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பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்களின் 
சபாபதி (நாடகம்) 

 
    Source: 
    சபாபதி 
    தற்பாகம் 
 
    நாடகப் ேபராசிாியர் 
    ப. சம்பந்த த யார், பி.ஏ.பி.எல் 
    அவர்களால் இயற்றப்பட்ட  
 
    நான்காம் பதிப்  
    கிைடக்குமிடம்: 
    P. சம்பந்த த யார் B.A., B.L., இல்லம் 
    13. ஆச்சாாியப்பன் ெத , ெசன்ைன - 1. 
    காபி ைரட் 1956 
    அ ட்ெப ஞ்ேஜாதி அச்சகம், 
    ெசன்ைன - 1. 
    --------------------------------- 
 
    இவர் எ திய மற்ற ல்கள் 
    லீலாவதி - சுேலாசைன, சாரங்கதரன், மகபதி, காதலர் கண்கள். நற்குல ெதய்வம்,  
    மேனாஹரன், ஊர்வசியின் சாபம்,  இைடச்சுவர் இ ற ம், என்ன ேநர்ந்தி ம்,  
    விஜயரங்கம், தாசிப்ெபண், ெமய்க்காதல், ெபான் விலங்குகள், சிம்ஹளநாதன், 
    வி ம்பிய விதேம, சி த்ெதாண்டர், காலவாிஷி, ரஜ த்ர ரன், உண்ைமயான  
    சேகாதரன், சதி-சுேலாசனா, ஷ்பவல் , உத்தம பத்தினி, அமலாதித்யன், கள்வர்  
    தைலவன், ெபாங்கல் பண் ைக அல்ல  சபாபதி இரண்டாம் பாகம், ஓர் ஒத்திைக  
    அல்ல  சபாபதி ன்றாம் பாகம், சபாபதி நான்காம் பாகம், ேபயல்ல ெபண்மணிேய,  
    த்த அவதாரம், விச்சுவின் மைனவி, ேவதாள உலகம், மைனவியால் மீண்டவன்,  
    சந்திரஹாி, சுபத்ரார்ஜுனா, ெகாைடயாளி கர்ணன். சஹேதவன் சூழ்ச்சி,  
    ேநாக்கத்தின் குறிப் , இரண்  ஆத்மாக்கள், சர்ஜன் ெஜனரல் விதித்த ம ந் . 
    மாளவிகாக்னிமித்ரம். விபாீதமான வ, சுல்தான் ேபட்ைட சப் அ ஸ்ெடண்ட்  
    மாஜிஸ் ேரட், சகுந்தைல, காளப்பன் கள்ளத்தனம், ற்பகல் ெசய்யின் பிற்பகல்  
    விைள ம்,  நாடக ேமைட நிைன கள்-ஆ  பாகங்கள், நாடகத் தமிழ், யயாதி, 
    பிராமண ம் சூத்திர ம், வாணீ ர வணிகன், இரண்  நண்பர்கள். சத் ஜித்,  
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    ஹாிச்சந்திரன், மார்க்கண்ேடயர், ரத்னாவளி, கண்  பி த்தல், ேகாேனாி அரச  
    குமாரன். சந்ைதயிற் கூட்டம், ைவகுண்ட ைவத்தியார், தீட்சிதர் கைதகள்,  
    ஹாஸ்யக் கைதகள், குறமகள், நல்லதங்காள், சி கைதகள் ந ப் க் கைலயில்  
    ேதர்ச்சி ெப வ ெதப்ப ? ஹாஸ்ய வியாசங்கள், தமிழ் ேபசும் படக் கா ி,  
    வி திப் ஷ்பங்கள், ேபசும்பட அ பவங்கள். வள்ளி மணம், கதம்பம், மாண்டவர்  
    மீண்ட , ஆஸ்தான ரம் நாடகச் சைப, சங்கீதப் பயித்தியம், ஒன்ப  குட்   
    நாடகங்கள், சபாபதி ஜமீந்தார், சிவாலயங்கள், இந்தியாவி ம் அப்பா ம் - ஐந்  
    பாகங்கள், சிவாலய சிற்பங்கள், சதி சக்தி, மைன ஆட்சி, இந்திய ம் ஹிட்ல ம், 
    தீபாவளி வாிைச, காலக் குறிப் கள், சுப்ரமண்ய ஆலயம், தீயின் சி  திவைல,  
    கைலேயா காதேலா, உண ப் ெபா ள்கள், சபாபதி விபாஷி, சபாபதி  
    க்குகள், இல்லற ம் றவற ம். 
 
    ----------------------------- 
    என் தந்ைத - தாயார் 
    ப. விஜயரங்க த யார் 
    ப. மாணிக்கேவ  அம்மாள் 
    ஞாபகார்த்தமாக இந் ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  
    ---------------------------------------- 
     

க ைர 
 
    இ  சபாபதி நாடகவாிைசயில் தல் பாகம். இந்த வாிைசயில் இன் ம் ஏ  
பாகங்கள் அச்சிட் க்கிேறன். ஒவ்ெவான் ம் பிரத்ேயகமாய் ந க்கப்படலாம். 
 
    இந்த நாடகத்ைதயாவ  நான் ெவளியிட்ட மற்ற நாடகங்கள் எைதயாவ  
ந ப்பெதன்றால் எனக்குச் ேசரேவண் ய ராய்ல்  கட்டணத்ைதச் ெச த்திய பிறேக 
ந க்கேவண் ம்; நான் ஒ வ க்கும் இலவசமாக ந க்க உத்தர  ெகா ப்பதில்ைல. 
ேமற்ெசான்னப  எனக்கு ராயல்  ெகாடாம ம் என் உத்திர  இல்லாம ம் என் 
நாடகம் எைதயாவ  யாராவ  ந த்தால் தற்கால காபிைரட் சட்டப்பிரகாரம் 
மாஜிஸ்ட்ேரட் ேகார்ட் தண்டைனக்குள்ளாவர்கள். 
 
    இப்ப க்கு, 
    ப. சம்பந்தம் 
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சபாபதி – தற்பாகம் 
 
    நாடக பாத்திரங்கள் 
    ----------------- 
        மாணிக்க த யார் ... சபாபதி த யார் தகப்பன் 
        சபாபதி த யார் ... மாணிக்க த யார் பிள்ைள 
        குப் சாமி த யார் ... சபாபதி த யார் மாமனார் 
        கி ஷ்ணசாமி ... சபாபதி த யார் ைமத் னன் 
        ேகசம் ... சபாபதி த யர் சிேனகிதர் 
        குமரகு  ... சபாபதி த யர் சிேனகிதர் 
        நரசிம்மாச்சாாி ... சபாபதி த யர் சிேனகிதர் 
        சுந்தர ர்த்திப் பிள்ைள ... ஓர் ெபாிய ம ஷ்யன் 
        சபாபதி ... சபாபதி த யாாின் ேவைலயாள் 
        சின்னசாமி த யார் ... தமிழ் வாத்தியார் 
        நாேகஸ்வர ஐயர் ... பாடகர் 
        ேகாபிநாத் ராவ் ... பாடகர் 
        ேகாவிந்தப் பிள்ைள ... பாடகர் 
        திாி ரம்மாள் ... சபாபதி த யார் தாயார் 
        ெதய்வயாைன அம்மாள் ... சபாபதி த யார் மாமியார் 
        சிேனகிதர்கள், பிராமணன் த யவர். 
        ----------------------------------------------------------- 
கைத நிகழ் இடம் :- ெசன்ைன, தி வல் க்ேகணி. 
குறிப்  :- என  நாடகங்களில் வ ம் ெபயர்கெளல்லாம் ைனப் ெபயர்கேளெயாழிய 
ஒ வைர குறிப்பனவல்ல. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

சபாபதி ( தல் பாகம்) 
தல் அங்கம் - தல் காட்சி 

 
    இடம்:- ெசன்ைன, தி வல் க்ேகணியில் மாணிக்க த யார் ட் ல் ஓர் அைற. 
 
    சபாபதி த யார் வ கிறார். 
 
    ச. . ைபேஜாவ்! (by Jove) நாேலகால் மணியாயிேபாச்சி, இன்னம் ஒர்த்த ம் 
           வரேல. இந்த இண் யன்சு (Indians) க க்கு பங்க்சுயா  (punctuality) 
           இண்ரேத ெதாியரதில்ெல; ேராபியன்ஸா (Europeans) யி ந்தா, நாலைர 
           மணியிண்ணா, நா  மணிக்ெகல்லாம் சாியா வந் டமாட்டாங்களா! – 
           யாரடா அங்ேக? சபாபதி! 
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    [சபாபதி ெமல்ல வந்  கதவின் ஓரம் நிற்கிறான்.] 
           சபாபதி!-அேட! என்னடா இ ? நான் உன்ென கூப்பிடேறன், இங்ேக 
           நிண் கி , ேபசாதி க்கிறேய! 
 
    ச. இல்ேலப்பா - நீ வந்  - உன்ென கூப்பிட்ெட - இண்  ெநனச்சிக்கிென அப்பா! 
 
    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ்! (what nonsense) நான் என்ன மாடா 
            என்ென கூப் குேவன்? 
 
    ச. நீ - உன்னேய கூப்பிடமாட்ேட - அல்லா? ஆமாம்பா, தப் தான். 
 
    ச. . இங்ேக வாடா இப்ப  - நம்ப ெரண்  ேப க்கும் ஒேர ேபரா இ க்கிறத் ெல, 
            ெபாிய ந் ெசன்சா (nuisance) இ க்கு ; உம்ேபெர நீ மாத்திேகா. 
 
    ச. அெதன்னமாப்பா ம்? எம்ேபெர நாேன மாத்திக்க மா? 
 
    ச. . ஏண்டா யா ? 
 
    ச. நாேன என்னமாப்பா மாத்திகிற ? 
 
    ச. . ஏன் ேவெற ேபர் ைவச்சிக்ேகா. 
 
    ச. ஓ! அப்ப  ெசால்ைரேயா - ஆனா - அ க்கு ெராம்ப ெசல  க்குேம அப்பா. 
 
    ச. . அ க் ெகன்னாத் க்குடா ெசல ? 
 
    ச. எனக்கு ேபர் ைவச்சப்ேபா, எங்க பந் ேகா ங்க க்கல்லாம் எவ்வள  
           சப்பா  கீப்பாெடல்லாம் ேபாட்டாங்களாேம. அந்தமாதிாி ெசய்யத் 
          ேதவைலயா? 
 
    ச. . அ க்கு எவ்வள  க்கும்? 
 
    ச. ஒ  அஞ்சி பாயாவ  க்காதா? 
 



 6

    ச. . அம்மாெவ ேகட்  அஞ்சி பா வாங்கிதர்ேரன் - ேபெர மாத்திக சீக்கிரம். 
 
    ச. அப்ப ேய ஆ ட் ம் அப்பா. 
 
    ச. . ஊம் - என்னாண்  ேபேர மாத்திக்கேர? 
 
    ச. ஊம் - நா  - ஊம் - ரத்தினசபாபதி இண்  ேப  ைவச்சிக்கிேறம்பா. 
 
    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ்! (what nonsense) சபாபதிேய ஒதவா  இண்ணா, 
            ரத்தின சபாபதி என்னாடா அ ! அெதல்லாம் ஒதாவ . ேவேற என்னமானா 
            ேபர் ைவச்சிக ம். 
 
    ச. அப்ப ேய ஆவட் ம்பா. 
 
    ச. . சாிதான், நீ ேபாயி ெத வண்ெட பா , என் சிேனகித ங்க 
            யாரானா ம் வர்ராங்களா இண் . [ேபாகிறான்] 
 
    ச. இேதா வர்ராரப்பா ஒ த்த . 
 
    ேகசம் வ கிறான். 
 
    . குட் ஈவ்னிங், பிரதர். (good evening brother) 
            
    ச. . குட் ஈவினிங், வாங்க வாங்க! - என்னா பிரதர், இவ்வள  ேலட்டா (late) 
            வந்ைதங்கேள? நான் நா  மணிக்ெகல்லாம் வரச்ெசால்லேல? 
 
    . [க யார சங்கி ைய இ த் . க யாரத்ைதப் பார்ப்ப ேபால் பார்த் ] 
            ஓ அஞ்சி நிமிஷம் ேலட்டா ேபாச்சி! 
 
    ச. . அஞ்சி நிமிஷமா? இரவ  நிமிஷமாச்சி - உங்க க யாரம் ஸ்ேலாவா (slow) 
            ேபாராப்ேபாேல யி க்கு - காட் ங்க பார்க்கலாம். 
 
    [ ேகசத்தின் க யார சங்கி ைய இ க்க, சாவிெகாத்  மாத்திரம் 
ெவளிப்ப கிற .] 
 
    என்னா பிரதர்! ெக யாரம் எங்ேக? 
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    .ெக யாரம்....ாிேப க்கு (repair) ெகா த்தி க்கிேறன். 
 
    ச. . ெகாஞ்ச நாழிக்கி ன்ென - என்னேமா மணி பாத்  ெசான்ைனங்கேள. 
            என்னமா ெசான்ைனங்க? 
 
    . சும்மா, ஒ  ெகஸ் (guess) பண்ெணன். 
 
    ச.ம. சாவிெகாத்ெத பாத் ! 
 
            குமரகு  வ கிறான். 
 
    கு. எக்ஸ்கி ஸ் மி (excuse me) பிரதர் - நான் வர்ரத் க்கு ெகாஞ்சம் ேநரமாச்சி – 
            ேநத்  நீங்க ெகாட்ெட பாக்கு ேகட்ைடங்கேள, அத்ெத நல்லதா ெபா க்கி 
            வாங்கி யாரத் க்கு ெகாஞ்சம் ேநரமாச்சி. 
 
    ச. . ேவணாம் பிரதர், நீங்கேள ைவச்சிகிங்க, ட்ெல ேநத்  சாயங்காலம் 
            பஸ் கிளாஸ் (first class) ெகாட்ெட பாக்கு வாங்கி யி க்கிறங்க - ெகாஞ்சம் 
            ெகாண் வரச் ெசால்ேரன் பா ங்க - அேட சபாபதி! 
            [சபாபதி ம ப  வ கிறன்] 
    அம்மா கிட்ேடேபாயி, ேநத்  சாயந்திரம் வாங்கனாங்கேள, அந்த ெகாட்ெட 
           பார்க்குேல ெகாஞ்சம் வாங்கிகி  வா - சீக்கிரம். 
    [சபாபதி ேபாகிறான்] 
 
    கு. என்னா பிரதர் ேநத்  மத்யானம் என்னமா யி ந்த ? 
 
    ச. . காபி (cofee) எல்லாம் நண்ணயி ந்த , அந்த உப் மா ேல தான் ெகாஞ்சம் 
            உப்  அதிகமா ேபாட்ட ட்டான். 
 
    கு. அெதல்லா பிரதர். அாித்ெம க் (arithmetic) ேபபெர பத்தி ேகட்ேடன். 
 
    ச. . அ வா? க்ைவட் ஈசி (quite easy), ஒன்ப  சம்ஸ் கெரக்ட் (sums correct) 
 
    கு. எட்  சம்ஸ்தாேன ெகா த்தி ந் ? 
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    ச. . ஓ!-அ  ெசால்ைரங்கேளா - அ ேல - ஒ  சம் க்கு ெரண்  ஆன்சர் (answer) 
            வந்த  பா ங்ேகா, அத்ெத ேசர்த்  ஒன்ப  கணக்கு பண்ணி ட்ேடன். 
            {சபாபதி பாக்ைகக் ெகாண்  வ கிறான்.} 
 
    ச. இந்தாப்பா. 
 
    ச. . ஏண்டா! டர் ! ெபக்கர்! (dirty beggar) ைகயிேலயா எ த் வர்ர ? உன் 
            டர்  ஹான்ட்ஸ்ேல (dirty hands) ெகாண் வரக்கூடா  இண்  
           எத்தினிதரம் ெசால்ர ? 
 
    ச. நீ ெசால்லேவ இல்ைலயப்பா. 
 
    ச. . எல்லாம் ெசால்  யி க்கிேறன், இனிேமேல என்னா ெகாண்டாரச் 
            ெசான்னா ம், ஒ  தட் ேல ைவச்சி ெகாண்  வர ம். 
 
    ச. சாிதாம்பா. 
 
    ச. . பிரதர்ஸ், இந்த பாக்ெக ெகாஞ்சம் ைர (try) பண்ணி பா ங்க. 
 
    . பஸ் கிளாஸ்! 
 
    கு. நண்ணா இ க்கு  பிரதர். 
 
    ச. . ஏன் க்மாங்கதம் இன்னம் வல்ேல? எப்ப ம் இப்ப த்தாம் பிரதர் அவன். 
            எந்ேநர ம் ஸ்தகம் தான், ஹி ஹார்ட்  ஒர்க்ஸ் (he hardly works) பிரதர்- 
           ெகாஞ்சம்கூட எக்சர்ைசஸ் (exercise) எ த் கிற  இல்ெல-நாம்ப ேபாயி 
           ெடனிஸ் (tennis) பிகின் (begin) பண் ேவாம். அவன் வரட் ம் அப் றம்- 
           அேட சபாபதி' என ெடனிஸ் ஷூஸ் (shoes) ெகாண் வா சீக்கிரம் - [சபாபதி  
          ேபாகிறான்] 
           பிரதர் ேகசம், உங்கள் பாட் (bat) ெகாண்  வந்தி க்ைகங்களா? 
 
    . இேதா ெகாண்  வந்தி க்கிேறன் பிரதர். 
 
    ச. . ஏ  பிரதர், நி (new)வா யி க்கு ? என்னா பிரதர்றிஸ்  பாண்ெட 
            (wrist band)பீச்ச ைகயிேல கட்ைரங்ேள? நீங்க என்னா ெலப் ஹாண் ெலயா 
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            (left hand)டைரங்க? 
 
    . இல்ேல பிரதர்,(brother)- ேசாத்  ைகயிேல தான் ஆடேரன் - ஆனா ம் 
           விஸ்  (twist) பண் ம் ேபா  இந்த ைகயிெல சு க்கிகி . அ க்காக- 
 
    [சபாபதி ஒ  ெவள்ளித் தட் ல் பந்தா கிற ேஜாட்ைட ைவத் க்ெகாண்  
வ கிறான்.] 
 
    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ்!(what nonsense)என்னாடா இ ? 
            ேஜாட்ேட தட் ேல ைவச்சி ெகாண்டார்ைரேய! 
 
    ச. நீதாேன அப்பா ெசான்ேன, எத்ெத ெகாண்டாரச் ெசான்னா ம் ஒ  
            தட் ேல ைவச்சி ெகாண்டாரச் ெசால் . 
 
    ச. . ஸ் பிட் கூஸ்! (stupid goose!) இ கூடவாடா ெதாியா ? எ வானா 
            திண்ரவஸ்  ெகாண்டாரச் ெசான்னா தட் ேல ைவச்சி ெகாண்டார   
           மிண்ணா, ேஜாட்ேட கூடவா, தட் ெல ைவச்சி ெகாண்டாரச் ெசான்ேனன்? 
 
    ச. எனக்ெகன்னமாப்பா ெதாி ம், நீ ெசால் க் ெகா த்தா 
            அல்லேவா ெதாி மப்பா. 
 
    ச. . இ  கூடவா ெசால் க்ெகா க்க ம்? இனிேமேல 
            ேஜாட்ெட தட் ேல ைவக்காேத, ேபா. 
 
    ச. இனிேமேல ேஜாட்ேட தட் ேல ைவக்கேலப்பா- ேபாேரம்பா - என்னேமா 
            இங்கிலீஷ்ெல ெசான்ைனேய - பிட் கூஸ் இண்ணா - அ க்கு அர்த்தம் 
            என்னாப்பா! 
 
    ச. . ஸ் பிட் கூஸ் (stupid goose) இண்ணா ெராம்ப ெகட் க்காரன் இண்  
            அர்த்தம், ேபா. 
             [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
            என்னா ேபாங்க பிரதர், இவென கட் கி  அழர  ெபாிய ந் ெசன்ஸா 
           (nuisance) யி க்கு . அண்ணாகிட்ட ெசால்  இவென ஸ்மிஸ் (dismiss) 
           பண்ணி விடலாம் இன்  பாத்தா, எனக்கு மனசு வரல்ெல சின்னேபா  
           ெமாதல் என்ேனாேட வளர்ந்  வந்தி க்கிறான்,-ஸ் பிட் (stupid)டா  
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           யி ந்தா ம், க்ைவட் ஆனஸ்  சாப் (quite honest chap) - வாங்க பிரதர்ஸ்,  
           ேபாகலாம் – ெராம்ப நாழியாயி ேபாச்சி!- 
            [ெவளிேய பார்த் ] 
            அடடேட! என்னா ர்ராப்ேபாெல யி க்கு  ! மேழ வந் ட்  பிரதர் – 
            இன்ைனக்கு ெடனிஸ் (tennis) யா  - சீ! 
 
    கு. ஆமாம் பிரதர் - ெவாி ெஹவி ெரயின் (very heavy rain). 
            ஆட யா  இனிேமெல. 
 
    ச. . அப்ேபா, ேவேற என்னா ெசய்யலாம்? கார்ட்ஸ் (cards) ஆடலாமா? 
 
    . ஆமாம் பிரதர். 
 
    ச. . அேட சபாபதி! 
 
            சபாபதி வ கிறான். 
            கார்ட்ஸ் ெகாண்டா சீக்கிரம். 
             [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
            நம்ப ேபர்தா இ க்கிேறாேம – ன் த்தி நா -- ஸ் பிட் ேகம் 
           (stupid game) தான் ஆட ம். 
 
    சபாபதி ஒ  ேபாஸ்  கார்  (post card) எ த் க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. இந்தாப்பா. 
 
    ச. . என்னடா இ ? இத்ெத ெகாண்டாந்ைதேய? 
 
    ச. கார்  ெகாண் வரச் ெசான்ைனேய அப்பா. 
 
    ச. . சத் க ைத! கார்  பாக் (card pack) கார்  பாக் ெதாியாதா? 
 
    ச. அ வா? இேதா ெகாண்டாேரம்பா. [ேபாகிறான்.] 
 
    ச. . இவெந கட் கி  அழர  ெபாிய கஷ்டமா ேபாச்சி 
            எ  ெசான்னா ம் தப்பா ெசய்யரான்! 
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    சபாபதி ஒ  கார்ெபட் பாக் (carpet bag) எ த் க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. இேதா அப்பா! 
 
    ச. . வாட் இ யட் ! (what idiot) என்னடா இத்ெத ெகாண்டாந்ைதேய! 
 
    ச. கார்ெபட்பாக் ெகாண்டாரச் ெசான்ைனேய அப்பா. 
 
    ச. . ஏண்டா? நான் கார்ெபட் பாக் இன்  ெசான்ேனனா? 
 
    ச. நீ சும்மா ேகாவிச்சிக்காெத அப்பா, - இந்த இங்கிலீஷ் பாஷ எனக்கு நண்ணா 
            அர்த்தமாவெல - த ேல ெசால்லப்பா. 
 
    ச. . கார்  பாக்குக்கு தமிழ் என்னா பிரதர்? 
 
    ச. என்னாப்பா, அ  ெதாியாதா ஒனக்கு? என்ன ட்டாளா இ க்கிேறப்பா! 
 
    ச. . அேட ஸ் பிட் கூஸ்! ேபசாதி . 
 
    . காயிதக்கட்  இன்  ெசால் ங்க பிரதர். 
 
    ச. ஆ! அவ க்கு ெதாி ம்பா, அவர் ெகட் க்காரப்பா! ஸ் பிட் கூஸ்! அவ ! 
 
    ச. . என்னடா அவைர திட்ைரேய? க ைத! 
 
    ச. நான் எங்ேகப்பா திட் ேனன்? ெகட் க்கார ண்ணல்லேவா ெசான்ேனன்! 
            பிட்கூஸ் இன்னா, ெராம்ப ெகட் க்காரன் இண்  நீதாேன அப்பா  
           ெசான்ேன. 
 
    ச. .  வாய! த க்க ைத! இன்ெனா தரம் ேபசனா உன்ேன ஸ்மிஸ் 
            (dismiss) பண்ணி உ ேவன் - நயினா கிட்ட ெசால் . 
 
    ச. இல்ெலப்பா இல்ெலப்பா! - நீ ேகாவிச்சிக்காேதப்பா. 
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    ச. . ஆனா - வாெய கி  ேபாயி - காயிதக்கட்  - ெகாண்டா சீக்கிரம். 
 
    ச. உம் ேபசக் கூடாதல்லவா? [ேபாகிறான்.] 
 
    ச. . ெபாிய இ யட்டா (idiot) இ க்கிறான். இவன பயித்தியக்கார ஆஸ்பத்திாிக்கி 
            அ ப்பிச் சூடலாமிண்ணா நா  மாத்திரம் ஒண் யா என்னமாப்பா ேபாற , 
            நீ ம் கூடவாப்பா இண்ரா! இவன என்ன ெசய்யற ? 
 
    சபாபதி ெபாிய காகிதக்கட்  ஒன்ைறக் ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. . பாத்ைதங்களா பிரதர்! ெசான்ன க்குச் சாியா ெசய்யரான்! ஏண்டா, 
            இத்ெத ைவச்சிகி  என்ன மாடா ஆடர  ? 
 
    ச. ேபசலாமா அப்பா? 
 
    ச- . ேபசு 
 
    ச. நீ இஸ்ெபட் காயிதம் தாேன ேகட்ேட? அப்பேவ ெநைனச்ேசம்பா, ஆனா ம் 
           ேபசக்கூடா  இண்ைணேய இண்  இத்ெத ெகாண்டாந்ேதம்பா. 
 
    ச- . ேபாடா! இஸ்ெபட் காயிதந்தான் ெகாண்டா சீக்கிரம். 
 
    ச. இேதா ெகாண்டாந் ட்ேடம்பா. [விைரந்  ேபாகிறான்.] 
 
    ச. . இவென கட் கி  அழர  ேபா மிண்  ேபா ! 
            சபாபதி சீட் க்கட்ைட எ த் க் ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. இத்ெத மின்னாேல ெசால்லக்கூடாதாப்பா? 
 
    ச. . ெகா டா இப்ப . [அைதக் கு க்கிக்ெகாண்ேட] 
    நா ேபர் இ ந்தா சாியாயி க்கும் ஆட்டம்- 
 
    ச. அப்பா, எனக்கு கூட, இஸ்ெபட் ஆடத் ெதாி ம்பா ெகாஞ்சம்- 
 
    ச. . சத்! அதனப் பிரசங்கி! -ெத ேல ேபாயி ெதாிஞ்சவங்க யாரானா மி ந்தா 
            இட் கு  வா- நிக்காெத ேபா! 
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    [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
            [சீட்ைடக் கு க்கிப் ேபாட் க்ெகாண் ] 
           நாலாவ  ைக வர்ர வைரக்கும் ன் த்தி நா தான் ஆ ேவாம். 
            [ சபாபதி ம ப  விைரந்  வ கிறான்.] 
 
    ச. அப்பா! அப்பா! நாலாவ  ைக ஆப்  அப்பா இேதா இட்டாந்ேதம்பா! 
 
            சின்னசாமி த யார் ெமல்ல வ கிறார். 
 
    சி. அப்ேபன் தம்பி- 
 
    ச. . யா டா அ ? 
 
    ச. தமிழ் வாத்தியாரப்பா. 
 
    ச. . [ஒ  றமாக] ஏண்டா! இவெர யாரடா இட்டாரச் ெசான்ன ? 
 
    ச. ெதாிஞ்சவங்க யாைரயானா ம் இட்டாரச் ெசான்ைனேயப்பா. 
 
    சி. அப்ேபன், என்ைன என்னத்திற்குக் கூப்பிட்ேட? 
 
    ச- . இேதா உக்கா ங்க வாத்தியார். 
    (பரபரப் டன் சீட்ைடெயல்லாம் ேசர்த்  ைவத் விட்  தன் நிேநகிதர்க க்குக்  
     கண்ணால் ைசைக ெசய்  அவர்கைள அ ப்பி வி கிறான்.) 
 
    ச. நம்ம ஆள் வந்  - என்னேமா - ஒ  ைக குைறவாயி க்கு  - உங்கெள 
            அவசரமா அைழக்கிறாங்க, இண்  ெசான்னான் - உடேன வந்ேதன்; 
            அெதன்ன குைறவாயி க்கு ? 
 
    ச- . ஒ  பாட் க்கு ெகாஞ்சம் அர்த்தம் குைறவாயி க்கு  ெதாியேல – 
            அ க்காக தமிழ் வாத்தியார் ேபானா அைழச்சிகி வா, அர்த்தம் ேகக்க ம் 
            இண்  ெசால்  அ ப்பிச்சா, இந்த த க்க ைத தப்பா ெசான்னான்! 
 
    ச. நானாப்பா த க்க ெத? 
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    ச- . சத் ேபசாதி ! வாெய ெதறந்ைதேயா பா ! 
 
    சி. என்ன பாட்டப்ேபன் அ ? - இந்தப் த்தகத்திலா? 
    (சீட் க்கட்ைட எ க்கப் பார்க்கிறார்) 
 
    ச- . இல்ேல! இல்ேல! (அைத எ த் க்ெகாண் ) தி வாசகத் ேல "நாடகத்தால் 
            உன்ன யார் ேபால்" என்ற பாட் . 
 
    சி. ெராம்ப சுலபமாச்ேச - ெசால்ேறன் ேகள் – 
            நாடகத்தால் - நாடகத்தால், உன்ன யார் - உன்ன யார், 
            ேபால் - ேபால, நான் - நானாகப்பட்டவன், அ த்  -அ த் , 
            டகத்ேத - டகத்ேத, குந்தி வான்- குந்தி பவன், 
            மிகப் ெபாி ம் - ெராம்ப ெபாிதாக ம், விைரகின்ேறன் - விைரக்கின்ேறன், 
           ஆடகச் சீர் – ஆடமாகிய சீர், மணிக்குன்ேற - மணியாகிய குன்ேற, 
           இைடயரா -இைடயராகிய, அன் னக்கு - அன் னக்கு- 
 
    (பின் றமாக மாணிக்க த யார் ெமல்ல வந்  நிற்கிறார்) 
           என் டகத்ேத-என் ட் ைடய அகத்ேத, நீன் க - நின் க, 
           தந்த ேளன் - தந்த ேளன், உைடயாேன - உைடயவேன – 
           அவ்வள தான் அர்த்தம், ெராம்ப சுலபமாச்ேச. 
 
    மா. ெராம்ப அழகா யி க்கு ! இந்த மாதிாி அர்த்தம் ெசான்னா, அவ க்குத் 
            தமிழ் நண்ணா வந் ம்! 
 
    சி. ஆ! - ெபாிய ெமாத யாரவாளா? பாக்கேல-ஏ! மன்னிக்க ம். 
 
    மா. மன்னிக்கர  அப்பறம் இ க்கட் ம். இந்த மாதிாி நீங்க பாடஞ்ெசால்  
            அ தா, அவன் பாஸ் பண்ணாப் ேபாெலத்தான்! ெரண்  வாி தமிழ் சாியா 
            எ தத் ெதாியேல- 
 
    சி. இல்ைலங்க-நீங்க ஒ  வியாசம் எ தச் ெசான்ைனகேள அ  பதிெனட்  பக்கம் 
            சாியாக எ தினதாகச் ெசால் ச்ேச அப்ெபன். 
 
    மா. அத்ெத ேகக்கத்தான் வந்ேதன்; அந்தபதிெனட்  பக்கம் எ தின அழேக! 
           (வியாசத்ைத அவர் ைகயில் ெகா க்கிறார்) 
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    சி. (வாங்கிக்ெகாண் ) இ க்குங்க, பதிெனட்  பக்கம் இ க்கும். 
 
    மா. பதிெனட்  பக்கம் இ க்கர  சாிதான் – ப ச்சிப் பா ங்ைகயா. 
 
    சி. (ப க்கிறார்) "இ ப் ப்பாைத வியாசம்-இ ப் ப்பாைத என்றால், இ ப் ப்பாைத 
            என்  அர்த்தம்"- 
 
    மா. சாிதான், நீங்க அர்த்தம் ெசால் க் ெகா க்கிற மாதிாிதான் அவ ம் 
            எ தரான்-அப் றம். 
 
    சி. (ப க்கிறார்) "மட்ராசில் ெசௗத் இண் யன் ெறயில்ேவ, மடராஸ் ெறயில்ேவ 
            என் , ெரண்  ெறயில்ேவக் களி க்கின்றன" 
 
    மா. என்னா ஐயா இ  தமிழா? - அப் றம் ப ங்க. 
 
    சி. (ப க்கிறார்) 'ெசௗத் இண் யன் ெரயில்ேவ மட்ராசி ந்  றப்பட்  
            குப் குப் குப் குப்! - குப் குப் -குப்" ...அப்ேபன்! இ  என்னா அப்ேபன்?... 
 
    ச- . உங்க க்கு சாாியா ப க்கத் ெதாியேல வாத்தியார்- நான் ப க்கிேறன் 
           பா ங்க. (ப க்கிறான்) 
 
    'ெசௗத் இண் யன் ெரயில்ேவ மட்ராசி ந்  றப்பட் , 
    குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் 
    குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப் குப்- 
 
    சி. அப்ேபன், என்னாப்ேபன் இந்த குப் குப்? 
 
    ச- . ெபாைக ேபாற . 
 
    சி. ஓ-எவ்வள  ரம் ேபா ? 
 
    ச- . ெசங்கல்பட்  வைரக்கும். 
 
    சி. என்னா! இந்த குப் குப் ெசங்கல்பட்  வைரக்குமா ேபா ? 
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    ச- . இல்லாப்ேபானா ெறயில் நிண் டாதா? 
 
    மா. பாைதங்களா வியாசம் எ தின அழெக? 
 
    சி. (பக்கங்கைளத் தி ப்பிப் பார்த் ) அப்ேபன், அந்த குப் குப் தவிர, 
           ேவெறன்னமான எ தி இ க்கிைரயா? 
 
    ச- . எ தியி க்கிேறன் சாமி. 
 
    மா. எ தியி க்கரான்!-அெத ம் ப க்கச் ெசால் ங்க. 
 
    சி. அெத ப யப்ேபன். 
 
    ச- . (ஏ  பக்கங்கைளத்தள்ளி) பிறகு – ெசங்கல்பட்ைடக் கடந்  ேபாகும்ேபா  
            பாலா  பிாிட்ஜ் (bridge) வ ம்ேபா  அதன் ேபாில் கட கட கட கட கட 
           கட கட ெவன் ம், பட பட பட பட பட பட பட பட ெவன் ம், 
           கட கட பட பட, பட பட கட கட, கட கட பட பட, பட பட கட கட, 
           கட கட பட பட பட பட கட கட- 
 
    சி. உம் - இந்த கட கட, பட பட எவ்வள ? 
 
    ச. . பிாிட்ஜ் தாண்டர வைரக்கும். 
 
    சி. இல்ெல எத்தினி பக்கம் எ தி யி க்கெர இண்  ேகட்ேடன்- 
 
    மா. (சபாபதி ைகயி ந்  வியாசத்ைதப் பி ங்கிக் ெகாண் ) கட கட பட பட 
           அஞ்சி பக்கம், குப் குப் ஏ  பக்க்கம் வியாசம் தீர்ந்  ேபாச்சி! 
            (அைதக் கிழித் த் தமிழ் வாத்தியார் தைலமீ  ேபா கிறார்) 
            இ க்கு பாிட்ெச ஒண் ! தமிழ் வாத்தியார் ஒண் . 
 
    திாி ரம்மாள் விைரந்  வ கிறார்கள். 
 
    தி. அெதன்னா ேபாங்க? இப்ப ேபாயி நாயினாேமெல ேகாவிச்சிகைரங்கேள! 
            அேதா ேகாளப்பஞ் ேசாியம்மா வந்தி க்கிராங்க ள்ைளெய பாக்க! 
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    ச. . உம்! உம்! (அ கிறான்) 
 
    மா. ஆமாம், கண்ணாலம் ஒண் தான் ெகாைறச்சல் பிள்ைளயாண்டா க்கு ! – 
            கண்ணாலத்ைத ம் பண்ணி , அப் றம் அவன் ப ச்சாப்ேபாெலத்தான்! 
 
    தி. ஆமாம்! நீங்க ப ச்சி பாஸ் பண்ணி ட்ைடங்கேள- ெகடக்கட் ம், நீங்க 
            கிளப் க்கு (club) ேபாங்க! 
 
    மா. சாி, உம்பா -இப்ப த்தான் அவென ெசல்லங் ெகா த்  ெக க்கெர! – 
            நான் வர்ேரன். (ேபாகிறார்) 
 
    தி. ஐயா, வாத்தியாெர, இண்ணிக்கு பாடம் ெசால் க் கு த்த  ேபா ங்க – 
            நாைளக்கி வந் ங்க சீக்கிரம். 
 
    சி. அப்ப ெய அம்மா. 
 
    (ேபாகும் ெபா  சீட் க்கட்ைட எ க்கிறார்) 
 
    ச. ஏ! அெதன்னா  வாத்தியாேர, இத்ெத க்கிகி  ேபாைரங்கேள? 
 
    சி. இ வா? - ஒ! ஸ்தகம் இண்  பாத்ேதன். 
 
    ச. பாப்ைபங்க பாப்ைபங்க! -ைவச்சுட் ப் ேபாங்க இத்ெத. 
 
    (வாங்கிக் ெகாள் கிறான்; சின்னசாமி த யார் ேபாகிறார்) 
 
    தி. நாயினா, கண்ெண ெதாடச்சிக்ேகா நாயினா!-ேகாளப் பஞ்ேசாி யம்மா 
            உன்ென பாக்க வந்தி க்கராங்க - இந்தா தலெய வாிெகா - அேட சபாபதி, 
            தம்பிக்கு சாிெக அங்கவஸ்திரம் ெகாண்டாந்  கு . 
            (சபாபதி அப்ப ேய ெசய்கிறான்) 
            இப்ப  உட்காந் கி  என்னமானா ப ச்சிகி  இ  - அவங்கெள 
           இட் க்கி  வர்ேரன். (ேபாகிறார்) 
 
    ச. . அேட சபாபதி - அவங்க வந்த பிற்பா  நா  என்னமானா ஸ்தகம் 
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            ேபர் ெசால்ேறன் - நீ ேபாயி, ெமத்த ேமேல நாயினா ைலப்ெபராி (library) யிேல 
            யி க்கிர ஸ்தகங்கள்ெள, ெபாிய ஸ்தகமா ெரண்   ெகாண்டா. 
 
    ச. அப்ப ேய ெசய்யேரம்பா - நீ பயப்படாேத! 
 
    திாி ரம்மாள் ெதய்வயாைன அம்மாைள அைழத் க்ெகாண்  வ கிறார்கள், 
    பின்னால் கி ஷ்ணசாமி ெமல்ல வ கிறான். 
 
    தி. இப்ப  வாங்க மச்சி! - நம்ப ெகாழந்ெதயாச்சி - நிங்க 
    பாக்கரத் க்ெகன்னா? 
 
    ெத. ப ச்சிக்கி  இ க்கராப் ேபாெல இ க்கு ? 
 
    தி. அெதேயன் ெசால்ைரங்க மச்சி-என் ேநர ம் ஸ்தக ம் ைக ம்தான் - 
            சும்மா ப ச்சி ப ச்சி.... 
 
    ச. ைளெயல்லாம் கைரஞ்சி தம்மா- அ க்குத்தான் நான் ப க்கிரதில்ெல. 
 
    ச. . அேட சபாபதி, நீ ெமத்ேதேமேல ேபாயி என் ைசக்ேளா பீ யா பிாிட்டானிக்கா 
            இண் கா (Encyclopaedia Britanica Indica) எ த் வா. 
 
    ச. இேதா அப்பா. (விைரந்  ேபாகிறான்) 
 
    ெத. தம்பிக்கு என்ன வயசா ங்க? 
 
    தி. இப்பதாம் பதனா  வயசா ங்க. 
 
    ெத. ேபான வர்ஷம் ேகட்டேபா  பதேன  இண்ைணங்கேள? 
 
    தி. ஆமாம் மச்சி, அ  வாஸ்தவம்தான்; அப் றம் ேஜாஸ்யேர ேகட்ேடாம். 
            அவ  ேஜாஸ்யம் பார்த் , இப்ப பதனா  வயசுதாம் ஆ  இண்ணா . 
 
    சபாபதி ன்  ெபாிய ஸ்தகங்கைள க்கமாட்டாத ேபால் 
    க்கிக் ெகாண்  வ கிறான். 
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    ச. இந்தாப்பா! 
 
    ச. . ெமாள்ளமா ைவடா க ேத! 
 
    ச. க ைதயா? என்னாப்பா இ ! ெராம்ப ப வா இ க்கர ஸ்தகமா 
            க்கிவரச் ெசால் ட் , இப்ப திட்டைரேய. 
 
    ச. . சாிதான் வாெய ! ப க்கும்ேபா  ஸ்டர்ப் (disturb) பண்ணாேத. 
            [ப ப்ப  ேபால் பாசாங்கு ெசய்கிறான்] 
 
    ெத. தம்பி, ஸ்ேபப்பர் (news paper) ப க்கு ங்களா? 
 
    ச. . சபாபதி, ெமத்தேமெல ேபாயி, 'ஹிண்  ஆப் திைடம்ஸ் (Hindu of the times) 
           ெகாண் வா. 
 
    ச. இேதா அப்பா [ேபாகிறான்] 
 
    தி. இந்தப் பாழாப்ேபான ஸ் ேபப்பர் வந்தா ம் வந்த  ராத்திாி ெயல்லாம் 
            ஸ் ேபப்பர்தான். 
 
            சபாபதி ெமயில் (Mail) ேபப்ப டன் வ கிறான். 
 
    ச. . எத்தினி நாழிடா ெகாண் வர? 
 
    ச. என்னாப்பா அ , நா  எவ்வள  ேவகமா ஓ  வந்ேதன், வ ம்ேபா  கூட 
            ஒ  க்ளாஸ் டம்ளெர (glass tumbler) ஒ ச்சுட்ேடன் வர்ர ேவகத் ெல! 
 
    ச. . ேபானாப்ேபா , ெகா , இப்ப . 
 
            [வாங்கிப்ப ப்ப ேபால் பாசாங்கு ெசய்கிறான்.] 
 
    ெத. இங்கிலீஷ்கூடப் ப க்கு ங்களா தம்பி? 
 
    தி. அெட சபாபதி - நாயினாேவ ஒரக்க ப க்கச் ெசால் . 
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    ச. என்னாப்பா, நீ மாத்திரம் ப ச்சிகினா எனக்கு ெதாியத் ேதவைலயா? 
            ஒரக்கப் ப ப்பா. 
 
    ச. . இப்  ைரயாங்கில்ஸ் ேஹவ்  ைசட்ஸ் ஆப் தி ஒன் ஈக்வல்   ைசட்ஸ் 
            ஆப் தி அதர், அண்ட் தி ஆங்கில் கன்ெடயின்ட் ைப தி  ைசட்ஸ் ஆப் தி ஒன், 
            ஈக்வல்  தி ஆங்கில் கன்ெடயின்ட் ைப தி  ைசட்ஸ் ஆப் தி அதர், ெதன் ேதர் 
            ேபசஸ் ஆர் தர்ட் ைசட்ஸ் ேஷல் பி ஈக்வல், தி  ைரயாங்கில்ஸ் ெஷல் பி 
            ஈக்வல், அண்ட் ேதர் அதர் ஆங்கில்ஸ் ெஷல் பி ஈக்வல் ேநம்  ேதாஸ்  விச் தி 
            ஈக்வல் ைசட்ஸ் ஆர் ஆெபாசிட். 
    (If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, and 
           the abngle contained by the two sides of the one, equla the angle contained 
           by the two sides of the other, then their bases or third sides shall be equal, the 
           two triangles shall be equal, and their other angles shall be equal, namely 
            these to which the equal sides are opposite.) 
 
    ச. இ  இ  அப்பா. சும்மா நீேய ப ச்சிகி  ேபானா, எனக்ெகன்னாப்பா 
            ெதாி ம் ! - அத்ேத த ழ்ேல ெசால்லப்பா. 
 
    ச. . ஓ எஸ். ஒனக்கு இங்கிலீஷ் ெதாியாதல்லா? ெசால்ேரன் ேக  - இப்ப ம் 
            ெசன்னப்பட்டணத்திெல வர்த்தக ங்கல்லாம், ேபாட்  ேபாட் கி  லாபம் 
            சம்பாதிக்கரத் க்காக, ெகர்சின் ஆயில் (kerosine oil) எண்ெணயின் ெவெலெய 
            ெராம்ப ஒஸ்தி விட்டதாக ம், அதனாேல ெஜனங்க க்ெகல்லாம் ெராம்ப 
            கஷ்டமா யி க்கிறதாக ம்,கவர்ன்ெமண்டார் அவர்க க்குத் 
            ெதாிவிச்சிகினாங்களாம். 
 
    ச. உம் - அ க்கு இந்த க ெமண்டா  என்ன பதில் ெசான்னாங்களாம்? 
 
    ச. . பட் இப் தி ைசட் ஏபி, இஸ் ஈக்வல்  தி ைசட் இ, அண்ட் தி ைசட் ஏசி 
            இஸ் ஈக்வல்  தி ைசட் எப், அண்ட் ெத ஆங்கில் பிஏசி, இஸ் ஈக்வல் 
             தி ஆங்கில் இ எப் - (but if the side AB is equal to the side DE, and the 
            side AC is equal to the side DF and the angle BAC is equal to the angle EDF) 
 
            ஆனால் கவர்ன்ெமன்டார் அ க்கு பதில் என்னா ெசான்னாங்க இண்ணா, 
            ெகர்சினாயில் எண்ெண ெவெல அதிகமா ேபானா, எல்ேலா ம் ட்ெல 
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            எெலக்ட்ாிக் ைலட் (electric light) ேபாட் க்ெகாள்ள ேவண் ய  இண்  
            பதில் ெசால்  விட்டார்களாம் - அம்மா, நம்ப ட்ெலகூட அண்ணாகிட்ட 
            ெசால்  எெலக்ட்ாிக் ைலட் ேபாட் டச் ெசால் ங்கம்மா. 
 
    ச. இதி க்கட் ம்பா-மகாராஜ ங்கதான் எ கட்  ைலட்  ேபாட் க்கராங்க- 
            ஏைழங்க என்னப்பா ெசய்யர ? அ  என்னமானா ேபாட்  இ க்கு   
           பாரப்பா. 
 
    ச. . எ தியி க்கிற , ேக -அண்ட் ேதர்ேபார் தி  ைர ஆங்கல்ஸ் ஆர் 
            ஈக்வல்  ஒன் அெநதர் - and therefore the two triangles are equal to one 
            another). ஏைழங்களா இ க்கரவங்க எெலக்ட்ாிக் ைலட் ேபாட  
            யாப்ேபானா, ெமா க்கு வத்தி உபேயாகிச்சிக் ெகாள்ளேவண் ய   
           ஊட் ங்கள்ேள, இண்  ெதாிவிக்கிராங்களாம். 
 
    ச. அடெட! இந்த ேயாசைன எனக்கு ேதாணாதேபாச்ேச இ வைரக்கும்!- 
            இந்த ெவள்ளக்காரன் க்திேய க்தியப்பா!- அெதல்லாம் இ க்கட் ம்பா, 
            எங்க ஊர்ெல மெழ ேபஞ்சிதா பாரப்பா. 
 
    ச. . எந்த ஊ , உங்க ஊ ? 
 
    ச. ஆத் ரப்பா-ெசங்கல்பட்  கிட்ட. 
 
    ச. . இேதா பாத்  ெசால்ேரன் - ஓ! ஹியர் இட் இஸ் (Oh! here it is) "இந்தி 
            ஸ் ாிக்ட் ஆப் ெசங்கல்பட் ஆல்ைரட் ஆங்கல்ஸ் ஆர் ஈக்வல்  ஒன் 
            அெநதர் (In the District of Chigleput, all right angles are equal to one another) 
            ெசங்கல்பட்  ஜில்லா ைம ம் ெகாஞ்சம்கூட மெழ ேபயேவ யில்ைலயாம். 
 
    ச. அடடா! அப் றம்? 
 
    ச. . அண்ட் ேதர் ேபார் - (and therefore) ஆகேவ தானியங்க ெவெல ெயல்லாம் 
            அதிகமாயி, ஜனங்கெளல்லாம் ெராம்ப கஷ்டப்படராங்களாம், சில ஜனங்கள் 
            காஞ்சி ரத் ெல கலகம் பண்ணி ெகாள்ைள ய ச்சாங்களாம். 
 
    ச. என்னாப்பா அ , இங்கில்சுேல இவ்வள ண்  ெசான்ேன, த ழ்ேல 
            அ க்கு இவ்வள  ெப சா அர்த்தம் ெசால்ைரேய? 
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    ச. . இங்கிலீஷ் இண்ணா அப்ப த்தான். 
 
    தி. ேபா ம் நாயினா ப ச்ச  - அப் றம் ஒடம்  ெகட் ப் ேபாவப்ேபா . 
 
    ெத. ஆமாம் அண்ணி - நி த்தச்ெசால் ங்க, ெராம்ப ப ச்சா ஒடம் க்கு சூ  
           இண்ராங்கெள. 
 
    ச. ஆமாம்மா. ப ச்சி ப ச்சு அப்பா க்கு ெராம்ப சூடா ேபா தம்மா - நீங்க 
            இன்ெனா தரம் வர்ரப்ெபா ெகாஞ்சம் பா மல்வா ெகாண்டாங்க. 
 
    ச. . அேட சபாபதி! 
 
    ச. இல்ெலப்பா, நீதாேன ெசான்ேனப்பா, பா மல்வா இஷ்டமிண் . 
 
    ச. . சாிதான். வாெய . 
 
    ெத. தம்பி - பாஸ் பண்ணி யி க்கு ங்களா? 
 
    தி. பாசுக்ெகன்னா மச்சி - பத்  பா பாிட்ைசக்கு ேபாயி இ க்கு  - இந்த வர்ஷம் 
            பத் பா கட் யி க்குேத, பாீட்ெச பண்ரவங்க க்கு - பாசு ெகா க்கா 
            தி ப்பாங்களா? 
 
    ெத. சாிதான் மச்சி - அப்ேபா - நாழியா  - நா  வரட் மா?- 
 
    தி. இன்னம் ெகாஞ்ச்சம் இ ந்  ேபாங்கேளன்? இ க்குள்ள என்னா அவசரம்? 
 
    ெத. இல்ேல நாழியாச்சி - அேட கி ஷ்ணசாமி – ேபாய் ெசால் விட்  வாடா! – 
            உம் - ெவக்கெமன்னா?- உங்க அத்தானா ஆவப்ேபாரா , அவேராேட 
            ேபசரத் க்கு ெவக்கெமன்னா உனக்கு? 
 
    கி. [சபாபதி த யார் அ கில் ேபாய்] நான் ேபாயி வர்ேரன். 
 
    ச. . அல்ேலா (hallo) வா தம்பி - உன்ென பார்க்கேவயில்ைல இ வைரக்கும் - வா 
            உட்கார் - என்னா சமாசாரம்?- நண்ணா ப க்கைரயா? எந்த கிளாஸ்ேல (class) 
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            ப க்கெர? 
 
    கி. ஐ ஹாவ் அப்பியர்ட் பார் தி ெமட்ாிகுேலஷன் எக்சாமிேனஷன் (I have appeared 
            for the matriculation examination.) 
 
    ச. ஓ! - ஐ சீ! (Oh! I see) ெமத்த கிளாட் (glad) ெராம்ப சந்ேதாஷம். ேஹாப் வில் பாஸ் 
            (hope will pass), எஸ்ேஸ (essay) எத்தைன ேபஜ் (page)எ தென தம்பி? 
 
    கி. அஞ்சி பக்கம் எ தேனன். 
 
    ச. . ஓ! ஸ்ெலஸ்! (oh! useless) பிரேயாஜனமில்ேல! ஒ  பத்  பக்கமாவ  
            எ த ம். நீ ெபயில் (fail) ஆயி ேவ இண்  ெநைனக்கேரன்! டஸ் நாட் 
            மாட்டர், (does not matter) இந்த நாட் ப் றத்  பள்ளிக்கூடங்கள்ெள  
           ெயல்லாம் ப க்கிர  இ தான் தப் . - நீ ெசன்னப்பட்டணம் வந் டப்ேபன்.- 
           அ  தான் நல்ல . 
 
    ெத. அவங்க அக்கா க்கு கல்யாணமானா, அவ ம் இங்ேக வந் டமாட்டானா 
            ப க்க. 
 
    ச. . ெமத்த கிளாட் (glad), நீ ேபாய்வா தம்பி. 
 
    கி. நான் வர்ேரன். 
            [திாி ரம்மாள் ெதய்வயாைனயம்மாள், கி ஷ்ணசாமி ேபாகிறார்கள்] 
 
    ச. அப்பா, உனக்கு கண்ணாலமாகரப்ெபா, எனக்கு ஒ  சாிெக தெல குட்ேட 
            வாங்கி ெகா க்க ம்பா, இப்பேவ ெசால் ட்ேடன். 
 
    ச. . அேட, எல்லாம் ஆகட் ம் - அப் றம் பாத் கலாம். 
 
    காட்சி கிற  
---------------------   
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தல் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி 
 
    இடம் - அேதயிடம் 
 
    சபாபதி த யார் நாற்கா யின்மீ  உட்கார்ந்  ஓர் க தம் எ திக் 
ெகாண் க்கிறார். சபாபதி எதிாில் நிற்கிறான். 
 
    ச. . எல்லாம் பாக் (pack)பண்ணியாச்சா? 
 
    ச. இப்பதான் அல்லாம் ைவச்சிகி  இ க்கேரம்பா. 
            இ க்குள்ெள நீ கூப்ைடெய இண்  வந்ேதன். 
 
    ச. . எத்தைன நாழிடா பாக் பண்ண? சீக்கிரம் ஆகட் ம், மாமா அ ங்கள்ளாம் 
            வர்ர ேவெள ஆச்சி, வந்த டேன சாயங்காலம் ெபாறப்பட் ப் ேபாவ ம் 
            அ ங்க ட் க்கு. 
 
    ச. என்னாப்பா விேசஷம்? 
 
    ச. . ெபாங்கல் வி ந் க்குக் கூப்பிட வர்ராங்க. 
 
    ச. ஓ! அப்ேபா சீக்கிரம் பாக் பண்ணிடமாட்ேட. 
 
    ச. . இந்தா, எல்லாம் பாக் பண்ணியானப் றம் இந்த காயிதத்ேத, பக்கத்  ெத  
            ேகசம் கிட்ட ெகாண் ேபாயி ெகா த் ட்  வா. 
 
    ச. என்ன காயிதம்பா இ ? 
 
    ச. . அேட அதனப்பிரசங்கி! அெதல்லாம் ஒண் ம் ேகக்கக் கூடா  இண்  
            ெசால்லெல நா ? 
 
    ச. இல்ெலப்பா, எனக்ெகா  தெல குட்ெட வாங்கி கு க்கேரண்ைணேய, அத்ெத 
            பத்தி எ தைனேயா ஒ ேவெள,இண்  ேகட்ேடன். 
 
    ச. . தெல குட்ெட ெயல்லாம் அப் றம் தான், இப்ெபா இல்ெல, ேபா - அேதா மாமா 
            வர்ராப்ேபாெல இ க்கு  சீக்கிரம் ேபாய் பாக் பண்ணிைவ. 
           [சபாபதி ேபாகிறான்] 
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    குப் சாமி த யா ம் கி ஷ்ணசாமி ம் வ கிறார்கள்> 
 
    ச. . அல்ேலா (hallo) ெநவர் எக்ஸ்ெபக்டட்! (never expected) வாங்க மாமா, வாங்க, 
            வா தம்பி, நீங்க வர்ர  எனக்கு ெதாியேவ ெதாியாேத! வர்ரதாக ஒ  கார்   
            (card) ேபாடக்கூடா ? - உக்கா ங்க, உக்கா ங்க. 
 
    கு. உங்க நாயினா க்கு ஒ  காயிதம் எ தேனேன. 
 
    ச. . அவ க்கு எ தி பிரேயாஜனமில்ெல - இப்ெபா அ ங்க இந்த னிசிபல் 
            எெலக் ஷன் (Municipal Election) விஷயமா ெராம்ப பிசி (busy)யாயி க்கராங்க. 
            நீங்க எனக்கு ேநரா யி தியி க்க ம்- டஸ் நாட் மாடர் (does not matter) 
            பரவா யில்ெல-என்னா தம்பி, என்னா விேசஷம்? ஏ  இப்ப  வந்த ? 
 
    கி. இண்ைணக்கி ெசெனட் அ ஸ்ேல (Senate House) ாிசல்ட்ஸ் (results) ஒட்ராங்க 
            இண்  ெசான்னாங்க, அத்ெத பாத் ட்  ேபாகலாமிண்  வந்ேதன். 
 
    ச. . ஓ! ஐ சீ! (oh! I see) அ க்கா வந்ெத? - அப்ெபா, ேபாயி சீக்கிரம் பாத் ட்  
            வா அப்ேபன். 
 
    கி. நீங்க ம் வாங்கேளன்? உங்க ாிசல்ட் (result) பார்க்க ேவணாமா? 
 
    ச. . என் ாிசல்ட் (result) பத்தி சந்ேதகமில்ெல.. அ ெல என்னா ராங்க் (rank) 
            ேபாட் க்குமா என்னா? சும்மா பஸ்  காளாஸ் (firts class) இண்  
            ேபாட் க்கும், அவ்வள தான் - இல்லாப்ேபானா ெபயில் (fail) இண்  
            ேபாட் க்கும் அவ்வள தான். 
 
    கு. அ  ஏன் அப்ப ? 
 
    ச. . ேவெறாண்  மில்ெல ... இங்கிலீஷ் ேபபர்ெல (paper) ெகாஞ்சம் சந்ேதகமா 
            யி க்கு - கிளியர் (clear) பண்ணி யி க்கெரன்! நாயமா ெவாி நியர் மாக்சிமம் 
            (very near maximum) வர ம், ஆனா ம், இந்த வர்ஷம் ேர எக்சாமினர் (Rae, 
            examiner) இண்  ெசால்ராங்க. ஒ  தரம் ஒ  மி ங்ெல, (meeting) அவென 
           எதிர்த்  ேபசேனன், அப்ெபா, ஆல் ைரட் ஐ வில் சி (all right, I will see)  
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          இண்  ெசான்னா, அ  ெமாதல் எம்ேபர்ெல ெகாஞ்சம் காரமாயி க்கரா. 
 
    கு. என்னமா இ க்கரா? 
 
    ச. . காரமா - அதாவ  ேகாவமா யி க்கரா, அத்ெதாட்  எம் ேபபர் இண்  
            ெதாிஞ்சுேதா, சுழிச்சு வான், அதாம் ஒ  பயம். அத்ெத கவனிக்கா  
           ேபானான்ணா பஸ்ட் கிளாஸ் பஸ்ட் பாய் (first class first boy);              
           கவனிச்சாண்ணா, ெபயில் (fail); அத்ெதாட்  என் ாிசல்ெட பத்தி நீங்க பார்க்கத்  
           ேதவெல - தம்பி ாிசல்  (result)  மாத்திரம் பாத் கி  வரட் ம் - அதி க்கட் ம்  
          ேவெறன்னாப்ேபன் சமாசாரம்? 
 
    கி. ேவெறாண்  மில்ெல. 
 
    கு. என்னடா கி ஷ்ணசாமி. வந்த ேவெலெய மறந்  டெர! உங்க அத்தாேன, 
            ெபாங்கல் வி ந் க்கு வரச் ெசால்  கூப்பிடரா. 
 
    கி. ஆமாமாம், மறந் ட்ேடன் - அத்தான். ெபாங்கல் வி ந் க்கு, நீங்க ம், 
            அல்லா ம், ஊ க்கு வர ம். 
 
    ச.  ஓ! ஐ சீ! (Oh! I see) இ க்குள்ேள ெபாங்கல் வந் ட் தாப்ேபன்? இப்ெபாதாம் 
            ேபானாேபாெல இ க்கு  - எப்ேபா, ெபாறப்படர  அப்ேபன்? 
 
    கி. இண்ணிக்கி சாயங்காலெம றப்படலாம். 
 
    ச. . ஐ ேடான்ட் திங்க் இட் பாசிபில் (I don't think it possible) இண்ணிக்கி யா  
            ேபாெல இ க்குெத ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் காட்  அட்ெரஸ் எ மி ங் (I think I have 
            got to address a meeting) எ க்கும் பார்க்கேரன் - அேட சபாபதி - சபாபதி! 
 
    ச. [உள்ளி ந் ] இேதா வர்ேரம்பா. 
 
    ச. . வா சீக்கிரம். 
 
    சபாபதி வ கிறான். 
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    எத்தினி நாழிடா வர்ர க்கு? 
 
    ச. எல்லாம் கட்  ைவக்கரத் க்கு நாழியாச்சப்பா. 
 
    ச. . என்னாத்ெத கட்  ைவக்கிரத் க்கு? 
 
    ச. மாமா வந்  ெபாங்கல் வி ந் க்கு கூப் வாங்க. சாயங்காலம் ேபாவ ம், 
            ட்ைட ெயல்லாம் கட் ைவ யிண்ைணேயப்பா. 
 
    ச. . அதனப் பிரசங்கி! அத்ெத ெயல்லாம் யார்டா ேகட்ட உன்ென? நீ ேபாயி 
            ெமத்தேமேல என் என்ேகஜ்ெமன்ட் ஸ்ட் (engagement list) ேமெஜ ேமெல 
            ைவச்சி க்கிேரன். ெகாண்டா இப்ப  - ஓ! வாணாண்டா. இேதா இ க்கு  - 
            [ஒ  காகிதத்ைத எ த் ப் பார்த் ] 
            ஓ! ஐ சீ! (Oh I see)அந்த மீ ங் ேநத்ேத ஆயி ட் . இண்ணிக்கி  
            சாயங்காலெம ெபாறப்படலாம்ேபன். 
 
    கி. அ க்குள்ள நான் ேபாயி ாிசல்ட்ஸ் பாத் ட்  வர்ேரன். 
 
    ச. . இ க்குள்ள என்னாப்ேபன் அவசரம்? அெதல்லாம் நா  மணிக்கு மின்ென 
            ஒட்டமாட்டாங்க.- எல்லாம் ெகாஞ்சம் ெபா த்  ேபாகலாம்-ெகாஞ்சம்  
            தாகத் க்கு சாப்பிட் ட்  ேபாங்க - உனக்ெகன்னா ேவ ம் அப்ேபன்? –  
           ேசாடா (soda) சாப்பிடைரயா, ெலமேனட் (lomonade) சாப்பிடைரயா? 
 
    கி. ேசாடா சாப்பிடேரன். 
 
    ச. . அேட சபாபதி, சீக்கிரம் ஒ  ேசாடா ட் ெய ஒடச்சி ெகாண்டா. 
 
    ச. ஏ!-அ  ெகட்  ம்பா அப் றம் 
 
    ச. . அதனப்பிரசங்கிக் க ெத! ெசான்னப  ெசய் ன்ென! கு க்ேக கு க்ேக 
            ேபசிகி ! 
 
    ச. இப்பேவ ெசான்ேனம்பா! அப் றம் எம்ேமேல ேகாவிச்சிகினா பா ! [ேபாகிறான்] 
 
    ச. . நீங்க மாமா? 
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    கு. எனக்கு ஒண் ம் ேவணாம்ேபன். 
 
    ச. . இல்ெல, ஏதாவ  ெகாஞ்சம் சாப்பி ங்க. 
 
    கு. ஆனா-இந்த ேசாதா ேவணாம்-ெகாஞ்சம் காப்பி சாப்பிடேரன். 
 
    ச. . ஹாட் காபி (hot coffee) சாப்பிடைரங்களா? ஐஸ்ட் (iced) காபி 
            சாப்பிட ைரங்களா? 
 
    கு. அப்ப ண்ணா? 
 
    ச. . ஓ! உங்க க்கு அந்த பரன்ஸ் (difference) ெதாியாேதா? உனக்கு 
            ெதாி மாப்ேபன் ஐஸ்  காபி எப்ப  ப்ாிேபர் (prepare) பண்ர  இண் ? 
 
    கி. ெதாியா . 
 
    ச. . ஐஸ்  காபி இண்ணா. சாதாரணமா நாட் ப் றத்தார் காபியிேல ஐஸ் (ice) 
            ேபாடர  இண்  ெநெனச்சிகி வாங்க - அ  ெராம்ப தப் . ஐஸ்  காபி 
            இண்ணா, காபி ெபா  பண் ம்ேபாேத, ஐஸ்ேல ேபாட்  ெபா  பண்ண ம். 
            நான் யான்ஜி ஸ்ேல (D'angelis) விசாாிச்சி ெதாிஞ்சி வந்தி க்கிேறன், அ  
            ெராம்ப பிகல்  (difficult) ப்ாிேபர் (prepare) பண்ண. 
 
    கு. அப்ேபன், எனக்கு ஐஸ் வாணாம், சுடசுடேவ யி க்கட் ம். 
 
            சபாபதி ஒ  தட் ல் ஒ  ேசாடா ட் ையத் ண்  ண்டாக 
           உைடத்  ைவத் க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. பாத்ைதயா அப்பா! அப்பேவ ெசான்ேனென ட் ெய ஒெடச்சா ெகட் ம் 
            இண் ! ஒெடச்ச உடேன தண்ணிெயல்லாம் ஸ் இண்  ட் தப்பா! 
 
    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ்! (what nonsense!) உன்ைன யார் ட் ெய ஒெடக்கச் 
            ெசான்ன ? 
 
    ச. நீ தாேன அப்பா ெசான்ேன? அப்பேவ நா  ேவணாம் இண்ணேன! 
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    ச. . ெதறந்  ெகாண் வாடா இண்ணா! 
 
    ச. ெதறக்கரதா? எப்ப யப்பா? நீ சாவி ெகா த்ெதயா? 
 
    ச. . டாம் இ யட்! (Damn idiot) நீ ஒண் க்கும் ஒதவ மாட்ெட ேபா! 
 
    ச. ேபாேரம்பா. 
 
    ச. . இங்ேக வா இப்ப ! உள்ேள ேபாய் காபி (coffee) யாவ  சுடசுட ெகாண் வா! 
            அத்ெத ெதாடத்ெதவேல! அத்ெத ம் ெக த்  ைவக்கப்ேபாேர! ெதாி மா? 
 
    ச. ெதாி ம்பா. 
 
    ச- . ேபானா ேபா  தம்பி. வில்  ஹாவ் சம் டீ (Will you have some tea)? 
 
    கி. எஸ் (yes) 
 
    ச- . சபாபதி! 
 
    ச. [உள்ளி ந் ] ஏன்? 
 
    ச- . அப்ப ேய ஒ  டம்ளர் டீ (tea) ம் ெகாண் வா சுடச்  சுட! 
 
    சபாபதி ஒ  தட் ல் ஒ  டம்ளர் காபி ம் ஒ  டம்ளர் 
    ேதத்தண்ணீ ம் எ த் க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச- . அவங்க ந விேல ைவ அைத 
    [அப்ப ேய ைவக்கிறான்; குப் சாமி த யா ம் கி ஷ்ணசாமி ம் அைதத்  
       ெதாட்  அப்பப்பா! என்கிறார்கள்.] 
           ஏண்டா! சபாபதி! இவ்வள  ெகாதிக்க ெகாதிக்க ெகாண்டாரச் ெசான்ேனன்? 
 
    ச. எனக்ெகன்னமாப்பா ெதாியர ? ெதாடத்ேதவெலஇண்ைணேய என்ென? 
 
    ச- . ஆல் ைரட்! (all right) உனக்கு சாியான பனிஷ்ெமண்ட் (punishment) 
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           ெகா க்க ம்; இத்ெத ெரண்ைட ம் ஆத்திக் ெகாண்  வா சீக்கிரம்; ைக  
           சுடட் ம் உனக்கு! [சபாபதி ேபாகிறான்] 
           நீங்க என் நி  ேபாடகிராப் (new photograph) ேகட்டதில்ைலங்கேள? 
 
    கு. என்னா அ ? 
 
    ச- . நி  ேபாடகிறாப் (new photograph), அ  என்னம்மாபா  திண்ைரங்க; ெவாி 
           குட் மி ஜிக் (very good music) தாகத் க்கு சாப்பிட்ட டேன அத்ெத ெகாஞ்ச 
           வாசிக்கேரன். அத்ெத வாசிக்க கத் கிரத் க்கு  வர்ஷம் ச்சு . ஒ   
           மி ஜிக் மாஸ்டர்(music master) ைவச்சி, அவ க்கு மன்தி  ெசவன் பீஸ்  
           (monthly seven Rupees) ெகா த்  வந்ேதன். இப்ேபா நண்ணா வாசிக்கேரன். 
 
    [சபாபதி ம ப ம் இரண்  டம்ளர்கைளக் ெகாண் வந்  குப் சாமி  
      த யாாிடம் ஒன்ைற ம் கி ஷ்ணசாமியிடம் ஒன்ைற ம் ெகா க்கிறான்.] 
 
    இ வ ம் [கு த் ப் பார்த் ]  ! 
 
    கு. என்ன அப்ேபன் இ ? காப்பி ஆட்டம் இல்ைலேய! 
 
    கி. இ ம் டீ (Tea) ஆட்டம் இல்ெல! 
 
    ச. . வாட் ஈஸ் தி ேமட்டர்? (what is the matter?) ெலட் மி சி (let me see) 
           [ கர்ந்  பார்த் ] 
            சபாபதி என்னடா ெசய்ேத? 
 
    ச. ஆத்திக் ெகாண்டாரச் ெசான்ைனேய அப்பா! ெரண்ைட ம் ஊத்தி ஆத்தி 
            ெகாண்டாந்ேதன். 
 
    ச. . டாம் தி ஆஸ்! (damn the ass) ஒண்ணாவா ஊத்தச் ெசான்ேனன்? இப்ெபா 
           என்னா ெசய்ர  அத்ேத? 
 
    ச. அ க்ெகன்னாப்பா, வ  கட்டனா சாியா ேபா . 
 
    ச. . டாமிட் (damn it) என் ன்ேன நிக்காேத! எனக்கு ேகாபம் வ ம்! ேபா 
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            ெவளிேய! பிக் ல் (big fool) 
            [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
 
            ெநவர்ைமன்ட் (never mind) அவ்ைவயார் ெசான்ன ப  வயிற் க்குச் ேசா  
            இல்லாதெபா  கா க்குக் ெகாஞ்சம் ெகா க்கப்ப ம், என்றப  ெகாஞ்சம் 
            ம் ஜிக் (music) ேகட்ேபாம். 
 
            [கிராமேபானில் ஒ  பிேளட் (plate) ேபா கிறான்.] 
 
            இ  நான் பா ன ஸ்ெபஷல் சாங் (special song) ெராம்ப ஸ்பிெலன் ட்  
            (splendid) ஆயி க்கும் ஹியர் பிளீஸ் (hear please) 
           [அதற்கு சாவி ெகா க்கிறான்] 
            வாட்டீஸ் திஸ் (what is this?)சம்திங் ராங் (something wrong) அந்த டாம் ல் 
            (damn fool) என்னேமாெக த் ைவச்சி க்கிறான்! சபாபதி - 
 
            சபாபதி வ கிறான் 
 
    ச. ஏம்பா! 
 
    ச. . இத்ெத ெயன்னமானா ெதாட்ைடயா நீ? 
 
    ச. நா  ஒண் ம் ெசய்யெல அப்பா! அல்லாம் ெதாடச்சி ைவக்கச் ெசான்ைனேய 
            இண் , அந்த ேதாசக்கல்  மாதிாி யி க்குேத, அ  ெராம்ப அ க்கா  
           யி க்கு  இண் , நண்ணா ெசங்கல் ேபாட்  பளபள இண்  ேதச்சி  
           ைவச்ேசன். 
 
    ச- . பாத்ைதங்களா! ெநைனச்ேசன் நா ! இந்த இ யட்ெட (idiot) கட் க்ெகாண்  
            அழேவண் யதாயி க்கு ! இன்னவ  பிேளட் (plate) ேபாட்  பார்க்கிேறன். 
           (ெகாஞ்ச ேநரம் பா ன பிறகு கமப, கமப, கமப என்  பா க்  
           ெகாண் க்கிற .) 
            வாட் நான்ெசன்ஸ் இஸ் திஸ் அேகய்ன்! (what nonsnese is this again) இங்ேக 
            வாடா இப்ப  சபாபதி, நிஜத்ைதச் ெசால் , இத்ெத என்னா ெசய்ேத? 
 
    ச. நான் ஒண் ம் ெசய்யெல அப்பா! நா  ெதாைடக்கேவ யில்ெல அப்பா இெத! 
            இ  ெபாய் ேபசுதப்பா! 
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    ச- . நான்ெசன்ஸ் (nonsense) நிஜத்ைதச் ெசால்! இல்லாப்ேபானா உடேன 
            ஸ்மிஸ் (dismiss) பண்ணி வி ேவன். 
 
    ச. இல்ெல அப்பா! ெநஜத்ேத ெசால் டேரன், ேநத்  நீ ெசான்ைனயா 
             ஊசியினாெல ேகா பண்ணி யி க்கிரத் ெதாட் தான் பா  இண் ,  
            அத்ெத பாக்க ம் இண் , ஒ  குண் சி எ த்  ேகா  கிழிச்சிகிென வந்ெத!  
            ஓரண்ெட ெபாத்தலா ேபாச்சிப்பா ெகாஞ்சம், அ வளதாம்பா. 
 
    ச- . ெபாத்தலா பண்ணி ட்ெட! 
 
    ச. இல்ெல அப்பா! அத்ெத ஒடேன ெகாஞ்சம், சாதம் ேபாட்  ஒட் விடெரம்பா, 
            நீ ேகாவிச்சுக்காேதப்பா! 
 
    ச- . டாம் டர்ட்  ல் (damn dirty fool) உன்ென ஸ் மிஸ் (dismiss) 
            பண்ணிவிட்ேடன்! ேபா ெவளிேய. 
            (சபாபதி ேபாகிறான்) 
            இல்ைலங்ேகா! இெதல்லாம் ெராம்ப காஸ்ட்  ஸ்ைலட்சு (costly slides)ங்ெகா, 
            ஒவ்ெவாண் , ஆப் பாஸ்  திாீ ேகார்டர் பாஸ்ட் ைபவ் பிஸ் (half past  
            three, quarter past five rupees) ஆகு ங்க! 
              [ஒ  க தத் டன் சபாபதி ம ப ம் வ கிறன்.] 
            உன்ென யார் ம ப ம் வரச்ெசான்ன ? 
 
    ச.    இல்ெல அப்பா, பக்கத்ெத  ேகசம் ஊட் ேலயி ந்  அவசரமான 
            காகிதம் இண்  ெகா க்கச் ெசான்னாங்க இந்த காயிதத்ெத! 
 
    ச. . அல்ேலா! (hullo) ைமத்த கிலாட் (glad), ாிசல்ட்ஸ் (result) எல்லாம் ெசெனட் 
            அ ஸ் (senate house) ெல ஒட் விட்டாங்களாம் அப்ேபன், உன் ாிசல்ட்  
            (result) ேபாய் பார்த் கி  வரக்கூடா ? 
 
    கி. உங்க ாிசல்ட்  (result) என்னா? 
 
    ச. . அத்ெத எ தெல என் பிரன்ட்(friend). அத்ெத பத்தி ஏதாவ  சந்ேதகம் 
            இ ந்தாதாேன? 
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    கி. எ க்கும் நீங்க ம் வாங்கேளன் கூட, ேபாய் பார்க்கலாம். 
 
    ச. . ஓ! ேவஸ்ட் ஆப் ைடம் (waste of time) அங்ெக என்னா சும்மா பஸ்ட் (first 
           class) கிளாஸ் இண்  ேபாட் க்குேம தவிர, ராங்க் (rank) ேபாட் க்கா . 
 
    கி. அப்பா, உடேன றப்பட்  ேபாய் பாத்  வ ேவாம் வாங்க. 
 
    கு. ஆஹா றப்ப ேவாம். 
 
    ச. . தம்பி, எண்ைணக்கு ெபாங்கல் இண்  ெசான்ேன? 
 
    கு. ஆ! மறந் ட்ேடன்! வர்ரப்ேபா இந்த பக்கம் வந்  இட் ம் ேபாெரம்ேபன். 
 
    ச. . ஓ! அ க்ெகன்னா?-சீக்கிரம் தம்பி ாிசல்ட்ஸ் (result) பாத் கி  வாங்கள்; 
            ஒப் வில் பி குட் நி ஸ் (hope will be the good news). 
            (குப் சாமி த யா ம், கி ஷ்ணசாமி ம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    ச. ஏம்பா, பாிட்ெச ஆச்சாப்பா உனக்கு? 
 
    ச. . பாிட்ெச ெயல்லாம் - பணால் ஆச்சு? 
 
    ச. அப்பா! சந்ேதாஷமாச்சப்பா! நா  இப்பெவெசால் ட்ேடன். இந்த மாசம் 
           ெமாத  எனக்கு ஒ  பா சம்பளம் ஒஸ்த ம். 
 
    ச. . பாிட்ெச பணாலா ேபாச்சி இண்ணா! என்னா டாம் ல் (damn fool) 
            ஆயி க்கேர. 
 
    ச. பாசு பண்ணெல? ஆச்சு இண்ைணேய அப்பா! ெபயிலா ேபாச்சு? 
 
    ச. . ஸ்! ஆல் ேபட் (all fate). அ  ேபானாேபா , சபாபதி நான் ஒண்  
            ெசால்லப்ெபாேரன் இப்ெபா, அ ம்ப  ெசய்ைதயா, உனக்கு சம்பளம்  
           ஒஸ்தேரன். 
 
    ச. ெசால்லப்பா. 
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    ச. . நான் ெசால்ரவைரக்கும் ெபயிலா (fail) ேபான சமாசாரம் ஒ த்த க்கும் 
            ெசால்லாேத! 
 
    ச. இல்லேவ யில்ேலப்பா. 
 
    ச. . ன்ென ேபாயி பத் பலம், பா மல்வா ம், பத்  பலம் பேகாடா ம், 
           வாங்கி  வா, சீக்கிரம் - இந்தாஅெர பா. 
 
    ச. என்னாத் க்கப்பா இப்ெபா? 
 
    ச. . அெதல்லாம் ேகக்காேத, ேபா ன்ேன. 
 
    ச. இல்ெல, நம்ப ட்ேலேய பலகாரம் பண்ணி யி க்கிறாங்கெள, அத்ெத 
            சாப்பிடக்கூடாதா இண்  ேகட்ேடன். 
 
    ச. . அெதல்லாம் ஒதவா ; சீக்கிரம் வாங்கிகி , ஒ த்த க்கும் ெதாியாெம 
            மைறச்சிெகாண்டா இங்ேக. 
 
    ச. ஒ  ேவெள ெதாிஞ்சிேபானா? 
 
    ச. . உன்ென ஸ்மிஸ் (dismiss) பண்ணி வி ேவன்!- ேபா சீக்கிரம். 
 
    ச. உம்-எந்த கைடயிேல வாங்கி வர்ர ? 
 
    ச. . எந்த கைடயாவ  கிட்ட இ க்கர கைடயிேல-ேபா சீக்கிரம். 
 
    ச. எ  மின்ென வாங்கர ? 
 
    ச. . ெரண்ைட ம் ஒண்ணா வாங்கிகி  வா - ேபா! 
 
    ச. என்னாப்பா அவசரப்படேர! அங்ேக ேபானப் றம் மறந் ட்டா என்னா 
           ெசய்ர ? அ க்குதான் இப்பேவ எல்லாம் ேகட் கி  ேபாேரன். உம்... 
           என்ெனன்ன வாங்கிவரச் ெசான்ேன? 
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    ச. . டாம் ல் (damn fool!) இத்தினி நாழி ெசான்னெதன்னா? கால் பாய்க்கு 
            பேகாடா ம் கால் பாய்க்கு பா மல்வா ம்; அைர ெநா யிேல ஓ யார ம்! 
 
    ச. இேதா வந் ட்ேடன். [ேவகமாகப் ேபாகிறான்.] 
 
    ச. . எப்ப ம் ெபயில் (fail) ஆயிப்ேபான சமாசாரம் ெதாிஞ்சி ம்; இ தான் 
            சாியான க்தி! இல்லாப் ேபானா இன்ெனா  வர்ஷம் ப டா இண் வாங்க. 
 
            சபாபதி ம ப ம் வ கிறான் 
 
    ச. . எங்ேக மிட்டாயி? 
 
    ச. இரப்பா ெகாஞ்சம்!- ச்சு வாங்கு ! ஓ  வந்ேதன்.- 
 
    ச. . மிட்டாய் எங்ேகடா? 
 
    ச. அங்ேக ேபாயி ெநனச்சிகிேனன்!- ஒண்  ெசால்ல மறந்  ட்ைடேய, எந்த 
            கால் பாய்க்கி பா மல்வா? 
            எந்தக் கால் பாய்க்கி பேகாடா! 
 
    ச. . வாட் இ யட்! (what idiot) எ க்கானா என்னா? நான் அவசரம் 
            இண் ெசான்னா, ெகாஞ்சமாவ  ெதாியெல! எ க்காவ  வாங்கிவா ேபா. 
            [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
            நல்ல கயறா பாக்க ம் - இங்ேக மாட் கி  ெதாங்கனாதான்,  
           ெவளியிேலயி ந்  பாத்தாநண்ணா ெதாி ம்-, இந்த நாக்கா  ெயல்லாம்  
           எ த் ட ம். 
            [அப்ப ேய ெசய்கிறார்.] 
         சபாபதி இரண்  ெபாட்டலங்கைள எ த் க்ெகாண்  ம ப  வ கிறான். 
 
    ச. இந்தா அப்பா! 
 
    ச. . ஆல் ைரட் (all right), ெகா  இப்ப . சபாபதி, இந்த கயத்ெத நண்ணா கட்  
           சீக்கிரம் அந்த திராவியிேல, க்விக் (quick). [உள்ேள ேபாகிறார்.] 
 
    ச. [கயிற்ைறக் கட் க்ெகாண்ேட] நா  அவ்வள  ேவகமா ஓ ப்ேபாயி ட்டாயி 
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            வாங்கியாந்ேதன், எனக்கு ெகாஞ்சம் கூட ெகா க்கைதயா திண் டெர. 
            ஆவட் ம்! ஆவட் ம்! 
 
    திாி ரம்மாள் வ கிறாள். 
 
    தி. சபாபதி, ெகாழ்ந்ெத எங்ேகடா? 
 
    ச. இங்ெக இல்ெல அம்மா! அந்த அைறயிெல இ க்கறாேரா என்னேமா 
            ெதாியாதம்மா எனக்கு! 
 
    தி. ெகாழந்ெத பாிட்ேச பாசு ெகா த் தா ெதாி மா உனக்கு? 
 
    ச. பாசு ெகா த்த  எனக்கு ெதாியாதம்மா! [ஒ  றமாக] பாசும் ெகா க்கெல 
            பேகாடா ம் ெகா க்கெல! 
 
    தி. என்னாடா, சபாபதி, உங் கிட்ட ஒண் ம் ெசால்லெலயா? 
 
    ச. நான் ெபயிலா ேபாேனன் இண்ணா யார்கிட்ட ம் ெசால்லாேத இண்ணா ! 
            அத்ெதாட்  நா  ெசால்ல மாட்ேடன், அ  நீங்களா ேவ மிண்ணா 
            ேகட்  குங்ேகா! 
 
    தி. ஐஐேயா! அெவன் பாசு பண்ணாேபானா நா  ெபாழச்சி க்க 
            மாட்ேடனிண்ணாேன! 
    [ஒ றமாய்ப் ேபாகிறாள்.] 
    சபாபதி த யார் மிட்டாய் ெபாட்டலங்கைள எ த் க்ெகாண்  வ கிறார். 
 
    ச. . ட்டாங்களா அம்மா?- அந்த க த்ெத ெகா  இப்ப -சபாபதி, உனக்கு 
            சம்பளம் ெரண்  பாய் ஒஸ்தேரன், இப்ப மாத்திரம் நான் ெசான்னப  
            ெசய்ய ம் ெதாி மா? 
 
    ச. ஆவட் ம்பா. 
 
    ச. . கதவண்ெட பாத் கிேன இ . மாமா வண்  தி ம்பி வந்த டென, எனக்கு 
            ைசெக காட் . நா  க்கு ேபாட் கிறமாதிாி இ க்கேரன்; நீ ஓ ப்ேபாயி 
            அ ங்ககிட்ட, சின்ன ஐயா க்கு ேபாட் கு  ஓ  வாங்க! ஓ வாங்க! 
           இண்  ெசால் , ெதாி மா? அப் றம் நா  பாத் கிேறன் ஆக ேவண் யேத. 
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    ச. உம் உம்! 
 
    ச. . என்னமானா தப்  பண்ணப்ேபாேர பத்தரம்! என்னாண்  ெசால்ேர, 
            ெசால்  பாக்கலாம். 
 
    ச. ஐயா! ஐயா! நம்ப சின்ன ஐயா க்கு ேபாட் க்கப் ேபாறாராம்! ேவ க்ெக பாக்க 
            ஓ வாங்க! இண்  ெசால்ேரன். 
 
    ச. . சத்! ல் (fool) அப்ப யா ெசால்லச் ெசான்ேனன்? க்கு ேபாட் கி  ெசத்  
            டரா ! ஓ  வந்  த ங்க! இண்  ெசால் . ேபாயி  ெவளிேய, சீக்கிரம் 
            வ வாங்க. 
            [சபாபதி ேபாகிறான்.] 
            வரேவண் ய ைடம் (time) ஆச்சி. நம்ெபா தயாராயி க்க ம். 
            [ சபாபதி ம ப  வ கிறான்.] 
            வந் ட்டாங்களா? 
 
    ச. இன் ம் வல்ெல அப்பா. 
 
    ச. . வல்ைலயா? - பின்ென நீ ேயன் வந்ேத? 
 
    ச. அத்ெத ெசால் ட்  ேபாலாம் இண்  வந்ேதன். 
 
    ச. . மைடயா!-ேபா ெவளிேய!-ேபாயி  சீக்கிரம்! 
 
    ச. இல்ெல அப்பா, ெதாள ெதாளாட் க்கித்தாேன க்கு ேபாட் க்கப்ேபாெர நீ? 
 
    ச. . அ  ஏன் உனக்கு? 
 
    ச. இல்ேல அப்பா, நீ ெநஜம்மா க்கு ேபாட் கினா, கனிஷ்டப ங்க வந்  என்ென 
            ச்சிம் ேபாமாட்டாங்களா? 
 
    ச. . அெதல்லாம் ஒண் ம் ெசய்யமாட்டாங்க, ேபா! 
            (சபாபதி ேபாகிறான்.) 
            அேதா வண்  வர்ராப்ேபாெல இ க்கு ! 
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            [சபாபதி ம ப  வ கிறான்.] 
 
    ச. அேதா வ தப்பா வண் ! வண் ! 
 
    (சபாபதி த யார் க த்தில் கயிற்ைற மாட் க்ெகாண்  க்குப் ேபாட் க் 
    ெகாள்வ ேபால் பாசாங்கு ெசய்கிறார்; 
    சபாபதி, "அப்பா க்குேபாட் கு ! ஓ வாங்க ஓ ங்க!" என்  
    கூவிக்ெகாண்ேட ெவளியில் ேபாகிறான்.) 
 
    [திாி ரம்மாள் ஓ  வ கிறாள்.] 
 
    தி. மகேன! மகேன! ேவண்டாண்டா ேவண்டாண்டா! 
 
    (ைகையப் பி த் த் த க்கிறாள்.) 
 
    ச. . (திமிறிக் ெகாள்வ  ேபால் பாசாங்கு ெசய் ) அெதல்லாம் யா ! 
            அெதல்லாம் யா ! பாீட்ெச ெபயில் (fail) ஆன பிற்பா  நா   
            ெபாழச்சி க்க மாட்ேட ெபாழச்சி க்கமாட்ேட; நான் ெசத்  டேரன்!  
            ெசத்  டேரன்! 
 
    ச. அப்பப்பா! அந்த பா மல்வா எங்ேக ைவச்சி க்ெக அத்ெத ெசால் ட்  
            ெசத் டப்பா? அத்ெத ன்ென ெசால் டப்பா! 
 
    ச. . அெதல்லாம் யா ! நான் உயிேரா  இ க்க மாட்ேடன் –  
              இ க்கமாட்ேடன்! 
 
    தி. ேவணாண்டா கண் ! ேவணாண்டா கண் !- 
    [கயிற்ைறப் பி ங்கி எறிந் விட் ] 
            இந்தப் பாழாப்ேபான பாிட்ெச எக்ேகடாவ  ெகடட் ம்!- நீ ெபாைழச்சி  
           யி ந்தா ேபா ம்! 
 
    ச. . அம்மா, நீங்க ஏம்மா என்ென தண்டத் க்கு த க்கைரங்க? - இந்த வர்ஷம் 
           இல்லாப்ேபானா வர்ர வர்ஷம் ெசத் டப்ேபாேரன்.- 
 
    தி. அ  ஏன் அப்ப ? 
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    ச. . வர்ர வர்ஷம் ம ப ம் நாயினா என்ென பாிட்ைசக்கு ேபாகச் ெசால்ல 
            மாட்டாங்களா? 
 
    தி. ேவண்டேவ ேவண்டாம்! நான் உங்க நயினாகிட்ட ெசால் , இனிேமேல இந்த 
            எழெவ த்த பாீட்ைசக்ேக அ ப்பத்ேதவெல, இண்  ெசால்ேரன், 
           பயப் படாேத! 
 
    ச. . அந்த மாதிாி ைக ேபாட்  ெகா ங்க. 
 
    தி. [அவன் ைகைய அ த் ] அப்ப ேய ஆவட் ம். நீ ஒண் ம் பயப்படாேத! நீ 
            சாப்பிடவா பலஹாரம் - இந்த ஞ்ெச ைவச்சிகினா, மாமியார் ஊட் க்கு 
            ேபாவாங்க ெபாங்கல் வி ந் க்கு. 
 
    ச. . இல்ெல அம்மா, எனக்கு பசிக்கெல இப்ேபா. 
 
    தி. அப்ெபா, ஞ்ெசல்லாம் க விகி , தைல வாாிேகா; அெட சபாபதி, அப்பா 
            கூடேவ இ .-நீதான் உத்தர வாதம். கயி  கியி  ெதாட் தா பா ! 
 
    ச. இனிேமேல ெதாடாதம்மா, நான் பாத் கேரன். 
 
            [திாி ரம்மாள் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    ச. . கதெவ சாத் டா, உள்ேள தாப்பாள் ேபா . 
 
            [சபாபதி அப்ப ேய ெசய்கிறான்.] 
 
    ச. [ெமல்ல] எங்ேகப்பா, அல்வா ம் பேகாடா ம்? 
 
    ச. . [அைறயி ந்  அைவகைள எ த் ] இேதா! 
            [இ வ மாக விைரவாகப் சிக்கிறார்கள்.] 
 
            காட்சி வைடகிற . 
--------------------------      
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தல் அங்கம் - ன்றாங் காட்சி 
 
    இடம் - மாணிக்க த யார் ட் ன் ெமத்ைத சபாபதி த யார் 
உட்கார்ந்தி க்கிறார். 
    ேகச ம் குமரகு ம் வ கிறார்கள். 
 
    -கு. ெலட் மி கன்கிராட் ேலட் ! ெலட் ெம கன்கிராட்  ேலட் ! 
            (let me congratulate you) 
 
    ச. . ஓ எஸ்! ஓ எஸ்! (Oh yes!) ஆனா ம் இ ேல ெகாஞ்சம் வ த்தம் இ க்கு  
            பிரதர்ஸ் (brothers); நான் பஸ்  கிளாஸ்ெல (first class)பஸ்  பாய் இன் தி 
           பிரசிெடன்சி (first boy in the presidency) ஆக பாஸ் (pass) பண் ேவன் 
           இண்  நிைனச்ேசன், ெகாஞ்சம் தப்பிப் ட் . அந்த (Ray) இங்கிலீஷ் 
           ேபப்பர்ெல (English paper)  மார்க்ஸ் (two marks) குைறச்சிப் ேபாட்டான் 
           இண்  ெநைனக்கிேறன். 
 
    . பஸ்  கிளாஸ்ெல (first class) பாஸ் (pass) பண்ைணேயா இல்ைலேயா? 
 
    ச. . இல்ெல, ெசகிண்ட் கிளாஸ்ெல (second class) தான் ேபாட்டான். பாஸ் 
            (pass) பண்ணா, பஸ்  கிளாஸ்ெல (first class) பஸ்  பாய் இன் தி  
            பிரசிெடன்சி (first boy in the presidency) ஆக பாஸ் (pass) பண்ண ம்,  
            இல்லாப்ேபானா எந்த கிளாஸ்ெல (class) பாஸ் பண்ணா என்னா? 
 
    கு. பாதர் இன் லா க்கு (Father-in-law)ெட கிறாம் (telegram) 
            அ ப்பிச்சுட்ைடங்களா? 
 
    ச. . ைப ேஜாவ்! (by jove)அெத மறந்ேதன் - சபாபதி சபாபதி!- 
            
            சபாபதி ெமல்ல வ கிறான் 
 
    ச. . என்னா நான் கூப்பிட்ட க்கு ஏன் இண்  ெசால்லாேத வர்ெர? 
 
    ச. என்னப்பா! பாஸ்கூட கு த் ட்ெட, இப்ப கூட சபாபதி இண்  
            கூப்பிடைரேய என்ென? 
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    ச. . பின்ென என்னாண்  கூப்பிட? 
 
    ச. சபாபதி த  இண்  கூப்பிடக்கூடாதா? 
 
    ச. . சத்! நான்ெசன்ஸ்! (nonsense) அெதல்லாம் உதவா  – இந்தா இேதா 
            ெட கிறாம் (telegram) எ தி தர்ேரன், அத்ெத ேநரா தபால் ஆபீஸ்ெல  
            ெகாண்  ேபாய் ேபாட ம் ெதாி மா? 
 
    ச. அப்ப ேய ஆவட் மப்பா. 
 
    ச. . (எ திக்ெகாண்ேட) கன்கிறாட் ேலட், பாஸ், பஸ்ட் ெசன்ட், ைவப், 
            பாசி வ்  (congratulate, pass, first, send, wife, possitively) இன் ம் 
             ெவார்ட்ஸ் (two words) இ க்கு . 
 
    . பஸ்ட் (first) இண்  ஏன் எ தேன? ெசெகண்ட் கிளாஸ்ெல (second class) 
            பாஸ் (pass) பண்ணதாக ெசான்ைனேய? 
 
    ச. . இ ேல, பஸ்ட் (first) இண்ணா பஸ்  கிளாஸ் (first class) இண்  
            அர்த்தம் அல்லா, பஸ்ட் ேடட்ெல (first date) ாிசல்ட்ஸ் (results) வந்   
            இண்  அர்த்தம் - இன்னம்  ெவார்ட்ஸ் (two words) இ க்கு   
            ெட கிறாம்ெல (telegram) பாக்கி. - ஆ! தட் இஸ் ைரட், எக்ஜாமினர்ஸ் குட்!  
           (ah that is right, examiners good!)சாியா ேபாச்சி!-எ த் ப் ேபாடா சீக்கிரம். 
            [சபாபதி ேபாகிறான்] 
 
    கு. எந்த காேலஜிக்குப் ேபாப்ேபாெர அப்ேபன்? 
 
    ச. . அதாம் ெபாிய கஷ்டமாயி க்கு ! டாக்டர் மில்லர் (Dr. Miller) என் காேலஜ் 
            வந்  ேசர ம் இண்  அர்ெஜண்ட் ெட க்றாம் ெகாைடகனால்ெல (urgent 
            telegram Kodaikanal) யி ந்  அ ப்பி யி க்கிறான்; டாக்டர் ேபார்ன் (Dr. 
            Bourne) பிரசிெடன்சி காேலஜ் ஒன்  குட் காேலஜ், கம் ஜாயின் (Presidency 
            College only good college, come join) இண்  எ தியி க்கிறான். 
            பச்ைசயப்பாஸ் காேலஜ்ேல (Pachayappah's College) எங்க பாதர் ரஸ்ட்  
            (father trustee)ஆக இ ந்தாேர இண்  ேயாசிக்க ேவண் யதாயி க்கு . 
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            அ  மில்லாெத யா ம் கிளவர் பிாி யண்ட் பாய்ஸ் (clever brilliant boys) 
            இல்ெல இண்  பிாின்சிபால் கம்ெளயின் (Principal complain) பண்ணிகி  
            இ ந்தா -இ ேல ெபாியசங்கடமா யி க்கு ! 
 
    . என்னா சப்ெஜக்ட் (subject) எ த் க்கப்ேபாெர? 
 
    ச. . எ த் க்கனா, ெகமிஸ்  (chemist) ஆவ  பிசிக் (physic) ஆவ தான் 
            எ த் க்க ம்; நீ என்னா அட்ைவஸ் (advise) பண்ணேர? 
 
    கு. நீ பிசிக் (physic) எ த் க்கனாதான் ஈசி (easy) 
 
    . ஐ அட்ைவஸ் ெகமிஸ்ட் (I advise, Chemist). ெகமிஸ்ட் எ த் க்கப்ேபன் 
            சுலபம். 
 
    ச. . நான், எங்க மதர் (mother) ஏ கன்சல்ட் (consult) பண்ணிப்பார்த்ேதன். 
            அ ங்க, ப ச்ச  ேபா ம். தம்பி அதிகமா ப ச்சா ஒடம்  ெகட் ப் ேபா  
            இண்  ெசால்ராங்க. அத்ெதாட்  ஸ்ட  ஸ்டாப் (study stop) பண்ணிவிடலா 
            மிண்  பாக்கேரன். நீங்க என்னா ெசால்ைரங்க பிரதர்ஸ்? (brothers) 
 
    கு. அப்ப ேய ெசய்யலாம் அப்ேபன். 
 
    . அப்ேபா சும்மாவா இ ப்ப ட்ேல? 
 
    ச. . ஓ ேநா (Oh no!) அ  ெசய்ய மாட்ேடன். எ க்ேகஷன் (Education) ஓட 
            எப்ப ம் டச்ேல (touch) இ க்க ம். பச்ைசயப்பாஸ் காேலஜ் ரஸ்  
            (Pachayappah's College trustee)ஆவ , இல்லாப்ேபானா னிவர்சி  
            ெபல்ேலா (University fellow) ஆவ  ஆவ ைர (try) பண்ணலாமிண்  
            இ க்கேரன். 
 
    . பச்ைசயப்பாஸ் ரஸ் க்குத்(Pachayappah's trustee) தான் ைர (try) 
            பண்  அப்ேபன், கஷ்டமில்ெல, அ ெல ேபச ேவண் யதில்ேல, மீட் ங் 
            (meeting) கூடம் அட்ெடன்ட் (attend) பண்ணேவண் யதில்ெல. 
 
            சின்னசாமி த யார் வ கிறார். 
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    சி. அப்ேபன், சபாபதி, பாீட்ெச பாஸ் (pass) ஆச்சாேம! ெராம்ப சந்ேதாஷம். 
 
    ச. . வாங்க! வாங்க! வாத்தியார்! வாட் நி ஸ் (what news?) என்ன சமாசாரம்? 
 
    சி. ஒன் மில்ேல ேமல் பாிட்ைசக்கு தமிழ் பாடம் ப க்க ேவ ேம இண் .- 
 
    ச. . ஓ! அெதல்லாம் கிைடயாேத! சமாசாரம் ெதாியாேதா? இப்ேபா 
            னிவர்சி யிேல ைபபில்ேகஷன் இன்ட்ெராட் ஸ் (University biblecation 
            introduce) பண்ணிவிட்டாங்கேள? பி.ஏ. (B.A) கிளாஸ்ெல (class) ேபான ம் 
            தமிேழ ேபசக்கூடா ; ெமட்ாிகுேலஷன் பாஸ் (matriculation pass)பண்ண ம், 
            அல்லாம் இங்லீேஷ (english) ேபச ம்; தமிெழல்லாம் மறந்  ட ம். 
 
    சி. சாிதான் அப்ேபன் - ஆனா ம் நீ பாஸ் பண்ணத் க்காக ஒ  சாத் க்கவி 
            பண்ேணன், அெத ப க்கேரன் ேகக்கைரயா? 
 
    ச. . ஓ! சாத் க்கவியா? ெராம்ப சந்ேதாஷம் - ஆனா அெத, ெகாஞ்சம் ெபா த் , 
            என் சிேநகித ங்கல்லாம் வ வாங்க, ஒ  ஈவினிங் பார்ட்  ைவச்சி க்கேரன். 
            அப்ெபா அ ங்க எதி க்க ப ங்க-ைவச்சூட் ப் ேபாங்க இப்ப . 
 
            [அவர் ஒ  காகிதத் ண்ைட ேமைஜமீ  ைவக்கிறார்.] 
 
            ெகாஞ்சம் ேநரத் க்ெகல்லாம் வாங்க. 
 
    சி. அப்ப ேய தம்பி. [ேபாகிறார்.] 
 
            சபாபதி வா ய கத் டன் வ கிறான் 
 
    ச. என்னாப்பா அ ! சும்மா பாஸ் (pass) பண் ட்ேடன் பாஸ் (pass) 
            பண் ட்ேடன் இண்  மாத்ரம் ெசால்ேர! உனக்கு இன் ம் 
            ெகாஞ்சமாவ  த்தியில்ெல அப்பா. 
 
    ச. . என்னடா அ ! டாம் ட்! (damn brute!). 
 
    ச. இங்ேக எல்லாம் ேபாடாேத, தபால் ஆபிசுெல ேபா  இண்  ெசான்ைனயா.- 
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            நா  அப்பேவ ெநைனச்ேசன் தப்  இண் . ஆனா ம் நீ ெசால்ரத் க்கு 
            எதிர்த் ப் ேபசக்கூடா  இண்  ேபசாேத ேபானனா - ேபான க்கு நல்ல 
            ெதாடப்பக்கட்ெட அ  ஆப் ! 
 
    ச. . ஏன்? 
 
    ச. ஏனா? தபாலாபீசிெல, எல்லா ம் உக்காந் கி  இ க்கர எடத் ெல 
            ந ப் ர ேபாட்ேடன்; ேபாட் ட்  இத்ெத யாரானா எ த் கி  ேபாராங்களா 
            இண்  ெமாள்ளமா ஒளிஞ்சிகி  பாத் கி  இ ந்ேதன். ெகாஞ்சம்  
            ெபா த்  அங்ேக ெப க்கரவ வந் , அத்ெத ெப க்கிம்ேபாயி குப்ைபயிேல  
            ெகாட்ட ேபானா!- உடேன எனக்கு ேகாபம் வந் , அவகிட்ட ேபாயி,  
            அப்ப ேய ச்சிகிேனன்! அப் றம் ெரண்  ேப ம் சண்ெட ேபாட்ேடாம். 
 
    ச. . அப் றம்? 
 
    ச. அப்பறம் - எனக்கு ெதாடப்பக்கட்ெட அ தான்! 
 
    ச. . அந்தக் காகிதம் என்னமாச்சு? 
 
    ச. ஆ! அத்ெத மாத்திரம் உடேல அப்பா! அந்த குப்ெப ெதாட் யிேல ேத  
            பார்த்ேதன். என் கண் க்கு ஆப்பிடெல, சாிதான் இ க்கட் ம் இண் , 
            அங்ேகயி ந்த குப்ைப ெயல்லாம் ஒண் கூடம் உடாெத, தபால் 
            ெபட் யிேல வாாி ேபாட் ட்  வந் ட்ேடன்! 
 
    ச. . ெட கிறாெம (Telegram) தபால் ெபட் யிெல ஏண்டா ேபாட்ேட? 
            அ க்கு பா வாங்கிகி  ேபாகெல அம்மா கிட்ட? 
 
    ச. உம்! ெசான்ைனயா அப்பா அ  எனக்கு? என்னா ட்டாளாயி க்கெர அப்பா? 
            என்னப்பா , இ தானா நீ பாஸ் (pass) பண்ண ? எனக்ெகன்னேமா 
            சந்ேதகமா இ க்கு ப்பா! 
 
    ச. . ேபா அதனப்பிரசங்கி! ெரகுலர் இ யட்! (regular idiot)வாய் மாத்திரம் 
            இ க்கு ! 
            
    [சபாபதி கீேழ இறங்கிப் ேபாகும்ெபா  வழியில் 
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           சுந்தர ர்த்திப் பிள்ைளையச் சந்திக்கிறான்.] 
 
    சு. யாரப்பா அ ! இ  சபாபதி த யார் தானா? 
 
    ச. ஆமாம். 
 
    சு. அவர் தாேன சபாபதி த யார்? 
 
    ச. ஆமாம். 
 
    சு. பி.ஏ. (B.A) பாஸ் (pass) பண்ணி இ க்கிறாரல்லா இவ ? 
 
    ச. அ  மாத்திரமா? அல்லாபாசும் பண்ணி இ க்கிறா . 
 
    ச.  வாங்க! வாங்க! சார் (sir) 
 
    சு. ஓ  (you) வா! ஹுேவா (who) வாட் ஓ! (what) ஐ தாட்  (I thought) ,(you) வா!  
           [உட்கார்ந் ]  நான் ஸ்ெட (list) பார்த்ெத அப்ேபன். அதிெல சபாபதி  
           த யார், பி.ஏ. (Sabapathy Mudaliar, B.A.) இண்  ேபாட் ந் தா.  
            யாேரா இண்  பாத்ேதன்!  நீ தாேன? ெராம்ப சந்ேதாஷம் உன் ேவாட் (vote)  
           நான் ஆஸ்க் (ask) பண்ணேவ ேவண் யதில்ைலேய- 
 
    ச. . என்னா ஓட் ? 
 
    சு. இந்த னிசிபல் பா ேல (Municipality) நா ம் ஒ  கமிஷன் (commission) 
            ஆகலாமிண்  ைர (try) பண்ேரன். 
 
    ச. . இப்ெபா னிசிபா  (Municipality) எல்லாம் ேபர் மாத்திட்டாங்கேள 
            ெதாி மா? 
 
    சு. ஆமாமாம், இப்ெபா னிசிபல் ேகா-ஆபேரஷன் (Municipal Co-operation) 
            இண்  ேபர் மாத்திட்டாங்க ெதாி ம். அப்ேபன். உன் ஓட்ெட எனக்குக் 
            ெகா க்க ம்; அதாம் ேகக்க வந்ேதன். 
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    ச. . எத்தனி ஓ  இ க்கு  எனக்கு? 
 
    சு. ஒண் தாம்ேபாெல இ க்கு . 
 
    ச. . நான் ஒண்  ேயாசன பண்ேர ங்க. இப்ெபா நான் பாஸ் (pass) பண்ணப் 
            பிறகு ெரஸ்பான்சிபல் (responsible) அதிகமா ேபாச்சுங்க! ப ச்சவங்க க்குத்  
           தான் நான் ஓட் பண்லாமிண்  இ க்கிேறன். நீங்க அவ்வளவா  
           ப க்கெலேபாெல யி க்குேத- 
 
    சு. இல்ெல அப்ேபன் தமிழ் நண்ணா ப ப்ேபன். இங்கிலீஷ் 
            ஒக்காபிலாி (English vocabulary) வைரக்கும் எல்லாம் ப ச்சி க்கிேறன். 
 
    ச. . கமிஷனர் (commissioner) ஆக ம் இண்ைரங்கேள, கமிஷன் இண்ணா 
            என்னா ெதாி மா உங்க க்கு? 
 
    சு. கமிஷன் (commission) இண்ணா தரகு இண்  ெசால்ராங்கேள, அ தாேன? 
 
    ச.ம. சாி, அந்த கமிஷன் (commission) வாங்கத் ெதாி மா உங்க க்கு? 
            அ க்ெகல்லாம் மர்ச்ெசன்ட்ஸ் (merchants) ஆயி ந்தால் சாி, லாண்ட் 
            லார்ட்(land lord), ட்  வாி வாங்கி சாப்பி கிற உங்க க்கு என்னா  
           ெதாி ம்? 
 
    சு. அெதல்லாம் கத் குேவம்ேபன். நீ மாத்திரம் உன் ேவாட் (vote)- 
 
    ச. . அெதல்லாேத, ேராட் (road) எல்லாம் கிளீன் (clean) பண்ண ம், சாக்கைட 
            ெயல்லாம் வார ம், இெதல்லாம் உங்களாேல யா ; இெதல்லாம்  
            ன்ேன கத் கி  வாங்க, அப் றம் ஐ கிவ் ஓட்,  ேமக் அட்ெடம்ட்  
            (I give vote, you make attempt). 
 
    சு. வாட் ஐ ேமக்கு (What I make) அப்ேபன்! ஆல் வர் ேமக்ேக ேமக்! 
            (all, your make) நீங்கள்ளாம் மனசு ைவச்சா தாேன!- இப்ேபா ெகாஞ்சம் 
            ேவெலயாயி க்கராப்ேபாெல இ க்கு ; நா  இன்ெனா  ேவெள வர்ேரன் 
            அப்ேபன். 
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    ச. . வாங்க. [சுந்தர ர்த்தி த யார் ேபாகிறார்.] 
 
    சபாபதி இரண்  ன்  தபால் காகிதங்கைளக் ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. தபால் வந்த  அப்பா. 
 
    ச. . [ேமல் விலாசங்கைளப் பார்த் ] நான்ெசன்ஸ்! இத்ைதெயல்லாம் யார் உன்ென 
            வாங்கச் ெசான்ன ? இந்த அட்ெரஸ் எல்லாம் தப் ! ேநத்ேத நான்  
            ெசான்ேனேன! 
            எனக்கு இனிேமல் காயிதம் வந்தா எம்.ஆர்.ஆர். ெவாய், சபாபதி த யார், 
            எஸ்ெகாயர், ட் எம்.பி. (M.R. Ry. Sabapathy Mudaliar, Esquire, root M.P.) 
            இண்  இ ந்தா தான் வாங்க ம். இல்லாப்ேபானா அட்ெரஸ் (address) 
            தப்  இண்  வாபஸ் வாங்க ம்; இனிேமல் கியாபகம் ைவச்சிக்ேகா ேபா, 
            பத்திரம். [சபாபதி ேபாகிறான்] 
 
    கு. எம்.பி. (M.P.) இண்ணா என்ன பிரதர் (brother)? 
 
    ச. . இ கூடவா ெதாியா ? அ க்குத்தான் எ க்கும் பாஸ் (pass) பண்ணி 
            யி க்க ம் இண்ர ! எம்.பி. (M.P.)இண்ணா ெமட்ாிக் பாஸ் (Matric Pass) 
            இண்  அர்த்தம். நான் அ ப்பின இன்விேடஷன் (invitation) ேல கூடம் 
            சபாபதி த யார் எஸ்ெகாயர் எம்.பி. (Sabapathy Mudaliar, Esquire, M.P.) 
            இண்  ேபாட் ந்ேதேன பாக்கேல? 
 
            ன்  பாடகர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    வ ம். நமஸ்காரம். 
 
    ச. . ஓ! ஆல் ைரட்! (Oh all right)வந்ைதங்களா! சந்ேதாஷம். நீங்க உங்க 
            வாத்யங்கெள ெயல்லாம் அப்ப  ைவச்சுட் ேழ ேபாயி ங்க, நான் 
            கூப்பிடரப்ேபா வாங்க - அப் றம் கூப்பிட்ேரன். இன்னம் ெகாஞ்சம் ேநரம் 
            பி க்கும் கச்ேசாி ஆரம்பிக்க. 
            [பாடகர்கள் வாத்தியக் க விகைள ைலயில் ைவத் விட் ப் ேபாகிறார்கள்] 
            நான் வந்  ஆன்ட் நாச் பிரதர். (ant-nautch brother) நாழியாச்சி, நாம்ேபா 
            ேபாய் ெரஸ் எக்ேசன்ஜ் (dress exchange) பண்ணிகி  வரலாமா? நீங்க ம் 
            ேபாயி சீக்கிரம் ெரஸ் எக்ேசன்ஜ் (dress exchange) பண்ணிகி  வாங்க. 
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            [குமரகு ம் ேகச ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
            சபாபதி வ கிறான் 
 
    ச. . சபாபதி! நீ இங்ேக எல்லாம் ெதாடச்சிைவ. பாய் எல்லாம் ேபாட் ைவ. 
            சாமான்கெள என்னமானா உைடக்கப் ேபாெர பத்திரம்! (ேபாகிறான்) 
            [உள்ளி ந் ] அேட சபாபதி, கெட சாமா க்கு ஷ்  (list) எ த ம் 
            ஒ  ண்  காகிதம் ெகாண்டா. 
 
    ச. ண்  காயிதமா?-இங்ேக எங்ேக இ க்கு ? [ேத ப்பார்த் ] 
            இேதா ஒண்  ெகடக்கு . 
    [சின்னசாமி த யார் ைவத் விட் ப்ேபான சாற் க்கவி காகிதத்ைத 
    எ த் க்ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் விட்  வ கிறான்.] 
            ஆ! பாத்ைதயா தி டன்! [ ைலயி க்கும் குழைல எ த் ] 
            ேநத் ம் ச்சு அம்மா காணம் இண்  ேகாவிச்சிகி  இ ந்தாங்கேள, 
            இந்த அ ப்  ஊதாங்குழாெய எவேனா தி கி  வந்  இங்ேக ஒளிச்சி 
            ைவச்சி க்கிறான்; ஆவட் ம் ஆவட் ம்! மின்ென இத்ெத அம்மாகிட்ட 
           ெகா த் டேரன். [உள்ேள ெகாண் ேபாய் ைவத் விட்  வந் ] 
            ைவச்ச தி டன் யாாிண்  பாக்க ம். 
            [சாமான்கைள ெயல்லாம் ைடத் க்ெகாண்  வ ம்ெபா  
            ஒ  நாற்கா ையக் கீேழ தள்ளி உைடத்  வி கிறான்] 
            ஐ ஐெயா! அப்பா வந்தா ேகாவிச்சிக்கும் – இ க்கு ஒ  க்தி பண்ண ம். 
            [அந்த உைடந்த நாற்கா ைய அப்ப ெய சாியாக இ ப்ப ேபால் 
            நி த்தி ைவக்கிறான்.] 
            
            சபாபதி த யார் வ கிறார். 
 
    ச. . சர். [உைடந்த நாற்கா யின் மீ  உட்கார அ  கீேழ வி கிற ] 
 
    ச. என்னாப்பா! அந்த நாற்கா ைய உைடச்சூட்ைடேய! அம்மா பாத்தா 
            ேகாவிச்சிக்கி வாங்கேள. 
 
    ச. . ெநவர்ைமன்ட்! (never mind) இத்ெத எ த்  பக்கத்  ம்ெல ேபாட்  – 
            அம்மாகிட்ட ஒண் ம் ெசால்லாேத ெதாி மா? சாி - நீ ேபாய் சீக்கிரம் அந்த 
            ஐஸ்கிாீம் (ice cream) தயார் பண் , ெதாி மா? ஜாக்கிரெத, ஐைச ம் (ice) 
            உப்ைப ம் ஒண்ணா ேபாட் , பாெல ேவேற உட ம், அப் றம் சும்மா 
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            சுத்த ம், ெதாி மா? 
 
    ச. ெதாி ம் ெதாி ம்பா. 
 
    ச. . ெதாி ம் இண்  ெசால் ட்  நீ என்னமானா ெக த்  ைவப்ேப. – 
            அந்த ைலயிேல உக்காந் கி  என் எதிர்க்கேவ பிாிேபர் (prepare) பண் . 
 
    ச. அப்ப ேய ஆவட் ம்பா. 
           [ஓர் ைலயில் உட்கார்ந் ெகாண் , உப்ைப ம், ஐைச ம் ஐஸ்கிாீம் 
           ெமஷினின் (ice cream machine) ந வி ள்ள த்தனாக டப்பாவில் ேபாட் , 
            அதற்கு ெவளியில் பாைல வார்த்  சுற் கிறான்.] 
 
    ேகசம், ரங்கநாதம், நரசிம்மாசாாி த ய சிேநகிதர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    ச. . வாங்க! வாங்க! பிரதர்ஸ்! (brothers) 
 
    [எல்ேலாைர ம் ைகலாகு ெகா த்  நல்வரேவற்கிறார்] 
 
    ந. என்னா பிரதர், (brother) எக்சாமிேனஷன் ாிசல்ட்ஸ் (examination results) 
            இன் ம் பப்ளிஷ் (publish) பண்ணைலேய, உங்க க்கு மாத்திரம் என்னமா 
            ெதாிஞ்சு ? 
 
    ச. . என் பிரதர்-இன்-லா (brother-in-law)பிைரேவட்டா (private) இன்குைவர் 
            (enquire) பண்ணி எ தனான் எனக்கு. 
            உக்கா ங்க பிரதர்ஸ். (brothers) (எல்ேலா ம் உட்கா கிறார்கள்) 
            பஸ்  ஐடம் இன் தி ேராக்ராம் (first item in the programme)  
            ாிப்ெரஷ்ெமன்ட்ஸ்! (refreshmenrts) ஐஸ் கிாீம்! (ice cream) 
 
    . ெவாி குட், பிரதர் (very good brother). 
 
    ச. . ஏண்டா சபாபதி, தயாராச்சா? 
 
    ச. இல்ேலப்பா! - பால் கட்டேவ யில்ேலப்பா, பாெலல்லாம் ெவளியிேல 
            சிந்திப்ேபா ப்பா! 
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    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ்! (what nonsense) பால் என்ன மாடா சிந்திப்ேபா ம்? 
            ஓட்ைடயா யி க்குதா என்னா? 
            (அ கில் ேபாய் பார்க்கிறார்) 
            என்னாடா அ  பாெல ெவளியிெல ஊத்தைனேய! த க்க ெத. 
            (அவைன அ த் ) பாெல ந ேல அல்லேவா ஊத்தச் ெசான்ேனன்! 
 
    ச. இல்ேலப்பா, பாெல ந ேல ஊத்தனா- 
 
    ச. . இன்ெனா  வார்த்ெத ேபசனா, ஒைதப்ேபன் க ெத! ெசான்னப  ெசய்! 
            (சிேநகிதர்களி க்குமிடம் ேபாகிறார்) 
 
    ச. உம்! உம்! 
 
    (அ ெகாண்ேட, பாைல எட்த்  உப் ம் ஐசும் ேபாட் க்கும் த்தனாக 
    டப்பாவில் வார்த்  சுற் கிறான்.) 
 
    ச. . சீக்கிரம் நண்ணா சுத் ! - பிரதர்ஸ் (brothers) நம்ேபா ெகாஞ்சம் 
            பலஹாரம் ன்ேன சாப்பிடலாம், அப்பறம் ஐஸ் கிாீம் (ice-cream)  
            சாப்பிடலாம். 
            (ெவளிேய பார்த் ) ஐயா! - அந்த நிமக்ஜான் ன்ேன ெகாண்டாங்க.- 
 
    கு. அெதன்னா பிரதர் (brother)  பலஹாரம்? 
 
    ச. . அல்லாம் பாத்  ெசால் ங்க. 
           [ஒ  பிராம்மணன் உப் மாைவ ெதான்ைனகளில் ெகாண்  
            வந்  எல்ேலா க்கும் ெகா க்கிறான்] 
 
    கு. என்னா, பிரதர் (brother) உப் மாவா யி க்குேத? 
 
    ச. . உப் மா தான், அ க்கு ேவெற ேபர் ைவச்ேசன்.- 
 
    . ஏன்? 
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    ச. . இந்த பிளான் (plan) சத்குண விலாச சைபயி ந்  கத் கிேனன் பிரதர் 
            (brother) - அங்ேக ாிப்ெரஷ்ெமன்ட் (refreshment) சாப்பிடர ெமம்பர் (member) 
            இண்  ஒர்த்தர் இ க்கரா , அவர் என்னா ெசய்யரா ண்ணா, ஒேர 
            பலகாரத் க்கு வாரத் க்ெகா தரம் ேபெர ேசன்ஞ் (change) பண்ரா ! அப்ப  
            ேபெர மாத்தனா, ேடஸ்ட் (taste) பர் (differ) ஆகுதாம் - அத்ெதாட்   
            சாதாரணமா உப் மா ண்ணா நண்ணாயில்ெல இண் , ேவெற ேபர்  
            ைவச்ேசன். 
 
    . ஆமாம் பிரதர் (brother), நீங்க ெசால்ர  சாிதான். இ ெல ேடஸ்ட் (taste) 
           பரன்டா (different) தான் இ க்கு , உப்ேப யில்ெல இ ேல. 
 
    ச. . ஏன் ஐயர்? உப் மா ைலயா உப்  ேபாட மறந்  ட்ைடங்க? தா  
            கட்டர சம்பிரமத்ேல, க யாணத்ெத மறந் ட்டானாம்!- உங்க க்கு நல்ல 
            பனிஷ்ெமன்ட் (punishment) பண்ண ம்! ெநக்ஸ்ட் ைடம் (next time) 
            நா  உப் மா  ஆர்டர் (order) பண்ணா, உப்  டபிலா (doble) ேபாட் க் 
            ெகாண்டார ம். காபகம் ைவச்சிகுங்க - அேட, சபாபதி! ஐஸ் கிாீம் (ice- 
            cream) கட் ச்சாடா? 
 
    ச. இல்ேலப்பா! இன்னம் கட்டேல! 
 
    கு. பரவாயில்ெல பிரதர், (brother) அெத அப்ப ேய க்விட் (liquid) ஆ 
            சாப்பிட்டாக்கூட நண்ணா யி க்கும் பிரதர். 
 
    ச. . ஆனா, ஐயர், அேதா அந்தப் பாெல ஆ க்கு ெகாஞ்சம் 
            ெதான்ைனயிேல வாத்  ெகா ங்ைகயா. 
    [ஐயர் அப்ப ேய ெசய்கிறார்; எல்ேலா ம் சி பார்த்  காாி உமிழ்கிறார்கள்.] 
            என்னா பிரதர் (brother) சமாசாரம்? நண்ணா யில்ைலயா என்னா? 
 
    கு. இல்ெல பிரதர் (brother) ெகாஞ்சம் உப்  அதிகமா யி க்கு . 
 
    ச. . ஐஸ் கிாீம் (ice-cream) ேல ெகாஞ்சம் உப்  அதிகமாயி க்குதா! 
            அ ேல யார் உப்ெப ேபாட்ட ?- 
            [தா ம் ெகாஞ்சம் சி பார்த் ] 
            ! !- அேட, சபாபதி இங்ேக வாடா, இ ெல யார்டா உப்ெப ேபாடச் 
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            ெசான்ன  உன்ேன?- 
 
    ச. இல்ேலப்பா, நீ ேகாவிச்சிக்காேதப்பா, நான் ெவளியிேல பாேல வாத்  சுத்தனனா, 
            அப் றம் நீ அ  தப் , ந விேல பாெல வாக்க ம் இண்  ெசான்ைனேய, 
            அப்பேவ ந ேல உப் ம் ஐசும் ேபாட் க்குேத இண்  ெசால்லலாம் 
            இண்  வாெய த்ேதன். அ க்குள்ள ேபசனா ஒைதப்ேபன் இண்  
            ெசான்ைனயா? அத்ெதாட்  ேபசாதி ந் ட்ேடம்பா – நா  என்னா 
            ெசய்யரதப்பா? 
 
    ச. . இப்ெபா என்னா ெசய்யர  பிரதர்ஸ்? (brothers)- அவன் ெசால்ர ம் ெகாஞ்சம் 
            வாஸ்தவம்தான். எம் ேபர்ேல ம் ெகாஞ்சம் மிஸ்ேடக் (mistake) இ க்கு ; 
            ேபானா ேபா , இத்ெதெயல்லாம் கீேழ ெகாண் ம்  - கீேழ ைவச்சுட் , 
            அந்த பாடக ங்க வந்தாங்கேள, அவங்கெள ெமத்தேமேல வரச்ெசால். 
 
           [சபாபதி ஐஸ்கிாீம் ெமஷினில் (ice-cream machine) இ ந்தைத ெயல்லாம் 
            கடத்தில் ெகாட் விட்  ெமஷிைனக் கீேழ ெகாண்  ேபாகிறான்.] 
 
    கு. இந்த பாடகர் யா  பிரதர்? (brother) சா இ க்கு ? 
 
    ச. . நாகசர ஐயர் இண்  தஞ்சா ர் ஜில்லாவி ந்  வந்தி க்கிறா , 
            அங்ேகெயல்லாம் ெராம்ப ெநாேடாாியஸ் (notorious) ேபர் ேபானவர். 
            இங்ேக பாடனாகா  ெத க்கு அப்பாெல ேகக்கும் - ெராம்ப கிெளவர் 
            (clever) மான் (man), ஒ  கச்ேசாிகி, கல்கண்  மாத்தரம் பத்  பலம் 
            சாப்பிடரா .- 
 
            சபாபதி பாடகர்கைள அைழத் க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    நா.ஐ. ஆரம்பிக்கலாமா? 
 
    ச. . உம் - ஆரம்பிங்க ஆரம்பிங்க. 
    [நாேகஸ்வர ஐயர் தம் றாைவ எ த் க்ெகாண்  வந்  ஸ் தி ெசய்கிறார்.] 
 
    ேகா.ரா. என் ள்ளாங்ெகாழல்-காேனாங்க! [ேத கிறான்] 
 
    ச. என்னா ஐயா ேதடைரங்க! 
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    ேகா.ரா. ள்ளாங்ெகாழல் - இங்ேக தான் ைவச்ேசன். 
 
    ச. என்னமா யி க்கும் அ ? 
 
    ேகா.ரா. ங்கில் ெகாழாயாட்டம் இ க்கும். 
 
    ச. [ஒ  றமாக சபாபதி த யாாிடம்] இந்தாப்பா - ேநத் ம் ச்சி அம்மா அ ப்  
            ஊதர ெகாழாெய நான் தான் தி கிேனன் இண்  ெசால் கி   
            இ ந்தாங்கேள! 
            அத்ெத தி டன ஆசாமிெய கண்  ச்சுட்ேடம்பா - இவர் தாம்பா, தி கி  
            ேபாயி இண்ைணக்கி ெகாண்டாந்  இங்ேக ைவச்சுட்டா . நா  எ த் கி  
            ேபாயி அம்மாகிட்ட ெகா க்க வச்சி க்ேகம்பா. 
 
    ச. . வாட் நான்ெசன்ஸ் (what nonsense) அ வா அ ப்  ஊதர ெகாழா! ெகாண்  
            வாடா ேபாயி சீக்கிரம். 
            [சபாபதி ேபாகிறான்] 
            ஐயா, ேகாபிநாத் ராவ், உங்க ெகாழல் வ  பயப்படாைதங்க, அத்ெத எங்க 
            மதர் (mother) பாக்க ம் இண்ணாங்களாம். எப்ப  வாசிக்கு  இண்  
            அ க்காக என் ேவைலக்காரன் கீேழ ெகாண் ேபாய் ெகா த்தானாம்.- 
 
    சபாபதி குழைலக் ெகாண் வந்  ெகா க்கிறான். 
 
    நா.ஐ. பிள்ெள, இப்ப  வந்  உக்கா ங்க. 
 
    ச. . என்னா அவ க்கு? 
 
    நா.ஐ. அவ க்கு கண் ெகாஞ்ச்சம் மத்திபம். 
 
    ச. . ஓ! ஐ சி! (oh I see!) அதாம் கடம் வாசிக்கிறார்! 
 
    ேகா.பி. அந்த கடத்ெத ெகாஞ்சம் ெகாண்டாரச் ெசால் ங்க. 
 
    நா.ஐ. அப்பா, அந்த கடத்ெத ெகாஞ்சம் ெகாண்டாப்பா. 
 
    ச. என்னாத்ெத? 
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    நா.ஐ. அந்த கடத்ெத 
 
    ச. கடமிண்ணா? 
 
    நா.ஐ. அந்த பாேனடப்பா. 
 
    ச. பாைனயா? அெதன்னாத் க்கு உங்க க்கு? 
 
    ச. . அேட! அதனப்பிரசங்கி! எல்லாத் க்கும் கு க்ேக ேபசிக்கி !- ெகாண்டாந்  
           கு  மின்ேன. 
 
    ச. இப்பேவ நா  ெசால் ட்ேடம்பா, அத்ெத அவ  ஒைடச்சா  இண்ணா, 
           அப் றம் ெராம்ப கஷ்டம். 
    [ெகாண் வந்  ெகா க்கிறான்.] 
 
    நா.ஐ. என்ன ராகம் பாடலாம்? 
 
    ச. . ெசால் ங்க பிரதர்ஸ் (brothers) என்னாராகம் ேவ ம்? 
 
    கு. பகம் பாடச் ெசால் ங்க. 
 
    நா.ஐ. அ  - தாளம் - ஆச்ேச? 
 
    ச. . ஓ!- அவ  நீங்க என்னா தாளம் பாடர  இண்  ேகட்ைடங்க இண்  
            ெநைனச்சப்ேபாெல இ க்கு . ஐயா, நரசிம்மாசாாி, நீங்க ெசால் ங்க என்னா 
            ராகம் பாட ம்.- 
 
    ந. ேதசிகர் ேதா  பாடச் ெசால் ங்க. 
 
    ச. . என்ன ஐயா, இ ேல கூடமா வடகெல ெதன்கெலசண்ெட? ஐயா, நீங்கள் 
            ேதசிகர் ராகம் ஒண் ம் பாடத் ேதவேல. மணவாளமா னி ராகமா ஏதாவ  
            பா ங்ேகா! 
 
    நா.ஐ. கல்யாணி பாடேர ங்க. 
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    ச. . சாிதான். 
    [க யாணி ராகம் ஆலாபைன ெசய்  பிறகு அதில் பல்லவி பா கிறார்] 
            ஐயா, தாளத்ெத ெகாஞ்ச்சம் கவனி ங்க. 
 
    ேகா.பி. இந்த கடம் என்னேமா ப வா யி க்குேத. 
 
    நா.ஐ. ெகாஞ்சம் இ த் ப் ேபா ங்க. 
 
    ச. வாணாம்! வாணாம்! 
 
    ச. . அேட! ேபசாதி ! இதிேல எல்லாம் தெல ெநாைழச்சிக்காேத. 
 
    [ேகாவிந்தபிள்ைள கடத்தின் மீ  பலங்ெகாண்  த்தாய்ப்  ெகா க்க, கடம் 
    உைடந்  உள்ேள யி க்கும் உப் ம், பா ம், ஐசும் அவர் மீெதல்லாம் வி கிற ] 
 
    ேகா.பி. இெதன்னா ங்க!- 
 
    ச. நா  அப்பேவ ெசால்லேல ேவணாம் இண் ! ஒடஞ்சா கஷ்டமிண்  
           ெசால்லேல? 
 
    ச. . அேட! த க்க ெத! என்னடா ெசய்ேத! இதிேல ஏண்டா இத்ைதெயல்லாம் 
           ஊத்தேன? 
 
    ச. இல்ேலப்பா, நா  கீேழ ெகாண் ேபாய் ஊத்தி டலாமிண்  பாத்ேதன், 
            இ க்குள்ேள நீ அவர் கிட்ட க்கச் ெசான்ைனயா, உடேன ெகா த் ட்ம்பா! 
            அ க்குத்தான் ெமாதல்ேலம் ச்சி ெமாள்மா அ ங்க ெமாள்ளமா இ ங்க, 
            இண்  அவர்ட்ட ெசால் கி  இ ந்ேதன். 
 
    ச. . இந்த இ யட்ேட என்ன ெசய்யர  பிரதர்? அப் றம் உனக்கு ெசய்ய 
            ேவண் ய ேவெல ெசய்யேரன். இப்ேபா கீேழ ேபாயி, நல்ல பாைனயா 
            ஒ  பாெனெய வாங்கிகி  வா [சபாபதி கீேழ ேபாகிறான்] அ  வர்ரவைரக்கும் 
            ெகாஞ்சம் கச்ேசாிெய நி த்தி எங்க தமிழ் வாத்தியார் எம்ேபர்ெல, ஒ   
            சாத் கவி பா  யி க்கரா , அெத ப ப்ேபாம் - எங்ேக அவர் வரேல இன்னம்? 
            பரவாயில்ேல - நரசிம்மாசாாி, நீங்க ராகத்ேதாட நண்ணா ப ப்ைபங்க - எங்ேக 
            அந்த சாத் கவி எ தன காயிதம்? - அேட சபாபதி! இங்ேக வா இப்ப . 
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            [ சபாபதி ம ப  வ கிறான்] 
            எங்ேகடா அந்த தமிழ் வாத்தியார் ஒ  காயிதம் ைவச் சுட் ப் ேபானாேர  
            இங்ேக? 
 
    ச. அந்த காயிதமா? இேதா ெகாண்டாேரம்பா [ேபாகிறான்] 
 
    ச. . ஒ  நிமிஷம் சும்மா இ க்கமாட்ேடண்ரா! என்ன மானா தப்  பண்ணிகி  
            இ க்கரான்! 
            சபாபதி ம ப  வ கிறான் 
 
    ச. இேதா அப்பா! 
 
    ச. . அவர்கிட்ட கு  - நீங்க ராகத்ேதா  ப ங்க பிரதர். (brother) 
            [சபாபதி கீேழ ேபாகிறான்] 
 
    ந. (காகிதத்ைதப் பார்த் ) இத்ெத என்னமா பிரதர் (brother) ராகத்ேதாெட  
            ப க்கிற  – என்னேமா தப்பா யி க்கு  பிரதர் (brother). 
 
    ச. . நீங்ககூட என்னா பிரதர், (brother) சபாபதிெயப்ேபாேல ெசால்ரத் க்  
            ெகல்லாம் கு க்கா ெசால் கி  இ க்கைரங்க - இ க்கரத்ெத ராகத்ேதாட 
            ப ங்கேளன். 
 
    ந. உங்க இஷ்டம். (ராகத் டன் பா கிறார்) மஞ்சள் ஐந்  பலம், குங்குமம் பத்  
            பலம், ெவற்றிைல நாலணா, பாக்கு அைர ைச - 
 
    ச. . என்னா பிரதர் (brother) இ ? சாத் க்கவியா இ ? 
 
    ந. அ க்குத்தாம் அப்பேவ ெசான்ேனன், ஏேதா தப்பா எ தி யி க்குதிண்  – 
            ஓ! இந்த பக்கம் இ தி இ க்கரா - 
 
    சபாபதி ஒ  காிப்பாைனையக் ெகாண்  வ கிறான். 
 
    ச. இந்த பாென தவிர ேவற பாென இல்ேலப்பா! 
 
    ச. . ஏண்டா? காிப்பாெனயா ெகாண்டாரச் ெசான்ேனன்! 
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    ச. அவ க்கு கண்  ெதாியாதப்பா!- 
 
    ச. . ேபா ெவளிேய அதனப் பிரசங்கி! 
 
    (அவைனப் பி த் த்தள்ள, பாைன கீேழ வி ந்  உைடகிற ) 
 
    இ  தபால்காரன் வ கிறான். 
 
    த. நாயினா தந்தி வந்தி க்கு . 
 
    ச. . தந்தியா? ெகாண்டா இப்ப . 
 
    (ைகெய த் ப்ேபாட்  அைத வங்கிப் பிாித் ப் பார்க்கிறார். தபால்காரன் 
ேபாகிறான்) 
 
    .கி. என்னா பிரதர் (brother) விேசஷம்? 
 
    ச. . ைம மதர் இன் லா நியர் ாிேல வ் ைடட் (my mother-in-law near relative died) 
            நான் உடேன றப்பட ேவண் யதாயி க்கு . - ஐயா, ெகாஞ்சம் கச்ேசாிெய 
            நி த் ங்க-ெநக்ஸ்ட் ெரயின் (next train) எப்ெபா ெபாறப்ப  பிரதர்?  
           (brother) 
 
    . ஆ  மணிக்கு றப்ப . 
 
    ச. . அப்ேபா நான் உடேன பாக் (pack) பண்ண ம் உங்கைள ெயல்லாம் 
            ஸ்அபாயின்ட் (disappoint) பண்ர  எனக்கு ெராம்ப வ த்தமா யி க்கு  
            பிரதர்ஸ் (brothers) ஆனா ம் இ  ெராம்ப அர்ெஜன்ட் மாடர் (urgent matter) 
           நீங்கல்லாம் இப்ேபா தய  ெசய்  ேடக் லீவ் (take leave) பண் ங்க,  
          இன்ெனா  நாைளக்கி இந்த பார்  (party) ைவச்சிக்கலாம். 
 
    (சபாபதி த யா ம் சபாபதி ம் தவிர, மற்றவர்கெளல்லாம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    ச. என்னாப்பா சமாசாரம்? 
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    ச. . உடேன சாமான்கெளல்லாம் பாக் (pack) பண்ண ம், - ஊ க்குப்  
            ேபாவ ம். 
 
    ச. ஏம்பா? 
 
    ச. . இத்ெத யா  கிட்ட ம் ெசால்லாேத இப்ேபா! ெதாி மா? - மச்சான் 
            கிட்டயி ந்  தந்தி வந்த , நீ பாஸ் (pass) பண்ணதாக எ திய ப்பனேன 
            அ  தப் . பாஸ் (pass) பண்ண  பட்டணத்திேல யி க்கிற பம்மல் சபாபதி 
            த யார், எனக்கு ெசான்னவங்க ன்ேன தப்பா ெசான்னாங்க,  
            மன்னிக்க ம், இண்  தந்தி ெகா த்தி க்கிறான். 
 
    ச. அடெட! அப்பேவ ெநைனச்ேசம்பா. 
 
    ச. . எனக்குக்கூடம் சந்ேதகமாயி ந் , என்னமா பாஸ் பண்ேணாம் இண் ; 
            இப்ேபா இன்னம் ஒ  மாசம் பட்டணத் ேலேய இ க்கக்கூடா . இவ்வள  
            ரம் எல்ேலா க்கும் ெசால்  கில் , பார்ட்  ெயல்லாம் ெகா த்த பிற்பா , 
            ெராம்ப ெவட்கக்ேகடா ேபாகும். 
 
    ச. ஆமாம்பா - இத்ெதெயல்லாம் ெநைனச்சிகினா எனக்ேக சிாிப்பாயி க்கு ப்பா. – 
            ஏம்பா, இத்ெத ெயல்லாம் ஒ  நாடகமா ேபாட்டா நண்ணாயி க்காதாப்பா! 
 
    ச. . அப்ப தான் எனக்கும் ேதா  - நீ ேபாயி சீக்கிரம் பாக் (pack) பண் . 
 
    ச. [ெகாஞ்ச ரம் ேபாய் தி ம்பிவந் ] ஏம்பா, அப்ப  ேபாட்டா அ க்கு 
            என்னாப்பா ேபர் ைவப்ேப? 
 
    ச. . எம்ேபர்தான் ைவக்கலாமிண்  ேயாசிக்கிேறன். 
 
    ச. ஏம்பா, எம்ேபர் ெகாஞ்சம் ைவேயம்பா? 
 
    ச. . சத்! நான்ெசன்ஸ் ! (nonsense) அெதல்லாம் ஒதவா  எம்ேபர்தான் 
            ைவக்க ம். 
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    ச. ஆனா - சபாபதி இண்  ைவ அப்பா, யா  எப்ப  ஓ மிண்ணா ம் 
            ெநைனச்சிகட் ம்பா. [ேபாகிறான்] 
 
    ச. . அவன் ெசால்ற ம் ஒ  க்திதான் ! 
 

நாடகம் ற்றிற் . 
    ----------------------------------------------------------- 
 


