Tamil II
Konversationen
(Konversationstexte mit Audiodateien zusammengestellt
mit Anmerkungen zum Vokabular und zur Grammatik von Thomas Lehmann)

•

Jim & Raja Conversations

•

IITS Konversationen

•

Karunakaran Konversationen

Einleitung
Von den drei hier vorliegenden Konversations- oder Dialogreihen bieten die 25 Konversationen
der Jim & Raja Conversations die größte Vielfalt und Varietät von idiomatischen Satzmustern,
und Redewendungen. Das Durcharbeiten der 25 Jim & Raja Conversations dient daher vor
allem der Illustrierung und Einübung von Satzmustern und idiomatischen Ausdrücken. Natürlich
sollen die jeweiligen Audiodateien auch benutzt werden, um das Hörverständnis auszubilden.
Die Jim & Raja Conversations können ab Lektion 13 des Lehrbuchs, Teil 2, und dann gestaffelt
verwendet werden – siehe Titelseite nachfolgend.
Zur Ausbildung des Hörverständnisses dienen jedoch vor allem die beiden anderen
Konversations- oder Dialogreihen ─ die IITS Konversationen und die Karunakaran
Konversationen ─ da diese einerseits kürzere und damit leichter verständlichere Sätze
beinhalten und andererseits vor allem aber bessere Audioaufnahmen mit einer Vielzahl
verschiedener Sprecher und damit unterschiedlicher Stimmen und Artikulationen des Tamil
enthalten. Beide Konversationsreihen können ab Lektion 23 des Lehrbuches verwendet werden.
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1
E. Annamalai : Jim & Raja Conversations, 2016
Open access unter:
https://tamilcourse.uchicago.edu/jim-raja-conversations
Begleitende Audiodateien zum Download unter:
https://www.sai.uni-heidelberg.de/tamil/audio.html

Lehrbuch des Tamil, Teil 2

Jim and Raja Conversations

Ab Lektion 13

Conversations 1 - 5

Ab Lektion 14

Conversations 6 – 8

Ab Lektion 15

Conversations 9 – 13

Ab Lektion 18

Conversation 14

Ab Lektion 23

Conversations 15 – 19

Ab Lektion 30

Conversations 20 - 25

Das Vokabular auf Englisch ist vom Originaltext von E. Annmalai. Dieses ist ergänzt mit
Anmerkungen auf Deutsch.
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1. உங்க ேபர் என்ன?
ராஜா:

என் ேப� ராஜா. உங்க ேப� என்ன?

ஜிம்:

என் ேப� ஜிம். உங்க ஊர் எ�?

ராஜா:

எங்க ஊர் ம�ெர.

ஜிம்:

இ� உங்க �டா?

ராஜா:

இல்ெல. இ� என் தம்பி ��.

ஜிம்:

உங்க தம்பி யார்?

ராஜா:

இவன் தான் என் தம்பி.

ஜிம்:

இ� உங்க �ஸ்தகமா?

ராஜா:

ஆமா. இ� என் �ஸ்தகம்.
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2. இெத ப�ங்க!
ஜிம்:

இ� தமிழ் �ஸ்தகமா, இங்கி�ஷ் �ஸ்தகமா?

ராஜா:

இ� தமிழ் �ஸ்தகம்.

ஜிம்:

அெத ��ங்க.

ராஜா:

இந்தாங்க. இெத ப�ங்க.

ஜிம்:

எனக்� ெதாியா�. நீங்க எனக்� தமிழ் ெசால்�க்��ங்க.

ராஜா:

சாி. உக்கா�ங்க.

ஜிம்:

இ� என்ன எ�த்�?

ராஜா:

ெகாஞ்சம் இ�ங்க. தம்பி, இவ�க்� காப்பி ெகாண்டா.

தம்பி

அண்ணா, இந்தாங்க காப்பி

ராஜா:

ஜிம், ெகாஞ்சம் காப்பி சாப்பி�ங்க.
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3. காப்பி ேவண்டாம்
ஜிம்:

எனக்� காப்பி ேவண்டாம்.

ராஜா:

பாலாவ� சாப்பி�ங்க.

ஜிம்:

சாி. ெகாண்டாங்க.

(ஜிம்: பால் ��க்கிறார்.)
ராஜா:

இப்ெபா இெத ப�ங்க.

(ஜிம்: �ஸ்தகத்ைத ப�க்கிறார்.)
ஜிம்:

இப்ப� தான் ப�க்க�மா?

ராஜா:

இல்ெல. அப்ப� ப�க்கக்�டா�.

ஜிம்:

எப்ப� ப�க்க�ம்?

(ராஜா ப�க்கிறார்.)
ராஜா:

இப்ப� ப�ங்க.

ஜிம்:

நான் �ட்�க்� ேபாக�ம். நாெளக்கி ப�க்கிேறன்.

ராஜா:

சாி.

ஜிம்:

ேபாய்ட்� வர்ேறன்.

ராஜா:

ேபாய்ட்� வாங்க.
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4. உள்ேள வரலாமா?
ஜிம்:

உள்ேள வரலாமா?

ராஜா:

வாங்க. உக்கா�ங்க. ெசௗக்கியமா?

ஜிம்:

ெசௗக்கியம்தான்.

ராஜா:

பாடம் ப�க்கலாமா?

ஜிம்:

இண்ெணக்கி பாடம் ேவண்டாம். ெவளிேய ேபாகலாம்.

ராஜா:

எங்ேக ேபாகலாம்?

ஜிம்:

நீங்க ெசால்�ங்க.

ராஜா:

ஓட்ட�க்� ேபாகலாமா?

ஜிம்:

சாி. உங்க தம்பிெய�ம் �ப்பிடட்�மா?

ராஜா:

அவன் ப�க்கட்�ம். நாம ேபாகலாம்.
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5. ஓட்ட�க்� ேபாேறாம்
ஜிம்:

நாம எந்த ஓட்ட�க்� ேபாேறாம்?

ராஜா:

நாம உ�ப்பி ஓட்ட�க்� ேபாேறாம்.

ஜிம்:

அ� நல்ல ஓட்டலா?

ராஜா:

ஆமா. அங்ேக �பன் ெராம்ப நல்லா இ�க்�ம்.

(ெரண்� ேப�ம் ஓட்ட�க்�ள்ேள ேபாறாங்க)
ராஜா:

நீங்க ேதாெச சாப்பி�றீங்களா? இட்� சாப்பி�றீங்களா?

ஜிம்:

நீங்க என்ன சாப்பிட ேபாறீங்க?

ராஜா:

நான் �ாி சாப்பிட ேபாேறன்.

ஜிம்:

நா�ம் �ாி சாப்பி�ேறன்.

(ராஜா சர்வைர �ப்பி�றார்.)
சர்வர்

சார், என்ன ேவ�ம்?

ராஜா:

ஆ�க்� ஒ� �ாி ெகாண்டா.

சர்வர்

இந்தாங்க. ேவேற என்ன ேவ�ம்?

ராஜா:

ெரண்� காப்பி.
ெமாத்தம் எவ்வள� ஆச்�?
(wörtl. „zusammen wieviel ist es geworden“ = wieviel macht es zusammen)

சர்வர்

எ�ப� �பா. இந்தாங்க, பில்�.
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6. சினிமா பாக்க�ம்
ராஜா:

சினிமா�க்� ேபாகலாமா?

ஜிம்:

நா�ம் ஒ� தமிழ் சினிமா பாக்க�ம். வாங்க, ேபாேவாம்.

ராஜா:

ைவரம் திேயட்டர்ேல ஒ� நல்ல படம் நடக்க�. அங்ேக ேபாேவாம்.

ஜிம்:

அ� எவ்வள� �ரம்?

ராஜா:

ஒ� ைமல் இ�க்�ம்.

ஜிம்:

அ� ம�ெரெலேய நல்ல திேயட்டரா?

ராஜா:

ஆமா. அ� தான் ம�ெரெலேய ெபாிய திேயட்டர்.

ஜிம்:

நீங்க அ�க்க� சினிமா பாப்�ங்களா?

ராஜா:

வாரத்�க்� ஒண்� பாப்ேபன்.

ஜிம்:

தமிழ் சினிமா நல்லா இ�க்�மா?

ராஜா:

நீங்க இண்ெணக்கி பா�ங்க. ெபற� ெசால்�ங்க.

ஜிம்:

�க்கட் எவ்வள�?

ராஜா:

இங்ேக ெரண்� �� வ�ப்� இ�க்�. நாம அ�ப� �பா
�க்கட்�க்� ேபாகலாம்.
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7. படம் பி�க்கதா?
ராஜா:

உங்க�க்� இந்த படம் பி�க்கதா?

ஜிம்:

ெராம்ப பி�க்க�. உங்க�க்�?

ராஜா:

எனக்�ம் பி�க்க�. கெத எப்ப� இ�க்�?

ஜிம்:

எனக்� தமிழ் நல்லா ெதாியா�. அதனால கெத நல்லா �ாியெல.

ராஜா:

இன்�ம் ெகாஞ்ச நாள்ெல தமிழ் நல்லா �ாி�ம். அப்ெபா தமிழ்
பட�ம் நல்லா �ாி�ம்.

ஜிம்:

நா�ம் அப்ப� தான் ெநெனக்கிேறன்.

ராஜா:

வாங்க. காப்பி சாப்பிடலாம்.

(ெரண்� ேப�ம் ஓட்ட�க்�ள்ேள ேபாறாங்க. அங்ேக ஒ� நாற்கா�ெல
உக்கார்றாங்க.)
ஜிம்:

எனக்� காப்பி ேவண்டாம். பால் ெகாண்டார ெசால்�ங்க.

ராஜா:

சாி. ேதாெச சாப்பி�றீங்களா?

ஜிம்:

எனக்� பால் ேபா�ம்.
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Schriftliche Übungen

Ab Konversation 6 und 7 sollen die Studierenden von nun an regelmäßig für eine oder zwei
Konversationen den Inhalt der jeweiligen Konversation in Form einer zusammenfassenden
Nacherzählung in Prosa auf Tamil zu schreiben.

Nachfolgend ist ein Beispiel gegeben, wie eine solche Zusammenfassung oder Nacherzählung
in Schriftsprache für die Konversation 6 und 7 aussehen könnte.

ராஜா�ம் ஜிம்�ம் சினிமா பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். அ� ஒ� தமிழ்ப் படம். படம்
நல்ல படம். அ� ைவரம் திேயட்டாில் நடக்கிற�. இ� ம�ைரயிேலேய ெபாிய
திேயட்டர். இரண்� ேப�ம் அ�ப� �பா �க்கட்� வாங்�கிறார்கள். படத்ைதப்
பார்க்கிறார்கள்.
ஜிம்�க்�த் தமிழ் அவ்வள� நன்றாகத் ெதாியா�. அதனால் கைத சாியாகப்
�ாியவில்ைல. அவ�க்�த் தமிழ்ப் பாட்� மிக�ம் பி�க்�ம். ேபாகப் ேபாக
ஜிம்�க்�த் தமிழ் அதிகம் �ாி�ம். அப்ேபா� கைத�ம் நன்றாகப் �ாி�ம்.
அப்�றம் இரண்� ேப�ம் ேஹாட்ட�க்� ேபாறாங்க. அங்ேக ராஜா காப்பி
சாப்பி�கிறார். ஜிம் பால் சாப்பி�கிறார்.
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8. எங்ேக இ�க்கீங்க?
ஜிம்:

நான் �ட்�க்� ேபாக�ம். எப்ப� ேபாகலாம்?

ராஜா:

நீங்க எங்ேக இ�க்கீங்க?

ஜிம்:

நான் ேகாாிப்பாெளயத்�ெல இ�க்ேகன்.

ராஜா:

அங்ேக ேபாக ெராம்ப பஸ் இ�க்�. ஒண்ணாம் நம்பர் பஸ் அ�க்க�
வ�ம். நீங்க அ�ெல ேபாகலாம்.

ஜிம்:

அந்த பஸ் எங்ேக நிக்�ம்?

ராஜா:

நீங்க மங்கம்மா சத்திரத்�ெல நில்�ங்க. அங்ேக அஞ்சி நிமிஷத்�க்�
ஒ� பஸ் வ�ம்.

ஜிம்:

அ� எவ்வள� �ரத்�ெல இ�க்�?

ராஜா:

ெராம்ப பக்கத்�ெலதான் இ�க்�. அேதா ெதாியேத, அ� தான்
மங்கம்மா சத்திரம்.

ஜிம்:

ஓ! இவ்வள� பக்கத்�ெல இ�க்கா? ெராம்ப நல்ல�.

ராஜா:

உங்ககிட்ேட பணம் இ�க்கா?

ஜிம்:

இ�ப� �பா இ�க்�. ேபா�மா?

ராஜா:

ஓ! இேத அதிகம். ேகாாிப்பாெளயத்�க்� ேபாக பத்� �பா
ேபா�ம்.

ஜிம்:

சாி. ேபாய்ட்� வர்ேறன்.

ராஜா:

ேபாய்ட்� வாங்க. நாெளக்கி பாப்ேபாம்.
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Vokabular:
(Die Wortformen in der mittleren Spalten sind die entsprechenden Wortformen in der
Schriftsprache)

ேகாாிப்பாைளயம்

‘a neighborhood in Madurai’

அ�க்க�

‘frequently, often’

மங்கம்மா சத்திரம்

‘name of a bus stop’

அஞ்�

ஐந்�

‘five’

நில்� (நிக்க)

நில்

‘stop, stand’

ஒண்ணாம்

ஒன்றாம்

‘one (ordinal), first’

நம்பர்

எண்

‘number’

நிமிஷம்

‘minute’

�ரம்

‘distance’

ெதாி (ெதாிய)

‘be visible’ (sichtbar sein)
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9. காேலஜ் இல்ெல
ராஜா:

வாங்க. ெராம்ப நாளா இந்த பக்கம் வரெலேய, ஏன்?

ஜிம்:

பத்� நாளா ஊர்ெல இல்ெல. அ�னாெல தான் வர ��யெல.

ராஜா:

இப்ெபா உங்க�க்� காேலஜ் இல்ெலயா?

ஜிம்:

ஆமா. இ�பதாம் ேததிெல�ந்� ெரண்டாம் ேததி வைரக்�ம்
கிறிஸ்மஸ் ��.

ராஜா:

உங்க�க்� உங்க அப்பாகிட்ெட�ந்� கிறிஸ்மஸ் பாி� வ�மா?

ஜிம்:

ஆமா. ஒவ்ெவா� வ�ஷ�ம் ஒ� பாி� அ�ப்�வா�.

ராஜா:

என்ன பாி� அ�ப்�வா�?

ஜிம்:

அேநகமா �ஸ்தகம் தான் அ�ப்�வா�.

ராஜா:

அ� அெமாிக்கா�ெல�ந்� இங்ேக வர எவ்வள� நாள் ஆ�ம்?

ஜிம்:

விமானத் தபால் ெரண்� வாரம் எ�க்�ம். �ாியர்ெல அஞ்சி நாள்
ஆ�ம்.

ராஜா:

அவராெல இங்ேக வர ��யா� உங்களாெல அங்ேக ேபாக
��யா�. அ�னாெல தபால்ெலதான் அ�ப்ப�ம்.

ஜிம்:

நீங்க கிறிஸ்மஸ் ��ெல ெவளிேய எங்ேக�ம் ேபாகெலயா?

ராஜா:

இல்ெல. இங்ேக ஒ� வாரமா நல்ல மெழ. ெவளிேய ேபாக ��யெல.

ஜிம்:

எங்க நாட்�ெல கிறிஸ்மஸ் சமயம் பனி ெபய்�ம். இங்ேக மெழ
ெபய்ய�.

ராஜா:

தம்பி �ட்�க்�ள்ெள�ந்� என்ென �ப்பி�றான். ெகாஞ்சம் இ�ங்க.

ஜிம்:

எனக்�ம் ேவெல இ�க்�. நாெளக்கி பாக்கிேறன்.
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Vokabular:
ஊர்ெல

hier: ’vor Ort’

காேலஜ்

கல்�ாி

‘college’

கிறிஸ்மஸ்

கிறிஸ்�மஸ்

‘Christmas’

பாி�

‘gift’ hier: Preis

ஒவ்ெவா� + உம்

‘every’

வ�ஷம்

‘year’

அேநகமா

‘mostly’

அெமாிக்கா

‘America, USA’

ஆ� (ஆக)

take, come to be’ (Zeit dauern)

விமானம்

‘air plane’

தபால்

‘mail, post’

�ாியர்

‘courier’

நல்ல

hier: ’stark’

��

‘leave, holiday’

பனி

‘snow’

ெபய் (ெபய்ய)

‘fall, pour’

�ப்பி� (�ப்பிட)

‘call, invite’
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10. கைடக்கி ேபாேறன்
ராஜா:

நான் கெடக்கி ேபாேறன். நீங்க�ம் �ட வர்றீங்களா?

ஜிம்:

என்ன வாங்கப் ேபாறீங்க?

ராஜா:

�ணி வாங்கப் ேபாேறன்.

ஜிம்:

�� �ணியா? என்ன விேசஷம்?

ராஜா:

இந்த மாசம் பதினாலாம் ேததி ெபாங்கல் வர�, இல்ெலயா?
அ�க்காக பிள்ெளங்க�க்� �ணி வாங்க�ம்.

ஜிம்:

உங்க�க்� �ணி வாங்கெலயா?

ராஜா:

எனக்�ம் தான். என் மெனவிக்�ம் ஒ� ெபாடெவ வாங்க�ம்.

ஜிம்:

எனக்� ஒ� ெபாடெவ வாங்க�ம்� ெராம்ப நாளா ஆெச. வாங்க,
ேபாேவாம். உங்க உதவிேயா� ஒ� நல்ல ெபாடெவ வாங்�ேறன்.

ராஜா:

உங்க�க்� ெபாடெவ எ�க்�? நீங்க கட்ட ேபாறீங்களா?

ஜிம்:

ஐெயேயா! நான் எப்ப� ெபாடெவ கட்ட ���ம்? அெத ெபண்கேள
கட்�வாங்க.

ராஜா:

ெபற� ஏன் ெபாடெவ வாங்கப் ேபாறீங்க?

ஜிம்:

அெத அெமாிக்கா�ெல என் தங்கச்சிக்கி அ�ப்ப ேபாேறன்.
அவ�க்� உங்க ஊர் ெபாடெவ ன்னா ெராம்ப பி�க்�ம்.

ராஜா:

அப்ப�யா? சாி, வாங்க. ஒ� நல்ல ெபாடெவ வாங்�ேவாம்.

ஜிம்:

நாம எந்த கெடக்கி ேபாேறாம்?

ராஜா:

ேகாயி�க்� ெகழக்� பக்கத்�ெல ெராம்ப �ணிக்கெட இ�க்�.
வாங்க. நாம ேகாயிெல �த்தி அங்ேக ேபாேவாம்.
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Vokabular:
�ட

along with’

விேசஷம்

‘special event’, Anlass

மாசம்

மாதம்

பதினா�

பதினான்�

‘month’
‘fourteen’

பிள்ைள

‘child’

மைனவி
ெபாடைவ

‘wife’

�டைவ

‘sari’

ெராம்ப நாளா

wörtl. ‘seit vielen Tagen‘ = ‘schon lange‘

எனக்� … ஆெச

wörtl. ‘ich … (hatte) den Wunsch‘ =
‘ich … wollte‘

ஒதவி

உதவி

‘help’

கட்� (கட்ட)

‘wear, tie’

ஐையேயா

'ach du liebe Zeit / ach meine Güte’

ெபண் / ெபாண்�

‘woman, girl, daughter’

ெபற�

பிற�

‘then, later’

ெபற� ஏன்

warum dann

Nominalphrase + ன்னா

‘was … betrifft / was … angeht‘
… = Nominalphrase

அப்ப�யா?
�த்தி

tatsächlich, ist es so?

�ற்றி

‘around’
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11. ெபாடெவ ெவெல அதிகம்
ராஜா:

வாங்க, இந்த கைடக்கி ேபாேவாம். இங்ேக நல்ல ெபாடெவ
ெகெடக்�ம். ெவெல�ம் ம�வா இ�க்�ம்.

ஜிம்:

சாி. எனக்� ெபாடெவெய பத்தி ஒண்�ம் ெதாியா�. இந்த ஊர்
கெடெய பத்தி�ம் ஒண்�ம் ெதாியா�.

ராஜா:

உங்க�க்� பட்� ெபாடெவ ேவ�மா, �ல் ெபாடெவ ேவ�மா?

ஜிம்:

எனக்� காஞ்சி�ரம் பட்� ெபாடெவதான் ேவ�ம்.

கைடக்காரன்:

வாங்க, சார். என்ன ேவ�ம்? பட்� ெபாடெவ

பாக்கிறீங்களா?

எங்ககிட்ெட நல்ல ெபாடெவ இ�க்�.

ராஜா:

ஜிம், உங்க�க்� என்ன கலர் ெபாடெவ ேவ�ம்?

ஜிம்:

எல்லா ெநற ெபாடெவ�ம் அழகாதான் இ�க்�. உங்க�க்� எ�
பி�க்க�?

ராஜா:

(கெடக்காரன்கிட்ட)

ேவேற ெபாடெவ இ�க்கா? காட்�ங்க,

பாப்ேபாம்.
கைட.:

உங்க�க்� நல்லதா காட்�ேறன். இெத பா�ங்க. ேராஜாப்�
ெநறத்�க்� ெபா�த்தமா க�ப்�க்கெர இ�க்�.

ராஜா:

இ� என்ன ெவெல?

கைட .:

நாலாயிரம் �பா

ராஜா:

ெவெல அதிகமா இ�க்ேக!

கைட .:

இல்ெல, சார். ெபாடெவெய பா�ங்க. ெராம்ப கனமா இ�க்�.
இ� நல்ல ஜாிைக, சார்.

ராஜா:

இெத இவ� அெமாிக்கா�க்� அ�ப்ப ேபாறா�. �வாயிரத்தி ஐ��
�பாய்க்கி ��க்க்கிறீங்களா?

கைட .:

ெராம்ப ெகாெறவா ேகக்கிறீங்க! எர�� �பா ெகாெறவா ��ங்க.

ராஜா:

�வாயிரத்தி ஐ��க்� ேமேல ��க்க ��யா�. என்ன ெசால்றீங்க?

கைட .:

சாி.
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Vokabular:
ெவெல

price’

ம��

‘being cheap, inexpensive’

Gebräuchlicher als ம�வா ist ெகாெறவா oder கம்மியா von

ெகாெற� / கம்மி

�ைற� / கம்மி

பத்தி

பற்றி

‘Verminderung, wenig‘
‘about’

பட்�

‘silk’

�ல்

‘cotton, thread’

காஞ்சி�ரம்

‘a town famous for silk saris’

கலர்

‘color’

ெநறம்

நிறம்

‘color’

காட்� (காட்ட)

‘show’

ேராஜா

‘rose’

ெபா�த்தம்

‘match’

க�ப்�

‘black’

கைர

‘border’ hier: Borde

நாலாயிரம்

‘four thousand’

அதிகம்

‘being more’

கனம்

weight’

ஜாிைக

‘golden thread (Stickerei)’

சார்

‘sir’

�வாயிரம்

‘three thousand’

ஐ��

‘five hundred’

எர��

இ���

‘two hundred’

ெகாைற�

‘being less (gering)’
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12. ஆட்ேடா ெகெடக்�மா?
ராஜா:

ெராம்ப சாமான் இ�க்�. இேதா� நாம �� வைரக்�ம் நடக்க
��யா�.

ஜிம்:

பஸ்ெல ேபாகலாமா?

ராஜா:

பஸ் இந்த ெத� வழியா வரா�. வண்�ெல தான் ேபாக�ம்.

ஜிம்:

ஆட்ேடா�ெல ேபாகலாமா? டாக்�ெல ேபாகலாமா?

ராஜா:

இங்ேக டாக்� ெகெடக்கா�. ஆட்ேடா�ெல ேபாேவாம்.

ஜிம்:

இங்ேக ஆட்ேடா ெகெடக்�மா?

ராஜா:

அங்ேக பா�ங்க. அந்த �ைலெல ஒ� ஆட்ேடா நிக்க�.

ஜிம்:

ஆமா. நான் இ�வைர பாக்கேவ இல்ெல. ஒண்�க்� பின்னாெல
ஒண்� வாிெசயா கார் வ�ேத, நாம எப்ப� ��க்ேக ேபாக ���ம்?

ராஜா:

இந்த ெத� தி�ப்பத்�ெல இப்ெபா ெசவப்� ெவளக்� ெதாி��.
அ�னாெல கா� இந்த பக்கம் வரா�. வாங்க, ேபாேவாம்.

ஜிம்:

இப்ெபா எனக்� பயம் இல்ைல.

ராஜா:

நீங்க பின்னாெல வாங்க. ஆட்ேடாக்காரங்க
ெவள்ெளக்காரங்ககிட்ட அதிகமா பணம் ேகப்பாங்க.

ஜிம்:

சாி.

ராஜா:

ஆட்ேடா, ேமலமாசி �திக்கி ேபாக�ம். மீட்டர் இ�க்கா?

ஆட்ேடாக்காரர்:
ராஜா:

இல்ெல, சார். அ�ப� �பா ��ங்க.

என்னப்பா, நிதானமா ேக�. நான் இந்த ஊர்க்காரன் தான்;
ெவளி�ர்க்காரன் இல்ெல.

ஆட்ேடா.: ெபட்ேரால் ெவெல அதிகமா இ�க்�, சார். அ�ப�
�பாய்க்� ெகாைறவா கட்டா�, சார்.
ராஜா:

அம்ப� �பாய்க்� வர்றியா? நான் எப்ப�ம் அவ்வள�தான்
��ப்ேபன்.

ஆட்ேடா.: அம்பத்ெதட்� �பாயாவ� ��ங்க, சார்.
ராஜா:

உனக்காக அம்பத்� அஞ்சி �பா தர்ேறன்.

ஆட்ேடா.: சாி, சார். உங்க இஷ்டம்.
ராஜா:

ஜிம், வண்�ெல ஏ�ங்க. ேநரமாச்�.
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Vokabular:
சாமான்

‘things, goods’

வைரக்�ம் / வைர

‘up to, until, as long as’

இ�வைர பாக்கேவ இல்ெல = ‘bis jetzt (habe ich es) nicht bemerkt‘
ெத�
வழியா

‘street’

வழியாக

‘though, by way of’

வண்�

‘vehicle, cart’

ஆட்ேடா

ஆட்ேடாாிக்ஷா

‘autoriksha, a three wheeler’

�ெல

�ைல

‘corner’

நில்� (நிக்க)
வாிெச

‘stand, stop’

வாிைச

‘line’

கார்

‘car’

��க்ேக

‘across’

தி�ப்பம்

‘turn, turning, Abbiegung, Straßenkreuzung

ெவளக்�

விளக்�

‘light, lamp’, hier: Ampel

பயம்

‘fear’

ெவள்ைளக்காரன்

‘white man, foreigner’

ேமலமாசி

‘name of a road’

�தி

‘road’

மீட்டர்

‘meter’

நிதானம்

‘angemessen, fair , anständig’

இந்த ஊர்க்காரன்

‘einer von diesem Ort = Einheimischer‘

ெவளி�ர்க்காரன்

‘Auswärtiger‘

ெவளி�ர்

‘out of town’

அதிகம் = ஜாஸ்தி

‘being more, excess, high’ hier: hoch

ெபட்ேரால்

‘gasoline’

கட்� (கட்ட)

‘be enough’

தா (தர) / ��

‘give’

இஷ்டம் / வி�ப்பம்

‘wish’

ஏ� (ஏற)

‘get in, climb’
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13. வண்�ெல ேபாக ஆெச
ராஜா:

நீங்க இந்த வண்�ெலேய உங்க �ட்�க்� ேபாறீங்களா?

ஜிம்:

சாி. எனக்�ம் இன்�ம் ெகாஞ்ச �ரம் ஆட்ேடா�ெல ேபாக�ம்
ேபால இ�க்�.

ராஜா:

சாி. இந்த எடத்�ெல பஸ் அெர மணி ேநரத்�க்� ஒண்�தான் வ�ம்

ஜிம்:

எங்க நாட்�ெல ஆட்ேடா ெகெடயா�. அ�னாெல இ�ெல ேபாக
ஆெசயா இ�க்�.

ராஜா: (சிாிக்கிறார்.)

உங்க நாட்ெட ேபால எங்க நாட்�ெல டாக்� எல்லா

எடத்�ெல�ம் ெகெடக்கா�. பண�ம் அதிகம் ஆ�ம்.
ஜிம்::

ம�ெரெல �ளிர் இல்ெல. அதனாெல டாக்� ேதெவ இல்ெல.

ராஜா:

உண்ெம தான். ஆனா, ஆட்ேடா�ெல�ந்� ெபாெக அதிகம் வ��.
காத்� �த்தமா இல்ெல. அ�னாெல வியாதி வர�.

ஜிம்:

எங்க நாட்�ெல கார்னாேல அப்ப� நடக்க�. எந்த நாட்�ெலயாவ�
இப்ெபா �த்தமான காத்� இ�க்கா? ெசால்�ங்க, பாப்ேபாம்.

ராஜா:

அ� உண்ெம தான். இந்தியா�ெல�ம் �ன்ெனவிட இப்ெபா கார்
அதிகமா இ�க்�. எல்லா எடத்�ெல�ம் ெபட்ேரால், �சல் ெபாெக.
ஊ�க்�ள்ேள நடக்கேவ ��யெல.

ஜிம்:

ஒ� நாட்ேடாட �ன்ேனத்�த்�க்� இ� ஒ� அெடயாளம்!

ராஜா:

ஆமா. இந்தியா�ம் �ன்ேனற�, இல்ெலயா?

ஆட்ேடா.: சார், எனக்� ேநரமாக�. சில்லெற ��ங்க. நான் நா�
எடத்�க்� ேபாக�ம்.
ராஜா:

அ�க்�ள்ேள என்ன’ப்பா அவசரம்? இவ� ேகாாிப்பாெளயம் வைரக்�ம்
உன் வண்�ெல தான் வர ேபாறா�.

ஜிம்:

ேபாய்ட்� வர்ேறன். நாெளக்கி ஒ� �க்கியமான விஷயத்ெத பத்தி
உங்ககிட்ட ேபச�ம்.

ராஜா:

சாி. வாங்க, ேப�ேவாம்.
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Vokabular:
Dativsubjekt - Verb + �ம் – ேபால் இ�க்� = Subjekt – Lust haben, Wunsch verspüren

சிாி (சிாிக்க)

‘laugh. smile’

பண�ம் அதிகம் ஆ�ம் = wörtl. das Geld (für den Fahrpreis) ist auch mehr = Sie (die Taxis)
sind auch teurer

ெபாெக

�ைக

‘smoke’ hier: Abgase

காத்�

காற்�

‘air, wind’

�த்தம்

‘being clean’

வியாதி

‘disease, illness’

கார்னாேல = aufgrund von Autos
எந்த நாட்�ெலயாவ� = in irgendeinem Land
உண்ெம

உண்ைம

‘truth’

�ன்ென விட = als früher
ெபட்ேரால்

‘petrol, gasoline’

�சல்

‘diesel’

ஊ�க்�ள்ேள = innerhalb der Stadt
�ன்ேனற்றம்

‘progress’

அைடயாளம்

‘sign, identity’

�ன்ேன� (�ன்ேனற)

‘progress’

எனக்� ேநரம் ஆக� = es wird Zeit für mich = es wird spät für mich
சில்லெற

சில்லைற

‘change (of cash), fare’

நா� எடம்

‘four (i.e. other) places’ = einige andere Orte

அ�க்�ள்ேள

‘in a short time’, in dieser kurzen Zeit, so
plötzlich

என்ன’ப்பா = Hey, man
அவசரம்

‘hurry’ Eile, Hast

ேகாாிப்பாைளயம்

‘a neighborhood in Madurai’

�க்கியமான

‘important’

விஷயம்

‘matter, news’
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14. ேநரம் ஆச்�
ராஜா:

நீங்க ேநத்� எத்தென மணிக்கி �ட்�க்� ேபாய் ேசந்தீங்க?

ஜிம்:

�ட்�க்� ேபாய் ேசர எட்� மணி ஆச்�.

ராஜா:

ஏன் அவ்வள� ேநரம் ஆச்�?

ஜிம்:

ஆட்ேடாக்காரன் காக்கிச் சட்ெட ேபாடெல. வழிெல
ேபா�ஸ்கார� த�த்� நி�த்தி அபராதம் கட்ட ெசான்னா�.

ராஜா:

ெபற�?

ஜிம்:

ஆட்ேடாக்காரன் ஒ� தடெவ மன்னிக்க ெசால்�
ெகஞ்சினான். ேபா�ஸ்கார� விடெல. கெடசிெல என்ென பாத்�
பாவப்பட்� விட்டா�. இ�ெல ெகாஞ்ச ேநரம் ேபாச்�. ெபற�
பாலத்� ேமேல ஆட்ேடாவாெல ெம�வா தான் ஏற ��ஞ்ச�.

ராஜா:

இப்ெபா பஸ்ெலயா வந்தீங்க?

ஜிம்:

இல்ெல. சாயங்காலம் பஸ்ெல ெராம்ப �ட்டமா இ�க்�ம்.
பஸ்ஸுக்காக காத்� நின்� அதிெல எடம் ெகெடச்� வர ெராம்ப
ேநரம் ஆ�ம். அ�னாெல நடந்ேத வந்ேதன்.

ராஜா:

நான் இண்ெணக்கி காெலெல அந்த பக்கம் ஒ� ேவெலயா
வந்ேதன்.

ஜிம்:

உங்க அெறக்கி வந்� பாத்ேதன். உங்கெள காேணாம்.

அடடா! காெலெல பத்� மணி வெரக்�ம் நான் பக்கத்� அெறெல
இ�ந்ேதன். ஏதாவ� �க்கியமான விஷயமா?

ராஜா:

ஒண்�ம் இல்ெல. �ம்மா பாக்க வந்ேதன்.

ஜிம்:

நான் உங்ககிட்ட ஒண்� ேகக்க வந்ேதன். நம்ம ேபச்�
�வாரஸ்யத்�ெல அெத ேகக்க மறந்ேத ேபாேனன்.

ராஜா:

அ�னாெல என்ன? இப்ெபா ேக�ங்கேளன்.

Vokabular:
ேசர் (ேசர)

‘reach, join (a destination), join into (a place)

�ட்�க்� ேபாய் ேசர எட்� மணி ஆச்� = als (ich) zu Hause ankam, war es 8 Uhr
geworden

காக்கி
சட்ெட

brownish yellow color’, Khaki

சட்ைட

‘shirt’
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ேபா�ஸ்காரர்

‘police man’

த� (த�க்க)

block, prevent, stoppen, blockieren

நி�த்� (நி�த்த)

‘stop, make stand’, anhalten

அபராதம்

‘fine, penalty’

கட்� (கட்ட)

‘pay, tie’

தடெவ

தடைவ

‘times (as in counting)’

மன்னி (மன்னிக்க)

‘excuse, forgive’

ெகஞ்� (ெகஞ்ச)

‘plead, implore’

வி� (விட)

‘let go’, (losgehen) lassen

கைடசிெல

‘in the end’

பாவப்ப� (-பட)

‘take pity on, sympathize’

இ�ெல

Dabei

பாலம்

‘bridge’

ஏ�

hier: hoch fahren

காத்� நில் (-நிக்க)

‘wait standing’

�ட்டம்

‘crowd, meeting’

�ட்டமா

voll, überfüllt

ஒ� ேவெலயா

um etwas zu erledigen

அெற

அைற

‘room’

காேணாம்

‘not to be found, missing’

அடடா

oh Gott

விஷயம்

Angelegenheit

ஒண்�ம் இல்ெல

nichts

ஒண்�

‚one thing, something‘

�ம்மா

‘for no good reason, just’, einfach so

ேபச்�

‘conversation, talk’

�வாரஸ்யம்

‘being engrossed, interest, Eifer

மற (மறக்க)

‘forget’

அ�னாெல என்ன?

Was ist dabei?
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15. ேகாயிெல பத்தி ெசால்�ங்க
ஜிம்:

நீங்க ேகாயிெல பத்தி ெசான்னீங்கேள, அெத ேகட்� நான் ேபான
வாரம் ேகாயிெல பாக்க ேபாேனன். ஆனா என்ென உள்ேள
விடெல. ஏன்?

ராஜா:

இந்�க்கெள தவிர மத்தவங்க ேகாயி�க்�ள்ேள ேபாகக்�டா�.

ஜிம்:

ேகாயி�க்�ள்ேள ெநாெழயேவ �டாதா?

ராஜா:

ேகாயி�க்�ள்ேள ெகாஞ்ச �ரம் வைரக்�ம் ேபாகலாம். நீங்க ேபாய்
பாத்தீங்களா?

ஜிம்:

இல்ெல. எனக்� தயக்கமா இ�ந்த�. �தந்திரத்�க்� �ன்னாெலேய
ேகாயிெல எல்லா�க்�ம் ெதறந்�விடெலயா?

ராஜா:

இந்�க்கள்ேலதான் எல்லா�க்�ம் ெதறந்�விட்டாங்க.

ஜிம்:

என்ென ேபால ெவளிநாட்�க்காரங்க�க்� உங்க ேகாயிெல�ம்
சிற்பங்கெள�ம் பாக்க ெராம்ப ஆைச.

ராஜா:

நா�ம் இெத பத்தி ேகாவில் அதிகாாிககிட்ட் ேபசிப்
பாத்ேதன். ஆனா அவங்க விட்�க்��க்கெல.

ஜிம்:

இ� எங்க�க்� ெராம்ப ஏமாத்தமா இ�க்�. இெத பத்தித்தான்
நான் உங்ககிட்ட ேகக்க வந்ேதன்.

ராணி:

இந்தாங்க, நான் ெகாஞ்சம் பலகாரம் ெசஞ்சி ெவச்சி�க்ேகன். உங்க
சிேநகிதெர சாப்பிட ெசால்�ங்க.

ராஜா:

அெத ஒ� தட்�ெல ெவச்� இங்ேக ெகாண்டா. �ட ெகாஞ்சம்
தண்ணி�ம் ெகாண்டா. இவ�க்� நம்ம பலகாரம் ெராம்ப காரமா
இ�க்�ம்.

ராணி:

இ� இனிப்� தான். இந்தாங்க.

ராஜா:

ஜிம், இெத சாப்பிட்� பா�ங்க. உங்க�க்� பி�க்கேதா, என்னேமா!

ஜிம்:

இ� ெராம்ப நல்லா இ�க்�. கெடெல ெகெடக்�மா?

ராஜா:

எல்லா கெடெல�ம் ெகெடக்கா�. நீங்க கவெலப்படாதீங்க. நான்
உங்க�க்� ��த்�வி�ேறன்.

ஜிம்:

ெராம்ப நல்ல�.
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Vokabular:
இந்�

‘Hindu’

மத்தவங்க(ள்)

மற்றவர்கள்

‘others’

ெநாெழ (ெநாெழய)

�ைழய

‘enter’

ெநாெழயேவ �டாதா? = darf man überhaupt nicht eintreten?
பார்

‘try doing (with verbal participle)’

தயக்கம்

hesitation’

எனக்� தயக்கமா இ�ந்த� = Ich war am Zögern
�தந்திரம்
ெதற (ெதறக்க)

‘independence, freedom’

திற

‘open’

வி�

‘let go’

ெவளிநா�

‘foreign country’

சிற்பம்

‘sculpture’

அதிகாாி

‘officer, official’

ேபசிப் பார்

versuchen zu reden

விட்�க்�� (-��க்க)

விட்�க்ெகா�க்க

‘give in’, einlenken

ஏமாற்றம்

‘disappointment’

�ட

‘in addition, along with, more’

பலகாரம்

‘snack’

சிேநகிதர்

‘friend (male)’

தட்�

‘plate’

�ட

dazu

காரம்

‘being spicy hot’

இனிப்�

‘sweet, dessert’

சாப்பிட்� பார்

esse und sehe = probiere

உங்க�க்� பி�க்கேதா, என்னேமா = ich bin mir nicht sicher, ob Du es magst
கவெலப்ப�

sich Sorgen/Gedanken machen
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16. ஒடம்� சாியில்ெல
ஜிம்:

என்ன ப�த்தி�க்கீங்க? ஒடம்� ெசாகம் இல்ெலயா?

ராஜா:

ஒடம்�க்� ஒண்�ம் இல்ெல. காெலெல தி�ப்பரங்�ன்றம்
ேபாயி�ந்ேதன். இப்ெபா ெகாஞ்ச ேநரத்�க்� �ன்னாெலதான்
தி�ம்பி வந்ேதன். அ�னாெல ெகாஞ்சம் கெளப்பா இ�க்�.

ஜிம்:

அங்ேக என்ன விேசஷம்?

ராஜா:

இண்ெணக்கி கார்த்திெக இல்ெலயா? அ� ��க�க்� ெராம்ப
விேசஷமான நாள். நான் சாமி �ம்பிட அங்ேக ேபாேனன். நீங்க
அங்ேக ேபாயி�க்கீங்களா?

ஜிம்:

நான் ஒ� தடெவ ேபாயி�க்ேகன். மெலேமேல �ட
ஏறிப்பாத்தி�க்ேகன். நீங்க இண்ெணக்கி மெல ேமேல ஏ�னீங்களா?

ராஜா:

எனக்� வய� ஆச்�. என்னாெல ��யா�. பஸ்ஸுக்காக வாிெசய்ெல
நிக்கக் �ட ��யெல.

ஜிம்:

இந்த சமயத்�ெல ெராம்ப பஸ் விடமாட்டாங்களா?

ராஜா:

ெராம்ப ஸ்ெபஷல் பஸ் விட்��ந்தாங்க. அப்ப��ம் �ட்டம்
ெகாெறயெல.

ஜிம்:

நீங்க பஸ்ஸுக்காக எவ்வள� ேநரம் காத்தி�ந்தீங்க?

ராஜா:

�மார் ஒ� மணி ேநரம் காத்தி�ந்தி�ப்ேபன். அவ்வள� ேநரம்
காத்தி�ந்�ம் பஸ்ெல உக்கார எடம் ெகெடக்கெல.

ஜிம்:

அடப் பாவேம! ெராம்பத்தான் கஷ்டப்பட்��க்கீங்க.

ராஜா:

இ� மட்�ம் இல்ெல. ேகாயி�க்� உள்ேள�ம் ஒேர �ட்டம். உள்ேள
ெநாெழயேவ எடம் இல்ெல. எப்ப�ேயா இ�ச்� கி�ச்� உள்ேள
ேபாேனன்.

ஜிம்:

நல்ல ேவெள, நான் உங்கேளா� வரெல.

ராஜா:

ஆமா. அந்த �ட்டத்�ெல நீங்க மயங்கி
வி�ந்தி�ப்�ங்க. அேதா� உங்கெள உள்ேள விட்��க்க�ம்
மாட்டாங்க.

ஜிம்:

நீங்க ப�த்தி�ங்க. நாமதான் அ�க்க�
சந்திக்கிேறாேம. நாெளக்கி சாவகாசமா ேப�ேவாம்.
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Vokabular:
ெசாகம்

�கம்

‘being healthy’, Wohlbefinden

ஒடம்�க்� ஒண்�ம் இல்ெல = wörtl: dem Körper ist nichts = mir fehlt nichts
தி�ப்பரங்�ன்றம்

‘a town next to Madurai’

தி�ம்பி

‘back’

தி�ம்பி வா (-வர)

‘come back, return’

கெளப்�

கைளப்�

‘tiredness’

விேசஷம்

‘special, special occasion’

கார்த்திைக

‘birth star of Murugan’

��கன்

‘a god (of cultural importance to Tamils)’

சாமி

‘god, idol’

�ம்பி� (�ம்பிட)

‘worship (with folded hands)’

வய�

வய�

‘age’

எனக்� வய� ஆச்� = wörtl: mir ist das Alter geworden = ich bin alt geworden
சமயம்

‘time (as in at this time), period’

வி�

hier: ‘(bus etc), dispatch’, einsetzen

�ட்டம்

‘crowd, meeting’ hier: Andrang

ெகாெற (ெகாெறய)

�ைற

‘be less, reduce’

காத்தி� (-இ�க்க)

‘wait’

கஷ்டப்ப� (-பட)

‘suffer’, etwas durchmachen

மட்�ம்

‘only (out of many)’

அட

அேட

‘expression of empathy, surprise’

பாவம்

‘pity, sin’

அட பாவேம

‘poor you’, Sie Ärmster

இ� (இ�க்க)

‘nudge, bump against’, stupsen

ேவைள

‘time (as part of a day)

நல்ல ேவைள

‘good times, thank god’, zum Glück

ப�த்தி�

liegen bleiben

சாவகாசமா

leisurely, in Ruhe, in Muße, gemächlich
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17. என்ன விேசஷம்?
ராஜா:

வாங்க, வாங்க. நல்ல சமயத்�ெல வந்தி�க்கீங்க. அண்ெணக்கி ஒ�
நாள் நீங்க பிாியமா சாப்பிட்�ங்கேள, அந்த இனிப்ெப இண்ெணக்�ம்
ெசஞ்சி�க்ேகாம். இந்தாங்க, எ�த்�க்ெகாங்க.

ஜிம்:

இண்ெணக்கி ஏதாவ� விேசஷமா?

ராஜா:

ஆமா. இண்ெணக்கி எங்க�க்� வ�ஷ ெபறப்�. எங்க�க்� தனி
மாசம், வ�ஷம் எல்லாம் இ�க்�. உங்க�க்� ெதாி�ம், இல்ெலயா?

ஜிம்:

ஓ! நல்லா ெதாி�ம். ஆனா ெவவரமா ெதாியா�. உங்க�க்� ஒ�
வ�ஷத்�க்� பனிெரண்� <பன்ெனண்�> மாசம்தாேன!

ராஜா:

ஆமா. அ�ெல என்ன சந்ேதகம்? ஆனா ஒவ்ெவா� மாசத்�க்�ம்
சாியா �ப்ப� நாள் இ�க்கா�. சில மாசத்�க்� இ�பத்ெதட்�
நாள் இ�க்�ம். சில மாசத்�க்� �ப்பத்திெரண்� நாள் இ�க்�ம்.

ஜிம்:

எந்ெதந்த மாசத்�க்� �ப்பத்திெரண்� நாள் இ�க்�ம்?

ராஜா:

அப்ப� ஒ� கணக்� ெகெடயா�. அ� கிரகங்கெள ெபா�த்� வ�ஷா
வ�ஷம் மா�ம்.

ஜிம்:

நான் இண்ெணக்கி காெலெல வயல் பக்கமா
ேபாய்க்கிட்��ந்ேதன். அப்ெபா ெசல ேப� ேவப்பம்�
பறிச்�க்கிட்��ந்தாங்க. அ� எ�க்�?

ராஜா:

இப்ெபா தான் ேவப்ப மரம் �க்�ம். வ�ஷப் ெபறப்� அண்ெணக்கி
ெசல �ட்�ெல ேவப்பம்� பச்ச� பண்�வாங்க. அேதா� ஒ�
இனிப்� பச்ச��ம் பண்�வாங்க. வாழ்க்ெகெல இனிப்�, கசப்�
ெரண்�ம் இ�க்�, இல்ெலயா?

ஜிம்:

அ� ெராம்ப உண்ெம. வ�ஷ ெபறப்� அண்ெணக்கி ேவேற ஏதாவ�
விேசஷம் உண்டா?

ராஜா:

அண்ெணக்கி நாங்க �� �ணி கட்�ேவாம். ெசல ேப� �ட்�க்�
��சா ெவள்ெள அ�ப்பாங்க. சாமி �ம்பிட்� �ட்�ெல
எல்லா�ம் மத்தியானம் ஒண்ணா உக்காந்�
சாப்பி�ேவாம். அண்ெணக்கி கறி சாப்பிடேவ
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மாட்ேடாம். சாயங்காலம் பலகாரம் ெசய்ேவாம். எங்க
பண்�ெகெல சாப்பா� தான் �க்கியம்!
ஜிம்:

நான் இண்ெணக்கி உங்க வ�ஷ ெபறப்ெப பத்தி ெராம்ப விஷயம்
ெதாிஞ்�கிட்ேடன் (= erfahren). இன்�ம் ெகாஞ்சம் இெத பத்தி ெதாிஞ்�
கிட�ம். அெத இன்ெனா� நாள் ேகக்கிேறன்.

Vokabular:
நல்ல சமயத்�ெல = zu rechten Zeit
பிாியம்

‘liking’, gern

இனிப்�

‘sweet (dish), sweetness’

வ�ஷம்

வ�டம்

'year’

ெபறப்�
வ�ஷ ெபறப்�

‘birth’

வ�டப் பிறப்�

‘New Year’

தனி

‘separate, exclusive, special’

விவரம்

ெவவரம்

‘details’

சந்ேதகம்

‘doubt, question’

சாியா

‘exactly’

கணக்�

‘calculation, arithmetic, mathematics’

கிரகம்

‘planet, satellite’

ெபா�த்�

‘depending on’

வயல்

‘agricultural field’

பக்கமா = entlang
ேவப்பம்-

‘(adjective form of) neem’

பறி (பறிக்க)

‘pick, pluck’

பச்ச�

‘cut vegetables mixed with yoghurt’

வாழ்க்ெக

வாழ்க்ைக

life’

கசப்�

‘bitterness’

ெவள்ைள அ� (-அ�க்க)

‘white wash’

கறி

‘meat’

பண்�ெக

பண்�ைக

‘festival celebrated at home‘
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18. கல்யாண ஊர்வலம்
ஜிம்:

நான் ேநத்� காெலெல என் அெறெல இ�ந்� ப�ச்�க்கிட்��ந்ேதன்.
அப்ெபா ஒ� கல்யாண ஊர்வலம் ெத� வழியா ேபாச்�. இந்த ஒ�
வாரத்�ெல நான் இப்ப� அஞ்சா� ஊர்வலம் பாத்ேதன். இ�க்�
ஏதாவ� காரணம் உண்டா?

ராஜா:

ஆமா. உண்�. எங்க நாட்�ெல எல்லா மாசத்�ெல�ம் கல்யாணம்
நடக்கா�. சில மாசம்தான் நல்ல மாசம். சித்திெர அ�ெல ஒண்�.
கல்யாணம் மாதிாி நல்ல காாியம் இந்த மாதிாி மாசத்�ெலதான்
நடக்�ம்.

ஜிம்:

வ�ஷம் ��வ�ம் சித்திெர ஒண்� தான் நல்ல மாசமா?

ராஜா:

இல்ெல. ேவேற நல்ல மாச�ம் இ�க்�. ஆனி, ஆவணி, ஐப்பசி,
ைத எல்லாம் நல்ல மாசம்தான்.

ஜிம்:

இேத மாதிாி நல்ல நாள் இ�க்கா?

ராஜா:

ஆமா. ஒவ்ெவா� மாசத்�ெல�ம் ெசல நாள் தான் நல்ல நாள். அந்த
நல்ல நாள்ெல நல்ல ேநரத்�ெல தான் கல்யாணம் நடக்�ம்.

ஜிம்:

நான் இெத பத்தி �ன்னாெல �ஸ்தகத்�ெல ப�ச்சி�க்ேகன்.
இப்ெபா தான் ேநர்ெல பாக்கிேறன்.

ராஜா:

இந்த ெவயில்ெல ஊர்வலத்�ெல நடந்� ேபாக ெராம்ப கஷ்டமா
இ�க்�ம். உங்களாெல இந்த ெவயிெல தாங்கிக்கிட ��யதா?

ஜிம்:

கஷ்டமா தான் இ�க்�. ஆனா �ட்�க்�ள்ேள அவ்வள� ேமாசமா
இல்ெல.

ராஜா:

ஒ� ேவட்� வாங்கிக்ெகாங்க. ெவயில் காலத்�ெல அ� வசதியா
இ�க்�ம்.

ஜிம்:

நான் ெரண்� ேவட்� வாங்கி�க்ேகன். �ட்�ெல அெத தான்
கட்��ப்ேபன். அெத கட்�க்கிட்� ெவளிேல நடக்க பயமா
இ�க்�.

ராஜா:

என்ன பயம்?

ஜிம்:

ஒ� நாள் ேவட்� கட்�க்கிட்� ெகாஞ்ச �ரம் நடந்� பாத்ேதன். அ�
ந�வி கீேழ வி�ந்�ட்ட�.
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ராஜா:

ெமாதல்ெல கஷ்டமா தான் இ�க்�ம். ெபற� எல்லாம் சாியா
ேபாயி�ம்.

ஜிம்:

நா�ம் அப்ப� தான் ெநெனக்கிேறன். அ�க்�ள்ேள ெவயி�ம்
பழக்கம் ஆயி�ம். அ�த்த வ�ஷம் இவ்வள� கஷ்டம் இ�க்கா�.

Vokabular:
கல்யாணம்

‘wedding’

ஊர்வலம்

‘procession’

அஞ்சா�

ஐந்தா�

‘five or six’

காரணம்

‘reason’

காாியம்

‘task, thing to be done’, Ereignis, Event

��வ�ம்

���ம்

ேநர்ெல

ேநாில்

‘whole of’
‘in person’, persönlich, direkt, live

கஷ்டமா = hier: anstrengend, mühsam
தாங்� (தாங்க)

‘bear, tolerate’, aushalten

ேமாசம்

‘being bad’, schlimm

வசதி

‘convenience’, Komfort, Annehmlichkeit

வசதியா

bequem

ந�� (ந�வ)

‘slip’

வி� (விழ)

‘fall’

ெமாதல்ெல

�த�ல்

‘at first, in the beginning’

அதற்�ள்

‘by then’, bis dahin

சாியா ேபா = gut werden
அ�க்�ள்ேள
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19. கல்யாண சாப்பா�
ஜிம்:

எங்ேகேயா ெவளிெல ெபாறப்பட்�க்கிட்��க்கீங்க ேபால
இ�க்�. ெவளி��க்கா?

ராஜா:

இல்ெல. உள்�ர்ெலதான் ஒ� கல்யாணத்�க்� ெபாறப்பட்�க்
கிட்��க்ேகன். நீங்க�ம் வர்றீங்களா?

ஜிம்:

அைழப்� இல்லாம வரலாமா?

ராஜா:

ஓ! தாராளமா வரலாம். யா�ம் ஒண்�ம் ெசால்லமாட்டாங்க.

ஜிம்:

இ� யா� கல்யாணம்?

ராஜா:

என் மெனவிேயாட ெபாியம்மா மகன் கல்யாணம். அ�னாெல
ேபாயாக�ம்.

ஜிம்:

ெபாண்� இந்த ஊர் தானா?

ராஜா:

ஆமா, ெபாண்� �ட்�ெல தான் கல்யாணம் நடக்�ம்.

ஜிம்:

ஒங்க மைனவி வரெலயா?

ராஜா:

அவ ேநத்ேத ேபாய்ட்டா. நாம ெமாதல்ெல மாப்பிெள �ட்�க்�
ேபாய், ெபற� அங்ெக�ந்� ஊர்வலத்ேதா� ெபாண்�
�ட்�க்� ேபாேவாம்.

ஜிம்:

மாப்பிெள �� எங்ேக இ�க்�?

ராஜா:

இந்தா வந்�ட்ேடாம். காெல சாப்பா� நடந்�க்கிட்��க்�.
வாங்க, நாம�ம் சாப்பிட்��ேவாம்.

ஜிம்:

நான் �ட்�ெலேய சாப்பிட்�ட்ேடன். நீங்க சாப்பிட்�ட்� வாங்க.
நான் இங்ேக உக்காந்��க்ேகன்

ராஜா:

கல்யாண �ட்�ெல சாப்பிடாம ேபாகக்�டா�. ெரண்� இட்�
மட்�ம் சாப்பிட்�ட்� எந்தி�ச்��ேவாம்.

ஜிம்:

சாி. உங்க ஆெசெய ெக�ப்பாேனன்.

ராஜா:

வயி� ெநெறய சாப்பிட்டாச்�. நீங்க ெவத்தெல ேபா�றீங்களா?

ஜிம்:

எனக்� பழக்கம் இல்ெல. நீங்க ேபா�ங்க. நான்
பாத்�க்கிட்��க்ேகன்.

ராஜா:

ஓ. ஊர்வலம் ெபாறப்பட்�ட்ட�. வாங்க. நாம�ம் அேதா�
ேசந்�க்கி�ேவாம்.
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ஜிம்:

இப்ெபா ேநரா ெபாண்� �ட்�க்� தான் ேபாேறாமா?

ராஜா:

ஆமா.

ஜிம்:

அங்ேக என்ெனல்லாம் நடக்�ம்?

ராஜா:

எல்லாம் ெவவரமா ெசால்ேறன். வாங்க, ேபசிக்கிட்ேட நடப்ேபாம்.

Vokabular:
ெவளி�ர்

‘out of town’

ெவளி��க்� ேபா

wegfahren, verreisen

உள்�ர்

‘local’, hießig, örtlich, lokal

அெழப்�

ஆைழப்�

‘invitation’

இல்லாெம

‘without’

தாராளமா

தாராளமாக

கல்யாணம்

‘by all means’, auf jeden Fall, gewiss,

தி�மணம்

‘wedding, marriage’

மைனவி / �ட்�க்காாி / ெபண்டாட்�

‘wife’

ெபாியம்மா

‘aunt (mother’s elder sister,
father’s elder brother’s wife)

ெபாண்�

ெபண்

‘bride, girl’

ஊர்வலம்

'bride, girl, daughter’

மாப்பிெள

மாப்பிள்ைள

‘bride groom,

காைல சாப்பா�

'breakfast, morning meal’

நட (நடக்க)

‘take place’

நாம�ம் சாபிட்��ேவாம்

lass uns auch essen

ெக� (ெக�க்க)

‘spoil (something)’

உங்க ஆெசெய ெக�ப்பாேனன் = warum soll ich Ihren Wunsch verderben
வயி� ெநெறய சாப்பிடாச்� = ich in satt/voll

‘stomach full’

ெவத்தெல

‘betel leaf

ெவற்றிைல

ெவத்தெல ேபா� (ேபாட)

‘chew betel leaf / pan’, Betel nehmen

பழக்கம்

‘habit’, Angewohnheit

ேசர்
ேநரா / ேநேர

‘join, get collected, get admitted’, (wir) schließen uns (ihr = die Prozession) an

ேநராக

‘straight, directly’
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20. எனக்� வயித்� வ�
ஜிம்:

உங்க�க்� ெதாிஞ்ச டாக்டர் யாராவ� பக்கத்�ெல இ�க்காரா?

ராஜா:

ஏன்? என்ன விஷயம்?

ஜிம்:

ேநத்�ெல�ந்� ேலசா வயி� வ�ச்�க்கிட்��க்�.

ராஜா:

கல்யாணச் சாப்பா� சாப்பிட்டேதாட பலனா?

ஜிம்:

சாப்பா� காரமா இ�ந்த�, இல்ெலயா? அதனாெல
இ�க்�ம். எனக்� காரம் இன்�ம் ஒத்�க்கிடெல.

ராஜா:

எனக்� ெராம்ப ேவண்�ய டாக்டர் ஒ�த்தர் இ�க்காங்க. அவங்க
அெமாிக்கா�ெல ப�ச்சவங்க. வாங்க, அவங்ககிட்ட ேபாேவாம்.

ஜிம்:

அவங்க பக்கத்�ெல தான் இ�க்காங்களா?

ராஜா:

ஆமா. இந்த ெத� தி�ம்பின�ம் அவங்கேளாட ஆஸ்பத்திாி
இ�க்�. நடந்ேத ேபாயிடலாம்.

டாக்டர்:

வாங்க, ராஜா! பாத்� ெராம்ப நாளாச்�.
ெசௗக்கியமா இ�க்கீங்களா?

ராஜா:

ஏேதா இ�க்ேகன், டாக்டர். இவ� என் நண்ப� ஜிம்.
அெமாிக்கா�ெல�ந்� இங்ேக வந்தி�க்கா�. இவ�க்� ஒடம்�
சாியில்ெல.

டாக்டர்:

என்ன ெசய்ய�?

ஜிம்:

ேநத்�ெல�ந்� வயி� வ�க்க�. கெடெல விக்கிற வயித்� வ�
ம�ந்ெத வாங்கி சாப்பிட்� பாத்ேதன். ேகக்கெல.

டாக்டர்:

டாக்டெர ேகக்காெம கண்ட ம�ந்ெத�ம் வாங்கி சாப்பி�ற�
நல்ல� இல்ைல.

நீங்க இங்ேக வந்� எவ்வள� நாள் ஆச்�?

ஜிம்:

ஒ� வ�ஷம் ஆக ேபாக�.

டாக்டர்:

ேநத்� ��சா ஏதாவ� சாப்பிட்�ங்களா?

ஜிம்:

ஒ� கல்யாண �ட்�ெல காரமா சாப்பிட்ேடன்.

டாக்டர்:

ஓ! அ�தான் விஷயம். நான் ஒ� ம�ந்� எ�தி
��க்கிேறன். அெத வாங்கி சாப்பி�ங்க. ஒேர நாள்ெல சாியா
ேபாயி�ம்.

ஜிம்:

இ�க்� பணம் எவ்வள�, டாக்டர்?
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டாக்டர்:

ஓ பரவாயில்ெல. நான் தான் ம�ந்� ��க்கெலேய.
அேதா� ராஜா �ட்�க்கிட்� வந்ததனாெல ஒண்�ம் வாங்கிக்கிட
மாட்ேடன்.

ராஜா:

சாி, டாக்டர். நாங்க ேபாய்ட்� வர்ேறாம்.

Vokabular:
வ�(வ�க்க)
ேலசா

‘pain, be painful’

ேலசாக

‘mildly, lightly’

பலன்
காரமா

‘result, consequence’, Folge

காரமாக

‘scharf‘

ஒத்�க்கி� (-கிட)
ஒத்�க்ெகா

ஒத்�க்ெகாள்

‘agree with’

ேவண்�ய
ஆஸ்பத்திாி

‘known well to, acquainted with’, nahestehend

ம�த்�வமைன

‘hospital, clinic’

நடந்� ேபா

zu Fuß gehen

பாத்� ெராம்ப நாளாச்�

es ist lange her seitdem wir uns sahen

ெசௗக்கியம்

‘being well / healthy’

நலம்

ஏேதா இ�

es geht (mir) einigermaßen

என்ன ெசய்ய�

was fehlt (Person im dativ)

ம�ந்�

‘medicine’

ேகக்கெல

ெகக்கவிைல

(Medizin) wirken

கண்ட
ஒேர நாள்ெல

‘any (thing seen), random, beliebig

ஒேர நாளில்

in nur einem Tag

பரவாயில்ெல

es macht nichts

அேதா�

außerdem, zudem, überdies, des Weiteren

�ட்�க்கிட்�வா

�ட்�க்ெகாண்� வா ‘bring in (animate beings)’
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21. ெபாங்க�க்� ேபாேவாமா?
ராஜா:

இப்ெபா உங்க வயித்� வ� எப்ப� இ�க்�?

ஜிம்:

டாக்டர் ��த்த ம�ந்ெத சாப்பிட்ட�ம் சாியா ேபாச்�.

ராஜா:

நாம டாக்டர்கிட்ட ேபான� நல்லதா ேபாச்�. அவ� ��க்கிற
ம�ந்� எப்ெபா�ம் நல்லா ேகக்�ம்.

ஜிம்:

ெசல ேப� பழக்கத்தனாெல வியாதிெய பத்தி ெசான்ன�ம் நல்லா
�ாிஞ்சிக்கிட்� ம�ந்� ��க்கிற�ெல ெகட்�க்காரங்களா இ�க்காங்க.

ராஜா:

இப்ெபா உங்க�க்� ஒடம்�க்� நல்லா இ�க்கிறதனாேல ெவளி��க்�
ேபாற�ெல கஷ்டம் இ�க்காேத?

ஜிம்:

ஆமா. என்ன விஷயம்?

ராஜா:

நீங்க மாாியம்மன் ெபாங்க�க்� ேபான�ண்டா?

ஜிம்:

ேபானதில்ெல. ஆனா ேபாற�க்� ெராம்ப நாளா ஆெச.

ராஜா:

எங்க ஊர்ெல இப்ெபா ெபாங்கல் நடந்�க்கிட்��க்�. நான்
இண்ெணக்கி சாயங்காலம் ெபாறப்பட்� ேபாேறன். நீங்க�ம்
வர்றீங்களா?

ஜிம்:

எனக்� வர்ற�க்� ெராம்ப ஆெசதான். ஆனா அங்ேக தங்�ற�க்�
என்ன ெசய்ற�?

ராஜா:

அ�க்� நீங்க கவெலப்படாதீங்க. எங்க பெழய �� ஒண்� அங்ேக
இ�க்�. அங்ேகேய நாம தங்கிக்கிடலாம்.

ஜிம்:

ெராம்ப நல்லதா ேபாச்�. நான் ெராம்ப நாளா ெநெனச்சிக்கிட்��ந்த�
இப்ெபா தான் ��ய ேபாக�.

ராஜா:

அந்த �ட்�ெல ஒேர ஒ� கஷ்டம் இ�க்�. அங்ேக �ளிக்கிற�க்�
தனி எடம் ெகெடயா�. ேதாட்டத்�ெல ெகணத்த�ெல நின்�
�ளிக்க ேவண்��க்�ம்.

ஜிம்:

அதனாேல என்ன? எனக்� அ�ெல ஒ� கஷ்ட�ம் இல்ெல.

ராஜா:

அப்ப�ன்னா, சாியா நா� மணிக்கி இங்ேக வந்��ங்க (வந்��ங்க)
இங்ெக�ந்� ஒண்ணா பஸ் ெபாறப்ப�ற எடத்�க்� ேபாய்,
அங்ெக�ந்� ஊ�க்� ேபாேவாம். நான் பஸ்ேல உங்க�க்�
ெபாங்கெல பத்தி ெசால்�க்கிட்� வர்ேறன்.
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ஜிம்:

இெத ேகக்�ம்ேபாேத �ஷியா இ�க்�. நான் நிச்சயமா நா� மணிக்கி
வந்��ேறன்.

Vokabular:
சாியா ேபாச்�

(es) ist gut geworden

நல்லதா ேபாச்�

(es) war gut

ேகள் (ேகக்க)

‘cure (as by medicine)’heilen, wirken

ெகட்�க்காரங்க

ெகட்�க்காரர்கள்

‘smart people’, kompetente Leute

பழக்கம்

hier: Erfahrung

வியாதி

‘illness, disease’

மாாியம்மன்

‘a village goddess worshipped against
diseases’

ெபாங்கல்

festival for the goddess’

தங்� (தங்க)

‘stay’, unterkommen, wohnen

ெராம்ப நல்லதா ேபாச்�

es ist prima

��ய ேபா

möglich werden

தனி எடம்

தனி இடம்

‘separate / special place’, privat

ெகணத்த�

கிணற்ற�

‘place around a well’, am Brunnen

�ளி (�ளிக்க)
அப்ப�ன்னா

‘bathe’

அப்ப�ெயன்றால்

was ist dabei?, es macht nichts,
kein Problem

சாியா

genau

ஊர்

hier: Dorf

�ஷி

Enthusiasmus, Freudigkeit

நிச்சயமா

bestimmt, definitiv
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22. தீயிெல எப்ப� நடக்கிறாங்க?
ராஜா:

என்ன! ேநத்� �ரா�ம் ஆெளேய காேணாம்.

ஜிம்:

ெபாங்கல்ெல ெரண்� நாளா சாியா �ங்காததனாெல ேநத்� �ரா�ம்
�க்கம் �க்கமா வந்த�. பகல் �ரா�ம் �ங்கிேனன்.

ராஜா:

நா�ம் அப்ப� தான். ேநத்� காெலெல ப�த்தவன் சாயங்காலம் ஆ�
மணிக்கி தான் எந்திாிச்ேசன். மத்தியானம் சாப்பிட �ட இல்ெல.

ஜிம்:

�ந்தா நாள் வி�ய வி�ய �ழிச்சி�ந்த� �ணா ேபாகெல. ெவ�ம்
காேலா� தீெல நடக்கிற� எனக்� இன்�ம் ஆச்சாியமாேவ இ�க்�.
இ�ெல ஏதாவ� ஏமாத்� இ�க்�ேமா?

ராஜா:

இல்ெல. இ�க்� நம்பிக்ெக தான் காரணம். தீ மிதிக்கிற�க்� ஒ�
மாசத்�க்� �ன்னாெல�ந்� ெரண்� ேவெள சாப்பிடாெம
இ�க்கிற�ம் இ�க்� ஒ� காரணமா இ�க்கலாம். இன்ெனா� காரணம்
காெல அ�த்தமா பதிக்காெம ேவகமா ஓ�றதா�ம் இ�க்கலாம்.

ஜிம்:

ஒ� அம்மா ெம�வா நடந்� ேபானாங்கேள.

ராஜா:

ஆமா. நான் ஒ� தடெவ ஒ� ஆள் கங்ெக வாாி தெலெல
ேபாட்�க்கிட்டெத பாத்தி�க்ேகன். இ�ெல ெசல ேப�க்� கால்
�ண்ணா ேபான�ம் எனக்� ெதாி�ம்.

ஜிம்:

அப்ெபா, கட�ள் ேமேல நம்பிக்ெக ெவச்� ெசய்றதனாெல
இெதல்லாம் ��ய�, இல்ெலயா?

ராஜா:

அப்ப� ெசால்ற�க்� இல்ெல. கட�ெள நம்பாதவங்க �ட க�ப்�
ெகா� பி�ச்சிக்கிட்� தீக்�ழிெல எறங்கியி�க்காங்க. இவங்க�க்�
ேவேற ஒ� நம்பிக்ெக. மனித�க்� வாழ்க்ெகய்ெல ஒ� நம்பிக்ெக
ேவ�ம். அ� இ�ந்தா அவன் எ��ம் ெசய்வான்.

ஜிம்:

உண்ெமதான்.
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Vokabular:
என்ன
�ரா�ம் / ���ம்

was ist los?

��வ�ம்

‘all of, full of’

ஆள்
ஆெளெய காேணாம்

‘person (referring to you)’

ஆைளேய காேணாம் du warst nicht zu sehen

�க்கம் �க்க்மா வா

sehr schläfrig/müde sein

�ந்தா நாள்

vorgestern

வி�ய வி�ய

‘until dawn’

�ழிச்சி�

விழித்தி�

‘be awake’

�ண்

‘waste’ hier: umsonst, vergeblich

�ணா ேபா

umsonst sein

ெவ�ம்

‘bare, empty’

தீ

‘fire’

மிதி (மிதிக்க)

‘step on’

ஆச்சாியம்

surprise’, Erstaunlichkeit

ஏமாத்�

ஏமாற்�

cheating’ hoodwinking’, Betrug, Täuschung

நம்பிக்ைக

‘faith, belief, trust’

காரணம்

‘reason’

அ�த்தம்

‘pressure’, fest

பதி (பதிக்க)

‘plant, place against a surface, auftreten

கங்�

‘amber’, Holzkohle

வார் (வார)

‘scoop’

�ண்

‘wound’

நம்பிக்ெக ைவ (ைவக்க)

‘have faith’

தீக்�ழி

‘fire pit’

அப்ப� ெசால்ர�க்� இல்ெல

so kann man es nicht sagen

கட�ள்

‘god’

க�ப்� ெகா�

‘black flag (of a rationalist political party)
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23. ஒேர �ஷி
ராஜா:

இண்ெணக்கி என்ன ஒேர �ஷியா இ�க்கீங்க?

ஜிம்:

�ட்�ெல�ந்� க�தம் வந்த�, அதனாெலதான்.

ராஜா:

அப்பா, அம்மா ெசாகமா இ�க்காங்களா? என்ன எ�தி�க்காங்க?

ஜிம்:

நாம ெபாங்க�க்� ேபானெத�ம் அங்ேக பாத்தெத�ம் பத்தி நான்
அப்பா�க்� எ�தி�ந்ேதன். அெத பாத்� அவ�க்�ம் ஒேர ஆச்சாியம்.

ராஜா:

ேநர்ெல பாத்தா இன்�ம் ஆச்சாியப்ப�வார்.

ஜிம்:

நான் எ�த்த படங்கெள அவ�க்� அ�ப்பி�ந்ேதன். அதனாெல
ஓரள�க்� ேநர்ெல பாக்கிறெத ேபால இ�ந்தி�க்�ம்.

ராஜா:

என்ன இ�ந்தா�ம் ேநர்ெல பாக்கிற மாதிாி இ�க்கா�,
இல்ெலயா? அவெர ஒ� தடெவ இங்ேக வர ெசால்�
எ��ங்கேளன்.

ஜிம்:

அவ� எங்ேக வர ேபாறா�? அவ� இங்ேக வந்�ட்டா அங்ேக அவ�
ேவெலெய பாத்�க்கிட யா�ம் இல்ெல.

ராஜா:

ஆமா. ெபா�ப்பான ேவெலெல இ�ந்தா இப்ப� தான். தி�ர்�
விட்�ட்� வர ��யா�. �ன்னாெலெய திட்டம் ேபாட்� ��
எ�த்�க்கிட்� வந்தா என்ன?

ஜிம்:

நா�ம் ஒவ்ெவா� க�தத்�ெல�ம் எ�திக்கிட்�த்தான்
இ�க்ேகன். அவ� அைசயறதா இல்ெல.

ராஜா:

நீங்க எப்ெபா தி�ம்பி ேபாறதா இ�க்கீங்க?

ஜிம்:

சீக்கிரேம ேபாக ேவண்�யதா இ�க்�ம். வந்� ஒ� வ�ஷம் ��ய
ேபாக�, இல்ெலயா?

ராஜா:

ஒ� வ�ஷத்�ெல தி�ம்�ற�ன்னா கஷ்டமா தான் இ�க்�ம். நீங்க
வி�ம்பினா�ம் ஒ� வ�ஷத்�க்� ேமேல இ�க்க ��யாதா?

ஜிம்:

ஒ� வ�ஷத்�க்� ேமேல இ�க்க�ம்ணா ஸ்ெபஷலா அ�மதி
வாங்க�ம். நான் இங்ேக இ�ந்ேதன்ணணா அங்ேக என்ேனாட ேவெல
ெக�ம். அதனாெல ேபாற�க்� பி�க்காட்டா�ம்
ேபாற� தான் நல்ல� ன்� இ�க்ேகன்.
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Vokabular:
ஒேர

‘full of’, besonders, übermäßig

�ஷி

‘joy’

ெசாகம்

�கம்

‘being fine, healthy’

ேநர்ெல

ேநாில்

‘in person’

ஓரள�க்�

‘to an extent’

என்ன இ�ந்தா�ம்

‘whatever it is’

மாதிாி

‘like’

அவ� எங்ேக வர ேபாரா�

als ob er kommen würde

ெபா�ப்பான

‘responsible’

தி�ர்�

தி�ெரன்�

‘suddenly’

அெச (அெசய)

அைச

‘move’, sich rühren

Konditional + என்ன

wie wäre es, wenn

தி�ம்� (தி�ம்ப)

‘return’

Verbalnomen + ஆ + இ�

planen zu (tun)

Infinitiv + ேவண்�ய�

es ist wohl so, dass (tun) muss

Verbalnomenform (Präsens)

sollen

தி�ம்�ற� ன்னா

wenn (man) zurückkehren soll

ேவெல ெக�ம்

(meine) Arbeit wird (darunter) leiden

நல்ல�

hier: das Beste
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24. ேபாற� கஷ்டமா இ�க்�
ராஜா:

பிரயாண ஏற்பாெடல்லாம் பண்ணிக்கிட்��க்கீங்கேபால
இ�க்�. ஆெள பாத்தாேல ெதாி��. ெராம்ப அெலச்சேலா?

ஜிம்:

அெலச்சல் ஒண்�ம் இல்ெல. மனக்கஷ்டம் தான். தமிழ் நாட்ெட
விட்� ேபாறெத ெநெனச்சாேல மன�க்� கஷ்டமா இ�க்�.

ராஜா:

ெமாதல்ெல அப்ப� தான் இ�க்�ம். அங்ேக ேபாயிட்ட ெபற�
ெகாஞ்ச நாள்ெல எல்லாம் சாியா ேபாயி�ம்.

ஜிம்:

அவ்வள� ேலசா ேபாயி�மா, என்ன? ெகாஞ்ச நாெளக்கி தமிழ் நாட்�
ெநெனவாேவ இ�க்�ம்.

ராஜா:

ேபாற�க்� �க்ெகட்ெடல்லாம் வாங்கிட்�ங்களா?

ஜிம்:

இன்�ம் இல்ெல.

ராஜா:

எந்த விமானத்�ெல ேபாறதா திட்டம் ேபாட்��க்கீங்க?

ஜிம்:

எந்த விமானத்�ெல �க்ெகட் ெவெல ெகாெறவா இ�க்ேகா அ�ெல
ேபாக�ம்.

ராஜா:

அ� சாி தான். வழிெல எங்ேக�ம் எறங்�றதா திட்டம் இ�க்கா?

ஜிம்:

இல்ெல. ஒவ்ெவா� எடத்�ெல�ம் ஏறி எறங்கி ேபாற� ன்னா ெராம்ப
நாள் ஆ�ேம. அேதா� அெலச்ச�ம் எனக்� ஒத்�க்கிடா�.

ராஜா:

அ�க்� என்ன ெசய்ற�? ஊர் பாக்க�ம்ணா ெகாஞ்சம் கஷ்டப்பட
தான் ேவ�ம்.

ஜிம்:

அ� உண்ெமதான். ஆனா�ம் இப்ெபா கஷ்டப்ப�வாேனன்�
பாக்கிேறன். இப்ெபா பாக்கெல ன்னா ேவேற எப்ேபாவாவ�
பாத்�க்கி�ற�.

ராஜா:

நீங்க ஊ�க்� ேபாற�க்�ள்ேள ஒ� நாள் எங்க �ட்�ெல
சாப்பிட�ம். சாியா?

ஜிம்:

ஓ! ெராம்ப சாி! உங்க சாப்பா� ன்னா எனக்� உயி� ஆச்ேச!

ராஜா:

இந்த ஞாயி� ேபாய் அ�த்த ஞாயி� ெசௗகாியப்ப�மா?

ஜிம்:

எண்ெணக்கி ன்னா�ம் சாி. ஞாயித்�க்ெகழெம நான் இங்ேக டாண்�
வந்� நிப்ேபன்.
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Vokabular:
பிரயாணம்

பயணம்

‘travel, journey’

ஏற்பா� பண்� (பண்ன)

‘arrange, make arrangement’

ஆள்

‘person (here referring to the listener in
third person)’

அெலச்சல்

அைலச்சல்

‘fatigue by hectic running around’
Hin- und Hergerenne

மனக்கஷ்டம்

‘agony’, schweres Herz

ேலசா

‘easily, lightly’, leicht

ெநென� / ஞாபகம்

நிைன�

‘memory, presence in mind’

�க்ெகட்

‘ticket’

விமானம்

‘plane, (here) airlines’

திட்டம் ேபா� (ேபாட)

‘plan’

எறங்� (எறங்க)

இறங்�

‘get down, deplane’, zwischenlanden

ஏ� (ஏற)

‘get in, board’

கஷ்டப்ப�

Schwierigkeiten aushalten

கஷ்டப்ப�வாேனன்� பாக்கிேறன் = ich denke warum soll ich es (jetzt) Schwer haben
Verbstamm + வான் + ஏ

warum soll (ich)

பார்
உயிர் ஆச்�

hier: denken

-ஆயிற்�

‘love something as your life’

ஞாயி�
டாண்�

‘Sunday’
-என்�

‘punctually, on the hour’, auf die Minute

ெசௗகாியப்ப� (-பட)

’be convenient’

நில்� (நிக்க)

show up, stand’
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25. ேபாய்ட்� வர்ேறன்
ராஜா:

வாங்க, வாங்க. நீங்க வர்ற�க்காக தான் காத்�க்கிட்��க்ேகாம்.
சாப்பாெடல்லாம் அப்ெபாேவ தயார் ஆயி�ச்�.

ஜிம்:

நான் சாியான ேநரத்�க்� வந்�ட்ேடேன!

ராஜா:

நான் �ம்மா ெவெளயாட்�க்� ெசான்ேனன். சாப்பா� ேபாட
ெசால்லட்�மா?

ஜிம்:

உங்க இஷ்டம். இப்ெபா சாப்பி�ற� ன்னா�ம் சாப்பி�ேவாம்.
இல்ெல, ெகாஞ்ச ேநரம் கழிச்� சாப்பி�ேவாம் ன்னா�ம் சாி. எனக்�
எல்லாம் ஒண்� தான்.

ராஜா:

அப்ப�ன்னா சாப்பிட ஆரம்பிக்க ேவண்�ய� தான். ராணி, எெல
ேபாட்� சாப்பா� எ�த்� ைவ. நாங்க ைக க�விக்கிட்�
வர்ேறாம்.

ஜிம்:

இண்ெணக்கி ெநஜமாேவ ெபாிய வி�ந்� தான்
ேபால இ�க்�. ஏற்பாெடல்லாம் தட�டலா இ�க்ேக.

ராஜா:

சாப்பிட்�ட்� ெபற� எப்ப� இ�க்� ன்� ெசால்�ங்க.

ஜிம்:

ராணிேயாட சைமயல் ன்னா ேகக்க ேவண்�யதில்ெல. எல்லாம்
பிரமாதமா இ�க்�. எனக்� வயித்�ெல தான் எடம் இல்ெல
சாப்பி�ற�க்�.

ராஜா:

(ராணிகிட்ேட)

தமிழ்நா� ன்னா இவ்வள� பி�க்கேத, இன்�ம்

ெகாஞ்ச நாள் இ�ந்�ட்� ேபாங்க ன்னா ேகக்க மாட்ேடங்கிறா�.
ராணி:

அவங்கேளாட ஊ�க்� ேபாக�ம், ஆ�ங்கெள பாக்க�ம் �
அவ�க்� ஆெச இ�க்காதா? நீங்க இெதெயல்லாம் விட்�ட்�
எங்ேகயாவ� ேபாய் வ�ஷக்கணக்�ெல இ�ப்�ங்களாக்�ம்.

ராஜா:

நானாவ� ேபாறதாவ�! இட்�, ேதாெச இல்லாெம என்னாெல ஒ�
வாரம் �ட இ�க்க ��யாேத.

இளங்ேகா:

நான் இ�ப்ேபன்’ப்பா. நான் ஜிம் சித்தப்பாேவா�
அெமாிக்கா�க்� ேபாகட்�மா’ப்பா?

ராஜா:
இளங்ேகா:

ப�ச்� ெபாியவனான ெபற� நீயா ேபா.
சாி’ப்பா. இப்ெபாெவ�ந்� நல்லா ப�க்கிேறன்.
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ராஜா:

ஜிம், சாப்பிட்� ��ச்ச�ம் இவ�க்� பள்ளிக்�டத்�ெல �ச்சர்
ெசால்� ��த்த கெதகெல (கெதங்கெள) ேகக்கிறீங்களா? அழகா
ெசால்�வான்.

ஜிம்:

ஓ! எனக்� ெதாி�ேம இளங்ேகா ெகட்�க்காரன்�. உனக்� ெதாிஞ்ச
எல்லா கெதெய�ம் எனக்� ெசால்ல�ம், என்ன?

இளங்ேகா:

ஓ, எனக்� ெதாிஞ்செதல்லாம் ெசால்ேறன்.

Vokabular:
தயார் ஆ� (ஆக)
ெவேளயாட்�

‘become ready’

விைளயாட்�

‘fun, game’, Spaß

ெவெளயாட்�க்�

zum Spaß

சாப்பி�ற� ன்னா�ம்

wenn (wir jetzt) essen sollen, und

ஒண்�

hier: gleich

சாப்பிட ஆரம்பிக்க ேவண்�ய�

(dann) sollten (wir) anfangen zu essen

எெல

‘leaf’, here ‘banana leaf’

இைல

எ�த்� ைவ (ைவக்க)

‘serve (food)’

க�� (க�வ)

‘wash (hands, pots)

ெநஜம்

‘true thing’

வி�ந்�

‘feast’

தட�டல்

außerordentlich, großartig

செமயல்

சைமயல்

‘cooking‘

பிரமாதம்

‘superb’ , ausgezeichnet

தமிழ்நா� ன்னா

wörtl: was Tamilnadu betriff

தமிழ்நா� ன்னா இவ்வள� பி�க்கேத

(er) mag Tamilnadu so sehr

ேகக்க மாட்ேடங்கிறா�

will er (es) nicht hören

வ�ஷக் கணக்�ேல -கணக்கில்

‘for years together’

Satz + ஆக்�ம்

als ob, niemals

(hier: „als ob Sie … gehen würden“ oder „Sie würden niemals … gehen“)

இளங்ேகா

‘a name, son of Raja’
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‘ப்பா

அப்பா

‘dad (a term of address)’

சித்தப்பா

சிற்றப்பா

‘paternal uncle (younger)’

ேபாகட்�மா

hier: kann ich fahren

�ச்சர்

‘(female) teacher’

ெசால்� ��

lehren, beibringen

என்ன

was sagst Du? was ist?
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2
IITS Konversationen

N. Deivasundaram and A. Gopal: Tamil – an auto-instructional course

Ausgewählte Konversationen und Anmerkungen zu Vokabular und Grammatik
von Thomas Lehmann
Begleitende Audiodateien zum Download unter https://www.sai.uni-heidelberg.de/tamil/
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Die vorliegenden IITS Konversationen können ab Lektion 23 im Lehrbuch (Band 2: Grammatik,
Übungen, Texte und Vokabular) verwendet werden.
Anmerkungen zur Verwendung der Audio-Dateien
Im folgenden Skript sind zuerst für jede Konversation der jeweilige Text der Konversation und
danach Anmerkungen zum Vokabular und zur Grammatik gegeben.
Arbeiten Sie zunächst den Text mit Hilfe der Anmerkungen durch.
Versuchen Sie dann nach der im Unterricht erwähnten Methode die Audiotexte durch
schrittweises und wiederholtes Hören ohne Zuhilfenahme des Textes zu verstehen.
In den Anmerkungen bedeuten geschweifte Klammern {} Form in der Tamil-Schriftsprache
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Konversation 1
(Vaḷḷuvaṉ und Iḷaṅkōvaṉ sind Freunde. Vaḷḷuvaṉ geht zu Iḷaṅkōvaṉs Haus in Mylapore.
Iḷaṅkōvaṉ stellt Vaḷḷuvaṉ seine Familienmitglieder vor. Dann bekommt Vaḷḷuvaṉ einen Snack
angeboten. Danach verabschiedet sich Vaḷḷuvaṉ wieder.)
Text

வள்�வன்

வணக்கம்
என் ேப� வள்�வன்.
ெசன்ெனய்ெல வசிக்கிேறன்.
நான் கல்�ாியிெல ேவெல பாக்கிேறன்.
இளங்ேகாவன் என்ேனாட நண்பர்.
அவ�ம் எங்�ட ேவெல பாக்கிறா�.
அெவெர பாக்க தான் ேபாேறன்.
இேதா, இளங்ேகாவன் ��.
இளக்ேகாவன் � �ப்பி�ேறன்.
இேதா, இளங்ேகாவன் வர்றா�.
என்ென உள்ேள �ப்பி�றா�.
நான் அவர் �ட்�க்�ள்ேள ேபாேறன்.

இளங்ேகாவன்

வாங்க, வாங்க வள்�வன்.

வள்�வன்

என்ன இளங்ேகாவன். நல்ல ெசாகந்தாேன?

இளங்ேகாவன்

நல்ல ெசாகந்தான். நீங்க எப்ப�?

வள்�வன்

நல்ல ெசாகந்தான். உங்க �ட்�ெல எல்லா�ம்
ெசாகந்தாேன?

இளங்ேகாவன்

எல்லா�ம் ெசாகந்தான். உங்க �ட்�ெல?

வள்�வன்

எல்லா�ம் ெசாகந்தான்.

இளங்ேகாவன்

வள்�வன். இவ என் மெனவி கமலா.

வள்�வன்

வணக்கம்.

இளங்ேகாவன்

இவன் என் �த்த மகன். ேப� ேகாபால்.

வள்�வன்

அப்ப�யா? நீ என்ன ப�க்கிேற ேகாபால்?

ேகாபால்

�.எஸ்�. ெரண்டாவ� வ�ஷம் ப�க்கிேறன்.
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இளங்ேகாவன்

இவ என் மக மாதவி.
�. ஏ. ப�ச்சி�க்கா.

வள்�வன்

இப்ெபா என்ன ெசய்றா?

இளங்ேகாவன்

சங்கீதம் ப�க்கிறா.

வள்�வன்

நல்ல�.

இளங்ேகாவன்

இவன் என் கெடசி ைபயன். ேப� மணி. நாலாம்
வ�ப்� ப�க்கிறான்.

வள்�வன்

ஓ.

இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா. வள்�வ�க்� சாப்பிட ஏதாவ�
ெகாண்� வாேயன்.

வள்�வன்

ஒண்�ம் ேவண்டாம், இளங்ேகாவன்.

இளங்ேகாவன்

பரவாயில்ெல வள்�வன். ெகாஞ்சம் சாப்பி�ங்க.

கமலா

இந்தாங்க.

வள்�வன்

இெதல்லாம் எ�க்�ங்க?

இளங்ேகாவன

பரவாயில்ெல. சாப்பி�ங்க.

வள்�வன்

ெராம்ப நன்றி. ேபாய்ட்� வரட்�ங்களா?

இளங்ேகாவன்

சாி. ேபாய்ட்� வாங்க.

வள்�வன்

ேபாய்ட்� வர்ேறங்க. வணக்கம்.

இளங்ேகாவன்

வணக்கம்.
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Anmerkungen

வசி (6)

vaci

wohnen

வசிக்கிேறன்
இலங்ேகாவன் � �ப்பி�ேறன்
{இலங்ேகாவன் என்� �ப்பி�ேறன்}

(ich) rufe „Ilangovan“

� {என்�} entspricht dem Apostroph „ “
ெசாகம்

cokam

{�கம்

cukam}

�த்த

mūtta

Wohlbefinden

älteste(r,s)

B.Sc

bachelor of science

சங்கீதம்

caṅkītam

Musik

கெடசி

kaṭeci

letzter, hier: jüngster

{கைடசி

kaṭaici}

நாலாம்

nāl-ām

vierte(r,s)

பரவல்ெல

paravalle

macht nichts;

{பரவாயில்ைல

paravāyillai}

(danke) nicht notwendig
(als Antwort wenn etwas angeboten
wird);
nicht schlecht (als Antwort auf die
Frage, ob etwas gut oder schön sei)

வர�ங்களா

vara-ṭṭum-ṅkaḷ-ā
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ṅka(ḷ) = honorific Suffix

Konversation 2
(Iḷaṅkōvaṉ geht mit seiner Tochter Mātavi zum Bahnhof, um seinen Onkel Nāyakam abzuholen,
der mit dem Pandyan Express aus Madurai kommt. Sie kaufen ein Bahnsteigticket und begrüßen
den Onkel Nāyakam. Dann wird ein Träger (porter) engagiert, um das Gepäck zu tragen. Danach
fahren sie mit dem Taxi nach Hause.)
Text

இளங்ேகாவன்

இண்ெணக்கி என் மாமா ஊர்ெல�ந்� வர்றாங்க.
அவங்க ஊ� ம�ெர.
அவங்க ேப� நாயகம்.
அவங்க ெமாத ெமாதல்ெல ெசன்ெனய்க்� வர்றாங்க.
எங்க�ட ஒ� மாசம் தங்க ேபாறாங்க.
மாமா ம�ெரயி��ந்� ரயி�ெல வர்றாங்க.
ரயி� பாண்�யன் எக்ஸ்பிரஸ் தான்.
அ� ம�ெரய்ெல�ந்� ராத்திாி எட்� மணிக்கி
ெபாறப்பட�.
ெசன்ெனய்க்� காெலய்ெல ஏ� மணிக்கி வந்� ேசர�.
மாமாெவ அெழய்ச்�க்கிட்� வர நான் எ�ம்�ர் ரயில்ேவ
ஸ்ேடஷ�க்� ேபாேறன்.
எங்�ட என் மக மாதவி�ம் வர்றா.
நாங்க ட�ன் பஸ்ஸுெல ஸ்ேடஷ�க்� ேபாேறாம்.

மாதாவி

அப்பா, பிளாட்பாரம் �க்ெகட்� வாங்க
ேவண்டாமாப்பா?

இளங்ேகாவன்

கண்�ப்பா வாங்க�ம்மா. இந்தா கா�. நீேய
வாங்கிகிட்� வா.

க�ண்டர் கிளார்க்

என்ன ேவ�ம்மா?

மாதாவி

ெரண்� பிலாட்பாரம் �க்ெகட்� ேவ�ங்க.

�ளார்க்

இந்தாங்க.

மாதாவி

எவ்வள�?

கிளார்க்

ஒ� �பா.

மாதாவி

அப்ப�யா? இந்தாங்க.

இளங்ேகாவன்

என்ன மாதாவி. �க்ெகட்� வாங்கிட்�யா?
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மாதாவி

ஆமாம்ப்பா.

இளங்ேகாவன்

சாி. வா. உள்ேள ேபாகலாம்.

மாதாவி

அப்பா, ரயி� வந்தாச்�.

இளங்ேகாவன்

மாதாவி, தாத்தா A ேகேரஜில்ெல�ந்� எறங்�றாங்க.
பா�. அங்ேக ேபாகலாம்.

நாயகம்

வா இளங்ேகாவன், வா மாதாவி. ெசாகந்தாேன.

இளங்ேகாவன்

வாங்க மாமா.

மாதாவி

வாங்க தாத்தா.

ேபார்ட்டார்

சார், ெபட்�ெய �க்கட்�மா?

நாயகம்

எவ்வள� ேவ�ம்பா?

ேபார்ட்டார்

அஞ்சி �பா ��ங்க.
அெதல்லாம் ெகெடயா�. �� �பா தான் ��ப்ேபன்.
சாின்னா, �க்�.

ேபார்ட்டார்

சாிங்க. �ட எட்டனா ேபாட்� ��ங்க

நாயகம்

சாி, �க்�ப்பா.

�க்ெகட்ட்-பாிேசாதகர்

சார், �க்ெகட்�.

நாயகம்

இந்தாங்க.

இளங்ேகாவன்

இந்தாங்க.

இளங்ேகாவன்

டாக்�! டாக்�!

டாக்��ைரவர்

இேதா சார். எங்ேக ேபாக�ம்.

இளங்ேகாவன்

மயிலாப்�ர் ேபாக�ம்.

�ைரவர்

எத்தென ேப� சார்?

இளங்ேகாவன்

நாங்க �� ேப� தான்

�ைரவர்

லக்ேகஜு ெராம்ப இ�க்கா சார்?

இளங்ேகாவன்

இேதா, இவ்வள� தான்.

�ைரவர்

எந்த ெத� சார்?

இளங்ேகாவன்

ேமலத்ெத�

�ைரவர்

சார்! எட்டப்பக்கமா? வலப்பக்கமா?

இளங்ேகாவன்

வல� பக்கம்.

�ைரவர்

எந்த �� சார்?
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இளங்ேகாவன்

அேதா, அந்த ஆறாம் நம்பர் ��.

�ைரவர்

சாிங்க.

இளங்ேகாவன்

�ைரவர்! மீட்டர் எவ்வள� ஆச்�?

�ைரவர்

பத்� �பா ஆச்�.

இளங்ேகாவன்

இந்தாப்பா பணம்.

Anmerkungen

ெமாத ெமாதல்ெல

mota motalle

(aller)erstes Mal

{�தல் �த�ல்}
Pandyan Express

Zugname

வந்� ேசர் (2)

va-ntu cēr

ankommen

அெழச்�க்கிட்�வா

aḻe-ccu.k-kiṭṭu vā

(jemanden) mitbringen

{அைழத்�க்ெகாண்�வா

aḻai-ttu.k koṇ-ṭu vā}

எ�ம்�ர்

eḻumpūr

Egmore (Name eines
Stadtteils von Chennai)

Plattform

Bahnsteig

வாங்க ேவண்டாமாப்பா = வாங்க ேவண்டாம் அப்பா?
soll ich nicht kaufen, Vater?

வாங்க�ம்மா = வாங்க�ம் அம்மா

du mußt kaufen, Mädchen

வாங்கிகிட்�வா

vāṅk-i.k kiṭṭu vā

(etwas) holen

{வாங்கிக்ெகாண்�வா

vāṅk-i.k koṇ-ṭu vā}

வாங்கிட்�யா?

vāṅk-i-ṭ.ṭ-i.y-ā

{வாங்கிவிட்டாயா

vāṅk-i viṭ.ṭ-āy-ā}

வந்தாச்�

vant-āccu

hast du gekauft

ist gekommen
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A carriage

Wagen A

எட்� அணா
சாி ன்னா

eṭṭu aṇā

50 paisa (alte Währung)

�க்�

wenn es Ok ist, trage

ன்னா

wenn

ேபாட்� ��

pōṭṭu kuṭu

extra/dazu geben

ேமலத்ெத�

mēlatteru

Straßenname

எடப்பக்கம்

eṭappakkam

linke Seite

வலப்பக்கம்

valappakkam

rechte Seite

ஆறாம்

āṟ-ām

sechste(r,s)

ஆச்�

āccu

hier: es macht (Preis)
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Konversation 3
(Maṇi mag den Merina Beach in Chennai. Er bittet Vater, dass sie am Sonntag zum Beach
gehen. Die ganze Familie fährt mit dem Bus zum Beach. Dort geht Maṇi mit Vater ins Wasser.
Dann sitzen alle für eine Zeit am Strand, kaufen Snacks (cuntal) und gehen am Abend wieder
nach Hause.)

Text

மணி

இண்ெணக்கி ஞாயித்�க்ெகழெம.
ெமாினா �ச்� நல்லா இ�க்�ம்.
ெநெறய கலர் ைலட்� இ�க்�ம்.
சாயங்காலம் �ச்�க்� ேபாக ஆெசயா இ�க்�.
அப்பாகிட்ட ேகட்ேடன்.
சாின்� ெசான்னாங்க.
�ட்�ெல எல்லா�ம் �ச்�க்� ேபாேறாம்.
மணி இப்ெபா நா�.
எல்லா�ம் ெபாறப்பட்டாச்�.
அப்பா கதெவ �ட்�றாங்க.
இப்ெபா பஸ் ஸ்டாப்�க்� ேபாேறாம்.

மணி

அப்பா, �ச்�க்� எந்த பஸ்ஸுெல ேபாக�ம்?

இளங்ேகாவன்

பத்தாம் நம்பர் பஸ்.

மணி

அப்ப�யா?

ேகாபால்

இேதா, பஸ் வர�
எல்லா�ம் ஏ�ங்க.

கமலா

மணி! ெமல்ல ஏ�

இளங்ேகாவன்

கண்டக்டர்! �ச்�க்� �க்ெகட்� எவ்வள�?

கண்டக்டர்

அம்ப� ைபசா.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா! அஞ்� �க்ெகட்� ��ங்க.

இளங்ேகாவன்

கண்டக்டர்! �ச்�க்� எங்ேக எறங்க�ம்.

கண்டக்டர்

அ�த்த ஸ்டாப்�ெல எறங்க�ம்.
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இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா! நன்றி.

கமலா

இேதா, ஸ்டாப்� வந்தாச்�.

இளங்ேகாவன்

எல்லா�ம் பத்திரமா எறங்�ங்க.

கமலா

மணி! அக்கா ைகெய பி�ச்�க்க!

மணி

அப்பா! கடல் கிட்ட ேபாேவாம்ப்பா.

இளங்ேகாவன்

சாி மணி.

மணி

அப்பா! தண்ணியிெல எறங்கலாமா?

இளங்ேகாவன்

எறங்கலாம். எங்�ட வா.

மணி

அப்பா! ெபாிய அெல வர�. பயமா இ�க்�.

இளங்ேகாவன்

பயப்ப்டாேத! ஒண்�ம் ெசய்யா�.

மணி

அப்பா! சட்ெடெயல்லாம் நெனஞ்� ேபாச்�.

இளங்ேகாவன்

பரவாயில்ெல. சீக்கிரம் காஞ்��ம்.

கமலா

என்னங்க! வாங்க, இப்ப� உக்காரலாம்.

இளங்ேகாவன்

சாி, உக்காரலாம்.

மாதாவி

அப்பா! �ண்டல் வர�. வாங்�ங்கப்பா.

இளங்ேகாவன்

சாி. �ப்பி�.

�ண்டல்காரன்

என்ன சார் ேவ�ம்?

கமலா

என்ன இ�க்�?

�ண்டல்காரன்

�ண்டல், ��க்�, வெட …

கமலா

�ண்டல் எவ்வள�?

�ண்டல்காரன்

ஒ� ெபாட்டலம் �ப்ப� கா�.

கமலா

அப்ப�யா! அஞ்சி ெபாட்டலம் ��.

�ண்டல்காரன்

இந்தாங்க. ேவ� என்ன ேவ�ங்க?

இளங்ேகாவன்

ேவ� ஒண்�ம் ேவண்டாம். இந்தா பணம்.

கமலா

என்னங்க. மணி ஒம்பத� ஆச்�. �ட்�க்�
ேபாகலாமா?

இளங்ேகாவன்

சாி. வாங்க. ேபாகலாம்.
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Anmerkungen
பி�ச்�க்க

piṭi-ccu-kko

{பி�த்�க்ெகா

piṭi.ttu.k-koḷ}

halte fest

கிட்ட

kiṭṭa

nahe, in die Nähe von

அெல

ale

Welle

{அைல

alai}

நென (2)

naṉe

nass werden

நெனஞ்� ேபாச்�

naṉe-ñcu pōccu

Vbp + pōccu (Perfekt)

காய்

kāy

trocknen

காஞ்��ம்

kā-ñcu-ṭ-um

wird (bestimmt) trocknen

{காய்ந்�வி�ம்

kāy-ntu-viṭ-um}

�ண்டல்

cuṇṭal

gekochte u. gewürzte Art
Erbsen

ெபாட்டலம்

poṭṭalam

Päckchen
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Konversation 4
(Maṇi ist krank. Er hat anscheinend Fieber. Deshalb nimmt Iḷaṅkōvaṉ ihn in die Rām-Klinik mit.
Dort untersucht ihn der Arzt, gibt ihm eine Spritze und verschreibt eine Medizin. Danach kaufen
sie die Medizin in einer Apotheke.)

Text

இளங்ேகாவன்

இண்ெணக்கி மணிக்கி ெசாகம் இல்ெல.
ஒடம்� �ட�.
காச்சல் ேபால இ�க்க�.
ெதட்மாமீட்டர் ெவச்� பாத்ேதன்.
�� �கிாி இ�க்க�.
தெல வ��ம் இ�க்க�� மணி ெசால்றான்.
டாக்டர் கிட்ட அவென அெழச்�க்கிட்�ப்ேபாக�ம்.
இண்ெணக்கி அவன் பள்ளிக்�டம் ேபாக ேபாற�ெல.
டாக்டர் எத்தென மாணிக்கி ஆஸ்பத்திாிக்� வ�வார்�
ெதாியெல.
ஃேபான் பண்ணி ேகக்க�ம்.
இேதா, ஃேபான் பண்ண ேபாேறன்.

இளங்ேகாவன்

ஹல்ேலா, 846065 தாேன?

அட்டண்டர்

ஆமாங்க.

இளங்ேகாவன்

டாக்டர் ராம் கிளினிக் தாேன?

அட்டண்டர்

ஆமாங்க. என்ன ேவ�ங்க?

இளங்ேகாவன்

டாக்டர் எத்தென மணிக்கி வ�வா�?

அட்டண்டர்

அவ� சாியா எட்� மணிக்கி வ�வா�ங்க.

இளங்ேகாவன்

எத்தென மணி வெரக்�ம் டாக்டர் இ�ப்பா�?

அட்டண்டர்

பத்� மணி வெரக்�ம் இ�ப்பா�ங்க.

இளங்ேகாவன்

சாி! ெராம்ப நன்றி.

டாக்டர்

வாங்க.

இளங்ேகாவன்

வணக்கம் டாக்டர்.

டாக்டர்

என்ன ெசய்ய�?
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இளங்ேகாவன்

என் ைபய�க்� ெசாகம் இல்ெல

டாக்டர்

அப்ப�யா? என்ன ெசய்ய�.

இளங்ேகாவன்

காச்சல் அ�க்க�ங்க. தெலவ��ம் இ�க்க��
ெசால்�றான்.

டாக்டர்

தம்பி! இப்ப� வந்� ஸ்��ெல உக்கா�. எத்தென நாளா
காச்சல் இ�க்க�.

மணி

இண்ெணக்கி தான் டாக்டர்.

டாக்டர்

தம்பி! எதாவ� சாப்பிட்�யா?

மணி

இண்ெணக்கி ஒண்�ம் சாப்பிட ��யெல டாக்டர்.
வாய் கசக்க�. வாந்தி வர�.

டாக்டர்

காச்சல் �த்தி ஒண்� இ�க்க�.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? என்ன காச்சலா இ�க்�ம் டாக்டர்?

டாக்டர்

ஒண்�ம் பயப்பட ேவண்டாம். சாதாரண காச்சல் தான்.
இப்ெபா ஒ� ஊசி ேபா�ேறன். மாத்திெர�ம் எ�தி
தர்ேறன். மாத்திெர இப்ெபா ஒண்�, மத்தியானம்
ஒண்�, ராத்திாி ஒண்�. ம�ப��ம் நாெளக்கி
காெலெல �ட்�க்கிட்�வாங்க.

இளங்ேகாவன்

சாி டாக்டர். சாப்பா� என்ன ��க்கலாம் டாக்டர்?

டாக்டர்

காச்சல் ெகாெற�ம் வெர, இட்�, ேசா� ஒண்�ம்
��க்க ேவண்டாம். ெவ�ம் ஹார்�க்ச், ஆரஞ்� ஜூ�,
காஞ்சி மட்�ம் ��த்தா ேபா�ம். தம்பி! நல்லா ஓய்�
எ�க்க�ம்! சாியா?

மணி

சாி டாக்டர்.

இளங்ேகாவன்

ஃ�ஸ் எவ்வள�ங்க?

டாக்டர்

பத்� �பா.

இளங்ேகாவன்

இந்தாங்க.

கெடக்காரர்

என்ன ேவ�ம் சார்?

இளங்ேகாவன்

இந்த மாத்திெர இ�க்கா?

கெடக்காரர்

இ�க்க�ங்க. எத்தென மாத்திெர ேவ�ம்?

இளங்ேகாவன்

�� மட்�ம் ேபா�ம்.

கெடக்காரர்

சாிங்க. இந்தாங்க.
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இளங்ேகாவன்

எவ்வள�?

கெடக்காரர்

�� �பா�ங்க.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா! இந்தாங்க.

Anmerkungen

�� (4)

cuṭu

heiß sein

காச்சல்

kāccal

Fieber

ேபால இ�க்க�

pōla irukkatu

es scheint also ob, ….

ெதட்மாமீட்டர்

termāmīṭṭar

engl. Thermometer

ெதட்மாமீட்டர் ெவச்� பார் termāmīṭṭar veccu pār

lit. Den Thermometer anlegen und
Schauen = Temperatur prüfen

Inf + ேபாற�ெல

wird nicht + Inf (wird nicht gehen)

{ேபாகிற� இல்ைல

pōṟatule
pōkiṟatu illai}

அட்டண்டர்

aṭṭaṇṭar

engl. attender

என்ன ெசய்ய�

eṉṉa ceyyatu

(idiom.) „Was fehlt (Ihnen)“

{என்ன ெசய்கிற�

eṉṉa ceykiṟatu}

கச (6)

kaca

bitterer Geschmack haben

வாந்தி

vānti

Erbrechen, Brechreiz

என்ன காச்சலா இ�க்�ம்

kāccal-ā (-ā = adverbial)

சாதரானா

cātarāṉa

gewöhnlich

ஊசி

ūci

Spritze

ெகாெற (2)

koṟe (2)

abnehmen, geringer werden

{�ைற

kuṟai}

ெகாெற�ம் வெர

koṟe.y-um varai

was für eine Art Fieber ist es

bis (das Fieber) abnimmt,
weniger wird

ெவ�ம்

veṟum

bloß
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Konversation 5
(Maṇi braucht neue Schulbücher. Seine Schwester Mātavi will neue Sandalen. Deshalb gehe
Iḷaṅkōvaṉ und Kamalā mit den beiden Kindern zum Einkaufen.)

Text

மணி

எனக்� இண்ெணக்கி பள்ளிக்�டம் ெதறந்தாச்�.
ேபான மாசம் ���ம் ��.
நான் நாலாம் வ�ப்� பாஸ் பண்ணிட்ேடன்.
ேநத்� தான் பள்ளிக்�டத்�ெல ாிசல்ட் ேபாட்டாங்க.
இப்ெபா நான் அஞ்சாம் வ�ப்�.
எனக்� �� �ஸ்தகம், ேநாட்� எல்லாம் வாங்க�ம்.
அப்பாகிட்ட ெசான்ேனன்.
சாயங்காலம் கெடக்கி ேபாகலாம்� ெசான்னாங்க.
இேதா, அப்பா வந்�ட்டாங்க.

இளங்ேகாவன்

கமலா! மணிக்கி �ஸ்தகம் வாங்க�மாேம.
கெடக்கி ேபாேவாமா?

கமலா

சாிங்க! ேபாய்ட்� வரலாம்.

மாதாவி

அப்பா! நா�ம் வர்ேறன். எனக்� ெச�ப்� வாங்க�ம்.

கமலா

ஏன்? உன் ெச�ப்� எங்ேக?

மாதவி

அ� பிஞ்சி ேபாச்�ம்மா.

கமலா

அ�க்�ள்ெளயா? வாங்கி �� மாசந்தாேன ஆச்�?

இளங்ேகாவன்

சாி மாதவி! நீ�ம் வா! வாங்கி தர்ேறன்.

கெடக்காரர்

என்ன ேவ�ங்க?

இளங்ேகாவன்

அஞ்சாம் வ�ப்� �ஸ்தகங்க ேவ�ம்.
எல்லா �ஸ்தக�ம் இ�க்கா?

கெடக்காரர்

கணக்� �ஸ்தகம் மட்�ம் இன்�ம் வரெல
மத்த எல்லா �ஸ்தக�ம் இ�க்�

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? சாி, ஒ� ெசட்� ��ங்க.

கெடக்காரர்

சாிங்க. ேநாட்� �ஸ்தகம் ேவண்டாமாங்க?
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இளங்ேகாவன்

ேவ�ம். இந்தாங்க �ஸ்ட்�. இந்த �ஸ்�ப�
��ங்க.

கெடக்காரர்

சாி.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�ேய ஒ� ரப்பர், ெரண்� ெபன்சில், ஒ� ேபனா
��ங்க.

கெடக்காரர்

அெதல்லாம் இங்ேக ெகெடயா�. பக்கத்� கெடெல
ேக�ங்க.

இளங்ேகாவன்

சாி, அப்ெபா ெமாத்தம் எவ்வள� ஆக�?

கெடக்காரர்

எ�ப� �பா ஆச்�.

இளங்ேகாவன்

இந்தாங்க எ�ப� �பா.

கெடக்காரர்

ெராம்ப நன்றிங்க. இந்தாங்க பார்சல்.

கெடக்காரர்

வாங்க! வாங்க! உக்கா�ங்க. என்ன ேவ�ங்க

இளங்ேகாவன்

இேதா, இவ�க்� நல்ல ெச�ப்� ��ங்க.

கெடக்காரர்

பாடா ��கட்�மா?

இளங்ேகாவன்

அ� நல்லா இ�க்�மா?

கெடக்காரர்

ஓ, ெராம்ப நல்லா இ�க்�ம். ெராம்ப நாெளக்கி
ஒெழக்�ம்

இளங்ேகாவன்

சாி, அெதேய எ�ங்க, பாப்ேபாம்.

கெடக்காரர்

இேதா.

இளங்ேகாவன்

மாதாவி! இ� ஒனக்� பி�ச்சி�க்கா?

மாதாவி

ஓ, எனக்� ெராம்ப பி�ச்சி�க்�ப்பா.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? சாி. சாியா இ�க்கான்� ேபாட்�ப்பா�.

மாதாவி

சாியா இ�க்�ப்பா.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? நல்ல�. எவ்வள�ங்க ெவெல.

கெடக்காரர்

அம்ப� �பாதாங்க.

இளங்ேகாவன்

இந்தாங்க.
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Anmerkungen

ேவண்டாமாங்க? = ேவண்டாமா? – ங்க

wollen Sie nicht? + honorific suffix

வாங்க�மாேம

vāṅk-a-ṇum-ām-ē

es heißt, dass man kaufen muss

Verb + -ām

-ām = es heißt, dass
(jemand hat gesagt, dass)

பிஞ்�ேபாச்�

pi-ñcu-pōccu

ist abgerissen (Perfekt mit
„pōccu“

பிய் (2)

piy

பிஞ்�

pi-ñcu (Verbalpartizip)

அஞ்சாம்

añc-ām

fünfte(r,s)

ஒ� ெசட்�

oru ceṭṭu

engl. set („Satz“)

abreisen, sich lösen

rubber

Radiergummi

பாடா

pāṭā

Name der Schuhmarke

„Batta“

ஒெழக்�ம்

oḻe.kk-um

wird lange halten

ஒெழ {உைழ} (6)

oḻe {uḻai}

lange halten

ேபாட்�ப்பார்

pōṭṭu.p-pār

anprobieren (wörtl. anziehen und
schauen
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Konversation 6
(Onkel Nāyakam möchte zum Tempel gehen. So geht er mit Iḷaṅkōvans Familie zum MylaporeTempel. In einem Laden kaufen sie die notwendigen Artikel für die Pūjā (Verehrungszeremonie).
Im Tempel macht der Priester eine Verehrungszeremonie (arcaṉai) für sie. Danach gibt der
Priester ihnen die Gaben Gottes.)
Text

நாயகம்

இண்ெணக்கி ெவள்ளிக்ெகழெம.
நல்ல நாள்.
ேகாயி�க்� ேபாக�ம்.
மயிலப்�ர் ேகாயி�க்� இ�வெர நான் ேபாகெல.
அங்ேக ேபாகலாம்� ெநெனக்கிேறன்.
இளங்ேகாவங்கிட்ட ெசான்ேனன்.
சாயங்காலம் ேபாகலாம்� ெசான்னான்.
சாின்� ெசான்ேனன்.
இேதா, இளங்ேகாவன் ஆபிசிெல�ந்� வந்�ட்டான்.
இப்ெபா மணி ஆ�.
இன்�ம் ெசாஞ்ச ேநரத்�ெல எல்லா�ம் ேகாயி�க்�
ேபாேறாம்.

இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா! எல்ேலா�ம் ெபாறப்பட்டாச்சா?

கமலா

ஆமாங்க.

இளங்ேகாவன்

சாி. கதெவ �ட்�.

நாயகம்

இளங்ேகாவன்! ேகாயில் எவ்வள� �ரம் இ�க்�?

இளங்ேகாவன்

பக்கத்�ெல தான் மாமா!

நாயகம்

நல்ல�. அப்ப�ன்னா நடந்ேத ேபாய்டலாமா?

இளங்ேகாவன்

சாிங்க! நடந்ேத ேபாய்டலாம்.

நாயகம்

கமலா! சாமிக்கி அர்ச்சென பண்ண�ம். ேதங்கா,
பழம் எங்ேக வாங்கலாம்?

கமலா

ேகாயில் வாசல்ெலேய கெட இ�க்�. அங்ேகேய
வாங்கிக்கலாம்.
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நாயகம்

சாிம்மா! �மாெல�ம் அங்ேகேய ெகெடக்�மா?

கமலா

ஆமாப்பா. அ��ம் அங்ேகேய ெகெடக்�ம்.

கமலா

இந்தாங்கப்பா கெட இங்ெக இ�க்�.

நயகம்

சாி கமலா.

கெடய்க்காாி

என்ன ேவ�ங்க அய்யா?

நாயகம்

ேதங்கா இ�க்கா?

கெடய்க்காாி

இ�க்�ங்க.

நாயகம்

சாி. நல்ல ேதங்காயா பாத்� ஒண்� �� �ெஜய்க்கி.

கெடய்க்காாி

இந்தாங்க. நல்ல �த்தின ேதங்கா! எப்ப� ஓ�
க�த்தி�க்�, பா�ங்க! நம்ம சரக்� எல்லாேம நல்லா
இ�க்�ங்க. ேவ� என்ன ேவ�ங்க?

நாயகம்

ெரண்� �வம் பழம் ��. பத்� ைபசா�க்� ெவத்திெல
பாக்� ��.

கெடய்க்காாி

இந்தாங்க! �டம் ேவ�ங்களா?

நாயகம்

ஆமா, ஆமா, மறந்ேத ேபாச்�. ஒ� சின்ன பாக்ெகட்�
��. அப்ப�ேய ஒ� �மாெல�ம் ��.

கெடய்க்காாி

இந்தாங்க! ெமாத்தம் �� �பா ஆச்�.

நாயகம்

ெவெல ெராம்ப அதிகமா இ�க்ேகம்மா? ெகாெறச்�
��க்க �டாதா?

கெடய்க்காாி

ஒண்�ம் அதிகம் இல்ெலங்க. ேபாகட்�ம்
உங்க�க்காக ேவ�ம்னா நா� அணா
ெகாெறக்கிேறன். இந்தாங்க.

வாட்�ேமன்

யார் சார் அ� ெச�ப்ேபா�? அங்ேக கழட்� ெவச்�ட்�
ேபாங்க.

இளங்ேகாவன்

மாமா! வாங்க! இங்ேக கழட்� ெவப்ேபாம்.

ெச�ப்�க்காவல்காரர்

இந்தாங்க. ேடாக்கன்.

இளங்ேகாவன்

எவ்வள�ப்பா?

ெச�ப்�க்காவல்காரர்

ஆ� ேஜா�க்�ம் அ�ப� கா�.

இளங்ேகாவன்

சாி. இந்தா கா�.
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மாதவி

தாத்தா! அர்ச்செனய்க்� இந்தக் க�ண்டாிெல
�க்ெகட்� எ�க்க�ம்.

நாயகம்

அப்ப�யா? எவ்வள�ம்மா?

கமலா

ஒ� �பாப்பா!

நாயகம்

இந்தா ஒ� �க்ெகட்� வாங்க!

நாயகம்

இந்தாங்க அய்யர்! ஒ� அர்ச்சென பண்ண�ம்.

அய்யர்

ேப� என்ன?

நாயகம்

நாயகம்.

அய்யர்

அப்பா ேப� என்ன?

நாயகம்

சாமிநாதன்.

அய்யர்

நட்சத்திரம் என்ன?

நாயகம்

பரணி.

அய்யர்

சாி.

இளங்ேகாவன்

இந்தா மணி. அங்ேக என்ன பாக்கிேற? சாமிக்�
தீ்வார்த்தென காட்�றாங்க. �ம்பி�.

அய்யர்

இந்தாங்ேகா வி�தி.

கமலா

மணி! இந்த எட்டணெவ தட்�ெல ேபாட்�ட்� நீ�ம்
வாங்கி ெநத்திெல �சிக்க!

அய்யர்

இந்தாங்ேகா சந்தனம்!

நாயகம்

தாங்க.

அய்யர்

இந்தாம்மா �ங்�மம்.

கமலா

மாதவி! நீ�ம் வாங்கி ெநத்திெல ெவச்�க்க.

69

Anmerkungen

அர்ச்சென {அர்ச்சைன}

arccaṉe {arccaṉai}

Verehrungszeremonie im
Tempel

�த்தின {�ற்றிய}

muttiṉa {muṟṟiya}

reif

ஓ�

ōṭu

Schale (einer Frucht)

க�த்தி�க்�

kaṟu-tt-irukku

ist schwarz (geworden)

க� (6)

kaṟu

schwarz sein

சரக்�

carakku

Ware

நல்ல ேதங்காயா பாத்�

nalla tēṅkā.y-ā pāttu

schaue nach einer (= wähle aus)
eine gute Kokosnuss

tēṅkā + ā

(wörtl. eine als gute Kokosnuss)

(ā =adverbial suffix
mit der Bedeutung ‚als‘)

�வம்

pūvam

Art Banane

�டம்

cūṭam

Kampher

�மாெல

pū-māle

Blumengirlande

ெகாெறச்�க்��

koṟe-ccu.k-kuṭu

billiger geben, Preis

{�ைறத்�க்ெகா�

kuṟai-ttu.k-koṭu}

reduzieren

ெச�ப்ேபா�

cerupp-ōṭu

mit Sandalen

கழட்� ெவய்
oder

கழத்தி ெவய் {கழற்றி ைவ} kaḻatt-i vey {kaḻaṟṟ-i vai}

ausziehen und hinlegen

ேடாக்கன்

engl. token

ṭōkkaṉ
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ேஜா�

jōṭi

Paar (hier: Paar Schuhe)

ஐயர்

aiyar

Brahmane

நட்சத்திரம்

naṭcattiram

Geburtsstern

பரணி

paraṇi

Name eines Geburtssterns

தீவார்த்தென

tīvārttaṉe

Lichtschwenken

வி�தி

vipūti

heilige Asche

எட்டணா

eṭṭaṇā

50 paisa (alte Währung)

தட்�

taṭṭu

Teller

ெநத்திெல {ெநற்றியில்}

netti-le {neṟṟi.y-il}

auf die Stirn
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Konversation 7
(Iḷaṅkōvaṉ und seine Familie fahren nach Courtalam, ein Ort mit einem Wasserfall. Sie fahren
mit dem Zug zunächst nach Teṅkāci, steigen in einer Lodge ab und fahren dann mit dem Bus
nach Courtalam.)
Text

இளங்ேகாவன்

இப்ேபா �த்தாலத்�ெல சீசன்.
அ�வியிெல ெநெறய தண்ணி வி�ம்.
க்ெளய்ெமட்�ம் (climate) ெராம்ப நல்லா இ�க்�ம்.
நான் ஏற்கனேவ �த்தாலம் ேபாயி�க்ேகன்.
ஆனா எங்க �ட்�ெல ேவெற யா�ம் �த்தாலம்
பாத்த்�ெல.
அதனாெல அவங்க எல்லா�ம் �த்தாலம் பாக்க
ஆெசப்ப�றாங்க.
இண்ெணக்கி சாயங்கால ரயி�ெல ெபாறப்ப�ேறாம்.
�க்ெகட்� ாிெஸர்� பண்ணியாச்�.
ஒ� வாரம் அங்ேக தங்க ேபாேறாம்.

கமலா

என்னங்க! ரயில் எப்ேபா ெபாறப்பட�?

இளங்ேகாவன்

இேதா, பச்ெச ெவளக்� ேபாட்டாச்�. இப்ெபா
ெபாறப்பட்��ம்.

மணி

அப்பா! ரயில் ெபாறப்பட்டாச்�.

இளங்ேகாவன்

என்ன மணி! ரயில் உனக்� ெராம்ப பி�க்கதா?

மணி

ஆமாம்ப்பா.

இளங்ேகாவன்

உனக்� ஜா� தான். நாெளக்கி காெலய்ெல தான் ரயில்
ெதன்காசி ஸ்ேடஷன் ேபாய் ேச�ம். ெபற�
அங்ேகயி�ந்� பஸ்ஸுெல �த்தாலம் ேபாக�ம்.

conductor

சார்! �க்ெகட்�!

இளங்ேகாவன்

இந்தாங்க.

conductor

நீங்க ெமாத்தம் எத்தென ேப�?
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இளங்ேகாவன்

நாங்க ெமாத்தம் அஞ்� ேப�. நா� �� �க்ெகட்�.
ஒ� அெர �க்ெகட்�.

conductor

சாி, இந்தாங்க �க்ெகட்�.

இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா! வி�ப்�ரம் வந்தாச்�. சாப்பி�ற�க்�
என்ன வாங்கலாம்.

கமலா

ஏதாவ� வாங்�ங்க.

இளங்ேகாவன்

இேதா, சாம்பார் சாதம் வர�. வாங்கட்�மா?

கமலா

சாி, வாங்�ங்க.

rice seller

என்ன ேவ�ம், சார்?

இளங்ேகாவன்

என்ன இ�க்�?

rice seller

சாம்பார் சாதம், �ளி சாதம், வாெட.

இளங்ேகாவன்

சாி. ஒவ்ெவாண்�ெல�ம் அஞ்சி ��. இந்தா பணம்.

rice seller

இந்தா சாதம்.

கமலா

என்னங்க! ெதன்காசி ஸ்ேடஷன் எப்ேபா வ�ம்?

இளங்ேகாவன்

இன்�ம் ெகாஞ்ச ேநரத்�ெல ெதன்காசி. என்ன ெராம்ப
அ�ப்பா இ�க்கா?

கமலா

அப்ப� ஒண்�ம் இல்ெல. �ம்மா ேகட்ேடன்.

இளங்ேகாவன்

இேதா, ெதன்காசி ஸ்ேடஷன் வந்தாச்�. எறங்க
ேவண்�ய�.

கமலா

சாிங்க.

இளங்ேகாவன்

கமலா! நீ மணிெய பி�ச்�க்க. நாங்க �� ேப�ம்
லக்ேகஜ் எ�த்�க்கிேறாம்.

கமலா

சாிங்க.

lodge manager

என்ன ேவ�ம் சார்?

இளங்ேகாவன்

ஃேபமி� �ம் இ�க்கா?

lodge manager

இ�க்� சார்

இளங்ேகாவன்

பாத் அட்டாச்�டா?

lodge manager

ஆமா சார்.

இளங்ேகாவன்

ெராம்ப நல்லதா ேபாச்�. வாடெக எவ்வள�?

lodge manager

ஒ� நாெளக்கி அம்ப� �பா சார்.
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இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? சாி! ஒ� �ம் ��ங்க.

lodge manager

சாிங்க. இந்த ெரஜிஸ்ெடர்ெல உங்க �கவாி எ��ங்க.
�� �பா அட்வான்ஸ் ��ங்க.

இளங்ேகாவன்

எத்தனாம் நம்பர் �ம்

lodge manager

அஞ்சாம் நம்பர் �ம். இந்தாங்க சாவி.

Anmerkungen

�த்தாலத்�ெல

kuttālattu-le

in Kuttālam (Ort mit

{�ற்றாலத்தில்

kuṟṟālatt-il}

Wasserfall in Süd-Tamilnadu

�ற்றாலம்

kuṟṟālam

Ortsname: Courtalam

season

Saison

அ�வி

aruvi

Wasserfall

பாத்த�ெல

pā-tt-atu-le

hat nicht gesehen

{பார்த்ததில்ைல

pār-tt-atu illai}

பச்ெச ெவளக்� ேபாட்டாச்� pacce veḷakku pōṭṭ-āccu das grüne Licht wurde angemacht
ஜா�

jāli

fröhlich, lustig, Spaß

ெதன்காசி

teṉkāci

Ortsname

ெமாத்தம்

mottam

zusammen, insgesamt

��

muḻu

ganz

வி�ப்�ரம்

viḻuppuram

Ortsname

�ளிச்சாதம்

puḷi.c-cātam

Tamarindenreis

அ�ப்பா

alupp-ā

müde (adv)

அ�ப்�

aluppu

Müdigkeit

register-ெல

register-le

in diesem Register

�கவாி

mukavari

Adresse

advance

Anzahlung
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Konversation 8
(Beschreibung des Deepavali-Festes)
Text

கமலா

இண்ெனக்கி தீபாவளி பண்�ெக.
இ� எங்க�க்� ஒ� �க்கியமான பண்�ெக.
அய்ப்பசி மாசம் வ�ம்.
நரகா�ர ங்கிற ஒ� அ�ரென ெகான்னெத
ெகாண்டா�ற பண்�ெக இ�.
இண்ெணக்கி காெலெலேய எ�ந்தி�ச்� எண்ெண
ேதச்� �ளிப்ேபாம்.
�� �ணி உ�த்�ேவாம்.
பட்டா� ெவ�ப்ேபாம்.
ெநெறய பலகாரம் ெசஞ்� சாப்பி�ேவாம்.
�ட்�க்� நண்பர்கள் ெசாந்தக்காரங்க எல்லாம்
வ�வாங்க.

கமலா

என்னங்க, நீங்க �ளிக்கிறீங்களா?

இளங்ேகாவன்

பிள்ெளங்க எல்லாம் �ளிச்சாச்சா?

கமலா

மாதவி, ேகாபால் �ளிச்சாச்�. மணி இன்�ம்
எ�ந்திாிக்கெல.

இளங்ேகாவன்

சாி! நீ எண்ெண ெகாண்� வா. நான் மணிெய
எ�ப்�ேறன். நா�ம் அவ�ம் �ளிச்��ேறாம்.

கமலா

சாிங்க.

கமலா

இந்தா மாதாவி! எல்லா �ணிெல�ம் மஞ்சள்
ெவச்�ட்�யா?

மாதவி

ெவச்�ட்ேடம்மா. சட்ெட, ெவஷ்�, ெபாடெவ, ரவிக்ெக,
�ண்� அவ்வள� தாேன.

கமலா

ஆமா. அவ்வள� தான். சாி, ெவெளக்� �ன்னாெல
ெவய்யி. அப்பா �ெஜ பண்ணிட்� எ�த்� த�வாங்க.

மாதாவி

சாிம்மா.
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இளங்ேகாவன்

என்ன மாதவி! எல்லாம் தயாரா இ�க்கா?

மாதவி

எல்லாம் தயரா இ�க்�ப்பா.

இளங்ேகாவன்

சாி. எல்லா�ம் �ம்பிட்�ட்� அவங்க அவங்க �ணிெய
எ�த்� ேபாட்�க்ெகாங்க. அப்�றம் ஜாக்கிறெதயா
பட்டா� ெகா�த்�ங்க.

இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா! சாப்பிட எல்லாம் தயரா?

கமலா

ஓ, அப்ெபாேவ எல்லாம் தயரா ஆயிட்�ச்�.

இளங்ேகாவன்

மாதவி! ேகாபால்! மணி! எல்லா�ம் சாப்பிட வாங்க.

மணி

அம்மா! எனக்� அதிரசம், �சியம் ெமாதல்ெல ெவய்ம்மா.

ேகாபால்

அம்மா! எனக்� லட்�, ேதங்�ழல் எ��ம் ேவண்டாம்.
வெட மட்�ம் ெவய்யி.

கமலா

ஒனக்� மாதவி?

மாதவி

எனக்� எல்லாம் பி�க்�ம்!

கமலா

என்னங்க! எல்லாம் நல்லா இ�க்கா?

இளங்ேகாவன்

ஓ, எல்லாம் ெராம்ப அ�ெமயா இ�க்�.

Anmerkungen

பண்�ைக

paṇṭikai

Fest

ஐப்பாசி மாசம்

aippāci mācam

Monat Aippāci
(Name eines Tamilmonats)

நரகா�ர-ங்கிற
Narakāsura-ṅkiṟa

ஒ� அ�ரென
oru acuraṉ-e

ெகாண்ணெத
koṇ-ṇ-at-e

ெகாண்டா�ற
koṇṭāṭu-ṟ-a

Narakāsura-genannt ein Dämon-akk töten-vg-nom-akk feiern-präs-adj
von Verb kol (1c)
„töten“ Verbalnomen
der Vergangenheit + Akkusativ
„dass man tötete“
Lehrbuch Lektion 29
„ein Fest, das feiert, dass man einen Dämon names Narakāsura tötete“
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பண்�ைக

paṇṭikai
Fest

எண்ெண

eṇṇe

ேதய்ச்�

tēy-ccu

ேதய் (6)

tēy

einreiben

உ�த்�ேவாம்

uṭuttu-v-ōm

wir werden anziehen

உ�த்�

uṭuttu

(Kleider) anziehen

பட்டா�

paṭṭācu

Feuerwerk

ெவ� (6)

veṭi

anzünden

மாதவி

mātavi

Frauenname

மஞ்சள்

mañcaḷ

Gelbwurzpaste

ெவச்�ட்�யா

ve-ccu-ṭ.ṭ-i.y-ā

hast du (Gelbwurzpaste) gegeben

Öl

(auf die Kleider)

ரவிக்ைக

ravikkai

Saribluse

ஜாக்கிரெதயா

jākkirate.y-ā

vorsichtig

ஜாக்கிரெத

jākkirate

Vorsicht

ெகா�த்� (3)

koḷuttu

anzünden

அதிரசம்

atiracam

Name einer Süßspeise

�சியம்

cuciyam

Name einer Süßspeise

லட்�

laṭṭu

Name einer Süßspeise

ேதன்�ழல்

tēṉkuḻal

Name einer Süßspeise

வெட {வைட}

vaṭe {vaṭai}

eine Art Snack

அ�ெமயா {அ�ைமயாக}

arume.y-ā {arumai.y-āka} vorzüglich, lecker, köstlich
77

Konversation 9
(Iḷaṅkōvaṉs Freund Ramu ist krank und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Iḷaṅkōvaṉ geht mit
seiner Frau ins Krankenhaus, um Ramu zu besuchen. Auf dem Weg ins Krankenhaus kaufen sie
Früchte für Ramu. Im Krankenhaus erkundigen sie sich nach Ramus Befinden und gehen dann
wieder nach Hause.)
Text

இளங்கேகாவன்

என் நண்பர் ரா��க்� ெசாகம் இல்ெல.
ெஜாரம் அதிகமா இ�க்�தாம்.
இண்ெணக்கி காெலெல ெஜெனரல் ஆஸ்பத்திாிெல
ேசத்தி�க்கிறாங்க.
என் நண்ப� ஒ�த்த� ஃேபான் பண்ணினா�.
ரா�ெவ ேபாய் பாக்க�ம்.
ஆ��ெல ஒ� மணி ேநரம் அ�மதி ேபாட்��ேகன்.
�ட்�க்� ேபாய் கமலாெவ �ட்�க்கிட்�
ஆஸ்பத்திாிக்� ேபாக�ம்.

கமலா

என்னங்க! சீக்கிரமா வந்�ட்�ங்க!

இளங்கேகாவன்

நம்ம ரா��க்� ெசாகம் இல்ெலயாம். ெராம்ப
ெஜாரமாம். ஆஸ்பத்திாிெல ேசத்தி�க்காங்க.
ேபாய் பாக்க�ம்.

கமலா

அய்ேயா பாவம்! நா�ம் உங்க�ட வரட்�ங்களா?

இளங்கேகாவன்

சாி, சீக்கிரம் ெபாறப்ப�

கமலா

இேதா, ஒ� நிமிஷத்�ெல ெபாறப்ப�ேறன்.
ஆஸ்பத்திாிக்� ேபாறப்ெபா ஆரஞ்சி பழம் ெகாஞ்சம்
வாங்கிக்கிட்� ேபாேவாம்.

கமலா

என்னங்க. இேதா பழக்கெட.

கெடக்காாி

என்ன ேவ�ங்க?

இளங்கேகாவன்

ஆரஞ்சி எப்ப�ம்மா?

கெடக்காாி

டஜன் ஆ� �பா.

இளங்கேகாவன்

ெவெல ெராம்ப அதிகமா இ�க்கேத.
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கெடக்காாி

அப்ப� இல்ெலங்க. பழம் ெராம்ப அ�ெமயான பழம்.
ெராம்ப சா� இ�க்�ம்.

கமலா

சாிம்மா. அஞ்சி �பான்� ��த்தா, வாங்�ேறன்.

கெடக்காாி

சாி. இந்தாங்க பழம்.

இளங்ேகாவன்

இந்தா பணம்.

இளங்ேகாவன்

சார்! ெஜனரல் வார்� எங்ேக இ�க்�?

attender

�ணாவ� மா�யிெல இ�க்க� சார்.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா! சர்! lift இ�க்கதா?

attender

ஓ, அேதா பா�ங்க! அங்ேக இ�க்க�.

இளங்ேகாவன்

ெராம்ப நன்றி.

lift attender

எங்ேக ேபாக�ம் சார்?

இளங்ேகாவன்

�ணாவ� மா�க்�.

lift attender

சாிங்க.

இளங்ேகாவன்

கமலா! இேதா, �ணாவ� மா� வந்தாச்�. வா.
ேபாகலாம்.

ரா�வின் மைனவி

வாங்க.

இளங்ேகாவன்

ஆமாம்மா! ரா� எப்ப� இ�க்கா�?

ரா�வின் மைனவி

இப்ெபா பரவாயில்ெல.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா! ேநத்��ட ெராம்ப நல்லா இ�ந்தாேர?

ரா�வின் மைனவி

ஆமாங்க. ேநத்� ராத்திாி தான் தி�ர்� ெஜாரம்
வந்த�.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா? டாக்டர் என்ன ெசால்�றா�?

ரா�வின் மைனவி

typhoid-ஆ இ�க்�ேமா ன்� சந்ேதகப்ப�றா�. இேதா

டாக்டர் வர்றா�.
ரா�வின் மைனவி

வணக்கம் டாக்டர்

டாக்டர்

வணகம்மா. உங்க �ட்�க்கார� இப்ெபா எப்ப�
இ�க்கா�?

ரா�வின் மைனவி

ெஜாரம் ெகாஞ்சம் ெகாெறஞ்ச மாதிாி இ�க்க�ங்க.

டாக்டர்

வாந்தி ஏ�ம் எ�த்தாரா?
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ரா�வின் மைனவி

இல்ெலங்க,

டாக்டர்

சாப்பிட ஏ�ம் ��த்தீங்களா?

ரா�வின் மைனவி

horlicks மட்�ம் ��ச்சாங்க. ேவ� எ��ம் ��க்கெல.

டாக்டர்

சாி. இப்ெபா ெஜாரம் ெகாெறஞ்�தான் இ�க்�. ரத்தம்
பாிேசாதாைனக்� ��த்தி�க்ேகன். ாிஸல்� வந்த
பின்னாெல தான் என்ன காச்சல் � ெசால்ல ���ம்.

ரா�வின் மைனவி

அப்ப�ங்களா?

டாக்டர்

சாி, ராத்திாி ம�ப��ம் வந்� பாக்கிேறன்.

ரா�வின் மைனவி

சாிங்க.

ரா�

யா�! இளங்ேகாவனா?

இளங்ேகாவன்

ஆமா ரா�! எந்திாிக்காதீங்க. அப்ப�ேய ப�த்�க்�ங்க.

ரா�

எப்ெபா வந்தீங்க?

இளங்ேகாவன்

ெகாஞ்ச ேநரத்�க்� �ன்னாெல வந்ேதன். சாி.
இப்ெபா எப்ப� இ�க்�?

ரா�

பரவாயில்ெல. ஒடம்� வ� தான் அதிகமா இ�க்�.
ெராம்ப �ளிர�.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�யா. நல்லா ேபாத்�க்கீங்க. இப்ெபா ஏதாவ�
சாப்பி�றீங்களா?

ரா�

இப்ெபா ஒண்�ம் ேவண்டாம். வாந்தி வர மாதிாி
இ�க்க�.

இளங்ேகாவன்

சாி, நல்லா �ங்�ங்க. நாெளக்கி ம�ப��ம் வர்ேறாம்.

ரா�

சாி, இளங்ேகாவன்.

இளங்ேகாவன்

சாிம்மா. ேபாய்ட்� நாெளக்கி வர்ேறாம்
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Anmerkungen

ெசாகம் {�கம்}

cokam {cukam}

Wohlbefinden, Gesundheit

ெஜாரம் {ஜுரம்}

joram {juram}

Fieber

இ�க்�தாம் = irukkatu-ām; Satz + ஆம்; ஆம் = reportiv = es wird gesagt, daß + Satz
ஆஸ்பத்திாி

āspattiri

Krankenhaus

ேசத்� இ�க்காங்க

cēttu irukkāṅka

sie haben (ihn) eingeliefert

ேசத்� cēttu = Verbalpartizip von ேசர் (6) cēr „jmd. einweisen, einliefern“
ெபாறப்ப�

poṟappaṭu

hier: mach dich fertig

அ�மதி ேபா�

anumati pōṭu

frei nehmen (wörtl. Genehmigung,
um frei zu nehmen, einholen)

அ�மதி

aṉumati

Erlaubnis, Genehmigung

அய்ேயா பாவம்

ayyō pāvam

ach du großer Gott
(Ausdruck des Bedauerns)

ஆஸ்பத்திாிக்� ேபாறப்ெபா āspattirikku pō-ṟ-a-ppo wenn (wir) ins Krankenhaus
gehen

சா�

cāṟu

Saft

�பான்�

rūpā-ṉṉu

für / als (fünf) Rupien

general ward

Normalstation

lift

Fahrstuhl

typhoid

Typhus

81

சந்ேதகப்ப�

cantēkappaṭu

vermuten, Verdacht hegen

�ட்�க்கார�

vīṭṭukkāraru

Ehemann

ெகாெறஞ்ச மாதிாி இ�க்க�

koṟe-ñc-a mātiri irukku

es scheint

weniger zu sein
{�ைறந்த

kuṟai-nt-a}

adjekt. Partz. von �ைற kuṟai (2)
„weniger sein, geringer werden“

வாந்தி

vānti

Erbrechen

வாந்தி எ� (6)

vānti eṭu

erbrechen

வாந்தி ஏ�ம் எ�

vānti ētum eṭu

erbrechen oder so

Horlicks

Marke eines Gesundheitstrunks

ரத்தம்

rattam

Blut

பாிேசாதைன

paricōtaṉai

Test

result வந்த பின்னாெல

result va-nt-a piṉṉāle

nachdem das Ergebnis da ist

காச்சல்

kāccal

Fieber

ேபாத்திக்கீங்க

pōtt-i.k-kī-ṅka

decken (Sie) sich zu

{ேபார்த்திக்ெகாள்�ங்கள் pōrtt-i.k-koḷḷu-ṅkaḷ}
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Konversation 10
(Iḷaṅkōvaṉ arrangiert die Hochzeit für seine Tochter Mātavi. Der Bräutigam kommt mit Familie zu
Iḷaṅkōvaṉs Haus zur Brautschau. Beide Familien sind zufrieden und entschließen sich die
Hochzeit durchzuführen. Sie sprechen über die Mitgift. Danach verabschiedet sich die Familie
des Bräutigams wieder.)
Text

இளங்ேகாவன்

என் மக மாதவிக்� தி�மணம் ெசய்ய ஏற்பா�
பண்ணிக்கிட்��க்ேகன்.
இண்ணக்கி அவெள ஒ� மாப்பிள்ெள �ட்�ெல�ந்�
ெபாண்� பாக்க வர்றாங்க.
இப்ெபா சாயங்காலம் மணி நா�.
இன்�ம் ெகாஞ்ச ேநரத்�ெல மாப்பிள்ெள
�ட்�க்காரங்க வந்��வாங்க.
கமலா எல்லா ஏற்பா�ம் பண்ணிட்டா.
மாதவி�ம் தயார் ஆயாச்�.
இேதா, கார் சத்தம் ேகக்க�. மாப்பிள்ெள
�ட்�க்காரங்களா தான் இ�க்க�ம்.

இளங்ேகாவன்

வாங்க, வாங்க. வணக்கம்.

வினாயகம்

வணக்கம்.

கமலா

வாங்க.

இளங்ேகாவன்

உக்கா�ங்க. தண்ணி ேவ�ங்களா?

வினாயகம்

ஆமா, ெகாஞ்சம் ��ங்க.

கமலா

இந்தாங்க.

வினாயகம்

இ�தாங்க நம்ம ைபயன். ேப� பாலன். ம�ெரய்ெல
ேபராசியரா ேவெல பாக்கிறான்.

இளங்ேகாவன்

வணக்கம்.

பாலன்

வணக்கம்

வினாயகம்

இ� என் மெனவி ேகாமதி.

இளங்ேகாவன்

வணக்கம்.
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இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா! மாதவிெய �ப்பி�.

கமலா

இேதா, அெழச்�க்கிட்�வர்ேறன்.

மாதவி

வணக்கம்.

ேகாமதி

இப்ப� உக்கா�ம்மா.

வினாயகம்

என்னம்மா! என்ன ப�ச்சி�க்ேக?

மாதவி

பி. ஏ. ப�ச்சி�க்ேகன்.

வினாயகம்

அப்ப�யா!

ேகாமதி

பாட்ெடல்லாம் பாட ெதாி�மா?

கமலா

நல்லா பா�வாங்க. சங்கீதம் ப�ச்சி�க்கா.

ேகாமதி

என்னம்மா மாதவி! செமயெலல்லாம் ெதாி�மா?

மாதவி

�மாரா பண்�ேவங்க.

வினாயகம்

என்ன பாலன்! உனக்� ெபாண்� பி�ச்சி�க்கா?

பாலன்

பி�ச்சி�க்�.

வினாயகம்

என்னங்க இளங்ேகாவன் சார்! மாப்பிள்ெளக்கி
ெபாண்ெண பி�ச்�ட்டதாம்.

இளங்ேகாவன்

அப்ப�ண்ணா சாி! ��� பண்ணிடலாம்.

வினாயகம்

எ�க்�ம் ெபாண்ெண ஒ� வார்த்ெத ேகட்�க்ெகாங்க.

இளங்ேகாவன்

என்ன கமலா! மாதவி என்ன ெசால்றா?

கமலா

அவ�க்�ம் மாப்பிள்ெளெய பி�ச்சி�க்காம்.

வினாயகம்

சாி! அப்�றம் என்ன? ெவத்�ெல பாக்� மாத்திட
ேவண்�ய� தான்.

வினாயகம்

என்ன இளங்ேகாவன்! வர்ற பங்�னி மாசேம
கல்யாணத்ெத ெவச்�டலாேம.

இளங்ேகாவன்

ஓ, தாராளமா ெவச்�டலாம்.

கமலா

ஏங்க! நாம மாதவிக்கி என்ன ெசய்ய�ங்கிறெத
ேகட்�க்�ங்க.

இளங்ேகாவன்

வினாயகம் சார்! நாங்க �ப்ப� ப�ன் நெக ேபா�ேறாம்.
கல்யாணத்ெத நாங்கேள நடத்��ேறாம். ேவ� ஏதாவ�
ெசய்ய�ம்னா ெசால்�ங்க, ெசய்ேறாம்.
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வினாயகம்

இளங்ேகாவன் சார்! உங்க ெபாண்�க்� என்ன ெசய்ய
வி�ம்�றீங்கேளா அெத ெசஞ்�க்கீங்க.

இளங்ேகாவன்

ெராம்ப நல்ல�.

கமலா

என்னங்க! ேபசிக்கிட்ேட இ�க்கீங்கேள. காப்பி சாப்பிட
ேவண்டாமா?

வினாயகம்

சாி இளங்ேகாவன் சார்! அப்ப�ன்னா நாங்க ேபாய்ட்�
வர்ேறாம்.

இளங்ேகாவன்

ெராம்ப நல்ல�. மத்த ஏற்பா�க�க்� க�தம்
ேபா�ேறாம்.

வினாயகம்

சாி. நா�ம் கா�தம் ேபா�ேறன்.

பாலன்

ேபாட்� வர்ேறங்க.

ேகாமதி

ெபாய்ட்� வர்ேறங்க.

கமலா

ெபாய்ட்� வாங்க.

இளங்ேகாவன்

ெபாய்ட்� வாங்க.

Anmerkungen

தி�மணம்

tirumaṇam

Hochzeit

ஏர்பா� பண்� (3)

ērpāṭu paṇṇu

arrangieren, vorbereiten

மாப்பிள்ெள

māpiḷḷe

Bräutigam

மாப்பிள்ெள ��

māpiḷḷe vīṭu

Bräutigams Familie

ெபாண்� பார் (6)

poṇṇu pār

auf Brautschau gehen

�ட்�க்காரங்க

vīṭṭukkāraṅka

Familienangehörige

அெழச்�க்கிட்�வர்ேறன்

ich bringe / hole (sie)

aḻe-ccu.k-kiṭṭu-var-ṟ-ēṉ
{அைழத்�க்ெகாண்�வ�கிேறன்}
{aḻai-ttu.k-koṇṭu-varu-kiṟēṉ}
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�மாரா பண்�ேவன்

cumār-ā paṇṇu-v-ēṉ

ich mache (=koche) so
einigermaßen

பி�ச்�ட்டதாம்

piṭiccu-ṭṭ-at-ām

-ām am Satzende = es heißt, dass

அப்ப�ண்ணா

appaṭi-ṇṇā

wenn es so ist, dann

��� பண்� {3)

muṭivu paṇṇu

Entscheidung treffen

எ�க்�ம்

etukkum

wie auch immer

வார்த்ைத

vārttai

Wort

வார்த்ைத ேகட்�க்ெகாங்க vārttai kēṭ.ṭu.k-ko-ṅka

fragen (Sie) nach ihrer Meinung

ெவத்ெதெல பாக்� மாத்� vettele pākku māttu

(Schale mit) Betelblatt und Areka

{ெவற்றிைல பாக்� மாற்�}

nuss (gegeseitig) austauschen
(als Zeichen/Bestätigung dafür, dass
die Hochzeit jetzt beschlossen ist)

பங்�னி

paṅkuṉi

Name eines Tamilmonats

என்ன ெசய்ய�ங்கிறெத ேகட்�க்�ங்க
eṉṉa cey.y-a.ṇum-ṅ-kiṟ-at-e kēṭ.ṭu.k-kuṅka
{என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்பைதக் ேகட்�க்ெகா�ங்கள்}
{eṉṉa cey.y-a vēṇṭum eṉ-p-at-ai.k kēṭ.ṭu.k-koḷ.ḷ-uṅkaḷ}
„(bitte) fragen Sie was (wir) tun sollen (müssen)

ங்கிற� {எண்ப�} siehe Lehrbuch Band 2, Lektion 31 (31.2)
�ப்ப� ப�ன் நைக

muppatu pavun nakai

dreißig Sovereign Schmuck
1 Sovereign (altes britisches
Gewichtsmaß) = 8 Gramm

நடத்� (3)

naṭattu

abhalten, durchführen

ெசய்ய�ம்னா

cey.y-a-ṇum-ṉā

wenn wir (noch etwas anderes)
tun müssen
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3

Karunakaran conversations

K. Karunakaran: Intermediate Tamil Coursebook
open access unter:
https://carla.umn.edu/lctl/VAVA/audio/tamil/intermediate.html

Ausgewählte Konversationen und Anmerkungen zu Vokabular und Grammatik
von Thomas Lehmann
Begleitende Audiodateien zum Download unter:
https://www.sai.uni-heidelberg.de/tamil/audio.html
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Die vorliegenden Karunakaran Konversationen können ab Lektion 23 im Lehrbuch (Band 2:
Grammatik, Übungen, Texte und Vokabular) verwendet werden.
Anmerkungen zur Verwendung der Audio-Dateien
Im folgenden Skript sind zuerst für jede Konversation der jeweilige Text der Konversation und
danach Anmerkungen zum Vokabular und zur Grammatik gegeben.
Arbeiten Sie zunächst den Text mit Hilfe der Anmerkungen durch.
Versuchen Sie dann nach der im Unterricht erwähnten Methode die Audiotexte durch
schrittweises und wiederholtes Hören ohne Zuhilfenahme des Textes zu verstehen.
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Konversation 1 (உைரயாடல் 1) : கச்ேசாிக்�ப் ேபாக
(Personen: அம்மா, அப்பா, மகன் �மார், மகள் ெசல்வி)

அம்மா :

�மார்! உள்ேள வா!

�மார் :

என்னம்மா?

அம்மா :

ஆமா. ெசல்வி எங்ேக? அவெள �ப்பி�.

�மார் :

அக்கா! இங்ேக வா. அம்மா �ப்பி�றாங்க.

ெசல்வி :

அம்மா, ஏன் �ப்பிட்ேட?

அம்மா :

நாம இப்ெபா ெவளிேய ேபாேறாம்.

ெசல்வி :

எங்ேக ேபாேறாம்? என்ன விேசஷம்?

�மார் :

அக்கா! இண்ெணக்கி நாட்�ய நிகழ்ச்சி இ�க்க�.
கமலா பரத நாட்�யம் ஆ�றாங்க.

ெசல்வி :

யார் பா�றாங்க?

அம்மா :

மாலா பா�றாங்க. ஏ� மணிக்கி கச்ேசாி ஆரம்பம். சாியா?

ெசல்வி :

சாிம்மா! அப்பா�ம் நம்ேமா� வர்றாரா?

அம்மா :

ஆமாம், அப்பா�ம் - தான்.
(அப்ெபா உள்ேள வந்�)

அப்பா :

என்ன? எல்லா�ம் தயாரா?

அம்மா :

நாங்க எல்லா�ம் தயா�!

அப்பா :

சாி, �றப்ப�ேவாம். கச்ேசாி ஒம்ப� மணிக்கி ���ம்.

அம்மா :

இண்ெணக்கி நாம ேஹாட்டல்ெல சாப்பிடலாமா?

அப்பா :

சாப்பிடலாம். எங்ேக சாப்பிடலாம், ெசால்�ங்க!

ெசல்வி :

அப்பா! நாம் ேஹாட்டல் சங்கீதா�ெல சாப்பி�ேவாம்.

�மார் :

இப்ெபா நாம எப்ப� ேபாேறாம்?

அப்பா :

நாம் எல்லாம் இப்ெபா கார்ெல �றப்ப�ேவாம். கச்ேசாி Music
Academyெல நடக்க�. அந்த எடம் ெராம்ப �ரம்.

அம்மா :

இந்த வ�ஷம் இைச விழா எப்ெபா ெதாடங்க�?

அப்பா :

அ� �சம்பர் மாசம்!

ெசல்வி :

அப்பா, நாம ஒ� நாள் அங்ேக நாடகம் பார்க்கலாமா? எனக்�
மேனாஹர் நாடகம் ெராம்ப ��க்�ம்.

அம்மா :

நாடகத்�க்� நா�ம் வர்ேறன், சாியா?
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அப்பா :

ஓ! தாராளமா வாேயன்! நாம எல்ேலா�ம் ேபாேவாம். மேனாஹேராட ‘
ெதன்றல்’ நாடகம் இந்த வ�ஷம் நடக்�ம்.

அம்மா :

அ� நல்ல நாடகமா?

அப்பா :

ஆமா, அ� ெராம்ப நல்ல நாடகம்.

ெசல்வி :

அப்பா! எங்க collegeெல ஏப்ரல் மாசம் ஒ� நாடகம் இ�க்க�. அ�ெல
நா�ம் ந�க்கிேறன்.

�மார் :

அ� என்ன நாடகம்?

ெசல்வி :

அ�வா? அ� ஒ� ச�க நாடகம். அப்ெபா நீ�ம் என்ேனா� வா,

�மார் :

பார்க்கலாம்.
சாி! நான் கட்டாயம் உன்ேனா� வ�ேவன்.

அம்மா :

சாி! இப்ெபா �றப்ப�ங்க, ேபாய்ட்� வ�ேவாம்.

ெசல்வி :

நாங்க தயா�.

அப்பா :

�றப்படலாம்.

Vokabular
நாட்�ய நிகழ்ச்சி
பரத நாட்�யம்
கச்ேசாி
ஆரம்பம்

Tanzprogramm

தயா�

bereit, fertig

இைச விழா

Musikfest

ெதாடங்� (3)

beginnen, anfangen

நாடகம்
மேனாஹர்
தாராளமா
ச�க

Drama, Schauspiel

Bharatanatyam (südindischer klassischer Tanz)
Konzert
Beginn

Name eines Dramenschreibers
auf jeden Fall
gesellschaftlich
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Konversation 2 (உைரயாடல் 2) : ேகாவி�க்� ேபாக�ம்
(Personen: மணி, கண்ணன்)

கண்ணன் : மணி! இண்ெணக்கி ெவள்ளிக்ெகழெம. அதனாெல நாம ேகாவி�க்�
ேபாக�ம். இல்ெலயா?
மணி :

ஆமா கண்ணன்! எத்தென மணிக்கி ெபாறப்படலாம், ெசால்�ங்க!

கண்ணன் : உங்க�க்� எந்த ேநரம் நல்ல�?
மணி :

எனக்� சாயங்காலம் ஆ� மணி!

கண்ணன் : அப்ப�யா? சாி, அப்ெபா நான் உங்க �ட்�க்� சாியா ஆ� மணிக்கி
வர்ேறன்.
மணி :

சாி, அப்ப�ேய வாங்க! ஆமா, அ�த்த வாரம் ெவளி�� ேபாறீங்களா?

கண்ணன் : ஆமா. மணி! நான் வஷிங்டன் ேபாக�ம். எனக்� அங்ேக ெரண்�
நாள் ேவெல இ�க்க�.
மணி :

எப்ெபா தி�ம்��ங்க?

கண்ணன் : நான் அ�த்த சனிக்ெகழெம தி�ம்�ேவன். ஏன் மணி?
மணி :

கண்ணன்! அ�த்த மாசம் நான் ெவளிநா� ேபாேறன். அதனாெல
உங்கேளா� ெசல விஷயங்கெள பத்தி ேபச�ம். அவ்வள�தான்.

கண்ணன் : நிச்சயம் ேப�ேவாம். அ�த்த ஞாயித்�க்ெகழெம எங்க �ட்�க்�
வாங்கேளன்! உக்காந்� ேப�ேவாம்.
மணி :

அ� நல்ல�. கட்டாயம் வர்ேறன். ேப�ேவாம்.

கண்ணன் : நான் இப்ெபா ெபாறப்ப�ேறன். எனக்� கைட �திெல ெகாஞ்சம்
ேவெல இ�க்க�. அங்ேக ஒ� மணி ேநரம் ஆ�ம். அப்�றம் ேநரா
�ட்�க்� ேபாக�ம். நாம மாெலெல பார்ப்ேபாம், நல்ல�, வரட்�மா?
மணி :

ெராம்ப நன்றி. ஆ� மணிக்கி இங்ேக சந்திப்ேபாம், ேகாவி�க்�
ேபாகலாம்.
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Vokabular
ெவளி�� ேபா

wörtl. „zu einem auswärtigen Ort fahren“ = wegfahren

வஷிங்டன்

Washington

சனிக்ெகழெம

Samstag

ெவளிநா�

Ausland

நிச்சயம்

gewiss

ஞாயித்�க்ெகழெம

Sonntag

கட்டாயம்
�தி

ganz bestimmt, sicherl

மாெலெல

am Abend

Straße
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Konversation 5 உைரயாடல் 5 : �ட்�க்� வாங்கேளன்
(Personen: Jones, Servant, Ramasam)
(Jones kommt zu Ramasamys Haus)
Servant:

வாங்க! யா� ேவ�ம்? Sir!

Jones :

எம் ேப� Jones. இங்ேக ராமசாமி இ�க்காரா?

Servant :

உள்ேள, வாங்க! உக்கா�ங்க! பாத்� ெசால்ேறன்.
(ெகாஞ்ச ேநரம் கழிச்சி)

Servant :

அய்யா ேவ� ேவெலயா இ�க்கிறாங்க. அஞ்சி நிமிஷத்�ெல
வ�வாங்க.

Jones :

சாி! நான் இங்ேக ெகாஞ்ச ேநரம் இ�க்கிேறன்.
(அப்�றம், ராமசாமி ெவளிேய வர்றா�)

Ramasamy :

வாங்க, ேஜான்ஸ்! எப்ெபா இந்தியா�க்� வந்தீங்க? ெசௗக்கியமா?

Jones :

ஓ! நான் ேநத்�தான் வந்ேதன். ெசௗக்கியந்தான்!

Ramasamy :

இவங்க, ராஜம். என்ேனாட மைனவி.

Rajam :

வணக்கங்க.

Ramasamy :

அவங்க ெரண்� ேப�ம் என்ேனாட பிள்ெளங்க.

Jones :

எல்லா�க்�ம் வணக்கம். உங்கெள சந்திச்ச�ெல ெராம்ப சந்ேதாஷமா
இ�க்க�.

Ramasamy :

உங்க மெனவி உங்கேளா� வந்தி�க்காங்களா?

Jones :

அவங்க இந்த தடெவ வரல்ெல. என்ேனாட ைபய�ம் ெபாண்�ம்
இப்ெபா college-ெல ப�க்கிறாங்க. அதனாெல அவங்க இந்த
ெமாெற வரெல.

Ramasamy :

Jones! இந்த வாரம் கைடசியிெல எங்க �ட்�க்� சாப்பிட

வாங்கேளன்!
Jones :

உங்க அெழப்�க்� ெராம்ப நன்றி! நிச்சயம் வர்ேறன். ெவளிக்ெகழெம
ம�ெரக்கி ேபாேறன். அதனாெல ஞாயி� சாயங்காலம் வரட்�மா?

Ramasamy :

அப்ப�ேய வாங்க! எங்க�க்� அ�ெல ஒன்�ம் கஷ்டம் இல்ெல.
இங்ேக எத்தென மாசம் இ�க்க ேபாறீங்க?

Jones :

நான் இங்ெக ஆ� மாசம் இ�ப்ேபன். இந்த ெமாெற சில
ஊ�ங்க�க்� ேபாக�ம். என்ேனாட ஆராய்ச்சிெய ��க்க�ம்.
ெநெறய ேவெல இ�க்க�.

Ramasamy :

நல்ல�! என்ேனாட உதவி ஏதாவ� ேவ�மா? ெசால்�ங்க!
93

Jones :

இப்ெபா ேவணாம். ெபற� ெசால்ேறன்.

Ramasamy :

அப்ெபா, ேபாயிட்� வாங்க! ெபற� சந்திப்ேபாம்.

Jones :

OK! பாக்கலாம், வர்ேறன்.

Vokabular
பாத்� ெசால்ேறன்

ich schaue nach und sage (es Ihnen)

கழிச்சி
அய்யா
சந்திச்ச�ெல

nach

ெமாெற

Sir
canti-cc-atu-le = Verbalnomen in der Vergangenheit + Lokativ,
Lektion 29: “(ich freue mich Sie) zu sehen/ zu treffen”
mal (diesmal, einmal, zweimal)

அெழப்�

Einladung

ஆராய்ச்சி

Forschung
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Konversation 6 (உைரயாடல் 6) : நல்ல பழம் தாேன
(Personen: Jones, Obstverkäuferin)
Jones:

என்ேனாட சிேநகிதர் ஒ�த்தர் ஆஸ்பத்திாியிெல இ�க்கிறா�.
அவ�க்� ஏதாவ� பழம் வாங்கிக்கிட்� ேபாக�ம். ��சா என்ன
பழம் வந்தி�க்க�?

Obstverkäuferin:

மாம்பழம், அன்னாசி, வாெழ, ெகாய்யா, ஆப்பிள் இெதல்லாம்
இ�க்க�. எ� ேவ�ம்?

Jones:

அப்ப�யா? நல்ல பழம்தாேன!

Obstverkäuferin:

இந்த கெடயிெல பழம் எப்ெபா�ம் நல்லா தான் இ�க்�ம்.
திராட்ெச பழம், வாெழ வந்தி�க்க�. வாங்கிக்கிட்� ேபாங்க சார்!
தின�ம் மெலயிெல�ந்� வ��.

Jones:

மெல பக்கத்�ெல இ�க்கதா?

Obstverkäuferin:

எ�க்� ேகக்கிறீங்க? ஆமாம், பக்கம் தான்.

Jones:

என்ன மெல அ�?

Obstverkäuferin:

ஓ! அ�வா? அ�, ெகாைடக்கானல் மெல.

Jones:

என்ேனாட நண்பெர அ�த்த மாசம் மெலக்கி �ட்�க்கிட்�
ேபாக�ம். அதனால ேகட்ேடன்.

Obstverkäuferin:

சாி, நல்ல�. ேவ� என்ன ேவ�ம் உங்க�க்�?

Jones:

இந்த வாெழப்பழம் என்ன ெவெல?

Obstverkäuferin:

ெசவ்வாெழ, ஒ� டஜன் (dozen) இ�ப� �பா. ேவ�மா?

Jones:

ெவெல ெகாஞ்சம் ஜாஸ்தி, ெகாெறச்சி ��ங்க.

Obstverkäuferin:

இல்ெல, ��யா� சார்!

Jones:

பன்ெனண்� �பாக்கி ��ங்க.

Obstverkäuferin:

இல்ெல, சார்! கைடசியா பதினஞ்சி �பாக்கி ��க்கிேறன்.
ேவ�மா?

Jones:

சாி! ெரண்� டஜன் ��ங்க. அ� ேபா�ம்.

Obstverkäuferin:

சாி, இன்�ம் என்ன ேவ�ம். ெசால்�ங்க!

Jones:

ேவ� எ��ம் இப்ெபா ேவணாம். இ� ேபா�ம். ெமாத்தம்
எவ்வள� பணம் ��க்க�ம்.

Obstverkäuferin:

ெமாத்தம் �ப்ப� �பா ��ங்க. இந்தாங்க, ைப.

Jones:

இந்தாங்க, �ப்ப� �பா, சாியா?
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Obstverkäuferin:

ஆமாம், சாியா இ�க்க�. ம�ப��ம் வாங்க!

Vokabular
அன்னாசி
ெகாய்யா
திராட்ெச
வாெழ
ெகாைடக்கானல்

Ananas

ெகாெறச்சி

billiger

Guava
Trauben
Banane
Ortsname Kodaikanal
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Konversation 7 (உைரயாடல் 7) : இப்ெபா என்ன ேவெல ெசய்ேற?
(Personen: ரமா, லதா)

ரமா :

என்ன, லதா! இப்ெபால்லாம் உன்ென பாக்கேவ ��யெல.

லதா :

ஓ! அ�வா ரமா? இப்ெபா எனக்� ெராம்ப ேவெல. ெதன�ம் அம்ப�
ைமல் �ரம் ேபாய் வர�ம்.

ரமா :

அ�, ஏன்? உங்க ஆ�ஸ் பக்கத்�ெல இ�ந்தேத!

லதா :

ஆமா, இ�ந்த�. இப்ெபா �ர எடத்�க்� மாத்திட்டாங்க.
அ� சாி, நீ எப்ப� இ�க்கிேற, ரமா? இப்ெபா என்ன ேவெல
ெசய்ேற?

ரமா :

நானா? நான் இப்ெபா computer software engineer-ஆ இ�க்ேகன்.
ெதன�ம் பத்� மணி ேநரம் ேவெல. எங்க ஆ�ஸ் பக்கத்�ெலதான்
இ�க்க�.

லதா :

உன்ேனாட தங்ெக மாலா இப்ெபா என்ன ெசய்றா? ப�ப்� ��ஞ்சதா?

ரமா :

மாலாேவாட ப�ப்� ��ஞ்ச�. ேவெலக்கி �யச்சி ெசய்கிறா.
அவ�க்� teacher ேவெல சீக்கிரம் ெகெடக்�ம்.

லதா :

ெராம்ப சந்ேதாஷம்.

ரமா :

லதா! உங்க அப்பா-(அ)ம்மா இப்ெபா எந்த ஊ�ெல இ�க்காங்க?

லதா :

ஓ! அவங்க நி�யார்க்�ெல இ�க்காங்க. என்ேனாட அண்ண�ம் அங்ேக
engineer-ஆ இ�க்கா�. நான் ேம மாச வி��ைறக்கி அங்ேக ேபாக�ம்.

உங்க அப்பா-(அ)ம்மா எங்ேக இ�க்காங்க, ரமா?
ரமா :

அவங்களா? அவங்க இரண்� ேப�ம் Austin-ெல இ�க்கிறாங்க. அ�த்த
மாசம் இங்ேக வ�வாங்க. வ�ம்ேபா� உனக்� ெசால்ேறன்.
அப்ெபா எங்க �ட்�க்� வாேயன்!

லதா :

நிச்சயமா அப்ெபா வர்ேறன். சாி, ரமா! நான் ெகளம்�ேறன். ெபற�
பார்க்கலாம், வரட்�மா?

ரமா :

சாி, லதா! ேபாய்ட்� வா! ெபற� சந்திப்ேபாம். உன்ென பாத்த� எனக்�
ெராம்ப சந்ேதாஷமா இ�க்க�.
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Vokabular
மாத்திட்டாங்க

(sie) haben verändert, hier: verlegen

தங்ெக

jüngere Schwester

�யச்சி ெசய்

Versuch machen = versuchen (Arbeit zu finden)

யநி�யார்க்�

New York

வி��ைற

Ferien
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Konversation 10 (உைரயாடல் 10) : என்ன மாமி!
(Personen: மாமி, தியா�, அ�வலர்கள் = ஒ� ஆள்)

தியா�:

என்ன மாமி! இங்ேக என்ன ெசய்றீங்க?

மாமி:

யாேராட �ரல்? எங்ேகேயா ேகட்ட மாதிாி இ�க்�ேத!

தியா�:

என்ன மாமி? என்ென ெதாியல்ெலயா? நான்தான் தியா�.
நீங்க எனக்� ெசய்த உதவிெய நான் எப்ப�ம் மறக்க ��யா�.
நீங்க என்ென மறந்�ட்�ங்களா?

மாமி:

அட, தியா�வா? வா! வா! உக்கா�. எப்ப� இ�க்கிேர?

[தியா� மாமிேயாட ைபெய வாங்கி ஒ� பக்கமா ெவச்சிட்�, உக்காந்தான்]
தியா�:

மாமி! நான் மாமாகிட்ெட பல வ�ஷம் ப�ச்ேசன். உங்க �ட்�க்� வந்�
பாடம் ப�ச்ேசன். அ�க்�ள்ெள என்ென மறந்�ட்�ங்களா?”

மாமி:

இல்ெல, தியா�! மறக்கல்ெல. நீ ெராம்ப வளந்�ட்ேட. அதனாெல
உடேன அைடயாளம் ெதாியல்ெல. அவ்வள� தான். உன்ென எப்ப�
மறக்க ���ம்.

தியா�:

நான் எப்ப�ம் மறக்க மாட்ேடன், மாமி. சாி, நான் வரட்�மா?

[ெரண்� நிமிஷம் கழிச்� தியா� அங்ேக�ந்� ெபாறப்பட்� ேபானான். அப்ெபா
ெரண்� ேப� அங்ெக வந்�]
ஒ� ஆள்: வாங்க அம்மா! வண்�க்கி ேநரம் ஆ��
மாமி:

எந்த வண்�, அப்பா!

ஆள்:

தி�வா�ர் வண்�க்�த்தாேன ேபாறீங்க.

மாமி:

�க்ெகட் இல்ெல அப்ப�ன்� ெசான்னாங்கேள.

ஆள்:

நீங்க, வாங்க! வண்�யிெல உங்கெள உக்கார ெவக்கேரன். ெபற�
உங்க�க்� �க்ெகட் வாங்கி ��க்கேறன்.
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[ெகாஞ்ச ேநரம் ேபான பிற�]
ஆள்:

இந்தாங்க, ஒங்க �க்ெகட், நல்லா உக்காந்�க்ெகாங்க.
ஐயா உங்க�க்� ெசாந்தமா?

மாமி:

எந்த ஐயா?

ஆள்:

அதான் இவ்வள� ேநரம் உங்கேளாட ேபசிகிட்��ந்தாேர, அவ�.

மாமி:

அவ�, தியா�தாேன!

ஆள்:

ஆமாம், அவ�, இந்த ஜில்லா கெலக்ட�, அம்மா, ெதாியாதா?

மாமி:

அப்ப�யா? என்ேனாட தியா� கெலக்டரா? எவ்வள� சந்ேதாஷமா
இ�க்��, இெத ேகக்க.

[தியா�! நீ நல்லா இ�க்க�ம், இப்ப� வாழ்த்தினாள் மாமி]
Vokabular
�ரல்
மாமாகிட்ெட

Stimme

வளந்�ட்ேட

= வளர்ந்�-ட்ேட „du bist groß geworden, gewachsen“

அைடயாளம் ெதாி

erkennen

தி�வா�ர் வண்�
ஐயா
ஜில்லா
கெலக்ட�

Zug nach Tiruvārūr

bei Onkel (= Ehemann der alten Frau) (studiert)

Herr
Distrikt
Collector
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