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பகுதி 1

கட்டுரை ஒனரறைப் படித்துவிட்டு 1, 2, 3 கேள்விேளுக்குக் ககளவித்்தாளில்  
விரை அளிககவும். 

ேட்டுரை 1

ததருக்ோை சிறு ்வியோபோரிேள

செல்வி, ககதாயில் பூரெகரளப் பதார்த்துவிட்டு கதாரில் ஏறுவ்றகதாக ககதாயிரைவிட்டு 
சவளியில் வந்கபதாது, அவளது கணகளில் அந் க்தால் சுருஙககிய, ்ரைமுடி நரைத்்  
பதாட்டி ச்னபட்ைதாள. சகதாளுத்தும் சவயிைகில், புழு்கி படிந் ச்ருவில், மூரைகயதாைமதாக, 
மறரறைய ச்ருகவதாை வியதாபதாரிகளின வரிரெயில் இந் பதாட்டியும் மகிகவும் ெகிறைகிய 
எண்ிகரகயில் எர்கயதா விறறுகசகதாணடிருப்பது செல்வியின கணகளில் பட்ைது. 
மறரறைய ச்ரு வியதாபதாரிகள கமரெகளில் சபதாருட்கரள ரவத்து விறகும்கபதாது, 
பதாட்டி மட்டும் ச்ருவில் உட்கதார்நது, ்னககு முனனதால் ஒரு ெகிறைகிய சபட்டிரய 
ரவத்து, அ்னகமல் கவர்்செகி அறறை சபதாருட்கரள ரவத்்கிருந்தாள. தூைத்்கில் இருநது 
பதார்ககும்கபதாக் அவள விறபது பழஙகள எனறு செல்விககுத் ச்ரிந்து. ெகிறைகிய பழஙகரளத் 
்னியதாகவும் சபரிய பழஙகரளத் ்னியதாகவும் பதாட்டி பிரித்து ரவத்்கிருந்தாள. 

எந்ப் சபரிய கரைகளிலும் விறகதா், இைநர்ப் பழம், ஈ்செம் பழம், நதாவறபழம் 
கபதானறை மைகிவதான, ககிைதாமப்புறைம் ெதார்ந் நதாட்டுப் பழஙகள பதாட்டியின முனனதால் பைத்்கி 
ரவககப்பட்டிருந்ன. செல்விககு அந்ப் பழஙகரளப் பதார்ககும்கபதாது, பதாைெதாரை செனறை 
்னது ெகிறுவயது நகிரனவுகள அவள கண முனனதால் வந்ன. பதாைெதாரை வதாயிைகில் 
இப்படித்்தான ஒரு பதாட்டி பழஙகரள ரவத்துத் ்கினமும் விறபதாள. ்னககு சபறகறைதார் 
்ரும் ெகிறைகிய ரகப்ப்த்்கில் அவளிைமகிருநது பழஙகள வதாஙகுவது நகிரனவில் வந்து. 

பதாட்டியிைம் எதுவும் வதாஙகதாது கைநது செல்ை செல்விககு ்யககமதாக இருந்து. 
அவளிைமகிருநது பழஙகள ெகிைவறரறை வதாஙகுவது பதாட்டிககு ப் ரீ்கியதாக உ்வுவது கபதால் 
இருககும் எனறு செல்வி எண்ினதாள. பை ச்ரு வியதாபதாரிகளுககு மத்்கியில் வியதாபதாைப் 
கபதாட்டிகயதாடு அமர்ந்கிருககும் பதாட்டிரயப் கபதானறைவர்களுககு அவர்களிைமகிருநது 
சபதாருட்கரள வதாஙகுவது உறெதாகத்ர்க சகதாடுககும் ஒரு செயைதாகவும் அரமயும் 
எனறும் செல்வி எண்ினதாள. உளளூர் விவெதாயிகரளயும் உளளுர் உறபத்்கிகரளயும் 
ஊககுவிககும் ஒரு செயைதாகவும் அது அரமயும் எனறு செல்விககு நனகு ச்ரியும். 
்னனிைமகிருந் ப்த்ர்க சகதாணடு பதாட்டியிைமகிருந் பழஙகரள வதாஙககியகபதாது 
செல்வியின மன்கில் ்கிருப்்கியும் மககிழ்செகியும் ஏறபட்ைன. 

சபரிய சூப்பர் மதார்கசகட்டில் சபதாருட்கரள வதாஙககிப் பழககிய செல்வி கபதானறைவர்கள 
இத்்ரகய ச்ரு வியதாபதாரிகளிைம் சபதாருட்கரள வதாஙகுவது இனரறைய கதாைககட்ைத்்கில் 
அரி்தாககி விட்ைது. செல்வந்ர்கள பைர் ச்ருகவதாை ெகிறு வியதாபதார்களிைம் சபதாருட்கரள 
வதாஙகுவர்த் ் மது ் கு்கிககு அப்பதாறபட்ை்தாகக கருதுககினறைதார்கள. அத்துைன, ச்ருகவதாை 
வியதாபதாரிகளது சபதாருட்களின ்ைம் குரறைவதானது, சுகதா்தாைமறறைது எனறை எண்மும் பை 
ப்ம் பரைத்்வர்கள மத்்கியில் நகிைவுவது குறைகிப்பிைத்்ககது. 
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பகுதி 2

இப்சபதாழுது இைணைதாம் கட்டுரைரய படித்துவிட்டு 4, 5 கேள்விேளுக்குக்  
ககளவித்்தாளில் விரை அளிககவும். 

ேட்டுரை 2

சிறு்வியோபோைஙேள ததோடஙேபபடு்தறேோன ேோைணஙேள

ெகிறு வியதாபதாரிகள ஒரு நதாட்டின சபதாருளதா்தாைத்்கில் எத்்ரகய பஙகளிப்ரப்ச 
செயககினறைனர் எனபர் அைசும் மககளும் உ்ைத் ்வறுககினறைனர். இ்னதால், நதாட்டில் 
கவரைவதாயப்பினரம, வறுரம, உ்வினரம கபதானறை பிை்செகிரனகளுககுத் ்ீர்வு 
கதாணபது கடினமதாக இருகககினறைது. ெகிறு வியதாபதாரிகள சபரும்பதாலும் பை மககள கூடும் 
இைஙகளில் ்மது கரைகரள நகிறுவுககினறைனர். இ்னதால், பை மககளுககும் கவரைககு்ச 
செல்லும் அவெை கநைத்்கில், கட்டுப்படியதான விரைககு உ்வுப் சபதாருட்கரளயும் கவறு 
பை சபதாருட்கரளயும் விறககினறைதார்கள. அனறைதாைத் க்ரவககு கவணடிய பதால், பழம், 
பைெைககு, மதாவு கபதானறை சபதாருட்கள இவர்களிைமகிருநது ககிரைகககினறைன. இவர்கள ஈட்டும் 
வருமதானமதானது அவர்களது குடும்பத்துககுத் க்ரவயதான அனறைதாை செைவுகளுககு 
உ்வுவ்தாக இருககும். 

இல்ைத்்ைெகியதான வினி்தா மதா் இ்சழதானறைகில் கூறைகியர் இஙகு குறைகிப்பிடு்ல் 
சபதாருத்்மதானது. ‘க்வரும் பிளரளகளும் வடீ்டில் இல்ைதா்கபதாது எமது வடீ்டின 
முனனதால் சபதாருட்கரள விறகும் ெகிறு வியதாபதாரிகள இருப்ப்தால் அது எனது 
்னிரமரயயும் பயத்ர்யும் எப்கபதாதும் நீகக உ்வும். இந் உ்ர்வு எனககு 
மட்டுமதான்ல்ை. பை இல்ைத்்ைெகிகள இக் மதா்கிரியதான உ்ர்ரவக சகதாணடிருகககிறைதார்கள. 
அத்துைன எமது வடீ்டிறகுளகளதா ச்ருவுககுளகளதா அநநகியர்கள எவரும் வரும்கபதாது இவ் 
வியதாபதாரிகள அவர்கரள அவ்தானிப்ப்தால் நமககு பதாதுகதாப்பு அ்கிகரிகககினறைது. அவர்கள 
எமது வடீ்டின சவளியில் ச்தாழகில் புரிவது, வடீ்டிறகுளளும் எனனுைன யதாகைதா இருப்பது 
கபதானறை உ்ர்ரவ எனககுத் ்ரும். அவர்களினதால் எமது ச்ரு எப்கபதாதும் கைகைப்பதாகத் 
க்தாறறைம் ்ரும். அவர்களுள பைர் பை ஆணடுகளதாக இக் ச்ருவில் ச்தாழகில் புரிவ்தால், 
அவர்களுககும் எனரன நனறைதாகப் பழககிப்கபதாய விட்ைது’. 

அககிைன ச்ருவில் மீன விறகும் ெகிறுவியதாபதாரிகளுள ஒருவன. அவனுககு ்னது 
வதாடிகரகயதாளர்களின விருப்பு சவறுப்பு நனகு பழககிவிட்ைது. ஆறுகளிைகிருநதும் 
கைைகிைகிருநதும் பைவரகயதான மீனகரளக சகதாணடுவநது வதாடிகரகயதாளர்களின 
க்ரவகககறப விறப்கில் அவன ரகக்ர்ந்வன. நதாள கூைகியில் வெகிப்பவர்களின 
வருமதானத்்கிறகு ஏறறை்தாக ெகிறைகிய அளவில் மீரன அவர்களுககு விறப்கில் அககிைன 
ெகிறைந்வன. கமலும், மைகிவு விரையில் மீரன அவர்களுககு விறககிறைதான. 

ச்ருகவதாை ெகிறு வியதாபதாரிகளின வதாழகரக மகிகவும் கடின கவரையும் ெகிைமஙகளும் 
சகதாணைது. நகைத்்கின மத்்கியிலுளள ெநர்யில் உ்வுப் சபதாருட்கரள விறகும் 
முருகன அ்கிகதாரை மூனறு ம்ிககக எழுநது கதாயகறைகிகரளக கழுவி, சுத்்ம் செயது, 
துணடுகளதாக சவட்டி ்யதார் செயவதான. பினனர், ெநர்ககுக சகதாணடு செல்வ்றகதான 
சபட்டிகளிலும் கூரைகளிலும் அடுகககி ரவப்பதான. நதாள முழுவதும் வியதாபதாைத்்கில் 
ஈடுபடும் அவன கவரை முடிநது வடீு செல்ை இைவு பத்து ம்ியதாககிவிடும். மகிகுந் 
கரளப்புககு மத்்கியிலும், சகதாணடு செனறை சபட்டிகரளக கழுவி, அடுகககி ரவத்துவிட்டு 
படுககும்கபதாது அவனது உைல் வைகியதால் ெகிைமப்படும். கடும் மரழயிலும் சுடும் சவயிைகிலும் 
கவரை செயயதாவிட்ைதால் அவரன நம்பியுளள அவனது குடும்பம் உ்வினறைகி ்விகக 
கவணடி வரும் எனறை எண்கம அவரன ்கினமும் கவரைப்படுத்்கி கவரை செயயும் 
நகிர்ப்பந்த்துககு ஆளதாகககியிருந்து. 
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