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Read the following passage carefully and then answer, briefly and in Tamil, Questions 3–10 on the 
Question Paper.

ஒரு இள வயதான பெண் மிகவும் அலுபொக இருநதாள். வாரம் முழுவதும் 

வவலை பெயவாள். அன்று கலைெி நாள். வழககமாக பவள்ளளிககிழலம மாலையில் 

கலைககுப வொய, அடுதத கிழலமககு (வாரததுககு) ெலமகக ொபெிை வவண்டிய 

ொமான்கள் எல்ைாம் வாங்குவாள். இபெடிச் பெயதால் ெனளிககிழலம ஞாயிற்றுக 

கிழலமகளளில் வடீலைத துபபுரவு பெயதல், நண்ெரகலள வொயப ொரததல், ஏதாவது 

அடுதத கிழலமககு ஆெிஸ் வவலை ொககி இருநதால் அலதச் பெயது முடிததல் 

ஆகிய வவலைகலளச் பெயவாள்.

அவள் நகரததிற்குப வொய வவலை பெயய வவண்டும் என்று பதரிநது மிகவும் 

ெரவெப ெடைாள். அங்கு அவள் தனளியாக இருகக வவண்டி இருபெதால் யாரும் 

பொல்ைி எதுவும் வகடக வவண்டியதில்லை. முதல் வருைம் அவள் ெநவதாஷமாகவும் 

நன்்ாகவும் வவலை பெயதாள். முதல் வருை முடிவில் அவளுககுப ெதவி 

உயரவு கிலைததது. புதிய நண்ெரகளும் கிலைததாரகள். ஆனால் தினமும் அதிக 

வநரம் வவலை பெயய வவண்டி இருநதது. முன்னால் ொரதத மாதிரி வாரததின் 

நடுவில் நண்ெரகலளப ொரபெது கஷைமாக இருநதது. ெலமபெதற்கு அதிக வநரம் 

இல்ைாதெடியால் வ�ாடைல்களளில் வொயச் ொபெிடைாள். அல்ைது கலைகளளில் 

முன்னால் ெலமதது லவததிருநத உணவுகலள வாங்கிச் ொபெிடைாள்.

இநத பவள்ளளிககிழலம மாலை வடீடில் ெலமகக வவண்டும் என்று தீரமானம் 

பெயதாள். ஆனால் வடீடில் ொல், காயக்ிகள், ெிபரட ஒன்றுவம இல்ைாதெடியால் 

கலைககுப வொக வவண்டியிருநதது. கலை மூடும் ெமயததில் தான் அவள் 

அங்வக வொக முடிநதது. அவள் காயக்ிகள், ெிபரட ொரததாள். அலத எடுததுப 

கூலையில் வொடடுக பகாண்ைாள். ொல் லவததிருககும் இைததிற்குப வொயப 

ொரததால் அங்கு ஒரு ொல் கூை இல்லை எல்ைாவற்ல்யும் விற்று விடைனர. 

ொதுகாபொக லவததிருககும் அைமாரியில் ஒரு ெிளாஸ்டிக லெ ொல் இருநதது. 

அவெரமாக எடுததுத தன் கூலையில் வொடடுக பகாண்ைாள். ெணம் பகாடுககப 

வொகும் வழியில், அவளுககுப ெிடிதத ெிஸ்கடலைப ொரததாள். அலதயும் எடுததுக 

கூலையில் வொடடுக பகாண்ைாள்.
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ெிஸ்கடலைத தன் கூலையில் வொடும் வொது, அவள் ஒரு பவள்லளக வகாடலை 

கலையின் தலரயில் ொரததாள். ொல் ொகபகடடில் ஒரு ெி்ிய ஓடலை இருநதது. 

அதன் வழியாகப ொல் காயக்ிகள் வமலும், நைககும் வழியிலும் ெிநதியிருநதது. 

வகாெததுைன் ொல் ொகபகடலை எடுததுக பகாண்டு வொய அதனுலைய இைததில் 

லவததாள், அபபொழுது. ொல் வமலும் ெிநதியது. அவளுககு வவண்டிய ொமான்கள் 

இருநதும் அடுதத நாள் கலைககு வர வவண்டி இருநதது. இது அவளுககுப பெரிய 

ஏமாற்்தலதத தநதது. கலைெியில் அவள் தன் மனதில், நகரததில் புதிய வவலை 

கிலைதது வநததினால் ஏதாவது உெவயாகமா என்று நிலனததுக பகாண்ைாள்.
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