குழந்தை யாருதையது ?

Scene: Husband and Wife in court getting a divorce.

காட்சி

:

The problem was who should get custody of the கணவனும் மதைவியும்
child?
காத்ைிருக்கின்றைர்.

ஒரு

Wife jumped up and said: "Your Honor! I brought ெிரச்சிதை
என்ைபவன்றால்,
the child In to this world with pain and labor. She
ஒப்ெதைப்ெது என்ெது ைான்.
should be in my custody."

நீைி

மன்றத்ைில்,

குழந்தை

விவாகரத்து

யாருதைய

பெற

ொதுகாப்ெில்

மதைவி துள்ளி குைித்து கூறிைாள் : " மாண்புமிகு நீைிெைி அவர்களள,

The judge turns to Husband and says, "What do you
தெயதை ெிரசவ ளவைதையுைன் பெற்பறடுத்ைது நான்.
have to say in your defense?"
என்ைிைம் ைான் ஒப்ெதைக்க ளவண்டும்,"

ஆகளவ அவதை

The husband sat for a while contemplating then
நீைிெைி கணவதை ளநாக்கி, "நீ உன்னுதைய விவாைத்ைில் என்ை கூற
slowly rose. "Your Honor.
விரும்புகிறாய்?" எை ளகட்ைார்.

If I put a dollar in a vending machine and a Pepsi
comes out. Whose Pepsi is it? Of the machine or கணவன், சிறிது ளநரம் அமர்ந்து சிந்ைித்து பமதுவாக எழுந்து நின்றான்.
mine?"
"மாண்புமிகு நீைிெைி அவர்களள, ெத்து ரூொய் ளநாட்தை பவண்டிங்
Judge is confused now

பமஷிைில்

(பொருள்

வழங்கும்

இயந்ைிரத்ைில்)

அழுத்ைிைால், ஒரு பெப்சி ளகாலா வருகிறது,

ளொட்டு

பொத்ைாதை

அது யாருதையது ?

Yeh sunke...Wife replied: "Judge sahab...bartan இயந்ைிரத்ைினுதையைா, அல்லது என்னுதையைா?"
mera... dudh bhi mera....aur usme dahi jamane ke

அது

liye 2 bunde daalne se dahi bana tu fir wo dahi நீைிெைி குழம்ெிைார் ...
kiska..? mera ya do bund dalane vale ka"
Again judge is confused.

இதைக்ளகட்டு, மதைவி ெைிலளித்ைாள்: " நீைிெைி அவர்களள, ொத்ைிரமும்
எைது, ொலும் எைது, அதை ையிராக்க
ையிராயிற்று.

அப்ெடிபயன்றால், ையிர்

Husband replied: "Typewriter mein kagaz maine
இரண்டு பசாட்டு விடுெவருதையைா?"
dala,

ஒரிரண்டு பசாட்டு ளொட்ைைைால்
யாருதையது?, எைைா, அல்லது,

keys daba-daba kar mehnat maine ki,

மறுெடியும் நீைிெைி குழம்ெிைார் ...

Phir chitti kiski? Typewriter ki ya meri?"

கணவன் ெைிலளித்ைான்: "தைப்தரைரில் காகிைத்தை நான் பசறுகிளைன்,
ைட்பைழுத்து

விதசகதள

அழுத்ைி

அழுத்ைி, நான்

உதழத்ளைன்,

Frustrated Judge: "Abe Saale, Agar tu chitti haath கடிைம் யாருதையது, தைப்தரைருதையைா அல்லது எைைா?"
se hi likh leta to yahan par custody ki naubat hi na
aati."
நீைிெைிக்கு எரிச்சல் உண்ைாயிற்று.... அவர்:
"ளயாவ்

மாப்ெிள்ளள,

இப்பொழுது

மாட்ைாளய..."

நீ

கடிைத்தை

குழந்தையின்

தகயாளலளய

ொதுகாப்ெிற்கு

இந்ை

ெிறகு

எழுைியிருந்ைால்,
ொடுெட்டிருக்க

