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INFORMATION
 ● This insert contains the reading passage.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.
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Read the following passage carefully and then answer, briefly and in Tamil, Questions 3–11 on the 
Question Paper.

க�ோபி க�ோஞ்சம் பரபரபபோ�வும் பயந்து க�ோண்டும் இருந்்ோன். அவன் �ிரோமத்் 

விட்டு வரும்கபோது மி�வும் ்சின்்னக் குழந்்்யோ� இருந்்ோன். அவன், அவனு்ைய 

்ோத்ோ, போட்டி இருந்் வடீ்்ைப போரக்�க் �ிளம்பி்னோன். அவர�ள் இருவரும்  

இபகபோழுது உயிருைன் இல்லை. ஆ்னோல வடீ்டின் க்சோந்்க்�ோரகரோடு கப்சி, 

்ோன் வரலைோமோ என்று க�ட்ைோன். அவர�ள் ்சரி என்று க்சோன்்ன்்க் க�ட்டு 

வியபப்ைந்்ோன். 

இ்ற்கு முன்்னோல, அவன் ஒரு �ிரோமத்்யும் போரத்்ில்லை. அவன் 

கபரியவ்னோகும் வ்ர கபரிய ந�ரத்ில வ்சிதது வந்்ோன். �ிரோமத்ில 

இருக்கும் இவர�ளு்ைய வடீ்டில வ்சிக்கும் புது வடீ்டுக்�ோரர வடீ்டிற்கு இரயில 

நி்லையத்ிலைிருந்து எபபடி வர கவண்டும் என்று எழு்ியிருந்்ோர. அவன் இரயிலைில 

வந்து இறங�ி �ிரோமத்் கநோக்�ி நைந்்ோன். ஒரு மண் க்ருவில நைக்கும்கபோது 

�ிழிந்் உ்ை�ள் அணிந்் மக்�ள் இவ்்னப போரததுக் க�ோண்டிருந்்்னர. பிறகு 

இரண்டு மு்ிய கபண்�ள் இவ்்னப போரததுச் ்சிரிததுக் ்��்ள ஆட்டி்னோர�ள். 

அவனும் ப்ிலுக்குக் ்�்ய ஆட்டி்னோன். பிறகு அவர�ள் அவனுக்குத க்ருவின் 

�்ை்சியில இருக்கும் ஒரு கரோஸ் நிற வடீ்்ைக் �ோட்டி்னோர�ள். 

அவன் �்்வத ் ட்டி்னோன். அந்் வடீ்டின் க்சோந்்க்�ோரர �்்வத ் ிறந்து அவ்்ன 

வரகவற்றோர. வடீ்டின் க்சோந்்க்�ோரர, முன்்னோல இருந்் வடீ்்ைக் க�ோஞ்சம் மோற்றி 

�ட்டி இருபப்ோ�க் கூறி்னோர. கூடு்லைோ� ஒரு படுக்்� அ்றயும் ஒரு குளிக்கும் 

அ்றயும் �ட்டி இருபப்ோக் கூறி்னோர, இக்�ோலைத்ிற்கு ஏற்றவோறு க�ோஞ்சம் மோற்றி 

இருபப்ோ�ச் க்சோன்்னோர. பிறகு அவர இந்் வடீ்டிற்கு வரும்கபோது ்சிலை ்சோமோன்�ள் 

இருந்்்ோ�வும், அ்்த ்ோன் �வ்னமோ� ்வதது இருபப்ோ�வும் கூறி்னோர. 

அவர படுக்்� அ்றயில அலைமோரியில உள்ள ஒரு டிரோய்ரத ்ிறந்து இரண்டு 

பைங�்ள எடுதது அந்் இ்ளஞ்னிைம் �ோட்டி்னோர. ஒரு பைத்ில வய்ோ்ன 

்ம்ப்ி�ள் ஒரு குழந்்்்ய தூக்�ி ்வததுக் க�ோண்டிருந்்்னர. க�ோபி பைத்ில 

இருந்் ்ன் ்ோத்ோ போட்டி்ய அறிந்து க�ோண்ைோன். அவனு்ைய கபற்கறோர 

இந்்ப பைத்் ஏற்�்னகவ அவ்னிைம் �ோட்டி இருக்�ிறோர�ள். அடுத் பைத்ில 

இரண்டு இளம் கபண்�ள் குழந்்்்யத தூக்�ி ்வததுக் க�ோண்டிருந்்்னர. 

வடீ்டின் க்சோந்்க்�ோரர, அவ்னிைம், அந்் இரண்டு கபண்�ளும் ்சக�ோ்ரி�ள் என்றும், 

அவர�ள் ்ோன், வழியில உன்்்னப போரதது ்��்ள ஆட்டி்னோர�ள் என்றும் 

கூறி்னோர. அவர�ள் இங�ிருந்து மூன்று வடீு�ள் ்ள்ளி இருபப்ோ�க் கூறி்னோர. 

வடீ்டின் க்சோந்்க்�ோரர, அந்் ்சக�ோ்ரி�ள் இருவரும் அவ்்ன அன்று இரவு 

உணவுக்கு அ்ழத்ிருபப்ோ�க் கூறி்னோர. 

இரவு உணவின்கபோது இரண்டு கபண்�ளும் பலை ப்ழய பைங�்ளக் �ோட்டி 

அவ்னிைம் பலை ப்ழய �்்�ள் க்சோன்்னோர�ள். ஒரு ்ை்வ க�ோபி ்சிறியவ்னோ� 

இருந்் கபோது, அவ்்ன, அவனு்ைய க�ோள்ளுத ்ோத்ோவிைம் விட்டு விட்டு,  
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க�ோபியின் கபற்கறோர மற்றும் ்ோத்ோ போட்டி எலலைோரும் பக்�தது ஊரில ஒரு 

்ிருமணத்ிற்குப கபோயிருந்்கபோது இந்்ப கபண்�ள் ் ோன் க�ோள்ளுத ் ோத்ோவிற்கு 

உ்வி க்சய்ிருந்்்னர.
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