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Read the following passage carefully and then answer, briefly and in Tamil, Questions 3–12 on the 
Question Paper.

ஒரு வயதான பெண்மணி, தன் ்மகன் பவளிநாட்டுக்குப் பொன ெிறகு அநத 

வடீ்டில் தனியாக இருக்க ்மிகவும் ெயப்ெட்்ார். ஆனால் அவருக்கு வடீ்்்க் 

காலி பெய்து விட்டு, பவளிநாட்டுக்குப் பொய் தன் ்மகன் அல்லது ்மகளு்னும் 

இருக்க விருப்ெ்மில்்ல. வடீ்டின் ெின்புறம் இருக்கும் ெிறிய பதாட்்ததிற்குத 

தணணரீ் விடுவது, வஙகிக்குப் பொய் ெணம் கட்டுவது, க்்களுக்குத தனியாகப் 

பொய் ொ்மான்கள் வாஙகுவது ஆகிய பவ்லகள் அவருக்குப் ெிடிக்காவிட்்ாலும் 

அவளு்்ய கணவர் பெய்த ெில பவ்லக்ளத தான் கற்று பகாள்ள பவணடும் 

என்று தீர்்மானம் பெய்தார். முதலில் ்மின்ொரததிற்குத தவறாக வஙகியில் ெணம் 

பகாடுததல், ெ்்மயல் அ்றயில் குழா்ய மூடும் பொது உ்்ததல் ஆகிய 

தவறுக்ளச் பெய்தார். ஆனால் முதலில் அவர் ெில தவறுகள் பெய்தாலும் 

எப்ெடியும் கற்றுக் பகாள்ள பவணடும் என்று தீர்்மானம் பெய்தார். ெிறகு தன் 

்மகனுக்குத பதரிநத பவ்ல பெய்ெவ்ரத பதா்லபெெியில் கூப்ெிட்்ார். அநதப் 

பெண்மணிக்கு எட்்ாதெடியால் வடீ்டின் ்மாடிப்ெடியின் ப்மபல இருக்கும் ்லட் 

ெல்்ெ ்மாற்றுவது, ெ்்மயல் அ்றயில் உள்ள குழா்ய ெரி பெய்வது, குளிக்கும் 

அ்றயில் உள்ள பூட்்் ெரி பெய்வது —ஆகிய பவ்லக்ள எல்லாம் ெரி 

ெணணச் பொல்ல பவணடும் என்று எழுதிக் பகாண்ார். பவ்ல பெய்ெவர் வநது 

எல்லா பவ்லக்ளயும் ஒரு ்மணி பநரததில் முடிதது விட்்ார்.

பவ்ல பெய்தவர் ெணம் பவணடும் என்று பகட்் பொது தான், தன்னி்ம் ெணம் 

இல்்ல என்று ஞாெகம் வநதது. ஆனால் அவரு்்ய ்மகன் ெில ெ்மயஙகளில் 

ஒரு காபொ்ல (பெக்) பகாடுப்ொர் என்றும் ஞாெகம் வநதது. அவர் இதற்கு 

முன்னால் காபொ்ல (பெக்) எழுதாத ெடியால் தன்னு்்ய ்மகன் இதற்கு 

முன்னால் எழுதிய ஒரு காபொ்ல்யப் (பெக்்கப்) ொர்தது, முதலில் பவ்ல 

பெய்ெவரின் பெயர், பகாடுக்க பவணடிய ெணம், க்்ெியில் தன் ்கபயழுதது 

என்று ப்மதுவாக ஒவபவான்றாக எழுத ஆரம்ெிததார். ெிறகு எல்லாம் ெரியாக 

இருக்கிறதா என்று ொர்ததார். ெிறகு பெக்்க பவ்ல பெய்தவரி்ம் பகாடுதது 

ெரியாக இருக்கிறதா என்று ொர்க்கச் பொன்னார். பவ்ல பெய்தவர் எல்லாம் 

ெரியாக இருக்கிறது என்று ெிரிததுக் பகாணப் பொன்னார். அநதப் பெண்மணி 

்மிகவும் பெரு்மிததது்ன் இது தான் அவர் எழுதிய முதல் (காபொ்ல)பெக் 

என்று கூறினார். காபொ்ல (பெக்) பகாடுப்ெதற்கு முன்னால் ெல்பு ்மாற்றியது, 

குழா்யச் ெரி ெணணியது. குளிக்கும் அ்றயில் பூட்்் ்மாற்றியது — எல்லா 

பவ்லக்ளயும் ெரியாகச் பெய்து இருக்கிறானா என்று ொர்ததார். ெிறகு பவ்ல 

பெய்தவருக்கு நன்றி கூறி விட்டு காபொ்ல்யக் (பெக்்கக்) பகாடுததார். 

ெிறகு அவ்னப் பொகலாம் என்று கூறினார். பவ்ல பெய்தவர் என்ன பவ்ல 

பெய்ய பவணடுப்மன்றாலும் தன்்னக் கூப்ெி்லாம் என்று பொன்னான். பவ்ல 

பெய்தவர் அநதப் பெண்மணியி்ம் அடுதத த்்வ தான் வரும்பொழுது ெல்்ெ 

எப்ெடி ்மாற்றுவது என்ெ்தச் பொல்லிக் பகாடுப்ெதாகவும் கூறினார்.
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பவ்ல பெய்தவர் பொன ெிறகு அநதப் பெண்மணி, ஒரு பகாப்்ெ காப்ெி பொட்டு.

அ்தக் குடிப்ெதற்குத தன் ஆடும் நாற்காலியில் அ்மர்நது பகாண்ார். இப்பொழுது 

தான் முதல் த்்வ அநதப் பெண்மணிக்குத தன்னால் தனியாக இருக்க முடியும் 

என்ற தன் நம்ெிக்்க வநதது.
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