனில் லவறு எந்த விதத்திலும் அவளுக்குச் சந்லதரஷம் இல்க . அந்த லமகே அவர்கள்
இருவணையும் ெிரிக்கும் அளவிற்கு டரர்சி அவளிடமிருந்து மிக பதரக வில் அமர்ந்திருந்தரன்.
அவளுகடய தரயரருக்கு ஒருபுறம் அவன் அமர்ந்திருந்தரன். இதுலெரன்ற ஒரு நிக எவ்வளவு
குகறவரன மகிழ்ச்சிகய இருவருக்கும் அளிக்கும் என்றும் அல் து இருவருக்கும் எவ்வளவு சரதகமரக
இருக்கும் என்றும் அவளுக்குத் பதரியும். அவர்கள் லெசுவது அவளுக்குக் லகட்கவில்க . ஆனரல்
எவ்வளவு குகறவரக அவர்கள் லெசுகிறரர்கள், எவ்வளவு சம்ெிரதரயமரகவும் இயல்ெற்றும் அவர்களது
நடத்கத இருந்தது என்று அவளரல் கரண முடிந்தது. அவர்கள் அவனுக்கு என்ன கடன்
ெட்டிருக்கிறரர்கள் என்ெகதத் பதரியரமல் நடந்துபகரண்ட அவளது தரயரரின் நடத்கத,
எலிசபெத்திற்கு லமலும் மன வருத்தத்கத அளித்தது. அவனுகடய அன்பு பதரியரமலும் இல்க ,
அவளது குடும்ெத்தினரரல் உணரப்ெடரமலும் இல்க என்று அவனிடம் எப்ெடியரவது பசரல்
லவண்டும் என்ெதற்கு அவள் என்ன லவண்டுமரனரலும் பசய்திருப்ெரள்.
16. Left wholly to himself, Elizabeth feels, Bingley would marry Jane.
ெிங்கிலிணய அவன் விருப்ெப்ெடி பசயல்ெடவிட்டரல் அவன் ஜேணனத் திருமைம் பசய்துபகரள்வரன்
என்று எலிசபெத் நிணனக்கிறரள்.
17. Left wholly to himself, Bingley will ask Darcy to choose his bride.
ெிங்கிலிணய அவன் ஜெரக்கில் விட்டரல் டரர்சிணயப் ெிங்கிலி தனக்கரன மைமகணளத்
ஜதர்ந்பதடுக்கும்ெடி ஜகட்ெரன்.
18. To Elizabeth her grievances are in the background. Her centre of interest is now in Jane. Without knowing
Darcy is watching Jane closely, she is watching Bingley.
எலிசபெத்திற்கு அவளது வருத்தங்கள் ெின்னைியில் இருந்தன. இப்பெரழுது கவனம் முழுவதும் ஜேன்
மீது இருக்கிறது. டரர்சி ஜேணனக் கூர்ந்து கவனித்துக் பகரண்டிருக்கிறரன் என்ெணத அறியரதவளரக
அவள் ெிங்கிலிணயக் கவனித்துக் பகரண்டிருக்கிறரள்.
She was in hopes that the evening would afford some opportunity of bringing them together; that the whole of
the visit would not pass away without enabling them to enter into something more of conversation than the mere
ceremonious salutation attending his entrance. Anxious and uneasy, the period which passed in the drawing-
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room, before the gentlemen came, was wearisome and dull to a degree that almost made her uncivil. She looked
forward to their entrance as the point on which all her chance of pleasure for the evening must depend.
"If he does not come to me then," said she, "I shall give him up for ever."
தரங்கள் இருவரும் ஒன்று லசர்ந்து இருப்ெதற்கு அன்று மரக வரய்ப்பு கிகடக்கும் என்ற
நம்ெிக்ககயில் இருந்தரள். அவர்கள் இப்பெரழுது வருகக புரிந்தது ஒரு உெசரரமரன சந்திப்ெரக
மட்டுலம இல் ரமல், லெசுவதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்ெத்கத ஏற்ெடுத்திக் பகரடுக்கும் என்று எதிர்ெரர்த்தரள்.
அவர்கள் வருவதற்குமுன் வரலவற்ெகறயில் நி விய கவக மற்றும் அகமதியற்ற நிக அவளுக்குச்
லசரர்கவ அளித்தது. ஓரளவு சுவரரசியமற்றதரகவும் இருந்ததரல் அது அவகள ஏறக்குகறய மரியரகத
அற்றவளரக மரற்றியது. அவளுக்குச் சந்லதரஷத்கத அளிக்கக் கூடிய அந்த மரக லநரத்கத, அவர்கள்
வரும் அத்தருணத்கத, எதிர்ெரர்த்துக் பகரண்டிருந்தரள்.
“அவன் என்னிடம் வரரவிட்டரல், நரன் அவகன நிரந்தரமரக வி க்கி விடுலவன்.”
19. She demands he should come to her or she would give him up.
அவன் தன்ணனத் ஜதடி வை ஜவண்டும் என எதிர்ெரர்க்கிறரள், இல்ணலபயனில் அவணன அவள்
ணகவிட்டு விடுவரள்.
20. She felt gratitude to him. This is not the way gratitude expresses itself. It is the demand of the woman who
knows he needs her.
அவனிடம் அவளுக்கு நன்றியுைர்வு எழுந்தது. நன்றி தன்ணனஜய பவளிப்ெடுத்திக்பகரள்ளும் முணற
அல்ல இது. இது அவனுக்கு அவள் ஜதணவ என்ெதணன அறியும் பெண்மைியின் ஜகரரிக்ணகயரகும்.
The gentlemen came; and she thought he looked as if he would have answered her hopes; but, alas! The ladies
had crowded round the table, where Miss Bennet was making tea, and Elizabeth pouring out the coffee, in so
close a confederacy, that there was not a single vacancy near her which would admit of a chair. And on the
gentlemen's approaching, one of the girls moved closer to her than ever, and said, in a whisper –
அவர்கள் வந்தனர். தன்னுகடய நம்ெிக்கககளுக்கு எல் ரம் அவன் ெதி ளிப்ெரன் என்று அவள்
நிகனத்தரள்; ஆனரல் ெரவம், மிஸ் பென்னட் லதனீர் தயரரித்துக் பகரண்டும், எலிசபெத் கரெிகய
ஊற்றிக் பகரண்டும் இருந்த லமகேகயச் சுற்றி எல் ரப் பெண்களும் கும்ெ ரக சூழ்ந்து
பகரண்டிருந்ததரல் அவனுக்கு அங்கு ஒரு இடமும் கிகடக்கவில்க . அவ்விரு நெர்களும் இவர்ககள
லநரக்கி வந்து பகரண்டிருந்தபெரழுது பெண்களில் ஒருத்தி எலிசபெத்தின் அருகில் வந்து தரழ்ந்த
குரலில்,
21. After knowing everything Darcy has done, Elizabeth now demands of him the behaviour of an ardent lover, not
allowing any scope for reasons beyond her knowledge.
டரர்சி பசய்த உதவி அணனத்ணதயும் அறிந்த ெிறகு, ஒரு தீவிை கரதலன் எவ்வரறு நடந்துபகரள்வரஜனர
அது ஜெரன்ற ஒன்ணற எலிசபெத் எதிர்ெரர்க்கிறரள். அவளுணடய அறிவுக்கு அப்ெரற்ெட்ட
கரைைங்களுக்கரன எந்த ஒரு ஜநரக்கத்ணதயும் அவள் அனுமதிப்ெதில்ணல.
22. The ladies crowd around and prevent the men from coming near Elizabeth. It is exactly the way life responds to
her demand.
பெண்மைிகள் எலிசபெத்ணதச் சுற்றி இருந்துபகரண்டு ஆடவர்கள் அவள் அருஜக வருவணதத்
தடுக்கின்றனர். அவளுணடய ஜகரரிக்ணகக்கு மிகச் சரியரக இவ்வரறுதரன் வரழ்க்ணக மறுபமரழி
அளிக்கிறது.
"The men shan't come and part us, I am determined. We want none of them; do we?"
Darcy had walked away to another part of the room. She followed him with her eyes, envied every one to whom
he spoke, had scarcely patience enough to help anybody to coffee, and then was enraged against herself for
being so silly!
“அந்த நெர்கள் வந்து நம்கமப் ெிரித்துவிடக் கூடரது என்ெதில் நரன் தீர்மரனமரக இருக்கிலறன். நமக்கு
அவர்கள் யரரும் லவண்டரம், இல்க யர?” என்று கூறினரள்.
அவ்வகறயின் லவறு ெகுதிக்கு டரர்சி பசன்றுவிட்டிருந்தரன். அவகன அவள் ெரர்கவயரல்
ெின்பதரடர்ந்தரள். அவன் யரரிடம் லெசினரலும் அவர்களிடம் பெரறரகம பகரண்டரள். எவருக்கும்
கரப்ெி தருவதற்கரன பெரறுகம அவளுக்கு இல்க . இவ்வளவு அற்ெத்தனமரக நடந்துபகரள்வதற்கரக
அவள்மீலத அவளுக்குக் லகரெம் வந்தது!
23. Life is not supportive. The young lady whispers.
வரழ்க்ணக ஆதைவரக இல்ணல. ஒரு இளம் பெண் இைகசியக் குைலில் முணுமுணுக்கிறரள்.
24. He goes away.
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அவன் புறப்ெட்டுச் பசல்கிறரன்.
"A man who has once been refused! How could I ever be foolish enough to expect a renewal of his love? Is
there one among the sex who would not protest against such a weakness as a second proposal to the same
woman? There is no indignity so abhorrent to their feelings!"
“ஒரு முகற மறுக்கப்ெட்ட மனிதன் அவனுகடய கரதக த் பதரடர்வரன் என்று எதிர்ெரர்க்கும்
அளவிற்கு முட்டரளரக நரன் எப்ெடி இருக்க முடியும்? அலத பெண்ணிடம் இரண்டரவது முகற
கரதக த் பதரிவிக்கும் ெலவீனத்ணத எதிர்க்கரத ஒருவர் இருக்க முடியுமர? இது லெரன்ற ஒரு
சூழ்நிக யில் இருக்கும் ஒருவரது உணர்ச்சிகளுக்கு பெருத்த அவமரனமும் பவறுப்பும் உண்டரகும்!”
25. When you cannot direct your anger at anyone, it turns against you.
நம்முணடய ஜகரெத்ணத யரரிடமும் கரண்ெிக்க முடியரதபெரழுது அது நம்மிடஜம திரும்புகிறது.
26. Her sense of justice sees she is silly. She remembers that he was once refused and has a right to distance himself
அவளுணடய நியரய மனப்ெரன்ணம, தரன் அற்ெமரனவள் என்ெணத உைர்த்துகிறது. தன்னரல் ஒரு
முணற நிைரகரிகப்ெட்ட அவனுக்கு தன்னிடமிருந்து விலகி இருக்க உரிணம இருப்ெணத உைர்கிறரள்.
27. Her little regret brings him to her for a minute.
அவளுணடய சிறிய வருத்தம் அவணன ஒரு நிமிட ஜநைத்திற்கு அவளிடம் அணழத்து வருகிறது.
She was a little revived, however, by his bringing back his coffee-cup himself; and she seized the opportunity of
saying, "Is your sister at Pemberley still?"
"Yes, she will remain there till Christmas."
அவனுகடய கரப்ெிக் லகரப்கெகய அவலன திரும்ெக் பகரண்டுவந்தது அவளுக்கு சிறிது புத்துயிர்
அளித்தது. இகத வரய்ப்ெரக எடுத்துக் பகரண்டு,
“உன் சலகரதரி இன்னமும் பெம்பெர்லியில் இருக்கிறரளர” என்று லகட்டரள்.
“ஆம். கிருஸ்துமஸ்வகர அங்கிருப்ெரள்.”
28. Darcy has changed it is true, he helped Lydia is also true, he has come with Bingley, but after the elopement for
him to propose to a girl who has violently refused him, even if he wants to, nothing in him will permit.
டரர்சி மரறியதும் உண்ணம, லிடியரவிற்கு உதவியதும் உண்ணம, அவன் ெிங்கிலியுடன் வந்திருக்கிறரன்.
ஆனரல் ஓடிப்ஜெரகும் நிகழ்வுக்குப் ெிறகு தன்ணனத் தீவிைமரக நிைரகரித்த ஒரு பெண்ணுக்கு
ஜவண்டுஜகரள் விடுக்க அவன் விரும்ெினரல்கூட அவனரல் இயலரது.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

"And quite alone? Have all her friends left her?"
“தனியரகவர? அவளுகடய நண்ெர்கள் அவகள விட்டுச் பசன்று விட்டனரர?”
Darcy may want to talk to Elizabeth, his voice will fail him.
எலிசபெத்திடம் ஜெச டரர்சி விரும்ெலரம், ஆனரல் அவன் குைல் அவனுடன் ஒத்துணழக்கரது.
His voice may rise and he will end up talking of other things.
அவன் குைல் உயைலரம், அவன் ஜவறு ெல விஷயங்கணளப் ஜெசுவதுடன் முடித்துக் பகரள்ளலரம்.
He may again propose, she may not listen.
அவன் மீண்டும் ஜவண்டுஜகரள் விடுக்கலரம், அவள் அதற்குச் பசவி சரய்க்கரமல் இருக்கலரம்.
In all sincerity if everything goes all right, God knows why.
எல்லர விதத்திலும் எல்லரம் சரியரக நடந்தரல், அது எவ்வரறு என்று கடவுளுக்குத்தரன் பதரியும்.
She will again refuse without her volition.
அவள் மீண்டும் விருப்ெமின்றி மறுப்ெரள்.
The obstacles must be reversed.
தணடகள் மரற்றப்ெட ஜவண்டும்.
They cannot be removed.
அணவகணள நீக்க முடியரது.
The reversal must have the sanction of earlier acts.
மரற்றம் முந்ணதய பசயல்களின் அனுமதிணயப் பெற்றிருக்க ஜவண்டும்.
Not enough Life, Time, Space, energy, Karma must sanction.
வரழ்க்ணக மட்டும் அல்ல, கரலம், இடம், சக்தி, கர்மர ஆகியணவயும் அனுமதிக்க ஜவண்டும்.
All these are seen in a cheerful face, a buoyant voice which rogues like Wickham easily acquire.
இணவ யரவும் ஒரு மலர்ந்த முகத்திலும், உற்சரகமரன ஜெச்சிலும் கரைப்ெடுகின்றன, விக்கரம் ஜெரன்ற
அஜயரக்கியர்கள் இணதச் சுலெமரகப் பெறுகின்றனர்.
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39. Genuine Sincerity to Perfection is unfailing.
பூைைத்துவத்தின் உண்ணமயரன ஜநர்ணம ஜதரல்வியுறரது.
40. In an atmosphere that is not hostile, but unhelpful, one may successfully move mountains and the answer will be
a particle.
விஜைரதம் இல்லரத ஆனரல் உதவியற்ற ஒரு சூழலில் ஒருவர் பவற்றிகைமரக மணலகணளஜய நகர்த்த
முடியும், ெதில் ஒரு சிறு துளியரக இருக்கும்.
41. “Is your sister at Pemberley still?”
"இன்னமும் உன் சஜகரதரி பெம்ெர்லியில்தரன் இருக்கிறரளர?"
42. She finds her thoughts frozen.
தன்னுணடய எண்ைங்கள் உணறந்திருப்ெணத அவள் ெரர்க்கிறரள்.
43. It never occurs to her there may be inhibiting conditions for him.
அவனுக்கு சில தடுக்கும் நிணலணமகள் இருக்கலரம் என்ெது அவளுக்குத் பதரிவஜத இல்ணல.
"Mrs. Annesley is with her. The others have been gone on to Scarborough these three weeks."
She could think of nothing more to say; but if he wished to converse with her, he might have better success. He
stood by her, however, for some minutes in silence; and, at last, on the young lady's whispering to Elizabeth
again, he walked away.
“திருமதி. ஆன்ஸ்லி அவளுடன் இருக்கிறரள். மற்றவர்கள் ஸ்லகர்ெலரர பசன்று மூன்று வரரங்களரகி
விட்டன.”
அவளுக்கு லவபறரன்றும் லெசத் லதரன்றவில்க . ஆனரல் அவன் அவளுடன் லெச விரும்ெியிருந்தரல்
அவன் லெசியிருக்க ரம். பமௌனமரக சி நிமிடங்கள் அவள் அருகில் நின்றரன். இறுதியரக
எலிசபெத்திடம் அங்கிருந்த ஒரு இளம்பெண் தரழ்ந்த குரலில் மீண்டும் லெச ஆரம்ெித்தவுடன் அவன்
அங்கிருந்து அகன்றரன்.
44. She is unable to speak further. Nor does he speak. After the engagement she tells him that she could not speak
then because she was embarrassed. He too explained he was too full to speak. She can appreciate her difficulty
but cannot make a similar allowance to him.
அவளரல் ஜமற்பகரண்டு ஜெச முடியவில்ணல. அவனும் ஜெசவில்ணல. தரன் சங்கடத்தில் இருந்ததரல்
அவனுடன் ஜெச இயலவில்ணல என்று திருமைம் நிச்சயம் ஆனெிறகு கூறுகிறரள். அவனும் தன்னரலும்
இயலவில்ணல என்கிறரன். தன்னுணடய கஷ்டத்ணதப் ெரைரட்டும் அவளரல் அவனுணடய
இயலரணமணய ஏற்றுக்பகரள்ள முடிவதில்ணல.
45. Bingley and Darcy were at Longbourn for dinner. Jane fully recovered her spirits. Elizabeth’s anxiety is over.
Mrs. Bennet is more than pleased. There is no mention of Mr. Bennet during their visit. This is a few days
before Bingley’s proposal. Jane, even on that day vows she is not interested in him beyond being a friend.
ெிங்கிலியும் டரர்சியும் இைவு விருந்துக்கு லரங்ெர்னில் இருந்தனர். ஜேன் தன்னுணடய உற்சரகத்ணத
முழுணமயரகத் திரும்ெப் பெற்றிருந்தரள். எலிசபெத்தின் கவணல தீர்ந்தது. திருமதி பென்னட் மிகவும்
மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தரள். இவர்களது விேயத்தின்ஜெரது திரு பென்னட்டின் ஜெச்ஜச எழவில்ணல. இது
ெிங்கிலியின் திருமை உறுதிக்கு சில நரட்களுக்கு முன்ெரக இருந்தது. ஜேன் அன்றும்கூட அவணன ஒரு
நண்ெனரக மட்டுஜம ஏற்றுக்பகரள்ள முடிவதரகக் கூறுகிறரள்.
When the tea-things were removed, and the card tables placed, the ladies all rose, and Elizabeth was then hoping
to be soon joined by him, when all her views were overthrown by seeing him fall a victim to her mother's
rapacity for whist-players, and in a few moments after seated with the rest of the party. She now lost every
expectation of pleasure. They were confined for the evening at different tables, and she had nothing to hope, but
that his eyes were so often turned towards her side of the room, as to make him play as unsuccessfully as
herself.
Mrs. Bennet had designed to keep the two Netherfield gentlemen to supper; but their carriage was unluckily
ordered before any of the others, and she had no opportunity of detaining them.
லதனீர் லகரப்கெகள் அகற்றப்ெட்டு சீட்டரடும் லமகே லெரடப்ெட்டதும் பெண்கள் அகனவரும்
எழுந்தரர்கள். அவளுடன் அவன் லசர்ந்துக் பகரள்வரன் என்று எலிசபெத் நம்ெியபெரழுது அவன் அவள்
தரயரருடன் சீட்டு விகளயரட மற்றவர்களுடன் லசர்ந்து அமர்ந்தது அவளுக்கு ஏமரற்றத்கத அளித்தது.
இப்பெரழுது மகிழ்ச்சியின் அத்தகன எதிர்ெரர்ப்புககளயும் அவள் இழந்தரள். மரக முழுவதும்
அவர்கள் பவவ்லவறு லமகேயில் இருக்க லவண்டி வந்தது. அவளுக்கு எந்த நம்ெிக்ககயுமில்க .
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ஆனரல் அடிக்கடி அவன் கண்கள் அவள் ெக்கம் திரும்ெியவரறு இருந்ததரல் அவனரல் அவகளப்லெரல்
சரியரக சீட்டரட முடியவில்க .
அவர்கள் இருவகரயும் இரவு சரப்ெரட்டிற்குத் தங்க கவக்க திருமதி பென்னட் நிகனத்தரள். ஆனரல்
துரதிர்ஷ்டவசமரக அவர்களது வண்டி முதலில் வந்ததரல் அவர்ககளத் தங்க கவக்கும் வரய்ப்பு
அவளுக்குக் கிகடக்கவில்க .
46. He stood by her for some minutes in silence.
அவன் அவளருஜக சில நிமிடங்கள் பமௌனமரக நின்றரன்.
47. All that that moment can achieve was only that.
அந்தத் தருைம் சரதிக்கக் கூடியது அணனத்தும் அது மட்டுஜம.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

"Well girls," said she, as soon as they were left to themselves, "what say you to the day? I think everything has
passed off uncommonly well, I assure you. The dinner was as well dressed as any I ever saw. The venison was
roasted to a turn -- and everybody said, they never saw so fat a haunch. The soup was fifty times better than
what we had at the Lucas's last week; and even Mr. Darcy acknowledged that the partridges were remarkably
well done; and I suppose he has two or three French cooks at least. And, my dear Jane, I never saw you look in
greater beauty. Mrs. Long said so too, for I asked her whether you did not. And what do you think she said
besides? 'Ah! Mrs. Bennet, we shall have her at Netherfield at last.' She did indeed. I do think Mrs. Long is as
good a creature as ever lived -- and her nieces are very pretty behaved girls, and not at all handsome: I like them
prodigiously.
அவர்கள் தனிலய விடப்ெட்டவுடன் திருமதி பென்னட், ‘நல் து பெண்கலள, இன்கறய
நிகழ்வுககளப்ெற்றி என்ன பசரல்கிறீர்கள்? எல் ரலம அசரதரரணமரக நன்கு நகடபெற்றது என நரன்
நிகனக்கிலறன், இது நிச்சயம். இரவு சரப்ெரடு மிக நன்றரக அகமந்தது. மரன் இகறச்சி மிக நன்றரக
வறுக்கப்ெட்டிருந்தது. அதுலெரன்ற பகரழுத்த இகறச்சிகய யரரும் ெரர்த்ததில்க என்று எல்ல ரரும்
கூறினரர்கள். லூகரஸில் பசன்ற வரரம் நரம் அருந்திய சூப்கெவிட இன்று ஐம்ெது மடங்கு நன்றரக
இருந்தது. குயிலின் இகறச்சி நன்றரகச் சகமக்கப்ெட்டிருந்ததரக டரர்சிலய கூறினரன். அவனிடம்
இரண்டு அல் து மூன்று ெிரரன்ஸ் நரட்டு சகமயல்கரரர்களரவது இருக்க லவண்டும் என்று
நிகனக்கிலறன். எனதருகம லேன், இத்தகன அழகரக நரன் இதுவகர உன்கனப் ெரர்த்ததில்க .
நரன் இகதப்ெற்றிக் லகட்ட பெரழுது திருமதி ரங்கும் இகதலய கூறினரள். அவள் லவறு என்ன
கூறினரள் பதரியுமர? ‘திருமதி பென்னட், இறுதியரக அவள் பநதர்பீல்டிற்கு வந்து விடுவரள்‘ என்றரள்.
திருமதி ரங்க் மிகவும் நல் பெண்மணி என்று நிகனக்கிலறன். அவளுகடய சஜகரதைரின் மகள்கள்
மரியரகதயரன நடத்கத உள்ளவர்களரக இருக்கிறரர்கள். அவர்களிடம் அழகு என்ெலத இல்க .
எனக்கு அவர்ககள மிகவும் ெிடித்து விட்டது.
To know at each moment the ups and downs of events is complete knowledge.
ஒவ்பவரரு தருைத்திலும் நிகழ்வுகளின் ஏற்ற இறக்கங்கணளத் பதரிந்துபகரள்வது முழுணமயரன அறிவு.
Darcy is now satisfied about Jane’s love.
ஜேனுணடய கரதல் ெற்றி டரர்சி இப்பெரழுது திருப்தி அணடகிறரன்.
There is no more sanction for them to stay for supper.
ெகல் உைவிற்குத் தங்குவதற்கு அவர்களுக்கு இனி அனுமதி இல்ணல.
Any action is more enjoyable in recollection.
நிணனத்துப் ெரர்க்கும்பெரழுது எந்த ஒரு பசயலும் ஜமலும் அனுெவிக்கத்தக்கதரக உள்ளது.
It is unusual for Darcy to express any appreciation.
டரர்சி எந்த ஒரு ெரைரட்ணடயும் பவளிப்ெடுத்துவது வழக்கத்திற்கு மரறரனது.
It shows the thaw and his sanction.
இது அவனது மரறிய மனணதக் கரண்ெிக்கின்றது.
Mrs. Bennet, in short, was in very great spirits. She had seen enough of Bingley's behaviour to Jane to be
convinced that she would get him at last; and her expectations of advantage to her family, when in a happy
humour, were so far beyond reason, that she was quite disappointed at not seeing him there again the next day to
make his proposals.
திருமதி பென்னட் மிகவும் நல் மனநிக யில் இருந்தரள். லேனிடம் ெிங்கிலி ெழகிய விதத்கதப்
ெரர்த்து அவன் அவகள மணப்ெரன் என உறுதியரக நம்ெினரள். இதனரல் அவளது குடும்ெத்திற்குக்
கிகடக்கக்கூடிய அனுகூ த்கத நிகனத்து மகிழும்பெரழுது மறுநரள் அவன் வந்து திருமணப் லெச்கச
எடுக்கரததரல் மிகவும் ஏமரற்றம் அகடந்தரள்.
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54. Lydia talks of getting husbands. It is her mother’s language.
கைவர்மரர்கணள ஜதடித் தருவதரக லிடியர கூறுகிறரள். இது அவளுணடய தரயரரின் பமரழி.
55. Here we witness a few aspects.
நரம் இங்கு சில அம்சங்கணளப் ெரர்க்கிஜறரம்.
• Mrs. Bennet is jubilant.
• Mrs. Long talks of Jane at Netherfield.
• Such assertions come true bringing the results to the minimum.
• Appreciation of her dinner is self-congratulation.
• The desire to excel the known high point is human vanity.
• Mrs. Bennet’s version and French cooks.
• Mrs. Bennet likes the nieces of Mrs. Long.
• As Darcy and Elizabeth watched Bingley, she too watched.
• Miss Bennet sums up “Agreeable day”.
• திருமதி பென்னட் குதூகலமரக இருக்கிறரள்.
• பநதர்ஃபீல்டில் ஜேன் வசிக்கப்ஜெரவணதப் ெற்றி திருமதி லரங் ஜெசுகிறரள்.
• மக்கள் இத்தணகய வற்புறுத்தல்கணள பசயல்ெடுத்திய கரைைத்தரல் அணவ உண்ணமயரகி குணறந்த
அளவில் ெலன்கணளக் பகரண்டுவருகின்றன.
• அவளது விருந்திணனப் ெரைரட்டிக்பகரள்வது சுய வரழ்த்தரக உள்ளது.
• சிறப்ெரன இடத்ணத விடச் சிறந்து விளங்க ஜவண்டும் எங்கிற ஆணச மனித தற்பெருணம ஆகும்.
• திருமதி பென்னட்டின் கூற்று மற்றும் ெிபைன்சு சணமயல்கரைர்கள்.
• திருமதி லரங்கின் சஜகரதைர் மகள்கணள திருமதி பென்னட்டிற்குப் ெிடித்துள்ளது.
• டரர்சியும் எலிசபெத்தும் ெிங்கிலிணயக் கவனிப்ெணதப்ஜெரல் திருமதி பென்னட்டும் கவனிக்கிறரள்.
• "ஏற்றுக்பகரள்ளக்கூடிய நரள்" என்று திருமதி பென்னட் முடிக்கிறரள்.
"It has been a very agreeable day," said Miss Bennet to Elizabeth. "The party seemed so well selected, so
suitable one with the other. I hope we may often meet again."
Elizabeth smiled.
"Lizzy, you must not do so. You must not suspect me. It mortifies me. I assure you that I have now learnt to
enjoy his conversation as an agreeable and sensible young man, without having a wish beyond it. I am perfectly
satisfied, from what his manners now are, that he never had any design of engaging my affection. It is only that
he is blessed with greater sweetness of address, and a stronger desire of generally pleasing, than any other man."
மிஸ் பென்னட் எலிசபெத்திடம், “இன்று மிகவும் நல் நரளரக இருந்தது. சிறப்ெரன விருந்தினர்கலள
வந்திருந்தனர். ஒருவர் மற்பறரருவருடன் பெரருந்தியும் இருந்தனர். நரம் மீண்டும் அடிக்கடி சந்திப்லெரம்
என்று நம்புகிலறன்” என்றரள்.
எலிசபெத் இகதக் லகட்டு சிரித்தரள்.
“லிசி, நீ அப்ெடிச் சிரிக்கரலத. நீ என்கனச் சந்லதகிக்கரலத. அது என்கனப் புண்ெடுத்துகிறது. நரன்
இப்பெரழுது ஏற்றுக்பகரள்ளக் கூடியவனும் புத்திசரலியரகவும் இருக்கும் ஒரு இகளஞனின் லெச்சரக
அவனுகடய லெச்கச எடுத்துக்பகரள்ளக் கற்றுக்பகரண்டு விட்லடன், அதற்குலமல் ஒன்றும்
எதிர்ெரர்க்கவில்க . அவன் நடந்துபகரள்ளும் விதத்கதப் ெரர்த்து அவனுக்கு லவறு எந்த ஒரு
எண்ணமும் இல்க என்று பதரிந்து பகரண்லடன். அதனரல் எனக்கு அவன் இப்பெரழுது நடந்து
பகரள்வது பூரண திருப்திகய அளிக்கிறது. என்ன ஒரு விஷயம் என்றரல், மற்ற எவகரயும்விட மிக
இனிகமயரனவனரகவும், அணனவணையும் திருப்தியுறச் பசய்ெவனரகவும் விளங்குகிறரன்.”
56. Elizabeth smiles at Jane’s remark seeing the change of attitude.
ஜேன் கூறியணதக் ஜகட்டு, அவளது மரறிய மஜனரெரவத்ணதக் கண்டு, எலிசபெத் புன்னணகக்கிறரள்.
57. Jane is at her very best to maintain her neutrality in vain.
ஜேன் நடு நிணலயுடன் இருப்ெதற்கு பெரும் முயற்சி பசய்து அதில் ஜதரல்வியுறுகிறரள்.
58. Darcy’s making up his mind relaxes the mother and the sisters.
டரர்சியின் முடிணவக் கண்டு தரயரரும் சஜகரதரிகளும் நிம்மதி அணடகின்றனர்.
"You are very cruel," said her sister; "you will not let me smile, and are provoking me to it every moment."
"How hard it is in some cases to be believed!"
"And how impossible in others!"
"But why should you wish to persuade me that I feel more than I acknowledge?"
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"That is a question which I hardly know how to answer. We all love to instruct, though we can teach only what
is not worth knowing. Forgive me; and if you persist in indifference, do not make me your confidante."
அதற்கு அவளது சலகரதரி, “நீ மிகவும் பகரடுகமயரனவள். ஒவ்பவரரு வினரடியும், என்கனச் சிரிக்க
கவக்க முயற்சி பசய்கிறரய், ஆனரல் சிரிக்கக் கூடரது என்று தடுக்கவும் பசய்கிறரய்” என்றரள்.
“ஒரு சி சமயங்களில் மற்றவர்ககள நம்புவது என்ெது எவ்வளவு கஷ்டமரக உள்ளது.”
“ஆமரம், ஒரு சி சமயங்களில் நம்புவது என்ெலத முடியரத விஷயமரக இருக்கிறது.”
“நரன் ஒத்துக் பகரள்வகதவிட அதிகமரக உணருகிலறன் என்று என்கன நம்ெ கவக்க ஏன் நீ
நிகனக்கிறரய்.”
“இந்தக் லகள்விக்கு எனக்குப் ெதி ளிக்கத் பதரியரது. அவசியமில் ரத விஷயங்ககளப்ெற்றித்தரன்
நமக்குக் கற்றுக் பகரடுக்க முடியும் எனும்பெரழுது அறிவுகர பகரடுக்க நரம் எல்ல ரரும்
ெிரியப்ெடுலவரம். நீ அவகனக் கரதலிப்ெகத ஒத்துக் பகரள்ளரமல் இருப்ெதில் உறுதியரக இருந்தரல்
அந்தரங்கமரக எதுவும் என்னிடம் பசரல் ரலத.”
-----------
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Chapter 13: Bingley and Jane are Engaged
Darcy returns to London for a few days and Bingley visits the Bennets on his own. Mrs. Bennet maneuvers to
get Jane and Bingley together, and Bingley proposes to Jane. Jane and Bingley are engaged and the whole
family is immensely happy.
டரர்சி சில நரட்களுக்கரக லண்டனுக்குத் திரும்ெிச் பசல்கிறரன். பென்னட்டின் இல்லத்திற்கு ெிங்கிலி
தரனரகஜவ வருகிறரன். அவர்கள் இருவணையும் ஒன்றரக சந்திக்க ணவக்க திருமதி ெிங்கிலி தன்னரல்
இயன்றணதச் பசய்கிறரள். ஜேனும் ெிங்கிலியும் திருமை ெந்தத்தில் இணைகின்றனர், குடும்ெம்
முழுவதும் அளவில்லர சந்ஜதரஷம் அணடகிறது.

1.
2.
3.
4.

5.

A few days after this visit Mr. Bingley called again, and alone. His friend had left him that morning for London,
but was to return home in ten days' time. He sat with them above an hour, and was in remarkably good spirits.
Mrs. Bennet invited him to dine with them; but, with many expressions of concern, he confessed himself
engaged elsewhere.
இந்த வருககயின் சி நரட்களுக்குப் ெிறகு ெிங்கிலி மீண்டும் தனியரக வந்தரன். அவனுகடய நண்ென்
அன்று கரக
ண்டனிற்குப் புறப்ெட்டுச் பசன்றிருந்தரன். ஆனரல் ெத்து நரட்களில் வீடு திரும்புவதரக
இருந்தது. அவன் அவர்களுடன் ஒரு மணி லநரத்திற்கு லமல் தங்கினரன், மிகுந்த உற்சரகத்துடன்
கரணப்ெட்டரன். திருமதி பென்னட் அவகன தங்களுடன் விருந்துண்ண அகழத்தரள், ஆனரல்
மற்பறரரு இடத்தில் முன்லெ ஒத்துக் பகரண்டு விட்டதரக மிகவும் சங்கடத்துடன் அவன் பதரிவித்தரன்.
Darcy’s mind is made up. He must now speak to Bingley.
டரர்சி முடிபவடுத்து விட்டரன். இப்பெரழுது அவன் ெிங்கிலியிடம் ஜெச ஜவண்டும்.
That takes time. After speaking Bingley needs Time to act.
அதற்கு ஜநைம் எடுக்கிறது. ஜெசிய ெிறகு ெிங்கிலிக்குச் பசயல்ெட ஜநைம் ஜதணவப்ெடுகிறது.
Time is needed to convert a thought accepted into an act.
எண்ைத்ணதச் பசயலரக மரற்றுவதற்கு ஜநைம் அவசியமரகிறது.
Mrs. Bennet’s active initiative to leave Bingley alone with Jane is too true an atmosphere in which a proposal
can issue.
ஜேனுடன் ெிங்கிலி தனித்து இருப்ெதற்கரக திருமதி பென்னட் எடுக்கும் பசயல்திறஜனரடு கூடிய
தன்முணனப்பு, ஒரு திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுக்க இயலும் அளவிற்கு ஒரு மிகவும் உண்ணமயரன
சூழலரகும்.
Bingley needs that freedom of ten days to act on his own after Darcy sanctions. That is his personality.
டரர்சியின் அனுமதி கிணடத்த ெிறகு ெிங்கிலிக்குத் தன்னிச்ணசயரகச் பசயல்ெட ெத்து நரட்களுக்கரன
சுதந்திைம் ஜவண்டியிருந்தது. அது அவனுணடய ஆளுணமயரகும்.

"Next time you call," said she, "I hope we shall be more lucky."
He should be particularly happy at any time, etc. etc., and if she would give him leave, would take an early
opportunity of waiting on them.
"Can you come to-morrow?"
“அடுத்த முகற நீ வரும் பெரழுது நரங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசரலியரக இருப்லெரம் என்று நம்புகிலறன்”
என்றரள்.
எப்பெரழுதுலம அவன் இங்கு வருவதற்குச் சந்லதரஷப்ெடுவரன். இப்பெரழுது அவன் கிளம்புவதற்கு
அவள் விகட பகரடுத்தரல், கிகடக்கும் முதல் சந்தர்ப்ெத்தில் அவன் வருவதற்குத் தயரரரக இருந்தரன்.
“உன்னரல் நரகள வர முடியுமர?
6. Her pressure is unrelenting – It is ugly, awkward.
அவளுணடய அழுத்தம் இைக்கமில்லரததரக இருக்கிறது- அது ஜமரசமரகவும், அருவருப்ெரகவும்
இருக்கிறது.
7. A weak Bingley needs that much pressure to act.
ெலவீனமரன ெிங்கிலிக்கு பசயல்ெட அத்தணகய அழுத்தம் ஜதணவப்ெடுகிறது.
Yes, he had no engagement at all for to-morrow; and her invitation was accepted with alacrity.
He came, and in such very good time that the ladies were none of them dressed. In ran Mrs. Bennet to her
daughters' room, in her dressing-gown, and with her hair half-finished, crying out, "My dear Jane, make haste
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and hurry down. He is come -- Mr. Bingley is come -- he is, indeed. Make haste, make haste. Here, Sarah, come
to Miss Bennet this moment, and help her on with her gown. Never mind Miss Lizzy's hair."
மறுநரள் அவனுக்கு லவறு லவக எதுவும் இல் ரததரல் அவளுகடய அகழப்ெிகன உற்சரகமரக
ஏற்றுக் பகரண்டரன்.
அவன் மறுநரள் அங்கு வந்தபெரழுது பெண்கள் ஒருவரும் தயரரரக இல்க . திருமதி பென்னட்
அவளுகடய அகரகுகறயரக சீவப்ெட்ட தக யுடனும் இரவு உகடயுடனும் அவளது பெண்ணின்
அகறக்கு விகரந்தரள்.
“எனதருகம லேன்! சீக்கிரம் கீலழ பசல், திரு. ெிங்கிலி வந்து விட்டரன். சீக்கிரம் வர! சரரர, இந்த
க்ஷணலம மிஸ் பென்னட்டின் அகறக்கு வந்து அவளுகடய உகடகய அவள் அணிய உதவு. மிஸ்
லிசியின் தக முடிகயப்ெற்றிக் கவக ப்ெடரலத.”
They’re not being dressed, not being ready shows.
சந்திப்புக்கு ஏற்ற சரியரன உணட அைியரதது, அவர்கள் தயரைரக இல்லரதது கீழ்க்கண்டவற்ணறக்
கரண்ெிக்கின்றது.
• Bingley’s impatience.
• The work will not be completed that day.
• ெிங்கிலியின் பெரறுணமயின்ணம.
• அன்று ஜவணல முடிவணடயரது.
Haste will not accomplish.
அவசைம் கரரியத்ணத நிணறஜவற்றரது.
Bingley came alone with the sanction of Darcy. He returned the next day. Mrs. Bennet tried all her tricks. They
did not work. Mrs. Bennet was unable to restrain herself. The rule is such an initiative will fail which it does. As
the atmosphere is very rich and the characters and events are in quadrant No. I, overcoming Mrs. Bennet’s
unseemly initiative, Bingley proposed. The awkwardness, the confusion, the vulgarity and the delicacy of the
proposal are a full faithful portrait of their home.
டரர்சியின் அனுமதியுடன் ெிங்கிலி தனியரக அடுத்த நரள் அங்கு வந்தரன். திருமதி பென்னட் தனக்குத்
பதரிந்த எல்லர தந்திைங்கணளயும் முயற்சி பசய்து ெரர்த்தரள். அணவ எதுவும் எடுெடவில்ணல. திருமதி
பென்னட்டரல் தன்ணனக் கட்டுப்ெடுத்திக்பகரள்ள முடியவில்ணல. இத்தணகய ஒரு தன்முணனப்பு
ஜதரல்வி அணடயும் என்ெது சட்டம், அதுதரன் நிகழ்ந்தது. சூழல் மிகவும் வளமரனதரக இருந்ததரலும்
ெரத்திைங்களும் நிகழ்வுகளும் முதல் இடத்தில் இருந்ததினரலும் திருமதி பென்னட்டின் அசரதரைை
தன்முணனப்ணெயும் மீறி ெிங்கிலி திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்தரன். ஜவண்டுஜகரளின் சங்கடம்,
குழப்ெம், அருவருப்பு, நரசூக்கு ஆகியணவ அவர்களது இல்லத்தின் முழு விசுவரசத்ணதச் சித்தரிக்கிறது.
This page of organised confusion is equal only to her lamentations when Lydia ran away. She behaves as the
daughter of an attorney, not the wife of a gentleman. Kitty who coughs in the beginning of the story to her
vexation now pricks her bubble of winking at her. Maybe this is the most indelicate scene at home in the
presence of a stranger.
லிடியர ஓடிப்ஜெரனஜெரது திருமதி பென்பனட் எழுப்ெிய புலம்ெல்கணளப் ஜெரன்ற குழப்ெம்
இச்சமயத்திலும் இருந்தது. வழக்கறிஞரின் பெண்ணைப்ஜெரல் நடந்து பகரள்கிறரஜள தவிை ஒரு
கனவரனின் மணனவிணயப் ஜெரல அவள் நடந்துபகரள்வதில்ணல. கணதயின் ஆைம்ெத்தில் தனது
இருமலின் மூலம் தரயரணை கிட்டி எரிச்சலூட்டுகிறரள். இப்பெரழுது தன்ணன ஜநரக்கி தரயரர்
கண்சிமிட்டுவணத பவளிப்ெடுத்துவதன் மூலம் கிட்டி தரயரணைப் ெழி தீர்த்துக் பகரள்கிறரள். வீட்டில்
ஒரு அன்னியரின் முன் மிகவும் நரசூக்கின்றி நடந்துபகரள்ளும் ஒரு கரட்சியரகும் இது.
Bingley has come determined to propose. The obvious devices made him feel awkward and he was unable to
propose. Mrs. Bennet was aware of the physical need for privacy for the lovers. There was no sensitivity in her
to feel that the lovers needed an ease of atmosphere to take to each other.
ெிங்கிலி ஒரு ஜநரக்கத்திற்கரகத் தீர்மரனத்துடன் வந்துள்ளரன். ஆனரல் திருமதி பென்னட்
நடந்துபகரண்ட விதத்தினரல் அவன் சங்கடமரக உைர்ந்தரன், அவனரல் ஜேனிடம் திருமை
ஜவண்டுஜகரள் விடுக்க முடியவில்ணல. கரதலர்களுக்குத் ஜதணவப்ெடும் தனிணமணயப்ெற்றி திருமதி
பென்பனட்டிற்குத் பதரியும். ஒருவணை ஒருவர் பநருங்குவதற்கு கரதலர்களுக்கு ஒரு தக்க சூழல் ஜதணவ
என அவள் உைைவில்ணல.
Elizabeth’s excessive expectation of Bingley’s proposal is almost as overt as Mrs. Bennet’s taking Kitty and
Elizabeth away. Modesty is in manners, not in behaviour. In behaviour Elizabeth is aggressive. The whole of
Meryton is watching Bingley and Jane. The cultured restraint is not there, not to speak of culture. Mrs. Bennet,
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Elizabeth as well as Caroline are forward or aggressive in waiting for a proposal. None of them are like Agnes
whose love David was not aware of. The feminine modesty in character is seen in Agnes.
ெிங்கிலியின் திருமை ஜவண்டுஜகரணளப்ெற்றிய எலிசபெத்தின் அதிகப்ெடியரன எதிர்ெரர்ப்பு, திருமதி
பென்னட் கிட்டிணயயும் எலிசபெத்ணதணயயும் பவளிஜய அணழத்துப் ஜெரவதுஜெரல்
பவளிப்ெணடயரகஜவ உள்ளது. அடக்கம் ெழக்கங்களில் உள்ளது, நடத்ணதயில் அல்ல. எலிசபெத்
கடுணமயரக நடந்துபகரண்டரள். பமரிடன் முழுவதும் ஜேன் மற்றும் ெிங்கிலிணயக் கவனித்துக்
பகரண்டிருக்கின்றனர். கலரச்சரைக் கட்டுப்ெரடு அங்கில்ணல, கலரச்சரைத்ணதப் ெற்றிய ஜெச்சுக்ஜக
இடமில்ணல. திருமதி பென்னட், எலிசபெத் மற்றும் கரைலின் திருமை உறுதிணய எதிர்ஜநரக்கி
தீவிைமரகக் கரத்திருக்கின்றனர். ஆக்னஸ் ஜெரல எவரும் இல்ணல, அவளுணடய கரதணலப் ெற்றி
ஜடவிட்டிற்கு பதரிந்திருக்கவில்ணல. ஆக்னஸிடம் பெண்ணமயின் ெைிவு இருந்தது.
"We will be down as soon as we can," said Jane; "but I dare say Kitty is forwarder than either of us, for she went
up stairs half an hour ago."
"Oh! Hang Kitty! What has she to do with it? Come, be quick, be quick! Where is your sash my dear?"
“எவ்வளவு விகரவரக கீலழ வர முடியுலமர அவ்வளவு விகரவரக நரங்கள் வந்து லசருலவரம்” என
ெதி ளித்த லேன், “ஆனரல் கிட்டி அகரமணி லநரம் முன்ெரகலவ மரடிக்குச் பசன்று விட்டரள். எங்கள்
இருவகரயும்விட விகரவில் அவள் தயரரரகிவிட்டரள்” என்றரள்.
“ஓ! கிட்டிகய விட்டுத் தள்ளு! அவளுக்கு என்ன லவக ? சீக்கிரம் வர! உன்னுகடய இகடக்கச்கச
எங்லக?”
14. Jane would not be prevailed on to go without a sister.
ஜேனுக்கு ஒரு சஜகரதரி உடன் இல்லரமல் பசல்ல முடியரது.
• She sticks to her position.
• அவள் தன்னுணடய நிணலயிஜலஜய பதரடர்கிறரள்.
But when her mother was gone, Jane would not be prevailed on to go down without one of her sisters.
The same anxiety to get them by themselves, was visible again in the evening. After tea Mr. Bennet retired to
the library, as was his custom, and Mary went upstairs to her instrument. Two obstacles of the five being thus
removed, Mrs. Bennet sat looking and winking at Elizabeth and Kitty for a considerable time, without making
any impression on them. Elizabeth would not observe her; and when at last Kitty did, she very innocently said,
"What is the matter, mama? What do you keep winking at me for? What am I to do?"
ஆனரல் அவளுகடய தரயரர் பசன்ற ெிறகு தன்னுகடய ஒரு சலகரதரியரவது இல் ரமல் கீலழ பசல்
லேன் மறுத்து விட்டரள்.
அவர்ககளத் தனியரக இருக்க கவப்ெதற்கு முயற்சி எடுப்ெது அன்று மரக யும் மீண்டும் பதளிவரகத்
பதரிந்தது. லதநீருக்குப் ெிறகு திரு பென்னட் வழக்கம்லெரல் நூ கத்திற்குச் பசன்று விட்டரர். லமரி,
அவளுகடய இகசக்கருவி இருக்கும் இடமரன மரடிக்குச் பசன்றரள். ஐந்தில் இரண்டு இகடஞ்சல்கள்
இவ்வரறு வி கியெின் பவகு லநரத்திற்கு திருமதி பென்னட் எலிசபெத்கதயும் கிட்டிணயயும் ெரர்த்துக்
பகரண்டும் கண் ேரகட கரண்ெித்துக் பகரண்டும் அமர்ந்திருந்தரள். எலிசபெத் தன் தரயரகரக்
கவனிக்க மறுத்தரள். இறுதியரக கிட்டி கவனித்த பெரழுது, மிகவும் அப்ெரவியரக, ‘என்ன விஷயம்
அம்மர, ஏன் என்கனலய ெரர்த்துக் கண் சிமிட்டிக் பகரண்டிருக்கிறரய்? நரன் என்ன பசய்ய லவண்டும்?‘
என்றரள்.
15. Again the same anxiety was there.
• Sign of incomplete accomplishment.
மீண்டும் அஜத கவணல பதரடர்ந்தது.
• அது பூர்த்தியணடயரத சரதணனயின் அறிகுறி.
16. Mrs. Bennet ‘winking’
• It is the equivalent of her asking Bingley ‘Now you can propose’.
திருமதி பென்னட்டின் கண்சிமிட்டல்.
• இது, "இப்பெரழுது நீ திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுக்கலரம்" என்று அவள் ெிங்கிலிணயக்
ஜகட்ெதற்குச் சமம்.
"Nothing, child, nothing. I did not wink at you."
She then sat still five minutes longer; but, unable to waste such a precious occasion, she suddenly got up, and
saying to Kitty, "Come here, my love, I want to speak to you," took her out of the room. Jane instantly gave a
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look at Elizabeth, which spoke her distress at such premeditation, and her intreaty that she would not give in to
it.
In a few minutes, Mrs. Bennet half-opened the door and called out, "Lizzy, my dear, I want to speak with you."
Elizabeth was forced to go. "We may as well leave them by themselves, you know," said her mother, as soon as
she was in the hall. "Kitty and I are going upstairs to sit in my dressing-room."
“ஒன்றுமில்க குழந்தரய், நரன் உன்கனப் ெரர்த்து கண் சிமிட்டவில்க ?” ெிறகு அவள் லமலும் ஐந்து
நிமிடங்கள் அகசயரமல் உட்கரர்ந்துவிட்டு அந்த விக மதிப்ெற்ற சந்தர்ப்ெத்கத வீணரக்கரமல்
விருட்படன்று எழுந்து கிட்டியிடம், “வர எனதருகம கிட்டி! நரன் உன்னிடம் லெச லவண்டும்” என்று
கூறி அவகள பவளிலய அகழத்துச் பசன்றரள். லேன் உடலனலய எலிசபெத்கத ஒரு ெரர்கவ
ெரர்த்தரள். அவளுகடய தரயரர் எடுக்கும் முயற்சிகளரல் மன வருத்தம் அகடந்த லேன் தன்
சலகரதரியிடம் அதற்கு இணங்க லவண்டரம் என்று லகட்டுக் பகரண்டது அந்தப் ெரர்கவயில் பதரிந்தது.
சி நிமிடங்களில லய திருமதி பென்னட் கதகவப் ெரதி திறந்த வண்ணம், “எனதருகம லிசி, நரன்
உன்னிடம் லெச லவண்டும் என்றரள்.” எலிசபெத் கட்டரயமரகச் பசல் லவண்டியதரயிற்று.
பவளி அகறக்குள் வந்தவுடன் அவளுகடய தரய் அவளிடம், "நரம் அவர்ககளத் தனியரக அவர்கள்
இஷ்டத்திற்கு விட்டு விடுலவரம். கிட்டியும் நரனும் என்னுகடய அகறக்குள் உட்கரர மரடிக்குச்
பசல்கிலறரம்" என்றரள்.
17. Elizabeth does not reason with her mother.
• Her mother is action, no reasoning will reach her.
எலிசபெத் தன்னுணடய தரயரரின் பசயணல நியரயப்ெடுத்தவில்ணல.
• அவளுணடய தரயரர் பசயல்திறனுடன் இருக்கிறரள்,
அவளது பசயல்ெரட்ணட ஒருஜெரதும் நியரயப்ெடுத்த முடியரது.
Elizabeth made no attempt to reason with her mother, but remained quietly in the hall till she and Kitty were out
of sight, then returned into the drawing-room.
Mrs. Bennet's schemes for this day were ineffectual. Bingley was everything that was charming, except the
professed lover of her daughter. His ease and cheerfulness rendered him a most agreeable addition to their
evening party; and he bore with the ill-judged officiousness of the mother, and heard all her silly remarks, with a
forbearance and command of countenance particularly grateful to the daughter.
எலிசபெத் தன்னுகடய தரயரருடன் தர்க்கம் புரிய முய ரமல் வைஜவற்ெணறயில் அகமதியரக
இருந்தரள். தரயரரும், கிட்டியும் ெரர்கவகய விட்டு அகலும்வகர அங்கு இருந்துவிட்டு ெிறகு
வரலவற்ெகறக்குத் திரும்ெினரள்.
திருமதி பென்னட்டின் அன்கறய தினத்திற்கரன திட்டங்கள் ெ னற்றுப் லெரயின. ெிங்கிலி
எல் ரவிதத்திலும் எல்ல ரகரயும் கவர்ந்து இழுக்கும் வண்ணம் இருந்தரன், ஆனரல் தன்னுகடய
கரதக மட்டும் பவளிப்ெடுத்தவில்க . அவன் உற்சரகமரகவும் சகேமரகவும் நடந்து பகரண்ட விதம்,
அன்று மரக நடக்கவிருக்கும் விருந்துெசரரத்திற்கு அவகன மிகவும் வரலவற்கத்தக்கவனரக
மரற்றியது. அவன் தரயரரின் அதிகரர லதரரகணகயப் பெரறுத்துக் பகரண்டு, அவளுகடய
முட்டரள்தனமரன பசரற்ககளப் பெரறுகமயுடனும் இன்முகத்துடனும் லகட்டுக் பகரண்டது
எலிசபெத்திற்கு நன்றியுணர்ச்சிகய எழுப்ெியது.
18. The absence of mentioning Mr. Bennet at the dinner is significant. It can admit of any interpretation.
• Mrs. Bennet took things in her own hands.
• Now that Darcy’s sanction is there, the force begins to act. Mr. Bennet’s indolence does not permit its
mentioning.
• Elizabeth, Jane, Bingley, Mrs. Bennet have no time to think of him. So does the author.
• Unless his role is subordinate his desire to thwart his wife will take shape.
• The reader too forgets him as he is not in the mainstream of events.
இைவு விருந்தில் திரு பென்னட் இல்லரமலிருப்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. இது எந்த ஒரு முடிணவயும்
உைர்த்தலரம்.
• திருமதி பென்னட் விஷயங்கணளத் தன் ணககளில் எடுத்துக் பகரண்டரள்.
• இப்பெரழுது டரர்சியின் அனுமதி இருப்ெதரல் சக்தி பசயல்ெட ஆைம்ெிக்கிறது. திரு பென்னட்டின்
அலட்சியம் அணதக் குறிப்ெிடுவணத அனுமதிக்கரது.
• எலிசபெத், ஜேன், ெிங்கிலி, திருமதி பென்னட் ஆகிஜயரருக்கு அவணைப் ெற்றி நிணனக்க ஜநைம்
இல்ணல. கதரசிரியருக்கும் இல்ணல.
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திரு பென்னட்டின் ெங்கு துணைப்ெங்கரக இருந்தரலன்றி அவர் தன்னுணடய மணனவிணய அடக்க
முயல்வரர்.
• அவர் முக்கிய நிகழ்வுகளில் இல்லரத கரைைத்தரல் வரசகரும் அவணை மறந்துவிடுகின்றனர்.
19. On August 15, 1947 Gandhiji was not there in the Independence Day celebration. He was elsewhere. Life does
not allow such luxuries as they can spoil the work.
ஆகஸ்ட் 15, 1947 அன்று சுதந்திை தினக் பகரண்டரட்டத்தில் கரந்திேி கலந்துபகரள்ளவில்ணல. அவர்
ஜவபறரரு இடத்தில் இருந்தரர். ஜவணலணயக் பகடுக்கக்கூடிய அத்தணகய ஆடம்ெைங்ணள வரழ்க்ணக
அனுமதிப்ெதில்ணல.
20. An engagement was formed for the next day chiefly through Bingley.
• Now he has decided to act.
ெிங்கிலியின் மூலம் அடுத்த நரளுக்கரன சந்திப்பு ஏற்ெரடு பசய்யப்ெட்டது.
• இப்பெரழுது அவன் பசயல்ெடத் தீர்மரனித்துள்ளரன்.
•

He scarcely needed an invitation to stay supper; and before he went away, an engagement was formed, chiefly
through his own and Mrs. Bennet's means, for his coming next morning to shoot with her husband.
After this day, Jane said no more of her indifference. Not a word passed between the sisters concerning Bingley;
but Elizabeth went to bed in the happy belief that all must speedily be concluded, unless Mr. Darcy returned
within the stated time. Seriously, however, she felt tolerably persuaded that all this must have taken place with
that gentleman's concurrence.
Bingley was punctual to his appointment; and he and Mr. Bennet spent the morning together, as had been agreed
on. The latter was much more agreeable than his companion expected. There was nothing of presumption or
folly in Bingley, that could provoke his ridicule, or disgust him into silence; and he was more communicative
and less eccentric than the other had ever seen him. Bingley of course returned with him to dinner; and in the
evening Mrs. Bennet's invention was again at work to get everybody away from him and her daughter.
Elizabeth, who had a letter to write, went into the breakfast-room for that purpose soon after tea; for as the
others were all going to sit down to cards, she could not be wanted to counteract her mother's schemes.
இரவு விருந்தில் க ந்து பகரள்வதற்கு அவனுக்கு அகழப்பு லதகவப்ெடவில்க . அவன் புறப்ெட்டுச்
பசல்வதற்கு முன் திருமதி பென்னட்டின் முயற்சியரலும் அவனுகடய பசரந்த முயற்சியரலும் மறுநரள்
கரக அவளுகடய கணவருடன் லவட்கடயரடுவதற்கு ஒரு திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது.
இதற்குப் ெிறகு லேன் தனக்கு அவன்லமல் எந்தவித அக்ககறயும் இல்க என்ெகதப்ெற்றி எதுவும்
லெசவில்க . ெிங்கிலிகயப்ெற்றி சலகரதரிகளுக்குள் எந்தவித லெச்சும் எழவில்க . ஆனரல் டரர்சி,
அவன் குறிப்ெிட்டிருந்த கர த்திற்குள் திரும்ெி வரரமல் இருந்தரல் எல் ரம் நல் ெடியரக முடியும் என்ற
நம்ெிக்ககயுடன் எலிசபெத் மகிழ்ச்சியரக உறங்கச் பசன்றரள். அவனுகடய ஒப்புதலுடன்தரன் இகவ
அகனத்தும் நகடபெறுகின்றன என்று அவள் நம்ெினரள்.
ெிங்கிலி தரன் ஒத்துக் பகரண்டெடி குறிப்ெிட்ட லநரத்திற்கு வந்து திரு பென்னட்டுடன் கரக
முழுவதும் தன் பெரழுகதக் கழித்தரன். அவன் எதிர்ெரர்த்தகதவிட திரு பென்னட் ஏற்றுக்பகரள்ளக்
கூடியவரரக இருந்தரர். ெிங்கிலி தற்பெருகமயும் இல் ரமல் முட்டரள்தனமரகவும் நடந்து
பகரள்ளரததரல் திரு பென்னட்டிற்கு அவகனக் லகலி பசய்வதற்கும் அவனிடம் பவறுப்ெரக நடந்து
பகரள்வதற்கும் எதுவுமில்க . அதனரல் அவர் அவனிடம் அதிகம் லெச ரனரர். அவனுக்கு அவர்
முன்கெவிட சற்று இயல்ெரக நடந்து பகரள்வதுலெரல் லதரன்றியது. ெிங்கிலி அவருடன் இரவு
உணவுக்குத் திரும்ெினரன். மரக யில் அகனவகரயும் அவனிடமிருந்தும் அவளது மகளிடமிருந்தும்
ெிரிப்ெதற்கு, திருமதி பென்னட் மீண்டும் திட்டம் தீட்ட ஆரம்ெித்தரள். எலிசபெத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுத
லவண்டியிருந்ததரல் லதநீருக்குப் ெிறகு கரக உணவு உண்ணும் அகறக்குள் அவள் நுகழந்தரள்.
ஏபனனில் மற்றவர்கள் அகனவரும் சீட்டரடுவதற்கு உட்கரர இருந்தனர். ஆத ரல் தரயரரின்
திட்டங்ககள எதிர்க்க எலிசபெத் லதகவப்ெடவில்க .
21. Mrs. Bennet’s invention was again at work.
• The value of a method is true.
• It reveals itself as a useful tool.
• It becomes a bar when more is to be achieved.
• It can assert its role by wanting to accomplish and then it does not make the maximum result into minimum.
• To use a method to our best advantage, it must be used fully to accomplish a small goal.
• In great goals, the method must be exhausted to prepare the field the best.
திருமதி பென்னட்டின் கண்டுெிடிப்பு மீண்டும் பசயல்ெட ஆைம்ெித்தது.
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ஒரு பசயல்முணறயின் மதிப்பு உண்ணமயரகும்.
இது ஒரு ெயனுள்ள கருவியரக தன்ணன பவளிப்ெடுத்துகிறது.
ஜமலும் அதிகமரக சரதிக்க முற்ெடும்பெரழுது இது தணடயரக மரறுகிறது.
இது சரதிக்க விரும்புவதன் மூலம் தன் ெங்கிணன வலியுறுத்த முடியும், ெின்னர் அது அதிகெட்ச
ெலணனக் குணறந்தெட்சமரக மரற்றரது.
• நம்முணடய சிறந்த நன்ணமக்கரக ஒரு பசய்முணறணயப் ெயன்ெடுத்துவதற்கு ஒரு சிறிய இலக்ணக
அணடய அணத முழுணமயரகப் ெயன்ெடுத்திக்பகரள்ள ஜவண்டும்.
• பெரிய இலக்குகளில் களத்ணதச் சிறப்ெரக தயரர் பசய்வதற்கு பசய்முணறணய முழுவதுமரகத் தீர்க்க
ஜவண்டும்.
22. Her mother has been too ingenious for her.
அவளுணடய தரயரர் விணைவரகவும், திறம்ெடவும் அங்கு பசயல்ெட்டரள்.
23. Energy exerting at its height develops an ingenuity not in its constitution.
ஆற்றல் அதன் உச்சத்தில் பசயல்ெடும்பெரழுது அதனிடம் இல்லரத ஒரு புத்திகூர்ணம உருவரகிறது.
24. Mr. Bennet appears in the story only on the third visit of the lover. Bingley’s patience and sensitivity were
exhausted by Mrs. Bennet. He proposes the next day. The first to know is Elizabeth. By her dedication to the
project she deserves to be told first. It is to her mother Jane goes next. The whole thing was done by the express
sanction of Darcy. Mr. Bennet, Elizabeth and Mrs Bennet is the order in which the proposal is communicated.
Mrs Bennet’s fervour is seen overtly but it is to Mr. Bennet the news goes first. In Darcy’s case he proposed that
morning. News was divulged only the next morning to Mr. Bennet apart from Jane’s hearing it that night. Life’s
rules overcome social propriety or accommodate it. Mr. Bennet’s interest and responsibility for the proposal, by
this measure, seems to be greater than that of his wife. Even to congratulate Jane, he waits for Bingley to go,
though Bingley told him of it. Darcy’s engagement had no smooth sailing. It met with resistances from the sister
and father. People come to know of the result in the measure of their interest is a rule that cannot be overlooked.
ெிங்கிலியின் மூன்றரவது விேயத்தின்ஜெரதுதரன் திரு பென்னட் கணதயில் கரைப்ெடுகிறரர்.
ெிங்கிலியின் பெரறுணமயும் நுண்ணுைர்வுகளும் திருமதி பென்னரட்டரல் தீர்க்கப்ெடுகின்றன. அவன்
அடுத்த நரள் திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுக்கிறரன். எலிசபெத் முதலில் அணத அறிகிறரள். அவள்
கரண்ெித்த அக்கணறயினரல் அவளுக்குத்தரன் முதலில் பதரிகிறது. ஜேன் தரயரரிடம் அடுத்து
பசல்கிறரள். டரர்சியின் பதளிவரன முழு அனுமதியினரல் அணனத்தும் நடந்தன. திரு பென்னட்,
எலிசபெத், திருமதி பென்னட் என்று வரிணசயரக அறிவிக்கப்ெட்டது. திருமதி பென்னட்டின் ஆவல்
பவளிப்ெணடயரகத் பதரிந்தரலும் திரு பென்னட்டிற்குதரன் முதலில் பசய்தி ஜெரகிறது. டரர்சி கரணல
திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்தரன், அன்று இைவு ஜேனுக்கு விஷயம் பதரிந்தது. ஆனரல் மறுநரள்தரன்
திரு பென்னட்டிற்குத் பதரிவிக்கப்ெட்டது. வரழ்க்ணகயின் விதிகள் சமூக உரிணமணய மீறுகின்றன,
அல்லது அதற்கு இடமளிக்கின்றன. இந்த அளவில் ெரர்த்தரல் மணனவிணயவிட
திருபென்னட்டிற்குத்தரன் அதிக அளவில் அக்கணறயும், பெரறுப்பும் இருப்ெதுஜெரல் ஜதரன்றுகிறது.
ஜேணன வரழ்த்துவதற்குக்கூட அவர் ெிங்கிலி அகலும்வணை கரத்திருக்கிறரர். டரர்சியின் திருமை உறுதி
அவ்வளவு சுலெமரக ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெடவில்ணல. தந்ணதயிடமிருந்தும் சஜகரதரியிடமிருந்தும்
எதிர்ப்புகள் கிளம்ெின. ஒருவருக்கு ஆர்வம் இருக்கும் அளவிற்கு முடிவுகள் அவர்கணளத் ஜதடி வரும்
என்ெது மீற முடியரத ஒரு சட்டமரகும்.
•
•
•
•

But on returning to the drawing-room when her letter was finished, she saw, to her infinite surprise, there was
reason to fear that her mother had been too ingenious for her. On opening the door she perceived her sister and
Bingley standing together over the hearth, as if engaged in earnest conversation; and had this led to no
suspicion, the faces of both, as they hastily turned round and moved away from each other, would have told it
all. Their situation was awkward enough; but hers, she thought, was still worse. Not a syllable was uttered by
either; and Elizabeth was on the point of going away again, when Bingley, who as well as the other had sat
down, suddenly rose, and whispering a few words to her sister, ran out of the room.
அவளுகடய கடிதம் எழுதும் லவக முடிந்து வரலவற்ெகறக்குத் திரும்ெியதும் அவளுகடய தரயரர்
சரமர்த்தியமரக நடந்து பகரண்டகதப் ெரர்த்து அவளுக்கு ஆச்சரியமரக இருந்தது. கதகவத் திறந்ததும்
அடுப்ெின் அருகில் அவளுகடய சலகரதரியும் ெிங்கிலியும் ஒன்றரக நின்று பகரண்டிருப்ெகதப்
ெரர்த்தரள். அவர்கள் தீவிரமரன உகரயரடலில் ஈடுெட்டிருப்ெதுலெரல் லதரன்றியது. இதனரல்
சந்லதகம் ஏற்ெடரவிட்டரலும் இருவரும் அவசரமரக முகத்கதத் திருப்ெியதும் ஒருவகரவிட்டு மற்றவர்
வி கியதும் எல் ரவற்கறயும் விளக்கியது. அவர்களுகடய நிக கம தர்மசங்கடமரக இருந்தது.
இவளுகடய நிக இன்னும் லமரசமரக இருந்தது. ஒருவரும் ஒரு வரர்த்கதகூட லெசவில்க .
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ெிங்கிலியும் லேனும் அமர்ந்தனர். மீண்டும் திரும்ெி விட ரம் என்ற எண்ணத்தில் எலிசபெத் இருந்த
பெரழுது உட்கரர்ந்திருந்த ெிங்கிலி திடீபரன்று எழுந்து அவளுகடய சலகரதரியிடம் இரகசியமரக சி
வரர்த்கதகள் கூறிவிட்டு அகறகயவிட்டு பவளிலய ஓடினரன்.
25. It is Mrs. Bennet’s assertive awkwardness.
இது திருமதி பென்னட்டின் வலியுறுத்தும் தர்மசங்கடமரன தன்ணம.
26. The mother is in her by her own reaction.
அவளுணடய சுய எதிர்விணனயரல் தரயரர் அவளுள் இருக்கிறரள்.
27. He is immature, unformed, acts under orders.
அவன் முதிர்ச்சி பெறரதவனரக சரியரக உருவரகரதவனரக கட்டணளகளின்ெடி பசயல்ெடுகிறரன்.
Jane could have no reserves from Elizabeth where confidence would give pleasure; and instantly embracing her,
acknowledged with the liveliest emotion that she was the happiest creature in the world.
ஒரு சந்லதரஷமரன விஷயம் எனில் அகத லேன், எலிசபெத்திடமிருந்து மகறக்க மரட்டரள். அவகள
உடனடியரக கட்டித் தழுவிக் பகரண்டு உ கில லய சந்லதரஷமரனவள் அவள்தரன் என்று மிக்க
மகிழ்ச்சியரகக் கூறினரள்.
28. She waited for long. Now it is overwhelming.
அவள் பவகு நரட்களரகக் கரத்துக் பகரண்டிருக்கிறரள். இப்பெரழுது அளவுக்கு அதிகமரன
மகிழ்ச்சியிணனப் பெறுகிறரள்.
"Tis too much!" She added -- "by far too much. I do not deserve it. Oh! Why is not everybody as happy!"
Elizabeth's congratulations were given with a sincerity, a warmth, a delight, which words could but poorly
express. Every sentence of kindness was a fresh source of happiness to Jane. But she would not allow herself to
stay with her sister, or say half that remained to be said, for the present.
“இது மிகவும் அதிகம். இதற்கு நரன் தகுதியற்றவள். ஏன் மற்றவர்கள் யரரும் என்ணனப்ஜெரல்
இவ்வளவு மகிழ்ச்சியரக இல்க ?” என்றரள்.
வரர்த்கதகளரல் விவரிக்க முடியரத அளவிற்கு எலிசபெத் உள்ளன்புடனும் சந்லதரஷத்துடனும் மனதரர
தன் ெரரரட்டுக்ககளத் பதரிவித்தரள். அன்ெரன ஒவ்பவரரு வரர்த்கதயும் லேனுக்குப்
புத்துணர்ச்சிகயயும் மகிழ்ச்சிகயயும் அளித்தது. ஆனரல் அந்தச் சமயத்தில் பசரல் லவண்டியகதச்
பசரல்வதற்லகர தனது சலகரதரியுடன் தங்குவதற்லகர அவள் தன்கன அனுமதிக்கவில்க .
29. To Jane the mother is the Reality.
ஜேனுக்குத் தரயரர்தரன் நிதர்சனம்.
"I must go instantly to my mother," she cried; "I would not on any account trifle with her affectionate solicitude;
or allow her to hear it from any one but myself. He is gone to my father already. Oh! Lizzy, to know that what I
have to relate will give such pleasure to all my dear family! How shall I bear so much happiness!"
“நரன் உடனடியரக என் தரயரரிடம் பசல் லவண்டும். அவளுகடய ெிரியமரன அக்ககறகய நரன்
அசட்கட பசய்யக் கூடரது. என்கனத்தவிர லவறு யரரிடமிருந்தும் இவ்விஷயத்கதப்ெற்றித் பதரிந்து
பகரள்ள அனுமதிக்க முடியரது. அவன் ஏற்கனலவ என் தந்கதயிடம் பசன்று விட்டரன். ஓ! லிசி, நரன்
பசரல் ப் லெரகும் விஷயம் என்னுகடய ெிரியமரன குடும்ெத்தினர் அகனவருக்கும் எவ்வளவு
மகிழ்ச்சிகயக் பகரடுக்கும்! என்னரல் இவ்வளவு சந்லதரஷத்கத எப்ெடித் தரங்கிக்பகரள்ள முடியும்!”
30. Events when they happen happen fast.
நிகழ்வுகள் நடக்கும்ஜெரது விணைவரக நடக்கின்றன.
She then hastened away to her mother, who had purposely broken up the card-party, and was sitting upstairs
with Kitty.
Elizabeth, who was left by herself, now smiled at the rapidity and ease with which an affair was finally settled,
that had given them so many previous months of suspense and vexation.
அவள் தனது தரயிடம் விகரந்தரள். தரயும் லவண்டுபமன்லற சீட்டரட்டத்கத நிறுத்திவிட்டு கிட்டியுடன்
மரடியில் அமர்ந்திருந்தரள்.
தனியரக விடப்ெட்ட எலிசபெத்திற்கு, ெ மரதங்களரக பவறுப்கெயும் நிச்சயமற்ற நிக கயயும்
அளித்து வந்த விஷயம் இவ்வளவு விகரவில் இவ்வளவு சு ெமரகத் தீர்ந்தகதக் கண்டு புன்னணக
எழுந்தது.
31. It certainly is reasonable to her.
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இது அவளுக்கு நிச்சயமரக நியரயமரகப்ெட்டது.
"And this," said she, "is the end of all his friend's anxious circumspection! Of all his sister's falsehood and
contrivance! -- the happiest, wisest, most reasonable end!"
“அவனுகடய நண்ென் மிகுந்த கவக யுடனும் ேரக்கிரகதயரகவும் இருந்தது ஒரு முடிவுக்கு வந்தது.
அவனுகடய சலகரதரியின் தந்திரமும் கெடமும் முடிவுக்கு வந்தன. மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமரன
புத்திசரலித்தனமரன நியரயமரன முடிவரகும்” என்றரள் அவள்.
32. “And this” said she, “is the end of all his friend’s anxious circumspection! Of all his sister’s falsehood and
contrivance! The happiest wisest, most ……” The proposal pleases Elizabeth. She is untouched by the ugly
quirks of her mother. Nor is she vexed by the fact that Bingley is a spineless character. All that she wants is
Jane’s happiness. She does not see she is as mercenary as Charlotte only the method is different. All is well that
ends well. (People who are self-righteous in a life context will be as guilty or false as those who are directly
false. It is the character of life.) Life is a field not of truth, but of falsehood. So, one cannot insist on one’s
truth without being guilty of protesting too much.
“அவனுகடய நண்ெனின் கவக யும், அனுமதி தைரமல் இருந்ததும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன. அவனுகடய
சலகரதரியின் தந்திரமும் கெடமும் முடிவுக்கு வந்தன. மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமரன புத்திசரலித்தனமரன
நியரயமரன முடிவரகும்,” என்றரள் அவள். திருமை ஜவண்டுஜகரள் எலிசபெத்திற்குப் ெிடித்திருந்தது.
தரயரரின் அருவருக்கத்தக்க ஹரஸ்யங்கள் அவணளப் ெரதிக்கவில்ணல. முதுபகலும்ெில்லரத
ெிங்கிலிணய நிணனத்தும் அவள் கவணலப்ெடவில்ணல. அவள் ஜவண்டுவது ஜேனுணடய சந்ஜதரஷம்
மட்டுஜம. சரர்பலட்ணடப்ஜெரல் தரனும் ஆதரய மனப்ெரன்ணமயுணடயவள் என்ெணத அவள்
ெரர்ப்ெதில்ணல, பசயல்முணற மட்டுஜம வித்தியரசமரனது. எல்லரம் நல்லெடியரகஜவ முடிகிறது.
(வரழ்க்ணகயில் ஜநர்ணமயுடன் இருப்ெவர்கள் ஜநைடியரக பெரய்யரக இருப்ெவர்கணளப் ஜெரல்
குற்றவரளிகளரகஜவர அல்லது பெரய்யரகஜவர இருப்ெர். இது வரழ்வின் தன்ணம.) வரழ்க்ணக
உண்ணமயின் ஒரு களம் அல்ல, பெரய்ணமயின் களம் ஆகும். ஆகஜவ பெரய்ணமணய மணறப்ெதற்கரகஜவ
ஒருவர் மிகவும் வலுவரக தனது உண்ணமணய வலியுறுத்துவரர்.
In a few minutes she was joined by Bingley, whose conference with her father had been short and to the
purpose.
"Where is your sister?" Said he hastily, as he opened the door.
சிறிது லநரத்தில், அவளுகடய தந்கதயுடன் சுருக்கமரகவும், விஷயத்கதப்ெற்றி மட்டும் க ந்து
லெசியகத முடித்துக் பகரண்டு ெிங்கிலியும் அவளுடன் வந்து க ந்து பகரண்டரன்.
கதகவத் திறந்து பகரண்டு வந்த அவன் அவசரமரக, “உன் சலகரதரி எங்லக?” என்று லகட்டரன்.
33. The paragraphs on this page beginning with “He then shut the door….’ And ending with ‘…how really happy he
was” fully express in terms of emotional reality what the family really is. The truth of this was won by passing
through the ordeals of the break brought about by the departure of Bingley’s family.
இந்தப் ெக்கத்தில் "அவன் ெின்னர் கதணவ மூடினரன்" என்று ஆைம்ெிப்ெதிலிருந்து "அவன் உண்ணமயில்
எவ்வளவு சந்ஜதரஷமரக இருந்தரன்" என்று முடியும் ெத்தி குடும்ெம் உண்ணமயில் எவ்வரறு இருக்கிறது
என்ெணத உைர்ச்சிபூர்வமரன நிதர்சனத்தின் அடிப்ெணடயில் முழுணமயரக பவளிப்ெடுத்துகிறது.
ெிங்கிலியின் குடும்ெம் ஊணைவிட்டு முன்னர் பசன்றதன் மூலம் ஏற்ெட்ட இணடபவளியின்
ஜசரதணனகணளக் கடந்து இதன் உண்ணம பவற்றி பெற்றது.
34. To study the developments of friendship, of opportunity, break by intrusion, reconciliation by its
withdrawal, though this is the subplot, will introduce us to the spirit of the story.
நட்பு, வரய்ப்பு, ஊடுருவலரல் எற்ெடும் முறிவு, அது ெின்வரங்குவதன் மூலம் சமைசம் ஆகியவற்றின்
வளர்ச்சிகணள ஆய்வு பசய்ய இது உெ கருவரக இருப்ெினும் இது கணதயின் பமய்க்கருத்ணத நமக்கு
அறிமுகப்ெடுத்தும்.
35. Still, the rules of accomplishment fully emerge here.
இருப்ெினும் சரதணனக்குரிய விதிகள் இங்கு முழுணமயரக பவளிப்ெடுகின்றன.
"With my mother upstairs. She will be down in a moment, I dare say."
He then shut the door, and coming up to her, claimed the good wishes and affection of a sister. Elizabeth
honestly and heartily expressed her delight in the prospect of their relationship. They shook hands with great
cordiality; and then, till her sister came down, she had to listen to all he had to say of his own happiness, and of
Jane's perfections; and in spite of his being a lover, Elizabeth really believed all his expectations of felicity to be
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rationally founded, because they had for basis the excellent understanding and superexcellent disposition of
Jane, and a general similarity of feeling and taste between her and himself.
It was an evening of no common delight to them all. The satisfaction of Miss Bennet's mind gave a glow of such
sweet animation to her face, as made her look handsomer than ever. Kitty simpered and smiled, and hoped her
turn was coming soon. Mrs. Bennet could not give her consent or speak her approbation in terms warm enough
to satisfy her feelings, though she talked to Bingley of nothing else for half an hour; and when Mr. Bennet
joined them at supper, his voice and manner plainly shewed how really happy he was
“என்னுகடய தரயரருடன் மரடியில் இருக்கிறரள். ஒரு வினரடிக்குள் இங்கு வந்து விடுவரள் என்று
நம்புகிலறன்.”
அவன் கதகவ மூடிவிட்டு அவள் அருலக வந்து ஒரு சலகரதரியின் நல்வரழ்த்துக்ககளயும் ெிரியத்கதயும்
ஜகரரினரன். எலிசபெத் அவர்களுணடய உறவு கண்டிப்ெரக நன்றரக இருக்கும் என்று
மனப்பூர்வமரகவும் உண்கமயரகவும் பதரிவித்தரள். ஒரு ெரிவுடன் அவர்கள் இருவரும் கக குலுக்கிக்
பகரண்டனர். அவளுகடய சலகரதரி கீலழ இறங்கி வரும்வகர அவன் தன்னுகடய
சந்லதரஷத்கதப்ெற்றியும் லேனின் லமன்கமககளப்ெற்றியும் கூறியவற்கற அவள் லகட்க
லவண்டியதரயிற்று. அவன் லேனுகடய கரத னரக இருந்தரலும் அவன் கூறியகவ அகனத்தும்
விலவகத்தின் அடிப்ெகடயிலும் உன்னதமரன புரிந்து பகரள்ளும் தன்கமயின் அடிப்ெகடயிலும்
லமலும் லேனின் லமலுள்ள உயர்வரன விருப்ெத்தின் அடிப்ெகடயிலும் அவர்களுக்கு இகடலய இருந்த
ஒற்றுகமயரன உணர்வுகளின் அடிப்ெகடயிலும் இருந்ததரல் எலிசபெத்திற்கு சந்லதரஷங்ககளப்
ெற்றிய அவனுகடய எதிர்ெரர்ப்புககள உண்கமயரகலவ நம்ெ முடிந்தது.
அன்று மரக ப் பெரழுது அகனவருக்கும் மகிழ்ச்சியரக அகமந்தது. மனத்திருப்தி மிஸ் பென்னட்டின்
முகத்தில் ெளெளப்கெக் கூட்டியது. எப்பெரழுதும் இல் ரத அழகுடன் அவள் கரணப்ெட்டரள். கிட்டி
ஒரு அசட்டு சிரிப்புடன் அவளுகடய முகற விகரவில் வரும் என நம்ெினரள். திருமதி பென்னட்டிற்கு
தன்னுகடய ஒப்புதக யும் சந்லதரஷத்கதயும் பதரிவிக்க ெிங்கிலியுடன் லெசிய அகர மணி லநரமும்
லெரதவில்க . இவ்வளவிற்கும் அவள் லவபறந்த விஷயத்கதப்ெற்றியும் லெசவில்க . திரு பென்னட்
இரவு உணவு உண்ெதற்கு வந்தபெரழுது அவருகடய குரலும் நடத்கதயும் அவர் எவ்வளவு
சந்லதரஷமரக இருக்கிறரர் என்ெகதக் கரண்ெித்தது.
36. Not a word passed his lips until Bingley left.
ெிங்கிலி கிளம்ெிச் பசல்லும்வணை அவர் ஒரு வரர்த்ணதகூட ஜெசவில்ணல.
37. It is a great cultured restraint. There is nothing amiss to congratulate Jane in the presence of the betrothed
husband.
இது மிகவும் சிறந்த கலரச்சரை கட்டுப்ெரடு ஆகும். திருமைம் நிச்சயம் ஆகியிருக்கும் கைவரின் முன்
ஜேணன வரழ்த்துவதில் தவஜறதும் இல்ணல.
38. But he waited for the more fully enjoyed freedom of his absence.
ஆனரல் அவன் இல்லரது இருக்கும்பெரழுது கிணடக்கும் சுதந்திைத்திற்கரக அவர் கரத்திருந்தரர்.
Not a word, however, passed his lips in allusion to it, till their visitor took his leave for the night; but as soon as
he was gone, he turned to his daughter and said -"Jane, I congratulate you. You will be a very happy woman."
Jane went to him instantly, kissed him, and thanked him for his goodness.
"You are a good girl," he replied, "and I have great pleasure in thinking you will be so happily settled. I have not
a doubt of your doing very well together. Your tempers are by no means unlike. You are each of you so
complying, that nothing will ever be resolved on; so easy, that every servant will cheat you; and so generous,
that you will always exceed your income."
ெிங்கிலி புறப்ெட்டுச் பசல்லும்வகர அவர் அகதப்ெற்றி ஒரு வரர்த்கதயும் லெசவில்க . ஆனரல் அன்று
இரவு அவன் புறப்ெட்டுச் பசன்றவுடலனலய அவர் தனது மககள லநரக்கி,
“லேன், உனக்கு என்னுகடய ெரரரட்டுக்கள். நீ மிகவும் மகிழ்ச்சியரன பெண்ணரக இருப்ெரய் என்றரர்.
லேன் உடலனலய அவரிடம் பசன்று அவகர முத்தமிட்டு அவருகடய நல்ப ண்ணத்திற்கு நன்றி
பதரிவித்தரள்.
“நீ ஒரு நல் பெண், நீ மிகவும் மகிழ்ச்சியரக இருப்ெரய் என்று நிகனக்கலவ எனக்கு மிகவும்
சந்லதரஷமரக உள்ளது. நீங்கள் இருவரும் நன்றரக இருப்பீர்கள் என்ெதில் எனக்கு சிறிது கூட சந்லதகம்
இல்க . உங்கள் இருவருகடய சுெரவமும் ஒத்துப் லெரகிறது. நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக்
பகரடுத்துப் லெரவீர்கள் என்ெதரல் எந்தபவரரு முடிவுக்கும் சு ெத்தில் வர மரட்டீர்கள். மிகவும்
எளிகமயரக நீங்கள் இருப்ெதரல் எல் ர லவக க்கரரர்களும் உங்ககள ஏமரற்றுவரர்கள். நீங்கள்
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மிகவும் தரரரள மனப்ெரன்கமயுடன் இருப்பீர்கள். ஆகலவ உங்கள் வரவுக்குலமல் பச வு பசய்வீர்கள்”
என்றரர்.
39. Said pleasantly with full true knowledge of the boy and girl with the background of his wife’s extravagance.
தன்னுணடய மணனவியின் ஆடம்ெைத்ணத அறிந்திருந்த அவர், ஜேன் மற்றும் ெிங்கிலிணயப் ெற்றிய முழு
உண்ணமயரன அறிஜவரடு அவர்கணள மகிழ்ச்சியுடன் வரழ்த்தினரர்.
40. Mr. Bennet’s perception about Jane and Bingley is true. He feels no issue will be resolved and their income will
be exceeded. It is said in a humorous vein. Even then, it is indelicate. He should have chosen another positive
expression. The British culture is not so mature.
ஜேன் மற்றும் ெிங்கிலிணய ெற்றி திரு பென்னட் சரியரகப் புரிந்துபகரண்டிருந்தரர். எந்தபவரரு
ெிைச்சிணனயும் தீர்க்கப்ெடமரட்டரது, வருமரனத்ணத மீறி பசலவு பசய்வரர்கள் என்று அவர்
நிணனக்கிறரர். நணகச்சுணவ உைர்வுடன் அது கூறப்ெட்டரலும் அது நரசூக்கரக இல்ணல. ஜவறு நல்ல
விதமரகக் கூறியிருக்கலரம். ஆங்கிலக் கலரச்சரைம் அவ்வளவரக முதிர்ச்சி அணடயவில்ணல.
"I hope not so. Imprudence or thoughtlessness in money matters would be unpardonable in me."
“அவ்வரறு இருக்கக் கூடரது என்று எதிர்ெரர்க்கிஜறன். ெண விஷயத்தில் விலவகமில் ரமல் நடப்ெகத
நரன் ஒரு பெரழுதும் மன்னிக்க மரட்லடன்.”
41. She says this of £ 10,000 also. It is her further ambition.
டரர்சியிடம் இருக்கும் 10000 ெவுணனப்ெற்றியும் அவள் அவ்வரறு கூறுகிறரள். இது அவளுணடய
அடுத்த ஆணசயரகும்.

42.
43.
44.

45.

"Exceed their income! My dear Mr. Bennet," cried his wife, "what are you talking of? Why, he has four or five
thousand a year, and very likely more." Then addressing her daughter, "Oh! My dear, dear Jane, I am so happy, I
am sure I sha'nt get a wink of sleep all night. I knew how it would be. I always said it must be so at last. I was
sure you could not be so beautiful for nothing! I remember, as soon as ever I saw him, when he first came into
Hertfordshire last year, I thought how likely it was that you should come together. Oh! He is the handsomest
young man that ever was seen!"
“வரகவ மீறுவரளர! எனதருகம பென்னட். நீங்கள் என்ன லெசுகிறீர்கள். அவனுக்கு ஆண்படரன்றுக்கு
நரன்கு அல் து ஐந்தரயிரம், அல் து அதற்கு லமலும் கிகடக்கிறது" என்ற திருமதி பென்னட், ெிறகு
அவளுகடய மககளப் ெரர்த்து "ஓ! எனதருகம லேன், நரன் மிகவும் மகிழ்ச்சியரக உள்லளன்! இன்று
இரவு முழுவதும் எனக்கு சிறிதளவுகூட தூக்கம் வரரது என்ெது நிச்சயம். வரழ்க்கக எப்ெடி இருக்கும்
என்று எனக்குத் பதரியும். ககடசியரக இப்ெடித்தரன் இருக்கும் என்று எப்பெரழுதும் பசரல்லி
வருகிலறன். ஒன்றுமில் ரததற்கு நீ இவ்வளவு அழகரக இருக்க முடியரது! பசன்ற ஆண்டு
ஹர்ட்லெரர்ட்ஷயருக்கு அவன் முதன்முத ரக வந்து பெரழுது நீங்கள் இருவரும் கண்டிப்ெரக ஒன்று
லசருவீர்கள் என்று நிகனத்தது ஞரெகத்திற்கு வருகிறது. ஓ! நரன் ெரர்த்ததில லய அவன் மிகவும்
அழகரன இகளஞன்” என்றரள்.
Great joy as deep sorrow robs one of sleep.
ஆழ்ந்த துக்கத்ணதப்ஜெரல பெரிய சந்ஜதரஷமும் ஒருவைது உறக்கத்ணதப் ெரதிக்கிறது.
She wants all her thoughts to become true.
தன்னுணடய எண்ைங்கள் அணனத்தும் உண்ணமயரக ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறரள்.
Her own beauty is celebrated in the daughter.
மகளிடம் தன்னுணடய அழணகக் பகரண்டரடுகிறரள்.
Wickham, Lydia, were all forgotten. Jane was beyond competition her favourite child. At that moment she cared
for no other. Her younger sisters soon began to make interest with her for objects of happiness which she might
in future be able to dispense.
விக்கரமும் லிடியரவும் மறக்கப்ெட்டனர். அவளது தரயரருக்கு மிகவும் ெிடித்தமரன குழந்கதயரக
லேனுக்குப் லெரட்டியரக இப்பெரழுது யரரும் இல்க . அந்தச் சமயத்தில் அவள் மற்ற எவணைப்ெற்றியும்
கவக ப்ெடவில்க . விகரவில் இகளய சலகரதரிகள் தங்களுகடய சலகரதரியரல் தங்களுகடய
எதிர்கர மகிழ்ச்சிக்கு என்ன பகரடுக்க முடியும் என்று லகட்க ஆரம்ெித்தனர்.
Elizabeth engaging Bingley and Jane in the absence of the other really serves as an emotional bridge.
ஒருவர் இல்லரதஜெரது மற்றவருக்கு ஆதைவரக எலிசபெத் நடந்துபகரண்டது, ெிங்கிலிக்கும் ஜேனுக்கும்
இணடஜய ஒரு ெரலமரக அணமந்தது.
Mary petitioned for the use of the library at Netherfield; and Kitty begged very hard for a few balls there every
winter.
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லமரி பநதர்பீல்டில் உள்ள நூ கத்கத உெலயரகப்ெடுத்திக் பகரள்ள விரும்ெினரள். ஒவ்பவரரு
குளிர்கர த்திலும் நடனத்திற்கரக கிட்டி மிகவும் மன்றரடினரள்
46. Bingley refraining from exposing Darcy is one acme of human touches.
The wisdom of Elizabeth’s refraining from giving that news is now seen.
ெிங்கிலி டரர்சிணயக் கரட்டிக்பகரடுக்கரமல் இருப்ெது மனித குைத்தின் ஒரு உச்சம் ஆகும்.
அச்பசய்திணய எலிசபெத் பவளிப்ெடுத்தரமல் இருப்ெதன் மதிநுட்ெம் இப்பெரழுது பதரிகிறது.
Bingley, from this time, was of course a daily visitor at Longbourn -- coming frequently before breakfast, and
always remaining till after supper -- unless when some barbarous neighbour, who could not be enough detested,
had given him an invitation to dinner, which he thought himself obliged to accept.
நரசூக்கின்றி இருக்கும் அருகில் வசிப்ெவர்கணள பவறுக்க முடியரமல், அவர்கள் விருந்திற்கு விடுக்கும்
அகழப்கெத் தவிர்க்க முடியரமல் ஏற்றுக்பகரள்ள லவண்டிய சூழ்நிக இல் ரத மற்ற சமயங்களில்
ெிங்கிலி தினமும் ரங்ெர்னிற்கு வந்தரன், கரக சிற்றுண்டி லநரத்திலிருந்து இரவு உணவு ஜநைம் வகர
அங்கிருந்தரன்.
47. Go about collecting in the story all such great touches of Life.
வரழ்க்ணகயின் இத்தணகய சிறப்ெரன தன்ணமகணளக் கணதயில் கண்டு ெிடிக்க முயலலரம்.
Elizabeth had now but little time for conversation with her sister; for while he was present, Jane had no attention
to bestow on any one else; but she found herself considerably useful to both of them, in those hours of
separation that must sometimes occur. In the absence of Jane, he always attached himself to Elizabeth for the
pleasure of talking of her; and when Bingley was gone, Jane constantly sought the same means of relief.
அவன் அங்கு இருந்த சமயங்களில் எல் ரம் எலிசபெத்திற்கு அவளுகடய சலகரதரியுடன் உகரயரட
மிகவும் குகறந்த லநரலம கிகடத்தது. ெிங்கிலி இருந்தபெரழுது லேனுக்கு மற்றவர்ககளக் கவனிக்க
லநரலம இல்க . சி சந்தர்ப்ெங்களில் அவர்கள் இருவரும் ஜசர்ந்து இருக்க முடியரதஜெரது, எலிசபெத்
அவர்கள் இருவருக்கும் மிக ஆறுத ரக இருந்தரள். லேன் இல் ரத சமயங்களில் எல் ரம் அவன்
எலிசபெத்துடன் லெசுவதினரல் கிகடக்கும் சந்லதரஷத்திற்கரக அவளுடன் லசர்ந்து இருந்தரன்;
அலதலெரல் ெிங்கிலி இல் ரத லநரங்களில் லேனும் எலிசபெத்துடன் லெசி மகிழ்ந்தரள்.
48. In the above instance it lies in refraining. The small significant acts all lie in this area, where you give one piece
of information that makes a great thing possible is to be noted. Mrs. Gardiner’s warning of Wickham to
Elizabeth will qualify for a secondary example. Find out such instances in your own life.
ஜமற்கூறிய முக்கியமரன விஷயங்கள் கூறரமல் தவிர்க்கப்ெட்டன. சிறிய முக்கியமரன பசயல்கள்
அணனத்தும் இந்தப் ெகுதியில் உள்ளன. அங்கு நரம் ஒரு தகவணல அளிப்ெதன் மூலம் ஒரு பெரிய
விஷயம் சரத்தியமரகிறது. விக்கரணமப் ெற்றி திருமதி கரர்டினர் எச்சரிப்ெது இைண்டரம் நிணல
உதரைைத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறது. நமது வரழ்க்ணகயிலும் நரம் இத்தணகய நிகழ்வுகணளக்
கண்டுெிடிக்க ஜவண்டும்.
"He has made me so happy," said she one evening, "by telling me, that he was totally ignorant of my being in
town last spring! I had not believed it possible."
ஒருநரள் மரக அவள், “லெரன வசந்த கர த்தில் நரன் ண்டனில் இருந்தலத அவனுக்குத் பதரியரது
என்று கூறினரன். எனக்கு இகதக் லகட்டு மிகவும் சந்லதரஷமரகிவிட்டது. இவ்வரறரக இருக்க முடியும்
என்று நரன் நிகனக்கலவயில்க .”
49. Elizabeth telling Darcy about the elopement will be one such if there is not that heat of the moment. Maybe
Darcy’s confidence in her about Georgiana serves the purpose.
அத்தருைத்தின் கடுணம கரைைமரக எலிசபெத் டரர்சியிடம் ஓடிப்ஜெரகும் நிகழ்ணவப் ெற்றிக்
கூறுகிறரள். அவள் மீதிருந்த நம்ெிக்ணகயினரல் ேரர்ேியரனரணவப் ெற்றி அவன் கூறியதன் கரைைமரக
அவளும் அவனிடம் ஜசதியிணனத் பதரிவிக்கிறரள்.
"I suspected as much," replied Elizabeth. "But how did he account for it?"
"It must have been his sister's doing. They were certainly no friends to his acquaintance with me, which I cannot
wonder at, since he might have chosen so much more advantageously in many respects. But when they see, as I
trust they will, that their brother is happy with me, they will learn to be contented, and we shall be on good
terms again; though we can never be what we once were to each other."
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"That is the most unforgiving speech," said Elizabeth, "that I ever heard you utter. Good girl! It would vex me,
indeed, to see you again the dupe of Miss Bingley's pretended regard."
“நரனும் அலதலெரல்தரன் சந்லதகப்ெட்லடன்” என்ற எலிசபெத், “ஆனரல் அவன் அதற்கு என்ன கரரணம்
கூறுகிறரன்” என்று லகட்டரள்.
“அது அவனுகடய சலகரதரியுகடய லவக யரகத்தரன் இருக்கும். என்னுடன் ெழகுவது அவர்களுக்குப்
ெிடிக்கவில்க . ஆனரல் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமில்க . அவன் இன்னமுலம ெ விதத்தில் தனக்குச்
சரதகமரக இருக்கும் இடத்கதத் லதர்வு பசய்திருக்க ரம். ஆனரல் அவர்களுகடய சலகரதரன்
என்னுடன் சந்லதரஷமரக இருப்ெகதப் ெரர்க்கும்பெரழுது அவர்கள் திருப்தியகடவரர்கள் என்று நரன்
நம்புகிலறன். ெிறகு நரங்கள் மீண்டும் நல்லுறகவ ஏற்ெடுத்திக் பகரண்டு விடுலவரம், ஆனரலும் முன்பு
இருந்ததுலெரல் இனி ஒருக்கரலும் இருக்க முடியரது.”
“மிஸ் ெிங்கிலி நல்ல பெண்மைி என இனி கூறுவணதக் ஜகட்டரல் என்னரல் உன்ணன மன்னிக்கஜவ
முடியரது, மிஸ் ெிங்கிலியின் லெரலியரன மரியரகதகய நம்ெி நீ மீண்டும் ஏமரறுவகதப் ெரர்த்தரல்
எனக்கு எரிச்சல்தரன் வரும்,” என்றரள் எலிசபெத்.
50. Weak men in life are to be spared such deficiencies if accomplishment is the aim. For transformation it is not.
சரதணன இலக்கரக இருப்ெின் இத்தணகய குணறெரடுகணளப் ெலவீனமரன மனிதர்கள் தவிர்க்க
ஜவண்டும். திருவுருமரற்றத்திற்கு அல்ல.
51. Elizabeth was pleased that Bingley had not betrayed Darcy.
ெிங்கிலி டரர்சிக்கு துஜைரகம் பசய்யவில்ணல என்ெதில் எலிசபெத் திருப்தியுற்றரள்.
52. Here lies her maturity.
அவளுணடய முதிர்ச்சி இங்கு கரைப்ெடுகிறது.
"Would you believe it, Lizzy, that when he went to town last November, he really loved me, and nothing but a
persuasion of my being indifferent would have prevented his coming down again?"
“லிசி, நீ நம்புவரயர, கடந்த நவம்ெரில் அவன் ண்டனுக்குச் பசன்றிருந்தபெரழுது அவன் உண்கமயரக
என்கனக் கரதலித்திருக்கிறரன். நரன் சற்று அ ட்சியமரக இருப்ெதரக நிகனத்ததரல்தரன் அவன்
வரவில்க .”
"He made a little mistake, to be sure; but it is to the credit of his modesty."
“அவன் நிச்சயமரக ஒரு சிறிய தவறு பசய்திருக்கிறரன். ஆனரல் அது அவனுகடய கண்ணியத்திற்கு ஒரு
எடுத்துக்கரட்டு.”
53. Jane’s goodwill issues out after her luck.
ஜேன் தன்னுணடய அதிர்ஷ்டத்திற்குப் ெிறகு நல்பலண்ைத்ணத பவளிப்ெடுத்துகிறரள்.
This naturally introduced a panegyric from Jane on his diffidence, and the little value he put on his own good
qualities.
Elizabeth was pleased to find that he had not betrayed the interference of his friend; for, though Jane had the
most generous and forgiving heart in the world, she knew it was a circumstance which must prejudice her
against him.
அவனுகடய கண்ணியத்கதயும், அவனிடமிருக்கும் நல் குணங்ககளயும் அவன் பெரிதரகப்
ெரரரட்டரதகதயும் லேன் புகழ்ந்து லெசினரள்.
அவனுகடய நண்ெனின் குறுக்கீட்கட அவன் பவளியில் யரரிடமும் பசரல் ரமல் இருந்தது
எலிசபெத்திற்கு மகிழ்ச்சியரக இருந்தது. தரரரள மனமும், மன்னிக்கும் தன்கமயும் லேனிடம்
இருந்தரலும்கூட சூழ்நிக கரரணமரக அவன்லமல் அவளுக்குத் தப்பெண்ணம் எழுந்திருக்கும்
54. Happiness depends on temperament, not on luck.
சந்ஜதரஷம் மனவுைர்வுகளின் அடிப்ெணடயில் எழுகிறது, அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் அல்ல.
55. Bingley sparing Darcy of his ruse respects human nature. Darcy did not have that delicacy in his letter to
Elizabeth. Maybe in Bingley it comes out of his weakness. Still it is culturally welcome.
மனித சுெரவம் மதிக்கப்ெடுவதரல் டரர்சியின் சூழ்ச்சியிணன ெிங்கிலி மன்னிக்கிறரன். எலிசபெத்துக்கு
எழுதும் கடிதத்தில் டரர்சி அந்த நரசூக்ணக பவளிப்ெடுத்துவதில்ணல. ெிங்கிலி ெலவீனமரக இருப்ெதரல்
இவ்வரறு நடந்துபகரள்கிறரன் ஜெரலும். இருப்ெினும் இது கலரச்சரைரீதியரக வைஜவற்கப்ெடும்
ஒன்றரகும்.
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"I am certainly the most fortunate creature that ever existed!" Cried Jane. "Oh! Lizzy, why am I thus singled
from my family, and blessed above them all! If I could but see you as happy! If there were but such another man
for you!"
“மிகவும் அதிர்ஷ்டசரலி நரன். ஓ! லிசி, நரன் ஏன் நம் குடும்ெத்திலிருந்து தனியரகத் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு
எல்ல ரகரயும்விட சிறப்ெரக ஆசிர்வதிக்கப்ெட்டிருக்கிலறன்! உன்கனயும் இதுலெரல் சந்லதரஷமரகப்
ெரர்க்க முடிந்தரல்! உனக்கும் லவறு யரரரவது இதுலெரல் இருந்தரல்!” என்றரள் லேன்
உணர்ச்சிவசப்ெட்டவளரக.
56. She talks of a Collins coming to her. Lady Catherine comes.
ஒரு கரலின்ஸ் தன்னிடம் வருவணதப்ெற்றி எலிசபெத் ஜெசுகிறரள். ஜலடி கரதரின் வருகிறரள்.
57. Good news spreads fast in a community of good will.
நல்பலண்ைம் இருக்கும் சமூகத்தில் நற்பசய்தி விணைவரகப் ெைவுகிறது.
58. In a spiteful or jealous community, it won’t spread.
பவறுப்பும்,பெரறரணமயும் உள்ள சமூகத்தில் இது ெைவரது.
"If you were to give me forty such men, I never could be so happy as you. Till I have your disposition, your
goodness, I never can have your happiness. No, no, let me shift for myself; and perhaps, if I have very good
luck, I may meet with another Mr. Collins in time."
“அதுலெரல் எனக்கு நரற்ெது லெகர நீ அளித்தரலும் உன்கனப்லெரல் என்னரல் மகிழ்ச்சியரக இருக்க
முடியரது. உன்னுகடய சுெரவம், நல் குணம் இகவ எனக்கு வரும்வகர உன்னளவு மகிழ்ச்சிகய
என்னரல் பெற முடியரது. என் வரழ்க்கககய நரலன ெரர்த்துக் பகரள்கிலறன். ஒருலவகள எனக்கு நல்
அதிர்ஷ்டம் இருந்தரல் என்கறக்கரவது நரன் மற்பறரரு கரலின்கஸச் சந்திக்க ரம்.”
59. Elizabeth is petulant to say she would get a Collins. That brings in Lady Catherine. Maybe she is aware of
Darcy being an aristocratic Collins.
தன்னரல் கரலின்ஸ் ஜெரன்ற ஒருவணனப் பெற முடியும் என்று எலிசபெத் எரிச்சஜலரடு கூறுகிறரள். அது
ஜலடி கரதரிணன விஷயத்திற்குள் பகரண்டு வருகிறது. டரர்சி ஒரு உயர்குடி இயல்புணடய கரலின்ஸ்
என்று அவளுக்குத் பதரிந்திருக்கலரம்.
60. Yesterday’s unluckiest, becomes today’s luckiest in public opinion. Public opinion never makes, it reflects a
situation. If possible it will mar.
ஜநற்று மிகவும் அதிர்ஷ்டம் இல்லரமல் இருந்த ஒருவர் இன்று பெரது மக்களின் அெிப்ெிைரயத்தில்
மிகவும் அதிர்ஷ்டசரலியரக மரறுகிறரர். மக்களின் அெிப்ெிைரயம் சூழணலத் தீர்மரனிப்ெதில்ணல,
சூழணலப் ெிைதிெலிக்கிறது. இயன்றரல் அது சூழலுக்குப் ெரதிப்ணெ உருவரக்கும்.
The situation of affairs in the Longbourn family could not be long a secret. Mrs. Bennet was privileged to
whisper it to Mrs. Philips, and she ventured, without any permission, to do the same by all her neighbours in
Meryton.
The Bennets were speedily pronounced to be the luckiest family in the world, though only a few weeks before,
when Lydia had first run away, they had been generally proved to be marked out for misfortune.
ரங்ெர்ன் குடும்ெத்தில் நடக்கும் விஷயங்கள் அதிக நரட்களுக்கு இரகசியமரக இல்க . திருமதி
பென்னட், திருமதி ெிலிப்ஸிற்கு இரகசியமரகக் கூறினரள். அவள் யரருகடய அனுமதியும் இல் ரமல்
பமரிடனில் உள்ள அகனவருக்கும் பதரிவித்தரள்.
உ கில லய பென்னட் குடும்ெத்தினர் மிகவும் அதிர்ஷ்டமரனவர்கள் என்று கூறப்ெட்டனர். ஆனரல்
ஒரு சி வரரங்களுக்கு முன்புதரன் லிடியர ஓடிப்லெரனபெரழுது அவர்ககள துரதிர்ஷ்டக்கரரர்கள்
என்று கூறியிருந்தனர்.
--------------------
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Chapter 14: A Visit from Lady Catherine de Bourgh
(October 1812) Lady de Bourgh arrives to question Elizabeth about the rumor that she is engaged to Darcy. The
Lady does not approve of such a match, and tries to make Elizabeth promise that she will not marry Darcy.
Elizabeth refuses to make any such promise, enraging Lady de Bourgh.
(October 1812) டரர்சியுடன் திருமைம் நிச்சயம் ஆகியுள்ளது என்ற வதந்திணயக் குறித்து விசரரிக்க ஜலடி
டீ ெர்க் வருகிறரள். அவள் இத்தணகய ஒரு ஜேரடிப் பெரருத்தத்ணத அனுமதிப்ெதில்ணல, ஜமலும்
டரர்சிணய மைம் பசய்துபகரள்ள மரட்ஜடன் என்று எலிசபெத்ணத உறுதி அளிக்கச் பசய்ய முயல்கிறரள்.
அத்தணகய எந்த ஒரு உறுதிணயயும் எலிசபெத் வழங்கரது ஜலடி டீ ெர்ணக சினமுறச் பசய்கிறரள்.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

One morning, about a week after Bingley's engagement with Jane had been formed, as he and the females of the
family were sitting together in the dining-room, their attention was suddenly drawn to the window by the sound
of a carriage; and they perceived a chaise-and-four driving up the lawn. It was too early in the morning for
visitors, and besides, the equipage did not answer to that of any of their neighbours. The horses were post; and
neither the carriage nor the livery of the servant who preceded it were familiar to them. As it was certain,
however, that somebody was coming, Bingley instantly prevailed on Miss Bennet to avoid the confinement of
such an intrusion, and walk away with him into the shrubbery. They both set off, and the conjectures of the
remaining three continued, though with little satisfaction, till the door was thrown open, and their visitor
entered. It was Lady Catherine de Bourgh.
ெிங்கிலிக்கும் லேனிற்கும் திருமணம் நிச்சயமரகி சுமரர் ஒரு வரரத்திற்குப் ெிறகு ஒரு நரள் கரக
அவனும் அக்குடும்ெத்துப் பெண்களும் சரப்ெரட்டு அகறயில் ஒன்றரக அமர்ந்திருந்தபெரழுது ஒரு
வண்டியின் சத்தம் லகட்டு அவர்களது கவனம் ேன்னக லநரக்கித் திடீபரன்று திரும்ெியது. ஒரு சரரட்
வண்டிகய நரன்கு லெர்கள் புல்பவளியில் ஓட்டிக் பகரண்டு வருவகதப் ெரர்த்தனர். விருந்தரளிகள்
வருவதற்கு அது கரக யில் சிறிது சீக்கிரமரக இருந்தது. லமலும் வண்டி அக்கம்ெக்கத்தினருகடயது
இல்க என்றும் பதரிந்தது. வண்டியும் அதற்கு முன்னரல் இருந்த லவக க்கரரனது சீருகடயும்
ெரிச்சயமரக இல்க . யரலரர ஒருவர் வருகிறரர் என்ெது தீர்மரனமரகத் பதரிந்ததரல் இந்தக்
குறுக்கீட்டில் மரட்டிக் பகரள்வகதத் தவிர்ப்ெதற்கரக ெிங்கிலி லேகனத் தன்னுடன் அருகிலுள்ள
புதருக்கு நடந்து பசல்வதற்கு அகழத்தரன். அவர்கள் இருவரும் புறப்ெட்டுச் பசன்ற ெிறகு அங்கிருந்த
மூவரின் அனுமரனங்கள் கதவு திறக்கப்ெட்டு விருந்தினர் உள்லள வரும்வகர பதரடர்ந்தன. ெிறகு அது
ல டி கரதரின் டீ ெர்க் எனத் பதரிய வந்தது.
Bingley, having a non-confrontational personality, avoided the visitors.
ெிங்கிலி எவணையும் எதிர்பகரள்ள முடியரத ஆளுணம உணடயவனரக இருந்ததினரல்
ெரர்ணவயரளர்கணளத் தவிர்த்தரன்.
Lady Catherine rushed to Elizabeth – a most impetuous foolish act.
ஜலடி கரதரின் எலிசபெத்ணதக் கரண்ெதற்கரக விணைவரக வந்தரள் - இது தீவிைமரன முட்டரள்தனமரன
ஒரு பசயலரகும்.
She is not in a position to summon her.
அவணள வைவணழக்க ஜலடி கரதரினரல் முடியவில்ணல.
The right thing is to contact Darcy. She is weak there.
டரர்சிணயத் பதரடர்புபகரள்வஜத சரியரக இருந்திருக்கும். அங்கு அவள் ெலவீனமரக இருந்தரள்.
Exercising authority where there is none indicates the vanishing authority. She does it foolishly, crudely,
tactlessly. It shows her mission is foredoomed.
அதிகரைம் இல்லரத இடத்தில் அதிகரைத்ணதச் பசலுத்த முயல்வது மணறந்துவரும் அதிகரைத்ணதக்
குறிக்கிறது. அவள் அணத முட்டரள்தனமரகவும், கடுணமயரகவும், தந்திைமற்றும் பசய்கிறரள்.
அவளுணடய ெைி ஜதரல்வி அணடயப்ஜெரவணத இது குறிக்கிறது.
Bingley’s proposal raises Longbourn and that brings in Lady Catherine. Bingley escapes. ( Once Elizabeth was
given the patronage of Lady Catherine, she has an access to Elizabeth’s life.)
ெிங்கிலியின் திருமை ஜவண்டுஜகரள் லரங்ெர்ணன உயர்த்துகிறது, ஜலடி கரதரிணன அணழத்து
வருகிறது. ெிங்கிலி அவ்விடத்திலிருந்து அகலுகிறரன்(எலிசபெத்திற்கு ஜலடி கரதரினுணடய ஆதைவு
அளிக்கப்ெட்டவுடன் அவளுக்கு எலிசபெத்தின் வரழ்க்ணகயில் நுணழவதற்கு வரய்ப்பு கிணடக்கிறது.)
Lydia’s episode opens Elizabeth’s eyes to her low status. She then aspires to rise by Pemberley. Lady Catherine
seems to sense that aspiration and tries to put her down.
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லிடியரவின் நடத்ணத எலிசபெத்திற்கு அவளது தரழ்ந்த நிணலயிணன பவளிப்ெடுத்துகிறது. ெிறகு அவள்
பெம்ெர்லியின் நிணலக்கு உயை ஆர்வப்ெடுகிறரள். இந்த ஆர்வத்ணத உைரும் ஜலடி கரதரின் அணதத்
தடுக்க முற்ெடுகிறரள்.
They were of course all intending to be surprised; but their astonishment was beyond their expectation, and on
the part of Mrs. Bennet and Kitty, though she was perfectly unknown to them, even inferior to what Elizabeth
felt.
தங்கள் எல்ல ரருக்கும் ஆச்சரியம் கரத்திருக்கிறது என்று நிகனத்தனர், ஆனரல் எதிர்ெரர்த்தகதவிட
ஆச்சரியம் அதிகமரக இருந்தது. திருமதி பென்னட்டிற்கும் கிட்டிக்கும் வந்தது யரர் என்று பதரியரத
லெரதிலும், அவர்கள் அகடந்த ஆச்சரியத்கதவிட எலிசபெத் அகடந்த ஆச்சரியம் அதிகமரக இருந்தது.
Entered the room with more than an ungracious air.
அதிக ஜதரைணையுடன் அவள் அணறக்குள் நுணழந்தரள்.
It always loses.
இது எப்பெரழுதும் ஜதரல்வியுறும்.
Made no reply to Elizabeth’s salutation.
எலிசபெத்தின் வைக்கத்திற்கு அவள் ெதிலளிக்கவில்ணல.
In that case, she ensures no help will come of Elizabeth.
எலிசபெத்திடமிருந்து எந்த உதவியும் கிணடக்கரது என்று ஜலடி கரதரின் உறுதியரக நம்புகிறரள்.
A slight inclination of the head.
தணலணய ஜலசரக அணசக்கிறரள்.
Compare Elizabeth’s reception of her arguments to the inclination.
அவளுணடய வரதங்களுக்கரன எலிசபெத்தின் ெதிணல அவளது தணலயணசப்புடன் ஒப்ெிட்டுப் ெரர்க்க
ஜவண்டும்.
She entered the room with an air more than usually ungracious, made no other reply to Elizabeth's salutation,
than a slight inclination of the head, and sat down without saying a word. Elizabeth had mentioned her name to
her mother on her ladyship's entrance, though no request of introduction had been made.
எப்பெரழுதும் இருப்ெகதவிட அதிக அதிகரர லதரரகணயுடன் அவள் அகறயில் நுகழந்தரள்.
எலிசபெத்தின் வணக்கத்திற்கு தக கய மட்டும் சிறிது அகசத்தகதத் தவிர லவறு ெதிப ரன்றும்
பசரல் ரமல் உட்கரர்ந்தரள். அறிமுகப்ெடுத்தச் பசரல்லிக் லகட்கரத லெரதிலும் அவள் உள்லள
நுகழயும்பெரழுலத எலிசபெத் தன் தரயிடம் அவள் பெயகரச் பசரன்னரள்.
Introductions without request are no introductions.
ஜகரைப்ெடரமஜலஜய பசய்யப்ெடும் அறிமுகங்கள் அறிமுகங்களல்ல.
She goes away without taking leave of her mother.
தரயரரிடம் விணட பெற்றுக்பகரள்ளரமஜலஜய அவள் புறப்ெட்டுச் பசல்கிறரள்.
Mrs. Bennet, all amazement, though flattered by having a guest of such high importance, received her with the
utmost politeness. After sitting for a moment in silence, she said, very stiffly, to Elizabeth –
அவ்வளவு முக்கியமரன விருந்தரளி வந்ததினரல் பெருகமயுற்ற திருமதி பென்னட் மிகுந்த
மரியரகதயுடன் அவகள வரலவற்றரள். ஒரு நிமிடம் பமௌனமரக அமர்ந்தெின் அவள் எலிசபெத்திடம்
கடுகமயரகப் ஜெசலரனரள்.
Amazement makes her speechless.
ஆச்சரியம் அவணளப் ஜெச முடியரமல் ஆக்குகிறது.
When she wanted to know from Elizabeth, Elizabeth was speechless – Did not tell her the fact.
எலிசபெத்திடமிருந்து பதரிந்துபகரள்ள ஜவண்டும் என்று அவள் ஆணசப்ெடும்பெரழுது எலிசபெத்திற்குப்
ஜெச முடியரமல் ஜெரகிறது- அவளிடம் உண்ணமணயச் பசரல்வதில்ணல.
Stiffness communicates, not the news.
விணறப்ெரக இருப்ெது பதரிவிக்கிறது, பசய்தி பதரிவிப்ெதில்ணல.

"I hope you are well, Miss Bennet. That lady, I suppose, is your mother?"
“நீ உடல் ந மரக இருக்கிறரய் என நரன் நிகனக்கிலறன். அந்தப் பெண்மணி உன்னுகடய தரயரர் என
நிகனக்கிலறன்” என்றரள்.
19. It is an insult, precursor to Elizabeth’s insults.
இது ஒரு அவமதிப்பு, எலிசபெத்தின் அவமதிப்ெிற்கு முன்ஜனரடி.
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Elizabeth replied very concisely that she was.
"And that, I suppose, is one of your sisters?"
எலிசபெத் சுருக்கமரக ஆமரம் என்று ெதி ளித்தரள்.
“அவள், உன்னுகடய சலகரதரிகளில் ஒருத்தி என நிகனக்கிலறன்.”
20. Lady Catherine did not look at her.
ஜலடி கரதரின் அவணளப் ெரர்க்கஜவ இல்ணல.
21. Elizabeth did not countenance her arguments.
எலிசபெத் அவளுணடய வரதங்கணள எதிர்பகரள்ளவில்ணல.
"Yes, madam," said Mrs. Bennet, delighted to speak to a Lady Catherine. "She is my youngest girl but one, my
youngest of all is lately married; and my eldest is somewhere about the grounds, walking with a young man,
who, I believe, will soon become a part of the family."
ல டி கரதரினுடன் உகரயரடுவதில் சந்லதரஷமகடந்த திருமதி பென்னட், “ஆமரம்” என்றரள்.
“என்னுகடய ககடசி மகளுக்குச் சமீெத்தில்தரன் திருமணம் நடந்தது. அவளுக்குப் பெரியவள் இவள்.
எனது மூத்த மகள் ஒரு இகளஞனுடன் புல்பவளியில் எங்லகர நடந்து பகரண்டிருக்கிறரள். அவன்
விகரவில் என் குடும்ெத்தில் ஒருவனரக இகணவரன் என நம்புகிலறன்.”
22. Mrs. Bennet is intrusive.
திருமதி பென்னட் எரிச்சலூட்டுெவளரக இருக்கிறரள்.
23. Appropriate reflection of the Lady’s intrusion.
இது ல டி கரதரின் டீ ெர்க்கின் தணலயீட்டிற்கு மிகச் சரியரன ெிைதிெலிப்பு.
"You have a very small park here," returned Lady Catherine, after a short silence.
சிறிது லநர பமௌனத்திற்குப் ெிறகு, ல டி கரதரின், “இங்கு உங்களுக்கு ஒரு சிறிய பூங்கர உள்ளது”
என்றரள்.
24. Small Park.
சிறிய பூங்கர.
25. Puts them down – went away put down by Elizabeth.
அவர்கணள அடக்கினரள்- எலிசபெத்தரல் அடக்கப்ெட்டு அகன்றரள்.
"It is nothing in comparison of Rosings, my lady, I dare say; but, I assure you, it is much larger than Sir William
Lucas's."
"This must be a most inconvenient sitting room for the evening in summer: the windows are full west."
Mrs. Bennet assured her that they never sat there after dinner, and then added -"May I take the liberty of asking your ladyship whether you left Mr. and Mrs. Collins well."
"Yes, very well. I saw them the night before last."
Elizabeth now expected that she would produce a letter for her from Charlotte, as it seemed the only probable
motive for her calling. But no letter appeared, and she was completely puzzled.
“லரரஸிங்ஸுடன் ஒப்ெிட்டரல் இது ஒன்றுலம இல்க . ஆனரல் நிச்சயமரக சர் வில்லியம் லூகரஸின்
பூங்கரகவவிட மிகப் பெரியது என்றுதரன் நரன் பசரல்லவன்.”
“பவய்யில் கர த்தில் அமருவதற்கு இது மிகவும் அபசௌகரியமரன அகற. ேன்னல்கள் அகனத்தும்
லமற்லக உள்ளன.”
உணவு உண்டெின் நரங்கள் அங்கு உட்கரருவலதயில்க என்று திருமதி பென்னட் அவளிடம்
உறுதியரகக் கூறிய ெிறகு லமலும்,
“திரு மற்றும் திருமதி கரலின்ஸ் இருவரும் ந மரக இருக்கிறரர்களர எனக் லகட்கும் உரிகமகய நரன்
எடுத்துக் பகரள்ள ரமர” எனக் லகட்டரள்.
“ஆம், மிகவும் ந ம். கடந்த இரவிற்கு முந்கதய இரவுதரன் அவர்ககளப் ெரர்த்துவிட்டு வந்லதன்.”
சரர்ப ட்டிடமிருந்து அவளுக்கரக ஒரு கடிதத்கதக் பகரடுப்ெதற்குத்தரன் அவள் வந்திருப்ெரள் என
எலிசபெத் எதிர்ெரர்த்தரள். ஆனரல் கடிதம் எதுவும் இல்க . அவளுக்கு முற்றிலும் புதிரரக இருந்தது.
26. Elizabeth expected a letter.
எலிசபெத் ஒரு கடிதத்ணத எதிர்ெரர்த்தரள்.
27. They are all out of context, as the initiative of the Lady.
ஜலடி கரதரின் டீ ெர்க்கின் தன்முணனப்ணெப்ஜெரல் அணவ யரவும் சூழலுக்கு ஏற்றரர்ஜெரல் இல்ணல.
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Mrs. Bennet, with great civility, begged her ladyship to take some refreshment; but Lady Catherine very
resolutely, and not very politely, declined eating anything; and then rising up, said to Elizabeth -"Miss Bennet, there seemed to be a prettyish kind of a little wilderness on one side of your lawn. I should be
glad to take a turn in it, if you will favour me with your company."
"Go, my dear," cried her mother, "and shew her ladyship about the different walks. I think she will be pleased
with the hermitage."
திருமதி பென்னட் மிகவும் மரியரகதயரக அவகளச் சிற்றுண்டி உண்டுவிட்டுப் லெரகுமரறு லகட்டுக்
பகரண்டரள். ஆனரல் ல டி கரதரின் திடமரகவும், ெைிவின்றியும் மறுத்து விட்டரள். அவள் எழுந்து
பகரண்லட எலிசபெத்திடம், “மிஸ் பென்னட், உங்களது புல்பவளியில் ஒரு ெக்கத்தில் ெரர்ப்ெதற்கு
அழகரன இடங்கள் இருக்கின்றனலெரல் பதரிகிறது. நீ என்னுடன் வந்தரல் அதில் சற்று உ ரவிவிட்டு
வர ரம். எனக்குச் சந்லதரஷமரக இருக்கும்” என்றரள்.
“எனதருகம மகலள, அகழத்துச் பசல். நடப்ெதற்கரன இடங்கள் அகனத்கதயும் கரண்ெி. நம் வீட்கடப்
ெரர்த்து அவள் மகிழ்ச்சியகடவரள்” என்றரள் அவளது தரய்.
28. To abuse her she asks for a favour!
அவணள நிந்திக்க அவள் ஒரு உதவி ஜகட்கிறரள்.!
Elizabeth obeyed, and, running into her own room for her parasol, attended her noble guest downstairs. As they
passed through the hall, Lady Catherine opened the doors into the dining-parlour and drawing-room, and
pronouncing them, after a short survey, to be decent looking rooms, walked on.
எலிசபெத் அதற்குக் கீழ்ப்ெணிந்து தன் குகடகய எடுத்துவர தன்னுகடய அகறக்குச் பசன்று
அவர்களுகடய மரியரணதக்குரிய விருந்தரளிகய கீலழ அகழத்துச் பசன்றரள். அவர்கள் அப்பெரிய
கூடத்தின் வழியரகச் பசன்றபெரழுது ல டி கரதரின் வரலவற்ெகற மற்றும் உணவு உண்ணும் அகறக்
கதவுககளத் திறந்து ெரர்த்துவிட்டு திருப்திகரமரக இருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு நடக்க ரனரள்.
29. Mrs. Bennet calls her home a hermitage!
திருமதி பென்னட் தங்களது இல்லத்ணத ஒரு குடில் என அணழக்கிறரள்.
Her carriage remained at the door, and Elizabeth saw that her waiting-woman was in it. They proceeded in
silence along the gravel walk that led to the copse; Elizabeth was determined to make no effort for conversation
with a woman who was now more than usually insolent and disagreeable.
அவளுகடய சரரட் வண்டி கதவருகில் இருந்தது. அதனுள் ஒரு ெணிப்பெண் இருப்ெகத எலிசபெத்
கவனித்தரள். அவர்கள் கப்ெி சரக வழியரக அகமதியரக நடந்து புதர்கள் அடர்ந்த கரட்கட
அகடந்தனர். தற்சமயம் லமலும் கர்வமரகவும் மனதிற்கு ஒவ்வரதவளுமரகவும் கரணப்ெட்ட ஒரு
பெண்மணியுடன் உகரயரடுவதற்கு எந்தவித முயற்சியும் எடுக்கக் கூடரது என்ெதில் எலிசபெத்
தீர்மரனமரக இருந்தரள்.
30. Any appreciation of any kind will make an abusive mission lose.
எந்த விதமரன எந்தப் ெரைரட்டும் ஒரு தவறரன ெைிணய இழக்கச் பசய்யும்.

31.
32.
33.
34.

35.

"How could I ever think her like her nephew?" Said she, as she looked in her face.
“நரன் எப்ெடி இவகள என் மருமககன நிகனப்ெதுலெரல் நிகனக்க முடியும்?” என்று அவளது
முகத்கதப் ெரர்த்தவரறு நிகனத்தரள்.
Determined to make no conversation.
எந்த உணையரடலும் கூடரது என்று தீர்மரனித்தரள்.
Right decision.
சரியரன தீர்மரனம்.
Lady Catherine brought them virulence and disagreeableness.
ஜலடி கரதரின் நச்சுத் தன்ணமணயயும் கருத்து ஜவறுெரட்ணடயும் அவர்களிடம் பகரண்டு வந்தரள்.
She took them back.
அவள் அணவ இைண்ணடயும் தன்னுடஜனஜய திரும்ெ எடுத்துச் பசன்றரள்.
As soon as they entered the copse, Lady Catherine began in the following manner: -அவர்கள் சிறிய கரட்கட அகடந்ததும் ல டி கரதரின் கீழ்க்கண்டவரறு ஆரம்ெித்தரள்.
Lady Catherine’s definition of sincerity is “I am right”. In other words, the aristocracy is right and “I represent
aristocracy”. A weak person can use effectively his strong position is the false idea. The truth of life is in such a
situation life offers the opposite result. Here that is the case.
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ஜலடி கரதரினுணடய உண்ணமயின் விளக்கம் "நரன் பசரல்வது சரி" என்ெதரகும். கூறப்ஜெரனரல்
ெிைபுத்துவம் சரி மற்றும் "நரன் ெிைபுத்துவத்தின் ெிைதிநிதி" என்ெதும் ஆகும். ஒரு ெலவீனமரன நெர்
தனது வலுவரன நிணலப்ெரட்ணட திறம்ெட ெயன்ெடுத்த முடியும் என்ெது தவறரன கருத்தரகும்.
வரழ்க்ணக எதிைரன ெலணன அளிக்கும் அளவிற்கு வரழ்வின் உண்ணம உள்ளது. இங்கு இவ்வரறுதரன்
நணடபெறுகிறது.
36. Elizabeth’s answers to Lady Catherine are characterised by courage, resourcefulness and a release of the energy
of her abusive genius. Her mother’s effusions of illiberal intensity have transformed in her as abusive genius.
Her polite patience at Rosings are the seeds for her unbridled eloquence at Longbourn.
ணதரியம், திறன் மற்றும் நிந்தணன பசய்யும் ஜமதணமயின் ஆற்றலினரல் ஜலடி கரதரினுக்கு
எலிசபெத்தரல் ெதில் கூற முடிந்தது. அவளது தரயரரின் ெண்ெற்ற தீவிைம் அவளிடம் நிந்தணன பசய்யும்
ஆற்றலரக மரறியிருந்தது. ஜைரசிங்சில் அவள் பவளிப்ெடுத்திய அடக்கத்துடன் கூடிய பெரறுணம
லரங்ெர்னில் அவள் பவளியிடப் ஜெரகும் அடக்க முடியரத ஜெச்சிற்கரன வித்தரகும்.
"You can be at no loss, Miss Bennet, to understand the reason of my journey hither. Your own heart, your own
conscience, must tell you why I come."
“மிஸ் பென்னட், நரன் இங்கு ஏன் வந்துள்லளன் என்ெதற்குரிய கரரணம் உனக்குத் பதரிந்திருக்கும்.
உனது மனமும் உனது மனசரட்சியும் நரன் வந்துள்ள கரரணத்கத உனக்குக் கூறும்.”
37. The ball is in her court, she tries to pass it on to Elizabeth.
விஷயம் அவள் ணககளில் இருக்கிறது, அணத அவள் எலிசபெத் மீது சுமத்த முயல்கிறரள்.
Elizabeth looked with unaffected astonishment.
"Indeed, you are mistaken, madam. I have not been at all able to account for the honour of seeing you here."
எலிசபெத் மரறரத ஆச்சரியத்துடன் ெரர்த்தரள்.
“நீங்கள் தவறரகப் புரிந்து பகரண்டிருக்கிறீர்கள். தங்ககள இங்கு சந்திக்கும் வரய்ப்பு பெற்றதற்குரிய
கரரணத்கத என்னரல் புரிந்துபகரள்ள முடியவில்க .”
38. Rightly Elizabeth did not take it, as she could not.
எலிசபெத்தரல் முடியவில்ணல என்ெதரல் அவள் அணதச் சரியரக எடுத்துக்பகரள்ளவில்ணல.
"Miss Bennet," replied her ladyship, in an angry tone, "you ought to know that I am not to be trifled with. But,
however insincere you may choose to be, you shall not find me so. My character has ever been celebrated for its
sincerity and frankness, and in a cause of such moment as this I shall certainly not depart from it. A report of a
most alarming nature reached me two days ago. I was told that not only your sister was on the point of being
most advantageously married, but that you, that Miss Elizabeth Bennet, would in all likelihood be soon
afterwards united to my nephew -- my own nephew -- Mr. Darcy. Though I know it must be a scandalous
falsehood -- though I would not injure him so much as to suppose the truth of it possible, I instantly resolved on
setting off for this place, that I might make my sentiments known to you."
லகரெமரன குரலில் ெதி ளித்த ல டி கரதரின் டீ ெர்க், ‘மிஸ் பென்னட், என்னிடம் விகளயரடக் கூடரது
என்று உனக்குத் பதரிய லவண்டும். நீ அவ்வளவு உண்கமயரக இல் ரவிட்டரலும்கூட நரன் அக்ககற
எடுத்துக்பகரள்ளரமல் இருக்க முடியரது. பவளிப்ெகடயரகப் லெசுவதும் உண்கமயரகப்
லெசுவதும்தரன் எல்ல ரரரலும் பகரண்டரடப்ெடும் எனது சுெரவமரகும். லமலும் இதுலெரன்ற
சூழ்நிக களில் நரன் என் சுெரவத்கத மீற மரட்லடன். இரண்டு நரட்களுக்கு முன்பு மிகவும்
அதிர்ச்சியரன ஒரு விஷயம் லகள்விப்ெட்லடன். உன்னுகடய சலகரதரி நல் இடத்தில் திருமணம்
பசய்துபகரள்ளப் லெரவது மட்டுமல் ரமல் நீ, மிஸ் எலிசபெத் பென்னட், என் பசரந்த மருமகனுடன்
இகணயப் லெரவதரக ஒரு பசய்தி எனக்குக் கிகடத்தது. அது அவதூறரன பெரய் என்று எனக்குத்
பதரிந்திருந்தரலும் அது உண்கமயரக இருக்க ரலமர என்று நிகனத்துக்கூட அவன் மனகதப்
புண்ெடுத்த மரட்லடன். என் மனதில் லதரன்றியவற்கற உனக்குத் பதரிவிப்ெதற்கரக நரன் உடலன
இங்கு கிளம்ெி வர லவண்டும் என்று தீர்மரனம் பசய்லதன்,' என்று கூறினரள்.
39. For Elizabeth not knowing her intention the Lady asks her not to trifle with her.
ஜலடியின் ஜநரக்கம் எலிசபெத்திற்குத் பதரியவில்ணல என்ெதரல் அவள் எலிசபெத்திடம் மிகச்
சரதரைைமரக விஷயத்ணத எடுத்துக்பகரண்டு ஜநைத்ணத வீைடிக்க ஜவண்டரம் என்கிறரள்.
40. She fights an opposition that is not there, as she has come to contradict a non-existent rumour.
இல்லரத ஒரு வதந்திணய முைண்ெடுவதற்கரக அவள் வந்திருப்ெதரல், இல்லரத ஒரு எதிர்ப்புடன் அவள்
ஜெரைரடுகிறரள்.
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41. She was annoyed that Elizabeth and Charlotte had known Darcy. That is her possessiveness.
எலிசபெத்திற்கும் சரர்பலட்டிற்கும் டரர்சிணயத் பதரிந்திருப்ெது அவணளச் சினமுறச் பசய்கிறது. அது
அவளது உணடணமப்ெடுத்திக்பகரள்ளும் குைம் ஆகும்.
42. Here is a question of fact of Elizabeth not knowing, where is the question of sincerity?
எலிசபெத்திற்குத் பதரியரது எனும் விஷயஜம இங்கு ஒரு ஜகள்வி ஆகும். உண்ணம என்ற ஜகள்விக்ஜக
இடமில்ணல.
43. The report is out of the resourcefulness of Mr. Collins and the Lucases.
திரு கரலின்ஸ் மற்றும் லூகரஸ் தம்ெதிகளின் வளம் மிக்க தகவல்களினரல் பதரிய வருகிறது.
44. Lady Catherine’s anger is like them, empty fury, only that it is bumptious.
ஜலடி கரதரினுணடய ஜகரெம் அவர்கணளப்ஜெரல் பவற்று ஜகரெமரகவும், அகம்ெரவத்துடனும்
இருந்தது.
45. Even Jane’s marriage alarms her. Perhaps her status is threatened.
ஜேனுணடய திருமைமும் அவணளப் ெயமுறுத்துகிறது. அவளுணடய அந்தஸ்து ஒருஜவணள
ெயமுறுத்தப்ெட்டிருக்கலரம்.
46. She came to make Elizabeth talk and finds herself talking.
எலிசபெத்ணதப் ஜெச ணவக்க வந்த அவள், தரஜன ஜெசிக் பகரண்டிருப்ெணதப் ெரர்க்கிறரள்.
"If you believed it impossible to be true," said Elizabeth, colouring with astonishment and disdain, "I wonder
you took the trouble of coming so far. What could your ladyship propose by it?"
“இது உண்கமயரக இருக்க முடியரது என்று நீங்கள் நம்ெியிருந்தரல், இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்ெட்டு
தரங்கள் இங்கு வந்ததன் கரரணம் எனக்குப் புரியவில்க . என்ன பசய்வதரக இருக்கிறீர்கள்?” என்று
எலிசபெத் வியப்புடனும் பவறுப்புடனும் லகட்டரள்.
47. Scandalous falsehood – used a second time.
அவதூறரன பெரய்ணம- இைண்டரவது முணறயரகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.
48. My sentiments known to you – Has no other purpose than letting off steam.
என்னுணடய மனவுைர்வுகள் உனக்குத் பதரிந்திருக்கும்- ஜகரெத்ணத பவளிப்ெடுத்துவணதத் தவிை ஜவறு
எந்த ஜநரக்கமும் இங்கு இல்ணல.
49. Elizabeth points out the Lady is childish by coming there.
அங்கு வருவதன் மூலம் ஜலடி சிறுெிள்ணளத்தனமரக நடந்துபகரள்கிறரள் என்று எலிசபெத் சுட்டிக்
கரட்டுகிறரள்.

50.
51.

52.
53.
54.

"At once to insist upon having such a report universally contradicted."
"Your coming to Longbourn, to see me and my family," said Elizabeth coolly, "will be rather a confirmation of
it; if, indeed, such a report is in existence."
“உடனடியரக அதுலெரன்ற ஒரு பசய்திகய மறுத்துக் கூறச் பசய்வதற்குத்தரன்.”
“அதுலெரன்ற ஒரு விஷயம் உண்கமதரன் என்றரல் ரங்ெர்ன் இல் த்திற்கு வந்து என்கனயும் என்
குடும்ெத்தினகரயும் ெரர்க்க வந்தது அகத ஊர்ேிதப்ெடுத்துவதரக அகமயும்,” என்று எலிசபெத்
அகமதியரகப் ெதி ளித்தரள்.
She wants to contradict by visiting Elizabeth.
எலிசபெத்ணதச் சந்திப்ெதன் மூலம் அவள் முைண்ெட விரும்புகிறரள்.
The Lucases see a possibility and want it to be scotched even now. Having invited Elizabeth, as usual, Charlotte
regrets the possibility.
லூகரஸ் தம்ெதியினர் ஒரு சரத்தியத்ணதக் கரண்கின்றனர், இப்பெரழுதுகூட அணத தடுக்க
விரும்புகின்றனர். எலிசபெத்ணத அணழத்ததற்கு சரர்பலட் வழக்கம்ஜெரல சரத்தியத்ணத நிணனத்து
வருந்துகிறரள்.
Good Will is often half-hearted. In that case, it contradicts.
நல்பலண்ைம் பெரும்ெரலும் அணை மனஜதரடு இருக்கும். அவ்வரறு இருந்தரல் அது முைண்ெடுகிறது.
Invitation is subconscious, irritation is conscious.
அணழப்பு ஆழ்மனணதச் சரர்ந்தது, எரிச்சல் ஜமல் மனதிற்குரியது.
The surface is irritated by a good subconscious urge.
நல்ல ஆழ்மன உந்துதலினரல் ஜமல்மனம் எரிச்சலூட்டப்ெடுகிறது.
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"If! Do you then pretend to be ignorant of it? Has it not been industriously circulated by yourselves? Do you not
know that such a report is spread abroad?"
"I never heard that it was."
"And can you likewise declare, that there is no foundation for it?"
"I do not pretend to possess equal frankness with your ladyship. You may ask questions which I shall not choose
to answer."
"This is not to be borne! Miss Bennet, I insist on being satisfied. Has he, has my nephew, made you an offer of
marriage?"
"Your ladyship has declared it to be impossible."
"It ought to be so; it must be so, while he retains the use of his reason. But your arts and allurements may, in a
moment of infatuation, have made him forget what he owes to himself and to all his family. You may have
drawn him in."
“அது உண்கமயரக இருந்தரல்! உனக்குத் பதரியரததுலெரல் நடிக்கிறரயர? நீலய அதுலெரன்ற ஒரு
பசய்திகயப் ெரப்ெவில்க யர? இச்பசய்தி பவளியிடங்களிலும் ெரவியுள்ளது என்ெது உனக்குத்
பதரியரதர?”
“நரன் அப்ெடி எதுவும் லகள்விப்ெடவில்க .”
“அலதலெரல் அந்தச் பசய்திக்கு எந்த ஒரு ஆதரரமுமில்க என்று உன்னரல் கூற முடியுமர?”
“தங்ககளப்லெரல் எனக்கு பவளிப்ெகடயரகப் லெசுவதுலெரல் நடிக்கத் பதரியரது. நீங்கள் லகள்வி
லகட்க ரம், ெதில் கூறுவது என் இஷ்டம்.”
“மிஸ் பென்னட், இகத என்னரல் சகித்துக்பகரள்ள முடியரது. எனக்குத் பதரிந்தரக லவண்டும். என்
மருமகன் உன்கனத் திருமணம் பசய்துபகரள்வதரகக் கூறியுள்ளரனர?”
“அது நடக்கரத கரரியம் என்று நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள்.”
“அப்ெடித்தரன் இருக்க லவண்டும். அவன் நியரயமரக லயரசித்தரல் அப்ெடித்தரன் இருக்க லவண்டும்.
ஆனரல் ஒருலவகள உன்னுகடய கக களும் கவர்ச்சிகளும் உண்டரக்கியிருக்கும் இத்தருணம்
அவனுக்கும் அவன் குடும்ெத்தினருக்கும் அவன் கடகமப்ெட்டுள்ளகத மறக்கடிக்கச் பசய்திருக்க ரம். நீ
அவகன உன் ெக்கம் இழுத்திருக்க ரம்.”
55. When her commands were disregarded, she seeks gratitude and finally descends to slander, the route of defeated
strength.
அவளுணடய கட்டணளகள் புறக்கைிக்கெட்டபெரழுது அவள் நன்றிணய நரடுகிறரள், இறுதியரக
ெழிகூற முற்ெடுகிறரள், ஜதரல்வி அணடந்த வலிணமயின் ெரணத.
"If I have, I shall be the last person to confess it."
"Miss Bennet, do you know who I am? I have not been accustomed to such language as this. I am almost the
nearest relation he has in the world, and am entitled to know all his dearest concerns."
“நரன் அவ்வரறு பசய்திருந்தரல், அதகன ஒத்துக்பகரள்ளும் ககடசி நெர் நரனரகத்தரன் இருப்லென்.”
“மிஸ் பென்னட், நரன் யரர் என்று உனக்குத் பதரியுமர? இதுலெரன்ற லெச்கசக் லகட்டு எனக்குப்
ெழக்கமில்க . இந்த உ கத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் மிகவும் பநருங்கிய உறவினர் நரன்தரன். ஆகலவ
அவனுக்கு லவண்டப்ெட்ட விஷயங்ககளப்ெற்றித் பதரிந்துபகரள்வது என் உரிகம.”
56. Lady Catherine’s threat will certainly work with timid girls.
ஜலடி கரதரினுணடய அச்சுறுத்தல் ஜகரணழயரன பெண்களிடம் பசல்லுெடியரகும்.
But you are not entitled to know mine; nor will such behaviour as this ever induce me to be explicit."
"Let me be rightly understood. This match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.
No, never. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now, what have you to say?"
"Only this: that if he is so, you can have no reason to suppose he will make an offer to me."
“ஆனரல் என்கனப்ெற்றிய விஷயங்ககளத் பதரிந்துபகரள்ள உங்களுக்கு எந்த உரிகமயும் கிகடயரது.
லமலும் இதுலெரல் நடந்துபகரள்வது என்கன பவளிப்ெகடயரக இருக்கத் தூண்டரது.”
“என்கனச் சரியரகப் புரிந்துபகரள். நீ ஆகசப்ெடும் இந்த லேரடிப் பெரருத்தம் ஒருக்கரலும்
நிகறலவறரது. நிச்சயமரக முடியரது. டரர்சி என்னுகடய மககளத் திருமணம் பசய்துபகரள்ள
நிச்சயிக்கப்ெட்டுள்ளது. இப்பெரழுது நீ என்ன பசரல் ப் லெரகிறரய்?”
“நரன் பசரல் ப் லெரவது இதுதரன். அவன் அப்ெடி அவளுக்கு என்று நிச்சயிக்கப்ெட்டிருந்தரல் எனக்கு
லவண்டுலகரள் விடுத்திருப்ெரன் என்று நீங்கள் நம்புவதற்கு எந்தக் கரரணமும் இருக்க முடியரது.”
57. As she has no strength of position, she resorts to an argument.
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அவளுக்கு நிணலப்ெரட்டின் ெலம் இல்லரத கரைைத்தரல், அவள் வரதத்திணன நரடுகிறரள்.
Lady Catherine hesitated for a moment, and then replied -"The engagement between them is of a peculiar kind. From their infancy they have been intended for each other.
It was the favourite wish of his mother, as well as of hers. While in their cradles, we planned the union: and
now, at the moment when the wishes of both sisters would be accomplished in their marriage, to be prevented
by a young woman of inferior birth, of no importance in the world, and wholly unallied to the family! Do you
pay no regard to the wishes of his friends -- to his tacit engagement with Miss De Bourgh? Are you lost to every
feeling of propriety and delicacy? Have you not heard me say, that from his earliest hours he was destined for
his cousin?"
ல டி கரதரின் ஒரு நிமிடம் தயங்கி ெிறகு ெதில் அளித்தரள்.
“அவர்களுக்குத் திருமணம் நிச்சயிக்கப்ெட்டது சற்று வித்தியரசமரனது. அவர்களது குழந்கதப்
ெருவத்திலிருந்லத ஒருவர் மற்பறரருவருக்கரக என்ற எண்ணம் இருந்து வருகிறது. அது அவனுகடய
தரயரருகடய விருப்ெமரகும். என்னுகடய விருப்ெமும்கூட. அவர்களுகடய பதரட்டில் ெருவத்தில லய
நரங்கள் அவர்கள் ஒன்று லசருவகதத் திட்டமிட்லடரம். இப்பெரழுது இரண்டு சலகரதரிகளின் விருப்ெம்
நிகறலவறும் சமயத்தில் குடும்ெத்திற்குச் சம்ெந்தம் இல் ரத, உ கில் எந்தவித முக்கியத்துவமும்
இல் ரத, தரழ்ந்த ெிறப்ெில் ெிறந்த ஒரு இளம்பெண்ணரல் அது தடுக்கப்ெடுகிறது. அவனுகடய
நண்ெர்களின் விருப்ெத்திற்கு நீ மதிப்ெளிக்க மரட்டரயர? மிஸ் டீ ெர்க்குடன் ஏற்ெட்டுள்ள மகறமுகமரன
திருமண ஏற்ெரட்டிற்கு நீ மரியரகத தர மரட்டரயர? லநர்கம, பமன்கம ஆகிய உணர்வுகள் உன்னிடம்
இல்க யர? அவன் ெிறந்ததிலிருந்து அவனுகடய சித்தியின் மகளுக்கரக விதிக்கப்ெட்டுள்ளரன் என்று
நரன் கூறுவது உன் கரதில் விழவில்க யர?”
58. The Lady’s argument is like every establishment trying to survive when its life is lost.
ஜலடியின் வரதம், நிணலநரட்டப்ெட்ட ஒவ்பவரன்றும் வரழ்ணவ இழக்கும் பெரழுது மீண்டும் உயிர் பெற
முயற்சிப்ெது ஜெரன்றது.
"Yes, and I had heard it before. But what is that to me? If there is no other objection to my marrying your
nephew, I shall certainly not be kept from it by knowing that his mother and aunt wished him to marry Miss De
Bourgh. You both did as much as you could, in planning the marriage; its completion depended on others. If Mr.
Darcy is neither by honour nor inclination confined to his cousin, why is not he to make another choice? And if
I am that choice, why may not I accept him?"
“ஆம், நரன் முன்லெ லகள்விப்ெட்டிருக்கிலறன். ஆனரல் அதனரல் எனக்பகன்ன? உங்களது மருமககன
நரன் மணம் புரிவதற்கு லவறு ஆட்லசெகணகள் இல்க பயன்றரல் அவனுகடய தரயும் சித்தியும்
அவன் மிஸ் டீ ெர்க்ககத் திருமணம் பசய்து பகரள்ள லவண்டும் என்று விரும்ெிய ஒரு கரரணத்திற்கரக
நரன் தடுக்கப்ெட லவண்டியதில்க . நீங்கள் இருவரும் உங்களரல் முடிந்த அளவிற்கு
அத்திருமணத்திற்குத் திட்டமிட்டீர்கள். அதன் முடிவு மற்றவர்கள் ககயில்தரன் உள்ளது. மரியரகத
நிமித்தலமர அல் து விருப்ெத்தின் லெரில ர அவன் மிஸ் டீ ெர்கிற்கு உட்ெட்டு இல் ரதபெரழுது ஏன்
அவன் லவறு விருப்ெம் பதரிவிக்கக் கூடரது? அந்த விருப்ெம் நரனரக இருந்தரல் ஏன் நரன் அவகன
ஏற்றுக்பகரள்ளக் கூடரது?”
59. Elizabeth, as when she abused Darcy, is in her elements.
டரர்சிணய நிந்தித்தபெரழுது இருந்ததுஜெரல எலிசபெத் இப்பெரழுதும் ணதரியமரக வலிணமயுடன்
இருந்தரள்.
"Because honour, decorum, prudence -- nay, interest, forbid it. Yes, Miss Bennet, interest; for do not expect to
be noticed by his family or friends if you wilfully act against the inclinations of all. You will be censured,
slighted, and despised by every one connected with him. Your alliance will be a disgrace; your name will never
even be mentioned by any of us."
“ஏபனனில் பகௌரவம், நல்ப ரழுக்கம், விலவகம் லமலும் அக்ககற அகதத் தகட பசய்கிறது. ஆமரம்,
அக்ககற, மிஸ் பென்னட்; எல்ல ரருகடய விருப்ெத்திற்கும் எதிரரக நடந்துபகரண்டரல் அவனுகடய
குடும்ெத்தினலரர அல் து நண்ெர்கலளர உன்கனக் கவனிப்ெரர்கள் என்று நீ எதிர்ெரர்க்க முடியரது.
அவனுடன் பதரடர்புபகரண்ட அகனவரரலும் நீ கண்டிக்கப்ெடுவரய், உதரசீனப்ெடுத்தப்ெடுவரய்,
லமலும் பவறுக்கப்ெடுவரய். உன்னுடன் திருமண சம்ெந்தமரன உறவு ஏற்ெட்டரல் அது அவமரனம்
தரன். நரங்கள் யரரும் உன்னுகடய பெயகரக்கூட பசரல் மரட்லடரம்.”
60. Lady Catherine has no single argument in her favour.
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ஜலடி கரதரினுக்கு, தனக்குச் சரதகமரகக் கூறுவதற்கு வரதம் எதுவும் இல்ணல.
"These are heavy misfortunes," replied Elizabeth. "But the wife of Mr. Darcy must have such extraordinary
sources of happiness necessarily attached to her situation, that she could, upon the whole, have no cause to
repine."
"Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you! Is this your gratitude for my attentions to you last spring? Is
nothing due to me on that score?
"Let us sit down. You are to understand, Miss Bennet, that I came here with the determined resolution of
carrying my purpose; nor will I be dissuaded from it. I have not been used to submit to any person's whims. I
have not been in the habit of brooking disappointment."
"That will make your ladyship's situation at present more pitiable; but it will have no effect on me."
"I will not be interrupted! Hear me in silence. My daughter and my nephew are formed for each other. They are
descended, on the maternal side, from the same noble line; and on the father's, from respectable, honourable,
and ancient, though untitled families. Their fortune on both sides is splendid. They are destined for each other
by the voice of every member of their respective houses; and what is to divide them? The upstart pretensions of
a young woman without family, connexions, or fortune. Is this to be endured? But it must not, shall not be. If
you were sensible of your own good, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought
up."
"In marrying your nephew I should not consider myself as quitting that sphere. He is a gentleman; I am a
gentleman's daughter: so far we are equal."
"True. You are a gentleman's daughter. But who was your mother? Who are your uncles and aunts? Do not
imagine me ignorant of their condition."
"Whatever my connexions may be," said Elizabeth, "if your nephew does not object to them, they can be
nothing to you."
"Tell me, once for all, are you engaged to him?"
Though Elizabeth would not, for the mere purpose of obliging Lady Catherine, have answered this question, she
could not but say, after a moment's deliberation, "I am not."
Lady Catherine seemed pleased.
"And will you promise me never to enter into such an engagement?"
"I will make no promise of the kind."
"Miss Bennet, I am shocked and astonished. I expected to find a more reasonable young woman. But do not
deceive yourself into a belief that I will ever recede. I shall not go away till you have given me the assurance I
require."
“இகவ மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமரனணவ. ஆனரல் திரு டரர்சியின் மகனவி, அவளுகடய நிக கமக்கு
ஏற்றவரறு மிகவும் சந்லதரஷமரக இருப்ெதற்கு ெல்லவறு சந்தர்ப்ெங்கள் இருக்கும். அதிருப்தியரக
இருப்ெதற்கு அவசியலம இருக்கரது.”
“ெிடிவரதமும் கர்வமும் உகடய பெண்லண! உன்கனக் கண்டு பவட்கப்ெடுகிலறன்! கடந்த வசந்த
கர த்தில் நரன் உன்கனக் கவனித்துக் பகரண்டதற்கு இதுதரன் நன்றியறித ர? அதற்கரக எனக்குப்
ெிரதி உெகரரம் ஒன்றும் கிகடயரதர?”
“நரம் உட்கரர்ந்து லெசுலவரம், மிஸ் பென்னட், என்னுகடய லவக கய முடிக்கும் தீர்மரனத்லதரடுதரன்
நரன் இங்கு வந்லதன் என்று புரிந்து பகரள். அதில் இருக்கும் என் மன உறுதிகய யரரும் குக க்க
முடியரது. நரன் யரருகடய விருப்ெத்திற்கும் ெணிந்தது கிகடயரது. எனக்கு ஏமரந்தும் ெழக்கம்
இல்க .”
“அது உங்கள் நிக கமகய இன்னும் ெரிதரெத்திற்குரியதரக்கி விடும். ஆனரல் இதனரல் எனக்கு எந்த
ஒரு ெரதிப்பும் ஏற்ெடரது.”
“என்கனக் குறுக்கிடரலத. அகமதியரகக் லகள். என் மகளும் மருமகனும் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்று
அகமந்தவர்கள். தரயரர் ெக்கத்தில் இருப்ெவர்கள் உயரிய குடும்ெத்கதச் சரர்ந்தவர்கள். ெட்டம் எதுவும்
இல் ரவிடினும் தகப்ெனரர் ெக்கத்தில் பகௌரவமரன மரியரகதக்குரிய குடும்ெத்கதச் சரர்ந்தவர்கள்.
இரு ெக்கத்திலும் அவர்களது பசல்வ வளம் மிகவும் சிறப்ெரனகவ. அவரவர்கள் வீட்டில் உள்ள
எல்ல ரரரலுலம அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்று கருதப்ெட்டனர். எதுவுலம அவர்ககளப்
ெிரிக்க முடியரது. உன்னுகடய வரழ்க்ககத் தரத்தில் நீ உயர லவண்டும் என்ெதற்கரகலவ ஒரு குடும்ெம்,
நல் பதரடர்புகள், பசல்வ வளம் எதுவும் இல் ரத நீ அவர்ககளப் ெிரிக்கப் ெரர்க்கிறரய். இவற்கறப்
பெரறுத்துக் பகரள்ள லவண்டுமர? கூடரது. கண்டிப்ெரகக் கூடரது. நீ புத்திசரலியரக இருந்தரல்
98

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XII

உன்னுகடய நன்கமகய மனதில் பகரண்டு உன்னரல் வளர்க்கப்ெட்ட அந்த வரழ்க்ககச் சூழக
விட்டு பவளிலய வர நீ விரும்ெமரட்டரய்.”
“உங்களுகடய மருமககன நரன் திருமணம் பசய்துபகரள்வதில் நரன் வளர்ந்த வரழ்க்ககயிலிருந்து
பவளிலய வருவதரகக் கருத மரட்லடன். அவன் ஒரு கண்ணியமரன மனிதன். நரன் ஒரு உயர்குடியில்
ெிறந்த மனிதரின் மகள். ஆகலவ நரங்கள் இருவரும் சமம்.”
“உண்கமதரன். நீ ஒரு உயர்குடியில் ெிறந்த மனிதரின் மகள். ஆனரல் உன் தரயரர் யரர்? உன்னுகடய
உறவினர்கள் யரர்? அவர்களுகடய நிக கம எனக்குத் பதரியரது என்று நிகனக்கரலத.”
“என்னுகடய பதரடர்புகள் எப்ெடிப்ெட்டதரக இருந்தரலும் உங்களுகடய மருமகன்
ஆட்லசெிக்கரவிட்டரல் உங்களுக்கு அகவ ஒன்றுமில்க ” என்று எலிசபெத் கூறினரள்.
“இறுதியரகச் பசரல். உனக்கும் அவனுக்கும் திருமணம் நிச்சயமரகி விட்டதர?”
ல டி கரதரினிற்கு அடிெணிய லவண்டும் என்ெதற்கரகலவ மட்டும் எலிசபெத் இந்த லகள்விக்கு ெதில்
கூறியிருக்கமரட்டரள், ஒரு க்ஷணம் லயரசித்த ெின்னர் அவளரல் ெதில் கூறரமல் இருக்க முடியவில்க .
அதனரல், “இல்க , நிச்சயமரகவில்க ” என்றரள்.
ல டி கரதரினிற்கு மிகவும் சந்லதரஷமரகிவிட்டது.
“அதுலெரன்றபதரரு ஏற்ெரட்டிற்கு நீ ஒத்துக்பகரள்ள மரட்டரய் என்று எனக்கு வரக்களிப்ெரயர?”
“நரன் அம்மரதிரி வரக்களிக்க முடியரது.”
“மிஸ் பென்னட், எனக்கு ஆச்சரியமரகவும் அதிர்ச்சியரகவும் உள்ளது. நரன் இன்னும் லம ரன
நியரயமரன இளம் பெண்ணரக உன்கன எதிர்ெரர்த்லதன். நரன் விட்டுக் பகரடுப்லென் என்று மட்டும்
உன்கன ஏமரற்றிக் பகரள்ளரலத. எனக்குத் லதகவயரன வரக்குறுதிகய நீ அளிக்கும்வகர நரன்
இங்கிருந்து கிளம்ெ மரட்லடன்.”
61. To be reasonable for Lady Catherine is to do what she says.
ஜலடி கரதரினிடம் நியரயமரக நடந்துபகரள்வது அவள் பசரல்வணதச் பசய்வதரகும்.
"And I certainly never shall give it. I am not to be intimidated into anything so wholly unreasonable. Your
ladyship wants Mr. Darcy to marry your daughter; but would my giving you the wished-for promise, make their
marriage at all more probable? Supposing him to be attached to me, would my refusing to accept his hand make
him wish to bestow it on his cousin? Allow me to say, Lady Catherine, that the arguments with which you have
supported this extraordinary application have been as frivolous as the application was ill-judged. You have
widely mistaken my character, if you think I can be worked on by such persuasions as these. How far your
nephew might approve of your interference in his affairs, I cannot tell; but you have certainly no right to
concern yourself in mine. I must beg, therefore, to be importuned no farther on the subject."
“நரன் கண்டிப்ெரக ஒருஜெரதும் அந்த வரக்குறுதிகயத் தர மரட்லடன். முற்றிலும் நியரயமில் ரமல்
எதற்கரகவும் என்கனப் ெயமுறுத்த முடியரது. டரர்சி உங்கள் மககளத் திருமணம் பசய்துபகரள்ள
லவண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் லகட்கும் வரக்குறுதிகய நரன் அளித்தரலும் அவர்களுகடய
திருமணம் நடக்கும் என எதிர்ெரர்க்க முடியுமர? அவன் என்கன விரும்புவதரக கவத்துக் பகரள்லவரம்.
நரன் அவகனத் திருமணம் பசய்துபகரள்ள மறுப்ெதன் மூ ம் உங்களுகடய மககள அவன் மணப்ெரன்
என்று எப்ெடிக் கூற முடியும்? இந்த அசரதரரணமரன விண்ணப்ெத்திற்கு நீங்கள் பசய்த வரதம்
எவ்வளவு அற்ெத்தனமரனலதர, அவ்வளவு நியரயமற்றதும் ஆகும். என்கன இதுலெரல் தூண்டி
விட ரம் என்று நீங்கள் எண்ணினரல் என்கன தரங்கள் சரியரக எகட லெரடவில்க என்றுதரன்
பசரல் லவண்டும். உங்களுகடய மருமகன் அவன் விஷயத்தில் தங்களுகடய தக யீட்கட எவ்வளவு
தூரம் விரும்புவரன் என்று நரன் பசரல் முடியரது. ஆனரல் என்னுகடய விஷயத்தில் தக யிட
உங்களுக்கு எந்தவித உரிகமயும் கிகடயரது. இந்த விஷயத்தில் என்கன இதற்குலமல் பதரந்தரவு
பசய்ய லவண்டரம் என்று லகட்டுக் பகரள்கிலறன்.”
62. Lady Catherine’s asking for a promise not to accept a proposal of Darcy shows the ‘proposal’ has strength.
டரர்சியின் திருமை ஜவண்டுஜகரணள ஏற்றுக்பகரள்ள மரட்ஜடன் எனும் வரக்குறுதிணய ஜலடி கரதரின்
ஜகட்ெது திருமை ஜவண்டுஜகரளிற்கு வலிணம இருப்ெணதக் கரண்ெிக்கின்றது.
"Not so hasty, if you please. I have by no means done. To all the objections I have already urged, I have still
another to add. I am no stranger to the particulars of your youngest sister's infamous elopement. I know it all:
that the young man's marrying her was a patched-up business, at the expence of your father and uncle. And is
such a girl to be my nephew's sister? Is her husband, is the son of his late father's steward, to be his brother?
Heaven and earth -- of what are you thinking? Are the shades of Pemberley to be thus polluted?"
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“அவசரப்ெடரலத, நரன் இன்னும் முடிக்கவில்க . நரன் ஏற்கனலவ எழுப்ெிய ஆட்லசெகணகளுடன்
இன்னும் ஒன்று லசர்க்க லவண்டும். உன் ககடசி சலகரதரி ஓடிப்லெரனதுெற்றி எனக்கு ஒன்றும்
பதரியரது என்று நிகனக்கரலத. எனக்கு அகதப்ெற்றி எல் ரம் பதரியும்; உன்னுகடய தந்கதயும்,
மரமரவும் ெணத்கதக் பகரடுத்து அவர்களுகடய திருமணத்கத நடத்தி ணவத்தது எனக்குத் பதரியும்.
அப்ெடிப்ெட்ட ஒரு பெண் என்னுகடய மருமகனின் சலகரதரியரக லவண்டுமர? அவளுகடய கணவன்,
டரர்சியினுகடய தந்கதயின் கரரியஸ்தரரக இருந்தவரின் மகன், அவனுக்குச் சலகரதரனரக
லவண்டுமர? நீ என்ன நிகனத்துக் பகரண்டிருக்கிறரய்? பெம்பெர்லி இவ்வளவு ககறெட லவண்டுமர?”
63. When there is no strength, she moves to arguments and finding they are of no avail, she resorts to abuse.
வலிணம இல்லரதஜெரது அவள் விவரதிக்க ஆைம்ெிக்கிறரள், அணவ எதும் ெயன்ெடரது என்று
அறியும்பெரழுது நிந்திக்க ஆைம்ெிக்கிறரள்.
"You can now have nothing farther to say," she resentfully answered. "You have insulted me in every possible
method. I must beg to return to the house."
And she rose as she spoke. Lady Catherine rose also, and they turned back. Her ladyship was highly incensed.
“இதற்கு லமலும் பசரல்வதற்குத் தங்களுக்கு எதுவும் இருக்க முடியரது,” என்று லகரெமரக ெதி ளித்த
எலிசபெத், “எல் ர வழிகளிலும் நீங்கள் என்கன அவமரனப்ெடுத்தி விட்டீர்கள். நரன் உடலன வீடு
திரும்ெ லவண்டும்” என்றரள்.
அவள் லெசிக் பகரண்லட எழுந்தரள். ல டி கரதரினும் எழுந்தரள். அவர்கள் இருவரும் திரும்ெினர். ல டி
கரதரின் மிகவும் லகரெமகடந்திருந்தரள்.
64. It is right Elizabeth walked away.
எலிசபெத் அவ்விடத்திலிருந்து அகன்றது சரியரன முடிவுதரன்.
"You have no regard, then, for the honour and credit of my nephew! Unfeeling, selfish girl! Do you not consider
that a connexion with you, must disgrace him in the eyes of everybody?"
"Lady Catherine, I have nothing farther to say. You know my sentiments."
"You are then resolved to have him?"
"I have said no such thing. I am only resolved to act in that manner which will, in my own opinion, constitute
my happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me."
"It is well. You refuse, then, to oblige me. You refuse to obey the claims of duty, honour, and gratitude. You are
determined to ruin him in the opinion of all his friends, and make him the contempt of the world."
"Neither duty, nor honour, nor gratitude," replied Elizabeth, "has any possible claim on me in the present
instance. No principle of either would be violated by my marriage with Mr. Darcy. And with regard to the
resentment of his family or the indignation of the world, if the former were excited by his marrying me, it would
not give me one moment's concern -- and the world in general would have too much sense to join in the scorn."
"And this is your real opinion! This is your final resolve! Very well. I shall now know how to act. Do not
imagine, Miss Bennet, that your ambition will ever be gratified. I came to try you. I hoped to find you
reasonable; but depend upon it, I will carry my point."
In this manner Lady Catherine talked on till they were at the door of the carriage, when, turning hastily round,
she added -"I take no leave of you, Miss Bennet. I send no compliments to your mother. You deserve no such attention. I
am most seriously displeased."
Elizabeth made no answer, and, without attempting to persuade her ladyship to return into the house, walked
quietly into it herself. She heard the carriage drive away as she proceeded up stairs. Her mother impatiently met
her at the door of the dressing-room, to ask why Lady Catherine would not come in again and rest herself.
"She did not chuse it," said her daughter; "she would go."
"She is a very fine-looking woman! And her calling here was prodigiously civil! For she only came, I suppose,
to tell us the Collinses were well. She is on her road somewhere, I dare say, and so, passing through Meryton,
thought she might as well call on you. I suppose she had nothing particular to say to you, Lizzy?"
“அப்ெடிபயனில் என்னுகடய மருமகனுகடய பகௌரவத்திற்கு நீ மரியரகத பகரடுக்கவில்க . எந்த
உணர்வுமில் ரத சுயந ம் ெிடித்த பெண்லண! உன்னுகடய பதரடர்ெினரல் அவனுக்கு எல்ல ரர்
முன்னிக யிலும் அவமரனம்தரன் என்ெதகன நீ கருத்தில் எடுத்துக் பகரள்ளவில்க யர?”
“ல டி கரதரின், எனக்கு லமலும் பசரல்வதற்கு ஒன்றுமில்க . உங்களுக்கு என் உணர்வுகள் புரியும்.”
“அவ்வரபறனில் நீ அவகன அகடய முடிபவடுத்துவிட்டரயர?”
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“நரன் அப்ெடிக் கூறவில்க . உங்ககளலயர, எனக்கு சம்ெந்தம் இல் ரதவர்ககளலயர கருத்தில்
எடுத்துக்பகரள்ளரமல் என்னுகடய சந்லதரஷத்திற்கரக நரன் என்னுகடய அெிப்ெிரரயப்ெடி பசய்ய
லவண்டியகதச் பசய்து முடிப்லென்.”
“நல் து, நீ எனக்குக் கடகமப்ெட மறுக்கிறரய். கடகம, லமன்கம மற்றும் நன்றியின்
எதிர்ெரர்ப்புகளுக்குக் கீழ்ப்ெடிய மறுக்கிறரய். அவனுகடய நண்ெர்களின் அெிப்ெிரரயத்தில் அவகன
அழித்துவிடப் ெரர்க்கிறரய். அவகன உ கலம பவறுக்கும் அளவிற்குச் பசய்யப் லெரகிறரய்.”
“கடகம, பகௌரவம் மற்றும் நன்றியுணர்ச்சிக்கு தற்சமயம் என்னிடத்தில் இடமில்க . டரர்சிகய மணம்
புரிவதரல் இதில் எந்தபவரரு பகரள்ககயும் மீறப்ெடரது. அவனுகடய குடும்ெத்தினரின் லகரெம்,
உ கத்தினரின் பவறுப்பு, லமலும் என்கன மணம் புரிவதரல் ஏற்ெடும் லகரெம், எனக்கு எந்தவித
வருத்தத்கதயும் அளிக்கரது. உ கத்தினருக்குச் சிறிது அறிவும் இருப்ெதரல் யரரும் எங்ககளக்
கண்டிப்ெதில் லசர்ந்துபகரள்ள மரட்டரர்கள்.”
“இதுதரன் உன்னுகடய உண்கமயரன அெிப்ெிரரயமர? இது உன்னுகடய ககடசி தீர்மரனமர! நல் து,
எனக்கு எப்ெடி நடந்துபகரள்ள லவண்டும் என்று பதரியும். மிஸ் பென்னட், உன்னுகடய அளவுக்கு
மீறிய ஆகச ஒருபெரழுதும் நிகறலவறரது. நரன் உன்னுடன் லெசித் தீர்க்க ரம் என்று முயற்சி பசய்ய
வந்லதன். நீ நியரயமரக நடந்துபகரள்வரய் என்று எதிர்ெரர்த்லதன். நரன் நிகனத்தகதச் பசய்லவன்
என்ெகத நீ உறுதியரக நம்ெ ரம்.”
சரரட் வண்டியின் கதவிற்கு பசல்லும்வகர இதுலெரல் லெசி வந்த ல டி கரதரின் ெிறகு அவசரமரகத்
திரும்ெி, “மிஸ் பென்னட், நரன் உன்னிடம் பசரல்லிக்பகரண்டு புறப்ெடப் லெரவதில்க . உன்னுகடய
தரயரருக்கு என்னுகடய வரழ்த்துக்ககளத் பதரிவிக்கப் லெரவதில்க . உனக்கு அவ்வளவு கவனிப்பு
அவசியமில்க . நரன் மிகவும் வருத்தம் அகடந்துள்லளன்.”
எலிசபெத் ெதில தும் கூறவில்க . ல டி கரதரிகன வீட்டிற்கு அகழக்க எந்தவித முயற்சியும்
எடுக்கரமல் அவள் மட்டும் அகமதியரக வீட்டினுள் நுகழந்தரள். அவள் ெடிக்கட்டில் ஏறிச் பசல்லும்
பெரழுது சரரட் வண்டி புறப்ெட்டுச் பசல்லும் சத்தம் லகட்டது. அவளுகடய தரயரர் உகட மரற்றும்
அகற வரசலில் பெரறுகமயின்றி அவகளச் சந்தித்து, ஏன் மீண்டும் ல டி கரதரின் வீட்டிற்குள் வந்து
ஓய்பவடுத்துக் பகரண்டு பசல் வில்க என்று லகட்டரள்.
“அவளுக்கு விருப்ெமில்க , அவள் பசன்று விட்டரள்” என்று எலிசபெத் ெதி ளித்தரள்.
“மிகவும் அழகரன பெண்மணி! அவள் இங்கு வந்தது மிகவும் மரியரகதக்குரியதரக இருந்தது. கரலின்ஸ்
குடும்ெத்தினர் பசௌக்கியமரக இருக்கின்றனர் என்று கூற இங்கு வந்திருப்ெரள். பமரிடன் வழியரக
எங்லகர பசல்லும்பெரழுது உன்கனயும் ெரர்த்துச் பசல்
ரம் என்று வந்திருப்ெரள் என
நிகனக்கிலறன். உன்னிடம் விலசஷமரக பசரல்வதற்கு அவளுக்கு ஒன்றும் இல்க என்று
நிகனக்கிலறன்.”
65. Her abuse is prodigiously civil to Mrs. Bennet.
திருமதி பென்னட்டிற்கு அவளது நிந்தணன நல்ல நடத்ணதயரகத் பதரிவது வியப்புக்குரியதரக உள்ளது.
Elizabeth was forced to give into a little falsehood here; for to acknowledge the substance of their conversation
was impossible.
அவர்களிகடலய நடந்த உகரயரடக ச் பசரல்வது என்ெலத முடியரத விஷயமரக இருந்ததரல்
எலிசபெத் சற்று பெரய்கமயரக நடந்துபகரள்ள லவண்டிய கட்டரயத்திற்குள்ளரனரள்.
------------------------
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Chapter 15: Collins’ Letter
Elizabeth wonders what Lady Catherine de Bourgh will do next, and what effect that will have on Darcy. Mr.
Bennet confronts her with a letter from Mr. Collins congratulating the family on Jane’s engagement and warning
them against Elizabeth’s engagement to Darcy. Mr. Bennet is amused by the confusion, Elizabeth is perplexed.
ஜலடி கரதரின் அடுத்து என்ன பசய்யப் ஜெரகிறரள் என்று எலிசபெத் வியக்கிறரள், அது டரர்சியிடம்
என்ன தரக்கத்ணத ஏற்ெடுத்தும் என்ெதும் அவளுக்குத் பதரியவில்ணல. ஜேனுணடய திருமைம் நிச்சயம்
ஆனது குறித்து கரலின்ஸ் வரழ்த்து பதரிவித்தும் டரர்சி மற்றும் எலிசபெத்தின் திருமை உறுதி குறித்தும்
எழுதிய கடிதத்ணத திரு பென்னட் அவளிடம் கரண்ெிக்கிறரர். திரு பென்னட்டிற்குக் குழப்ெம்
ஜவடிக்ணகயரக உள்ளது, எலிசபெத் திணகக்கிறரள்.

1.

2.
3.
4.

The discomposure of spirits which this extraordinary visit threw Elizabeth into could not be easily overcome,
nor could she for many hours, learn to think of it less than incessantly. Lady Catherine, it appeared, had actually
taken the trouble of this journey from Rosings for the sole purpose of breaking off her supposed engagement
with Mr. Darcy. It was a rational scheme, to be sure! But from what the report of their engagement could
originate, Elizabeth was at a loss to imagine; till she recollected that his being the intimate friend of Bingley,
and her being the sister of Jane, was enough, at a time when the expectation of one wedding made everybody
eager for another, to supply the idea. She had not herself forgotten to feel that the marriage of her sister must
bring them more frequently together. And her neighbours at Lucas Lodge, therefore (for through their
communication with the Collinses the report, she concluded, had reached Lady Catherine), had only set that
down as almost certain and immediate, which she had looked forward to as possible, at some future time.
இந்த அசரதரரண வருகக ஏற்ெடுத்திய தீவிை மனக்க க்கம் ல சில் சமரளிக்கக் கூடியதரக இல்க ,
லமலும் ெ மணிலநரங்களுக்கு இகடவிடரது நிகனக்கரமலும் இருக்க முடியவில்க . ல டி கரதரின்
லரரஸிங்ஸிலிருந்து இங்கு வந்து டரர்சியுடன் நடக்க இருக்கப் லெரவதரக நிகனத்த திருமண உறுதிகய
நிறுத்துவதற்கரகலவ சிரமம் எடுத்துக்பகரண்டு வந்திருப்ெதரகத் பதரிந்தது. அது ஒரு நியரயமரன
திட்டம்தரன்! அவன் ெிங்கிலியின் பநருங்கிய சிலனகிதனரக இருப்ெதரலும், அவள் லேனுகடய
சலகரதரியரக இருப்ெதரலும், ஒரு திருமணத்தின் எதிர்ெரர்ப்பு மற்பறரரு திருமணத்தின் ஆவக த்
தூண்டியிருக்கும் என்று அவள் நிகனவு கூர்ந்து ெரர்க்கும்வகரயில் அவர்களது திருமணத்கதப்ெற்றிய
பசய்தி எங்கிருந்து ஆரம்ெித்திருக்கும் என்று அவளரல் கற்ெகன பசய்து ெரர்க்க முடியவில்க .
அவளுகடய சலகரதரியின் திருமணம் அவர்ககள அடிக்கடி ஒன்று லசர்க்கும் என்ெதகன அவள்
மறக்கவில்க . அருகில் லூகரஸ் இல் த்தில் வசிப்ெவர்கள் (அவர்களுக்குக் கரலின்ஸ் குடும்ெத்துடன்
பதரடர்பு இருந்ததினரல் இந்த விஷயம் அவர்கள் மூ ம் ல டி கரதரினிற்குப் லெரயிருக்கும் என்ற
முடிவுக்கு வந்தரள்.) அது உடனடியரகவும் நிச்சயமரகவும் நடக்கும் என எதிர்ெரர்த்தனர். எலிசபெத்தும்
அது எதிர்கர த்தில் எப்பெரழுதரவது நடக்க வரய்ப்பு இருக்கிறது என எதிர்ெரர்த்திருந்தரள்.
The great joy of p.308 (after Bingley proposes to Jane) is not supported by the atmosphere.
ஜேனுக்குப் ெிங்கிலி திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்தெிறகு உருவரன சந்ஜதரஷம் சூழலரல்
ஆதரிக்கப்ெடவில்ணல.
The speculation of this rumour gives life to the wedding.
இந்த வதந்திணயப்ெற்றிய யூகம் திருமைத்திற்கு உயிரூட்டுகிறது.
Elizabeth was at a loss to imagine how the report started.
எவ்வரறு இந்தச் பசய்தி ஆைம்ெித்தது என்ெது ெற்றி எலிசபெத்தரல் கற்ெணன பசய்ய முடியவில்ணல.
Surely she is totally alien to gossiping.
நிச்சயமரக அவளுக்கு வம்பு என்ெது அன்னியமரன ஒன்றரகஜவ இருக்கிறது.
In revolving Lady Catherine's expressions, however, she could not help feeling some uneasiness as to the
possible consequence of her persisting in this interference. From what she had said of her resolution to prevent
their marriage, it occurred to Elizabeth that she must meditate an application to her nephew; and how he might
take a similar representation of the evils attached to a connexion with her, she dared not pronounce. She knew
not the exact degree of his affection for his aunt, or his dependence on her judgment, but it was natural to
suppose that he thought much higher of her ladyship than she could do; and it was certain that, in enumerating
the miseries of a marriage with one whose immediate connexions were so unequal to his own, his aunt would
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address him on his weakest side. With his notions of dignity, he would probable feel that the arguments which to
Elizabeth had appeared weak and ridiculous contained much good sense and solid reasoning.
ல டி கரதரின் கூறியவற்கறபயல் ரம் நிகனத்துப் ெரர்த்த அவளுக்கு, இதுலெரல் பதரடர்ந்து
தக யிட்டுக் பகரண்டிருந்தரல் அதனரல் ஏற்ெடும் விகளவுககள நிகனத்து சற்று சங்கடம்
உண்டரயிற்று. இந்தத் திருமணத்கதத் தீர்மரனமரகத் தடுத்து நிறுத்த ல டி கரதரின் அவனிடம் என்ன
கூறியிருப்ெரலளர, இந்தத் திருமணத்தின் மூ ம் வரும் தீகமககளப்ெற்றி அவனிடம் என்ன பசரல்லி,
அகத அவன் எவ்வரறு எடுத்துக் பகரண்டிருப்ெரலனர என்று எலிசபெத்தரல் எதுவும் பசரல்
முடியவில்க . டரர்சி ல டி கரதரின் மீது கவத்துள்ள அன்கெப்ெற்றியும், அவளுகடய நியரயமரன
மதிப்பீட்டில் எவ்வளவு நம்ெிக்கக கவத்திருக்கிறரன் என்ெகதப்ெற்றியும் எலிசபெத்திற்குத்
பதரியவில்க . ஆனரல் ல டி கரதரினிடம் இவகளவிட அவன் அதிகமரக நம்ெிக்கக கவத்திருப்ெரன்
என்று நிகனப்ெது இயல்புதரன். தனக்குச் சமமரன அந்தஸ்து இல் ரத இடத்திலுள்ள ஒருத்தியுடன்
திருமணம் பசய்து பகரள்வதன் மூ ம் ஏற்ெடும் துன்ெங்ககள அவனுக்கு விளக்கி அவனுகடய
ெ வீனமரன இடத்கத அவள் ெயன்ெடுத்தி அவனுக்கு எடுத்துச் பசரல்
ரம். எலிசபெத்திற்கு
வலுவற்றதரகவும் அெத்தமரகவும் லதரன்றிய ல டி கரதரினுகடய வரதங்கள், பகௌரவத்கதப்ெற்றிய
அவனது கருத்துப்ெடி நியரயமரகவும் அறிவு பூர்வமரகவும் அவனுக்குப் ெட ரம்.
His aunt would address him on the weakest side.
அவனுணடய சித்தி அவனுணடய ெலவீனமரன ெக்கத்தில்தரன் பதரடர்புபகரள்வரள்.
It is true however high a boy can marry a girl of low origin. It is equally true that such alliances can be broken
on any flimsy reason. In Elizabeth’s case, the points at which the idea can be given up are too many. If it is to
come up, it must be on the strength of something extraneous.
உயர்குடி ஆண் தரழ்ந்த குலத்தில் ெிறந்த பெண்ணைத் திருமைம் பசய்துபகரள்ளலரம் என்ெது
உண்ணமஜய. ஒரு அற்ெ கரைைத்திற்கரக இது ஜெரன்ற திருமைம் உணடந்து ஜெரகலரம் என்ெதும்
உண்ணமஜய. எலிசபெத் விஷயத்தில் இந்த எண்ைத்ணதக் ணகவிடக்கூடிய இடங்கள் ெல உள்ளன.
திருமைம் நணடபெற ஜவண்டுபமனில், அது சில புறக் கரைைிகளின் வலிணமயினரல் மட்டுஜம
நணடபெற ஜவண்டும்.
The value of romance lies here. A boy in love can never think of the possibility of its failure. Marriage is a
social act. Both are in vastly different planes. The fulfillment of romance is apparently determined by the
possibility of marriage. Even outside marriage, two people coming together is an ACT in wider existence. The
factors involved are too many, almost infinite. If one is set on its fulfillment and faces infinite alternative
possibilities, nothing short of adventure is before him all the time. Granting they come together within marriage
or outside it, they see Romance means reaching the point of co-action at every moment is neither in his hands,
nor in hers, nor in the hands of anything. In yoga there is rarely a live period for longer than half a minute.
To make that everlasting is yoga. It is not given to man, maybe not even to the gods up to the Overmind.
Only the evolving spirit, as long as it is evolving, can be romantic. The uncertainty Elizabeth faces is one
such, if not for a romantic reason. He does feel that romantic context until she agrees.
If he had been wavering before as to what he should do, which had often seemed likely, the advice and intreaty
of so near a relation might settle every doubt, and determine him at once to be as happy as dignity unblemished
could make him. In that case, he would return no more. Lady Catherine might see him in her way through town,
and his engagement to Bingley of coming again to Netherfield must give way.
அமைகரதலின் மதிப்பு இங்குள்ளது. கரதலிக்கும் ஆண், ஜதரல்வி என்ெது சரத்தியம் என்ெணத
ஒருஜெரதும் நிணனக்க மரட்டரன். திருமைம் ஒரு சமூகச் பசயலரகும். இைண்டும் மிகவும் மரறுெட்ட
நிணலகளில் உள்ளன. கரதலின் நிணறவு பவளிப்ெணடயரக திருமைம் எனும் சரத்தியத்தரல்
தீர்மரனிக்கப்ெடுகிறது. திருமைத்திற்கு பவளியிலும் இருவர் ஒன்று ஜசர்வது ெைந்த வரழ்வில் இருக்கும்
ஒரு பசயலரகும். சம்ெந்தப்ெட்ட கரைைிகள் ெல உள்ளன, அணவ எல்ணலயற்றணவ. ஒருவர் இணத
நிணறஜவற்றத் தீர்மரனித்து அளவற்ற மரற்று சரத்தியங்கணள எதிர்பகரள்ளும்பெரழுது, அவருக்கு
சரகசத்திற்குக் குணறஜவ இருக்கரது. திருமைத்திஜலர அல்லது திருமைத்திற்கு பவளியிஜலர அமைகரதல்
ஒவ்பவரரு தருைத்திலும் ஒத்துணழப்ெின் நிணலணய அணடவது இருவைது ணககளிலும் இல்ணல, ஜவறு
எதன் ணககளிலும் இல்ணல என்ெணதக் கரண்கின்றனர். ஜயரகத்தில் அணை நிமிடத்திற்கு ஜமலரக
ேீவனுள்ள ஜநைம் மிகவும் அரிதரகஜவ இருக்கும். இணத நிைந்தைமரக்குவஜத ஜயரகம் ஆகும். இது
மனிதனரல் முடியரது, பதய்வஜலரகத்தில் இருக்கும் கடவுளர்களுக்கும் மிகவும் கடினம். பவளிவரும்
ஆன்மர மட்டுஜம அது ெரிைமிக்கும்வணை பெருங்கரதணலக் பகரண்டிருக்கும். பெருங்கரதலுக்கரக
இல்லரவிடினும் எலிசபெத் எதிர்பகரள்ளும் நிச்சயமற்ற தன்ணம அதுஜெரன்ற ஒன்றிற்குதரன். அவள்
ஒப்புக்பகரள்ளும்வணை அந்தக் கரதல் சூழணல அவன் உைர்கிறரன்.
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என்ன பசய்ய ஜவண்டும் என்று பதரியரமல் அவனது மனம் அணலெரய்ந்து பகரண்டிருந்தரல்- இது
பெரும்ெரலும் உண்ணமயரகஜவ இருந்தது- கணைெடரத பகௌைவம் அவணனச் சந்ஜதரஷமரக
ணவத்திருப்ெணதப்ஜெரல், பநருங்கிய உறவு ஒன்றின் ஆஜலரசணனயும் ஜவண்டுதலும் ஒவ்பவரரு
சந்ஜதகத்ணதயும் தீர்க்கக்கூடும், உடனடியரக அவணனத் தீர்மரனமரக மகிழ்ச்சியரக ணவத்திருக்கும்.
இவ்வரபறனில் அவன் இனி திரும்ெ வை மரட்டரன். ஜெரகும் வழியில் ஜலடி கரதரின் அவணனச்
சந்தித்து விட்டுச் பசல்லலரம், பநதர்பீல்டிற்கு ெிங்கிலியுடம் மீண்டும் வருவணத அவன் ணக விடுவரன்.
ஆனரல் அவன் தீர்மரனமரக இருந்த கரைைத்தினரல் ஜலடி கரதரினுணடய விேயம் எந்த வித
தரக்கத்ணதயும் அவனிடம் ஏற்ெடுத்தவில்ணல.
8. The thoughts in these two paragraphs show how real Elizabeth’s anguish is, how worldly wise she is at 21. No
girl in her position would be able to leave the bed for weeks. She is high strung, in a high pitched dilemma
which can take the mind or even the being to the opening of the next plane. She could have been blissfully
oblivious, knowing he is hers at all events. She certainly has no faith in him and though he has it, has not let her
know that side.
இந்த இைண்டு ெத்தியுலுள்ள எண்ைங்கள் எலிசபெத்தின் ஜவதணன எவ்வளவு உண்ணமயரனது,
அவளுணடய இருெத்தி ஒன்றரம் வயதில் அவள் எவ்வளவு உலக ஞரனம் உணடயவள் என்ெணதக்
கரண்ெிக்கின்றன. அவளுணடய நிணலணமயில் எந்த ஒரு பெண்ைரலும் ெல வரைங்களுக்குப்
ெடுக்ணகணய விட்டு எழுந்திருக்கஜவ முடிந்திருக்கரது. ெதட்டத்தில் அவள் ஜலடி கரதரினிடம் தீவிைமரக
விவரதம் பசய்த கரைைத்தினரல் ஏற்ெட்ட ஒரு பெரிய குழப்ெத்தில் அவள் அதிக அளவு மன
உணளச்சலில் இருந்தரள், இது அவளது மனத்ணத, ஏன் அவளது ேீவணனயும் அடுத்த நிணலக்கு
விழிப்புறச் பசய்யலரம், எல்லர நிகழ்வுகளிலும் அவன் தன்னுணடயவன்தரன் என்ெணத அறிந்திருந்த
அவள் ஆனந்தமரக இந்த விவரதத்ணத மறந்திருக்கலரம். அவனிடம் அவளுக்கு எந்த நம்ெிக்ணகயும்
இல்ணல, அவனுக்கு இருந்தஜெரதும் அவன் அணத அவளிடம் கரண்ெித்துக் பகரள்ளவில்ணல.

9.

"If, therefore, an excuse for not keeping his promise should come to his friend within a few days," she added, "I
shall know how to understand it. I shall then give over every expectation, every wish of his constancy. If he is
satisfied with only regretting me, when he might have obtained my affections and hand, I shall soon cease to
regret him at all."
The surprise of the rest of the family, on hearing who their visitor had been, was very great; but they obligingly
satisfied it with the same kind of supposition which had appeased Mrs. Bennet's curiosity; and Elizabeth was
spared from much teasing on the subject.
“அவனிடமிருந்து சிறிது நரட்களுக்குள் தன்னுகடய வரக்ககக் கரப்ெரற்ற முடியவில்க என்ற பசய்தி
அவனுகடய நண்ெனுக்குக் கிகடத்தரல், அகத எப்ெடிப் புரிந்துபகரள்வது என்று எனக்குத் பதரியும்.
நரன் எல் ரவித எதிர்ெரர்ப்புககளயும் விட்டுவிடுலவன். நரன் எதிர்ெரர்க்கும் பதரடர்ந்த உண்கமயரன
நடத்கதகய இனி விட்டுவிடுலவன். என்கனயும் என் அன்கெயும் அவன் பெற்றிருக்க முடியும்
எனும்பெரழுது என்கனத் திருமணம் பசய்துபகரள்ள முடியவில்க லய என்ற வருத்தத்தினரல் மட்டுலம
அவன் திருப்தியகடந்தரன் எனில் நரன் அவகன நிகனத்து வருந்துவகத விகரவில் நிறுத்தி
விடுலவன்.”
வந்துலெரன நெர் யரர் என்று பதரிந்ததும் குடும்ெத்தில் உள்ள மற்றவர்களின் ஆச்சரியம் அதிகமரக
இருந்தது. அவள் வந்ததன் கரரணங்ககளத் தரனரகலவ கற்ெகன பசய்து பகரண்டு திருமதி பென்னட்
எவ்வரறு திருப்தியகடந்தரலளர அலத லெரல் மற்றவர்களும் சமரதரனமகடந்தனர். அதனரல் இந்த
விஷயத்தில் எலிசபெத் லகலி பசய்யப்ெடுவதிலிருந்து கரப்ெரற்றப்ெட்டரள்.
As there is no substance in the visit, Mrs. Bennet was appeased.
அங்கு வந்ததில் எந்தவித முக்கியத்துவமும் இல்லரததரல் திருமதி பென்னட் தைிந்து ஜெரனரள்.

The next morning, as she was going downstairs, she was met by her father, who came out of his library with a
letter in his hand.
மறுநரள் கரக , மரடியிலிருந்து கீஜழ வந்தபெரழுது ககயில் ஒரு கடிதத்துடன் நூ கத்திலிருந்து
பவளிலய வந்த அவளது தந்கதகயச் சந்தித்தரள்.
10. Mr. Bennet’s sense of humour is not high. Seeing her face, how can he not know she is depressed? It is a low
sense of humour out of place in his relationship with her.
திரு பென்னட்டின் ஹரஸ்ய உைர்ச்சி பெரிதரக இல்ணல. அவளுணடய முகத்ணதப் ெரர்க்கும்பெரழுது
அவள் கவணலயுடன் இருக்கிறரள் என்ெது எவ்வரறு அவருக்குத் பதரியரமல் இருக்கும்? அவருக்கு
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அவளுடன் இருக்கும் பதரடர்ெில் நணகச்சுணவ உைர்வு குணறவரகஜவ இருந்தது, சூழலுக்கு ஏற்ெவும்
இல்ணல.
"Lizzy," said he, "I was going to look for you; come into my room."
“லிசி, நரன் உன்கனப் ெரர்ப்ெதற்கரகத்தரன் வந்லதன்; என்னுகடய அகறக்கு வர” என்றரர்.
11. He certainly is not in an emotional relationship with her.
நிச்சயமரக அவளுடன் அவருக்கு உைர்ச்சிபூர்வமரன உறவுமுணற இல்ணல.
She followed him thither; and her curiosity to know what he had to tell her was heightened by the supposition of
its being in some manner connected with the letter he held. It suddenly struck her that it might be from Lady
Catherine; and she anticipated with dismay all the consequent explanations.
அவள் அவகரப் ெின்பதரடர்ந்து பசன்றரள். அவருகடய ககயில் கவத்துக் பகரண்டிருக்கும்
கடிதத்கதப்ெற்றித்தரன் ஏலதர விஷயம் இருக்கிறது என்று அவள் ஊகித்ததரல், அவர் என்ன பசரல் ப்
லெரகிறரர் என்ற அவளுகடய ஆவல் அதிகரித்தது. அது ல டி கரதரினிடமிருந்து வந்திருக்க ரலமர
என்று திடீபரன்று லதரன்றியது. அகதத் பதரடர்ந்து எல் ரவித விளக்கங்ககளயும் அளிக்க லவண்டி
வருலமர என்று அவள் ெயந்தரள்.
12. It is dry humour, vainly indulged, bringing out his silly side.
அது, வீண்பெருணம, ஜகலி பசய்வது, விைக்தி மற்றும் மற்ற சுயநல கரைைங்களுக்கரக அவர் வீைரக
ஈடுெட்ட வைண்ட ஹரஸ்யம் ஆகும்.
She followed her father to the fireplace, and they both sat down. He then said -"I have received a letter this morning that has astonished me exceedingly. As it principally concerns yourself,
you ought to know its contents. I did not know before that I had two daughters on the brink of matrimony. Let
me congratulate you on a very important conquest."
அவள் தன்னுகடய தந்கதகயப் ெின்பதரடர்ந்து வந்தரள், இருவரும் அமர்ந்தனர். ெிறகு அவர், “இன்று
கரக எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது. அது என்கன மிகவும் ஆச்சரியப்ெட கவத்தது. அது உன்கனப்
ெற்றிய விஷயம் என்ெதரல் நீ இந்த கடிதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்ெகதப்ெற்றி பதரிந்துபகரள்ள
லவண்டும். திருமணத்தின் தறுவரயில் எனக்கு இரண்டு பெண்கள் இருக்கிறரர்கள் என்று எனக்கு
இதுவகர பதரியவில்க . மிக முக்கியமரன ஒரு பவற்றிக்கு எனது ெரரரட்டுக்கள்.”
13. Collins second letter is a revenge on Elizabeth’s advice not to introduce himself to Darcy. That letter brought him
to Meryton by the storms of Catherine’s anger. Collins releases a missile, hoping it will blow Bennet and
Elizabeth into pieces. He does not know a storm is brewing at Rosings. The missile releases that energy and
Collins is blown over. Collins is the monkey who pulled the wedge out .
டரர்சியிடம் பசன்று தரஜன அறிமுகப்ெடுத்திக் பகரள்ள ஜவண்டரம் என்ற எலிசபெத்தின் அறிவுணைக்கு
ெழி வரங்குவதுஜெரல் கரலின்ஸின் இைண்டரவது கடிதம் இருந்தது. திரு பென்னட்ணடத் தகர்க்கவும்,
எலிசபெத்ணத பநரறுக்கவும் கரலின்ஸ் கடிதம் வடிவில் ஒரு ஏவுகணைணய விடுவிக்கிறரன். ஆனரல்
அவனது இச்பசய்தி ஜலடி கரதரினிடம் பெரிய ஜகரெத்ணத உருவரக்குகிறது. ஜைரசிங்சிஜலஜய ஒரு புயல்
உருவரகி வருவது கரலின்ஸிற்குத் பதரியவில்ணல. அதணன எதிர்பகரள்ள முடியரமல் அவன்
பமரிடனிற்கு வந்து தங்கும்ெடி ஜநரிடுகிறது. ஆப்ணெணயப் ெிடுங்கிய குைங்கிணனப்ஜெரல் கரலின்ஸ்
இருக்கிறரன்.
14. Elizabeth’s resentment of Darcy not being a free companion with her is one reason to bring a letter from Collins.
Darcy and Collins are alike.
டரர்சி தன்னிடம் சகேமரகப் ெழகுவதில்ணல என்ற எலிசபெத்தின் ஜகரெம் கரலின்ஸ் கடிதம் வருவதற்கு
ஒரு கரைைமரக அணமகிறது. டரர்சியும் கரலின்ைும் ஒஜைஜெரல் உள்ளனர்.
15. Her father’s jibes at Darcy pain her, but she is unaware of her own accusations of him.
டரர்சிணய, திரு பென்னட் ெரிகசிப்ெது எலிசபெத்ணத ஜவதணனப்ெடுத்துகிறது, ஆனரல் அவன் மீது
அவள் ணவக்கும் குற்றச்சரட்டுகணள அவள் அறிவதில்ணல.
The colour now rushed into Elizabeth's cheeks in the instantaneous conviction of its being a letter from the
nephew, instead of the aunt; and she was undetermined whether most to be pleased that he explained himself at
all, or offended that his letter was not rather addressed to herself, when her father continued -"You look conscious. Young ladies have great penetration in such matters as these; but I think I may defy even
your sagacity to discover the name of your admirer. This letter is from Mr. Collins."
"From Mr. Collins! And what can he have to say?"
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"Something very much to the purpose, of course. He begins with congratulations on the approaching nuptials of
my eldest daughter, of which, it seems, he has been told by some of the good-natured, gossiping Lucases. I shall
not sport with your impatience by reading what he says on that point. What relates to yourself is as follows:
'Having thus offered you the sincere congratulations of Mrs. Collins and myself on this happy event, let me now
add a short hint on the subject of another; of which we have been advertised by the same authority. Your
daughter Elizabeth, it is presumed, will not long bear the name of Bennet after her elder sister has resigned it,
and the chosen partner of her fate may be reasonably looked up to as one of the most illustrious personages in
this land.'
"Can you possibly guess, Lizzy, who is meant by this? -- 'This young gentleman is blessed, in a peculiar way,
with everything the heart of mortal can most desire -- splendid property, noble kindred, and extensive patronage.
Yet, in spite of all these temptations, let me warn my cousin Elizabeth, and yourself, of what evils you may
incur by a precipitate closure with this gentleman's proposals, which, of course, you will be inclined to take
immediate advantage of.'
"Have you any idea, Lizzy, who this gentleman is? But now it comes out -"'My motive for cautioning you is as follows: we have reason to imagine that his aunt, Lady Catherine de
Bourgh, does not look on the match with a friendly eye."
"Mr. Darcy, you see, is the man! Now, Lizzy, I think I have surprised you. Could he or the Lucases have pitched
on any man, within the circle of our acquaintance, whose name would have given the lie more effectually to
what they related? Mr. Darcy, who never looks at any woman but to see a blemish, and who probably never
looked at you in his life! It is admirable!"
Elizabeth tried to join in her father's pleasantry, but could only force one most reluctant smile. Never had his wit
been directed in a manner so little agreeable to her.
"Are you not diverted?"
"Oh! Yes. Pray read on."
"'After mentioning the likelihood of this marriage to her ladyship last night, she immediately, with her usual
condescension, expressed what she felt on the occasion; when it became apparent that, on the score of some
family objections on the part of my cousin, she would never give her consent to what she termed so disgraceful
a match. I thought it my duty to give the speediest intelligence of this to my cousin, that she and her noble
admirer may be aware of what they are about, and not run hastily into a marriage which has not been properly
sanctioned.' -- Mr. Collins, moreover, adds, 'I am truly rejoiced that my cousin Lydia's sad business has been so
well hushed up, and am only concerned that their living together before the marriage took place should be so
generally known. I must not, however, neglect the duties of my station, or refrain from declaring my
amazement, at hearing that you received the young couple into your house as soon as they were married. It was
an encouragement of vice; and had I been the rector of Longbourn, I should very strenuously have opposed it.
You ought certainly to forgive them, as a Christian, but never to admit them in your sight, or allow their names
to be mentioned in your hearing." -- That is his notion of Christian forgiveness! The rest of his letter is only
about his dear Charlotte's situation, and his expectation of a young olive-branch. But, Lizzy, you look as if you
did not enjoy it. You are not going to be missish, I hope, and pretend to be affronted at an idle report. For what
do we live, but to make sport for our neighbours, and laugh at them in our turn?"
"Oh!" Cried Elizabeth, "I am excessively diverted. But it is so strange!"
"Yes; that is what makes it amusing. Had they fixed on any other man, it would have been nothing; but his
perfect indifference, and your pointed dislike, make it so delightfully absurd! Much as I abominate writing, I
would not give up Mr. Collins's correspondence for any consideration. Nay, when I read a letter of his, I cannot
help giving him the preference even over Wickham, much as I value the impudence and hypocrisy of my son-inlaw. And pray, Lizzy, what said Lady Catherine about this report? Did she call to refuse her consent?"
To this question his daughter replied only with a laugh; and as it had been asked without the least suspicion, she
was not distressed by his repeating it. Elizabeth had never been more at a loss to make her feelings appear what
they were not. It was necessary to laugh, when she would rather have cried. Her father had most cruelly
mortified her by what he said of Mr. Darcy's indifference; and she could do nothing but wonder at such a want
of penetration, or fear that, perhaps, instead of his seeing too little, she might have fancied too much.
அக்கடிதம் சித்தியிடமிருந்து வருவதற்குப் ெதி ரக மருமகனிடமிருந்து வந்துள்ளது என்று உடனடியரக
நிகனத்ததரல் எலிசபெத்தின் கன்னம் சிவந்தது. அவன் எல் ரவற்கறயும் விளக்கி எழுதிவிட்டரன்
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என்ெதற்கரக சந்லதரஷப்ெட லவண்டுமர அல் து தனக்கு எழுதவில்க என்ெதற்கரகக் லகரெப்ெட
லவண்டுமர என்ற குழப்ெத்தில் இருந்தபெரழுது அவளுகடய தந்கத ெடிப்ெகதத் பதரடர்ந்தரர்.
“நீ மிகவும் தன்னுணர்வு உள்ளவளரகத் பதரிகிறரய். இதுலெரன்ற விஷயங்களில் இளம்பெண்கள்
மிகவும் ஊடுருவிப் ெரர்ப்ெரர்கள். உன்கன இரசிப்ெவரின் பெயகரக் கண்டுெிடிக்க உன்னுகடய
திறகமயினரலும் முடியரது என்று நரன் சவரல் விடுகிலறன். இக்கடிதம் கரலின்ஸிடமிருந்து
வந்துள்ளது.”
“கரலின்ஸிடமிருந்தர, அவனுக்குச் பசரல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது?”
“கரரணத்லதரடுதரன் எழுதியுள்ளரன். நணடபெறவிருக்கும் எனது மூத்த மகளின் திருமணத்திற்குப்
ெரரரட்டுக்ககளத் பதரிவித்து கடிதத்கத ஆரம்ெித்துள்ளரன். நல்ப ண்ணம் ெகடத்த, வம்பு லெசும்
லூகரஸ் குடும்ெத்தினர் மூ ம் விஷயம் கிகடத்திருக்கிறது. அகதப்ெற்றி அவன் என்ன பசரல்கிறரன்
என்ெகதப் ெடித்துக் கரண்ெித்து உன்னுகடய பெரறுகமகயச் லசரதிக்க எனக்கு விருப்ெம் இல்க .
உன் சம்ெந்தப்ெட்டது இதுதரன். "திருமதி கரலின்ஸினுகடய ெரரரட்டுக்ககளயும் என்னுகடய
ெரரரட்டுககளயும் பதரிவித்த ெிறகு மற்பறரரு விஷயத்தில் அவர்கள் மூ ம் கிகடத்த ஒரு சிறிய
குறிப்கெயும் லசர்க்கிலறன். உங்களுகடய மூத்த மகள் பென்னட் என்ற பெயகர விட்ட ெிறகு
உங்களுகடய மகள் எலிசபெத்தும் அப்பெயகர பவகு நரட்களுக்கு கவத்திருக்க மரட்டரள். அவள்
லதர்ந்பதடுத்துள்ள வரழ்க்ககத் துகணவன் இந்த இடத்தில் ெிரசித்தி பெற்ற ெிரமுகர்களில் ஒருவன்.”
“லிசி, யரர் இந்த மனிதன் என்று உன்னரல் ஊகிக்க முடிகிறதர?”
“இவ்வு கத்தில் உள்ள ஒவ்பவரருவரும் விரும்ெக் கூடிய அகனத்தும் இந்த இகளஞனுக்கு
வித்தியரசமரகக் கிகடத்திருக்கிறது; சிறப்ெரன பசரத்து, உயர் குடும்ெத்கதச் லசர்ந்த உறவினர்கள்,
நிகறய ஆதரவரளர்கள். அதனரல் இந்த இகளஞனின் திருமணப் ெிலரரகணகயச் சரதகமரகப்
ெயன்ெடுத்திக் பகரள்வீர்கள் என்ெது பதரியும். லயரசிக்கரமல் முடிபவடுத்தரல் அதனரல் ஏற்ெடும்
விகளவுககளப்ெற்றி நரன் எச்சரிக்கிலறன்.”
“லிசி, இந்த இகளஞன் யரர் என்று உனக்குத் பதரிகிறதர? ஆனரல் இப்பெரழுது இது பவளிவருகிறது.”
“உங்கணள எச்சரிக்கும் எனது லநரக்கம் இதுதரன். அவனுகடய சித்தி ல டி கரதரின் இந்த லேரடி
லசருவகத அவ்வளவு நட்புடன் ஏற்றுக் பகரள்ளவில்க .”
“டரர்சிதரன் அவன்! இப்பெரழுது லிசி, நரன் உன்கன ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி விட்லடன் என்று
நிகனக்கிலறன். கரலின்லஸர, லூகரஸ் குடும்ெத்தினலரர நமக்குத் பதரிந்த வட்டத்தில் இகதவிட
சரத்தியலம இல் ரத ஒரு பெரருத்தத்கதத் லதடியிருக்க முடியரது. டரர்சி எந்தப் பெண்கணயும் குற்றம்
கண்டுெிடிப்ெகதத் தவிர லவறு எதற்கும் ஏபறடுத்தும் ெரர்க்க மரட்டரன். அவன் வரழ்க்ககயில்
உன்கனப் ெரர்த்தலத இல்க ! அது மிகவும் ெரரரட்டத்தக்கது!”
எலிசபெத் அவளுகடய தகப்ெனரரின் மகிழ்ச்சியில் க ந்துபகரள்ள முயற்சித்தரள். ஆனரல்
தயக்கத்துடன் ஒரு புன்சிரிப்கெ மட்டுலம அவளரல் உதிர்க்க முடிந்தது. அவருகடய ஹரஸ்யம்
இகதவிட ரசிக்க முடியரதெடி அவளுக்கு இருந்தஜதயில்க .
“உனக்கு இது லவடிக்ககயரக இல்க யர?”
“ஓ! ஆம். பதரடர்ந்து ெடியுங்கள்.”
“இந்தத் திருமணத்கதப்ெற்றி ல டி கரதரினிடம் லநற்கறய இரவு பதரிவித்த ெின்னர், அவள்
வழக்கமரன ெரிவுடன், தரன் என்ன நிகனக்கிறரள் என்ெதகனக் கூறினரள். என்னுகடய சலகரதரியின்
குடும்ெத்கதப்ெற்றி சி ஆட்லசெகணககள மனதில் பகரண்டு, இது அவமரனத்துக்குரிய சம்ெந்தம்
என்று கூறிய அவள், ஒருபெரழுதும் தன்னுகடய சம்மதத்கதத் பதரிவிக்க மரட்டரள் என்ெது
பவளிப்ெகடயரகலவ பதரிந்தது. ஒழுங்கரன அனுமதி இல் ரத ஒரு திருமணத்கத அவசரமரக முடிக்கக்
கூடரது என்ெகத லவகமரக என் சலகரதரிக்கும் அவகள ரசிப்ெவருக்கும் பதரியப்ெடுத்த லவண்டும்
என்ெகத என் கடகமயரகக் கருதிலனன்.” கரலின்ஸ் லமலும், “என்னுகடய சலகரதரி லிடியரவின்
விவகரரம் ரகசியமரக கவக்கப்ெட்டது ெற்றி எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. திருமணம் நடப்ெதற்குமுன்
அவர்கள் ஒன்றரக வரழ்ந்து வந்தனர் என்ெது எல்ல ரருக்கும் பதரியும் என்ெகதப்ெற்றி நிகனத்து நரன்
மிகவும் கவக ப்ெடுகிலறன். நரன் என்னுகடய ெதவியின் கடகமகயப் புறக்கணிக்கக் கூடரது. லமலும்
திருமணம் ஆன உடலனலய இவ்விளம் தம்ெதிககள உங்கள் வீட்டில் வரலவற்றீர்கள் என்ெகதக்
லகட்டவுடன் எனக்கு ஏற்ெட்ட திககப்கெ என்னரல் கூறரமல் இருக்க முடியரது. இது ஒரு பெரும்
குகறகய உற்சரகப்ெடுத்தி ஆதரவு தருவதுலெரல் ஆகும். நரன் ரங்ெர்ன் சர்ச்சின் தக வனரக
இருந்திருந்தரல் நிச்சயமரக இகத எதிர்த்திருப்லென். ஒரு கிருஸ்துவனரக அவர்ககள மன்னிக்க
லவண்டும், ஆனரல் அவர்ககள ஒரு பெரழுதும் உங்களுடன் லசர்த்துக் பகரள்ளக் கூடரது, அவர்கள்
பெயகர உங்கள் கரதரலும் லகட்கக் கூடரது." ‘கிருஸ்துவ மன்னிப்பு' என்ெது இதுதரன்! சரர்ப ட்டின்
நிக கமகயப் ெற்றியும், அவர்களுக்குப் ெிறக்கப் லெரகும் குழந்கதகயப் ெற்றியும்தரன் கடிதத்தின் மீதி
ெகுதி இருந்தது. ஆனரல் லிசி, நீ இகத ரசிக்கவில்க என்ெதுலெரல் பதரிகிறது. யரலரர ஒருவர் ஏலதர
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பசரல்கிறரர் என்ெகத மனதில் எடுத்துக் பகரண்டு நீ வருத்தப்ெடரலத. நரம் எதற்கரக வரழ்கிலறரம்,
நம்முகடய சுற்றம் நம்கமப் ெரர்த்துச் சிரிப்ெதற்கரகவர, அல் து நமக்குச் சந்தர்ப்ெம் கிகடக்கும்
பெரழுது அவர்ககளப் ெரர்த்து நரம் சிரிப்ெதற்கரகவர?”
“ஓ! எனக்கு மிகவும் லவடிக்ககயரக இருக்கிறது, இது மிகவும் விலனரதமரகவும் இருக்கிறது!”
“ஆமரம் -- அதனரல்தரன் இது லவடிக்ககயரக இருக்கிறது. லவறு யரகரயரவது அவர்கள்
குறிப்ெிட்டிருந்தரல், அது ஒன்றுலமயில்க ; அவனுகடய முழுகமயரன அ ட்சியமும், உன்னுகடய
அப்ெட்டமரன பவறுப்பும், இகத மிகவும் அர்த்தமற்றதரக்கிவிடுகிறது! எனக்குக் கடிதம் எழுதப்
ெிடிக்கரது, ஆனரல் எக்கரரணத்கதக் பகரண்டும் கரலின்ஸுடன் இருக்கும் கடிதத் பதரடர்கெ
விடமரட்லடன். எனது மருமகனின் ெரசரங்குத்தனத்கதயும், பவட்கமின்கமகயயும் நரன் மதிக்கிலறன்
என்றபெரழுதும், கரலின்ஸுகடய கடிதத்கதப் ெடிக்கும்பெரழுது விக்கரகமவிட இவன்லமல் அதிக
விருப்ெம் ஏற்ெடுவகத என்னரல் தடுக்க முடியவில்க . லிசி, ல டி கரதரின் இந்த விஷயத்கதப்ெற்றி
என்ன கூறினரள்? அவளுகடய மறுப்கெத் பதரிவிக்க இங்கு வந்தரளர?”
இந்தக் லகள்விக்கு அவரது பெண்ணரல் ஒரு சிரிப்கெலய ெதி ரக அளிக்க முடிந்தது. சிறிதும்
சந்லதகமில் ரமல் இந்தக் லகள்வி லகட்கப்ெட்டதரல் அவர் மீண்டும் இலத லகள்விகயக் லகட்டதற்கரக
அவள் வருத்தப்ெடவில்க . தனக்கு ஏற்ெடரத உணர்வுககள இருப்ெதுலெரல் கரண்ெித்துக் பகரள்ள
எலிசபெத் இதுலெரல் கஷ்டப்ெட்டதில்க . அவள் அழ லவண்டிய லநரத்தில் சிரிக்க லவண்டியதரயிற்று.
டரர்சியின் அ ட்சியத்கதப்ெற்றிக் கூறி அவளுகடய தந்கத அவகள மிகவும் கஷ்டப்ெடுத்திவிட்டரர்.
இவ்வளவு ஆழ்ந்து சிந்திப்ெது லதகவயில்க லயர, நடந்த விஷயங்கள் எதுவும் அவருக்குத் பதரியரது
என்ெதற்குப் ெதி ரக, அவள் மிக அதிகமரக அகதப்ெற்றி கற்ெகன பசய்து பகரண்டு விட்டரலளர
என்ற ெயம் எழுந்தது.
----------------
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Chapter 16: Darcy Proposes again
When Darcy returns, he and Bingley visit the Bennets and head out on a walk with Jane and Elizabeth. Darcy
and Elizabeth find themselves alone. Elizabeth takes the opportunity to express her gratitude for his role in
Lydia’s marriage. Darcy proposes again, and Elizabeth accepts the proposal.
டரர்சி திரும்ெி வந்த ெிறகு அவனும் ெிங்கிலியுமரகச் ஜசர்ந்து ஜேன் மற்றும் எலிசபெத்துடன்
நடக்கலரயினர். டரர்சியும் எலிசபெத்தும் தனித்து விடப்ெட்டனர். லிடியரவின் திருமைத்திற்கு உதவிய
டரர்சிக்கு எலிசபெத் நன்றி கூறினரள். டரர்சி மீண்டும் திருமை ஜவண்டுஜகரள் விடுத்தரன், எலிசபெத்
அணத ஏற்றுக் பகரள்கிறரள்.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Instead of receiving any such letter of excuse from his friend, as Elizabeth half expected Mr. Bingley to do, he
was able to bring Darcy with him to Longbourn before many days had passed after Lady Catherine's visit. The
gentlemen arrived early; and, before Mrs. Bennet had time to tell him of their having seen his aunt, of which her
daughter sat in momentary dread, Bingley, who wanted to be alone with Jane, proposed their all walking out. It
was agreed to. Mrs. Bennet was not in the habit of walking. Mary could never spare time, but the remaining five
set off together. Bingley and Jane, however, soon allowed the others to outstrip them. They lagged behind, while
Elizabeth, Kitty, and Darcy were to entertain each other. Very little was said by either: Kitty was too much
afraid of him to talk; Elizabeth was secretly forming a desperate resolution; and, perhaps, he might be doing the
same.
தரன் வர முடியரததற்கு ஏதரவது கரரணம் பசரல்லி ெிங்கிலிக்கு அவனுகடய நண்ெனிடமிருந்து கடிதம்
வரும் என எலிசபெத் எதிர்ெரர்த்தரள். ஆனரல் அதற்குப் ெதி ரக ல டி கரதரின் வந்துலெரன சி
நரட்களுக்குள் அவன் டரர்சிகய அகழத்துக் பகரண்டு ரங்ெர்னுக்கு வந்தரன். இருவரும்
விணைவரகஜவ வந்து லசர்ந்தனர். எகதப்ெற்றி நிகனத்து எலிசபெத் ெயந்து நடுங்கியவரறு
அமர்ந்திருந்தரலளர அகதப்ெற்றிலய திருமதி பென்னட் ஆரம்ெித்தரள். அவனது சித்திகய அவர்கள்
ெரர்த்த விவரத்கத அவள் கூறுவதற்குள் லேனுடன் தனியரக இருக்க லவண்டும் என்று ெிங்கிலி
விரும்ெியதரல் பவளிலய நடந்து பசல்
ரம் என்று அவன் கூறினரன். அது ஒத்துக் பகரள்ளப்ெட்டது.
திருமதி பென்னட்டிற்கு நடந்து ெழக்கமில்க என்ெதரலும், லமரிக்கு லநரம் ஒதுக்கலவ முடியரததரலும்
மீதி ஐவரும் ஒன்றரகப் புறப்ெட்டனர். ெிங்கிலியும் லேனும் விகரவில் மற்றவர்ககள முன்னுக்குச்
பசல் அனுமதித்தனர். அதனரல் அவர்கள் ெின்தங்கினர். எலிசபெத், கிட்டி, டரர்சி மூவரும் ஒன்றரக
நடக்க ரனரர்கள். யரரும் எதுவும் லெசவில்க . அவனுடன் லெசுவதற்லக கிட்டிக்கு மிகவும் ெயமரக
இருந்தது; எலிசபெத் மனதிற்குள் இரகசியமரக ஒரு தீர்மரனத்கத உருவரக்கிக் பகரண்டிருந்தரள்,
அவனும் ஒருலவகள அகதலய பசய்து பகரண்டிருந்திருக்கலரம்.
The arrears with Lady Catherine were paid by her visit.
ஜலடி கரதரினிடம் மீதம் இருந்தது அவளது வருணகயரல் தீர்க்கப்ெட்டது.
The arrears with Collins were dissolved by his letter.
கரலின்ஸ் மீதம் ணவத்திருந்தது அவனுணடய கடிதத்தரல் கணைக்கப்ெட்டது.
Her own misgiving made her think of giving up.
அவளுணடய அவநம்ெிக்ணக ணகவிடுவணதப்ெற்றி அவணளச் சிந்திக்க ணவத்தது.
Now the coast is clear negatively.
இப்பெரழுது விஷயம் எதிர்மணறயரக பதளிவரக உள்ளது.
Darcy comes. She expresses gratitude. He proposes again. The story ends here. She is shy of her past actions.
He is overflowing with love and acknowledges his transformation. He achieves the impossible because he is
determined to make her love him.
டரர்சி வருகிறரன். அவள் நன்றியிணனத் பதரிவிக்கிறரள். அவன் மீண்டும் ஜவண்டுஜகரள் விடுக்கிறரன்.
கணத இங்கு முடிவணடகிறது. அவள் தன்னுணடய கடந்தகரல பசயல்களுக்கரக பவட்கப்ெடுகிறரள்.
அவன் கரதலினரல் நிைம்ெி வழிகிறரன், தன்னுணடய திருவுருமரற்றத்ணத பவளிப்ெடுத்துகிறரன்,
எலிசபெத்ணதத் தன்ணனக் கரதலிக்க ணவக்க அவன் தீர்மரனமரக இருப்ெதரல் சரத்தியமற்றணத அவன்
அணடகிறரன்.
Now we can look at the story from the points of view of Life and its rules. Most of them are:
இப்பெரழுது நரம் வரழ்க்ணக மற்றும் அதன் விதிகளின் கண்ஜைரட்டங்களிலிருந்து இக்கணதணயப்
ெரர்க்கலரம்.
1. What makes a man achieve is not his capacity, his circumstances, etc. but his goal and aspiration.
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மனிதணனச் சரதிக்க ணவப்ெது அவனது திறணமஜயர அல்லது அவனது சூழ்நிணலகஜளர அல்ல,
அவனது குறிக்ஜகரளும், ஆர்வமுஜம ஆகும்.
Selfishness passes for goodness.
சுயநலம் நற்குைம் எனத் தவறரகக் கருதப்ெடுகிறது.
Good principles serve good causes only when delivered through good attitudes.
நல்ல பகரள்ணககள் நல்ல மனப்ெரங்கினரல் வழங்கப்ெடும்பெரழுது மட்டுஜம நல்ல
ஜநரக்கங்களுக்குப் ெயன்ெடுகின்றன.
Every exalted state requires a complement from its opposite.
ஒவ்பவரரு உயர்ந்த நிணலக்கும் அதன் எதிைரனதிலிருந்து ஈடுபசய்வதற்கரன ஒன்று
ஜதணவப்ெடுகிறது.
Those in the penumbra of a great light can fully acquire its brilliance in appearance while the core is dark
and evil.
ஒரு பெரிய ஒளிணயச் சுற்றிய வட்டத்தில் இருப்ெவர்கள் அதன் ெிைகரசத்ணத ஜதரற்றத்தில்
முழுணமயரகப் பெற்றுக்பகரள்ளலரம், ஆனரல் அதன் ணமயப்ெகுதி இருண்டதரகவும்
தீங்கரனதரகவும் இருக்கும்.
Praise of the coterie is not the acid test.
சுற்றியிருப்ெவர்களின் ெரைரட்டு உண்ணமயரன ெரைரட்டல்ல.
A motherless girl needs protection.
தரயரர் இல்லரத பெண்ைிற்குப் ெரதுகரப்பு ஜதணவப்ெடும்.
Charm is organised falsehood shedding true light.
கவர்ச்சி உண்ணமணய பவளிப்ெடுத்தும் முணறப்ெடுத்தப்ெட்ட பெரய்ணமயரகும்.
One cannot hide his truth from his constant companions.
ஒருவர் தனது நிணலயரன ஜதரழர்களிடமிருந்து தனது உண்ணமணய மணறக்க முடியரது.
Adults can be taken in by the submissiveness of youth.
இணளஞர்களின் அடிெைிதலரல் வயதில் பெரியவர்கள் ஏமரற்றப்ெடலரம்.
High outer polish is indicative of high hidden evil.
உயர்ந்த பவளிப்புறப் ெளெளப்பு மணறந்திருக்கும் பெரிய தீணமணயக் குறிக்கிறது.
Goodwill achieves.
நல்பலண்ைம் சரதிக்கும்.
Achievement is determined by the personality.
சரதணன ஆளுணமயரல் தீர்மரனிக்கப்ெடுகிறது.
Education abridges ages.
கல்வி கரலத்ணதச் சுருக்குகிறது.
Master evokes loyal admiration from a servant.
எேமரனர் ஒரு ஊழியரிடமிருந்து விசுவரசமரன ஜெரற்றுதணலத் தூண்டுகிறரர்.
Wealth is a repository of culture.
பசல்வம் கலரச்சரைத்தின் ஒரு களஞ்சியம் ஆகும்.
Sincerity is finally rewarded.
உண்ணம இறுதியரக ெலணனப் பெறுகிறது.
Human love is falsehood rewarded.
மனித அன்பு பெரய்ணம ெலன் அணடவதரகும்.
Heart that loves, loves forever.
ஜநசிக்கும் உள்ளம் என்பறன்றும் ஜநசிக்கும்.
To Wickham more than money, the connection with Pemberley is important. Prestige moves where money
fails.
ெைத்ணதக் கரட்டிலும் பெம்ெர்லியுடன் ஏற்ெடும் பதரடர்பு விக்கரமிற்கு முக்கியம். ெைம்
ஜதரல்வியுறும் இடத்தில் பகௌைவம் சரதிக்கிறது.
Love of a common rogue unites. Georgiana and Elizabeth both love Wickham.
ஒரு பெரது கயவன் மீதரன கரதல் இணைக்கிறது. ேரர்ேியரனர, எலிசபெத் இருவரும் விக்கரணமக்
கரதலிக்கின்றனர்.
Wealth alone does not generate culture.
பசல்வம் மட்டுஜம கலரச்சரைத்ணத உருவரக்குவதில்ணல.
Culture remains to be cultivated.
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கலரச்சரைம் வளர்க்கப்ெட ஜவண்டியுள்ளது.
24. Smallness of mind delights in details and expresses authority.
மனதின் சின்னத்தனம் விவைங்களில் மகிழ்வுறுகிறது, மற்றும் அதிகரைத்ணத பவளிப்ெடுத்துகிறது.
25. Marriage is a mirror of the subconscious.
திருமைம் ஆழ்மனதின் ஒரு ெிைதிெலிப்ெரகும்.
26. Sisters do not like brother’s marrying.
சஜகரதைர் திருமைம் பசய்துபகரள்வணத சஜகரதரிகள் விரும்புவதில்ணல.
27. Submissiveness is not everlasting.
அடிெைிதல் நிைந்தைம் இல்ணல.
28. One’s complements are aware of one’s movements.
ஒருவருக்கு இணையரனவர்கள் அவைது இயக்கங்கணள அறிந்திருப்ெர்.
29. Population lives on news.
மக்கள் பசய்திகளின் அடிப்ெணடயில் வரழ்கின்றனர்.
30. Good news travels fast in good places.
நல்ல பசய்தி நல்ல இடங்களில் ஜவகமரகப் ெைவுகிறது.
31. Social authority is final.
சமூக அதிகரைம் இறுதியரனது.
32. Tragedies open the eyes of our inner consciousness.
துயைங்கள் நமது அக ேீவியத்தின் கண்கணளத் திறக்கின்றன.
33. Human choice matters.
மனிதத் ஜதர்ந்பதடுப்பு முக்கியம்.
34. The Englishman has character and is honourable.
ஆங்கிஜலயனுக்குப் ெண்புண்டு, அவன் மரியரணதக்குரியவன்.
35. Decision can change the social environment.
தீர்மரனத்தரல் சமூகச் சூழணல மரற்ற முடியும்.
36. To accomplish a work all positives must be in place and all negatives must withdraw.
ஒரு ஜவணலணயச் சரதிப்ெதற்கு அணனத்து ஜநர்மணறயரனணவகளும் இருக்க ஜவண்டும், அணனத்து
எதிர்மணறயரனணவகளும் விலகிக்பகரள்ள ஜவண்டும்.
37. Status reconciles. Age has authority.
அந்தஸ்து சமைசப்ெடுத்துகிறது. வயதிற்கு அதிகரைம் உள்ளது.
38. Education makes a clown out of stupidity.
கல்வி முட்டரள்தனத்திலிருந்து ஒரு ஜகரமரளிணய உருவரக்குகிறது.
39. Even to offer goodwill one has to have the strength of status.
நல்பலண்ைத்ணத வழங்குவதற்குக்கூட ஒருவருக்கு அந்தஸ்தின் வலிணம இருக்க ஜவண்டும்.
40. If you hate a person, life compels you to serve him.
ஒரு நெணை பவறுக்கிஜறரம் எனில் அவருக்குச் ஜசணவ பசய்ய வரழ்வு நம்ணம வற்புறுத்தும்.
41. Any desire however unrighteous it is, is capable of realising itself at some time, in some measure.
எந்தபவரரு ஆணசயும், எவ்வளவுதரன் நியரயமற்றதரக இருந்தரலும், சில சமயங்களில் சில அளவில்
தன்ணன நிணறஜவற்றிக்பகரள்ளும் திறனுணடயது.
42. Rumour is utterly unreliable. Essentially rumour will be true.
வதந்தி முற்றிலும் நம்ெமுடியரதது. அடிப்ெணடயில் வதந்தி உண்ணமயரக இருக்கும்.
43. Sarcasm is psychological inability.
கிண்டல் மனதின் இயலரணம ஆகும்.
44. Shyness is mistaken to be pride.
நரைம் பெருணம என்று தவறரகக் கருதப்ெடுகிறது.
45. The weak seeks the full intensity of defeat.
ெலவீனமரனவர்கள் ஜதரல்வியின் முழு தீவிைத்ணதயும் நரடுகின்றனர்.
46. Ruse never works. It works for people below ruse.
சூழ்ச்சி ஒருஜெரதும் ெலனளிக்கரது. சூழ்ச்சிக்குக் கீழுள்ளவர்களுக்கு அது ெலனளிக்கும்.
47. Submissiveness protects.
கீழ்ப்ெடிதல் ெரதுகரக்கிறது.
48. The low seeks to rise by service.
தரழ்ந்தவர்கள் ஜசணவயின் மூலம் உயை முற்ெடுகின்றனர்.
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49. You can give up people, not status or property.
நரம் மனிதர்கணளக் ணகவிடலரம், அந்தஸ்ணதஜயர அல்லது பசரத்ணதஜயர அல்ல.
50. Gardiner’s wish for fishing made Elizabeth meet Darcy. A small event becomes significant.
மீன் ெிடிப்ெதற்கரன கரர்டினைது விருப்ெம் எலிசபெத்ணத டரர்சிணயச் சந்திக்க ணவத்தது. ஒரு சிறிய
நிகழ்வு முக்கியமரனதரக மரறுகிறது.
51. Related people come instantaneously. Unrelated people leave instantaneously.
பதரடர்புணடயவர்கள் உடனடியரக வருகின்றனர், பதரடர்ெில்லரதவர்கள் உடனடியரக
விலகுகின்றனர்.
52. Things press upon us in a positive atmosphere.
விஷயங்கள் ஒரு ஜநர்மணறயரன சூழலில் நம்ணம அழுத்துகின்றன.
53. Human initiative is always rebuffed by life.
மனிதத் தன்முணனப்பு வரழ்க்ணகயினரல் எப்பெரழுதும் தடுக்கப்ெடுகிறது.
54. Attraction to charm can never be disenchanted.
கவர்ச்சியின் ஈர்ப்ெிணன ஒருஜெரதும் அகற்ற முடியரது.
55. Hot words have to be swallowed later.
கடுணமயரன வரர்த்ணதகள் ஜெசியதற்கரக ெின்னர் வருத்தப்ெட ஜவண்டும்.
56. Adult authority is effective authority.
வயது வந்ஜதரரின் அதிகரைம் ெயனுள்ள அதிகரைமரகும்.
57. Man imposes his needs on another.
மனிதன் தன்னுணடய ஜதணவகணள மற்றவர் மீது சுமத்துகிறரன்.
58. Anything comes back; unsavoury sarcasm inevitably comes back.
எதுவும் திரும்ெி வரும்; விரும்ெத்தகரத கிண்டல் நிச்சயமரகத் திரும்ெி வரும்.
59. Partiality in the parent is unpardonable; but it is real.
பெற்ஜறரரிடம் உள்ள ெரைெட்சம் மன்னிக்க முடியரதது; ஆனரல் அது உண்ணமயரனது.
60. Capacity has no claim in other matters.
திறனுக்கு மற்ற விஷயங்களில் எந்த உரிணமயும் இல்ணல.
61. There is no one who has not an aim in life.
வரழ்க்ணகயில் குறிக்ஜகரள் இல்லரத ஒருவரும் கிணடயரது.
62. No man will do what may benefit others.
மற்றவருக்குப் ெயனுள்ள ஒன்ணற எந்த மனிதனும் பசய்ய மரட்டரன்.
63. Cough is subconscious assertion.
இருமல் ஆழ்மனதின் வலியுறுத்தல் ஆகும்.
64. Education gives information, age gives knowledge.
கல்வி தகவணல அளிக்கிறது, வயது அறிணவ அளிக்கிறது.
65. Parental neglect is cruelty intolerable.
பெற்ஜறரர்களின் புறக்கைிப்பு சகிக்கமுடியரத பகரடுணமயரகும்.
66. The subordinate values the boss in the measure of his own control over him.
கீஜழ ெைிபுரிெவர் முதலரளிணய அவர் மீது தனக்கிருக்கும் கட்டுப்ெரட்டின் அளணவப் பெரறுத்து
மதிக்கிறரர்.
67. The last child is a physical extension of the mother.
கணடசி குழந்ணத தரயரரின் உடலின் விரிவரக்கம் ஆகும்.
68. Secrecy is the success of denial.
இைகசியம் மறுப்ெின் பவற்றி ஆகும்.
69. Those who seek to astonish others, meet with unpleasant surprises in life.
மற்றவர்கணள வியக்கணவக்க முற்ெடுெவர்கள் வரழ்க்ணகயில் விரும்ெத்தகரத ஆச்சரியங்கணளச்
சந்திக்கின்றனர்.
70. Exclusivity is the superiority of the small.
தனிப்ெட்ட தன்ணம சிறிய மனிதர்களின் ஜமம்ெட்ட நிணலயரகும்.
71. A man who loves a girl and abhors her family does not know her whole family is in her and he is going to
live with it in future.
ஒரு பெண்ணை ஜநசித்து, அவளுணடய குடும்ெத்ணத பவறுக்கும் ஒருவனுக்கு, அக்குடும்ெஜம
அவளுள் இருக்கிறது என்ெதும், அதனுடன்தரன் அவன் எதிர்கரலத்தில் வரழப்ஜெரகிறரன் என்ெதும்
பதரிவதில்ணல.
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72. Vanity is the wisdom of the folly.
தற்பெருணம முட்டரள்தனத்தின் அறிவரகும்.
73. Adversity teaches a better lesson than experience. Charlotte is wiser about marriage than Mr. Bennet.
துன்ெம் அனுெவத்ணதவிட நல்ல ெரடத்ணதக் கற்றுத் தருகிறது. திரு பென்னட்ணடவிட சரர்பலட்
திருமைத்ணதப் ெற்றி சரியரகப் புரிந்துபகரண்டுள்ளரள்.
74. Discretion should rule the rule of secrecy.
அறிவுடணம இைகசியத்தின் விதிணய ஆள ஜவண்டும்.
75. Romance lies in discovering more of the spouse constantly.
கரதல் வரழ்க்ணகத் துணைணயப்ெற்றி இணடவிடரது ஜமலும் ஜமலும் கண்டுெிடிப்ெதில்தரன்
இருக்கிறது.
76. Marriage with or without affection will remain marriage.
ெரசத்துடஜனர அல்லது ெரசமில்லரமஜலர இருக்கும் திருமைம் திருமைமரகஜவ பதரடர்ந்து
இருக்கும்.
77. Dancing physically activates joy.
நடனமரடுவது உடல்ரீதியரன சந்ஜதரஷத்ணத அளிக்கிறது.
78. Irretrievable virtue is the surety for family culture.
ஈடுபசய்ய முடியரத நல்பலரழுக்கம் குடும்ெக் கலரச்சரைத்திற்கரன உத்திைவரதம் ஆகும்.
79. Mortification of the form leads to another form.
வடிவத்ணத வருத்துவது மற்பறரரு வடிவத்திற்கு வழி வகுக்குகிறது.
80. Civility denied in a connection that cannot be snapped must be given later with compensation.
துண்டிக்க முடியரத ஒரு பதரடர்ெில் மறுக்கப்ெட்ட மரியரணத, ெின்னர் ஈடு பசய்யப்ெட்டு
வழங்கப்ெட ஜவண்டும்.
81. Interference recoils without fail.
குறுக்கீடு தவறரமல் ஒருவரிடம் திரும்ெ வருகிறது.
82. Form cannot serve substance.
வடிவத்தரல் சரைத்திற்குச் ஜசணவ புரிய முடியரது.
83. A proposal works only when the lady has already ‘proposed’.
பெண் ஏற்கனஜவ ஜவண்டுஜகரள் விடுத்திருந்தரல்தரன் ஒரு திருமை ஜவண்டுஜகரள்
பவற்றியணடகிறது.
84. Life demands the appreciation of the abhorrent.
வரழ்க்ணக பவறுக்கத்தக்கவர்கணளப் ெரைரட்டக் ஜகரருகிறது.
85. Human perception never fails to perceive character.
மனிதப் புரிதல் குைத்ணதப் புரிந்துபகரள்ளத் தவறுவஜத இல்ணல.
86. Man always evaluates himself at his best.
மனிதன் எப்பெரழுதுஜம தன்ணனச் சிறந்த முணறயில் மதிப்ெிட்டுக்பகரள்கிறரன்.
87. He who successfully deceives everyone will deceive himself at the end.
அணனவணையும் பவற்றிகைமரக ஏமரற்றும் ஒருவன் இறுதியில் தன்ணனஜய ஏமரற்றிக் பகரள்வரன்.
88. Ill digested experiences live in the memory.
சரியரகச் பசரிக்கப்ெடரத அனுெவங்கள் ஞரெகத்தில் உயிர் வரழ்கின்றன.
89. Success is vociferous; failure is silent.
பவற்றி ஆர்ப்ெரிக்கும்; ஜதரல்வி அணமதியரக இருக்கும்.
90. Each man thinks his joy is the greatest, a character of infinity.
ஒவ்பவரரு மனிதனும் தனது மகிழ்ச்சிதரன் மிகவும் உயர்ந்தது என நிணனக்கிறரன், இது
அனந்தத்தின் ஒரு குைம் ஆகும்.
91. Prudence need not be selfish.
விஜவகம் சுயநலமரக இருக்கத் ஜதணவயில்ணல.
92. Security of happiness heeds a little foundation of insensibility.
மகிழ்ச்சி அளிக்கும் ெரதுகரப்பு உைர்வின்ணமயின் ஒரு சிறிய அடித்தளத்தின் மீது கவனம்
பசலுத்துகிறது.
93. Snobs love to be tyrannised over.
குணழெவன் பகரடுங்ஜகரன்ணமணய விரும்புகிறரன்.
94. Courtship opens the personality.
கரதலிப்ெது ஆளுணமணயத் திறக்கச் பசய்கிறது.
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95. Perverse mischance reminds you of your own perversity.
வக்கிைமரன துைதிர்ஷ்டம் நமது வக்கிைத்ணத நிணனவூட்டுகிறது.
96. There is perversity in life, but not mischance.
வரழ்வில் வக்கிைம் உண்டு, துைதிர்ஷ்டம் இருப்ெதில்ணல.
97. Longbourn vastly benefitted socially as they were open to the future of the society.
சமூகத்தின் எதிர்கரலத்ணத ஜநரக்கி லரங்ெர்ன் விழிப்புற்று இருந்ததரல் அவர்கள் பெரிய அளவில்
சமூகரீதியரக ெயனணடந்தனர்.
98. The inner feelings that well up show the coming events.
உருவரகும் அக உைர்ச்சிகள் வைப்ஜெரகும் நிகழ்வுகணளக் கரண்ெிக்கின்றது.
99. Incapacity for desponding helps complete the work.
மனத்தளர்ச்சியின் இயலரணம ஜவணலணயப் பூர்த்தி பசய்ய உதவுகிறது.
100. The first waking thought is significant.
முதலரவதரக எழும் எண்ைம் முக்கியமரனது.
They walked towards the Lucases, because Kitty wished to call upon Maria; and as Elizabeth saw no occasion
for making it a general concern, when Kitty left them she went boldly on with him alone. Now was the moment
for her resolution to be executed; and, while her courage was high, she immediately said –
அவர்கள் லூகரஸ் இல் த்கத லநரக்கி நடந்தனர், ஏபனனில் கிட்டி மரியரகவச் சந்திக்க விரும்ெினரள்.
எலிசபெத்திற்கு அது அவசியமரகத் பதரியவில்க . அதனரல் கிட்டி அவர்ககள விட்டுச் பசன்ற
பெரழுது அவனுடன் அவள் கதரியமரகத் தனியரகச் பசன்றரள். அவளுகடய தீர்மரனத்கத
நிகறலவற்ற இதுதரன் சரியரன தருணம் என்ெதரல் அவளுகடய கதரியம் அதிகமரக இருக்கும்
பெரழுலத அவள் உடலனலய கீழ்க்கண்டவரறு கூறினரள்.
7. Kitty is too much afraid of him to talk.
அவணனக் கண்டரல் கிட்டிக்கு மிகவும் ெயமரக இருப்ெதரல் அவளரல் ஜெச முடிவதில்ணல.
1. It is the same position of Elizabeth as well as Darcy.
எலிசபெத்தும் டரர்சியும் இஜத நிணலயில்தரன் இருந்தனர்.
2. He has rushed to see if there is hope.
ஏதரவது வரய்ப்பு இருக்கிறதர என்று ெரர்க்கஜவ அவன் அவசைமரக அங்கு வந்தரன்.
3. She is desperate in every sense of the word.
அவள் மிகவும் நம்ெிக்ணகயற்று இருந்தரள்.
4. It is significant they walked towards the Lucases. It is the goodwill of the father and daughter that has
brought Darcy to Elizabeth. Vacillation now renders them a source of disturbance.
அவர்கள் லூகரஸ் இல்லத்ணத ஜநரக்கிச் பசன்றது குறிப்ெிடத்தக்கது. தந்ணத மற்றும் மகளின்
நல்பலண்ைம் டரர்சிணய எலிசபெத்திடம் அணழத்து வந்தது. மனம் அணலெரய்வது இப்பெரழுது
அவர்களுக்குத் பதரந்தைணவ அளிக்கிறது.
5. The opening Elizabeth takes represents all these strands without fail.
எலிசபெத் எடுக்கும் முயற்சி இந்த அணனத்து இணழகணளயும் தவறரது குறிக்கிறது.

8.

9.

"Mr. Darcy, I am a very selfish creature; and for the sake of giving relief to my own feelings, care not how much
I may be wounding yours. I can no longer help thanking you for your unexampled kindness to my poor sister.
Ever since I have known it, I have been most anxious to acknowledge to you how gratefully I feel it. Were it
known to the rest of my family, I should not have merely my own gratitude to express."
“டரர்சி, நரன் மிகவும் சுயந மரனவள். என்னுகடய உணர்வுகளுக்கு வடிகரல் லதட உன்னுகடய
உணர்வுககள எவ்வளவு கரயப்ெடுத்தப் லெரகிலறன் எனத் பதரியவில்க . என்னுகடய சலகரதரிக்கு நீ
பசய்த உதவிக்கு நரன் இனியும் நன்றி கூறரமல் இருக்க முடியரது. நீ பசய்த உதவிகயப்ெற்றி
பதரிந்ததிலிருந்து நரன் உனக்கு எவ்வளவு கடகமப்ெட்டுள்லளன் என்ெகத உனக்குத் பதரிவிக்க
ஆவ ரக உள்லளன். என்னுகடய குடும்ெத்தில் மற்றவர்களுக்கும் பதரிய வந்திருந்தரல் அவர்கள்
சரர்ெிலும் நரன் நன்றி கூற லவண்டியிருந்திருக்கும்” என்று கூறினரள்.
I am a selfish creature.
At least in her relationship with him it is true of her.
நரன் ஒரு சுயநலவரதி.
குணறந்தெட்சம் அவளுக்கு அவனுடனரன பதரடர்ணெப் பெரறுத்தவணை இது உண்ணமஜய.
For the sake of giving relief to my feelings.
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She speaks truly and asks him in the language of a wife not to care how much he is wounded.
எனது உைர்வுகளுக்கு அணமதி அளிப்ெதற்கரக.
அவள் ஜெசுவது உண்ணம, அவன் எந்த அளவிற்குக் கரயப்ெட்டரன் என்ெணதப் ெற்றி கவணலப்ெட
ஜவண்டரம் என்று ஒரு மணனவியின் ெரைியில் அவணனக் ஜகட்டுக்பகரள்கிறரள்.
10. Your unexampled kindness to my poor sister.
Apt description.
She could have as well said unexampled kindness to my poor self.
என்னுணடய சஜகரதரிக்குக் கரண்ெித்த கருணைணய இதுவணை ெரர்த்ததில்ணல.
சரியரன வர்ைணன.
தனக்குக் கரண்ெிக்கப்ெட்ட இதுவணை ெரர்த்திைரத கருணை எனவும்கூட அவள் கூறியிருக்கலரம்.
11. She is anxious she must acknowledge it.
More than feeling the emotion of gratitude, she is concerned with the acknowledgement of it.
அவனது உதவிக்கு தரன் ஏற்புத் பதரிவிக்க ஜவண்டும் என அவள் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறரள்.
நன்றியுைர்ணவ உைர்வதற்கு ஜமலரக, அதற்கு ஏற்பு பதரிவிக்க ஜவண்டும் என்ெதில் அவள் அக்கணற
பகரண்டுள்ளரள்.
12. She does not openly say how accidentally she knew it.
அவன் உதவியணத தற்பசயலரக அவள் எவ்வரறு அறிந்தரள் என்ெணத அவள் பவளிப்ெணடயரகச்
பசரல்வதில்ணல.
"I am sorry, exceedingly sorry," replied Darcy, in a tone of surprise and emotion, "that you have ever been
informed of what may, in a mistaken light, have given you uneasiness. I did not think Mrs. Gardiner was so little
to be trusted."
“மன்னிக்கவும், மிகவும் மன்னிக்க லவண்டுகிலறன்,” என்று ெதி ளித்த டரர்சியின் குரலில் ஆச்சரியமும்,
மனபவழுச்சியும் க ந்திருந்தது. “உனக்குக் கிகடத்திருக்கும் தகவக நீ தவறரன லகரணத்தில்
ெரர்த்தரல் உனக்கு மனவருத்தம்தரன் கிகடக்கும். திருமதி கரர்டினர் இவ்வளவு நம்ெத் தகுந்தவரல் ர்
என்று நரன் நிகனக்கவில்க ” என்றரன்.
13. ‘In a mistaken light given you uneasiness’.
He takes for granted that the Gardiners have spoken.
The Gardiners never wanted the false glory. So it came out through Lydia who breaks out myths.
"தவறரன ஜகரைம் உனக்கு மன வருத்தத்ணத அளித்திருக்கிறது"
கரர்டினர் தம்ெதியினர் பவளிப்ெடுத்தியிருக்க ஜவண்டும் என்று அவன் தரனரகஜவ முடிவு பசய்கிறரன்.
கரர்டினர் தம்ெதிகள் ஒருஜெரதும் பெரய்யரன பெருணமணய விரும்ெியதில்ணல. கட்டுக்கணதகணளத்
தகர்க்கும் லிடியர மூலம் அது பவளி வந்தது.
"You must not blame my aunt. Lydia's thoughtlessness first betrayed to me that you had been concerned in the
matter; and, of course, I could not rest till I knew the particulars. Let me thank you again and again, in the name
of all my family, for that generous compassion which induced you to take so much trouble, and bear so many
mortifications, for the sake of discovering them."
“நீ என்னுகடய அத்ணதகய தவறரக எண்ைிவிடரஜத. லிடியரவிடம் முன்லயரசகன இல் ரததரல் நீயும்
இதில் ஈடுெட்டிருந்தரய் என்ெகத முதலில் அவள் எனக்குத் பதரிவித்து விட்டரள். ஆனரல் முழு
விவரமும் பதரியும்வகர என்னரல் அகமதியரக இருக்க முடியவில்க . உன்னுகடய பெரிய மனதின்
கரரணமரக அவர்ககளக் கண்டுெிடிக்க நீ எடுத்துக் பகரண்ட கஷ்டங்களுக்கும் அணடந்த
துன்ெங்களுக்கும் நரன் மீண்டும் மீண்டும் என் சரர்ெிலும் என் குடும்ெத்தின் சரர்ெிலும் நன்றிகயத்
பதரிவித்துக் பகரள்கிலறன்.”
14. Had she not known it, his proposal now would have been richer from his point of view. Life has robbed him of
that surprise. With Jane it was preserved. He, being a strong character, is not allowed to have the joy of
disclosing at a later date.
அவளுக்கு அது பதரியரமல் இருந்திருந்தரல் அவனுணடய கண்ஜைரட்டத்திலிருந்து அவனது திருமை
ஜவண்டுஜகரள் இப்பெரழுது வளமரனதரக இருந்திருக்கும். ஆனரல் அவனுக்கு அச்சந்தர்ப்ெத்ணத
வரழ்வு வழங்கவில்ணல. ஜேன் விஷயத்தில் அது ெரதுகரக்கப்ெட்டது. அவன் வலுவரன ெரத்திைமரக
இருந்ததினரல் ெின்னர் பவளிப்ெடுத்தும்பெரழுது கிணடக்கும் மகிழ்ச்சி அவனுக்கு
அனுமதிக்கப்ெடவில்ணல.
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"If you will thank me," he replied, "let it be for yourself alone. That the wish of giving happiness to you might
add force to the other inducements which led me on, I shall not attempt to deny. But your family owe me
nothing. Much as I respect them, I believe I thought only of you."
“நீ எனக்கு நன்றி பதரிவிக்க லவண்டும் என்று நிகனத்தரல் அது உன் சரர்ெில் மட்டும் இருக்கட்டும்.
மற்ற கரரணங்ககளவிட உன்கனச் சந்லதரஷப்ெடுத்த லவண்டும் என்ெதுதரன் நரன் இந்த உதவிகய
பசய்வதற்குரிய முக்கிய கரரணமரக இருந்திருக்கிறது, இகத நரன் மறுக்கவில்க . உன் குடும்ெத்தினர்
எனக்கு எந்த விதத்திலும் கடன்ெடவில்க . நரன் அவர்ககள மதிக்கிலறன் என்றரலும் உன்கன
மட்டுஜம நிகனத்து இணதச் பசய்லதன்.”
15. Let me thank you.
Her emotions overpower her. So the words have become flat.
She is still unsettled on her own issue.
It is too much of suspense.
His reply too was dull, lifeless and flat.
நரன் உனக்கு நன்றி கூறுகிஜறன்.
அவளுணடய உைர்ச்சிகள் அவணள ஆக்கிைமிக்கின்றன. அதனரல் வரர்த்ணதகள் பவளிவருவதில்ணல.
அவளுணடய பசரந்தப் ெிைச்சிணன இன்னமும் தீர்க்கப்ெடவில்ணல.
இது மிகவும் எதிர்ெரர்ப்ெரக உள்ளது.
அவனது ெதிலும் சுவரைசியம் இன்றியும், ேீவனற்றும், பவறுணமயரகவும் இருந்தது.
Elizabeth was too much embarrassed to say a word. After a short pause, her companion added, "You are too
generous to trifle with me. If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections
and wishes are unchanged; but one word from you will silence me on this subject for ever."
ஒரு வரர்த்கத லெசுவதற்குக்கூட எலிசபெத்திற்கு மிகவும் சங்கடமரக இருந்தது. சிறிது இகடபவளிக்குப்
ெிறகு அவன் மீண்டும், “நீ விசர மரன மனது ெகடத்தவள், அதனரல் என்கனக் லகலி பசய்ய
மரட்டரய். கடந்த ஏப்ரல் மரதம் உனக்கு என்ன உணர்ச்சிகள் இருந்தனலவர, அகவ இன்னும்
இருந்தரல் உடலன என்னிடம் பசரல்லிவிடு. என்னுகடய விருப்ெங்களும் அன்பும் மரறவில்க ,
உன்னிடமிருந்து வரும் ஒரு வரர்த்கத என்கன இந்த விஷயத்தில் நிரந்தரமரக பமௌனமரக்கிவிடும்”
என்றரன்.
16. You are too generous to trifle with me.
It is too true, he feels it.
The risk he is now taking is the greatest risk he has ever taken.
‘One word from you will silence it’
He means it.
நீ விசரலமரன மனது ெணடத்தவள் என்ெதரல் என்ணனக் ஜகலி பசய்ய மரட்டரய்.
இது மிகவும் உண்ணம, அவன் அணத உைருகிறரன்.
அவன் இப்பெரழுது எடுக்கும் ஆெத்தரன முயற்சி அவன் இதுவணை எடுத்திைரத மிகப் பெரிய ஆெத்தரன
முயற்சியரகும்.
"உன்னிடமிருந்து வரும் ஒரு வரர்த்ணத என்ணன பமௌனமரக்கி விடும்"
அவன் கூறுவது உண்ணம.
17. His proposal, her accepting it are flat if not awkward in the extreme till both of them spoke out not knowing
what is in store a minute ahead.
அவனது திருமை ஜவண்டுஜகரளும் அவள் அணத ஏற்றுக்பகரள்வதும் ஒரு நிமிடத்திற்குப் ெிறகு என்ன
நடக்கப் ஜெரகிறது என்ெது பதரியரமல் இருவரும் பவளிப்ெணடயரகப் ஜெசியது சங்கடமரக
இல்லரவிடினும் உைர்ச்சியற்று இருந்தது.
Elizabeth, feeling all the more than common awkwardness and anxiety of his situation, now forced herself to
speak; and immediately, though not very fluently, gave him to understand that her sentiments had undergone so
material a change since the period to which he alluded, as to make her receive with gratitude and pleasure his
present assurances. The happiness which this reply produced was such as he had probably never felt before, and
he expressed himself on the occasion as sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to
do. Had Elizabeth been able to encounter his eyes, she might have seen how well the expression of heartfelt
delight diffused over his face became him; but, though she could not look, she could listen, and he told her of
feelings which, in proving of what importance she was to him, made his affection every moment more valuable.
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சங்கடமரகவும், கவக யரகவும் இருந்த அவனுகடய நிக கய உணர்ந்த எலிசபெத், தரன் லெசிலய
ஆக லவண்டும் என முயன்றரள்; அவனுகடய லவண்டுலகரகள மகிழ்ச்சியரகவும் நன்றியுடனும் ஏற்றுக்
பகரள்ளும் அளவிற்கு தன்னுகடய உணர்வுகள் அவன் குறிப்ெிட்டிருந்த கர த்திற்குப் ெிறகு
மரறியுள்ளன என்று சரளமரக அவனிடம் லெச முடியரவிட்டரலும் உடனடியரகப் ெதி ளித்தரள். இந்த
ெதில் ஏற்ெடுத்திய மகிழ்ச்சி அவன் இதுவகர உணரரததரக இருந்தது. தீவிரமரக கரதல்
வயப்ெட்டிருக்கும் ஒருவன் எவ்வளவு அறிவுபூர்வமரகவும் அன்ெரகவும் லெச முடியுலமர அவ்வளவு
அறிவுபூர்வமரகவும் அன்ெரகவும் தன்கன பவளிப்ெடுத்திக் பகரண்டரன். எலிசபெத் அவனுகடய
கண்ககள லநருக்கு லநர் ெரர்த்திருந்தரல் டரர்சி பதரிவித்த இதயபூர்வமரன உணர்வுகள் எப்ெடி அவன்
முகத்தில் ெிரதிெலித்து கரண்ெதற்கு அழகரக இருந்தது என்ெகத அவள் ெரர்த்திருப்ெரள். அவளரல்
ெரர்க்க முடியரவிட்டரலும் லகட்க முடிந்தது. அவனுகடய உணர்வுககளப்ெற்றிக் கூறியது அவள்
அவனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்ெகத உணர்த்தியது. லமலும் அவனுகடய அன்ெின் மதிப்பு
ஒவ்பவரரு க்ஷணத்திற்கும் விக மதிக்க முடியரதெடி கூடிக் பகரண்லட பசன்றது.
18. ‘To receive with gratitude and pleasure’.
She is receiving it with the whole being of hers open enough to include all the family.
It is significant she is not overpowered with joy and delight.
It is not blossoming of LOVE; it is reversing vituperation into vicarious gratitude.
"நன்றியுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் பெற்றுக்பகரள்ள."
குடும்ெம் முழுவணதயும் உள்ளடக்கும் வணகயில் மனமரற அணத தனது முழு ேீவனுடனும் அவள்
பெற்றுக்பகரள்கிறரள்.
சந்ஜதரஷம், ஆனந்தம் இைண்டினரலும் அவள் ஆட்பகரள்ளப்ெடரதது குறிப்ெிடத்தக்கது.
இது கரதல் மலர்வது அல்ல; கடும் கண்டனத்ணத நன்றி உைர்வரக மரற்றுவதரகும்.
19. This para “Elizabeth feeling all …….more valuable” deserves a full discussion with their entire background
before us.
"சங்கடமரகவும், கவணலயரகவும் இருந்த தன்னுணடய நிணலணமணய உைர்ந்த எலிசபெத்…" எனும்
ெத்தி நரம் அவர்களது முழுப் ெின்னைிணயயும் நம் முன் நிறுத்தி, முழுணமயரக விவரதம் பசய்யும் தகுதி
உணடயது.
They walked on, without knowing in what direction. There was too much to be thought, and felt, and said, for
attention to any other objects. She soon learnt that they were indebted for their present good understanding to
the efforts of his aunt, who did call on him in her return through London, and there relate her journey to
Longbourn, its motive, and the substance of her conversation with Elizabeth; dwelling emphatically on every
expression of the latter which, in her ladyship's apprehension, peculiarly denoted her perverseness and
assurance, in the belief that such a relation must assist her endeavours to obtain that promise from her nephew
which she had refused to give. But, unluckily for her ladyship, its effect had been exactly contrariwise.
எந்தத் திகசயில் பசல்கிலறரம் என்ெலத பதரியரமல் அவர்கள் நடந்தனர். நிகனப்ெதற்கும்
உணர்வதற்கும் லெசுவதற்கும் நிகறய இருந்தன, அதனரல் லவறு எதற்கும் கவனம் அளிக்க
முடியவில்க . தற்பெரழுது ஒருவகர ஒருவர் நன்றரகப் புரிந்துபகரண்டிருப்ெதற்கு அவனுகடய
சித்திக்குத்தரன் நன்றி கூற லவண்டும் என்று எலிசபெத்திற்குப் புரிந்தது. ல டி கரதரின் ண்டன்
வழியரகச் பசல்லும்பெரழுது டரர்சிகயச் சந்தித்து அவள் எதற்கரக ரங்ெர்னுக்குச் பசன்றரள், அதன்
லநரக்கம் என்ன, எலிசபெத்துடன் என்ன லெசினரள், அவள் கூறிய ஒவ்பவரரு விஷயத்கதயும் விளக்கி,
தன்னுகடய ெயங்களரன இத்திருமணம் நடக்க லவண்டும் என்ற எலிசபெத்தின் ெிடிவரதம் மற்றும்
தவறரன ஆகச இகவககளப்ெற்றியும் டரர்சிக்கு விளக்கி, இதனரல் எலிசபெத் தரரத வரக்குறுதிகய
அவனிடமிருந்து பெற ரம் என்று நம்ெியிருந்தரள். ஆனரல் துரதிர்ஷ்டவசமரக அவளுக்கு லநர்மரறரன
ெ லன கிகடத்தது.
20. She could not even see his happy face.
அவளரல் அவனது சந்ஜதரஷமரன முகத்ணதக்கூடப் ெரர்க்க முடியவில்ணல.
21. They walked on without knowing in what direction.
They were beside themselves.
Walk and talk were unrelated.
Neither of them had overcome the embarrassment.
எந்தத் திணசயில் பசல்கிஜறரம் என்ெணத அறியரதவர்களரக இருவரும் நடந்தனர்.
அவர்கள் உைர்ச்சிரீதியரக தங்கள் வசம் இல்ணல.
நணடக்கும் ஜெச்சிற்கும் பதரடர்ெில்லரமல் இருந்தன.
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இருவருஜம சங்கடமரன நிணலணயத் தரண்டி வை முடியரமல் இருந்தனர்.
"It taught me to hope," said he, "as I had scarcely ever allowed myself to hope before. I knew enough of your
disposition to be certain, that had you been absolutely, irrevocably decided against me, you would have
acknowledged it to Lady Catherine, frankly and openly."
“இதுவகர எந்தவித நம்ெிக்கககயயும் வளர்த்துக்பகரள்ள என்கனலய நரன் அனுமதித்துக்
பகரண்டதில்க , இப்பெரழுது இது என் நம்ெிக்கககய வளர்த்தது. உன்கனப்ெற்றி எனக்கு நன்றரகத்
பதரியும். உன்னுகடய விருப்ெம் நிச்சயம் என்ெது பதரிந்து விட்டது. எனக்கு எதிரரக
முடிபவடுத்திருந்தரல் ல டி கரதரினிடம் பவளிப்ெகடயரகச் பசரல்லியிருப்ெரய்” என்றரன் அவன்.
22. ‘I had scarcely allowed myself hope’.
To live without hope is to be a living dead body.
"எந்தவித நம்ெிக்ணகணயயும் வளர்த்துக் பகரள்ள என்ணனஜய நரன் அனுமதித்ததில்ணல."
நம்ெிக்ணக இன்றி வரழ்வது உயிரின்றி வரழ்வது ஜெரலரகும்.
Elizabeth coloured and laughed as she replied, "Yes, you know enough of my frankness to believe me capable
of that. After abusing you so abominably to your face, I could have no scruple in abusing you to all your
relations."
நிறம் மரறிய எலிசபெத் சிரித்தவரலற, "நரன் அவ்வரறு பசய்யக் கூடியவள்தரன் என்று நீ நம்பும்
அளவிற்கு என்னுகடய பவளிப்ெகடயரன சுெரவம் உனக்குத் பதரியும். உன் முகத்திற்பகதிரரகலவ
உன்கன வகசெரடியெின், உன்னுகடய உறவினர்ககள வகசெரடுவதற்கு எனக்கு எந்தவிதத்
தயக்கமும் இருக்க முடியரது" என்று ெதி ளித்தரள்.
23. Even to his aunt she had not told her opinion.
That opinion is Darcy’s life.
அவனுணடய சித்தியிடம்கூட அவள் தனது அெிப்ெிைரயத்ணதக் கூறவில்ணல.
அந்த அெிப்ெிைரயஜம டரர்சியின் வரழ்வரக இருக்கிறது.
24. Wrong accusations can have right results.
தவறரன குற்றச்சரட்டுகள் சரியரன முடிவிணனக் பகரண்டிருக்கும்.
"What did you say of me that I did not deserve? For, though your accusations were ill-founded, formed on
mistaken premises, my behaviour to you at the time had merited the severest reproof. It was unpardonable. I
cannot think of it without abhorrence."
“எனக்குப் பெரருத்தமில் ரத வரர்த்கதககள எகத நீ கூறினரய்? உன்னுகடய குற்றச்சரட்டுக்கள்
ஆதரரமற்றகவகளரகவும், தவறரன கரரணங்களின் அடிப்ெகடயிலும் இருந்தன என்றரலும்,
உன்னிடம் நரன் நடந்துபகரண்டது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது. அது மன்னிக்க முடியரதது.
பவறுப்ெில் ரமல் அகத என்னரல் நிகனத்துப் ெரர்க்க முடியரது.”
25. He recognises the inappropriate tone, voice, expectation of his.
தன்னுணடய பெரருத்தமற்ற பதரனி, குைல், எதிர்ெரர்ப்பு ஆகியவற்ணற அவன் அணடயரளம்
கரண்கிறரன்.
"We will not quarrel for the greater share of blame annexed to that evening," said Elizabeth; "The conduct of
neither, if strictly examined, will be irreproachable. But since then we have both, I hope, improved in civility."
"I cannot be so easily reconciled to myself. The recollection of what I then said -- of my conduct, my manners,
my expressions during the whole of it -- is now, and has been many months, inexpressibly painful to me. Your
reproof, so well applied, I shall never forget: 'Had you behaved in a more gentlemanlike manner.' Those were
your words. You know not, you can scarcely conceive, how they have tortured me; though it was some time, I
confess, before I was reasonable enough to allow their justice."
“அன்று மரக யரர் அதிகம் தவறு பசய்லதரம் என்று நரம் இப்பெரழுது சண்கடயிட்டுக் பகரள்ள
லவண்டரம். நம் இருவருகடய நடத்கதகயயும் மிகச் சரியரக ஆரரய்ந்தரல், அது தவலற அல் ; அதன்
ெிறகு நரம் இருவரும் மரியரகதயரக நடந்துபகரள்வதில் சற்று லதறிவிட்லடரம் என்று நரன்
நிகனக்கிலறன்.”
“என்னரல் அவ்வளவு சு ெமரகச் சமரதரனமரக முடியரது. அப்பெரழுது நரன் லெசியது, என்னுகடய
நடத்கத, என்னுகடய ெண்ெற்ற பசயல், என்கன பவளிப்ெடுத்திய விதம் எல் ரமும் இப்பெரழுதும்,
ெ மரதங்களரகவும் எனக்குச் பசரல்ப ரண்ணர லவதகனகய அளித்திருக்கிறது. மிகச் சரியரகக்
118

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XII

கூறப்ெட்ட உன்னுகடய கண்டனங்ககள நரன் மறக்கலவ மரட்லடன். ‘நீ சீரிய குணங்கள்
உகடயவனரக நடந்து பகரண்டிருந்தரல்’ என்ெதுதரன் உன்னுகடய வரர்த்கதகள். உனக்குத்
பதரியரது, அந்த வரர்த்கதகள் என்கன எவ்வரறு துன்புறுத்தின என்ெகத நீ நிகனத்தும் ெரர்க்க
முடியரது. நீ கூறியது சரிதரன் என்ெகத உணர்ந்து நரன் நியரயமரக நடந்து பகரள்வதற்கு சி நரட்கள்
ஆயிற்று.”
26. ‘Had you behaved in a more gentleman-like way’
For an Englishman, it is the ultimate abuse.
"நீ நல்ல குைமுணடயவனரக நடந்து பகரண்டிருந்தரல்"
ஒரு ஆங்கிஜலயனுக்கு இது மிகவும் கடுணமயரன நிந்தணன ஆகும்.
"I was certainly very far from expecting them to make so strong an impression. I had not the smallest idea of
their being ever felt in such a way."
“அந்த வரர்த்கதகள் இவ்வளவு அழுத்தமரன ஒரு ெரதிப்கெ ஏற்ெடுத்தும் என்று நரன்
எதிர்ெரர்க்கவில்க . இதுலெரன்று அகவ உணரப்ெடும் என்று நரன் சிறிதும் எண்ணிப்
ெரர்க்கவில்க .”
27. He felt her genius in abusing.
நிந்தணன பசய்வதில் அவன் அவளுணடய ஜமதணமணயக் கண்டரன்.
"I can easily believe it. You thought me then devoid of every proper feeling; I am sure you did. The turn of your
countenance I shall never forget, as you said that I could not have addressed you in any possible way that would
induce you to accept me."
"Oh! Do not repeat what I then said. These recollections will not do at all. I assure you, that I have long been
most heartily ashamed of it."
“என்னரல் சு ெமரக இகத நம்ெ முடியும். எனக்கு உணர்ச்சிகலள இல்க என்றுதரன் நீ நிகனத்துக்
பகரண்டிருந்தரய், அப்ெடித்தரலன. உன்கன ஏற்றுக்பகரள்ளத் தூண்டும் வககயில் நரன்
லெசியிருக்கலவ முடியரது என்று நீ கூறி முகத்கதத் திருப்ெிக் பகரண்டகத என்னரல் மறக்கலவ
முடியரது.”
“ஓ! நரன் அப்பெரழுது பசரன்னவற்கறபயல் ரம் திருப்ெிச் பசரல் ரலத. இந்த ெகழய ஞரெகங்களரல்
எந்தவிதப் ெயனும் இல்க . இதற்கரக நரன் பவகுநரட்களுக்கு, மனப்பூர்வமரக பவட்கப்ெட்லடன்
என்று நிச்சயமரகக் கூற முடியும்.”
28. ‘The turn of your countenance…’
It was the vigour of defence of self-righteousness.
"உன்னுணடய முகத்ணத நீ திருப்ெிக் பகரண்டது…."
தரன் சரி எனும் உைர்ணவ தற்கரத்துக்பகரள்ளும் ஜவகமரகும் இது.
Darcy mentioned his letter. "Did it," said he, "did it soon make you think better of me? Did you, on reading it,
give any credit to its contents?"
டரர்சி அவனுகடய கடிதத்கதப்ெற்றிக் கூறினரன். “என்கனப்ெற்றி விகரவரக நல் ெடியரக நிகனக்க
அது உதவியதர? அகதப் ெடித்ததும் அதில் எழுதியவற்றில் ஏலதனும் உண்கம இருக்கும் என்று நீ
நிகனத்தரயர?”
29. The letter mattered to him. It was the letter that changed her.
He was anxious to know what she thought of his letter.
He sees the results of his letter, but wants to listen to her.
More than the positive result, her opinion matters.
The first part was devastating, but anything less than that would not have stirred her.
கடிதம் அவனுக்கு முக்கியமரனதரக இருந்தது. அந்தக் கடிதஜம அவணள மரற்றியது.
அவனுணடய கடிதத்ணதப் ெற்றி அவள் என்ன நிணனத்தரள் என்ெணதத் பதரிந்துபகரள்ள அவன்
ஆவலரக இருந்தரன்.
தன்னுணடய கடிதத்தின் ெலன்கணள அவன் கரண்கிறரன், ஆனரல் அவளிடமிருந்து அணதப்ெற்றிக்
ஜகட்டுக்பகரள்வணத விரும்புகிறரன்.
ஜநர்மணறயரன ெலணனக் கரட்டிலும், அவளுணடய அெிப்ெிைரயம் அவனுக்கு முக்கியமரனதரக உள்ளது.
முதல் ெத்தி மிகவும் ஜவதணன அளிப்ெதரக இருந்தது, ஆனரல் அதற்குக் குணறவரன எதுவும் அவளிடம்
ெரதிப்ணெ ஏற்ெடுத்தியிருக்கரது.
119

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XII

30. It was possible to rewrite it positively, but she had no opening to such cultured appeal. Darcy even in writing
those abuses wanted her to see the strength of his passion for her.
அணத ஜநர்மணறயரக மீண்டும் எழுதுவது சரத்தியமரக இருந்தது, ஆனரல் அவளுக்கு அதுஜெரன்ற ஒரு
ெண்ெரட்டின் தரக்கம் இல்ணல. அந்த நிந்தணனகணள எழுதும்பெரழுதும் டரர்சி அவள் மீது
அவனுக்கிருந்த அதீத அன்ெின் வலிணமணய அவள் உைை ஜவண்டும் என்று விரும்ெினரன்.
She explained what its effect on her had been, and how gradually all her former prejudices had been removed.
"I knew," said he, "that what I wrote must give you pain; but it was necessary. I hope you have destroyed the
letter. There was one part, especially the opening of it, which I should dread your having the power of reading
again. I can remember some expressions which might justly make you hate me."
அதனரல் ஏற்ெட்ட விகளவுககளப்ெற்றி அவள் விவரித்தரள். லமலும் எவ்வரறு ெகழய தவறரன
அெிப்ெிரரயங்கள் பமதுவரக அகன்றன என்ெகதயும் விளக்கினரள்.
“எனக்குத் பதரியும். நரன் எழுதியகவ உனக்கு வருத்தம் அளித்திருக்கும். ஆனரல் அது அவசியமரக
இருந்தது. நீ அக்கடிதத்கத அழித்திருப்ெரய் என்று நிகனக்கிலறன். முக்கியமரக அக்கடிதத்தின் முதல்
ெகுதிகய நீ மீண்டும் ெடிப்ெரலயர என்று நிகனத்தரல எனக்குப் ெயமரக இருக்கிறது. அதில் சி
ெகுதிகள் எனக்கு ஞரெகம் இருக்கிறது, அகதப் ெடித்தரல் உனக்கு என்லமல் கண்டிப்ெரக பவறுப்பு
வரும்.”
31. I hope you have destroyed the letter.
It can be returned, not destroyed. Destroying the letter would physically injure their relationship.
நீ அக்கடிதத்ணத அழித்திருப்ெரய் என்று நம்புகிஜறன்.
கடிதத்ணதத் திரும்ெப் பெறலரம், ஆனரல் அழிக்க முடியரது. கடிதத்ணத அழிப்ெது அவர்களது உறவிணன
ேடநிணலயில் கரயப்ெடுத்தும்.
"The letter shall certainly be burnt, if you believe it essential to the preservation of my regard; but, though we
have both reason to think my opinions not entirely unalterable, they are not, I hope, quite so easily changed as
that implies."
"When I wrote that letter," replied Darcy, "I believed myself perfectly calm and cool; but I am since convinced
that it was written in a dreadful bitterness of spirit."
"The letter, perhaps, began in bitterness; but it did not end so. The adieu is charity itself. But think no more of
the letter. The feelings of the person who wrote and the person who received it are now so widely different from
what they were then, that every unpleasant circumstance attending it, ought to be forgotten. You must learn
some of my philosophy. Think only of the past as its remembrance gives you pleasure."
“உன்லமல் நரன் கவத்திருக்கும் மதிப்பு நீடிப்ெதற்கு அக்கடிதத்கத எரிப்ெது அவசியம் என்று நீ
நிகனத்தரல் அதகன அழித்து விடுகிலறன். என்னுகடய அெிப்ெிரரயங்கள் முற்றிலும் மரற்ற
முடியரதணவ அல்ல என்று நிகனப்ெதற்கு நம் இருவருக்கும் கரரணம் இருந்தரலும் அவ்வளவு சு ெத்தில்
மரறரது என்றுதரன் லதரன்றுகிறது.”
“அந்தக் கடிதத்கத எழுதும்பெரழுது நரன் மிகவும் அகமதியரக இருப்ெதரகத்தரன் நிகனத்லதன். கடிதம்
எழுதி முடித்த ெிறகுதரன் அது மிகவும் கசப்ெரன உணர்வுகளுடன் எழுதப்ெட்டுள்ளது என்ெகதத்
பதரிந்து பகரண்லடன்,” என்றரன்.
“அக்கடிதம் மிகுந்த கசப்லெரடுதரன் ஆரம்ெித்தது ஜெரலும், ஆனரல் அவ்வரறு முடிக்கப்ெடவில்க .
விகடபகரடுத்து எழுதிய இடம் மிகுந்த ெரிவுடன் எழுதப்ெட்டிருந்தது. ஆனரல் இனி ஒருபெரழுதும்
அகதப்ெற்றி நிகனக்கரலத. அகத எழுதியவரின் மனநிக யும் பெற்றுக் பகரண்டவரின் மனநிக யும்
அப்பெரழுது இருந்ததற்கு, இப்பெரழுது மிகவும் மரறுெட்டு இருக்கின்றன. அகதப்ெற்றிய ஒவ்பவரரு
வருத்தமரன சூழ்நிக யும் மறக்கப்ெட லவண்டும். என்னுகடய பகரள்ணககள் சிலவற்ணற நீ பகரஞ்சம்
கற்றுக்பகரள்ள லவண்டும். கடந்த கர த்தில் நடந்த எந்பதந்த விஷயங்கள் சந்லதரஷத்கத
அளிக்கிறலதர அகத மட்டும் நிகனத்துப்ெரர்.”
32. Felt calm and cool, but it was bitterness of spirit.
A great insight into the difference between what one feels and what one thinks.
அணமதியரகவும் சரந்தமரகவும் உைைப்ெட்டது, ஆனரல் உற்சரகமரக உைைப்ெடவில்ணல.
ஒருவர் என்ன உைர்கிறரர், என்ன நிணனக்கிறரர் என்ெதற்கிணடஜயயரன வித்தியரசத்ணதப் ெற்றிய
ஒரு சிறந்த உட்ெரர்ணவ.
33. Her philosophy of forgetting the past is used a second time.
கடந்தகரலத்ணத மறக்கும் அவளது பகரள்ணக இைண்டரம் முணறயரகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
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"I cannot give you credit for any philosophy of the kind. Your retrospections must be so totally void of reproach,
that the contentment arising from them is not of philosophy, but, what is much better, of ignorance. But with me
it is not so. Painful recollections will intrude, which cannot, which ought not, to be repelled. I have been a
selfish being all my life, in practice, though not in principle. As a child, I was taught what was right; but I was
not taught to correct my temper. I was given good principles, but left to follow them in pride and conceit.
Unfortunately, an only son (for many years an only child), I was spoilt by my parents, who, though good
themselves (my father particularly, all that was benevolent and amiable), allowed, encouraged, almost taught me
to be selfish and overbearing -- to care for none beyond my own family circle, to think meanly of all the rest of
the world, to wish at least to think meanly of their sense and worth compared with my own. Such I was, from
eight to eight-and-twenty; and such I might still have been but for you, dearest, loveliest Elizabeth! What do I
not owe you! You taught me a lesson, hard indeed at first, but most advantageous. By you I was properly
humbled. I came to you without a doubt of my reception. You shewed me how insufficient were all my
pretensions to please a woman worthy of being pleased."
“எந்தக் பகரள்ணகயின் அடிப்ெகடயிலும் நீ இவ்வரறு இருப்ெதரக நரன் நிகனக்கவில்க . நீ
கடந்தகவககளப்ெற்றி நிகனக்கும்பெரழுது எந்தவிதக் லகரெமும் இல் ரமல் நிகனத்துப் ெரர்க்கிறரய்,
அதனரல் எழும் உன்னுகடய மனத்திருப்தி எந்தக் பகரள்ணகயினரலும் அல் , அது உன்னுகடய
அப்ெரவித்தனம்தரன். ஆனரல் என்னுகடயகவ அப்ெடியல் . வலிதரும் கடந்த கர நிகனவுகள்
குறுக்கிடும், அவற்ணறத் துரத்தக் கூடரது. என் வரழ்நரள் முழுவதும் நரன் சுயந வரதியரக
வரழ்ந்துள்லளன். ஆனரல் சுெரவமரக நரன் சுயந வரதி அல்ல. குழந்கதப் ெருவத்தில் எது சரி என்று
மட்டும் கற்றுக்பகரண்லடன். ஆனரல் என்னுகடய குணத்கதக் கட்டுப்ெடுத்திக் பகரள்ளக்
கற்கவில்க . நல் பகரள்ககககள எனக்குத் தந்தரர்கள். ஆனரல் அவற்கறப் பெருமிதத்லதரடும்
கர்வத்லதரடும் ெின்ெற்ற ஆரம்ெித்லதன். துரதிர்ஷ்டவசமரக நரன் ஒலர மகனரக இருந்ததரல் (பவகு
நரட்களரக ஒலர குழந்கத) என்னுகடய தரய் தந்கதயரரல் பசல் ம் பகரடுத்துக் பகடுக்கப்ெட்லடன்.
அவர்கள் நல் வர்கள் (குறிப்ெரக என் தந்கத தர்ம சிந்தகனயும், இளகிய மனமும் உகடயவர்) என்கன
சுயந வரதியரகவும், மற்றவர்ககள வரதத்தில் அடக்குெவனரகவும் மரற்றினர். என்னுகடய
குடும்ெத்கத விட்டு பவளியில் யரகரப்ெற்றியும் கவக ப்ெடரமல் இருப்ெதற்கும், உ கத்தில்
உள்ளவர்ககளப்ெற்றி மட்டமரக நிகனப்ெதற்கும், என்னுடன் ஒப்ெிடும்பெரழுது மற்றவர்களுகடய
அறிவும் திறனும் குகறவரக இருப்ெதரக நிகனப்ெதற்கும் எனக்கு இடம் பகரடுத்தரர்கள்,
உற்சரகப்ெடுத்தினரர்கள், ஏறக்குகறய அவ்வரறு கற்றும் பகரடுத்தரர்கள். எட்டு வயது முதல் இருெத்தி
எட்டு வயதுவகர நரன் அப்ெடிலய இருந்லதன். உனக்கரக மட்டும் இல்க பயனில் நரன் இன்னமும்
அவ்வரலற இருந்திருப்லென், எனதருகம எலிசபெத்! நரன் உனக்கு என்ன ககம்மரறு பசய்ய முடியும்! நீ
எனக்கு ஒரு ெரடம் புகட்டினரய். முதலில் கஷ்டமரக இருந்தரலும் ெின்னரல் மிகவும் உெலயரகமரக
இருந்தது. உன்னரல்தரன் என்னிடம் ெணிவு எழுந்தது. நரன் ஏற்றுக் பகரள்ளப்ெடுலவனர என்று
சந்லதகமில் ரமல்தரன் உன்னிடம் வந்லதன். சந்லதரஷப்ெட கவக்க எல் ரத் தகுதியும் உள்ள
உன்கனச் சந்லதரஷப்ெடுத்த என்னிடம் எல் ரம் இருக்கிறது என்று நிகனத்லதன், ஆனரல்
அகவபயல் ரம் லெரதரது என்று எனக்கு நீ உணர்த்திவிட்டரய்.”
34. Perfect yogic transformation.
The whole para.
பூைை ஜயரக திருவுருமரற்றம்.
முழு ெத்தி.
"Had you then persuaded yourself that I should?"
"Indeed I had. What will you think of my vanity? I believed you to be wishing, expecting my addresses."
"My manners must have been in fault, but not intentionally, I assure you. I never meant to deceive you, but my
spirits might often lead me wrong. How you must have hated me after that evening!"
“என்கனச் சந்லதரஷப்ெடுத்த லவண்டும் என்ெதற்கரக நீ உன்கன வருத்திக் பகரண்டரயர?”
“ஆமரம். என்னுகடய தற்பெருகமகயப்ெற்றி நீ என்ன நிகனப்ெரய்? நரன் வந்து உன்னிடம் லகட்க
லவண்டும் என்று நீ ஆகசப்ெட்டிருப்ெரய், எதிர்ெரர்த்திருப்ெரய் என்று நரன் நம்ெிலனன்.”
“என் நடத்கதயில் குகறயிருந்திருக்க ரம், ஆனரல் லவண்டுபமன்லற எகதயும் பசய்யவில்க என்று
உறுதியரகக் கூறுகிலறன். உன்கன ஏமரற்றுவது என் எண்ணமில்க , ஆனரல் என்னுகடய ஆர்வம்
அடிக்கடி என்கன தவறரக வழி நடத்திச் பசன்றது. அன்று மரக நீ எந்த அளவிற்கு என்கன
பவறுத்திருக்க லவண்டும்?”
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35. Indeed I had. What will you think of my vanity?
It is difficult for one to realize this.
It is impossible for a lover to speak it to his lady love.
He is extraordinarily sincere to please her.
ஆமரம், என்ணன வருத்திக் பகரண்ஜடன். என்னுணடய தற்பெருணமணயப் ெற்றி நீ என்ன நிணனப்ெரய்?
இணத உைர்வது ஒருவருக்கு கடினம்.
ஒரு கரதலனுக்கு தன்னுணடய கரதலியிடம் இணதப் ஜெசுவது சரத்தியஜம அல்ல.
அவணளத் திருப்திப்ெடுத்த அவன் மிகவும் ஜநர்ணமயரக இருக்கிறரன்.
"Hate you! I was angry, perhaps, at first, but my anger soon began to take a proper direction."
“உன்கன பவறுப்ெதர! ஒருலவகள முதலில் லகரெப்ெட்டிருக்க ரம், ஆனரல் ெிறகு என்னுகடய
லகரெங்கள் சரியரன திகசயில் திரும்ெின.”
36. How you must have hated me that evening?
I was angry perhaps.
The distinction between hatred and anger in this context shows his emotions.
அன்று மரணல நீ எந்த அளவிற்கு என்ணன பவறுத்திருக்க ஜவண்டும்?
ஒருஜவணள நரன் ஜகரெமரக இருந்திருக்கலரம்.
இச்சூழலில் பவறுப்பு மற்றும் ஜகரெம் இைண்டிற்கிணடஜயயரன ஜவறுெரடு அவனுணடய
உைர்ச்சிகணளக் கரண்ெிக்கிறது.
"I am almost afraid of asking what you thought of me when we met at Pemberley. You blamed me for coming?"
"No, indeed, I felt nothing but surprise."
"Your surprise could not be greater than mine in being noticed by you. My conscience told me that I deserved
no extraordinary politeness, and I confess that I did not expect to receive more than my due."
“நரம் பெம்பெர்லியில் சந்தித்தபெரழுது நீ என்கனப்ெற்றி என்ன நிகனத்தரய் என்று லகட்கலவ
எனக்குப் ெயமரக இருக்கிறது. நரன் வந்ததற்கு நீ என்மீது குற்றம் சரட்டினரயர?”
“இல்க , ஆச்சரியத்கதத் தவிர லவபறதுவும் ஏற்ெடவில்க .”
“நீ என்கனக் கவனித்ததில் எனக்கு ஏற்ெட்ட ஆச்சரியத்கதவிட அதிகமரக உனக்கு ஆச்சரியம்
ஏற்ெட்டிருக்கரது. இவ்வளவு அதிகமரக எனக்கு மரியரகத தருவதற்கு நரன் தகுதியற்றவள் என்று
என்னுகடய மனசரட்சி கூறியது. எனக்கு எவ்வளவு மரியரகத கிகடக்க லவண்டுலமர அதற்கும்
அதிகமரகக் கிகடக்க லவண்டும் என்று நரன் எதிர்ெரர்க்கவில்க .”
37. Similarly the difference between blame and surprise.
இஜதஜெரல ெழிச்பசரல் மற்றும் ஆச்சரியத்திற்கிணடஜயயரன ஜவறுெரடு.
38. When someone dearest to you is trying to poison you, should you feel surprise, it means your heart is incapable
of suspicion or bitterness – an extraordinary distinction.
நமக்கு மிகவும் பநருக்கமரனவர் நம்ணமக் பகடுக்க நிணனக்கும்பெரழுது நமக்கு ஆச்சரியம் எழுகிறது
என்றரல், நமது மனதரல் சந்ஜதகப்ெட இயலரது அல்லது அங்கு கசப்புைர்வு இல்ணல என்று பெரருள் ஒரு அசரதரைைமரன ஜவறுெரடு.
"My object then," replied Darcy, "was to shew you, by every civility in my power, that I was not so mean as to
resent the past; and I hoped to obtain your forgiveness, to lessen your ill opinion, by letting you see that your
reproofs had been attended to. How soon any other wishes introduced themselves, I can hardly tell, but I believe
in about half an hour after I had seen you."
He then told her of Georgiana's delight in her acquaintance, and of her disappointment at its sudden interruption;
which naturally leading to the cause of that interruption, she soon learnt that his resolution of following her from
Derbyshire in quest of her sister had been formed before he quitted the inn, and that his gravity and
thoughtfulness there had arisen from no other struggles than what such a purpose must comprehend.
“என்னரல் முடிந்தவகர மரியரகதயரக நடந்துபகரண்டு, கடந்த கர த்கத நிகனத்துக் லகரெித்துக்
பகரள்ளும் அளவிற்கு நரன் அற்ெமரனவன் அல் என்ெகதக் கரண்ெிப்ெலத எனது லநரக்கமரக
இருந்தது. உன்னுகடய கண்டனங்ககள எல் ரம் கருத்தில் எடுத்துக் பகரண்டு என்கனச் சரி பசய்து
பகரண்டு விட்லடன் என்று கரண்ெித்து உன்னிடம் மன்னிப்புக் லகட்க ரம் என்று நிகனத்லதன், என்
லமலுள்ள தவறரன அெிப்ெிரரயங்ககளக் குகறக்க ரம் என்றும் முயற்சி பசய்லதன். மற்ற விருப்ெங்கள்
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எல் ரம் எவ்வளவு சீக்கிரம் அறிமுகமரயின என்று என்னரல் பசரல் முடியரது. ஆனரல் உன்கனப்
ெரர்த்த அகரமணி லநரத்திற்குள் இருக்கும் என்று நம்புகிலறன்.”
அவகளச் சந்தித்ததினரல் ேரர்ேியரனரவிற்கு ஏற்ெட்ட சந்லதரஷத்கதயும் திடீபரன்று ஏற்ெட்ட
தடங்கலினரல் அவளுக்கு ஏற்ெட்ட வருத்தத்கதயும் கூறினரன். தடங்கல் ஏற்ெட்ட விஷயத்திற்கு
இவர்களது உகரயரடல் திரும்ெியது. அந்த விடுதியிலிருந்து அவள் கிளம்புவதற்கு முன்லெ அவளுகடய
சலகரதரிகயத் லதடுவதற்கரக அவகளத் பதரடர்ந்து இவனும் டர்ெிஷயரிலிருந்து கிளம்ெ லவண்டும்
என்று தீர்மரனித்திருந்தரன் என்ெது எலிசபெத்திற்கு விகரவில் பதரிய வந்தது. அவன் மிகவும்
தீவிரமரகவும் ஆழ்ந்த லயரசகனயிலும் அப்பெரழுது கரணப்ெட்டது லவறு எந்த கரரணத்தினரலும்
அல் , இந்த விஷயத்கதக் லகட்ட ெிறகுதரன் என்ெதும் புரிந்தது.
39. I was not so mean as to resent the past – This brings about the transition in terms of the emotion of thought.
கடந்த கரலத்ணத நிணனத்து ஜகரெித்துக்பகரள்ளும் அளவிற்கு நரன் அற்ெமரனவன் அல்ல எண்ைத்தின் உைர்ச்சியின் அடிப்ெணடயில் இது மரற்றத்ணதக் பகரண்டுவருகிறது.
40. To lessen your ill opinion –
உனது தவறரன அெிப்ெிைரயத்ணதக் குணறக்க41. Only a LOVER can have this view.
ஒரு கரதலனரல் மட்டுஜம இந்தப் ெரர்ணவணய ஜமற்பகரள்ள முடியும்.
She expressed her gratitude again; but it was too painful a subject to each to be dwelt on farther.
அவள் மீண்டும் தன்னுகடய நன்றிகயத் பதரிவித்தரள். ஆனரல் மீண்டும் மீண்டும் லெசுவதற்கு அந்த
விஷயம் அவர்கள் இருவருக்கும் பெரும் துன்ெத்கத ஏற்ெடுத்தக் கூடியதரக இருந்தது.
42. How soon other wishes introduced themselves -மற்ற விருப்ெங்கள் எவ்வளவு விணைவரக தம்ணம அறிமுகப்ெடுத்திக் பகரண்டன43. Is the experience of five births.
இது ஐந்து ெிறவிகளின் அனுெவமரகும்.

44.

45.

46.
47.

48.

After walking several miles in a leisurely manner, and too busy to know anything about it, they found at last, on
examining their watches, that it was time to be at home.
ெ கமல்கள் நிதரனமரக நடந்த ெிறகு அகத அறியரத அளவிற்கு அவர்கள் லவறு விஷயங்களில்
மும்முரமரக இருந்ததினரல் இறுதியரக அவர்கள் தங்களது கடிகரரத்கதப் ெரர்த்தபெரழுது அது வீட்டில்
இருக்க லவண்டிய லநரம் என்ெது நிகனவிற்கு வந்தது.
Georgiana’s delight and the sudden disappointment.
Disappointment mentioned now is alright, not on the day of their departure.
ேரர்ேியரனரவின் சந்ஜதரஷம், திடீர் ஏமரற்றம்.
இப்பெரழுது குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள ஏமரற்றம் சரியரனது, அவர்கள் புறப்ெட்ட நரளன்று ஏற்ெட்டது
அல்ல.
The basic selfishness that is insensible to others human emotions is fully brought out here.
மற்றவர்களின் மனித உைர்ச்சிகளுக்குப் புரியரத அடிப்ெணட சுயநலம் இங்கு முழுணமயரக
பவளிக்பகரண்டு வைப்ெட்டுள்ளது.
Has no cultural sensitivity or culture.
கலரச்சரை உைர்ஜவர அல்லது கலரச்சரைஜமர எதுவும் இல்ணல.
Resolution before he quitted the inn.
Acts from the Mind, not from feelings.
விடுதிணய விட்டுக் கிளம்பும் முன் எடுக்கும் தீர்மரனம்.
மனதிலிருந்து பசயல்ெடுகிறரன், உைர்வுகளிலிருந்து அல்ல.
Gravity and thoughtfulness there.
His identification with her is complete.
தீவிைமும் சமஜயரசிதமும் அங்கு உள்ளன.
அவளுடன் அவன் அணடயரளப்ெடுத்திக் பகரண்டது முழுணமயரக இருக்கிறது.
"What could have become of Mr. Bingley and Jane!" Was a wonder which introduced the discussion of their
affairs. Darcy was delighted with their engagement; his friend had given him the earliest information of it.
“ெிங்கிலியும் லேனும் என்ன ஆனரர்கள்!” என்ற லகள்வி அவர்ககளப்ெற்றிய லெச்கசத் பதரடக்கி
கவத்தது. அவர்களுகடய திருமணம் நிச்சயம் ஆனது குறித்து டரர்சிக்கு சந்லதரஷம் ஏற்ெட்டது.
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அவனுகடய நண்ென் எவ்வளவு சீக்கிரமரக பசய்திகயத் பதரிவிக்க முடியுலமர அவ்வளவு சீக்கிரமரக
பதரிவித்திருந்தரன்.
49. It was too painful.
To know that the family needed help there is self-awareness that she is Mrs. Bennet’s daughter who is incapable
of shame. In place of shame the energies there are in dynamism to achieve.
அது மிகவும் ஜவதணன அளிப்ெதரக இருந்தது.
அங்கு குடும்ெத்திற்கு உதவி ஜதணவப்ெடுகிறது என்ெணத அறிவது, பவட்கம் என்றரல் என்ன என்ெணத
அறியரத திருமதி பென்னட்டின் மகள் அவள் எனும் சுய விழிப்புைர்வரகும். அவமரனம் இருக்கும்
இடத்தில் உள்ள ஆற்றல்கள் சரதிப்ெதற்கரன தீவிைமரகும்.
50. Only the watch knows the Time.
கடிகரைம் மட்டுஜம ஜநைத்ணத அறியும்.
51. There is full sincerity more than joy. It was mainly relief.
சந்ஜதரஷத்திற்கும் ஜமலரக முழுணமயரன ஜநர்ணம இருக்கிறது. அது நிம்மதிணய அளிக்கிறது.
"I must ask whether you were surprised?" Said Elizabeth.
"Not at all. When I went away, I felt that it would soon happen."
"That is to say, you had given your permission. I guessed as much."
“உனக்கு இது ஆச்சரியத்கத அளித்ததர என்று நரன் லகட்க லவண்டும்?” என்றரள் எலிசபெத்.
“இல் லவ இல்க . நரன் புறப்ெட்டுச் பசன்றெின் விகரவில் இது நடக்கும் என எதிர்ெரர்த்லதன்.”
“அப்ெடிபயனில் நீ உன் அனுமதிகயக் பகரடுத்திருக்கிறரய் என்றரகிறது. நரன் அவ்வரறு இருக்கும்
என ஊகித்லதன்.”
52. Bingley has no separate existence by himself. If not Darcy, he will be lead by another strong person, like the
liquid that takes the shape of the vessel.
ெிங்கிலி தனியரகச் பசயல்ெட்டஜத இல்ணல. டரர்சி இல்ணலபயனில் ஒரு திைவம் எவ்வரறு அது
இருக்கும் ெரத்திைத்தின் வடிவத்ணத ஜமற்பகரள்கிறஜதர அஜதஜெரல் ஜவறு ஒரு வலிணமயரன நெர் மூலம்
அவன் வழி நடத்தப்ெடுவரன்.
And though he exclaimed at the term, she found that it had been pretty much the case.
"On the evening before my going to London," said he, "I made a confession to him which I believe I ought to
have made long ago. I told him of all that had occurred to make my former interference in his affairs absurd and
impertinent. His surprise was great. He had never had the slightest suspicion. I told him, moreover, that I
believed myself mistaken in supposing, as I had done, that your sister was indifferent to him; and as I could
easily perceive that his attachment to her was unabated, I felt no doubt of their happiness together." Elizabeth
could not help smiling at his easy manner of directing his friend.
அகதக் லகட்டு அவன் உைத்த குைலில் ஆச்சரியத்ணத பவளிப்ெடுத்தியஜெரதும், அது அவ்வரஜற
இருந்தணத அவள் கண்டரள்.
“நரன் ண்டனுக்குச் பசல்லும் முதல்நரள் மரக அவனிடம் உண்கமகய ஒப்புக் பகரண்லடன். இகத
நரன் முன்லெ பசய்திருக்க லவண்டும். என்னுகடய குறுக்கீடு எவ்வளவு அெத்தம்,
அதிகப்ெிரசங்கித்தனம் என்ெணத நிரூெிப்ெதுலெரல் ெிறகு என்னபவல் ரம் நடந்தது என்று நரன்
அவனுக்கு விளக்கிலனன். அவனுகடய ஆச்சரியம் அதிகமரக இருந்தது. ஆனரல் சிறிதளவுகூட
அவனுக்குச் சந்லதகம் இருக்கவில்க . உன்னுகடய சலகரதரி அவனிடம் அவ்வளவு ஈடுெரட்டுடன்
இல்க என்று தவறரக நரன் எண்ணியகத அவனிடம் கூறிலனன். அவள்மீது அவனுக்கு அன்பு
தகடயின்றி இருப்ெகதச் சு ெமரகப் புரிந்துபகரள்ள முடிந்தது. அவர்கள் இருவரும் சந்லதரஷமரக
இருப்ெரர்கள் என்ெதில் எனக்கு எந்தவிதச் சந்லதகமுமில்க .”
அவனுகடய நண்ெகன வழிநடத்தும் அவனுகடய எளிய முகறகயக் கண்டு அவளரல் சிரிக்கரமல்
இருக்க முடியவில்க .
53. I made a confession to him.
People like Bingley will love Darcy for the injury he gives.
நரன் அவனிடம் உண்ணமணய ஒப்புக்பகரண்ஜடன்.
டரர்சி ஏற்ெடுத்தும் கரயங்களுக்கரக ெிங்கிலி ஜெரன்ற மனிதர்கள் அவணன விரும்புவர்.
"Did you speak from your own observation," said she, "when you told him that my sister loved him, or merely
from my information last spring?"
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"From the former. I had narrowly observed her during the two visits which I had lately made her here, and I was
convinced of her affection."
"And your assurance of it, I suppose, carried immediate conviction to him."
"It did. Bingley is most unaffectedly modest. His diffidence had prevented his depending on his own judgment
in so anxious a case, but his reliance on mine made everything easy. I was obliged to confess one thing which
for a time, and not unjustly, offended him. I could not allow myself to conceal that your sister had been in town
three months last winter -- that I had known it, and purposely kept it from him. He was angry. But his anger, I
am persuaded, lasted no longer than he remained in any doubt of your sister's sentiments. He has heartily
forgiven me now."
.
“என்னுகடய சலகரதரி அவகனக் கரதலிக்கிறரள் என்று கடந்த வசந்த கர த்தில் நரன் கூறியகத
கவத்துப் லெசினரயர அல் து உன்னுகடய கணிப்ெிலிருந்து பதரிவித்தரயர” என்று லகட்டரள்.
“என்னுகடய கணிப்ெிலிருந்துதரன். நரன் ககடசியரக இருமுகற இங்கு வந்தபெரழுது அவகள
பநருங்கி கவனித்லதன். அவளுகடய அன்கெப்ெற்றி எனக்குச் சந்லதகலம ஏற்ெடவில்க .”
“நீ கூறியகத அவன் உடலன நம்ெிவிட்டரன் என்று நிகனக்கிலறன்.”
“ஆம், ெிங்கிலி மிகவும் எளிகமயரனவன். இவ்வளவு முக்கியமரன விஷயத்தில் அவனுகடய அகதரியம்
அவனுகடய மதிப்பீட்கட அவலன நம்புவதற்குத் தகட பசய்தது. என்னுகடய தீர்மரனத்தில் அவன்
பெரும் நம்ெிக்கக கவத்தது எல் ரவற்கறயும் சு ெமரக்கியது. நரன் ஒரு விஷயத்கத ஒத்துக்பகரள்ள
லவண்டியதரயிற்று, அது அவகன நியரயமரக சிறிது லநரத்திற்குப் ெரதித்தது. உன்னுகடய சலகரதரி
மூன்று மரதங்கள் ண்டனில்தரன் இருந்தரள் என்றும் எனக்கு அது பதரியும், லவண்டுபமன்லறதரன்
அவனுக்குத் பதரிவிக்கவில்க என்றும் கூறிலனன். அவனுக்குக் லகரெம் வந்தது. உன்னுகடய
சலகரதரி அவகனக் கரதலிக்கிறரள் என்று கூறியகத எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ெினரலனர, அவ்வளவு
விகரவில் அவன் லகரெமும் வி கியது. அவன் என்கன இப்பெரழுது மனப்பூர்வமரக மன்னித்து
விட்டரன்.”
54. He was angry –
That is how one grows.
அவன் ஜகரெமரக இருந்தரன்இவ்வரறுதரன் ஒருவர் வளர்கிறரர்.
Elizabeth longed to observe that Mr. Bingley had been a most delightful friend – so easily guided, that his worth
was invaluable; but she checked herself. She remembered that he had yet to learn to be laught at, and it was
rather too early to begin. In anticipating the happiness of Bingley, which of course was to be inferior only to his
own, he continued the conversation till they reached the house. In the hall they parted.
ெிங்கிலிகயப்லெரல் ஒரு நல் நண்ென் இருப்ெது மிகவும் பசௌகரியம், ஏபனனில் அவகன பவகு
சு ெமரக வழி நடத்திச் பசல்
ரம், அந்த விதத்தில் அதுலெரல் ஒரு நண்ென் இருப்ெது விக
மதிப்ெற்றது என்று டரர்சியிடம் கூற லவண்டும்லெரல் எலிசபெத்திற்குத் லதரன்றியது. ஆனரல்
அவ்வரறு கூறரமல் தன்கனக் கட்டுப்ெடுத்திக் பகரண்டரள். மற்றவர்கள் தன்கனப் ெரர்த்து லகலியரகச்
சிரிக்க ரம் என்ெது அவனுக்கு இன்னும் பதரியரமல் உள்ளது என்ெதும் அவளுக்கு ஞரெகம் வந்தது.
ஆனரல் இப்பெரழுது அவனுக்கு நககச்சுகவகய ரசிப்ெதற்கு லநரம் இல்க என்ெதரல் அவள் எதுவும்
கூறவில்க . தன்னுகடய சந்லதரஷத்கதவிடக் குகறவரகலவ இருக்கப் லெரகும் ெிங்கிலியின்
சந்லதரஷத்திகன எதிர்ெரர்த்தவரலற அவர்கள் வீடு பசல்லும்வகர அவன் லெசிக் பகரண்லட வந்தரன்.
வைஜவற்ெணறக்கு வந்தவுடன் இருவரும் ெிரிந்தனர்.
55. Elizabeth longed to observe ….checked herself.
It is wisdom. That is a sore point.
எலிசபெத்திற்குத் தன்னுணடய எண்ைத்ணதக் கூற ஜவண்டும் ஜெரலிருந்தது, ஆனரல் தன்ணனக்
கட்டுப்ெடுத்திக் பகரண்டரள்.
இது ஞரனம். அதுதரன் ஒரு ஜவதணனயரன இடமரக இருக்கிறது.
56. To be laughed at.
It requires broadness of mind that makes light of issues against the person.
ஜகலி பசய்யப்ெடுவது.
ஒரு நெருக்கு எதிைரனணவகணளப் ெற்றி ஜலசரக எடுத்துக் பகரள்வதற்கு பெரிய மனம் ஜவண்டும்.
--------------
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Chapter 17: A Surprise for the Bennets
Elizabeth informs Jane about her engagement, and Jane is shocked, Darcy talks with Mr. Bennet and receives
his consent. However, Mr. Bennet is disturbed and later asks Elizabeth if she is sure of what she is doing.
Elizabeth reassures him. On receiving the information, Mrs. Bennet is shocked at first, but quickly recovers and
celebrates the match.
எலிசபெத் தன்னுணடய திருமைம் நிச்சயமரனது குறித்து ஜேனிடம் பதரிவிக்கிறரள், ஜேன் அதிர்ச்சி
அணடகிறரள். டரர்சி திரு பென்னட்டிடம் ஜெசி அவருணடய சம்மதத்ணதப் பெறுகிறரன். ஆனரல்
அவருக்குக் குழப்ெம் ஏற்ெடுகிறது, அவள் பசய்வது சரிதரனர என அவளிடம் ஜகட்கிறரர். பசய்தி ஜகட்டு
அதிர்ச்சியுறும் அவர் விணைவரக பதளிவணடந்து அதணனக் பகரண்டரடுகிறரர்.

1.
2.

3.
4.

5.

"My dear Lizzy, where can you have been walking to?" Was a question which Elizabeth received from Jane as
soon as she entered the room, and from all the others when they sat down to table. She had only to say in reply,
that they had wandered about till she was beyond her own knowledge. She coloured as she spoke; but neither
that, nor anything else, awakened a suspicion of the truth.
எலிசபெத் உள்லள நுகழந்ததும்,"எனதருணம லிஸி, நீ எங்கு பசன்றுவிட்டு வருகிறரய்" என்ற
லகள்விதரன் முதலில் லேனிடமிருந்தும், ெிறகு எல்ல ரரிடமிருந்தும் அவர்கள் லமகேயின் அருலக
அமரும்பெரழுது எழுந்தது. தனக்லக பதரியரத அளவிற்கு பவகு தூரம் அவர்கள் சுற்றிவிட்டு வந்ததரக
மட்டுலம அவளரல் கூற முடிந்தது. இகதக் கூறும்பெரழுது அவள் முகம் சிவந்தது. ஆனரல் அதுலவர,
லவறு எதுவுலமர உண்கமயரன கரரணத்கதப்ெற்றிய சந்லதகத்கத எழுப்ெவில்க .
'nor anything else awakened a suspicion of truth.'
ஜவறு எதுவும் உண்ணமயரன கரைைத்ணதப் ெற்றிய சந்ஜதகத்ணத எழுப்ெவில்ணல.
Jane has no energy at this point for anything other than Bingley.
ெிங்கிலிணயத் தவிை ஜவறு எதற்கும் இந்த இடத்தில் கவனம் அளிக்க ஜேனுக்கு சக்தி இல்ணல.
The evening passed quietly, unmarked by anything extraordinary. The acknowledged lovers talked and laughed;
the unacknowledged were silent. Darcy was not of a disposition in which happiness overflows in mirth; and
Elizabeth, agitated and confused, rather knew that she was happy, than felt herself to be so; for, besides the
immediate embarrassment, there were other evils before her. She anticipated what would be felt in the family
when her situation became known; she was aware that no one liked him but Jane, and even feared that with the
others it was a dislike which not all his fortune and consequence might do away.
எந்த அசரதரரண நிகழ்வுமின்றி அன்கறய மரக ப்பெரழுது அகமதியரகக் கழிந்தது. ஊரறிய கரதக
பவளிப்ெடுத்தியிருந்த கரத ர்கள் சிரித்துக்பகரண்டும் லெசிக் பகரண்டும் இருந்தனர். ெிறருக்கு
அறிவித்திரரத கரத ர்கள் பமௌனமரக அகமதியரக இருந்தனர். டரர்சியின் இயல்ெரன சுெரவம்
அவனுகடய அளவற்ற மகிழ்ச்சிகய பவளிப்ெடுத்துவணதத் தணட பசய்தது. எலிசபெத் குழப்ெத்திலும்
ெதற்றத்திலும் இருந்ததரல் மகிழ்ச்சியரக இருக்கிலறரம் என்று நிகனத்தரலள தவிர அகத அவளரல்
பூரணமரக உணர முடியவில்க . ஏபனனில் உடலன அகடயப் லெரகும் தர்மசங்கடமரன
நிக கமகயத் தவிர லமலும் ெ ெிரச்சிகனகள் அவளுக்கரகக் கரத்திருந்தன. இந்த விஷயத்கதக்
குடும்ெத்திலுள்ள அகனவரும் அறிந்தரல் என்ன நிகனப்ெரர்கலளர என்ெணத அவள் எதிர்லநரக்கினரள்;
லேகனத் தவிர மற்ற எவருக்கும் அவகனப் ெிடிக்கரது என்ெது அவள் அறிந்தலத; அவனிடம் ெணமும்
புகழும் இருந்தும் அது அவர்கள் அவன்லமல் பகரண்ட பவறுப்கெ மரற்றக் கூடியதரக இருக்கரது எனப்
ெயந்தரள்.
Not a disposition where happiness overflows in mirth.
அளவில்லர மகிழ்ச்சி பவளிப்ெடுவணத பவளிப்ெடுத்த முடியரத ஒரு நிணல.
The energies of happiness are absorbed by the unformed personality for the purposes of formation.
உருவரவதற்கரன ஜநரக்கங்களுக்கரக சரியரக உருவரகரத நெைரல் மகிழ்ச்சியின் ஆற்றல்கள் கிைகித்துக்
பகரள்ளப்ெடுகின்றன.
Elizabeth knew she was happy, but did not feel it.
தரன் சந்ஜதரஷமரக இருக்கிஜறரம் என்று எலிசபெத்திற்குத் பதரிந்திருந்தது, ஆனரல் அவள் அணத
உைைவில்ணல.
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The experience of engagement is mental.
திருமை உறுதியின் அனுெவம் மனணதச் சரர்ந்தது.
Jane and Bennet were not infected by her JOY, as there was no JOY as yet.
இதுவணை மகிழ்ச்சி என்ெது இல்லரததரல் அவளுணடய மகிழ்ச்சி ஜேனுக்கும் பென்னட்டுக்கும்
ெைவவில்ணல.
No one liked him but Jane.
ஜேணனத் தவிை ஜவறு எவருக்கும் அவணனப் ெிடிக்கவில்ணல.
No one likes to know how low he is.
அவன் எவ்வளவு தரழ்ந்தவன் என்ெணதத் பதரிந்துபகரள்ள எவரும் விரும்புவதில்ணல.
Dislike disappears only when it turns into liking on the strength of its own intensity.
பவறுப்பு அதன் தீவிைத்தின் வலிணமயினரல் விருப்ெமரக மரறும்பெரழுது மட்டுஜம மணறகிறது.
Transformation in yoga.
ஜயரகத்தில் திருவுருமரற்றம்.
It is the way of life in power.
இது அதிகரைத்தில் உள்ள வரழ்க்ணக முணற.
At night she opened her heart to Jane. Though suspicion was very far from Miss Bennet's general habits, she
was absolutely incredulous here.
அன்று இரவு லேனிடம் அவள் தன் மனகத பவளிப்ெடுத்தினரள். சரதரரணமரக மிஸ் பென்னட்
யரகரயும் சந்லதகிக்கும் குணம் பகரண்டவள் இல்க என்றலெரதிலும் அவளரல் இகத நம்ெலவ
முடியவில்க .
Jane was absolutely incredulous.
ஜேனரல் இணதச் சிறிதும் நம்ெ முடியவில்ணல.
Jane is stupid. Elizabeth has undergone what no one else has undergone. It was all in the mind. Jane can never
comprehend it.
ஜேன் ஒரு முட்டரள். ஜவறு எவருக்கும் ஏற்ெடரத அனுெவத்ணத எலிசபெத் சந்தித்துள்ளரள். எல்லரம்
மனதில் இருந்தது. ஜேனரல் ஒருஜெரதும் அணதப் புரிந்துபகரள்ளஜவ முடியரது.
"You are joking, Lizzy. This cannot be! -- engaged to Mr. Darcy! -- No, no, you shall not deceive me. I know it
to be impossible."
“நீ விகளயரடுகிறரய் லிசி. இப்ெடி இருக்கலவ முடியரது!--டரர்சியுடன் திருமணமர! இல்க , என்கன நீ
ஏமரற்றரலத. இது நடக்கலவ முடியரது என்ெகத நரன் அறிலவன்.”
Elizabeth’s ‘impossible’ to Charlotte comes back a second time after first appearing from Catherine.
சரர்பலட்டிடம் எலிசபெத், 'சரத்தியஜம இல்ணல' என்று கூறியது முதலில் கரதரினிடமிருந்து
பவளிப்ெட்டது, இப்பெரழுது இைண்டரவது முணறயரக திரும்ெ எழுகிறது.
Elizabeth, by nature, does not share her understanding. If not by secrecy, she has no one around her to share her
ideas. Ideas form in her at the first level where they will have no energy to emerge in speech.
எலிசபெத் அவளது சுெரவத்தின்ெடி அவள் புரிந்துபகரண்டணதப் ெகிர்ந்துபகரள்வதில்ணல. இைகசியம்
என்று இல்லரவிடினும் அவளுணடய கருத்துகணளப் ெகிர்ந்துபகரள்ள அவணளச் சுற்றி எவரும் இல்ணல.
முதல் நிணலயில் அவளிடம் கருத்துகள் ஜதரன்றுகின்றன, அணவ ஜெச்சில் பவளிப்ெடுவதற்கரன
சக்திணயக் பகரண்டிருப்ெதில்ணல.
Ideas- கருத்துகள்
It forms as an act in the body and takes a verbal form in the Mind. At first it is enough as a bodily sensation;
next it is a nervous sensation when she alone feels it. Finally it comes to Mind as a mental sensation, takes
verbal form and seeks expression.
இது உடலில் பசயலரகவும் மனதில் பசரற்களரகவும் பவளிப்ெடுகிறது. முதலில் இது உடலின்
உைர்வரக இருப்ெஜத ஜெரதுமரனது; அடுத்து அவள் மட்டுஜம அணத உைரும் பெரழுது ஒரு
ெதட்டமரன உைர்வரக இருக்கும். முடிவரக மனதிற்கு மன உைர்வரக மரறி பசரற்களரக
பவளிப்ெடுவணத நரடுகிறது.
Mrs. Bennet’s energy in her becomes Mr. Bennet’s thought. So far it is not hers. Her own specialty arises when
individuality forms.
திருமதி பென்னட்டின் ஆற்றல் திரு பென்னட்டின் எண்ைமரக மரறுகிறது. இதுவணை அது
அவளுணடயது அல்ல. தனித்துவம் உருவரகும்பெரழுதுதரன் அவளுணடய சிறப்பு எழுகிறது.
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"This is a wretched beginning indeed! My sole dependence was on you; and I am sure nobody else will believe
me, if you do not. Yet, indeed, I am in earnest. I speak nothing but the truth. He still loves me, and we are
engaged."
“இந்த ஆரம்ெலம சரியில் ரமல் ஆகிவிட்டலத! நரன் உன்கன மட்டும்தரன் நம்ெியிருந்லதன், நரன்
பசரல்வகத நீலய நம்ெரவிட்டரல் லவறு யரருலம நம்ெ மரட்டரர்கள். ஆனரல் நரன் உண்கமகயத்தரன்
கூறுகிலறன். அவன் என்கன இன்னமும் கரதலிக்கிறரன், நரங்கள் திருமணம் பசய்து பகரள்ளத்
தீர்மரனித்திருக்கிலறரம்.”
20. If this process is known, you will read the conversation as it forms in the character.
இந்தச் பசய்முணற பதரிந்திருந்தரல், கதரெரத்திைத்தில் உணையரடல் உருவரகும்பெரழுது அணத நரம்
அறிந்துபகரள்ஜவரம்.
Jane looked at her doubtingly. "Oh, Lizzy! It cannot be. I know how much you dislike him."
லேன் அவகள சந்லதகத்துடன் ெரர்த்தரள். “ஓ லிசி! அப்ெடி இருக்க முடியரது. நீ அவகன எவ்வளவு
பவறுக்கிறரய் என்ெது எனக்குத் பதரியும்.”
21. Lizzy never tells anything to anybody but wants them to fully appreciate her position.
எலிசபெத் எணதயும் எவரிடமும் கூறுவதில்ணல ஆனரல் தன்னுணடய நிணலணய அவர்கள் முழுணமயரகப்
புரிந்துபகரள்ள ஜவண்டும் என்று விரும்புகிறரள்.
22. ’You know nothing of the matter.”
"உனக்கு இணதப்ெற்றி ஒன்றும் பதரியரது,"
"You know nothing of the matter. That is all to be forgot. Perhaps I did not always love him so well as I do now.
But in such cases as these a good memory is unpardonable. This is the last time I shall ever remember it
myself."
“உனக்கு இகதப்ெற்றி ஒன்றும் பதரியரது. அகவபயல் ரம் மறக்கப்ெட லவண்டியகவ. ஒருலவகள
இப்பெரழுது நரன் அவகன விரும்பும் அளவிற்கு முன்பு விரும்ெவில்க லெரலும். அதனரல் இது
லெரன்ற விஷயங்களில் ஒரு நல் ஞரெக சக்தி அவசியஜம இல்ணல. நரனும் அகத என் நிகனவுகளில்
கவத்துக் பகரள்வது இதுலவ ககடசி முணறயரக இருக்கும்.”
23. A good memory is unpardonable.
ஒரு நல்ல நிணனவு மன்னிக்க முடியரதது.
24. She changes for her own reasons and wants others to change also.
அவளுணடய பசரந்த கரைைங்களுக்கரக அவள் மரறுகிறரள், மற்றவர்களும் மரற ஜவண்டும் என்று
விரும்புகிறரள்.
Miss Bennet still looked all amazement. Elizabeth again, and more seriously, assured her of its truth.
"Good Heaven! Can it be really so? Yet now I must believe you," cried Jane. "My dear, dear Lizzy, I would -- I
do congratulate you; but are you certain -- forgive the question -- are you quite certain that you can be happy
with him?"
"There can be no doubt of that. It is settled between us already that we are to be the happiest couple in the world.
But are you pleased, Jane? Shall you like to have such a brother?"
"Very, very much. Nothing could give either Bingley or myself more delight. But we considered it, we talked of
it as impossible. And do you really love him quite well enough? Oh, Lizzy! Do anything rather than marry
without affection. Are you quite sure that you feel what you ought to do?"
மிஸ் பென்னட் இன்னமும் ஆச்சரியலம உருவரகக் கரணப்ெட்டரள். எலிசபெத் மீண்டும் லமலும்
தீவிரமரக விஷயத்தின் உண்கமக்கு உத்திரவரதம் அளித்தரள்.
“கடவுலள! இது உண்கமயரக இருக்குமர! ஆனரலும் இப்பெரழுது நரன் உன்கன நம்ெியரக லவண்டும்.
எனதருகம லிசி, நரன் உன்கன வரழ்த்துலவன்--நரன் உன்கனக் கண்டிப்ெரக வரழ்த்துகிலறன்-ஆனரல் இது நிச்சயம்தரனர? நரன் இவ்வரறு லகட்ெதற்கு என்கன மன்னித்துவிடு--நீ அவனுடன்
சந்லதரஷமரக இருக்க முடியும் என நிச்சயமரக நம்புகிறரயர?”
“அகதப்ெற்றி சந்லதகலம கிகடயரது. இந்த உ கத்தில லய நரங்கள்தரன் மிகவும் சந்லதரஷமரன
தம்ெதிகளரக இருக்கப் லெரகிலறரம் என்று எங்கள் இருவரிகடலய ஏற்கனலவ முடிவரகி விட்டது.
ஆனரல் இதில் உனக்கு மகிழ்ச்சிதரனர, லேன்? அவகனப்லெரல் ஒரு சலகரதரன் கிகடப்ெது உனக்குப்
ெிடிக்குமர?”
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“மிகவும் ெிடிக்கும். எனக்கும் ெிங்கிலிக்கும் இகதவிட சந்லதரஷம் அளிக்கக் கூடியது லவறு ஒன்றும்
இருக்கரது. நரங்கள் இகதப்ெற்றிப் லெசிலனரம், இது நடக்கக்கூடிய விஷயலம இல்க என்று
நிகனத்லதரம். நீ அவகன உண்கமயில லய கரதலிக்கிறரயர? ஓ, லிசி! எகத லவண்டுமரனரலும் பசய்,
ஆனரல் அன்ெில் ரமல் மட்டும் திருமணம் பசய்து பகரள்ளரலத. நீ என்ன பசய்ய லவண்டும் என
நிகனக்கிறரலயர அதில் பதளிவரக இருக்கிறரயர?”
25. Do anything except marry without affection.
அன்பு இல்லரமல் திருமைம் பசய்துபகரள்வணதத் தவிை ஜவறு எது ஜவண்டுமரனரலும் பசய்.
26. The father and Jane are of the same opinion.
தந்ணதக்கும் ஜேனுக்கும் ஒஜை மரதிரியரன அெிப்ெிைரயம்தரன் இருக்கிறது.

27.
28.
29.
30.
31.

"Oh, yes! You will only think I feel more than I ought to do, when I tell you all."
"What do you mean?"
"Why, I must confess that I love him better than I do Bingley. I am afraid you will be angry."
"My dearest sister, now be, be serious. I want to talk very seriously. Let me know everything that I am to know
without delay. Will you tell me how long you have loved him?"
“ஓ, ஆமரம்! நரன் உன்னிடம் எல் ரவற்கறயும் கூறும்பெரழுது, இதற்கும் ஜமலரக நரன் உைை
ஜவண்டும் என்று நீ நிணனப்ெரய். ”
“நீ என்ன பசரல்கிறரய்?”
“எனக்கு ெிங்கிலியின் லமலிருக்கும் அன்கெவிட அதிகமரக அவன் லமல் அன்பு இருக்கிறது என்ெகத
நரன் ஒப்புக்பகரள்ள லவண்டும். உனக்கு இகதக் லகட்டு லகரெம் வருலமர என்று எனக்குப் ெயமரக
உள்ளது.”
“எனதருகம சலகரதரிலய, இப்பெரழுது விகளயரட்கட விட்டுவிடு. நரன் உன்னுடன் தீவிரமரகப் லெச
விரும்புகிலறன். எனக்கு என்னபவல் ரம் பதரிய லவண்டுலமர அகதத் தரமதமின்றி பதரிவித்துவிடு.
எத்தகன நரட்களரக அவகன நீ கரதலிக்கிறரய் என்று என்னிடம் பசரல்வரயர?”
Jane asks for the evolution of her love.
அவளது கரதலின் வளர்ச்சிணயப் ெற்றி ஜேன் ஜகட்கிறரள்.
It began with Pemberley.
அது பெம்ெர்லியில் ஆைம்ெித்தது.
It is the reality.
அது நிதர்சனம்.
She cannot love Darcy.
அவளரல் டரர்சிணயக் கரதலிக்க முடியரது.
She can love Pemberley.
அவளரல் பெம்ெர்லிணயக் கரதலிக்க முடியும்.
"It has been coming on so gradually, that I hardly know when it began. But I believe I must date it from my first
seeing his beautiful grounds at Pemberley."
Another intreaty that she would be serious, however, produced the desired effect, and she soon satisfied Jane by
her solemn assurances of attachment. When convinced on that article, Miss Bennet had nothing farther to wish.
"Now I am quite happy," said she, "for you will be as happy as myself. I always had a value for him. Were it for
nothing but his love of you, I must always have esteemed him; but now, as Bingley's friend and your husband,
there can be only Bingley and yourself more dear to me. But, Lizzy, you have been very sly, very reserved with
me. How little did you tell me of what passed at Pemberley and Lambton! I owe all that I know of it to another,
not to you."
“அது நரளகடவில் உருவரனதரல் எப்பெரழுது ஆரம்ெமரயிற்று என்று எனக்குத் பதரியவில்க .
ஆனரல் அவனுக்குச் பசரந்தமரன அழகரன பெம்பெர்லிகய முதலில் ெரர்த்ததிலிருந்து என்று
நிகனக்கிலறன்.”
விகளயரட்கட விட்டுவிட்டு இனிலமல் தரன் தீவிரமரக இருப்ெதரகக் கூறியது லேனிடம் எதிர்ெரர்த்த
விகளவிகன ஏற்ெடுத்தியது. தரன் அவகன விரும்புவதரக உறுதியளித்து லேகனத் திருப்தியகடயச்
பசய்தரள். அந்த விஷயத்தில் நம்ெிக்ககயகடந்த லேன் லவறு எகதயும் விரும்ெவில்க .
“நீயும் என்கனப்லெரல் மகிழ்ச்சியரக இருப்ெரய் என்று எனக்கு இப்பெரழுது மிகவும் சந்லதரஷமரக
இருக்கிறது. அவன் லமல் எனக்கு எப்பெரழுதுலம ஒரு மதிப்பு இருந்திருக்கிறது. லவறு எதற்கரக
இல் ரவிட்டரலும் உன்கன அவன் கரதலிக்கிறரன் என்ெதரல லய அவகன நரன் உயர்வரக
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மதித்திருப்லென். ஆனரல் இப்பெரழுது உன் கணவனரகவும் ெிங்கிலியின் நண்ெனரகவும் இருப்ெதரல்
உனக்கும், ெிங்கிலிக்கும் ெிறகு எனக்கு அவகனயும் ெிடிக்கும். ஆனரல் லிசி, நீ என்னிடம் மிகவும்
இரகசியமரக இருந்திருக்கிறரய், என்னிடம் எல் ரவற்கறயும் கூறவில்க . பெம்பெர்லியிலும்
ரம்ப்டனிலும் நடந்த அலனக விஷயங்ககள என்னிடம் நீ கூறரமல் இருந்து விட்டரய்! எனக்கு
என்னபவல் ரம் அகதப்ெற்றித் பதரியுலமர, அணவ உன் மூ ம் அல் ரமல் லவபறரருவர்
மூ மரகத்தரன் பதரிந்தது.”
32. Neither with Jane nor with her father has she taken the trouble to tell them how she changed towards Darcy.
ஜேனிடஜமர அல்லது அவளுணடய தந்ணதயிடஜமர அவள் எவ்வரறு டரர்சிணய பநருங்கினரள்
என்ெணதச் பசரல்ல அவள் முயலஜவ இல்ணல.
33. Even with Jane she tells his role in Lydia’s life at the end.
ஜேனிடம்கூட முடிவில்தரன் லிடியரவின் வரழ்க்ணகயில் டரர்சியின் ெங்ணகப் ெற்றித் பதரிவிக்கிறரள்.
Elizabeth told her the motives of her secrecy. She had been unwilling to mention Bingley; and the unsettled state
of her own feelings had made her equally avoid the name of his friend. But now she would no longer conceal
from her his share in Lydia's marriage. All was acknowledged, and half the night spent in conversation.
எலிசபெத், தரன் இரகசியமரக இருந்ததின் லநரக்கத்கத எடுத்துகரத்தரள். ெிங்கிலிகயப்ெற்றிப்
லெசுவகதத் தவிர்க்க விரும்ெினரள்; அவளும் குழப்ெமரன மனநிக யில் இருந்ததரல் அவனுகடய
சிலநகிதனின் பெயகரயும் தவிர்க்க நிகனத்தரள். லிடியரவின் திருமணத்தில் அவனுகடய ெங்கக இனி
அவள் லேனிடமிருந்து மகறக்க லவண்டிய அவசியமில்க . எல் ர விஷயங்களும் பவளிப்ெகடயரகப்
லெசப்ெட்டன, ெரதி இரவுப் பெரழுது லெசுவதில லய கழிந்தது.
34. Jane never disclosed her knowledge of Darcy meeting Elizabeth at Pemberley and Lambton. Nor has it coloured
her attitude to Elizabeth.
எலிசபெத்ணத பெம்ெர்லி மற்றும் லரம்ப்டனில் டரர்சி சந்தித்தணதப் ெற்றி தனக்குத் பதரியும் என்ெணத
ஜேன் ஒருஜெரதும் பவளிப்ெடுத்தவில்ணல, இதனரல் எலிசபெத் மீது அவளுக்கிருந்த மனப்ெரன்ணமயில்
எந்தவித மரற்றமும் ஏற்ெடவில்ணல.
35. Mrs. Bennet’s response to Darcy is typical of her.
டரர்சியிடம் திருமதி பென்னட் நடந்துபகரள்வது அவளுக்ஜக உரிய சுெரவமரகும்.
"Good gracious!" Cried Mrs. Bennet, as she stood at a window the next morning, "if that disagreeable Mr.
Darcy is not coming here again with our dear Bingley! What can he mean by being so tiresome as to be always
coming here? I had no notion but he would go a-shooting, or something or other, and not disturb us with his
company. What shall we do with him? Lizzy, you must walk out with him again, that he may not be in Bingley's
way."
மறுநரள் கரக ேன்னல் அருலக நின்றிருந்த திருமதி பென்னட், “கடவுலள, நமக்குப் ெிரியமரன
ெிங்கிலியுடன் இங்கு மீண்டும் வருவது அந்த லவண்டரத டரர்சியரகத்தரன் இருக்க லவண்டும்! அவன்
அடிக்கடி இங்கு வந்து பதரந்தரவு பகரடுப்ெதின் அர்த்தம் என்னவரக இருக்கும்? எனக்குத்
பதரியவில்க , ஆனரல் அவன் லவட்கடயரடலவர அல் து லவறு எதற்கரகலவர பசன்று விடுவரன்,
இங்கு வந்து நம்கமத் பதரந்தரவு பசய்ய மரட்டரன் என்று நிகனத்லதன். அவகன நரம் என்ன
பசய்ய ரம்? லிசி, நீ மீண்டும் அவனுடன் பவளிலய பசல் லவண்டும். அவ்வரறு பசய்தரல்
ெிங்கிலியின் வழியில் அவன் வரரமல் தடுக்க ரம்.”
36. Mrs. Bennet asks Elizabeth to walk with Darcy.
திருமதி பென்னட் எலிசபெத்ணத டரர்சியுடன் உலரவி விட்டு வைச் பசரல்கிறரள்.
37. In the right social atmosphere punishments become rewards.
சரியரன சமூகச் சூழலில் தண்டணனகள் பவகுமதிகளரக மரறுகின்றன.
Elizabeth could hardly help laughing at so convenient a proposal, yet was really vexed that her mother should be
always giving him such an epithet.
As soon as they entered, Bingley looked at her so expressively, and shook hands with such warmth, as left no
doubt of his good information; and he soon afterwards said aloud, "Mrs. Bennet, have you no more lanes
hereabouts in which Lizzy may lose her way again to-day?"
"I advise Mr. Darcy, and Lizzy, and Kitty," said Mrs. Bennet, "to walk to Oakham Mount this morning. It is a
nice long walk, and Mr. Darcy has never seen the view."
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"It may do very well for the others," replied Mr. Bingley; "but I am sure it will be too much for Kitty. Won't it,
Kitty?"
Kitty owned that she had rather stay at home. Darcy professed a great curiosity to see the view from the Mount,
and Elizabeth silently consented. As she went upstairs to get ready, Mrs. Bennet followed her, saying -"I am quite sorry, Lizzy, that you should be forced to have that disagreeable man all to yourself. But I hope you
will not mind it: it is all for Jane's sake, you know; and there is no occasion for talking to him, except just now
and then. So do not put yourself to inconvenience."
தனக்குச் சரதகமரக அகமந்த இந்தத் திட்டத்கத நிகனத்து எலிசபெத்தரல் சிரிக்கரமல் இருக்க
முடியவில்க . ஆனரல் அவளது தரய் அவகன எப்பெரழுதும் ஒரு அணடபமரழியுடன் கூறுவது
அவகளக் லகரெப்ெடுத்தியது.
அவர்கள் உள்லள நுகழந்தவுடன் ெிங்கிலி அவகள அர்த்தத்துடன் ெரர்த்து கக குலுக்கியதும் அவனுக்கு
விஷயம் பதரிந்து விட்டது என்ெது சந்லதகமில் ரமல் பதரிந்தது. ெிறகு அவன் உரத்த குரலில், “திருமதி
பென்னட், லிசி மீண்டும் இங்கு பதரக ந்து லெரவதற்கு லவறு ஏலதனும் பதருக்கள் இருக்கின்றனவர?”
என்று லகட்டரன்.
“திரு டரர்சியும் லிசியும் மற்றும் கிட்டியும் மவுண்ட் ஓக்ஹரம்வகர நடக்க ரம் என்று நரன்
நிகனக்கிலறன். அது ஒரு நீண்ட அழகிய ெரகத. டரர்சி இந்தக் கரட்சிகயப் ெரர்த்திருக்கலவ முடியரது.”
அதற்கு ெிங்கிலி, “மற்றவர்களுக்கு இந்த நகடப் ெயணம் மிகவும் ஏற்றதரக இருக்கும். ஆனரல் கிட்டிக்கு
நடப்ெது மிகவும் கஷ்டமரக இருக்கும் என்று நிகனக்கிலறன், இல்க யர கிட்டி?” என்றரன்.
கிட்டி, தரன் வீட்டில லய இருக்க விரும்புவதரகக் கூறினரள். மவுண்டிலிருந்து பதரியும் கரட்சிகயப்
ெரர்ப்ெதற்கு தரன் மிகவும் ஆவ ரக இருப்ெதரக டரர்சி ஒப்புக் பகரண்டரன். லிசி பமௌனமரகத் தன்
சம்மதத்கதத் பதரிவித்தரள். தயரரரவதற்கு அவள் மரடிக்குச் பசன்றபெரழுது திருமதி பென்னட்
அவகளப் ெின்பதரடர்ந்து வந்து, “விருப்ெமில் ரத மனிதனுடன் உன்கன அனுப்புவதற்கு என்கன
மன்னித்துவிடு லிசி. ஆனரல் எல் ரம் லேனுக்கரகத்தரன், அதனரல் நீ அகத பெரருட்ெடுத்த மரட்டரய்
என நிகனக்கிலறன். அவ்வப்பெரழுது ஓரிரு வரர்த்கதகள் லெசுவகதத்தவிர அவனுடன் லெசுவதற்கு
ஒரு சந்தர்ப்ெமும் ஏற்ெடரது. அதனரல் உன்கன நீ சிரமப்ெடுத்திக் பகரள்ளரலத” என்றரள்.
38. Whether joy or irritation, Mrs. Bennet’s response is the same. It is true of all others.
மகிழ்ச்சிஜயர அல்லது எரிச்சஜலர, திருமதி பென்னட்டின் ெதில் ஒன்ஜறதரன். மற்ற அணனவருக்கும்
இதுஜவ உண்ணம.
During their walk, it was resolved that Mr. Bennet's consent should be asked in the course of the evening.
Elizabeth reserved to herself the application for her mother's. She could not determine how her mother would
take it; sometimes doubting whether all his wealth and grandeur would be enough to overcome her abhorrence
of the man. But whether she were violently set against the match, or violently delighted with it, it was certain
that her manner would be equally ill adapted to do credit to her sense; and she could no more bear that Mr.
Darcy should hear the first raptures of her joy than the first vehemence of her disapprobation.
In the evening, soon after Mr. Bennet withdrew to the library, she saw Mr. Darcy rise also and follow him, and
her agitation on seeing it was extreme. She did not fear her father's opposition, but he was going to be made
unhappy, and that it should be through her means, that she, his favourite child, should be distressing him by her
choice, should be filling him with fears and regrets in disposing of her, was a wretched reflection, and she sat in
misery till Mr. Darcy appeared again, when, looking at him, she was a little relieved by his smile. In a few
minutes he approached the table where she was sitting with Kitty, and, while pretending to admire her work,
said in a whisper, "Go to your father; he wants you in the library." She was gone directly.
அவர்கள் நடந்து பசல்ககயில் அன்று மரக க்குள் திரு பென்னட்டின் சம்மதத்கதப் பெற லவண்டும்
என்ெது முடிவரனது. எலிசபெத் தன் தரயிடம் விஷயத்கத பவளியிடும் பெரறுப்கெத் தரலன
லமற்பகரள்ள நிகனத்தரள். அவள் தரய் அகத எப்ெடி ஏற்றுக் பகரள்வரள் எனத் தீர்மரனிக்க
முடியவில்க . அவனிடமிருக்கும் ெணமும் புகழும் அவன் லமலிருக்கும் பவறுப்கெச் சகித்துக்பகரள்ளப்
லெரதுமரனதரக இருக்குமர என சி சமயம் சந்லதகம் எழுந்தது. ஆக்லரரஷத்துடன் அவர்கள்
இகணவகத எதிர்த்தரலும் அலத மூச்சில் அவள் ஆலமரதித்தரலும் இரண்கடயுலம அவள் ஒழுங்கரகச்
பசய்வரளர எனத் பதரியவில்க . அவளுகடய உக்கிரமரன கண்டனத்கதலயர அவளுகடய
சந்லதரஷமரன குரக லயர டரர்சி லகட்க லநரிடுலமர என்று நிகனக்கும்பெரழுது எலிசபெத்தரல்
தன்கனக் கட்டுப்ெடுத்திக் பகரள்ள முடியவில்க .
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அன்று மரக திரு பென்னட் நூ கத்திற்கு ஓய்வு எடுக்கச் பசல்லும்பெரழுது டரர்சி எழுந்து அவகரப்
ெின்பதரடர்ககயில் அவளது ெதட்டம் அதிகமரனது. அவளுகடய தந்கத எதிர்ப்ெரலரர என அவள்
ெயப்ெடவில்க . ஆனரல் அவருக்குச் சந்லதரஷம் கிகடக்கப் லெரவதில்க என நிகனத்தரள். லமலும்
அந்த நிக க்குக் கரரணம் தன்னரல், அவரது பசல் மகளரல், தரன் எடுத்த முடிவரல், அவருக்கு
வருத்தத்கத அளிக்கப் லெரகிலறரலமர, தரன் எடுத்த முடிவு சரியர தவறர என்ற கவக யும் ெயமும்
அளிக்கப் லெரகிலறரலமர எனப் ெ வரறரகப் ெரிதரெமரக லயரசித்துக் பகரண்டு கவக யில்
அமர்ந்திருந்த அவள் புன்சிரிப்புடன் டரர்சி மீண்டும் திரும்ெி வருவகதப் ெரர்த்து சற்று
ஆறுத கடந்தரள். சி நிமிடங்களில் அவள் கிட்டியுடன் அமர்ந்திருந்த லமகேகய லநரக்கி வந்து,
அவளுகடய ககலவக கய ரசிப்ெதுலெரல் ெரவகன பசய்த வண்ணம், "உன் தந்கதயிடம் பசல்.
உன்கன அவர் நூ கத்தில் ெரர்க்க விரும்புகிறரர்", என்று இரகசியமரன குரலில் கூறினரன். லநரரக
அவள் அங்கு பசன்றரள்.
39. Mr. Bennet gives his consent to Darcy and pleads with Elizabeth not to accept him. He does not say he would
first talk to her.
The weight of his money is irresistible.
As Mr. Bennet has already received a great help, he certainly cannot refuse Darcy anything.
டரர்சிக்குத் தன்னுணடய சம்மதத்ணத அளிக்கும் திரு பென்னட் அவணன ஏற்றுக்பகரள்ள ஜவண்டரம்
என்று எலிசபெத்திடம் மன்றரடுகிறரர். அவளிடம் முதலில் ஜெசுகிஜறன் என்று அவர் கூறுவதில்ணல.
அவனுணடய பசல்வத்தின் ெலம் தவிர்க்க முடியரததரக உள்ளது.
திரு பென்னட் ஏற்கனஜவ பெரிய உதவிணயப் பெற்றுக் பகரண்டிருந்ததரல், அவைரல் டரர்சிக்கு
நிச்சயமரக எணதயும் மறுக்க முடியரது.
Her father was walking about the room, looking grave and anxious. "Lizzy," said he, "what are you doing? Are
you out of your senses, to be accepting this man? Have not you always hated him?"
கவக யுடனும் லயரசகனயுடனும் அகறக்குள் நடந்துபகரண்டிருந்த அவளது தந்கத, “லிசி, நீ என்ன
பசய்து பகரண்டிருக்கிறரய்? இவகன ஏற்றுக்பகரள்ள உனக்கு என்ன அறிவு பகட்டுப் லெரய் விட்டதர?
நீ எப்பெரழுதுலம அவகன பவறுக்கத்தரலன பசய்திருக்கிறரய்?” என்றரர்.
40. He is even mercenary to ask her if she is marrying him for money.
அவள் ெைத்திற்கரக திருமைம் பசய்துபகரள்கிறரளர என்று அவளிடம் ஜகட்கும் அளவிற்கு அவர்
ஆதரய மனப்ெரன்ணமயுடன் இருந்தரர்.
41. It is certainly unpardonable.
இது நிச்சயமரக மன்னிக்க முடியரதது.
How earnestly did she then wish that her former opinions had been more reasonable, her expressions more
moderate! It would have spared her from explanations and professions which it was exceedingly awkward to
give; but they were now necessary, and she assured him with some confusion, of her attachment to Mr. Darcy.
முன்பு தன் கருத்துககள பவளிப்ெடுத்தியபெரழுது ஜமலும் நிதரனத்துடன் இருந்திருக்க ரலமர, லமலும்
நியரயமரக இருந்திருக்க ரலமர என ஏங்கினரள். அது இப்பெரழுது லதகவயில் ரத விளக்கங்ககளயும்
சமரதரனங்ககளயும் தர லவண்டிய தர்மசங்கடமரன நிக கயத் தடுத்திருக்கும்; எனினும் இப்பெரழுது
அதன் அவசியத்கத உணர்ந்த அவள், தரன் டரர்சிகய விரும்புவகதப்ெற்றி சற்லற குழப்ெத்துடன்
அவருக்கு உறுதியளித்தரள்.
42. Elizabeth’s presentation to her sister and father is the same.
எலிசபெத் தன்னுணடய சஜகரதரிக்கும் தந்ணதக்கும் ஒஜை மரதிரியரகப் ெதிலளித்தரள்.
"Or, in other words, you are determined to have him. He is rich, to be sure, and you may have more fine clothes
and fine carriages than Jane. But will they make you happy?"
“இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றரல், நீ அவகன ஏற்றுக்பகரள்ளத் தீர்மரனித்து விட்டரய். அவன்
ெணக்கரரன், அதில் சந்லதகமில்க . லேகனவிட உனக்கு அதிகமரக நல் உகடகளும், வண்டிகளும்
கிகடக்கக் கூடும். ஆனரல் அகவ உனக்குச் சந்லதரஷத்கதக் பகரடுக்குமர?”
43. Darcy’s pride and unpleasant temper is well known.
டரர்சியின் கர்வமும் அவனது விரும்ெத்தகரத மனவுைர்வும் நன்கு பதரிந்தஜத.
"Have you any other objections," said Elizabeth, "than your belief of my indifference?"
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"None at all. We all know him to be a proud, unpleasant sort of a man; but this would be nothing if you really
liked him."
“நரன் அவகன விரும்ெவில்க என்ற அவநம்ெிக்கககயவிட உங்களுக்கு லவறு ஏதரவது
ஆட்லசெகண இருக்கிறதர?” என்றரள் எலிசபெத்.
“கிகடயலவ கிகடயரது. அவன் கர்வம் ெகடத்தவன், ெழகுவதற்கு இனிகமயற்றவன் என நம்
எல்ல ரருக்கும் பதரியும்; ஆனரல் நீ அவகன உண்கமயரகலவ விரும்ெினரல் இது ஒரு பெரருட்லட
அல் .”
She is pained by her father’s description of the man, forgetting this was her own description of Darcy a little
earlier.
அவணனப் ெற்றி தன்னுணடய தந்ணத விவரித்தணதக் குறித்து முன்னர் தரனும் அவணனப் ெற்றி
இவ்வரறுதரன் நிணனத்திருந்ஜதரம் என்ெணத மறந்து அவள் ஜவதணன அணடந்தரள்.
He gives her also his consent and then speaks against it.
அவரும் தன்னுணடய சம்மதத்ணத அளித்து விட்டு ெின்னர் அதற்கு எதிைரகப் ஜெசுகிறரர்.
— This is Mr. Bennet’s character.
- இது திரு பென்னட்டின் குைமரகும்.
He marries and then mocks.
அவர் திருமைம் பசய்துபகரள்கிறரர், ெிறகு மணனவிணயக் ஜகலி பசய்கிறரர்.
"I do, I do like him," she replied, with tears in her eyes; "I love him. Indeed he has no improper pride. He is
perfectly amiable. You do not know what he really is; then pray do not pain me by speaking of him in such
terms."
"Lizzy," said her father, "I have given him my consent. He is the kind of man, indeed, to whom I should never
dare refuse anything which he condescended to ask. I now give it to you, if you are resolved on having him. But
let me advise you to think better of it. I know your disposition, Lizzy. I know that you could be neither happy
nor respectable unless you truly esteemed your husband -- unless you looked up to him as a superior. Your
lively talents would place you in the greatest danger in an unequal marriage. You could scarcely escape discredit
and misery. My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life. You know
not what you are about."
“நரன் அவகன விரும்புகிலறன். கண்டிப்ெரக நரன் அவகன விரும்புகிலறன்," என்று கண்ணீருடன்
ெதி ளித்த அவள், "நரன் அவகனக் கரதலிக்கிலறன். அவனுகடய கர்வம் தகுதியற்றதல் . அவன்
மிகவும் இனிகமயரனவன். உண்கமயில லய அவன் எப்ெடிப்ெட்டவன் என்று உங்களுக்குத்
பதரியரது; அதனரல் அவகனப்ெற்றி அப்ெடிப் லெசி என்கனக் கரயப்ெடுத்த லவண்டரம் என்று
லகட்டுக் பகரள்கிலறன்” என்றரள்.
“லிசி, நரன் அவனுக்கு என் ஒப்புதக க் பகரடுத்து விட்லடன். அவன் அப்லெற்ெட்டவன், அவன்
லகட்ெகத என்னரல் மறுக்கலவ முடியரது. அவன் இறங்கி வந்து லகட்டிருக்கிறரன். உனக்கு அவன்தரன்
லவண்டும் என்று தீர்மரனத்தில் இருந்தரல் என் ஒப்புதக உனக்கு இப்பெரழுது அளிக்கிலறன். ஆனரல்
மீண்டும் நன்றரக லயரசித்து ஒரு முடிவுக்கு வர. உன்கனப்ெற்றி நரன் நன்கு அறிலவன், லிசி. உனக்குக்
கணவனரக வரப் லெரகிறவகன நீ உண்கமயரகலவ மதித்தரல்தரன், லமம்ெட்டவனரகப்
ெரர்த்தரல்தரன், நீ சந்லதரஷமரகவும் பகௌரவமரகவும் இருக்க முடியும். உற்சரகமும், க க ப்ெரக
இருக்கும் நீ பெரருந்தரதவனுடன் திருமணம் பசய்து பகரண்டரல் அதனரல் கஷ்டப்ெட லவண்டி வரும்.
பகட்ட பெயரிலிருந்தும் துன்ெத்திலிருந்தும் உன்னரல் தப்ெ முடியரது. நீ உன் துகணவகன மதிக்க
முடியரமல் தவிக்கும் அந்தத் துயரத்கத நரன் கரண லநரிடக் கூடரது. நீ எதில் இறங்கி இருக்கிறரய்
என்று உனக்குத் பதரியவில்க ” என்றரர் அவளது தந்கத.
The truth of having a wife whom he cannot respect is very real to him.
அவைரல் மதிக்க முடியரத ஒரு மணனவிணயப் பெற்றதன் உண்ணம அவருக்கு மிகவும் உண்ணமயரக
இருக்கிறது.
The father is reconciled only when he hears of the gradual change of feelings in her.
அவளது உைர்வுகள் ெடிப்ெடியரக மரறியணதக் ஜகட்ட ெின்னஜை தந்ணத சமரதரனமணடந்தரர்.
She tells of Lydia at the end.
லிடியரணவப் ெற்றி அவள் கணடசியரகக் கூறுகிறரள்.
Suppose, instead of announcing her engagement she told him how Lydia was found and how Wickham was
paid, Mr. Bennet would wonder why Darcy would ever do it. That way no objection would have been raised.
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தன்னுணடய திருமை உறுதிணயப் ெற்றித் பதரிவிப்ெதற்குப் ெதில் எவ்வரறு லிடியர
கண்டுெிடிக்கப்ெட்டரள், எவ்வரறு விக்கரமிற்குப் ெைம் வழங்கப்ெட்டது என்ெணதக் கூறியிருந்தரல்,
டரர்சி ஏன் அணதச் பசய்திருப்ெரன் என ஆச்சரியப்ெட்டிருப்ெரர். அந்த வணகயில் எந்தவித
ஆட்ஜசெணையும் எழுப்ெப்ெட்டிருக்கரது.
52. She chose the same path here from ‘tolerable’ to Lydia.
'ெைவரயில்ணல' என்ெதிலிருந்து லிடியரவணை அவள் இங்கு ஒஜை ெரணதணயத் ஜதர்ந்பதடுத்தரள்.
Elizabeth, still more affected, was earnest and solemn in her reply; and at length, by repeated assurances that
Mr. Darcy was really the object of her choice, by explaining the gradual change which her estimation of him had
undergone, relating her absolute certainty that his affection was not the work of a day, but had stood the test of
many months suspense, and enumerating with energy all his good qualities, she did conquer her father's
incredulity, and reconcile him to the match.
லமலும் ெரதிக்கப்ெட்ட எலிசபெத் நிதரனத்துடன் ஆனரல் உறுதியுடன் ெதி ளித்தரள். டரர்சிகய
உண்கமயரகக் கரதலிப்ெதரகவும், ெடிப்ெடியரக அவளுக்கு அவன்லமல் மரற்றம் உண்டரனகதயும்,
அவனுக்கு அவள்லமல் இருக்கும் விருப்ெம் ஒலர நரளில் முடிபவடுக்கப்ெடவில்க என்றும், ெ
மரதங்களின் ெரிசீலிப்ெிற்குப் ெின்னர் எடுக்கப்ெட்ட முடிவு என்றும், அவனுகடய நற்குணங்ககளத்
தீவிரமரகப் ெட்டியலிட்டு, அவருக்கு அதகன விளக்கி, அவர் சந்லதகத்கதப் லெரக்கி, அவருகடய
ஒப்புதக ப் பெற்றரள்.
53. It was a moment of wonder in his life for several reasons.
ெல்ஜவறு கரைைங்களுக்கரக அவைது வரழ்க்ணகயில் அது ஒரு அற்புதமரன தருைமரக இருந்தது.
54. His valued daughter would be fully valued by Darcy.
அவைது மதிப்புமிக்க மகள் டரர்சியரல் முழுணமயரக மதிக்கப்ெடுவரள்.
55. That is a rare fulfillment. All his life he would have been wondering about the type of husband she would get.
அது ஒரு அரிய நிணறவரகும். அவளுக்கு எந்த மரதிரி கைவன் கிணடப்ெரன் என்ெணதப் ெற்றி வரழ்நரள்
முழுவதும் அவர் ஜயரசித்துக் பகரண்டிருந்திருப்ெரர்.
"Well, my dear," said he, when she ceased speaking, "I have no more to say. If this be the case, he deserves you.
I could not have parted with you, my Lizzy, to any one less worthy." To complete the favourable impression,
she then told him what Mr. Darcy had voluntarily done for Lydia. He heard her with astonishment.
அவள் லெசி முடித்தவுடன், “எனதருகமப் பெண்லண", என்ற அவர், "எனக்கு இனி பசரல்வதற்கு
ஒன்றுமில்க . இதுதரன் விஷயம் என்றரல் அவன் உனக்குத் தகுதியரனவன்தரன்.
தகுதியில் ரதவனுக்கு உன்கனக் பகரடுக்க எனக்கு மனமிருந்திருக்கரது” என்றரர்.
அவனுகடய நற்குணங்களுக்கு லமலும் பமருகூட்டிக் கரண்ெிக்க அவன் லிடியரவிற்கரகச் பசய்தகதக்
கூறினரள். அகத அவர் ஆச்சரியத்துடன் லகட்டரர்.
56. He was relieved of the necessity to pay.
அவர் ெைம் பகரடுக்க ஜவண்டிய அவசியமில்லரல் ஜெரயிற்று.
"This is an evening of wonders indeed! And so, Darcy did everything -- made up the match, gave the money,
paid the fellow's debts, and got him his commission! So much the better. It will save me a world of trouble and
economy. Had it been your uncle's doing, I must and would have paid him; but these violent young lovers carry
everything their own way. I shall offer to pay him to-morrow: he will rant and storm about his love for you, and
there will be an end of the matter." He then recollected her embarrassment a few days before, on his reading Mr.
Collins's letter; and after laughing at her some time, allowed her at last to go, saying, as she quitted the room, "If
any young men come for Mary or Kitty, send them in, for I am quite at leisure."
“அற்புதங்கள் இன்கறய மரக ப் பெரழுதரயின! அது சரி, டரர்சிதரன் எல் ரவற்கறயும்
பசய்திருக்கிறரனர; அவர்ககள ஒன்று லசர்த்து, ெணம் பகரடுத்து, அவனுகடய கடகனத் தீர்த்து,
அவனுக்கு லவக யும் வரங்கிக் பகரடுத்திருக்கிறரன்! நல் தரயிற்று. இதனரல் எனக்குக் கஷ்டமும்,
ெணமும் மிச்சமரகும். இகதலய உன் மரமர பசய்திருந்தரல் நரன் அவருக்குக் கட்டரயம் ெணம் பகரடுக்க
லவண்டும், ெணம் பகரடுத்திருப்லென்; ஆனரல் இந்த ஆழ்ந்த கரதல் பகரண்டவர்கள் எல்ல ரரும்
தங்கள் லெரக்கில் எல் ரவற்கறயும் நடத்திச் பசல்வரர்கள். நரன் நரகள அவனுக்கு ெைத்ணதத்
திருப்ெிக் பகரடுப்ெகதப்ெற்றிப் லெசுகிலறன்; அவன் சத்தமரக, புயல்லெரல் உன்லமலுள்ள
கரதக ப்ெற்றிப் லெசுவரன், அத்துடன் அந்த விஷயம் முடிந்துவிடும்.”
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சி நரட்களுக்கு முன்பு கரலின்ஸிடமிருந்து வந்த கடிதத்கதப் ெடிக்ககயில் எலிசபெத்திற்குண்டரன
சங்கடத்கத நிகனவு கூர்ந்து சிரித்துவிட்டு அவள் கிளம்புவதற்கு அனுமதி அளித்தரர். அவள் அகறகய
விட்டு பவளிலய பசல்லுககயில், “லமரிகயயும், கிட்டிகயயும் லதடி யரரரவது இகளஞர்கள் வந்தரல்
அவர்ககள உள்லள அனுப்பு, ஏபனனில் நரன் ஓய்வரகத்தரன் இருக்கிலறன்” என்று கூறினரர்.
He wishes Mary and Kitty too to be settled through the continuation of the wonder.
அதிசயத்தின் பதரடர்ச்சியரக ஜமரிக்கும் கிட்டிக்கும்கூட நல்ல வரழ்க்ணக அணமய ஜவண்டும் என அவர்
விரும்புகிறரர்.
Relief too must be absorbed by the personality as sorrow.
நிவரைைமும்கூட ஆளுணமயரல் துக்கமரகக் கிைகித்துக் பகரள்ளப்ெட ஜவண்டும்.
Too recent for gaiety.
மகிழ்ச்சிக்கு மிக சமீெத்தியது.
Elizabeth has always been in a state of expansive joy.
எலிசபெத் எப்பெரழுதுஜம மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறரள்.
Mrs. Bennet’s first response was a physical reaction of fidgeting.
திருமதி பென்னட்டின் முதல் ெதில் உடலில் ெடெடப்பு எழுந்தஜதயரகும்.
Elizabeth's mind was now relieved from a very heavy weight, and, after half an hour's quiet reflection in her
own room, she was able to join the others with tolerable composure. Everything was too recent for gaiety, but
the evening passed tranquilly away; there was no longer anything material to be dreaded, and the comfort of
ease and familiarity would come in time.
When her mother went up to her dressing-room at night she followed her, and made the important
communication. Its effect was most extraordinary; for, on first hearing it, Mrs. Bennet sat quite still, and unable
to utter a syllable. Nor was it under many, many minutes, that she could comprehend what she heard, though not
in general backward to credit what was for the advantage of her family, or that came in the shape of a lover to
any of them. She began at length to recover, to fidget about in her chair, get up, sit down again, wonder, and
bless herself.
"Good gracious! Lord bless me! Only think! Dear me! Mr. Darcy! Who would have thought it? And is it really
true? Oh, my sweetest Lizzy! How rich and how great you will be! What pin-money, what jewels, what
carriages you will have! Jane's is nothing to it -- nothing at all. I am so pleased -- so happy. Such a charming
man! -- so handsome! So tall! Oh, my dear Lizzy! Pray apologise for my having disliked him so much before. I
hope he will overlook it. Dear, dear Lizzy! A house in town! Everything that is charming! Three daughters
married! Ten thousand a year! Oh, Lord! What will become of me? I shall go distracted."
எலிசபெத்தின் மனதில் இருந்த பெரிய ெரரம் குகறந்தது. ஒரு அகரமணி லநரம் தனது அகறயில்
உட்கரர்ந்து, எல் ரவற்கறயும்ெற்றி நிகனத்துப் ெரர்த்த ெிறகு அவளரல் மற்றவர்களுடன் சற்று
அகமதியரகக் க ந்துபகரள்ள முடிந்தது. அவளுகடய குதூக த்திற்கு சற்று அவகரசம் லதகவப்ெட்டது,
அம்மரக ப்பெரழுது அகமதியரகக் கழிந்தது. இனி எலிசபெத் எகதப்ெற்றியும் கவக ப்ெட
லவண்டரம். சகேமும் ெரிச்சயமும் அதனரல் வரும் சுகமும் விகரவில் ஏற்ெட்டுவிடும்.
திருமதி பென்னட் இரவு தன் அகறக்குச் பசன்றபெரழுது எலிசபெத் அவகளப் ெின்பதரடர்ந்து பசன்று
அந்த முக்கியமரன விஷயத்கதத் பதரிவித்தரள். அதன் விகளவு அசரதரரணமரக இருந்தது; அகத
முதலில் லகட்ட திருமதி பென்னட் சிக லெரல் அமர்ந்திருந்தரள், ஒரு வரர்த்கதகூட லெச
முடியவில்க . அவள் லகட்டகதப் புரிந்துபகரள்ள அவளுக்கு ெ நிமிடங்கள் ஆயிற்று. இதன் மூ ம்
தன்னுகடய குடும்ெத்திற்கு ஆதரயமரக வருகின்ற பசய்திககளயும் பெண்களுக்குக் கரதலர்களது
ரூெத்தில் வரக் கூடிய பசய்திககளயும் புரிந்துபகரள்ள முடியரதவள் இல்க என்றரலும் அதிக லநரம்
லதகவப்ெட்டது. ஒரு வழியரக தன்னிக க்கு வந்த அவள் நிக பகரள்ளரமல் இருக்ககயில்
அமர்வதும் எழுவதுமரக இருந்தரள். ஆச்சரியப்ெட்டரள். தன்கனத்தரலன வரழ்த்திக் பகரண்டரள்.
“கடவுலள! என்கன ஆசீர்வதிப்ெரயரக! நிகனப்ெதற்லக ஆச்சரியமரக உள்ளது! திரு டரர்சி! யரர் இகத
நிகனத்திருப்ெரர்கள்! உண்கமயில லய இது நிேமர. ஓ! எனதருகம லிசி! எவ்வளவு பெரிய
ெணக்கரரியரகவும் பெரிய மனுஷியரகவும் இருப்ெரய்! எத்தகன ெணம், எவ்வளவு நகககள்
என்பனன்ன வண்டிகள் உனக்கு இருக்கும்! இகதப் ெரர்க்கும்பெரழுது லேன் ஒன்றுலம இல்க -ஒன்றுலம இல்க . எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியரக இருக்கிறது. எத்தகன அழகு! -- எத்தகன கம்பீரம்!
எவ்வளவு உயரம்!--ஓ! எனதருகம லிசி! நரன் முன்பு அவகன பவறுத்ததற்கு என்கன மன்னித்துவிடு.
அவன் அகதப் பெரருட்ெடுத்தமரட்டரன் என நம்புகிலறன். எனதருகம லிசி! ண்டனில் ஒரு வீடு!
உனக்குக் கிகடக்கப் லெரவது எல் ரலம அழகரனது! மூன்று பெண்களுக்குத் திருமணம் முடிந்தது!
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வருடத்திற்குப் ெத்தரயிரம்! ஓ! கடவுலள! எனக்கு என்ன ஆகும். எனக்கு கெத்தியலம ெிடித்துவிடும்
லெரலிருக்கிறது” என்று கூவினரள்.
62. Mr. Bennet has no educated comment on the developments.
நணடபெற்றவற்ணறக் குறித்து திரு பென்னட்டிற்கு அறிவுள்ள கருத்து எதுவும் இல்ணல.
This was enough to prove that her approbation need not be doubted; and Elizabeth, rejoicing that such an
effusion was heard only by herself, soon went away. But before she had been three minutes in her own room,
her mother followed her. "My dearest child," she cried, "I can think of nothing else! Ten thousand a year, and
very likely more! 'Tis as good as a Lord! And a special licence! You must and shall be married by a special
licence! But, my dearest love, tell me what dish Mr. Darcy is particularly fond of, that I may have it to-morrow."
This was a sad omen of what her mother's behaviour to the gentleman himself might be; and Elizabeth found
that, though in the certain possession of his warmest affection, and secure of her relations' consent, there was
still something to be wished for. But the morrow passed off much better than she expected; for Mrs. Bennet
luckily stood in such awe of her intended son-in-law that she ventured not to speak to him, unless it was in her
power to offer him any attention, or mark her deference for his opinion.
Elizabeth had the satisfaction of seeing her father taking pains to get acquainted with him; and Mr. Bennet soon
assured her that he was rising every hour in his esteem.
"I admire all my sons-in-law highly," said he. "Wickham, perhaps, is my favourite; but I think I shall like your
husband quite as well as Jane's."
அவளுகடய சம்மதத்கதப்ெற்றிய சந்லதகத்கத அகற்ற இதுலவ லெரதுமரனதரக இருந்தது.
தடங்கலின்றி அவளுகடய உணர்ச்சிககள பவளியில் கரண்ெித்தகத தரன் மட்டும் லகட்க லநர்ந்ததற்கு
எலிசபெத் சந்லதரஷப்ெட்டுக் பகரண்லட அங்கிருந்து அகன்றரள். அவள் தனது அகறக்குச் பசன்று
மூன்று நிமிடங்கள்கூட ஆகியிருக்கரது. அவளது தரயரர் அவகளப் ெின்பதரடர்ந்து வந்து,
“எனதருகமக் குழந்தரய்! லவறு எகதப்ெற்றியும் என்னரல் சிந்திக்க முடியவில்க ! வருடத்திற்கு
ெத்தரயிரலமர, ஒருலவகள இன்னும் அதிகலமர! ’ ரர்ட்’ என்ற ெதவிக்குச் சமமரக இருக்கும்.
உன்னுகடய திருமணம் விலசஷமரக நடக்கும். எனதருகம லிசி, டரர்சிக்கு என்ன உணவு வகக மிகவும்
ெிடிக்கும் என்று பசரல், நரன் நரகள அகதத் தயரர் பசய்லவன்.”
அவனிடம் அவள் நடந்துபகரள்ளப் லெரவகதப்ெற்றிய லவதகனயரன அறிகுறியரக இது லதரன்றியது.
அவனுகடய முழு அன்கெப் பெற்றிருந்தரலும் தன் உறவினர்களின் ஒப்புதக ப் பெற்றிருந்த
லெரதிலும் இன்னமும் ஏலதர ஒன்று லவண்டும் என்று ஆகசப்ெட்டரள். ஆனரல் மறுநரள் அவள்
எதிர்ெரர்த்தகதவிட நன்றரகலவ கழிந்தது. தன் வருங்கர மருமகன் மீது இருந்த ெிரமிப்ெினரல் திருமதி
பென்னட் அதிகம் லெச முன்வரவில்க . அவனுக்கு ஏதரவது கவனம் பகரடுக்க லவண்டி
வந்தபெரழுதும் அல் து அவனது கருத்திற்கு மதிப்பு பதரிவிக்க லவண்டி வந்தபெரழுதும் மட்டுலம
வரகயத் திறந்தரள்.
அவனுடன் லமலும் ெழகுவதற்கு முயற்சி எடுத்துக் பகரண்டிருந்த அவளுகடய தந்கதகயப் ெரர்த்து
எலிசபெத்திற்குத் திருப்தி உண்டரயிற்று; ஒவ்பவரரு மணி லநரத்திற்கும் அவன் தன்னுகடய மதிப்ெில்
உயர்ந்து பகரண்லட லெரகிறரன் என்ெகத திரு பென்னட் அவளுக்கு விகரவில் உணர்த்தினரர்.
“நரன் எனது மூன்று மருமகன்ககளயும் கண்டு மிகவும் பெருகமப்ெடுகிலறன். விக்கரம் எனக்கு மிகவும்
ெிடித்தமரனவனரக ஒருக்கரல் இருக்க ரம், லேனுகடய கணவகனப் ெிடிப்ெதுலெரல் உன்னுகடய
கணவகனயும் எனக்குப் ெிடிக்கும் என நிகனக்கிலறன்,” என்றரர்.
-------------------------
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Chapter 18: Elizabeth and Darcy
Elizabeth questions Darcy about his attitudes and reasons for loving her, including why he was so silent when he
first returned to visit with her. He states that he was embarrassed and it was the liveliness of her mind that
attracted him. The two soon write letters to relatives, to announce their engagement.
எலிசபெத் டரர்சியிடம் தன்ணன ஜநசிப்ெதற்கரன அவனது மனப்ெரங்குகள் மற்றும் கரைைங்கணளக்
குறித்து ஜகள்வி எழுப்புகிறரள், அவன் முதலில் திரும்ெி வந்தபெரழுது ஏன் அணமதியரக இருந்தரன்
என்ெணதப் ெற்றியும் ஜகள்வி எழுப்ெினரள். அவனுக்குச் சங்கடமரக இருந்ததரகவும் அவளது
உற்சரகமரன சுெரவம் தன்ணன ஈர்த்ததரகவும் அவன் ெதிலளித்தரன். தங்களது திருமை உறுதி குறித்து
அவர்கள் இருவரும் தங்களது உறவினர்களுக்கு விணைவில் கடிதம் எழுதத் பதரடங்கினர்.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Elizabeth's spirits soon rising to playfulness again, she wanted Mr. Darcy to account for his having ever fallen in
love with her. "How could you begin?" Said she. "I can comprehend your going on charmingly, when you had
once made a beginning; but what could set you off in the first place?"
எலிசபெத்தின் உற்சரகம் மீண்டும் விகளயரட்டுத்தனமரக மரறியதரல், டரர்சி அவகள எப்ெடிக்
கரதலித்தரன் என்ெகதப்ெற்றிக் கூறுமரறு லகட்டுக் பகரண்டரள். “எப்ெடி ஆரம்ெமரயிற்று? ஆரம்ெித்து
விட்டரல் அகத மிகவும் அழகரக நடத்திச் பசல் க் கூடியவன்தரன் நீ; ஆனரல் எது முதலில் உன்கனத்
தூண்டியது?” என்றரள்.
Her spirit reached to playfulness again.
மீண்டும் அவள் உற்சரகமரக மரறினரள்.
Rising spirit expresses as smile, cheerfulness, playfulness, joke, humour, etc. determined by the level of origin.
உயரும் உற்சரகம் ஜதரற்றத்தின் நிணலயினரல் தீர்மரனிக்கப்ெட்டு புன்சிரிப்பு, கலகலப்பு,
விணளயரட்டுத்தனம், நணகச்சுணவ, ஹரஸ்யம் ஜெரன்றணவகளரக பவளிப்ெடுகிறது.
"I cannot fix on the hour, or the spot, or the look, or the words, which laid the foundation. It is too long ago. I
was in the middle before I knew that I had begun."
“எப்பெரழுது, எங்கு, எந்தப் ெரர்கவ, எந்த வரர்த்கதகள் இதற்கு அஸ்திவரரம் லெரட்டன என்று
என்னரல் கூற முடியரது. அது பவகு நரட்களுக்கு முன்பு ஆரம்ெித்து விட்டது. நரன் கரதலிக்க
ஆரம்ெித்திருக்கிலறன் என்று உைருவதற்கு முன்ஜெ நரன் அதில் ெரதி வழியில் இருந்லதன்.”
He who cannot fix an hour, a day, is one who is unconsciously drawn into it by unseen forces.
ஒரு மைி ஜநைம், ஒரு நரள் ஆகியவற்ணற நிர்ையிக்க முடியரதவர் கண்ணுக்குத் பதரியரத சக்திகளரல்
தன்ணன அறியரமஜலஜய அதில் ஈர்க்கப்ெடுெவர் ஆவரர்.
"My beauty you had early withstood, and as for my manners -- my behaviour to you was at least always
bordering on the uncivil, and I never spoke to you without rather wishing to give you pain than not. Now, be
sincere; did you admire me for my impertinence?"
“என் அழகரல் நீ ெரதிக்கப்ெடவில்க , என் நடத்கத--நரன் உன்னிடம் நடந்துபகரள்ளும்
பெரழுபதல் ரம் மரியரகத இல் ரமல்தரன் இருந்திருக்கிலறன், உன்னுடன் லெசும்பெரழுபதல் ரம்
கரயப்ெடுத்த லவண்டும் என்ற வககயில்தரன் லெசியிருக்கிலறன். இப்பெரழுது உண்கமகயச் பசரல்;
என்னுகடய துடுக்குத்தனத்கத நீ விரும்ெினரயர?”
Lizzy tells nothing to anyone, she wants Darcy to explain everything.
எவரிடமும் எலிசபெத் எணதயும் கூறுவதில்ணல, டரர்சி எல்லரவற்ணறயும் விளக்க ஜவண்டும் என்று
விரும்புகிறரள்.
Feelings take unconscious possession of one and one day suddenly surface.
உைர்வுகள் ஒருவணை அவர் அறியரத வண்ைம் ஆட்பகரண்டு ஒரு நரள் திடீபைன ஜமபலழும்.
In the case of Darcy, it happened to him against his wishes.
டரர்சியின் விஷயத்தில் அவனுக்கு இது அவனது விருப்ெத்திற்கு மரறரக நடந்தது.
"For the liveliness of your mind, I did."
“உன்னுகடய உற்சரகம் நிரம்ெிய மனகத நரன் விரும்ெிலனன்.”
When people fall in love, they don’t think of anything.
கரதல் வயப்ெடும்பெரழுது அவர்கள் எணதப்ெற்றியும் நிணனப்ெதில்ணல.
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"You may as well call it impertinence at once. It was very little less. The fact is, that you were sick of civility, of
deference, of officious attention. You were disgusted with the women who were always speaking and looking
and thinking for your approbation alone. I roused and interested you, because I was so unlike them. Had you not
been really amiable, you would have hated me for it; but, in spite of the pains you took to disguise yourself, your
feelings were always noble and just; and, in your heart, you thoroughly despised the persons who so assiduously
courted you. There -- I have saved you the trouble of accounting for it; and really, all things considered, I begin
to think it perfectly reasonable. To be sure, you knew no actual good of me -- but nobody thinks of that when
they fall in love."
"Was there no good in your affectionate behaviour to Jane, while she was ill at Netherfield?"
"Dearest Jane! Who could have done less for her? But make a virtue of it by all means. My good qualities are
under your protection, and you are to exaggerate them as much as possible; and in return, it belongs to me to
find occasions for teasing and quarrelling with you as often as may be; and I shall begin directly, by asking you
what made you so unwilling to come to the point at last? What made you so shy of me when you first called,
and afterwards dined here? Why, especially when you called, did you look as if you did not care about me?"
"Because you were grave and silent, and gave me no encouragement."
“நீ அகதத் துடுக்குத்தனம் என்றும் கூற ரம். ஆம், இது மிகக் குணறவரகஜவ இருந்தது. உண்கம
என்னபவன்றரல் மரியரகத, தற்கரப்பு, தனிப்ெட்ட கவனிப்பு இகவபயல் ரம் உனக்குப்
ெிடிக்கவில்க . உனது ெரரரட்டுக்களுக்கரகலவ உன்கனப் ெரர்த்துப் லெசிய பெண்மணிககள நீ
பவறுத்தரய். நரன் அவர்ககளப்லெரல் இல் ரததரல் என்னரல் ஈர்க்கப்ெட்டரய். நீ உண்கமயில லய
இனிகமயரனவனரக இல் ரது இருந்தரல் என்கன அதற்கரக பவறுத்திருப்ெரய். உன் உணர்வுககள
மகறக்கப் பெரும் முயற்சி எடுத்த லெரதிலும் அகவ எப்பெரழுதுலம நியரயமரகவும் லமன்கமயரகவும்
இருந்தன. உன்னிடம் ஆர்வத்துடன் ெழக நிகனத்தவர்ககள நீ பவறுத்தரய். ெரர், நீ பசரல் லவண்டிய
கரரணங்ககளச் பசரல் லவண்டிய அவசியமில் ரமல் பசய்து விட்லடன். உண்கமயில்
எல் ரவற்கறயும் கருத்தில் எடுத்துக் பகரண்டரல் அது பெரும்ெரலும் சரியரகத்தரன் இருக்கும் என்று
லதரன்றுகிறது. முன்பு என்கனப்ெற்றிய எந்த நல் தும் உனக்குத் பதரியவில்க என்று நம்புகிலறன்.
ஆனரல் கரதலிக்கும்பெரழுது இகதப்ெற்றி யரரும் நிகனப்ெதில்க .”
“உடல்நிக சரியில் ரமல் லேன் பநதர்பீல்டில் இருந்தபெரழுது நீ கரட்டிய அன்ெில் உன் நல் குணம்
பவளிப்ெடவில்க யர?”
“எனதருகம லேன்! அவளுக்கு அகதவிடக் குகறவரக யரரரல் பசய்ய முடியும்? அது என்னுகடய
நற்குணம் என்று நீ தரரரளமரகக் கருத ரம். என்னுகடய நற்குணங்கள் இனி உன் ககவசம், நீ அகத
எவ்வளவு முடியுலமர அவ்வளவு மிககப்ெடுத்த ரம்; ெதிலுக்கு உன்கன நரன் அடிக்கடி லகலி
பசய்வதற்கும் சண்கட லெரடுவதற்கும் சந்தர்ப்ெங்ககளக் கண்டு ெிடிப்லென். அகத நரன் இப்பெரழுலத
ஆரம்ெித்து விடுகிலறன். இறுதியரக இந்த முடிவுக்கு வருவதற்கு எது உன்கன முதலில் தடுத்தது?
முதலில் இங்கு வந்தபெரழுதும் ெிறகு விருந்திற்கு வந்தபெரழுதும் எது என்கனப் ெரர்த்து உன்கனத்
தயங்க கவத்தது? முக்கியமரக, நீ இங்கு வந்தபெரழுது ஏன் என்லமல் அக்ககற இல் ரததுலெரல்
இருந்தரய்?”
“ஏபனனில் நீ தீவிரமரகவும், பமௌனமரகவும் இருந்தது எனக்குத் கதரியத்கத அளிக்கவில்க .”
8. She asks him why he did not talk, forgetting she herself had not talked.
His reason was he was too full.
She could not understand it as she was not so full.
She could not talk as she was embarrassed.
தரஜன ஜெசவில்ணல என்ெணத மறந்துவிட்டு அவன் ஏன் ஜெசவில்ணல என அவள் ஜகட்கிறரள்.
அவன் நிணறவரக இருந்த கரைைத்தினரல் அவனரல் ஜெச முடியவில்ணல.
அவள் அவ்வளவரக நிணறவரக இல்லரத கரைைத்தினரல் அவளரல் புரிந்துபகரள்ள முடியவில்ணல.
அவள் சங்கடமரக இருந்ததினரல் அவளரல் ஜெச முடியவில்ணல.
9. The truth of their relationship is where he is too full she is too embarrassed of her own low situation.
அவன் முழு நிணறவரக இருக்கும்பெரழுது அவள் தனது தரழ்ந்த நிணலணமயினரல் சங்கடமரக இருப்ெது
அவர்களிணடஜயயரன உறவின் உண்ணமயரகும்.
"But I was embarrassed."
"And so was I."
"You might have talked to me more when you came to dinner."
"A man who had felt less, might."
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“ஆனரல் நரன் மிகவும் சங்கடத்தில் இருந்லதன்.”
“நரனும்தரன்.”
“நீ விருந்திற்கு வந்தபெரழுது இன்னும் என்னிடம் அதிகம் லெசியிருக்க ரம்.”
“என்கனவிட ஆழ்ந்த கரதலில் இல் ரதவனரல் லெசியிருக்க முடியும்.”
10. His emotions overpowered his physical frame.
அவனது உைர்ச்சிகள் அவனது ேடநிணலணய பவன்றன.
"How unlucky that you should have a reasonable answer to give, and that I should be so reasonable as to admit
it! But I wonder how long you would have gone on if you had been left to yourself! I wonder when you would
have spoken, if I had not asked you! My resolution of thanking you for your kindness to Lydia had certainly
great effect. -- Too much, I am afraid; for what becomes of the moral, if our comfort springs from a breach of
promise? For I ought not to have mentioned the subject. This will never do."
“நியரயமரன ெதில் உன்னிடம் இருப்ெதும், அகத நரன் நியரயமரக ஏற்றுக்பகரள்வதும் எவ்வளவு
துரதிர்ஷ்டவசமரனது! நரன் மட்டும் ஆரம்ெிக்கரமலிருந்து உன் லெரக்கில லய விட்டிருந்தரல் இன்னும்
எத்தகன கர த்திற்கு நீ அப்ெடிலய இருந்திருப்ெரலயர எனக்குத் பதரியவில்க . நரன் உன்கனக்
லகட்கரமல் இருந்திருந்தரல் நீ எப்பெரழுது லெசியிருப்ெரய் எனத் பதரியவில்க ! நீ லிடியரவிற்குக்
கரட்டிய ெரிவுக்கு நரன் உனக்கு நன்றி பதரிவிக்கும் பெரருட்டு எடுத்த முடிவு நிச்சயம் பெரிய ெரதிப்கெ
ஏற்ெடுத்தியிருக்கிறது. மிக அதிகமரக என நிகனக்கிலறன்; ஆனரல் நரன் சத்தியத்கத மீறிவிட்லடன்,
என் ஆறுதலுக்கரக நரன் இகதப்ெற்றிப் லெசியிருக்கக் கூடரதல் வர? இது சரியில்க .”
11. She is anxious to resume her personality for which he may not be ready in years.
அவள் தனது ஆளுணமணய மீண்டும் பவளிப்ெடுத்த ஆவலரக இருக்கிறரள், ெல வருடங்கள் ஆனரலும்
அவனரல் இதற்குத் தயரைரக முடியரமல் ஜெரகலரம்.
12. Our comfort springs from our breach of promise.
நரம் வரக்குறுதிணய மீறுவது நமக்கு பசௌகரியத்ணத அளிக்கிறது.
This is the case when the promise is unnatural.
வரக்குறுதி இயற்ணகக்கு மரறரனதரக இருக்கும்பெரழுது இவ்வரறு உள்ளது.
Secrecies as the suppression of Bingley about Darcy’s interference which are essential are not broken for years.
டரர்சியின் குறுக்கீட்ணடப் ெிங்கிலி பவளிப்ெடுத்தரமல் இருப்ெது ஜெரன்ற முக்கியமரன இைகசியங்கள்
ெல வருடங்களுக்கு பவளிப்ெடுத்தப்ெடுவதில்ணல.
"You need not distress yourself. The moral will be perfectly fair. Lady Catherine's unjustifiable endeavours to
separate us were the means of removing all my doubts. I am not indebted for my present happiness to your eager
desire of expressing your gratitude. I was not in a humour to wait for any opening of yours. My aunt's
intelligence had given me hope, and I was determined at once to know everything."
"Lady Catherine has been of infinite use, which ought to make her happy, for she loves to be of use. But tell me,
what did you come down to Netherfield for? Was it merely to ride to Longbourn, and be embarrassed? Or had
you intended any more serious consequence?"
“நீ வருத்தப்ெடரலத. இது நியரயமரனலத. ல டி கரதரின் நம்கமப் ெிரிப்ெதற்கு எடுத்த நியரயமற்ற
முயற்சிகள் என்னுகடய சந்லதகங்ககள நீக்கின. நீ நன்றி பதரிவித்தது மட்டும் என் சந்லதரஷத்திற்குக்
கரரணமில்க . நீயரக ஆரம்ெிப்ெரய் எனக் கரத்திருக்கும் மனநிக யில் நரன் இல்க . என்னுகடய
சித்தி பசரன்ன விஷயம் என் எதிர்ெரர்ப்கெத் தூண்டிவிட்டது. அதனரல் நரன் எல் ரம் அறிந்து
பகரள்ளத் தீர்மரனித்து விட்லடன்.”
“ல டி கரதரின் நமக்கு மிகவும் உதவியரக இருந்திருக்கிறரள். ெிறருக்கு உெலயரகமரக இருப்ெது
அவளுக்குப் ெிடிக்கும் என்ெதரல் அவளுக்கு இது சந்லதரஷத்கதக் பகரடுக்க லவண்டும். இப்பெரழுது நீ
எதற்கரக பநதர்பீல்டிற்கு வந்தரய்? பசரல் ெரர்க்க ரம். ரங்ெர்னிற்கு வந்து லதகவயின்றி
சங்கடப்ெடுவதற்கரகவர? அல் து லவறு ஏலதனும் பெரிய ெரதிப்பு ஏற்ெடுத்துவதற்கரகவர?”
13. Lady Catherine was of infinite use.
The encounter with her raised the strength of Elizabeth which acted on Darcy.
ஜலடி கரதரின் மிகவும் உதவியரக இருந்தரள்.
அவளுடன் ஏற்ெட்ட சந்திப்பு எலிசபெத்திற்கு வலிணம அளித்தது, டரர்சியின் மீது பசயல்ெட ணவத்தது.
14. She loved to be of use.
Wealth must be put to use.
Only that the way the Lady wished to be used suited her own temperament.
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தரன் ெயனுள்ளவளரக இருக்க ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்ெினரள்.
பசல்வம் ெயன்ெடுத்தப்ெட ஜவண்டும்.
ஜலடி கரதரின் தரன் ெயன்ெட ஜவண்டும் என்று விரும்ெியது அவளுணடய மனவுைர்வுகளுக்குப்
பெரருத்தமரக இருந்தது.
15. Whatever accumulates will begin to make itself useful.
ஜசரும் அணனத்தும் அதணனப் ெயனுள்ளதரக மரற்றிக்பகரள்ளும்.
16. Tell me why did you come to Netherfield.
She assumes a tone of demand she does not use even with Jane.
It is the tone of the wife who has acquired the legal authority. Trollope sees it at the altar.
நீ ஏன் பநதர்பீல்டிற்கு வந்தரய் என்று பசரல்.
ஜேனுடன்கூட ெயன்ெடுத்தரத ஒரு பதரனிணய அவளது ஜகரரிக்ணகயில் அவள் பவளிப்ெடுத்துகிறரள்.
அது சட்டரீதியரக அதிகரைத்ணதப் பெற்ற மணனவியின் பதரனியரகும். திைரலப் அணதப் பீடத்தில்
இருத்துகிறரர்.
17. Always every avowed purpose has another purpose behind.
எப்பெரழுதும் ஒவ்பவரரு ஒத்துக்பகரள்ளப்ெட்ட ஜநரக்கத்திற்குப் ெின்னரலும் மற்பறரரு ஜநரக்கம்
உள்ளது.
"My real purpose was to see you, and to judge, if I could, whether I might ever hope to make you love me. My
avowed one, or what I avowed to myself, was to see whether your sister were still partial to Bingley, and, if she
were, to make the confession to him which I have since made."
"Shall you ever have courage to announce to Lady Catherine, what is to befall her?"
"I am more likely to want time than courage, Elizabeth. But it ought to be done; and if you will give me a sheet
of paper, it shall be done directly."
“நரன் வந்ததன் உண்கமயரன லநரக்கலம உன்கனப் ெரர்ப்ெதற்கும் முடிந்தரல் உனக்கு என்லமல்
கரதல் ஏற்ெடும்ெடி பசய்ய முடியுமர என்று கணிப்ெதற்கும்தரன். நரன் பசய்து பகரண்ட சத்தியத்தின்ெடி
உன் சலகரதரிகயச் சந்தித்து, அவள் ெிங்கிலியின்லமல் இன்னமும் ஆர்வமரக இருக்கிறரளர என்று
ெரர்த்து, அவள் அவ்வரறு இருந்தரல் அவனிடம் நரன் இதுவகர பசய்த எல் ரவற்கறயும் ஒத்துக்
பகரண்டு விட ரம் என்றும் வந்லதன்.”
“உனக்கு ல டி கரதரினிடம் இந்த விஷயத்கதக் கூறும் கதரியம் உண்டர? அவளுக்கு என்னவரகும்?”
“எனக்குத் கதரியத்கதவிட அவகரசம்தரன் லதகவ. எலிசபெத், நரன் அகதச் பசய்தரக லவண்டும். நீ
எனக்கு ஒரு கரகிதம் பகரடுப்ெரயரனரல், நரன் உடலன ஒரு கடிதம் எழுதி விடுலவன்.”
18. To Darcy, Lady Catherine is not an issue one way or another.
டரர்சிக்கு ஜலடி கரதரின் எந்த விதத்திலும் ஒரு பெரருட்ஜட அல்ல.
19. His demand for the sheet of paper is the right answer.
ஒரு கரகிதத்திற்கரன அவனது ஜகரரிக்ணக சரியரன ெதிலரகும்.
"And if I had not a letter to write myself, I might sit by you, and admire the evenness of your writing, as another
young lady once did. But I have an aunt too who must not be longer neglected."
“எனக்கும் கடிதம் எழுதும் லவக இல் ரதிருந்தரல் நீ லநர்த்தியரகக் கடிதம் எழுதுவகதப் ெக்கத்தில்
அமர்ந்து பகரண்டு முன்பு ஒரு பெண்மணி ெரர்த்ததுலெரல் நரனும் ெரர்த்திருப்லென். ஆனரல் எனக்கு
ஒரு அத்ணத இருக்கிறரள். இனியும் நரன் அவகளப் புறக்கணிக்க முடியரது.”
20. Her own letter is ‘long’ delayed as Mrs. Gardiner is the one who would most appreciate the news. Also she
replied Elizabeth at length the very next day to relieve her anxiety. Elizabeth’s explanation is very true – too
cross to write – as neither Jane nor her father had agreed yet.
திருமதி கரர்டினர்தரன் பசய்தியிணன மிகவும் ெரைரட்டுவரள் எனும்பெரழுது, எலிசபெத்திற்கு
அவளுக்குக் கடிதம் எழுதுவஜத மிகவும் தரமதமரகி விட்டது. அவளது ஆவணல விடுவிக்க திருமதி
கரர்டினர் அடுத்த நரளன்ஜற நீண்ட ெதில் கடிதம் அனுப்ெினரள். எலிசபெத்தின் விளக்கம் மிகவும்
உண்ணம- ஜேஜனர அல்லது அவளது தந்ணதஜயர இன்னமும் ஒப்புக்பகரள்ளவில்ணல.
From an unwillingness to confess how much her intimacy with Mr. Darcy had been overrated, Elizabeth had
never yet answered Mrs. Gardiner's long letter; but now, having that to communicate which she knew would be
most welcome, she was almost ashamed to find that her uncle and aunt had already lost three days of happiness,
and immediately wrote as follows –
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அவளுக்கும், டரர்சிக்கும் இகடலயயுள்ள பநருக்கம் மிககப்ெடுத்தப்ெட்டதரல் அதகன ஒத்துக் பகரள்ள
விரும்ெரததினரல், திருமதி கரர்டினரின் நீண்ட கடிதத்திற்கு எலிசபெத் இதுவகர ெதில் எழுதவில்க .
ஆனரல் இப்பெரழுது அவர்ககளச் சந்லதரஷப்ெடுத்தக் கூடிய விஷயம் இருப்ெதரல் இனி ெதி ளித்தரல்
அது வரலவற்புக்குரியதரக இருக்கும் என்ெகதப் புரிந்துபகரண்ட அவள், அவர்களுகடய
சந்லதரஷத்திகன மூன்று நரட்களுக்குத் தரமதப்ெடுத்தியதற்கு வருந்தி உடலன இவ்வரறு கடிதம்
எழுதினரள்.
21. Her intimacy with Darcy was indefinable in view of the several opposite strands.
டரர்சியுடன் அவளுக்கு இருக்கும் பநருக்கம் ெல எதிர் இணழகளின் ெரர்ணவயில் வணையறுக்க
முடியரததரக இருந்தது.
"I would have thanked you before, my dear aunt, as I ought to have done, for your long, kind, satisfactory detail
of particulars; but, to say the truth, I was too cross to write. You supposed more than really existed. But now
suppose as much as you chuse; give a loose to your fancy, indulge your imagination in every possible flight
which the subject will afford, and unless you believe me actually married, you cannot greatly err. You must
write again very soon, and praise him a great deal more than you did in your last. I thank you, again and again,
for not going to the Lakes. How could I be so silly as to wish it! Your idea of the ponies is delightful. We will
go round the Park every day. I am the happiest creature in the world. Perhaps other people have said so before,
but not one with such justice. I am happier even than Jane: she only smiles, I laugh. Mr. Darcy sends you all the
love in the world that he can spare from me. You are all to come to Pemberley at Christmas. -- Yours, etc."
Mr. Darcy's letter to Lady Catherine, was in a different style, and still different from either was what Mr. Bennet
sent to Mr. Collins, in reply to his last.
"Dear Sir, -- "I must trouble you once more for congratulations. Elizabeth will soon be the wife of Mr. Darcy.
Console Lady Catherine as well as you can. But, if I were you, I would stand by the nephew; he has more to
give. -- Your's sincerely, etc."
Miss Bingley's congratulations to her brother on his approaching marriage were all that was affectionate and
insincere. She wrote even to Jane on the occasion, to express her delight, and repeat all her former professions of
regard. Jane was not deceived, but she was affected, and, though feeling no reliance on her, could not help
writing her a much kinder answer than she knew was deserved.
“உங்களுகடய நீண்ட, அன்ெரன, விரிவரன, திருப்திகரமரன கடிதத்திற்கு நரன் முன்லெ நன்றி
கூறியிருப்லென், எனதருகம அத்ணதலய, ஆனரல் உண்கமகயச் பசரல் லவண்டும் என்றரல் நரன்
மிகவும் லகரெமரக இருந்லதன். அதனரல்தரன் கடிதம் எழுதவில்க . இருப்ெகதக் கரட்டிலும் உங்கள்
அனுமரனம் அதிகமரக இருந்தது. ஆனரல் இனி நீங்கள் என்ன லவண்டுமரனரலும் கற்ெகன பசய்து
பகரள்ள ரம், இந்த விஷயத்கதப்ெற்றி எப்ெடிபயல் ரம் கற்ெகன பசய்ய முடியுலமர அப்ெடிபயல் ரம்
கற்ெகன பசய்துபகரள்ள ரம், எனக்கு இன்னும் உண்கமயரகத் திருமணம் நடக்கவில்க என்ெகத
நீங்கள் நம்புவகதத்தவிர மற்றகவகளில் எந்தத் தவறும் ஏற்ெடரது. நீங்கள் மீண்டும் விகரவரக
ெதி ளித்து முன்கெவிட அதிகமரக அவகன லமலும் ெரரரட்ட லவண்டும். ல க்ஸிற்கு நரம்
பசல் ரததற்கு நரன் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றிகயத் பதரிவிக்கிலறன். அதற்கு நரன்
ஆகசப்ெட்டது எவ்வளவு அசட்டுத்தனம்! குதிகரக் குட்டிகயப்ெற்றிய உங்கள் எண்ணம்
இனிகமயரனது. நரம் பூங்கரகவச் சுற்றி தினமும் லெரக ரம். உ கத்தில லய நரன் மிக்க
மகிழ்ச்சியரனவளரக இருக்கிலறன். லவறு ெ ரும் இவ்வரறு கூறியிருக்கக் கூடும், ஆனரல் என்
வரர்த்கதகளில் இருக்கும் நியரயம் அதில் இருக்க முடியரது. லேகனவிட நரன் அதிக சந்லதரஷமரக
இருக்கிலறன்; அவள் புன்னகக மட்டுலம புரிகிறரள், நரன் சிரிக்கிலறன். என்லமல் கரட்டும் அன்ெில்
மிச்சமிருப்ெகத டரர்சி உங்களுக்குத் பதரிவிக்குமரறு கூறினரன். நீங்கள் அகனவரும்
கிருஸ்துமஸ்ஸிற்குப் பெம்பெர்லி வர லவண்டும்.”
இப்ெடிக்கு
உங்கள் எலிசபெத்.
ல டி கரதரினுக்கு டரர்சி எழுதிய கடிதம் லவறு விதமரக இருந்தது. திரு பென்னட், கரலின்ஸிற்கு
அவனுகடய ககடசி கடிதத்திற்குப் ெதி ளித்தது இகதவிட மரறுெட்டதரக இருந்தது.
“அன்புள்ள ஐயர,
“மறுெடியும் நீ வரழ்த்துக்ககளத் பதரிவிக்க லவண்டும் என்ெதற்கரக, நரன் உன்கனத் பதரந்தரவு பசய்ய
லவண்டியிருக்கிறது. விகரவில் எலிசபெத் டரர்சியின் மகனவியரகப் லெரகிறரள். ல டி கரதரிகன
உன்னரல் முடிந்த அளவிற்குச் சமரதரனப்ெடுத்து. ஆனரல் நரன் உன்னிடத்தில் இருந்தரல் என்
மருமகன் ெக்கம்தரன் இருப்லென். அவனுக்குக் பகரடுப்ெதற்கு நிகறய உள்ளன.”
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இப்ெடிக்கு,
உன்னுகடய உண்கமயரன பென்னட்.
நடக்க இருக்கும் திருமணத்திற்கு ெிங்கிலியின் சலகரதரி அவளுகடய சலகரதரனுக்குத் பதரிவித்த
வரழ்த்துக்களில் ெரசம் இருந்தது, ஆனரல் உண்கம இல்க . லேகனயும் வரழ்த்தி கடிதம்
எழுதியிருந்தரள். தன்னுகடய அன்கெ முன்புலெரல் பதரிவித்திருந்தரள். லேன் ஏமரறவில்க , ஆனரல்
உணர்ச்சிவசப்ெட்டரள். அவகள நம்ெரவிடினும் அவளுக்கு அது அருககதயில்க என்று பதரிந்த
லெரதிலும் லேனரல் அன்ெரக எழுதரமல் இருக்க முடியவில்க .
22. Miss Bingley’s congratulations to her brother.
மிஸ் ெிங்கிலி தன்னுணடய சஜகரதைனுக்கு வரழ்த்து பதரிவிக்கிறரள்.
a. It is an eternal theme readily understood and rarely understood.
b. People choose their own way and when they fail take to the greatest possible advantage available.
c. This will not be a full explanation.
d. At each moment MAN does what is most profitable to him when he is not encumbered by values.
e. Any man has ego-values.
f. What is the law ego-values follow.
g. It is a law of harmony with itself – the ego.
h. What then is the ego?
i. It is an organization of maximum efficiency for its survival and growth unencumbered by any higher value.
j. In that case the law must be one of energies.
k. Ego is an inward organized structure.
l. One becomes a Man in the measure he is humane.
m. To be humane he must be organized outward.
n. The Brahmins, the Greeks and all those priestly class who have attained highest intelligence have thus
organized themselves inwardly. We see the USA has done so in every aspect, particularly with respect to
Nuclear Disarmament.
o. What then is the solution?
p. Without QUESTION destroy the canker which is a cancer.
q. Any QUESTION is an obstacle.
r. Where do you make a start?
s. Know ego is the poison in the society.
t. Self-awareness that generates shame is the first step. Darcy felt it.
u. Elizabeth felt it a little.
v. One must be civilized before becoming cultured.
w. What is the practical advice?
x. In the ancient days the Brahmins were allowed no possessions.
y. They were to beg for their FOOD.
z. Even food they could not have for more than 3 days.
a.இது உடனடியரகவும் அரிதரகவும் புரிந்துபகரள்ளப்ெடும் ஒரு நிைந்தைமரன கருப்பெரருளரகும்.
b.கிணடக்கக்கூடிய மிகப் பெரிய சரத்தியமரகக் கூடிய நன்ணமணயப் பெறத் தவறும்பெரழுது மக்கள்
தங்கள் பசரந்த வழிணயத் ஜதர்வு பசய்கிறரர்கள்.
c.இது ஒரு முழுணமயரன விளக்கமரக இருக்கரது.
d.மதிப்புகளரல் தணட பசய்யப்ெடரதபெரழுது மனிதன் ஒவ்பவரரு தருைத்திலும் அவனுக்கு
இலரெகைரக இருப்ெணதச் பசய்கிறரன்.
e.எந்த மனிதனுக்கும் அகந்ணதயின் ெண்புகள் உண்டு.
f.அகந்ணதயின் ெண்புகள் ெின்ெற்றும் சட்டம் எது?
g.அது தன்னுடஜனஜய - அகந்ணதயுடஜனஜய இைக்கமரக இருக்கும் ஒரு சட்டம்,
h.ெின்னர் அகந்ணத என்றரல் என்ன?
i.இது அதன் உயிர்வரழ்தலுக்கும், வளர்ச்சிக்கும் எந்த உயர் ெண்ெினரலும் தணட பசய்யப்ெடரத
அதிகெட்ச பசயல்திறணனக் பகரண்ட ஒரு அணமப்ெரகும்.
j.அந்த விஷயத்தில் சட்டம் ஆற்றல்மிக்கதரக இருக்க ஜவண்டும்.
k.அகந்ணத அகத்தில் ஒழுங்கணமக்கப்ெட்ட ஒரு அணமப்ெரகும்.
l.தனது மனிதரெிமரனத்தின் அளவில் ஒருவர் மனிதனரக இருக்கிறரர்.
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m.மனிதரெமுள்ளவைரக இருப்ெதற்கு ஒருவர் புறத்தில் தன்ணன முணறப்ெடுத்திக் பகரண்டவைரக இருக்க
ஜவண்டும்.
n.ெிைரமைர்கள், கிஜைக்கர்கள், உயர்ந்த அறிவு ெணடத்த அணனத்து ஆச்சரரிய வகுப்ணெச்
ஜசர்ந்தவர்களும் இவ்வரறு தங்கணள அகத்தில் முணறப்ெடுத்திக் பகரண்டுள்ளனர்.
ஒவ்பவரரு அம்சத்திலும், குறிப்ெரக அணு ஆயுதக் குணறப்ெில் அபமரிக்கர அவ்வரறு
பசய்திருப்ெணத நரம் கரண்கிஜறரம்.
o.ெின்னர் தீர்வுதரன் என்ன?
p.எந்த விதக் ஜகள்வியுமின்றி ஒரு புற்று ஜநரய்ஜெரல விளங்கும் ஊழணல அழிக்க ஜவண்டும்.
q.எந்த ஒரு ஜகள்வியும் ஒரு தணடயரகும்.
r.எங்கு ஆைம்ெிப்ெது?
s.அகந்ணத சமூகத்தில் விஷம் என்ெணத அறிய ஜவண்டும்.
t.பவட்க உைர்ணவ உருவரக்கும் சுய விழிப்புைர்வு முதல் ெடியரகும். டரர்சி அணத உைர்ந்தரன்.
u.எலிசபெத் சிறிதளவு அணத உைர்ந்தரள்.
v.ஒருவர் ெண்புள்ளவைரக மரறுவதற்கு முன்பு நரகரிகமுணடயவைரக இருக்க ஜவண்டும்.
w.நணடமுணற அறிவுணை என்ன?
x.ெண்ணடய நரட்களில் ெிைரமைர்களுக்கு உணடணமகள் எதுவும் அனுமதிக்கப்ெடவில்ணல.
y.அவர்கள் உைவுக்கரகக் ணக ஏந்த ஜவண்டும்.
z.உைவு கூட மூன்று நரட்களுக்கு ஜமலரன ஜதணவக்கு ஜமல் அவர்கள் ஜசமித்து ணவக்கக் கூடரது.
aa. On the road they should walk in the middle announcing their arrival.
bb. They should not go to any house.
cc. Every Brahmin of that description the world is obliged to feed, not today’s Brahmin as Guru wants. ??
dd. Selfishness possesses every object totally.
ee. Miss Bingley, for her progress, must wish for Darcy’s wedding with Elizabeth.
ff. Sri Aurobindo said MAN is selfish and mean.
gg. Meanness is more difficult to get rid of than selfishness.
hh. Selfishness is the power, meanness is the attitude.
aa.தங்களது வருணகணயக் குறித்து அறிவித்தெடி அவர்கள் சரணலயின் நடுவில் நடந்து பசல்ல
ஜவண்டும்.
bb.அவர்கள் எந்த வீட்டிற்கும் பசல்லக்கூடரது.
cc.இன்ணறய ெிைரமைர்கணளப் ஜெரலல்லரமல் குரு விரும்பும்ெடி இருக்கும் ெிைரமைர்களுக்கு
உைவளிக்க உலகம் கடணமப்ெட்டுள்ளது.
dd.சுயநலம் ஒவ்பவரரு பெரருணளயும் முழுவதுமரக உணடணமப்ெடுத்திக் பகரண்டுள்ளது.
ee.மிஸ் ெிங்கிலி தன்னுணடய முன்ஜனற்றத்திற்கரக டரர்சி எலிசபெத்துடன் திருமைம் பசய்து
பகரள்வணத விரும்ெ ஜவண்டும்.
ff.மனிதன் சுயநலமரனவன், அற்ெமரனவன் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறரர்.
gg.சுயநலத்ணதவிட அற்ெத்தனத்ணதக் ணகவிடுவது மிகவும் கடினம்.
hh.சுயநலம் சக்தி, அற்ெத்தனம் மனப்ெரங்கு.
The joy which Miss Darcy expressed on receiving similar information was as sincere as her brother's in sending
it. Four sides of paper were insufficient to contain all her delight, and all her earnest desire of being loved by her
sister.
Before any answer could arrive from Mr. Collins, or any congratulations to Elizabeth from his wife, the
Longbourn family heard that the Collinses were come themselves to Lucas Lodge. The reason of this sudden
removal was soon evident. Lady Catherine had been rendered so exceedingly angry by the contents of her
nephew's letter, that Charlotte, really rejoicing in the match, was anxious to get away till the storm was blown
over. At such a moment the arrival of her friend was a sincere pleasure to Elizabeth, though in the course of
their meetings she must sometimes think the pleasure dearly bought, when she saw Mr. Darcy exposed to all the
parading and obsequious civility of her husband. He bore it, however, with admirable calmness. He could even
listen to Sir William Lucas, when he complimented him on carrying away the brightest jewel of the country, and
expressed his hopes of their all meeting frequently at St. James's, with very decent composure. If he did shrug
his shoulders, it was not till Sir William was out of sight.
டரர்சி எவ்வளவு உண்கமயரன சந்லதரஷத்துடன் இவ்விஷயத்கத அவன் தங்ககக்குத்
பதரிவித்தரலனர, அலத அளவு சந்லதரஷம் அவ்விஷயத்கதக் லகட்டவுடன் அவளுக்கும் எழுந்தது.
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தன்னுகடய மகிழ்ச்சிகயத் பதரிவிப்ெதற்கும் தனக்கு சலகரதரியரக வரவிருப்ெவளின் அன்புக்கு
ஏங்குவதரக எழுதுவதற்கும் அவளுக்கு நரன்கு ெக்கங்கள் லெரதவில்க .
கரலின்ஸிடமிருந்து ெதில ர எலிசபெத்திற்கு அவன் மகனவியின் வரழ்த்துக்கலளர கிகடக்கும் முன்
அவர்கலள லூகரஸ் ரட்ேிற்கு வந்திருக்கும் பசய்தி ரங்ெர்ன் குடும்ெத்தினருக்கு எட்டியது.
அங்கிருந்து திடீபரன்று கிளம்ெி வந்ததன் கரரணம் விகரவில் பு ப்ெட்டது. தன்னுகடய மருமகனின்
கடிதத்கதப் ெடித்து எல்க யில் ர லகரெமகடந்திருந்த ல டி கரதரினுகடய லகரெத்திலிருந்து
தப்ெிப்ெதற்கரக இந்தத் திருமணத்தில் உண்கமயில லய சந்லதரஷமகடந்த சரர்ப ட் புயல் வீசி
ஓயட்டும் என்று எண்ணி அங்கிருந்து கிளம்ெியிருந்தரள். தனது சிலனகிதியின் வரவு எலிசபெத்கத
மகிழ்வித்தரலும் அவர்களுகடய சந்திப்புகளின்பெரழுது டரர்சியிடம் அவளுகடய கணவன் அர்த்தமற்ற
மரியரகதயுடன் நடந்துபகரண்டகதப் ெரர்த்து அந்த சந்லதரஷத்கத அதிக விக பகரடுத்து
வரங்கியதரக சி சமயம் நிகனத்தரள். ஆனரல் டரர்சி அகத மிகவும் ெரரரட்டத்தக்க அகமதியுடன்
ஏற்றுக்பகரண்டரன். டரர்சி தங்கள் ஊரில லய உள்ள ஒரு பெரிய பெரக்கிஷத்கத எடுத்துக் பகரண்டு
பசல்வதரகவும் அடிக்கடி பசயின்ட் லேம்ஸில் சந்திக்க ரம் என்றும் சர் வில்லியம் லூகரஸ்
கூறியகதக்கூட மரியரகதயுடன் ஏற்றுக் பகரண்டரன். அவன் அப்ெடிலய லதரகளக் குலுக்கிக்
பகரண்டரலும் அவர் பவளியில் பசன்ற ெிறகுதரன் அதகனயும் பசய்தரன்.
Miss Darcy’s genuine joy.
The adult protection and even the company is an absolute joy for the youth.
As a motherless child she would enjoy it more.
Adulthood is power of growth and social power. The youth loves to enter into it and expand joyously for
protection.
மிஸ் டரர்சியின் உண்ணமயரன மகிழ்ச்சி.
பெரியவர்களின் ெரதுகரப்பும் அவர்கள் உடன் இருப்ெதும்கூட இளம் வயதினருக்கு ஒரு முழுணமயரன
மகிழ்ச்சியரக இருக்கும்.
தரயரர் இல்லரத குழந்ணதயரன அவள் அணத ஜமலும் மகிழ்ச்சியரக அனுெவிப்ெரள்.
மூத்த வயது, வளர்ச்சி மற்றும் சமூக அதிகரைத்தின் சக்தியரகும், இளம் வயதினர் அதில் நுணழந்து
ெரதுகரப்ெிற்கரக மகிழ்ச்சியுடன் விரிவணடய விரும்புகின்றனர்.
The arrival of Mr. and Mrs. Collins at the Lucas Lodge.
She who was a patroness till now, is now a relative.
They would not have been blown over if Collins had not written those two letters to * Mr. Bennet and given the
non-existent report to Lady Catherine.
The storm is too powerful to stand.
It is a delightful prophesy for Charlotte that came true. She has the extreme satisfaction of being the only one
who saw it before marriage.
To be the relative of Darcy and Lady Catherine is no mean fulfillment to Mr.Collins.
லூகரஸ் விடுதியில் கரலின்ஸ் தம்ெதிகளின் வருணக.
இதுவணை பெண் கரப்ெரளைரக இருந்த அவள் இப்பெரழுது உறவினைரக மரறியுள்ளரள்.
அந்த இைண்டு கடிதங்கணளயும் கரலின்ஸ் திரு பென்னட்டிற்கு எழுதியிருக்கரவிட்டரலும், இல்லரத
விஷயத்ணதப் ெற்றி ஜலடி கரதரினுக்குத் பதரிவிக்கரமல் இருந்திருந்தரலும் விஷயம் இவ்வளவு பெரிதரக
ஆகியிருக்கரது.
உருவரன புயல் எதிர்பகரள்வதற்கு மிகவும் சக்தி வரய்ந்ததரக இருக்கிறது.
சரர்பலட் மகிழ்ச்சியுடன் முன்கூட்டிஜய கூறியிருந்தது உண்ணமயரயிற்று. திருமைத்திற்கு முன்பு
இணதப் ெற்றிக் கண்டறிந்த ஒருவள் தரன் மட்டுஜம என்ெதில் மிகவும் திருப்தி அணடந்தரள்.
டரர்சிக்கும் ஜலடி கரதரினுக்கும் உறவினைரக இருப்ெதில் கரலின்ஸ் அணடந்த மனநிணறவுக்கு
எல்ணலஜய இல்ணல.
Charlotte is grateful beyond measure to Elizabeth for giving her Collins. Elizabeth has not the same knowledge
of Charlotte’s gift to her. Their meeting will have that basis of mutual good will.
தனக்குக் கரலின்ணை அளித்ததில் சரர்பலட் எலிசபெத்திற்கு அளவுக்கு மீறிய நன்றி உைர்ச்சியுடன்
இருக்கிறரள். சரர்பலட் தனக்கு அளித்த ெரிணசப் ெற்றிய அஜத அறிவு எலிசபெத்திற்கு இல்ணல.
அவர்களின் சந்திப்பு ெைஸ்ெை நல்பலண்ைத்தின் அடிப்ெணடணயக் பகரண்டிருக்கும்.
Mr. Collins makes Darcy see the reality of Mr. Bennet’s family.
கரலின்ஸ், திரு பென்னட் குடும்ெத்தின் உண்ணம நிணலணய டரர்சிணயப் ெரர்க்க ணவக்கிறரன்.
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Mrs. Philips's vulgarity was another, and, perhaps, a greater tax on his forbearance; and though Mrs. Philips, as
well as her sister, stood in too much awe of him to speak with the familiarity which Bingley's good-humour
encouraged, yet, whenever she did speak, she must be vulgar. Nor was her respect for him, though it made her
more quiet, at all likely to make her more elegant. Elizabeth did all she could to shield him from the frequent
notice of either, and was ever anxious to keep him to herself, and to those of her family with whom he might
converse without mortification; and though the uncomfortable feelings arising from all this took from the season
of courtship much of its pleasure, it added to the hope of the future; and she looked forward with delight to the
time when they should be removed from society so little pleasing to either, to all the comfort and elegance of
their family party at Pemberley.
திருமதி ெிலிப்ஸின் ெண்ெற்ற லெச்சு அவனுகடய பெரறுகமயின் எல்க கய லமலும் லசரதித்திருக்கக்
கூடும். திருமதி ெிலிப்கஸயும் அவளது சலகரதரிகயயும் ெிங்கிலியின் உற்சரகமரக இருக்கும் தன்கம
அவனிடம் அவர்ககளப் லெச கவத்ததுலெர , இவனிடம் இருக்கும் ெிரமிப்ெின் கரரணமரகவும்,
மரியரகதயின் கரரணமரகவும் அவகள அதிகம் லெச விடரமல் இருக்கும்ெடி பசய்தரலும், நரசுக்கரகவும்
அழகரகவும் நடந்துபகரள்ள கவக்கவில்க . எலிசபெத் கூடுமரனவகர அவர்களிடமிருந்து அவகனக்
கரப்ெரற்றி தன் குடும்ெத்தில் உள்ள யரருடன் அவன் சங்கடப்ெடரமல் லெச முடியுலமர அவர்களுடனும்
தன்னுடனும் இருக்கும்ெடி ெரர்த்துக் பகரண்டரள். இதனரல் எழும் சங்கடமரன உணர்வுகள்
திருமணத்திற்கு முன் நடக்கும் சந்திப்புக்களின் சந்லதரஷத்கதக் குகறத்தரலும், அது எதிர்கர த்கதப்
ெற்றிய ஆவணல அதிகரித்தது. தங்கள் இருவருக்குலம அதிக சந்லதரஷம் அளிக்கரத இவர்கள்
மத்தியிலிருந்து எப்பெரழுது விடுெட்டு அழகும் வசதியும் நிகறந்த பெம்பெர்லிக்குச் பசல்
ரம் என்று
ஆவலுடன் எதிர்லநரக்கினரள்.
Elizabeth is the brightest jewel of the country, true.
எலிசபெத் நரட்டின் ெிைகரசமரன ஆெைைம் என்ெது உண்ணம.
Vulgar people when they are pleasant will be vulgarly pleasant.
ஜமரசமரன மனிதர்கள் இனிணமயரக இருக்கும்பெரழுது ஜமரசமரன இனிணமயுணடயவர்களரக
இருப்ெர்.
It is the family that won Darcy. How can Elizabeth keep him to herself.
அக்குடும்ெம்தரன் டரர்சிணய பவற்றி பகரண்டது. எவ்வரறு எலிசபெத் அவணனத் தனக்பகன மட்டுஜம
ணவத்துக்பகரள்ள முடியும்.
The season of courtship is seasoned with vulgarity.
அவர்கள் கரதலித்த கரலகட்டம் அருவருக்கத்தக்கதரக இருந்தது.
-------------------------------
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Chapter 19: The Weddings
Mrs. Bennet is ecstatic on the marriage day of her two eldest daughters. Mr. Bennet visits Pemberley often. Jane
and Bingley soon buy an estate near Pemberley. Kitty spends a lot of time with Jane and Elizabeth and
improves. Wickham and Lydia are often in need of money. Mary and Mrs. Bennet remain at Longbourn. Miss
Darcy lives at Pemberley and becomes close to Elizabeth. The Gardiners are welcome guests at Pemberly, and
are favorites of the Darcys for bringing them together.
திருமதி பென்னட் தன்னுணடய மூத்த இரு மகள்களின் திருமை நரளன்று மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில்
இருக்கிறரள். திரு பென்னட் பெம்ெர்லிக்கு அடிக்கடி பசன்று வருகிறரர். ஜேனும், ெிங்கிலியும்
பெம்ெர்லிக்கு அருகில் விணைவில் ஒரு எஸ்ஜடட் வரங்குகின்றனர். கிட்டி அதிக ஜநைம் ஜேன் மற்றும்
எலிசபெத்துடன் ஜநைத்ணதச் பசலவழித்து முன்ஜனற்றம் அணடகிறரள். விக்கரம் மற்றும் லிடியரவுக்கு
அடிக்கடி ெைம் ஜதணவப்ெடுகிறது. ஜமரியும், திருமதி பென்னட்டும் லரங்ெர்னிஜலஜய இருக்கின்றனர்.
மிஸ் டரர்சி பெம்ெர்லியில் வசிக்கிறரள், எலிசபெத்திற்கு பநருக்கமரகிறரள். கரர்டினர் தம்ெதிகள்
பெம்ெர்லியில் மிகவும் வைஜவற்கப்ெடும் விருந்தினைரக உள்ளனர், இருவணையும் இணைத்ததற்கரக
டரர்சிக்கு ஜவண்டியவர்களரகவும் உள்ளனர்.

1.

2.

3.

Happy for all her maternal feelings was the day on which Mrs. Bennet got rid of her two most deserving
daughters. With what delighted pride she afterwards visited Mrs. Bingley, and talked of Mrs. Darcy, may be
guessed. I wish I could say, for the sake of her family, that the accomplishment of her earnest desire in the
establishment of so many of her children produced so happy an effect as to make her a sensible, amiable, wellinformed woman for the rest of her life; though, perhaps, it was lucky for her husband, who might not have
relished domestic felicity in so unusual a form, that she still was occasionally nervous, and invariably silly.
திருமதி. பென்னட்டின் இரு பெண்களின் திருமணம் முடிந்த நரள்தரன் அவளுகடய தரய்கம
உணர்வுகள் பூரித்து மகிழ்ச்சியரக இருந்த நரளரகும். எவ்வளவு பெருமிதத்துடன் அவள் ெிறகு திருமதி
ெிங்கிலிகயப் ெரர்க்கச் பசன்றிருப்ெரள், திருமதி டரர்சிகயப்ெற்றி எவ்வளவு பெருகமயரகப்
லெசியிருப்ெரள் என்ெகத ஊகிக்க ரம். தன்னுகடய குழந்கதகளின் வரழ்க்கக சந்லதரஷமரக
அகமந்து அவளுகடய மனப்பூர்வமரன ஆகச நிகறலவறியதில் கிகடத்த சந்லதரஷம் எஞ்சியுள்ள
வரழ்நரளிற்கு அவகள லமலும் அர்த்தமுள்ளவளரகவும், ெழகுவதற்கு ஏற்றவளரகவும்,
அறிவுள்ளவளரகவும் மரற்றியிருக்கிறது என்று எனக்குச் பசரல் ஆகசயரகத்தரன் இருக்கிறது; ஆனரல்
குடும்ெ சுகத்கத இப்ெடி வழக்கமில் ரத விதத்தில் அனுெவிப்ெகத விரும்ெரத அவளது கணவரது
அதிர்ஷ்டம், அவள் இன்னமும் சி சமயங்களில் ெடெடப்ெரகவும், ெ சமயங்களில்
முட்டரள்தனமரகவும் நடந்து பகரண்டரள்.
Social accomplishments are not known to create mental accomplishments. At best they can help create some
culture.
சமூக சரதணனகள் மனதின் சரதணனகணள உருவரக்கரது. சில கலரச்சரைத்ணத மட்டுஜம அவற்றரல்
அதிகெட்சமரக உருவரக்க முடியும்.
Social accomplishments of a weak mind will find its weakness more fully put in display.
ெலவீனமரன மனதின் சமூக சரதணனகள், அதன் ெலவீனம் அதணன முழுணமயரக
பவளிப்ெடுத்துவணதக் கரணும்.
Mr. Bennet missed his second daughter exceedingly; his affection for her drew him oftener from home than
anything else could do. He delighted in going to Pemberley, especially when he was least expected.
திரு பென்னட், தனது இரண்டரவது மகளின் ெிரிகவ மிகவும் உணர்ந்தரர். அவள் லமலுள்ள அன்பு
அவகர அடிக்கடி அவள் வீட்டின் ெக்கம் இழுத்தது. லவறு எந்தக் கரரணமும் அவகர எங்கும் பசல் த்
தூண்டவில்க . அவர்கள் எதிர்ெரர்க்கரதபெரழுது பெம்பெர்லிக்குச் பசல்வதில் அவர் மகிழ்வுற்றரர்.
Mr. Bennet’s only consolation in life was Elizabeth.
வரழ்க்ணகயில் திரு பென்னட்டின் ஒஜை ஆறுதல் எலிசபெத் ஆவரள்.
Mr. Bingley and Jane remained at Netherfield only a twelvemonth. So near a vicinity to her mother and Meryton
relations was not desirable even to his easy temper, or her affectionate heart. The darling wish of his sisters was
then gratified: he bought an estate in a neighbouring county to Derbyshire; and Jane and Elizabeth, in addition to
every other source of happiness, were within thirty miles of each other.
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திரு.ெிங்கிலியும் லேனும் பநதர்பீல்டில் ென்னிரண்டு மரதங்கலள இருந்தனர். அவனுகடய எளிகமக்கும்
பெரறுகமக்கும் லேனின் ெிரியமரன மனதிற்கும் அவளது தரயரரின் அருகரகமயும் பமரிடன்
உறவினர்களின் அருகரகமயும் விருப்ெமில் ரமல்தரன் இருந்தன. படர்ெிஷயருக்கு அருகிலுள்ள
இடத்தில் ஒரு எஸ்லடட் வரங்கி அவனுகடய அன்புச் சலகரதரிகளின் பவகு நரகளய ஆகசகயயும்
பூர்த்தி பசய்தரன். லேனிற்கும் எலிசபெத்திற்கும் தரங்கள் முப்ெது கமல் இகடபவளியில் இருப்ெது
மற்ற மகிழ்ச்சிகளுடன் இதுவும் ஒன்றரகச் லசர்ந்து பகரண்டது.
The ever present dynamism of Mrs. Bennet cannot keep away from Netherfield for long. She will enjoy the
material sensation of being there.
திருமதி பென்னட்டின் நிணலயரன ஆற்றல் அவணள நீண்ட நரட்களுக்கு பநதர்பீல்டிலிருந்து விலக்கரது.
அவள் அங்கு இருப்ெதினரல் ஏற்ெடும் பெரருள்ரீதியரன உைர்விணன அனுெவிப்ெரள்.
It is Jane who fulfilled the darling wish of Bingley’s sisters.
ெிங்கிலியின் சஜகரதரிகளின் அன்ெரன விருப்ெத்ணத நிணறஜவற்றியது ஜேஜனயரகும்.
Kitty, to her very material advantage, spent the chief of her time with her two elder sisters. In society so superior
to what she had generally known, her improvement was great. She was not of so ungovernable a temper as
Lydia: and, removed from the influence of Lydia's example, she became, by proper attention and management,
less irritable, less ignorant, and less insipid. From the farther disadvantage of Lydia's society she was of course
carefully kept; and though Mrs. Wickham frequently invited her to come and stay with her, with the promise of
balls and young men, her father would never consent to her going.
கிட்டி பெரும்ெர ரன லநரத்கத தன் இரு சலகரதரிகளுடன் பச வழித்தரள், அது அவளுக்கு
நன்கமகயலய அளித்தது. அவள் ெழகியிருந்த சமூகத்கதவிட உயர்வரன இடத்தில் ெழகுவதினரல் அது
அவளிடம் பெரும் மரற்றத்கத ஏற்ெடுத்தியது. லிடியரகவவிட அடக்கமரன சுெரவம் பகரண்ட அவள்,
லிடியரவிடமிருந்து ெிரிக்கப்ெட்டதரலும், ஒழுக்கமரன வழி கரட்டுத ரலும், தன்னுகடய அறிகவ
வளர்த்துக் பகரண்டு, எரிச்சக க் கட்டுப்ெடுத்திக் பகரண்டு, க க ப்ெரன பெண்ணரக மரறினரள்.
லமலும் லிடியரவிடம் ெழகுவதினரல் ஏற்ெடும் பகடுதல்களிலிருந்து அவள் கவனமரகப்
ெரதுகரக்கப்ெட்டரள். நடனங்களும், இகளஞர்களும் இருப்ெதரகக் கூறி திருமதி விக்கரம் அவளுக்கு
அடிக்கடி விடுத்த அகழப்ெிற்கு அவளது தந்கத அனுமதி அளிக்கலவ மறுத்தரர்.
Gain for Kitty is material, social, and psychological.
பெரருள்ரீதியரகவும் சமூக மற்றும் உளவியல்ரீதியரகவும் கிட்டி நன்ணம பெற்றரள்.
Kitty is to Lydia what Bingley is to Darcy.
லிடியரவிற்குக் கிட்டிணயப்ஜெரல் டரர்சிக்கு ெிங்கிலி ஆவரன்.
Mary was the only daughter who remained at home; and she was necessarily drawn from the pursuit of
accomplishments by Mrs. Bennet's being quite unable to sit alone. Mary was obliged to mix more with the
world, but she could still moralize over every morning visit; and as she was no longer mortified by comparisons
between her sisters' beauty and her own, it was suspected by her father that she submitted to the change without
much reluctance.
லமரி மட்டுஜம வீட்டில் இருந்தரள்; தனியரக இருந்த அவள், தரயுடன் இருக்க லவண்டிய
நிர்ெந்தத்தினரல், அவளரல் அவளுக்குப் ெிடித்த பசயல்களில் ஈடுெடுவது கடினமரயிற்று. அவ்வப்லெரது
நிகழும் சந்திப்புகளரல் ெ ருடன் ெழகும்ெடி ஆயிற்று. ஆனரல் இன்னமும் ஒவ்பவரரு கரக யும்
எங்கரவது பசன்றுவிட்டு வந்தரல் அகதப்ெற்றி ெிறகு தத்துவரீதியரகப் லெசுவரள். அவளுகடய அழகக
அவளது சலகரதரிகளின் அழலகரடு ஒப்ெிட்டு அவகளக் கஷ்டப்ெடுத்துவது நின்றுவிட்டதரல் எந்தவித
எதிர்ப்பும் இன்றி இந்த மரற்றத்கதச் சு ெமரக ஏற்றுக்பகரண்டு விட்டரள் என்று அவளது தந்கதக்குத்
லதரன்றியது.
The relief from unsavoury comparison is a material relief to Mary.
விரும்ெத்தகரத ஒப்பீட்டிலிருந்து ஜமரிக்குக் கிணடத்த விடுதணல ஒரு பெரிய விடுதணலயரகும்.
As for Wickham and Lydia, their characters suffered no revolution from the marriage of her sisters. He bore
with philosophy the conviction that Elizabeth must now become acquainted with whatever of his ingratitude and
falsehood had before been unknown to her, and, in spite of everything, was not wholly without hope that Darcy
might yet be prevailed on to make his fortune. The congratulatory letter which Elizabeth received from Lydia on
her marriage explained to her that, by his wife at least, if not by himself, such a hope was cherished. The letter
was to this effect –
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அவளது இரு சலகரதரிகளின் திருமணமும் லிடியரவிடமும் விக்கரமிடமும் எந்தவித மரற்றத்கதயும்
ஏற்ெடுத்தவில்க . எலிசபெத்திற்கு, அவகனப்ெற்றிய முன்பு பதரியரத உண்கமகள், பெரய்கம,
நன்றியின்கம ஆகியணவ தற்சமயம் பதரிந்திருக்கக் கூடும் என்ெகத லவறு வழியின்றி ஏற்றுக்
பகரண்டரன், ஆனரலும் டரர்சிகய மீண்டும் தன்னுகடய எதிர்கர த்திற்குப் ெயன்ெடுத்திக்
பகரள்ள ரம் என்ற நம்ெிக்ககயில் அவன் இருந்தரன். எலிசபெத்கத வரழ்த்தி லிடியர அனுப்ெியிருந்த
கடிதத்தின் மூ ம், உதவி கிகடப்ெதில் அவளுகடய கணவனுக்கு நம்ெிக்ககயில் ரவிட்டரலும்
அவளுக்கு நம்ெிக்கக இருந்தது என்ெது எலிசபெத்திற்குப் புரிந்தது. அக்கடிதம் இவ்வரறரக இருந்தது.
9. He who exploits will not stop on his own, unless denied.
மறுக்கப்ெட்டரலன்றி சுயநலத்திற்கரகப் ெிறணைப் ெயன்ெடுத்துெவர் தரனரகஜவ நிறுத்த மரட்டரர்.
10. Even Lydia, at least in writing, practices a semblance of self-restraint.
லிடியரவும் கூட, எழுதுவதில் மட்டுமரவது சுயக்கட்டுப்ெரட்ணட ஓைளவிற்குப் ெின்ெற்றுகிறரள்.
"MY DEAR LIZZY, -- "I wish you joy. If you love Mr. Darcy half as well as I do my dear Wickham, you must
be very happy. It is a great comfort to have you so rich, and when you have nothing else to do, I hope you will
think of us. I am sure Wickham would like a place at court very much, and I do not think we shall have quite
money enough to live upon without some help. Any place would do, of about three or four hundred a year: but,
however, do not speak to Mr. Darcy about it, if you had rather not. -- Your's, etc."
“எனதருகம எலிசபெத்,
“என்னுகடய வரழ்த்துக்கள். நரன் விக்கரகம விரும்பும் அளவில் ெரதியளவரவது, நீ டரர்சிகய
விரும்ெினரய் எனில் நீ சந்லதரஷமரக இருப்ெரய். நீ இவ்வளவு ெணக்கரரியரக இருப்ெது ஆறுத ரன
விஷயம். பசய்வதற்கு ஒன்றும் இல் ரதபெரழுது நீ எங்ககளப்ெற்றி நிகனப்ெரய் என நம்புகிலறன்.
லகரர்ட்டில் லவக கிகடத்தரல் விக்கரமிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியரக இருக்கும் என நிகனக்கிலறன்.
ஏதரவது உதவி இல் ரமல் வரழ்க்கக நடத்துவது சற்று கடினமரக இருக்கும். வருடத்திற்கு முன்னூறு
அல் து நரனூறு கிகடப்ெதுலெரல் எந்த இடமரனரலும் ெரவரயில்க . ஆனரல் உனக்கு விருப்ெம்
இல்க எனில் டரர்சியிடம் இது ெற்றிப் லெச லவண்டரம்.”
“உனது லிடியர”
11. Elizabeth’s sundry petty remittances are her live link with him.
எலிசபெத் அவ்வப்ஜெரது சிறு பதரணகணய அனுப்புவதன் மூலம் அவனுடன் பதரடர்பு ணவத்துக்
பகரள்கிறரள்.
As it happened that Elizabeth had much rather not, she endeavoured in her answer to put an end to every intreaty
and expectation of the kind. Such relief, however, as it was in her power to afford, by the practice of what might
be called economy in her own private expenses, she frequently sent them. It had always been evident to her that
such an income as theirs, under the direction of two persons so extravagant in their wants, and heedless of the
future, must be very insufficient to their support; and whenever they changed their quarters, either Jane or
herself were sure of being applied to for some little assistance towards discharging their bills. Their manner of
living, even when the restoration of peace dismissed them to a home, was unsettled in the extreme. They were
always moving from place to place in quest of a cheap situation, and always spending more than they ought. His
affection for her soon sunk into indifference: her's lasted a little longer; and in spite of her youth and her
manners, she retained all the claims to reputation which her marriage had given her.
இகதப்ெற்றி டரர்சியிடம் லெச நிகனக்கரததரல் இந்த லவண்டுலகரளுக்கும் எதிர்ெரர்ப்ெிற்கும் ஒரு
முற்றுப்புள்ளி கவக்கும்ெடி ெதி ளித்தரள். தன்னுகடய சக்திக்கு உட்ெட்டு தன்னுகடய பச விற்கரன
ெணத்திலிருந்து தரன் லசமித்தகத அவ்வப்பெரழுது அனுப்ெி கவத்து, அவர்களுக்கு உதவி பசய்தரள்.
எதிர்கர த்கதப்ெற்றிய கவக யின்றி அத்துமீறி பச வழிக்கும் இருவருக்கும் அவர்களுகடய அந்த
வருமரனம் லெரதலவ லெரதரது என்ெது எலிசபெத்திற்குத் பதரியும். எப்பெரழுபதல் ரம் அவர்கள்
வீட்கட மரற்றுகிறரர்கலளர அப்பெரழுபதல் ரம் சிறு பச வுகளுக்கரக அவளிடலமர லேனிடலமர
வருவரர்கள் என்ெகத அவர்கள் எதிர்ெரர்க்க ரனரர்கள். அகமதி திரும்ெியெின் இரரணுவத்திலிருந்து
திரும்ெி வந்து ஓர் இடமரகத் தங்க லநர்ந்தபெரழுதும் அவர்களரல் அவ்வரறு இருக்க முடியவில்க .
மலிவரன வீடு லதடி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்பறரரு இடத்திற்கு மரறிய வண்ணம் இருந்தனர். வரவுக்கு
மீறிய பச வு பசய்தவரறு இருந்தனர். அவள்லமல் அவனுக்கிருந்த அன்பு வலுவிழந்து பகரண்லட
பசன்றது; அவளுகடய அன்பு சற்று அதிகம் நீடித்தது; அவள் இளகமயரகவும் நல்
நடத்கதயுகடயவளரகவும் தற்சமயம் இருந்தரலும் அவளுகடய திருமணத்தரல் ஏற்ெட்ட பெயர்
இன்னமும் நீடித்தது.
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12. Elizabeth’s interest is lasting in that Darcy helps Wickham.
டரர்சி விக்கரமிற்கு உதவுவதரல் எலிசபெத்தின் ஆர்வம் நீடிக்கிறது.
Though Darcy could never receive him at Pemberley, yet, for Elizabeth's sake, he assisted him farther in his
profession. Lydia was occasionally a visitor there, when her husband was gone to enjoy himself in London or
Bath; and with the Bingleys they both of them frequently staid so long, that even Bingley's good-humour was
overcome, and he proceeded so far as to talk of giving them a hint to be gone.
டரர்சியரல் அவர்ககளப் பெம்பெர்லிக்கு அகழப்ெது என்ெது முடியரத ஒன்றரக இருந்தரலும்,
எலிசபெத்திற்கரக அவனுகடய லவக விஷயத்தில் உதவினரன். லிடியர, தன்னுகடய கணவன்
பெரழுகதப் லெரக்க ண்டன் அல் து ‘ெரத்‘திற்குச் பசல்லும்பெரழுது எப்பெரழுதரவது அங்கு வந்து
தங்கினரள். இருவரும் ெிங்கிலியின் இல் த்திற்கு அடிக்கடி பசன்று பவகு நரட்களுக்கும் தங்கியதரல்
ெிங்கிலி பெரறுகமயின் எல்க க்குத் தள்ளப்ெட்டு அவர்ககள அங்கிருந்து கிளம்புமரறு குறிப்ெரகப்
லெச லவண்டியதரயிற்று.
13. Shamelessness is a virtue of Wickham and Lydia.
பவட்கம் என்ெஜத விக்கரம் மற்றும் லிடியரவிற்கு இல்ணல.
Miss Bingley was very deeply mortified by Darcy's marriage; but as she thought it advisable to retain the right
of visiting at Pemberley, she dropt all her resentment; was fonder than ever of Georgiana, almost as attentive to
Darcy as heretofore, and paid off every arrear of civility to Elizabeth.
மிஸ் ெிங்கிலி டரர்சியின் திருமணத்தரல் பவகுவரகப் ெரதிக்கப்ெட்டிருந்தரள். ஆனரல் பெம்பெர்லிக்குப்
லெரகும் உரிகமகயத் தக்க கவத்துக்பகரள்வது நல் து என்று நிகனத்தரள். தனது பவறுப்கெயும்
நிரரகசகயயும் ஒதுக்கி கவத்து விட்டு, ேரர்ேியரனரவிடம் முன்கெவிட அதிக அன்கெப் பெரழிந்து,
ெகழயெடி டரர்சியின்லமல் கவனம் பசலுத்தி, எலிசபெத்திற்கு இதுவகர அளித்திரரத
மரியரகதககளபயல் ரம் லசர்த்து அளித்தரள்.
14. Miss Bingley’s adjustment with Pemberley is a civilizing force.
பெம்ெர்லியுடன் மிஸ் ெிங்கிலி ஒத்துப்ஜெரவது ஒரு நரகரிக ஆற்றலரக உள்ளது.
Pemberley was now Georgiana's home; and the attachment of the sisters was exactly what Darcy had hoped to
see. They were able to love each other, even as well as they intended. Georgiana had the highest opinion in the
world of Elizabeth; though at first she often listened with an astonishment bordering on alarm at her lively,
sportive manner of talking to her brother. He, who had always inspired in herself a respect which almost
overcame her affection, she now saw the object of open pleasantry. Her mind received knowledge which had
never before fallen in her way. By Elizabeth's instructions she began to comprehend that a woman may take
liberties with her husband which a brother will not always allow in a sister more than ten years younger than
himself.
பெம்பெர்லி இப்பெரழுது ேரர்ேியரனரவின் வீடரக இருந்தது. டரர்சி எதிர்ெரர்த்த அன்பும் ெரசமும்
இருவரிகடலய இருந்தது. அவர்கள் நிகனத்தது லெர லவ இருவருக்கும் ெரஸ்ெரம் அன்பு பசலுத்த
முடிந்தது. எலிசபெத்கதப்ெற்றி ேரர்ேியரனரவிற்கு மிக உயர்வரன கருத்து இருந்தது. எலிசபெத்
டரர்சியுடன் க க ப்ெரகவும் விகளயரட்டரகவும் ெழகுவது அவளுக்கு முதலில் ஆச்சரியத்கதயும்
ஓரளவு ெயத்கதயும் அளித்தது. அவகனப் ெரசத்கதவிட அதிக மரியரகதயுடன் ெரர்த்த அவளுக்கு
அவகன கவத்து எலிசபெத் லகலி பசய்வகதயும் ெரர்க்க லநரிடுகிறது. அவள் இதுவகர அறியரத
விஷயங்ககள இப்பெரழுது அறிந்து பகரண்டரள். எவ்வரறு தன்கனவிட ெத்து வயது சிறியவளரன ஒரு
சலகரதரியிடம் ஒரு சலகரதரன் சி சலுககககள எடுத்துக்பகரள்ள அனுமதிக்க மரட்டரலனர, அகத
ஒரு பெண்ணரல் தன் கணவனிடம் எடுத்துக்பகரள்ள முடியும் என்ெகத எலிசபெத்தின் விளக்கத்தரல்
புரிந்து பகரண்டரள்.
15. Reverential heights brought down to playful equality are one kind of adventure.
விணளயரட்டுத்தனமரன சமநிணலக்குக் பகரண்டு வைப்ெடும் மரியரணதக்குரிய உயைங்கள் ஒரு விதமரன
சரகசமரகும்.
Lady Catherine was extremely indignant on the marriage of her nephew; and as she gave way to all the genuine
frankness of her character, in her reply to the letter which announced its arrangement, she sent him language so
very abusive, especially of Elizabeth, that for some time all intercourse was at an end. But at length, by
Elizabeth's persuasion, he was prevailed on to overlook the offence, and seek a reconciliation; and, after a little
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farther resistance on the part of his aunt, her resentment gave way, either to her affection for him, or her
curiosity to see how his wife conducted herself: and she condescended to wait on them at Pemberley, in spite of
that pollution which its woods had received, not merely from the presence of such a mistress, but the visits of
her uncle and aunt from the city.
தன் மருமகனின் திருமண விஷயத்தில் ல டி கரதரின் அதிக லகரெம் அகடந்திருந்தரள். திருமணத்தின்
ஏற்ெரடுககளப்ெற்றி எழுதிய கடிதத்திற்கு எப்பெரழுதும்லெரல் பவளிப்ெகடயரக மிகவும் லமரசமரன
வரர்த்கதகளரல் ெதி ளித்திருந்தரள், முக்கியமரக எலிசபெத்கதப்ெற்றி அவதூறரக அவள் எழுதியது
அவர்களிகடலய தற்கரலிகமரக எல் ர லெச்சு வரர்த்கதககளயும் துண்டித்தது. நரளகடவில் அகதப்
பெரருட்ெடுத்தரமல் மீண்டும் பதரடர்புபகரள்ள லவண்டி எலிசபெத் வற்புறுத்தியதரல் அவள் பசய்த
தவற்கற அவன் ெரரரட்டரது சமரதரனத்கத ஏற்ெடுத்த முயன்றரன். முதலில் அவனது சித்தி அகத
எதிர்த்தரலும், பமதுவரக அவளுகடய லகரெம் மகறந்தது. அவன் லமலுள்ள ெரசத்தரலும் அல் து
அவனுகடய மகனவி எவ்வரறு நடந்துபகரள்கிறரள் என்ெகதப் ெரர்க்கும் ஆவலினரலும்,
பெம்பெர்லிக்கு வருவதற்கு அவள் ஒப்புக்பகரண்டரள். எலிசபெத்தரலும் அவளது மரமர மற்றும்
அத்ணதயின் வரவரலும் அங்கிருக்கும் லதரட்டங்கள் ககறெடிந்திருக்கும் என்று அவள் நிகனத்தும், அது
அவள் வரகவத் தடுக்கவில்க .
16. Napoleon seeks to be an Emperor. Elizabeth seeks a reconciliation with the Lady Catherine.
பநப்ஜெரலியன் ஒரு ஜெைைசைரக இருக்க முற்ெடுகிறரர். எலிசபெத் ஜலடி கரதரினுடன் ஒரு
நல்லிைக்கத்ணத நரடுகிறரள்.
With the Gardiners they were always on the most intimate terms. Darcy, as well as Elizabeth, really loved them;
and they were both ever sensible of the warmest gratitude towards the persons who, by bringing her into
Derbyshire, had been the means of uniting them.
கரர்டினர் தம்ெதியினருடன் அவர்கள் எப்பெரழுதும் பநருக்கமரகலவ இருந்தனர். டரர்சியும்
எலிசபெத்தும் அவர்ககள உண்கமயில லய மிகவும் லநசித்தனர். அவகள படர்ெிஷயருக்கு
வரவகழத்து அவர்கள் இருவரும் இகணவதற்குக் கரரணமரக இருந்த அவர்ககள என்றும்
நன்றியுடனும் ெரசத்துடனும் நடத்தினர்.
17. By culture, good will and Rasi, the Gardiners are the best of friends to Elizabeth and Darcy.
கலரச்சரைம், நல்பலண்ைம் இைரசி ஆகியவற்றின் மூலம் கரர்டினர் தம்ெதியினர் எலிசபெத் மற்றும்
டரர்சிக்கு உற்ற நண்ெர்களரக இருந்தனர்.
THE END
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