
J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் உடன் இணைந்து
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சுப்பாண்டியபால் 
இதை எளிைபாக புரிந்து 
ககபாள்ள முடியுமபானபால் 
உஙக்ளபாலும் முடியும்!
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விவேகமற்றேரகளின் ் ட்டியலில் முைலில் இடம் 
பிடிப்ேன் யபார கைரியுமபா, நம்ம சுப்பாண்டிைபான்! ஒரு 

விஷயததை அப்டிவய எடுததுக் ககபாளளும் கபாரணததினபால் 
அேனபால் ஒரு வேதையில் நீண்ட நபாட்க்ளபாக இருக்க 

முடியபாது. ஆனபால், சுப்பாண்டி முைலீட்டின் நன்தம மறறும் 
ககபாளதககத்ள புரிந்து ககபாண்டு, புகரபா்சர சிம்பளி 

சிம்பிள-க்கு நன்றி கசபால்கி்றபான்.

டொடொ மியூச்சுவல் ஃபண்டின் முதலீடு பற்றிய கல்வி முன்முயற்சி

Suppandi is a proprietary character of Amar Chitra Katha Pvt. Ltd. All rights reserved.
Amar Chitra Katha Logo and Tinkle Logo are registered trademarks of Amar Chitra Katha Pvt. Ltd.

The financial concepts explained in the book are of Tata Mutual Fund.
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சுப்பாண்டி மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் 
புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிள உடன் 
கபாபி குடிததுக் ககபாண்டிருக்கி்றபான்.

சுப்பாண்டி கரபாம்் நபாட்களுக்குபபின் 
உன்தன சந்திப்தில் மிக்க 
மகிழ்ச்சியதடகிவ்றன். நீயும் மிக்க 
மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கி்றபாய. ம்... 
என்ன விஷயம் கசபால்!

புகரபா்சர எனக்கு இந்ை ஆண்டு மிகவும் நல்ை 
ஆண்டபாக இருந்ைது. நபான் 14 மபாைஙகளுக்கு 
முன் ஒரு கம்க்னியில் வேதைக்கு வசரந்வைன். 
அஙகு என்ன நடந்ைதுன்னு கைரியுமபா?

என்ன ஆச்சு?

இன்னும் எனக்கு சரியபாகத 
கைரியவில்தை. ஆனபால், 
எனக்கு ஜூதை மபாைம் 
புவரபாவமபாஷன் கிதடக்கைபாம்.

சரி, சுப்பாண்டி, சபாயந்திரம் 
என்ன கசயயப வ்பா்ற?

என் ஃவ்வகரட் 
புகரபா்சருடன் 
டின்னருக்கு கேளியில் 
வ்பாகப வ்பாகிவ்றன்.

சுப்பாண்டி 
அகைல்ைபாம் 
வேண்டபாம்.

சபார கண்டிப்பாக ேரணும். எனக்கு 
இபவ்பாதுைபான் வ்பானஸ கிதடதைது, 
அதை நபாம் ககபாண்டபாடைபாம்.

அைன்பின் சுப்பாண்டியும் புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் 
ஒரு நல்ை கரஸடபாரன்ட் வைட ஆரம்பிதைனர.

நபாம் என்னுதடய ஃவ்வகரட் ்பாவ 
்பாஜி சபாபபிடைபாம்னு நிதனக்கிவ்றன்.

சுப்பாண்டி, நீ எனக்கு ஆதசயபாக 
என்ன ேபாஙகிக் ககபாடுதைபாலும் 
நபான் சபாபபிடுகிவ்றன்.

சரி, சபார.

சுப்பாண்டி, நீ வ்பானதை 
என்ன கசயயப வ்பா்ற?

இன்னும் அதைப ்றறி வயபாசிக்கை சபார. எனக்கபாக ஒரு நல்ை 
கசல்வ்பான் ேபாஙகுவேன், இல்தைன்னபா அந்ைப ்ணததை 
்ததிரமபாக தேதது சிறிது சிறிைபாக கசைேழிபவ்ன்.

கசைேழிபவ்ன்னபா, 
எப்டி ”ப்பாண்டி.

எனக்குத கைரியை சபார. இந்ை மபாதிரி ஒரு நல்ை 
கரஸடபாரன்ட்டில் சபாபபிடுவேன் அல்ைது வீட்டிறகுத 
வைதேயபான க்பாருட்கள ேபாஙகுவேன்னு நிதனக்கிவ்றன்.

கூட்டு வளர்ச்சியின் சக்தி பகுதி 1
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முைலீடு கசயயைபாம்னு 
வயபாசிச்சிருக்கியபா?

முைலீடபா? இல்ை சபார!

ஏன் வயபாசிக்கை? சுப்பாண்டி, 
எதிரகபாைததைப ்றறி நீ வயபாசிக்கதையபா?

சபார, எப்வும் அதைப 
்றறிதைபான் வயபாசிக்கிவ்றன்.

விததியபாசமபான உதடகள, ்்றக்கும் கபாரகள, ஏலியன் என 
எதிரகபாைததைப ்றறி வயபாசிததுக் ககபாண்டுைபான் இருக்வகன்.

சுப்பாண்டி நபான் அதைப 
்றறி கசபால்ைதை. உன் 
எதிரகபாை நிதி நிதைதமதயப 
்றறி வகட்கிவ்றன்.

எதிரகபாை நிதி நிதைதமயபா? இதைப ்றறி 
நபான் ஒரு வ்பாதும் வயபாசிதைவை கிதடயபாது. 
அந்ை்ளவிறகு மூத்ள இல்ை, சபார!

ரிைபாக்ஸ, சுப்பாண்டி! நீ நிதனக்கும் 
அ்ளவிறகு இது ஒண்ணும் 
அவே்ளவு கஷடம் கிதடயபாது. 
நபான் உனக்கு வி்ளக்குகிவ்றன்.

உைபாரணததிறகு இந்ை கரஸடபாரன்ட்தட 
எடுததுக்வகபா. இது தி்றந்ை முைல் நபாள 
அன்று மூன்று வ்ர இஙகு சபாபபிட 
ேந்ைபாரகளனு ேச்சிக்வகபா. அேரகளுக்கு 
இஙகுள்ள ருசி பிடிததுபவ்பாய மூன்று 
வ்ரும் ைஙகள நண்்ரகள 
ஒவகேபாருேரிடமும் கசபால்்றபாஙக. 
மறுநபாள அந்ை நண்்ரகள இஙகு ேந்து 
சபாபபிடுேபாரகள. இபவ்பா மறுநபாள 
கமபாதைம் ஆறு வ்ர இஙகு ேந்து 
சபாபபிடுேபாரகள.

இவை வ்பால் வமலும் இவேபாறு 
அதிகரிக்கி்றது என்்றபால் வயபாசிததுப 
்பார. இரண்டபாேது நபாளில், முைல் 
நபாள ேபாடிக்தகயபா்ளவரபாடு நண்்ரும் 
ேந்திருக்கி்றபார. இபவ்பாது ஆறு வ்ர 
ேந்துள்ளனர, இவைவ்பால், 
எண்ணிக்தக அதிகரிதது இரண்வட 
நபாட்களில் ஒன்்து 
ேபாடிக்தகயபா்ளரபாகி விடுகின்்றனர. 
சிை ேருடஙகளுக்குபபி்றகு, இந்ை 
கரஸடபாரன்ட்டில் உட்கபார 
இடமில்ைபாை அ்ளவிறகு கூட்டம் 
அதைவமபாதுகி்றது!
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இபவ்பா இவைவ்பால் உன் வ்பானசுக்கு ஒரு நல்ை நிதைதம 
ேந்துச்சுன்னபா, வயபாசிச்சிப்பார. உன்னுதடய வ்பானஸ 10,000 
ரூ்பாயனு ேச்சிக்வகபா அைறகு உனக்கு ஒரு ேருடததிறகு 10% 
ேட்டி கிதடச்சி, ேருடக் கதடசியில் உனக்கு 11,000 ரூ்பாய 
கிதடக்கி்றதுன்னு ேச்சுக்வகபா, அதை அப்டிவய மறு்டியும் 
முைலீடு கசயைபால் மறுேருடம் 11,000 ரூ்பாயக்கு ேட்டி 
கிதடக்கும். இவைவ்பால் ஒவகேபாரு ேருடமும் முைலீடு 
கசயது ககபாண்டிருந்ைபால் ேட்டியும் முைலீடும் வசரந்து உன் 
தகயில் நித்றய ்ணம் இருக்கும் அல்ைேபா. இவேபாறு உன் 
்ணததை முைலீடு கசயேைறகு யபாவரனும் உனக்கு ேபாயபபு 
ககபாடுதைபால் அதை நீ ்யன்்டுததிக் ககபாளேபாயைபாவன?

கண்டிப்பாக ்யன்்டுததிக் ககபாளவேன். 
இபவ்பா என் சபாப்பாட்டின் சுதேதயக் 
கூட்டுேைறகு ைக்கபாளி சபாதை எடுததுக்கிவ்றன்.

கண்டிப்பாக எடுததுக்வகபா, சுப்பாண்டி. இந்ை 
ைக்கபாளி சபாதை உன் வ்பானஸனு நிதனததுக் 
ககபாள, ஏன்னபா இது உன் உணவேபாடு 
ஃபரீயபாக கிதடச்சிருக்கு. ஆதகயபால் உன் 
வ்பானதை வீணபாக்கபாமல் முைலீடு கசய.

நீஙக கசபால்்றது சரிைபான், 
சபார. ஆனபால், எப்டி?

இவைபா, இது என் நண்்ன் அவசபாக்கின் விசிட்டிங 
கபாரடு. இேன் ஃத்னபான்ஷியல் அட்தேைர. 
இேனிடம் வ்சு, உனக்கு இேன் எதில் முைலீடு 
கசயேது என்று ேழி கபாட்டுேபான்.

புகரபா்சர சபார, மிக்க நன்றி! ்பாரததீஙக்ளபா, 
நபான் எபவ்பாதும் உஙகத்ள நம்பிவய 
இருக்வகன். என்தன நல் ேழிப்டுததுஙகள.

சபார, இந்ை வநரததில் நபான் உஙகளிடம் ஒன்று கசபால்ை 
விரும்புவ்றன். நீஙக ்ை ேருடஙகளுக்கு முன் உஙகள ஆபீஸ 
அத்றயில் கைவு பூட்டப்ட்டைபால் மபாட்டிக் ககபாண்டீரகள 
அல்ைேபா. ம்... அைறகு கபாரணம் நபான்ைபான். நபான் கைரியபாமல் 
உஙகத்ள உளவ்ள தேததுப பூட்டிவிட்வடன்.

சுப்பாண்டிடிடிடி!
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சுப்பாண்டி ைன் நண்்னின் குழந்தை 
டீனபா மறறும் அேனது நபாயகுட்டி 
டபாமியுடன் ஒரு ்பாரக்கில் இருக்கி்றபான்.

என்னிடம் இந்ை உண்டியலில் 3000/- ரூ்பாய இருக்கி்றது. 
இன்னும் ககபாஞச நபாளில் நபான் இந்ைப ்ணததை தேதது 
எனக்கு வகரியர உள்ள ஒரு தசக்கிள ேபாஙகிடுவேன்.

ேபாவ! 3000 ரூ்பாயபா!! ககபாஞசம் 
க்பாறு. இந்ை டபாமிதய பிடிச்சுட்டு 
ேந்துடுவ்றன். டபாமி...டபாமி!

ஆமபாம், நபான் ஒவகேபாரு மபாைமும் 
என் ்பாக்ககட் ்ணததிலிருந்து 
இதை வசமிச்வசன்.

இதை ஏன் முைலீடு கசயயக்கூடபாது. டபாமி, நீ சமததுல்ை, ககபாஞசம் 
க்பாறுதமயபாக இரு. ம்..டீனபா, ்ணததை முைலீடு கசயைபால் எவவிை கஷடம் 
இல்ைபாமல் ்ணம் ்ன்மடஙகு ஆகும்னு புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிள கசபான்னபார.

உண்தமயபாகேபா? 
அது எப்டி?

அது எப்டின்னபா, உன் ்ணம் உனக்கபாக 
வேதை கசயயும்னு நிதனக்கிவ்றன்.

்ணம் வேதை 
கசயயுமபா?

ஐவயபா, டபாமி, 
நில், ஓடபாவை!

ஆமபாம், ்ணமும் 
என்தனப வ்பால் மிகவும் 
கடினமபான உதழப்பாளி!

உனக்குனு வேதை இருக்குது 
அைனபால் நீ வேதை கசயய்ற. 
ஆனபால், ்ணததிறகு வேதை 
எப்டி கிதடக்கும்?

இபவ்பா சுப்பாண்டி மிகவும் குழம்பிவிட்டபான். ஆனபால், 
அேனபால் இபவ்பாது டபாமிதயயும் கண்டுபிடிக்க முடியை, 
டீனபாவிறகு முைலீடு குறிததும் வி்ளக்க முடியவில்தை. ஆனபால், 
அதிரஷடேசமபாக அபவ்பாது புகரபா்சர அவேழியபாக ேந்ைபார.

அந்ை மரததிறகுப பின்னபால் 
அது ஒளிந்திருக்கி்றதுனு 
நிதனக்கிவ்றன்.

டபாமீ...டபாமீ...!

ஹவைபா சுப்பாண்டி, ஏன் ஒரு நபாய 
பின்னபாடி உன் வநரததை கசைவிடு்ற?

பைதணத வவணை ரசயய ணவததல் பகுதி 2
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உஙகளுதடய குழந்தைகளின் 
எதிரகபாை கல்விதயப ்றறி 
ம்றந்துவிட்டீரகவ்ள!

டீனபா, டபாமிதயப பிடிக்க மரததை வநபாக்கி ஓடுகி்றபாள. 
சுப்பாண்டி புகரபா்சதர ேணஙகுகி்றபான்.

நல்ைவேத்ள நீஙக 
ேந்தீஙக. டீனபாவிறகு நீஙக 
்ணம் எப்டி வேதைக்குச் 
கசல்ைபாமல் வேதை 
கசயகி்றது என்்தை 
வி்ளக்கமபாகச் கசபால்லுஙக.

டபாமி, இப்டி நீ அடிக்கடி ஓடக்கூடபாது. 
சரியபா? ம்.. சரி, இபவ்பா நீஙக ்ணம் 
எப்டி வேதை கசய்றதுனு கசபால்லுஙக.

புகரபா்சர...

்ணததை முைலீடு கசய்றைபாை, நீஙக 
அைறகு வேதை ககபாடுதது இருக்கீஙகனு 
அரதைம். நீஙக ்ணததை முைலீடு 
கசயேைபால், உஙகளுக்கு உஙகளுதடய 
்ணம் மறறும் ேட்டி அல்ைது 
டிவிகடண்ட் உடன் திரும்்க் கிதடக்கும்.

அபவ்பா, ேட்டி அல்ைது 
டிவிகடண்ட் ்ணததின் 
சம்்்ளம்னு கசபால்லுஙக.

ககரக்டபா கசபான்ன 
சுட்டிப க்ண்வண!

்ணம் சம்்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுடுச்சுனபா 
நபான் வேதை ்பாரக்கத வைதேயில்தை.
கரபாம்் நன்றி புகரபா்சர. நபான் இந்ை 
டபாமிதயப வ்பால் இஙகும் அஙகும் ஓடிக் 
ககபாண்டு, ஓயவு எடுததுக் ககபாண்டு 
ஜபாலியபாக இருக்கைபாம். நபான் உடவன 
என் வேதைதய விட்டுவிடுகிவ்றன்.

அப்டி இல்ை சுப்பாண்டி. முைலில் 
நீ முைலீடு கசயேைறகு ்ணம் 
சம்்பாதிக்கணும், அைன்பின் 
வ்பாதுமபான அ்ளவிறகு வசமிதை பி்றகு 
அதை முைலீடு கசயயணும். அப்டி 
கசயேைபால்ைபான் முைலீடு கசயயும் 
்ணம் நீண்ட நபாட்கள ேரும்.

ஓவஹபா, அப்டியபா? 
ஆனபால், நபான் எதில் 
முைலீடு கசயவேன். 
எனக்கு அதைப ்றறி 
ஒன்றும் கைரியபாது.

நபான் என் நண்்ன் அவசபாக், 
ஆவைபாசகரபாக இருக்கபாவன 
அேதனப ்றறி கூறிவனன் 
அல்ைேபா. அேதரப வ்பாய நீ 
எபவ்பா வேண்டும் என்்றபாலும் ்பார. 
அேர உனக்கு ஏற்றேபாறு முைலீடு 
கசயேதைப ்றறி கூறுேபார.

அப்டின்னபா கரபாம்் சந்வைபாஷம். இனி நபான் என் 
ரிதடயரகமன்தட மிகவும் மகிழ்ச்சியபாகக் கழிக்கைபாம். என் 
்ணம் எனக்கபாக வேதை ்பாரததுக் ககபாண்டிருக்கும்.

தஹவயபா, இந்ை 
டபாமி மறு்டியும் 
ஓடிடுச்வச...டபாமி...!

மறு்டியுமபா! இந்ை 
முத்ற டபாமி அேதர 
்பாரக் முழுேதும் 

நன்கு ஓட தேக்கப 
வ்பாகுது.

புகரபா்சர, 
நபானும் நிதி 
ஆவைபாசகதரப 
்பாரக்கைபாமபா?

கண்டிப்பாக. ஆனபால், உன் அப்பா நிதி ஆவைபாசகதரச் சந்திதது ஆவைபாசதன க்றறு நீ 18 ேயதை 
அதடயும் ேதர உன் சபாரபில் அேர முைலீடு கசயயைபாம். இைனபால் உனக்கு ைபா்ம் கிதடக்கும்.
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சுப்பாண்டியும் அேனது ்தழய ்ளளி நண்்ன் ்ண்டியும் சூப்ர 
மபாரக்ககட்டில் வீட்டிறகுத வைதேயபான க்பாருட்கள ேபாஙகிக் ககபாண்டிருந்ைனர.

ஆஹ்! சிறுேயதிலிருந்வை 
இந்ை சபாக்கைட் எனக்கு 
மிகவும் பிடிதைமபானைபாயிறவ்ற.

எவே்ளவுன்னு ்பாரக்கைபாம். 
அட, ்தது ரூ்பாயபா? அபவ்பா 
எல்ைபாம் ்தது ரூ்பாயக்கு 
நித்றய கிதடக்கும்.

ஆம், அது ஒர 
அழகிய நிைபாக்கபாைம்.

சுப்பாண்டியும் அேன் நண்்ன் ்ண்டியும் 
்தழய நிதனவுகளில் மூழ்கிவிடுகின்்றனர.

்ண்டி, ்பாரததியபா, என்னிடம் ஸட்ரபாக்ரரீ, 
ைபாலி்பாப, ஐந்து ஆரஞசு மிட்டபாய அபபு்றம் 
நமக்குப பிடிதை நித்றய சபாக்கைட்கள இருக்கின்்றன.

அதை ேபாஙக கமபாதைம் 8 ரூ்பாய 
ஆகிவிட்டது. வமலும் 2 ரூ்பாய 
இருக்கி்றது. வேறு ஏைபாேது 
உனக்கு வேண்டுமபா?

சுப்பாண்டியும் அேனது நண்்னும் ்ளளி ்ருேததில் கமயம்றந்து 
இருக்தகயில் புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிள அஙகு ேந்ைபார. சுப்பாண்டியின் 
வைபாள மீது தக தேதது நிகழ்கபாைததிறகு அதழதது ேருகி்றபார.

சுப்பாண்டி, சூப்ர மபாரக்ககட்டிறகு நடுவிை 
நின்னுக்கிட்டு ஏன் ்கல் கனவு கபாண்ற?

ம்... ேணக்கம், புகரபா்சர. நபானும், ்ண்டியும் சிறு 
ேயதில் கேறும் 10 ரூ்பாயக்கு எவே்ளவு சபாக்கைட் 
ேபாஙகுவேபாம்னு நிதனச்சிக்கிட்டு இருந்வைபாம்.

ஆமபாம், ்தழய நபாட்கள கதை ைனிைபான். இபவ்பா ்தது ரூ்பாயக்கு 
மதிபவ் கிதடயபாது. இைறகு கபாரணம் ்ணவீக்கம்ைபான்.

என்னது ்ணவீக்கமபா? 
அப்டீனபா என்ன? அது 
சபாக்கைட்டிறகு எதிரபாக 
இருப்ைன் கபாரணம் என்ன?

ககபாஞசம் க்பாறு சுப்பாண்டி. 
கவுண்டரில் பில் கட்டிட்டு, 
வ்பாயக்கிட்வட நபான் கசபால்வ்றன்.

க்பாருளகளின் விதையும் வைதேயும் கூடும்வ்பாது 
ஏற்டுேதுைபான் ்ணவீக்கம். மக்கள மததியில் சபத்ள 
குத்றந்து வைதே அதிகரிக்கும்வ்பாது அல்ைது 
கம்க்னி ைன் ைபா்ததை அதிகரிக்க க்பாருட்களின் 
விதைதய கூட்டி விடுேபாரகள. இைனபால்ைபான், முன்பு 
வ்பால் இல்ைபாமல் 10 ரூ்பாயக்கு உஙகளுக்கு மிகவும் 
குத்றேபான சபாக்கைட் கிதடக்கி்றது.

்ணவீக்கம்னபா என் 
்ணததின் மதிபபு 
குத்றந்துவிடுகி்றது, 
அப்டிதைபாவன?

பைவீக்கததினொல் ஏற்படும் பி�ச்ணன பகுதி 3
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புகரபா்சர, சுப்பாண்டி மறறும் ்ண்டி மூேரும் கசக் அவுட் கவுண்டரில் ைஙகள ேபாைததைத கைபாடரகின்்றனர.

சிம்பி்ளபா கசபால்ைனும்னபா ்ணவீக்கம்னபா, ்தழய ்ண மதிபபில் 
இன்த்றய தினததில் குத்றேபான க்பாருட்கத்ள ேபாஙகுேது.

அப்டீனபா, நபான் ைறவ்பாது 
வசமிததுள்ள ்ணததின் 
மதிபபு எதிரகபாைததில் இந்ைப 
்ணவீக்கததினபால் குத்றந்து 
விடும்னு கசபால்றீஙக்ளபா?

ஆமபாம், 
ஏ்றக்குத்றய.

என்னது? அப்டீனபா நபான் எதிரகபாைததைப ்றறி 
கனவு கண்டிருப்தை எப்டி நித்றவேறறுேது?

ரிைபாக்ஸ சுப்பாண்டி, 
்ணவீக்கததுடன் வ்பாட்டியிடவும் 
்ணததின் மதிபபு குத்றயபாமல் 
இருப்ைறகும் ஒரு ேழி இருக்கி்றது.

அப்டியபா? அது, 
என்னது?

நபாம் வ்பானமுத்ற 
வ்சின்டி, உன் ்ணததைத 
கைபாடரந்து வேதை கசயய 
தேக்க வேண்டும்.

ஓஹ், ஆமபாம்! ்ணததை 
வேதை கசயய தேப்து 
்றறிதைபாவன நிதனவிருக்கி்றது.

சுப்பாண்டி 
கேனமபாகக்வகள! 
உன்னுதடய 
்ணததை அதிக 
ைபா்ம் க்றும் 
ேதகயில் முைலீடு 
கசயது ்ண 
வீக்கததிறகும் 
வமைபாக ேருமபானம் 
க்்றணும்.

அப்டீனபா ்ணவீக்கததைத 
வைபாறகடிதது விடுேபாய! ஆமபாம், அந்ைப 

புதைகததை எடுஙகள.

சுப்பாண்டி!

சுப்பாண்டியின் வகபா்ம் ைணிந்ைதும் மறு்டியும் 
்ணவீக்கம் ்றறி வ்சுகின்்றனர.

ஆனபால், நபான் எதில் 
முைலீடு கசயேது 
என்்தை எப்டித 
வைரந்கைடுப்து?

எதுவும் கசயயதவைதேயில்தை. 
அவசபாக்தகப வ்பால் உள்ள 
அஙகீகரிக்கப்ட்ட நிதி 
ஆவைபாசகதர அணுகினபால் 
வ்பாதும். அேரகள எதில் 
முைலீடு கசயேது என்று 
ஆவைபாசதன ககபாடுப்பாரகள.

®... |õß J¸ •øÓ AÆÁõÖ 

ö\´x ÂkQ÷Óß.
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சுப்பாண்டியும் புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் கிரிக்ககட் ்பாரப்ைறகபாக ஸவடடியததை வநபாக்கிப 
வ்பாகின்்றனர. அபவ்பாது புகரபா்சரின் நண்்ர சிஙகும் அேரகளுடன் வசரந்து ககபாளகி்றபார.

சுப்பாண்டி, இேர என் 
நண்்ர, மிஸடர சிங. 
இேர ஸடபாக் புவரபாக்கர.

ì÷hi¯®

ஓஹ், 
அப்டீனபா 
என்ன?

ஸடபாக் எக்ஸவசஞசில் 
லிஸடபாகி இருக்கும் ்ைவிை 
கம்க்னிகளின் வஷரகத்ள 
ேபாஙகி விற்தன கசயகி்றபார.

கசக்யூரிட்டி

அேர ஏன் 
அப்டி 
கசயகி்றபார?

ஒரு கம்க்னியில் முைலீடு கசயயணும் 
என்்றபால், அந்ை கம்க்னி ஸடபாக் எக்ஸவசஞசில் 
லிஸடபாகி இருந்ைபால் நீ அைன் முைம் அந்ைக் 
கம்க்னியின் வஷரகத்ள ேபாஙகைபாம்.

அந்ைக் கம்க்னிக்கு ைபா்ம் கிதடக்கும்வ்பாது 
உன் வஷரின் விதையும் கூடி உனக்கு நல்ை 
ேருமபானம் கிதடக்கும். நீயும் அந்ைக் 
கம்க்னிக்கு ஒரு முைைபாளி என்று அரதைம்.

ேபாவ! அப்டீனபா, நபான் நித்றய கம்க்னிகளின் வஷதர ேபாஙகி இந்ை உைகததிவைவய மிகப க்ரிய ்ணக்கபாரனபாகி 
விடுவேன். அைன்பின் எனக்கு என்று ஒரு கிரிக்ககட் டீமும், ஸவடடியமும் விதைக்கு ேபாஙகிவிடுவேன். அைன்பி்றகு 
நபாம் வமட்ச் ்பாரக்க இப்டி தைனில் நின்று கஷடப ்டதவைதேயிருக்கபாது. என்ன நபான் கசபால்ேது ககரக்ட்ைபாவன!

ஈக்விட்டி - ஓர் அறிமுகம் பகுதி 4
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சுப்பாண்டி க்பாறுதம, அது நீ 
நிதனப்து வ்பால் அவே்ளவு சுை்மல்ை.

ஏன்?

ஸடபாக் மபாரக்ககட் ஓரு சிக்கைபான 
விஷயம். ஒரு வஷரின் மதிபபு 
அந்ைக் கம்க்னியின் ைபா்ததிவைபாடு 
மட்டுமல்ைபாமல் ்ைவிை 
அடிப்தடயில் நிரணயிக்கப்டுகி்றது. 
அதை நீ முைலில் கைரிந்து ககபாள.

உைபாரணததிறகு...?

உைபாரணததிறகு, நபாட்டின் நிதி நிதைதம. சந்தையின் 
நிதைதம, கம்க்னியின் ேருமபானம். ம்... அபபு்றம்...

புகரபா்சர ககபாஞசம் நிறுததுஙக. கரபாம்் குழப்மபா 
இருக்கு. ஏன் இதை சிம்பி்ளபா கசபால்ை முடியபாைபா?

கசக்யூரிட்டி கபாரடு சுப்பாண்டியின் வ்க்தக வசபாைதன 
கசயேைறகபாக எடுததுக் ககபாளகி்றபார. ஆதகயபால் 
வஷர ்றறித கைபாடரந்து வ்ச முடியவில்தை.

என் டீதம சந்வைபாஷப 
்டுததுேைறகு. ம்...ம்.

ஒரு ேழியபாக வசபாைதன முடிந்ைபி்றகு புகரபா்சர, சுப்பாண்டி மறறும் சிஙகும் ைஙக்ளது 
இருக்தகயில் அமருகின்்றனர. புகரபா்சர வஷர ்றறி கைபாடரந்து கூறுகி்றபார.

முைலீடு கசயேது ககபாஞசம் தடம் எடுக்கும், 
...நித்றய வ்ருக்கு கரபாம்் பிடிக்கும். ்ை வ்ர 
மியூச்சுேல் ஃ்ண்தட ்யன்்டுததிக் ககபாள்றபாஙக.

மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட்ைபா? 
மியூச்சுேல் ஃபரண்ட்ஸ மபாதிரியபா?

இல்ை. மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட்ஸ வஷரஸில் முைலீடு கசயேதை எளிைபாக்குகி்றது. 
மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட்ஸனபா... வஹய அஙவக ்பார, நபாம் டபாதை வின் 
்ண்ணிட்வடபாம். வித்ளயபாட்டு ஆரம்்மபாகப வ்பாகுது. நபாம் அபபு்றம் வ்சைபாம்.
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சுப்பாண்டியும் புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் ஒரு ஜூஸ கதடயில் இருக்கின்்றனர. சுப்பாண்டி ஜூஸ ஆரடர கசயகி்றபான். 
புகரபா்சர ஜூஸ குடிததுக் ககபாண்டிருக்கி்றபார.

ம்ம்... எனக்கு ஆபபிள ஜூசுடன் 
ககபாஞசம் ஆரஞசு ஜூசும் 
கைக்குஙகள. அைனுடன் ேபாட்டர 
கமைன் ஜூசும், த்னபாபிள 
ஜூசும் கைக்க ம்றந்துடபாதீஙக.

ஹ்ம்! உனக்கு ஜூஸ 
வேண்டுமபா அல்ைது 
குழம்பு வேண்டுமபா?

இந்ை மபாம்்ழ ஜூஸ கரபாம்் சுதேயபா 
இருக்கு. நபான் இதுேதர குடிதை மபாம்்ழ 
ஜூஸில் இதுைபான் சுதேயபான மபாம்்ழ ஜூஸ.

மிக்க நன்றி சபார! 
அதனததுப ்ழஙகளும் 
எஙகள வைபாட்டததில் 
இருந்து ேரேதழதைது.
அைனபால் மிகவும் 
பிரஷஷபாக இருக்கும்.

ேபாவ! நீஙகள வைபாட்டம் 
தேதது இருக்கிறீரக்ளபா? 
எனக்குக்கூட @
ைபாட்டம்னபா கரபாம்் 
பிடிக்கும்.

சுப்பாண்டி, நீ 
்ழதவைபாட்டம் தேப்தை 
வேண்டபாம் என்று ைபான் 
நபான் கசபால்வேன். 
ஏகனன்்றபால், அவேபாறு 
கசயயணும்னபா அைறகு 
என்று தி்றதமயும் 
்ணமும் வேணும்.

ஓவஹபா! அப்டீனபா ்ழதவைபாட்டம் 
வ்பாட முடியபாைபா?

கண்டிப்பாக முடியும். ஆனபால், அைறககன 
இடமும், கசபால்லித ைருேைறகு ஒரு 
நல்ை தி்றதமசபாலியும் வேணும்.

ஆனபால், இதில் ரிஸக் ககபாஞசம் அதிகம். ைபா்ம் கிதடக்கபாமல் 
வ்பாக அதிக ேபாயபபு இருக்கி்றது. ஆதகயபால் நீ இவை 
வேதைதயச் கசயய நிதனக்கும், ககபாஞசம் மக்கத்ள 
வசரததுக்ககபாள. அதனேரும் வசரந்து ்ழதவைபாட்டம் வ்பாடுேதில் 
முைலீடு கசயைபால் இப் நஷடம் ேந்ைபாலும் குத்றேபாகதைபான் 
இருக்கும். இது மியூச்சுேல் ஃ்ண்டில் முைலீடு கசயேது 
வ்பால்ைபான். ஆனபால், இதைவிட மியூச்சுேல் ஃ்ண்வட வமைபானது.

அது 
எப்டி?

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ரகொள்ணக பகுதி 5
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வைரந்ை ்யிறசியபா்ளர இருந்ைபால்கூட 
்ழதவைபாட்டம் வ்பாடணும்னபா, நீ முைலில் அதைப 
்றறி நன்கு கைரிந்து ககபாள்ளணும். அைறகபான 
க்பாருட்கத்ளயும் கமஷின்கத்ளயும் ேபாஙகி 
தேக்க வேண்டும். ஆட்கத்ள வைரந்கைடுக்கணும். 
நீரப்பாசனம் கசயேைறகு ேழிேகுக்கணும், இப்டி 
நித்றய கசபால்லிக் ககபாண்வட வ்பாகைபாம்.

வ்பாதும் புகரபா்சர சபார! 
இதைகயல்ைபாம் கசயேது 
எனக்குக் கஷடம்ைபான்.

அவை வநரததில், நீ மியூச்சுேல் ஃ்ண்டில் முைலீடு கசயேைபால், 
உன் ்ணம் உன்தனப வ்பான்்ற எண்ணம் ககபாண்ட 
முைலீட்டபா்ளரகளின் ்ணதவைபாடு வசரந்து ே்ளரந்து உனக்கு என்று 
உள்ள மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட் வமனஜரிடம் ஒப்தடக்கப்டும்.

சரி, அைன் 
பி்றகு?

அபபு்றம், ஃ்ண்ட் வமவனஜர அந்ைப ்ணததை சரியபான 
மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட் ஸகீமில் முைலீடு கசயேபார. இந்ை 
ஸகீமில் க்ரிய கம்க்னிகளும் உள்ளடக்கம். இதில் 
ைனி ஆ்ளபாக முைலீடு கசயய முடியபாது.

ஆனபால், மியூச்சுேல் ஃ்ண்ட்ஸ மூைம், 
நீஙகள குத்றந்ை ்ண முைலீட்டில் ஒரு 
க்ரிய கம்க்னியின் ்ஙகுைபாரரபாகைபாம்.

அதுமட்டுமல்ைபாமல் ரிஸக் அதனதது முைலீட்டபாரகளிடம் 
பிரிதது ககபாடுததுவிடுேைபால் உன்னுதடய ரிஸக்கும் இதில் 
குத்றவு.உன்னுதடய ்ணம் புரஃ்ஷனல் எக்ஸ்ரட் மூைம் 
வமவனஜ் கசயயப்டுேைபால் அது ்பாதுகபாப்பாக இருக்கும். 
அைனபால், நீ அதைப ்றறிக் கேதைப்டத வைதேவய இல்தை.

அது எனக்கு ஏற்றேபாறு இருக்கி்றது. எனக்கு 
எதைப ்றறியும் கேதைப்டபாமல் இருக்கதைபான் 
பிடிக்கும் புகரபா்சர. இப்வே நபான் மியூச்சுேல் 
ஃ்ண்டில் முைலீடு கசயய விரும்புகிவ்றன். 
ஆனபால், அைறகு நித்றய ்ணம் வைதேயபா?

இல்ைவே இல்தை சிஸடவமட்டிக் முைலீடு பி்ளபான் 
மூைம் நீ சிறிது சிறிைபாக ஒவகேபாரு மபாைமும் ஒரு 
குறிபபிட்ட கபாைம்ேதர முைலீடு கசயயைபாம்.

ஒவஹபா, அப்டியபா? 
இது கரபாம்் சிம்ப்ளபா 
இருக்வக. எனக்கு 
இபவ்பா புரிஞசிடுச்சு.

எல்ைபாம் நல்ைதுைபான் சுப்பாண்டி.
இப் நபாம வீட்டிறகுப வ்பாகைபாம். 
அைன்பி்றகு நபான் இதைப்றறின 
பி்ளபான்கள ்றறிச் கசபால்வ்றன்.
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புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிள ைன் அலுேைததில் அமரந்து வ்ப்தரத திருததிக் ககபாண்டிருந்ைபார... அபவ்பாது 
சுப்பாண்டி அஙகு ேருகி்றபான்.

புகரபா்சர, ஒரு 
நல்ை விஷயம்!

சுப்பாண்டி, ககபாஞசம் 
வநரம் நபான் இந்ை 
வ்ப்தரத திருததி 
விட்டு ேந்து 
விடுகிவ்றன்.

ம்...சரி. நபான் என் வேதைதய 
முடிததுவிட்வடன். இப் கசபால்லு.

நபான் என் முைல் மபாச சம்்்ளம் 
ேபாஙகிவிட்வடன். நீஙக முன்பு 
கசபான்ன்டி இந்ைப 
்ணததைகயல்ைபாம் சிம்டகமடிக் 
இன்க்க்க்ஷன் பி்ளபானில் 
முைலீடு கசயய விரும்புகிவ்றன்.

அட, நீ கசபால்்றது சிஸடகமடிக் இன்கேஸட்கமன்ட் 
ப்ளபான் அப்டிதைபாவன? நபான் என் நண்்ன் அவசபாக் 
பிஜ்லிதய மதிய உணவின் வ்பாது ்பாரக்கப 
வ்பாகிவ்றன். நீயும் என்னுடன் ேரறீயபா. அேன் உனக்கு 
உன் ்ணததை முைலீடு கசயேதில் உைவி கசயேபான்.

மதிய உணவிறகுச் கசல்லும்வ்பாது புகரபா்சரும் சுப்பாண்டியும் 
ேழியில் அவசபாக்தகயும் கூட்டிக் ககபாளகின்்றனர.

ஹவைபா 
புகரபா்சர, நீஙக 
எப்டி இஙவக?

ைஞச் சபாபபிடைபாம்னு ேந்வைன். இவைபா, இேன் சுப்பாண்டி. 
இேன் முைலீடு கசயயணும்னு ஆதசப்ட்றபான். அைபான் 
ைஞச் சபாபபிட்டுக் ககபாண்வட நீ அேனுக்கு முைலீடு ்றறி 
கசபால்வேன்னு கூட்டிட்டு ேந்வைன்.

ஆமபாம், நபான் என் முைல் மபாை சம்்்ளம் முழுேதையும் அந்ை 
இன்ஸக்க்க்ஷன் பி்ளபானில் முைலீடு கசயயப வ்பாகிவ்றன். 
்பாருஙக, நபான் பி்ளபாங கசக் கூட தேததிருக்கிவ்றன்.

சுப்பாண்டி, அது இன்ஸக்க்க்ஷன் 
இல்ை, இன்கேஸட்கமன்ட் 
பி்ளபான். முைலில் நபாம் உளவ்ள 
வ்பாய மீல்ஸ ஆரடர கசயவேபாம். 
அபபு்றம் அவசபாக் உனக்கு 
அதனதது பரபாைதசயும் 
வி்ளக்கமபாகச் கசபால்ேபான்.

சரி, சபார.

நிபுைர்களின் எஸ்ஐபி டிப்ஸ் பகுதி 6
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um

தஹவயபா! உனக்கு ஒண்ணும் 
ஆகதைை!

சுப்பாண்டிக்கு எதுவும் அடி்டவில்தை என்று கைரிந்ைதும், மூன்று வ்ரும் ஒரு வடபிளில் வ்பாய உட்கபாரந்து 
ஆரடர கசயகி்றபாரகள. அவசபாக் சிஸடவமடிக் பி்ளபான்கத்ளப ்றறித கைபாடரந்து கசபால்கி்றபான்.

சுப்பாண்டி, எஸஐபி அைபாேது 
சிறிது சிறிைபாக நீண்ட நபாட்கள ேதர 
முைலீடு கசயேது ைபான் நல்ை ேழி.

ஓ...அப்டியபா, எப்டினு 
கசபால்றீஙக்ளபா?

மிகப க்ரிய கைபாதகதய ஒவர 
வநரததில் முைலீடு கசயயபாமல் 
எஸஐபி மூைம் முைலீடு 
கசயேைபால் கைபாடரந்து சிறிய 
கைபாதகதய முைலீடு கசயது 
அைறகபான ைபா்ததை 
அனு்விததுக் ககபாண்டிருப்பாய.

எனக்கு ைதைவய சுததுது. 
ஒண்ணுவம புரியை.
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அேரகள வ்ச்சு கைபாடருகி்றது, இதடயில் கேயிட்டர ேந்து சிந்திய ைண்ணீதர துதடதது விட்டுப வ்பாகி்றபான்.

ரிைபாக்ஸ சுப்பாண்டி. நபான் என் 
அலுேைகததில்  வ்ப்தரத திருததி 
கிவரடு வ்பாட்டுக் ககபாண்டிருந்வைன் இல்ை, 
அதைப வ்பாைதைபான் எஸஐபிகளும். என் 
மபாணவி ஒருததி மிகவும் குத்றந்ை 
மதிபக்ண் எடுதது இருந்ைபாள. ஆனபால், 
அே்ளது இறுதி கிவரடு, எல்ைபா வ்ப்ரின் 
மதிபக்ண்தணயும் வசரததுதைபான் 
வ்பாடப்டும். அேள ஆறு வ்ப்ர மறறும் 
இரண்டு புகரபாகஜக்ட் ்ண்ணியிருக்கி்றபாள.

ஆனபால், அைறகும் முைலீடு 
கசயேைறகும் என்ன சம்்ந்ைம்.

சரி, உனக்குப புரியும்்டி கசபால்வ்றன். 
இப் நபான் திருததின வ்ப்ரில் அேள 
ஃக்யில்னு ேச்சிக்வகபா, அதை மட்டும் 
தேதது ்பாரக்கணும்னபா அேள இந்ை 
ேருஷம் ஃக்யில். ஆனபால், அேள 
இந்ை ஆண்டு முழுேதும் மற்ற 
்ரீட்தசகத்ள நல்ைபா எழுதியிருப்ைபால், 
எல்ைபா மதிபக்ண்கத்ளயும் வசரதது 
அே்ளது கிவரடு மதிபபிட்டு அேள 
்பாஸ கசயயப்டுகி்றபாள.

இபவ்பா நீ எஸஐபிகள மூைம் முைலீடு கசயைபால் 
மியூச்சுேல் ஃ்ண்டில் இதடகேளிவிட்டு 
்ைவிைமபான கைபாதகயில் யூனிட் ேபாஙகப்டும். 
இைனபால் உனக்கு ஒவகேபாரு ரூ்பாயின் 
அ்ளவிறகும் ைபா்ம் கிதடக்கும். ஆதகயபால், 
இறுதியபாக, மபாணவி ்பாஸ ஆனது வ்பால், 
குத்றந்ை ்ணததை இதடகேளிவிட்டு முைலீடு 
கசயது ைபா்ம் அதடேபாய.

இது கரபாம்் நல்ைபா இருக்வக, நபான் 
இதை எபவ்பா கைபாடஙகட்டும்? நபாம் நமது ைஞசுக்கு 

்ணம் கட்டி முடிதைதும்.
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புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் ரயில்வே ஸவடஷனில் இருந்து கேளியில் ேருகி்றபாரகள...

எவே்ளவு மதழ! சுப்பாண்டி 
நபாம் முைலில் ஒரு நல்ை டீ 
குடிபவ்பாம். அைன்பி்றகு நீ 
அவசபாக் பிஜ்லிதயச் 
சந்திதைதைப ்றறிச் கசபால்.

எஙகளுதடய சந்திபபு கரபாம்் நல்ைபா இருந்ைது. ஆனபால், 
நீஙகள இருந்திருந்ைபால் இன்னும் நல்ைபா இருந்திருக்கும். 
எனக்கு கூட அவசபாக் சபார கசபான்ன விஷயஙகளில் சிை புரியை.

எது 
புரியை?

ம். அதுேபா. அேர ஏவைபா ‘தடேரஸ 
பிக்வசஷன்’ ‘ைபாங வடரம் வகபால்’ 
என கசபான்னபார. முைலீடு கசயேதில் 
இதைப ்றறிகயல்ைபாம் ேருேது 
ககபாஞசம் குழப்மபாக இருக்கு.

சுப்பாண்டி, மிஸடர பிஜ்லி உன்னுதடய ்ணததை எப்டி முைலீடு 
கசயயணும் என்்தை கூறியிருப்பார. இைனபால் உனக்கு ரிஸக் 
ஃவ்க்டர ககபாஞசம் கம்மியபாகும். உன்னபால்  நீண்ட நபாட்களுக்கபான 
நிதி திட்டததைப ்றறி வயபாசிதது முைலீடு கசயய முடியும்.

எனக்குப புரியவே இல்தை.

20 ரூ்பா# 
ஆச்சு சபார.

புகரபா்சர நபான் 
ககபாடுக்கிவ்றன்.

தஹவயபா, என் ்ரதைக் கபாணவில்தைவய. 
நபான் எஙவகவயபா வ்பாட்டுவிட்வடன் வ்பாைத 
கைரிகி்றவை. இப் நபான் என்ன கசயவேன்?

புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் ்ரதைத 
வைடுகின்்றனர. ஆனபால், எஙவகயும் கிதடக்கவில்தை...

புகரபா்சர, என் ்ரஸில் 
ஏடிஎம் கபாரடு, டிதரவிங 
தைசன்ஸ, ்ணம் எல்ைபாம் 
தேதது இருந்வைன்.

பிரிதது முதலீடு ரசயதல் பகுதி 7
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்பார, இதுவே உனக்கு தடேரசிஃபிவகஷன் 
எவே்ளவு ்யனுள்ளது என்்ைறகு ஒரு உைபாரணம்.

என்ன கசபால்றீஙக, சபார?

புகரபா்சர சிம்பிளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் மறு்டியும் 
ஸவடஷதன விட்டு கேளியில் ேருகி்றபாரகள....

சுப்பாண்டி, இபவ்பா நீ உன்னுதடய ஏடிஎம் கபாரடு மறறும் 
டிதரவிங தைசன்ஸ கபாரடு-வஹபால்டரிலும் ககபாஞசம் ்ணததை 
உன் வ்க்கில் தேததிருந்ைபால், உனக்கு இந்ை இழபபு ேந்திருக்கபாது 
இல்தையபா. அவை வ்பால் ைபான் தடேரசிஃத்யிஙகும். இைனபால் நீ 
ஒவர வநரததில் எல்ைபாேறத்றயும் இழக்க மபாட்டபாய.

தடேரசிஃத்யிஙக் என்்து நபாம் ்ழஙகபாைததில் ‘்ை முட்தடகத்ள ஒவர கூதடயில் வ்பாடபாவை’ என்று 
கசபால்வேபாவம, அது ைபான். ஒரு இடததிை இழபபு ஏற்ட்டபால், மற்றேறறில் இருந்து ைபபிததுக் ககபாள்ளைபாம். 
அைனபால், உனக்கு நல்ைது. இப்டி கசயேைபால், ைபாங-வடரம் ஃத்னபான்ஷியல் பி்ளபான் ்பாதிக்கபாது.

நீஙக கசபால்்றது எனக்குப 
புரிஞசிடுச்சு சபார. 
ஆனபால், இப் எனக்கு 
என்னுதடய ்ரஸ 
கிதடக்கபாவை. தஹவயபா!

சிை நபாட்களுக்குப பி்றகு, புகரபா்சர சிம்பளி சிம்பிளும் 
சுப்பாண்டியும் ஒரு கதடயில் இருக்கின்்றனர.

சபார, இந்ை சபாக்கைட்டின் விதை 50 ரூ்பாய.

ஒரு நிமிஷம்.

சுப்பாண்டி, நீ ஏன் 
்ணததை உன் 
கபாதிலிருந்தும் 
சபாக்ஸிலிருந்தும் 
எடுக்க்ற?

நபான் உஙகள அறிவுதரதயக் 
வகட்டு தடேரசிஃத்தட 
ஃ்பாவைபா ்ண்வ்றன், புகரபா்சர.

சுப்பாண்டி!
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அவைபா அேள ‘எறும்பும், கேட்டுக்கிளியும்’ ்டிததுக் ககபாண்டிருக்கும் 
கதை நபான் சிறுேனபாக இருந்ைவ்பாது மிகவும் பிடிதை கதை.

அப்டியபா. ஆனபால், சுப்பாண்டி 
இபவ்பா அந்ைக் கதை ரிதடயரகமன்ட் 
பி்ளபானில் முைலீடு கசயேைறகு 
சரியபான எடுததுக்கபாட்டபாகும்.

அட, நபான் எபவ்பாதும் அது 
உணதேப ்றறி என்று ைபான் 
நிதனததுக் ககபாண்டிருந்வைன்.

அந்ைக் கதைதயக் கூரந்து 
கேனிச்வசன்னபா, 30-30 ல் 
ேபாழ்க்தகதய எப்டி சமபாளிப்து 
என்்தை ேலியுறுததுேது புரியும்.

என்னது 30-30ல் வசைஞசபா?அது 20-20 கிரிக்ககட் 
மபாதிரியபா?அது எனக்கு நல்ைபாத கைரியும்.

இல்ை சுப்பாண்டி. இப் நீண்ட நபாட்கள 
ேபாழும் ேபாழ்க்தக முத்ற இருப்ைபால், நபாம் 
அதில் 30 ேருடஙகள நன்கு வேதை 
கசயகிவ்றபாம். மீதி இருக்கும் 30 ேருடஙகள 
ரிதடயரகமன்ட் ேபாழ்க்தக. ஆதகயபால் 
முைல் 30 ேருடஙகளில் ரிதடயரகமன்ட் 
ேபாழ்க்தகக்கபான ்ணததை வசரக்கணும் 
அைனபால் 30-30ல் வசைஞனு கசபான்வனன்.

ஆனபால், புகரபா்சர அந்ைக் கதையில் ஒரு கேயில் கபாைம் 
மறறும் ஒரு குளிர கபாைம் ்றறிதைபான் குறிபபிட்டிருக்கும். 
30 ேருடஙகத்ளப ்றறிக் குறிபபிடவில்தைவய!

என்ன சுப்பாண்டி நீ, 
வேதை கசயயும் 30 
ேருடஙகள கேயில் 
கபாைமபாகவும், மீதி 30 
ேருடஙகத்ள குளிர 
கபாைமபாக எடுததுக் 
ககபாள்ளவேண்டும் ...

எறும்பும், கேட்டுக்கிளியும் 
கேயில் கபாைததில் ைஙகள 
வேதைதயச் கசயகின்்றனர...

30-30 சவொல் பகுதி 8
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அதில் கேட்டுக்கிளி ைபான் வசகரிதை உணதே எதிரகபாைததிறகு வசமிக்கபாமல் தீரததுவிடுகி்றது.
ஆனபால், எறும்பு ைன் ேருமபானததில் ஒரு ்ஙதக ஒவகேபாரு மபாைமும் வசமிக்கி்றது.

கேட்டுக்கிளி, நீ உன் ்ணததில் சிறிது கைபாதகதய 
வசமிக்கணும். இல்தைனபா, ரிதடயரகமன்ட் ஆகும் 
வ்பாது தகயில் ்ணம் இருக்கபாது.

என்னவமபா நபான் நபாத்ளக்வக 
ரிதடயரட் ஆகப வ்பாேது வ்பாை 
கசபால்்ற. அபபு்றம் ்பாரததுக்கைபாம்.

ஆனபால், எதிரகபாைததிறகு எவே்ளவு ்ணம் 
வைதேப்டும்னு நீ வயபாசிக்க மபாட்வடஙக்ற. 
நீ நிதி ஆவைபாசகதர சந்திதைபால், அேர 
உனக்கு ஏற்ற ரிதடயரகமன்ட் பி்ளபான் 
்றறி கசபால்லிக் ககபாடுதது உைவுேபார.

கரபாம்் நன்றி. ஆனபால், அகைல்ைபாம் எனக்குத 
வைதேயில்தை. நபான் இந்ை நிமிடததை 
சந்வைபாஷமபாக கழிக்க விரும்புகிவ்றன்.

குளிரகபாைம் ேந்ைதும், 
எறும்பு ைபான் சபாதுரயமபாக 
முைலீடு கசயது 
தேததிருந்ை ்ணம் நல்ை 
ேருமபானம் ககபாடுதது 
அைன் ேபாழ்க்தகத 
ைரததை எபவ்பாதும்வ்பாை 
ேபாழ உைவியது.

இைறகிதடயில், அந்வைபா ்ரிைபா்ம். எறும்பு கூறியதைக் 
வகட்டிருந்ைபால் நல்ைபா இருந்திருக்குவம என்று 
்ணமில்ைபாை கேட்டுக்கிளி மிகவும் ேருதைப்ட்டது.

அைனபால், சுப்பாண்டி, நீ எவே்ளவு சீக்கிரம் முைலீடு 
கசயய ஆரம்பிக்கிறிவயபா, அந்ை்ளவிறகு நீண்ட 
நபாட்களுக்கு நீ குத்றேபாக வசமிதைபால் வ்பாதுமபானைபாக 
இருக்கும். கரபாம்் வைட்டபாக முைலீடு ஆரம்பிதைபால் 
நீ சம்்பாதிக்கும் க்ரும்்பாைபான ்ணததை வசமிக்க 
வேண்டியிருக்கும். கசைவு கசயய ்ணமும் 
இருக்கபாது. என்ன புரிஞசுைபா?

புரிஞசுது புகரபா்சர. நபான் கேட்டுக்கிளிதயப வ்பாை கஷடப ்ட 
விரும்்வில்தை. இன்வ்ற ரிதடயரகமன்ட் பி்ளபானில் முைலீடு கசயவ்றன்.
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குட் மபாரனிங, சுப்பாண்டி! ேபா, ேபா, 
உளவ்ள ேபா. கபாபி குடிக்கிறியபா?

கண்டிப்பாக குடிக்கிவ்றன்.
கரபாம்் நன்றி புகரபா்சர.

புகரபா்சர, இந்ை வடக்ஸனபா யபார? இேன் ஏன் எல்வைபாரின் ேருமபானததைப பிடுஙகி 
சபாபபிடுகி்றபான். ஆபீஸில் கூட இேதனப ்றறிதைபான் எல்வைபாரும் வ்சு்றபாஙக.

சுப்பாண்டி, வடக்ஸஙக்றது மனுஷன் கிதடயபாது 
க்பாது கசபாதைபான வ்பாக்குேரதது, ்ளளிகள, 
ஆஸ்ததிரிகள மறறும் ்ைேறத்றப ்பாதுகபாக்க 
மக்களிடம் இருந்து நமது அரசபாஙகம் அேரகளின் 
ேருமபானததில் குறிபபிட்ட சைவீைததை எடுததுக் 
ககபாளளும். அதுைபான் வடக்ஸ, அைபாேது ேரியபாகும்.

ஓவஹபா, அப்டியபா? அப்டீனபா ஏன் எல்வைபாரும் 
அதை வசமிக்கி்றதைப ்றறி வ்சு்றபாஙக.

மக்கள நபாட்டின் க்பாரு்ளபாைபார நிதைதய 
உயரதை உைவுேைபால் அரசபாஙகமும், மக்களுக்கு 
அதை வசமிப்ைறகு சந்ைரப்ம் ககபாடுக்கி்றது. 
ஆதகயபால் மக்களும் அவேபாறு கசயகி்றபாரகள.

அட, அது 
எப்டி 
கசயயைபாம்?

வருமொன வரியினொல் பி�ச்ணன பகுதி 9
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அப்டி கசயேைறகு நல்ை ேழி 
என்னகேன்்றபால், முைலீடு கசயேதுைபான். நீ 
முைலீடு கசயேைபால் உன்னுதடய ்ணததை 
நபாட்டின் க்பாரு்ளபாைபார ே்ளரச்சிக்கு 
மத்றமுகமபாக உைவுகி்றபாய என்று அரதைம்.

சூப்ர! நபான் அதிவைவய 
முைலீடு கசயது விடுகிவ்றன்.
அந்ை வகக் எப்டி சபார.

நீ ஏவைனும் திட்டததில் முைலீடு கசயைபால், 
அது ேருமபான ேரி பிரிவு 80சி-யின் கீழ் ேரும். 
இைறகு அரசபாஙகம் ேரிவிைக்கு அளிக்கி்றது.

புகரபா்சர இது கரபாம்் நல்ை 
இருக்வக. நபான் இதில் உடவன 
முைலீடு கசயயட்டுமபா?

கண்டிப்பாக கசய சுப்பாண்டி. நீ இஎல்எஸஎஸ- னு கசபால்்ற 
ஈக்விட்டி லிஙக்ட் வசவிஙக்ஸ ஸகீமில் முைலீடு கசயைபால் 
நல்ைது. அதுைபான் உனக்கு வடக்ஸ வசவிஙகில் நல்ை ேருமபானம் 
ககபாடுக்கும். உன்னிடம் ்ணம் நித்றயவும் இருக்கும்.

ஓவக சுப்பாண்டி!!

23

J
¸

 •
u½

m
h

õÍ
›

ß
 P

À
Â

 •
ß

•
¯

Ø
]



நபான் க்ரியே்ளபானதும், 
கபால் நதட மருததுேர 
ஆக விரும்புகிவ்றன்.

ஆனபால், டீனபா, வநறறு நீ அஸட்ரபாநட்டபாகவும், 
அைறகு முந்தின நபாள ஃவ்ஷன் டிதசனரபாக 
விரும்புேைபாகவும் கசபான்ன...

இது கரபாம்் நல்ை விஷயம் ஆக இருக்வக. நீ 
இது மூணும் ஆகிடு. அப்தைபான் நீ 
விண்கேளியில் மிருகஙகளுக்கு சிகிச்தச கசயயும் 
முைல் ஃவ்ஷன் டிதசனரபாக கருைப்டுேபாய.

சுப்பாண்டி, அப்டின்னபா, 
மூன்த்றயும் அதடேைறகு அேள 
மிகவும் கஷடப்ட்டு ்டிக்கணும்.

எனக்கு அேள எவே்ளவு கஷடப்ட்டு 
்டிக்கப வ்பா்றபாஙக்றதைப ்றறிக் 
கேதை இல்தை. அே ்டிபபுக்கு நபான் 
எவே்ளவு ஃபீஸ கட்டணுஙகி்றதைப 
்றறித ைபான் கேதையபாக இருக்கி்றது.

வசன்டி, டீனபாவிறகபாக கேதைப்டபாவை. நபான் 
வசமிதது தேதது இருக்கும் உண்டியதை உதடதது 
விடுகிவ்றன். நபான் சிறுேனபாக இருக்கும் வ்பாதிருந்து 
உண்டியலில் வசமிததுக் ககபாண்டிருக்கிவ்றன்.

இது கரபாம்் நல்ை விஷயம், 
சுப்பாண்டி! ஆனபா, அது 
வ்பாதுமபானைபாக 
இருக்குமபான்னு கைரியை.

குழந்ணதகளுக்கொன திட்டஙகள் பகுதி 10
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வசன்டி, நீஙகளும் ஏைபாேதில் 
முைலீடு கசயதிருந்ைபால், 
வ்பாதுமபானைபாக இருக்கும்.

எனக்குப புரியை 
புகரபா்சர.

இைறகு நீஙகள தசல்ட் பி்ளபான் எடுதைபால், 
சரியபாக இருக்கும். டீனபா க்யரில் தசல்ட் 
பி்ளபான் எடுதது ஒவகேபாரு மபாைமும் அதில் 
குத்றேபான கைபாதகதய முைலீடு கசயது 
ேந்ைபால், சிை ேருடஙகள கழிதது அந்ைப ்ணம் 
ே்ளரந்து டீனபாவிறகு நல்ை கைபாதக கிதடக்கும்.

எனக்குப புரிஞசிடுச்சு. இது 
குழந்தைகளுக்கபான எஸஐபி வ்பாைதைபாவன!

ககரக்டபா கசபான்ன சுப்பாண்டி! தசல்ட் பி்ளபான் 
மூைம், டீனபாவிறகு வைதேயபானதை எந்ைவிை 
கஷடம் இல்ைபாமல், எவே்ளவு கசைேபானபாலும் 
பூரததி கசயது ககபாள்ள முடியும்.

புகரபா்சர, இது கரபாம்் நல்ைபா இருக்வக. நபான் 
தசல்ட் பி்ளபானில் எப்டி முைலீடு கசயேது?

ம்...நீஙக ஒரு தி்றதமயபான நிதி 
ஆவைபாசகதரச் சந்திததுப வ்சுஙக. 
அேர உஙகள குழந்தைக்கு 
வைதேயபான தசல்டு எஜுவகஷன் 
பி்ளபாதனப ்றறி உஙகளுக்கு 
ஆவைபாசதன கூறுேபார.

டீனபாவிறகும் அேளின் கனவிறகும் இதடயில் ைதட 
எதுவும் இருக்கக் கூடபாது. ஆதகயபால், நபான் உடவன 
இந்ை வேதைதயச் கசயயப வ்பாகிவ்றன்.
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் ள கேனத ற ே ை 
ப்

ஆதக ய ை கசய ைஙகள 
 

கள. சர  
நட  , கை த ைவய.

ஸ
த்ை

ய . ந
அதை ந க 

கக

ஆன த்ை   
. அப்

் கக

  
, ந கே

அ தம ய க க  
ை க வைவய 

 

ை க ப

வை ஸ கஜ
உஙகள ஒத தழப

ந ஙகள
ட க

த ப க 

 
் யஙகரம .
அப் !

ஆம க 

சர. 
ந ஞச

தம ய க 

ை சதம யஙக ்
ந  ்ைதனத  ை
ை

் சர?

ஙக 11
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சுப்பாண்டி, ஸடபாக் மபாரக்ககட்டில் ஏற்றம் இ்றக்கம் 
இருக்கும். அைறகுக் கபாரணம், க்பாரு்ளபாைபாரததில் 
உளவ்ள மறறும் கேளியில் ஏற்டும் ே்ளரச்சி, 
குவ்ளபா்ல் மபாரக்ககட்டின் விதை, வ்பார, குவ்ளபா்ல் 
ேபாரமிங ஆகியதே ஆகும். இதைைபான் ஸடபாக் 
மபாரக்ககட் ஏற்ற இ்றக்கம் (ேபாைட்தடலிட்டி) 
என்று கசபால்ேபாரகள. இது சபாைபாரண விஷயம்ைபான்.

இைறகும் ‘கேயிட்டிங இட் அவுட்’ அைபாேது 
கபாததிருப்ைறகும் என்ன சம்்ந்ைம்?

ஸடபாக் மபாரக்ககட் இ்றஙகினபால் மக்கள 
மிகவும் கேதைப்டுேபாரகள. இந்ை 
சமயததில்ைபான் நீ கபாததிருக்க 
வேண்டும். அதுவும் எஸஐபி யில் 
முைலீடு கசயதிருந்ைபால், அது ைபாங 
வடரமுக்கு மிகவும் நல்ைது. ஏகனன்்றபால், 
ஏற்ற இ்றக்கம் கேகுேபாக ்ரவினபாலும் 
உஙகளுதடய முைலீடு ்ததிரமபாக 
இருக்கும். கசபால்ைபவ்பானபால், இது உன் 
நல்ைதுக்குதைபான் ்பாடு்டும்...

உண்தமயபாகேபா, 
அது எப்டி?

எஸஐபியில் முைலீடு கசயதிருந்ைபால், 
மபாரக்ககட் டவுனபாக இருக்கும் வ்பாது நீ 
யூனிட்கத்ள ேபாஙகி தேததுவிடுேபா#. 
இவேபாறு, நீண்ட நபாட்கள கசல்லும் வ்பாது 
உனக்கு நல்ை ேருமபானம் கிதடக்கும்.

இபவ்பா எனக்குப புரிஞசிடுச்சு புகரபா்சர. எனக்கு இந்ை ‘கேயிட் இட் 
அவுட்’ ைததுேம் கரபாம்்ப பிடிச்சிருக்கு. இதை நபான் என் வேதை 
கசயயும் இடததிவையும் உ்வயபாகிக்கைபாம்னு நிதனக்கிவ்றன்.நண்்ரகவ்ள, 

மன்னிச்சிடுஙக. மறு்டியும் 
சிக்கதை 

எதிரககபாள்ளவிருக்கிவ்றபாம். 
ையவு கசயது ைதைம் சீட் 
க்ல்ட்கத்ள அணிந்து 

ககபாளளுஙக.

யபாரும் ்யப்டபாதீஙக! நபாம் கசயய வேண்டியது ஒண்வண 
ஒண்ணுைபான்- கேயிட் இட் அவுட்! இது உஙகளுதடய 
முைலீடு வ்பால் ைபான். இதுவும் ்பாதுகபாப்பாக இருக்கும்.

அட, சுப்பாண்டி!
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¦öμõL£éº A¢u £õÛ§›ø¯¨ 

£õ¸[PÒ. £õºUP ªPÄ® 

AÇPõP C¸UQÓx.

£õºUP AÇPõPzuõß C¸US®. 

BÚõÀ, Ax Eh®¤ØS |À»uÀ» 

Gß£øu {øÚÂÀ öPõÒ...

_¨£õsi, |õß ö\õÀ» Á¢uøu 

ö\õÀ¼ •iUPÂÀø», AuØSÒ!

©ßÛzx Âk[PÒ ¦öμõL£éº. GßÚõÀ 

AhUP •i¯ÂÀø». AxÄ® £õÛ§› GßÓõÀ 

AÆÁÍÄuõß. AuØPõP G¢u ›ìøP²® 

Gk¨£uØS |õß u¯õμõP C¸UQ÷Óß.

øí÷¯õ _¨£õsi! |õß Aøua 

ö\õÀ»ÂÀø». ›ìU A¤øhm Gß£x 

uØ÷£õx •u½k \®£¢u¨£mhøÁPÎÀ 

E£÷¯õQUP¨£k® J¸ Áõºzøu¯õS®.

GÚUS JßÖ® 

¦›¯ÂÀø» \õº.

•u½mkPøÍ¨ ö£õ¸zu©miÀ, 

"›ìU AvP©õP C¸¢uõÀ, 

Á¸©õÚ•® AvPÍÂÀ C¸US®' 

Gß£øu ©UPÒ |®¦QÓõºPÒ.

_¨£õsi, A¨£iö¯ßÓõÀ 

A¤øhmiØPõP AuõÁx £]ø¯¨ @£õUP 

} G¢u ›ìøP²® Gk¨£uØSz u¯õμõP 

C¸UQÓõ´ ÷£õ»z öu›QÓx!

®... CÀø» ¦öμõL£éº. 

C¨÷£õx GÚUS C¢u 

£õÛ§›ø¯ \õ¨¤kÁuØSz 

uõß £]¯õP C¸UQÓx.

_¨£õsi²® ¦öμõL£é¸® \õ¢vÛ ö\ÍUQß 

¤ê¯õÚ öu¸UPÎÀ |h¢x öPõsi¸¢uÚº...

£Sv &12B£zx® öÁS©v²®
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_¨£õsi, } EÚx £nzøu 

ªPÄ® £zvμ©õP ÷\ª¨£õ´ 

GßÓõÀ Põ»[Põ»©õP |õ® ö\´x 

Á¸® L¤Uìm öh£õ]m ©ØÖ® 

PÁºö©sm £õskPÎÀ •u½k 

ö\´Áõ#, AÀ»Áõ. C[S ›ìU 

AuõÁx B£zx ªPÄ® SøÓÄ 

A÷u÷£õÀ AuØPõÚ ›hºß_® 

AuõÁx Á¸©õÚ•® ªPÄ® SøÓÄ. 

Axuõß ªPa \›¯õÚ ÷uºÁõS®. 

HöÚßÓõÀ AøÁ øP÷uº¢u ¦μL£åÚÀ 

GUì£ºm ‰»® ÷©÷Úä ö\´¯¨£kQÓx. 

|õß ö\õÀÁx \›uõ÷Ú, \õº? ÷£õÚ •øÓ 

}[PÒ TÔ¯øu G¨£i {øÚÂÀ øÁzx 

C¸UQ÷Óß, £õºzwºPÍõ!

öμõ®£ \›, _¨£õsi! ª²a_ÁÀ L£sh DUÂmi, 

öh¨m ÷£õßÓ £À÷ÁÖ ö\õzxPÎÀ •u½k 

ö\´¯ ÁÈ ÁSzxU öPõkUS®. AøÁ ö\

õzx ÷\ªUS® P¸Â¯õP Aø©Áx ©mkªßÔ 

EÚx ›ìøP SøÓzx AvP Á¸©õÚ® Á¸©õÖ 

HØ£kzvU öPõkUS®. ¦zv\õ¼zuÚ©õP •u½k 

ö\´Áöuß£x ›ìøP uÂº¨£uÀ»õ©À AÁØøÓ 

|ßS ÷©÷Úä ö\´²® vÓøÚ¨ ö£ØÔ¸¨£uõS®.

Psi¨£õP JzxUöPõÒQ÷Óß 

\õº. BÚõÀ, C¨÷£õ J¸ háß 

â÷»¤ \õ¨¤k® ÷|μ®.

\õº, £õºzw[PÚõ, 

•u½miÀ ›ìU GkUS® 

Gß £] GßÚ÷Áõ GÚUS 

SøÓÄuõß, BÚõÀ, ìmŸm 

L¦m Âå¯zvÀ ö£õxÁõP 

Gß £]US AÍ÷Á°Àø».

_¨£õsi, J¸ háß 

â÷»¤¯õ!?

Bð! 

_¨£õsi!

©ØöÓõßÔÀ AuõÁx ÷åº ©õºöPmiÀ 

÷|μi¯õP •u½k ö\´ÁuõÀ AuØPõÚ 

›hºßì £» ©h[S QøhUS®. BÚõÀ, 

A÷u AÍÂØS AvÀ ›ìS® C¸UQÓx. 

AuØS } ©õºöPm {»Áμ® SÔzx |ßS 

öu›¢x øÁzv¸UP ÷Ásk®. EÚx 

‰ßÓõÁx ÷uºÄ ª²a_ÁÀ L£smì&
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©õºöPméú® ª²a_ÁÀ L£sméú® £Sv &13

÷P® KÁº!

÷í´ _¨£õsi, 

GßÚ ö\´x öPõsk 

C¸UQÓõ´?

K! íõ´ ¦öμõL£éº \õº! |õß 

ì÷Pm GUìmŸ® GßÝ® Ãi÷¯õ 

÷P® ÂøÍ¯õiU öPõsk 

C¸UQ÷Óß. Cx» £õºzw[PßÚõ, 

©ø»PÒ ©ØÖ® £ÒÍzuõUSPÎÀ 

ÂÇõ©À •ß÷ÚÔa ö\À¾®£i Gß 

÷PμUh¸US |õß EuÁ ÷Ásk®.

Cx ìhõU ©õºöPmøh C¯USÁx 

÷£õÀ C¸UQÓx, _¨£õsi!

K÷íõ, Ax G¨£i? 

\ØÖ ö£õÖ[PÒ... íU. 

øí÷¯õ! |õß R÷Ç ÂÊ¢x 

Âm÷h÷Ú, ¦öμõL£éº, 

C¨÷£õ }[P ö\õÀ¾[P!

÷í? ìhõU ©õºöPmøh 

C¯USÁuØS ì÷Pm ÷£õºm 

÷uøÁÝ GÚUSz öu›¯õx.

øí÷¯õ _¨£õsi! |õß ö\õÀ» 

Á¢ux GßÚöÁßÓõÀ EÚx 

Ãi÷¯õ ÷PªÀ EÒÍ ÷©k®, 

£ÒÍzuõUS® ÷£õ» ìhõU 

©õºöPmi¾® £» ÷©kPÐ® 

£ÒÍ[PÐ® EÒÍÚ.

EuõμnzvØS?

Ãi÷¯õ ÷Pø©¨ ÷£õ», ìhõU 

©õºöPmi¾® öuõhºa]¯õÚ 

HØÓ[PÐ® CÓUP[PÐ® C¸US®, 

Aøu |õ® ÷Áõ»õmi¼mi  GßÖ 

ö\õÀ÷Áõ®. Cx £» Põμn[PÎÚõÀ 

HØ£h»õ®.

öμ\éß, CßL¨÷Íåß, Põº¨£÷μm 

ì÷P®ì, ©õºöPmiÀ ¦v¯ ÁμÄPÒ, 

j©õÛøh÷\åß ©ØÖ® £», CÆÁõÖ 

ö\õÀ¼U öPõs÷h ÷£õP»õ®. 

ÂøÍ¯õk£Áº uõß AøÚzx HØÓ® 

©ØÖ® CÓUP[PÎ¾® ÂÇõ©À 

uÚx •u½øh £õxPõzxU öPõÒÍ 

÷Ásk®.

J¸ |õÒ...
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Cx ÷PmP÷Á £¯©õP C¸UQÓ÷u, 

\õº! ÂøÍ¯õmi»õÁx |õß ÷©÷» 

HÖ®÷£õx GÚUS EuÄÁuØPõP 

÷£õÚì £õ°sm QøhUS®. 

JÆöÁõ¸ ª²a_ÁÀ L£sm  ìRª¾® ö|m Aö\m 

÷ÁÀ³ AÀ»x Gß H Â C¸US®. Ax ª²a_ÁÀ 

L£smiÀ øÁzxÒÍ ìhõUQß ©v¨ø£¨ ö£õÖzx 

C¸US®. Gß H Â HÔ CÓ[Q¯ÁõÖ C¸US®.

} ]ìh÷©iU CßöÁìi[ ¤Íõß ‰»® •u½k 

ö\´QÓõ´ GßÓõÀ EÚx ª²a_ÁÀ L£sm  ìR® 

ª²a_ÁÀ L£siß Gß H Â ø¯ \õº¢x ìhõUøP 

Áõ[P÷Áõ ÂØP÷Áõ ö\´²®. ]» BskPÎÀ 

GìI¤Gì ª²a_ÁÀ L£siß ³ÛmPøÍ 

Áõ[Q¯ ©v¨ø£ \μõ\›¯õUQ Âk®. CÆÁõÖ, } 

÷Áõ»õmi¼mi ›ìQ¼¸¢x u¨¤zxU öPõÒÍ CøÁ 

EuÄ®. •u½mhõÍºPøÍa \õº¢x öuõhº¢x C¸¢uõÀ, 

EÚx ›mhßì AuõÁx Á¸©õÚ® AvP›US®.

Ah _¨£õsi, Cv¾® 

A÷u÷£õÀ JßÖ 

C¸UQÓx. Aøu 

]ìh÷©iU CßöÁìi[ 

¤Íõß GßÖ TÖ÷Áõ®.

J÷íõ?

Ah, Cx Ãi÷¯õ ÷P® ÷£õ»÷Á C¸UQÓ÷u! 

}sh ÷|μ® |õß ÂøÍ¯õiÚõÀ, GÚUS 

{øÓ¯ £õ°smPÒ QøhUS®. GÚUS¨ 

¦›g]ka_ ¦öμõL£éº. }[P J¸ ª²a_ÁÀ 

L£sm ì÷Pmi[ ÷P® u¯õ›UP»õ®!

Cx öμõ®£ |À» Ii¯õÁõP 

C¸US _¨£õsi! AxÁøμ, 

|õß EÚx ÷Pø© ]Ôx 

÷|μ® ÂøÍ¯õhmk©õ?

K÷P, ¦öμõL£éº! J
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v¸©n©õÚÁÚõ? GßÚ \õº, 

÷áõU AiUQÕ[PÍõ? |õ÷Ú 

GÚUSz v¸©n® |hUPø»Ý 

PÁø»°» C¸U÷Pß!

Ah _¨£õsi! _®©õ ÷áõU 

Aiz÷uß. u¨£õ GkzxUPõ÷u! 

¯õº C¢u Smi ÷uÁøu?

öμõ®£ |À» 

Âå¯® _¨£õsi! 

A¨£jßÚõ, CÁÐøh¯ 

GvºPõ»zvØPõP ¨Íõß 

£soÂmhõ¯õ?

®®®, }[P ö\õÀÓx \›uõß \õº. 

AÁÐUPõP ÷\ª¨£uØS Gx ]Ó¢u 

ÁÈÝ }[P÷Í ö\õÀ¾[P÷Íß.

CÁÒ ÷»õ»õ, Gß ©¸©PÒ. 

CÁøÍ ©v¯ ÷ÁøÍ°À 

£õºzxU öPõÒÁx Gß ÷Áø».

¦öμõL£éº , CÁÒ GÆÁÍÄ 

¦zv\õ¼ öu›²©õ? CÁÒ 

ö£›¯ÁÒ BÚx®, CÁÒ 

GßÚ BP ÷Ásk® GßÖ 

{øÚUQÓõ÷Íõ AxÁõP 

CÁøÍ |õß BUS÷Áß.

\õº, AuØS CßÝ® {øÓ¯ 

øh® C¸US. ÷»õ»õ 

CßÝ® ¨Ÿ ìT¾U÷P 

÷£õP Bμ®¤UP».

•u½k® ÷©Ø£i¨¦® £Sv &14

_¨£õsi, EÚUS SÇ¢øu C¸UQÓuõ? } 
v¸©n©õÚÁß Gß÷Ó GÚUSz öu›¯õx.

[S, [S!

B©õ®, Esø©uõß, 

_¨£õsi. BÚõÀ, } GÆÁÍÄ 

^UQμ©õP ¨Íõß £sÔ÷¯õ 

A¢uÍÂØS AÁÍx 

GvºPõ»zvØS } ÷\ªUP»õ®.
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}[PÒ ö\õÀÁx \›uõß, ¦öμõL£éº. |õß 

GÆÁÍÄuõß £n® ÷\ªzx øÁzx C¸¢uõ¾® 

÷»õ»õ Põ÷»âØS ö\ÀÁuØSz u¯õμõP 

C¸US® ÷£õx £nÃUPzvÚõÀ ÷\ªzx 

øÁzv¸¢u £nzvß ©v¨¦ SøÓ¢x 

Âhzuõß ö\´²®. 

Ax ªPÄ® GÎuõ°Ø÷Ó! 

}[PÒuõß AvP©õÚ £nzøu 

•u½k ö\´wºPÒ. BøP¯õÀ 

E[PÐUSz uõß AvP©õÚ 

Á¸©õÚ•® QøhUS®.

[S, [S! 

[P, [P!

AuÚõÀuõß _¨£õsi, |õß EßøÚ ª²a_ÁÀ 

L£skPÎÀ ÷\ª¨£uØS öÁS ÂøμÁõP vmhªha 

ö\õß÷Úß. GÆÁõÖ AvPõø»°À PsÂÈzx ¦ÊøÁz 

÷uk® £ÓøÁUS {øÓ¯ ¦ÊUPÒ QøhUS÷©õ A÷u÷£õÀ 

•u½k ö\´Áøu •ß÷£ Bμ®¤zx ÂmhõÀ EßÝøh¯ 

ö£õ¸Íõuõμ•® |ßS E¯º¢xÂk®! EuõμnzvØS, } 

EÚx 25  BÁx Á¯vÀ J¸ ]Ô¯ öuõøPø¯ •u½k 

ö\´¯ vmhªkQÓõ´, |õÝ® GÚx 50BÁx Á¯vÀ 

} •u½k ö\´Áøu¨ ÷£õÀ ‰ßÖ ©h[S AvP©õP 

•u½k ö\´Q÷Óß A¨£iö¯ßÓõÀ C¸Á¸US® J÷μ 

©õv›¯õÚ Ámi²® QøhUQÓx. |©x 65 Á¯vÀ, ¯õ¸US 

AvP©õÚ ›hºßì QøhUS® GÚ } {øÚUQÓõ´? 

_¨£õsi, } EÚx £nzøu ªPÄ® £zvμ©õP 

÷\ª¨£õ´ GßÓõÀ, Põ»[Põ»©õP |õ® ö\´x Á¸® 

L¤Uìm öh£õ]m ©ØÖ® PÁºö©sm £õskPÎÀ 

•u½k ö\´Áõ#, AÀ»Áõ. C[S ›ìU AuõÁx 

B£zx ªPÄ® SøÓÄ. BÚõÀ AuØPõÚ ›hºß_® 

AuõÁx Á¸©õÚ•® ªPÄ® SøÓÄ.

í íõ, B©õ® 

¦öμõL£éº!

£õº, ÷»õ»õ Th ¦›¢x 

öPõshõÒ. } ö\õßÚx 

PöμUmuõß, _¨£õsi! 

CÁÒ ¦zv\õ¼uõß!

uÁÖ _¨£õsi. £Áº BL¨  P®£Äsi[QÀ ›hºßì AvP® 

AuõÁx Tmku¼ß \Uv°ÚõÀ EÚUSz uõß AvP©õÚ 

Á¸©õÚ® QøhUS®. Tmku¼ß \Uv°ÚõÀ, ÁõÌUøP°À 

öÁS ÂøμÁõP ]Ô¯ öuõøPø¯ •u½k ö\´uõÀ AvP 

AÍÂÀ ›hºßì QøhUS®. BÚõÀ, Aøu¨ ÷£õÀ £» ©h[S 

£nzøu ÁõÌUøP°À ÷»mhõP •u½k ö\´¯ Bμ®¤zuõÀ 

AuØPõÚ ›hºßì SøÓÄuõß. BøP¯õÀ, ö£›¯ öuõøP 

øP°À Á¢u ¤ßÚõÀ •u½k ö\´¯»õ® Gß£x uÁÖ.
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•ß¦ C¸¢uuØS C¨÷£õx 

£μÁõ°Àø». GÚUS Á°Ö 

\›°À»õ©À ÷£õ°ka_. 

|õß \õ¨¤mh ÷£À §›uõß 

CuØSU Põμn® GßÖ 

{øÚUQ÷Óß.

¦öμõL£éº, }[P C[÷P Á¢ux |À»uõP¨ 

÷£õ°ka_. |õß E[PÎh® {v SÔzx 

vmhªk£ÁºPøÍ¨ £ØÔU ÷PmPq® GßÖ 

{øÚz÷uß. Cμsk hõUhºì AÁºPÎß 

÷\øÁø¯¨ £ØÔ ÷£_Áøu |õß JmkU 

÷Pm÷hß. |õß ª²a_ÁÀ L£smPÎÀ 

AÁºPÍx EuÂ°À»õ©À •u½k ö\´÷uß 

GßÓõÀ AÁºPÎh® |õß Hß ÷£õPq®?

¦öμõL£éº ©¸¢øu¨ 

£ØÔ GÚUS GßÚ 

öu›²®? Cx £ØÔ Gß 

hõUhºPÐUSzuõß 

|ßS öu›²®. GÚUS 

GßÚ ÷|õ´ GßÖ 

Psk¤izx AuØPõÚ 

\›¯õÚ ©¸¢x 

AÁºPÍõÀuõß 

öPõkUP •i²®.

A¨£iö¯ßÓõÀ, AÁºPÒ 

AuØPõP AvP©õÚ £n•® 

Áõ[SÁõºPÒuõ÷Ú?

_¨£õsi, EÚUS 

Eh®¦ \›°À»õ©À 

÷£õÚx® ö©iUP¼À 

H÷uÝ® ©¸¢x Áõ[Q 

\õ¨¤mk C¸UP»õ® 

CÀø»¯õ? Hß 

hõUh›h® Á¢uõ´?

{v vmhªk£ÁºPÒ £Sv &15

_¨£õsi, C¨÷£õ 

} G¨£i C¸UQÓ?

BÚõÀ, ¦öμõL£éº, }sh |õmPÍõP 

£õºz÷uõ® GßÓõÀ ö©iUPÀ ¤Àø»Âh 

hõUhº L¥ì SøÓÁõPzuõß C¸US®. 

HöÚßÓõÀ, |õß ö©iUP¼À ©¸¢x 

Áõ[Q \õ¨¤mk uÁÓõÚ ÷|õ°À ©õmiU 

öPõs÷hß GßÓõÀ AÆÁÍÄuõß. 
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}[P GßÚ 

ö\õÀÕ[P?

ª²a_ÁÀ L£sm ìRø©¨ £ØÔ |ßS öu›¯õ©À 

AvÀ •u½k ö\´Áx Gß£x |©US |õ÷© ©¸¢x 

GkzxU öPõÒÐ® AÍÂØS B£zuõÚx. AvÀ } EÚx 

£nzøu CÇ¨£uØS AvP©õÚ Áõ´¨¦® C¸UQÓx.

GÚUS¨ ¦›g]ka_! CøÁ 

AøÚzøu²® GÚUS¨ 

¦›²®£i ö\õßÚuØS ªUP 

|ßÔ, ¦öμõL£éº!

{v vmhªk£ÁºPÒ EßÝøh¯ {v GßÓ 

Eh®¤ØPõÚ hõUhºPÒ. AÁºPÒ EßÝhß 

EßÝøh¯ Á¸©õÚ® ©ØÖ® ö\»Ä SÔzx 

÷£_ÁõºPÒ. {v SÔzu EÚx C»US, 

EßÚõÀ G¢uÍÂØS ›ìU GkUP •i²® 

Gß£øu¨ £ØÔ ÷£] öu›¢x öPõÒÁõºPÒ. 

Auß¤ß EÚU÷PØÓ \›¯õÚ ìRø© 

öPõkzx AvÀ •u½k ö\´¯U TÖÁõºPÒ. 

EÚx hõUhºPÒ L¥÷éõh CÁºPÎß 

L¥ì ªPÄ® SøÓÄuõß.

\›¯õPa ö\õßÚõ´, 

_¨£õsi. EÚx ÷PÒÂUS 

}÷¯ £v»Îzx Âmhõ´.

Ah _¨£õsi!

|õß GÚx Á°ØøÓ •u¼À ÷PmP 

÷Ásk®. GßÚõÀ Ax ©Ö£i²® 

öPmkÂhUThõx!

Cøu J¨¦UöPõshuØS 

ªUP |ßÔ, _¨£õsi. C¨÷£õ 

HuõÁx \õ¨¤h»õ©õ?
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_¨£õsi Ax ªPÄ® ]®¤Òuõß. AvP ÷P¨ öPõsh P®ö£ÛPÒ 
›ìU SøÓÄ A÷u÷£õÀ ›hºß_® SøÓÄ. ªm ÷P¨ P®ö£ÛPÒ 

|k{ø»¯õÚ ›ìS®, |k{ø»¯õÚ ›hºß_® QøhUS®. BÚõÀ, 
SøÓÁõÚ ÷P¨ EÒÍ P®ö£ÛPÒ ›ìU AvP®, ›hºß_® AvP®.

GÚUS CvÀ G¢u BaŒ›¯•® 
CÀø». uØ÷£õx I¢x ªP¨ ö£›¯ 
÷P¨ ìhõU P®ö£ÛPÎÀ Ii¯À 

¥m\õÄ® JßÓõS®.

¦μL£éº ]®¤Ò, 
Ii¯À ¥m\õ uÚx 

B°μ©õÁx QøÍø¯z 
vÓ¢v¸UQÓxÝ 

öu›²©õ?

®... ¦μL£éº G¢u P®ö£ÛUS ö£›¯ 
÷P¨¦®, G¢u P®ö£ÛUS ]Ô¯ ÷P¨¦® 
QøhUPq®Ý ¯õº •iÄ ö\´Áõ[P? 

AÁ[PÐUS j&\ºm ÷£õßÓ Cuμ 
ö£õ¸mPÐ® QøhUS©õ?

Ah _¨£õsi, C[S ÷P¨&Úõ ©õºöPmiÀ 
J¸ P®ö£Û°ß {»Áμ® GßÚ Gß£uõS®.

¦›²®£i ö\õÀ»q®Úõ, 
©õºUöPmiÀ J¸ 

P®ö£ÛUS GzuøÚ 
÷åºPÒ C¸UQÓ÷uõ 

Au÷Úõk J¸ ÷å›ß 
©v¨¤øÚ ÁSzx 

QøhUS® ©v¨£õS®. 
C¢v¯õÂÀ •uÀ ¡Ö 

Ch[PÎ¾ÒÍ P®ö£ÛPÒ 
AvP ©õºUöPm ÷P¨PøÍU 
öPõsh P®ö£ÛPÍõS®.

Akzx 101&¼¸¢x  
250  Chzv¾ÒÍ 

P®ö£ÛPÒ 
|k{ø» ÷P¨ 

P®ö£ÛPÍõS®. 
AuØS® SøÓÁõÚ 

Chzv¾ÒÍ 
P®ö£ÛPÒ 
]Ô¯ ÷P¨ 

P®ö£ÛPÍõS®.

A¨£jÚõ, Ii¯À ¥m\õ 
P®ö£Û C¢v¯õÂÀ •uÀ I¢x 

Chzv¾ÒÍ P®ö£ÛPÎÀ 
JßÓõ. ÁõÆ! A¨÷£õ |õß AvÀ 

^UQμ® •u½k ö\´¯q®.

_¨£õsi, AvP ÷P¨ ìhõU 
EÒÍ P®ö£ÛPÒ ©õºUöPmiÀ 

J¸ |À» {ø»ø©ø¯ 
Aøh¢v¸US® AvÀ •u½k 
ö\´ÁuõÀ ö£›¯ Á¸©õÚ® 
QøhUP Áõ´¨¦ C¸UPõx.

ìhõU ©õºUöPmiÀ Auß ©v¨¦ ö£¸®£õ¾® HØÓ 
CÓUP® BPõuxuõß AuØS Põμn®. AuÚõÀuõß 
ªm ©ØÖ® ]Ô¯ ÷P¨ P®ö£ÛPÒ |À» ›hºßì 

öPõkUQßÓÚ. BÚõÀ, AvÀ •u½k ö\´Áx ›ìUuõß.

B ð! ÷P¨... ÷P¨, 
{øÓ¯ ÷P¨PÒ. 
GÚUS JßÖ÷© 
¦›¯» ¦μL£éº.
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K... A¨£i¯õ! GuÚõÀ 
SøÓÁõÚ ÷P¨ 

P®ö£ÛPÎß «x •u½k 
ö\´Áx AvP©õÚ ›ìPõP 

C¸UQÓx?

B©õ®, C¨÷£õ } •Û¯õsi Pøh°ß «÷u •u½k 
ö\´QÓõ´ GßÖ øÁzxU öPõÒ. AÁß J¸ PmhzvÀ 

C¢u |õmi÷»÷¯ £» jUPøhPÐUS •u»õÎ 
BQÂmhõß GßÓõÀ, }²® AvÀ ªP¨ ö£›¯ £[S 

ÁQzx £nUPõμÚõQ ÂkÁõ´ AÀ»Áõ?

A÷u ÷|μzvÀ, PhÄÒ ö\¯»õÀ A¨£i GxÄ® 
|hUPU Thõx. J¸÷ÁøÍ •Û¯õsiUS j 
ÂØP •i¯õu {ø»ø© HØ£mhõÀ, } AÁß 

Pøh «x •u½k ö\´ux ö©õzu•® Ãsuõß!

Kð! AuÚõÀ ]Ô¯ ÷P¨ P®ö£ÛPÒ 
AvP©õÚ ›hºßì öPõkUQÓx. BÚõÀ, 

AvÀ •u½k ö\´Áx ªP¨ ö£›¯ ›ìPõ!

GßøÚ¨ ö£õ¸zu Áøμ°À, } 
•u½k ö\´ÁuõP C¸¢uõÀ |À» 
AvP, |k{ø» ©ØÖ® ]Ô¯ ÷P¨ 
öPõkUS® ª³a_ÁÀ L£siÀ 

•u½k ö\´Áx |À»x.  

B©õ®, Psi¨£õP! GÚUS ª³a_ÁÀ 
L£skPÒ £ØÔ |ßS öu›²®.

...|õ® öμõ®£ ÷|μ® •Û¯õsi°ß 
jUPøhø¯¨ £ØÔ ÷£] Âm÷hõ®.
C¨÷£õ A[S BÐUS J¸ j²® 

\÷©õ\õÄ® \õ¨¤h»õ®Ý {øÚUQ÷Óß. 

\›uõß... 
_¨£õsi!

} EÚUS¨ ¤izu©õÚ j 
Pøh°À •u½k ö\´QÓõ´ 

GßÖ øÁzxU öPõÒ.

}[P ö\õÀÓu £õºzuõ, 
C¢u •Û¯õsi 

Pøhø¯¨ ÷£õ»Áõ?

B©õ®! 
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¦μL£éº, ¦μL£éº! GÚUS 

E[PÒ AmøÁì AÁ\μ©õP 

÷uøÁ¨£kQÓx.

ö£õÖø©¯õ ö\õÀ¾ 
_¨£õsi. GßÚ Âå¯®?

@|μ® CÀø», ¦μL£éº. GßÝøh¯ ¦x £õéúUS 
C¨ö£õÊxuõß ¦v¯ ìhõUQØPõÚ i¨ JßÖ Qøhzux. 
L÷£õÛÀ AÁμx |s£º J¸Áº AÁ›h® Cxuõß {øÓ¯ 

÷åº Áõ[SÁuØPõÚ uUP u¸n® GßÖ® EhÚi¯õP 
ö\¯À£k©õÖ® ÷\mâ°h® TÖÁøuU ÷Pm÷hß.

¦μL£éº GuØS }[PÒ 
]›UQÕ[P! ÂøμÂÀ 
{øÓ¯ \®£õv¨£uØS 
Cxuõß |À» u¸n® 
GÚ |õß {øÚz÷uß.

ìhõU ©õºUöPmøh¨ £ØÔ |ßS öu›¢x C¸UP 
÷Ásk®. Ax ©mk©À»õ©À, ö£õ¸Íõuõμ 

öPõÒøPPÒ £ØÔ²® |ßS öu›¢x øÁzv¸UP 
÷Ásk®. HöÚßÓõÀ, AøÁuõß ©õºUöPmiß 

HØÓ CÓUP[PøÍ öuÎÁõP Põs¤US®.

_¨£õsi, ìhõU ©õºUöPmiß A@|P 
i¨ìPÒ AøÚzx® |® ³Pzøu¨ 

ö£õ¸zuxuõß. CøÁ AøÚzøu²® |ßS 
Bμõ¯õ©À •u½k ö\´xÂmhõÀ |©x 

ö£¸®£õ»õÚÁØøÓ CÇUP ÷Ási Á¸®.

_¨£õsi |õß ö\õÀÁøuU ÷PÒ. G¨£Ä® }sh 
÷|μ® Bk® ÂøÍ¯õmiÀuõß ÂøÍ¯õh ÷Ásk®. 
AuõÁx, ]ìh÷©iU CßöÁìmö©ßm ¨ÍõßPÎÀ 
•u½k ö\´Áxuõß |À» »õ£® QøhUPa ö\´²®.

GìI¤ & °À H÷uÝ® ›ìU 
CÀø»¯õ, ¦μL£éº?

} ìhõU ©õºUöPmiÀ ÷|μi¯õP •u½k ö\´uõÀ, 
EÚUS AuØPõÚ AøÚzx Esø©¯õÚ 

Âå¯[PÐ® ÷|μi¯õP öu›¯ Á¸®.

_¨£õsi, •u½k Gß£x 
ÂøμÁõP £nUPõμß 

BÁuØPõÚ ìR® Qøh¯õx.

AuØPõPÁõ } 
C¨£i AizxU 
öPõsk Ki 

Á¢uõ´?
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CÀ»÷Á CÀø» 
_¨£õsi. HöÚßÓõÀ 

JßÖ, ª³a_ÁÀ 
L£skPÒ |ßS ÷uºa] 
ö£ØÓ ¦μL£èÚÀPÍõÀ 
÷©÷Úä ö\´¯¨£kQÓx. 

CμshõÁx, ›ìUøP 
SøÓ¨£uØPõP 

ª³a_ÁÀ L£skPÒ 
£À÷ÁÖ P®ö£ÛPÎÀ 
•u½k ö\´QßÓÚ. 

‰ßÓõÁx, GìI¤ EÚx 
›ìUøPU SøÓQÓx. 

¹£õ´ ©v¨¤ß 
TmkzöuõøPuõß AuØS 
Põμn®. |õ® Cøu¨ £ØÔ 
÷£] C¸UQ÷Óõ®. EÚUS 

{øÚÄ C¸US®Ý 
{øÚUQ÷Óß.

|ßÓõP {øÚÄ C¸UQÓx 
¦μL£éº. }[P ö\õÀÓx \›uõß. 

|õß C¨ö£õÊ÷u ÷\mâ°h® 
ö\ßÖ AÁμx £nzøu 

£zvμ¨£kzua ö\õÀQ÷Óß!

} PöμUhõÚ 
•iøÁzuõß 

Gkzv¸UQÓõ´, 
_¨£õsi.

¦μL£éº, }[P ö\õßÚx 
\›¯õP¨ ÷£õa_ ÷\mâ°ß 

|s£º AvÀ •u½k 
ö\´v¸¢u AøÚzøu²® 

CÇ¢x Âmhõº.

}[P ö\õßÚøu |õß AÁ›h® 
ÂÍUQU TÔ¯x® AÁº AvÀ 

•u½k ö\´¯ÂÀø». CuÚõÀ 
AÁº ªPÄ® \¢÷uõå¨£mhõº. 

Ax©mk©À»õ©À AÁº GßøÚ 
] ] J ÁõP BUQÂmhõº.

^L¨ Q›÷¯miÆ 
BL¥éμõPÁõ? öμõ®£ 

|À»x _¨£õsi!

^L¨ UÏÛ[ BL¥éº, ¦μL£éº! 
BÚõÀ, Gß ÷Áø»°À |õß 

Q›÷¯iÁõPzuõß C¸UQ÷Óß.

`¨£º 
_¨£õsi!

A¨¦Ó® ÷\mâ?

]» |õmPÐUS¨ ¤ÓS...
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C¢u ³Û¯ß 
£möámÚõ GßÚx? 

Lø£mhº öám ©õv› 
CxÄ® Jsnõ?

 •u¼À AÁºPÒ ÷|μi¯õPÄ® 
©øÓ•P©õPÄ® AÎUP¨£k® Á›PÒ ‰»® 
Á¸Áõø¯ PnUQÀ GkzxU öPõÒÁõºPÒ, 

Cøu ÷»¤Àk öμÂß³  ›]¨m Gß£º.

JÆöÁõ¸ Á¸h•® Aμ\õ[PzvØS 
£À÷ÁÖ ö\»ÄPÒ C¸UQßÓÚ. 

A¢u ö\»ÂØS AÁºPÒ GÆÁÍÄ 
Á¸Áõ´ DmkQÓõºPÒ Gß£øu 

£õºUP ÷Ásk®.

¤¨μÁ› 1, 2018 AßÖ 
³Û¯ß £möámøh 
uõUPÀ ö\´ÁuØPõÚ 

@Áø»°À {v 
Aø©a\º •®•μ©õP 

Dk£mkÒÍõº.

C¨ö£õÊöuÀ»õ® C¢u ³Û¯ß 
£möámøh¨ £ØÔ÷¯ £» ÷£º 
÷£]UöPõÒÁøuU ÷PmQ÷Óß.

®®®... 
_¨£õsi?

B©õ®! Cx 
©zv¯ 

Aμ\õ[PzuõÀ 
E¸ÁõUP¨£k® 

J¸ 
Á¸hzvØPõÚ 

{v vmh©õS®.

GÚUS }[P ö\õÀÓx 
GxÄ® ¦›¯». Aμ\õ[P® 

Cøu ö\´¯q©õ?

í í íõ, _¨£õsi! 
Eß÷Úõh ¦zv\õ¼z 

uÚzxUS AÍ÷Á CÀ»! ®®®.. A¨£jÚõ |õß 
³Qzux uÁÓõ?
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C¨£õhzvÀ ö\õÀ»¨£mkÒÍ P¸zxPÒ AøÚzx® Âå¯zvß BÇ®Áøμ ö\À»õ©À ÷©÷»õmh©õP TÓ¨£mhuõS®. 

ö£õ¸Íõuõμ P¸zxPÒ AøÚzøu²® ÷©÷»õmh©õP GkzxUöPõÒÁx \õ»a]Ó¢uuõS®. ª²_ÁÀ L£siÀ •u½k ö\´Áx 

©õºöPm ›ìøP \õº¢ux. u¯Ä ö\´x ìR® \®£¢u¨£mh AøÚzx hõSö©smPøÍ²® |ßS £izu ¤ÓS •u½k ö\´¯Ä®. 



Auß¤ÓS AÁºPÒ £À÷ÁÖ Aμ\õ[P FÈ¯ºPÐUS®, K´Ä 
ö£ØÓÁºPÐUS® uõ[PÒ AÎUS® Fv¯® ©ØÖ® ö£ßåß 

öuõøP ÷£õßÓ ö\»ÂÚ[PøÍU PnUQÀ öPõÒÁõºPÒ. 
CøÁ AøÚzx® öμÂß³ GUìö£ßåß RÌ Á¸®.

]» \©¯[PÎÀ |õmiß 
ö\»ÄPÒ Á¸©õÚzøuÂh 

AvP©õQÂk®. Aøu 
L¤ìPÀ öh£õ]m GßÖ 

ö\õÀ÷Áõ®.

Cx ÷Pm£uØS 
|ßÓõP÷Á CÀø». 

A¨£iö¯ßÓõÀ 
C¢u Aμ\õ[P® 

GßÚuõß ö\´²®?

Ah, _¨£õsi!

®®.. Ax÷£õßÓ 
\©¯[PÎÀ ©ØÓ 
|õkPÒ ©ØÖ® 

Csöhº÷|åÚÀ 
£õi°h® C¸¢x 
|® |õk PhÝuÂ 
ö£ØÖU öPõÒÐ® 
AÀ»x Aμ\õ[P 

£õskPøÍ 
©õºUöPmiÀ 

L¨÷Íõm 
ö\´xÂk®.

CøÁ AøÚzx® Aμ\õ[P® 
AÔ¢x öPõshõÀuõß 
Aμ\õ[PzuõÀ |õmiß 

ö£õ¸Íõuõμ {ø»ø©ø¯ 
÷©®£kzuÄ® ©ØÖ® Cuμ 

ö\»ÂÚ[PøÍ ö\´ÁuØPõÚ 
vmh[PøÍ wmhÄ® •i²®.

¦μL£éº CßÔμ÷Á |õÝ® J¸ 
£möám ÷£õh¨÷£õQ÷Óß. 

A¨ö£õÊxuõß £möámiÀ H÷uÝ® 
xsk ÂÊ¢uõÀ E[PÎh® C¸¢x 

GÆÁÍÄ Phß Áõ[P ÷Ásk® 
GßÖ öu›¢x öPõÒ÷Áß.

Akzx ªP  ̈ö£›  ̄ö\»Ä ÷P¨¤hÀ GUìö£ßiåº BS®. CvÀ \õø», ÷©®£õ»[PÒ ©ØÖ® Aμ\õ[P Pmih[PÒ 
PmkÁuØPõÚ ö\»ÄPÒ AøÚzx® Ah[S®. CvÀ C¸¢x Á¸® Á¸©õÚ©õÚx ÷P¨¤hÀ ›]¨miß RÌ Á¸®.  
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சுபபடாண்டியின் 
புது 
ஃப்ரெண்ட 
பு்ரெடாபசர் 
சிம்பளி 
சிம்பிளுக்கு மிக்க 
நன்றி. நடான் என் பணத்த சிறுக சிறுக முதலீடு ்சயய ஆரெம்பிததுவிட்்ன். இனி நடான் ்சடாம்்பறி சடாம்பு்வ நம்பி இருக்க அவசியம் இல்்லை.

சடாந்தி, சடாம்புவின் ம்ைவி 

¦öµõ£\›ß L@£ß UÍ¨ 

இந்த பு்ரெடா
பசர் 

சிம்பளி சிம்பிள் 

மிகவும் புத
திசடாலி. 

ரெவியும் நடானு
ம் 

எங்களு்்ய படாக்்
கட 

பணத்த ்சல்ட பள
டானில் முதலீடு 

்சயய்ப
டாகி்�டாம்.

 இவவடாறு 

்சயவதடா
ல் நடாங்க

ள் ்பரிய
வர்கள் 

ஆைதும் எங்க
ளுக்்கை ஒரு 

துபபறியும்
 ஆபீஸ் தி�பபத

ற்கு 

எங்களி்ம் பண
ம் இருக்கும்.

ரெடாஹுல், டி்்
க்டிவ டி்

்க்டிவஸ்

எைக்கு இப்படாது முதலீடு 
்சயவதன் அடிபப்் ்தரிந்து 

விட்தடால், நடான் இனி என் 
பணத்த ்வ்லை ்சயய ்வதது, 

்கடாஞச நடாடகள் கழிதது நி்�ய 
பணம் வந்ததும் எைக்்கை ஒரு 
மடாளி்க்யக் கடடு்வன். அப்படாது 

நடான் இந்த ஹூஜடாவி்மிருந்து 
முற்றிலும் விடுத்லை ்பற்று 
விடு்வன். 
தந்திரி என்கி� மந்திரி 

நடான்கு ்பண் 
குழந்்தகள் அதுவும் 
ஆ்சகளு்ன் 
இருக்கும் ்பண் 

குழந்்தகளுக்கு அபபடா 
என்�டால், எைக்கு எதத்ை 

தூக்கமில்லைடாத இரெவுகள் 
இருந்திருக்கும் என்று ்யடாசிதது 
படாருங்கள். இப்படா நடான் பு்ரெடாபசர் 
சிம்பளி சிம்பிளுக்கு மிக்க நன்றி 
்சடால்லைணும். அவர் ்கடாடுதத 
முதலீடடிற்கடாை எளி்மயடாை 
ஆ்லைடாச்ைகளடால் நடான் இனி 
நன்�டாக தூங்கு்வன். 

்ஜகந்நடாதன், ஈைடா, மீைடா, 
்மைடா, ்மடாவின் அபபடா.
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சுப்பாண்டியபால் 
இதை எளிைபாக புரிந்து 
ககபாள்ள முடியுமபானபால் 
உஙக்ளபாலும் முடியும்!

www.facebook.com/TataMutualFund
www.twitter.com/ProfSimple

https://www.youtube.com/user/TataMutualFundIndia

@மலும் விவ�ஙகளுக்கு:

www.tatamutualfund.com/knowledge/suppandi

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

முதலீடு குறிதத வமலும் விவ�ஙகளுக்கு உஙகளுணடய 
நிதி ஆவைொசகண� அணுகவும்.
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