புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் உடன் இணைந்து
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சுப்பாண்டியால்
இதை எளிதாக புரிந்து
க�ொள்ள முடியுமானால்
உங்களாலும் முடியும்!

TM

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் முதலீடு பற்றிய கல்வி முன்முயற்சி

விவேகமற்றவர்களின் பட்டியலில் முதலில் இடம்
பிடிப்பவன் யார் தெரியுமா, நம்ம சுப்பாண்டிதான்! ஒரு
விஷயத்தை அப்படியே எடுத்துக் க�ொள்ளும் காரணத்தினால்
அவனால் ஒரு வேலையில் நீண்ட நாட்களாக இருக்க
முடியாது. ஆனால், சுப்பாண்டி முதலீட்டின் நன்மை மற்றும்
க�ொள்கைகளை புரிந்து க�ொண்டு, புர�ொபசர் சிம்ப்ளி
சிம்பிள்-க்கு நன்றி ச�ொல்கிறான்.
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கூட்டு வளர்ச்சியின் சக்தி

பகுதி 1

சுப்பாண்டி மிக்க மகிழ்ச்சியுடன்
புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் உடன்
காபி குடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறான்.

சுப்பாண்டி ர�ொம்ப நாட்களுக்குப்பின்
உன்னை சந்திப்பதில் மிக்க
மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நீயும் மிக்க
மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறாய். ம்...
என்ன விஷயம் ச�ொல்!
புர�ொபசர் எனக்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் நல்ல
ஆண்டாக இருந்தது. நான் 14 மாதங்களுக்கு
முன் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன்.
அங்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா?

சரி, சுப்பாண்டி, சாயந்திரம்
என்ன செய்யப் ப�ோற?
என் ஃபேவ்ரெட்
புர�ொபசருடன்
டின்னருக்கு வெளியில்
ப�ோகப் ப�ோகிறேன்.

என்ன ஆச்சு?
இன்னும் எனக்கு சரியாகத்
தெரியவில்லை. ஆனால்,
எனக்கு ஜூலை மாதம்
புர�ோம�ோஷன் கிடைக்கலாம்.

சுப்பாண்டி
அதெல்லாம்
வேண்டாம்.
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அதன்பின் சுப்பாண்டியும் புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும்
ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரன்ட் தேட ஆரம்பித்தனர்.

சார் கண்டிப்பாக வரணும். எனக்கு
இப்போதுதான் ப�ோனஸ் கிடைத்தது,
அதை நாம் க�ொண்டாடலாம்.
நாம் என்னுடைய ஃபேவ்ரெட் பாவ்
பாஜி சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன்.
சுப்பாண்டி, நீ எனக்கு ஆசையாக
என்ன வாங்கிக் க�ொடுத்தாலும்
நான் சாப்பிடுகிறேன்.
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சரி, சார்.
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சுப்பாண்டி, நீ ப�ோனஸை
என்ன செய்யப் ப�ோற?
இன்னும் அதைப் பற்றி ய�ோசிக்கல சார். எனக்காக ஒரு நல்ல
செல்போன் வாங்குவேன், இல்லைன்னா அந்தப் பணத்தை
பத்திரமாக வைத்து சிறிது சிறிதாக செலவழிப்பேன்.
செலவழிப்பேன்னா,
எப்படி ”ப்பாண்டி.

எனக்குத் தெரியல சார். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல
ரெஸ்டாரன்ட்டில் சாப்பிடுவேன் அல்லது வீட்டிற்குத்
தேவையான ப�ொருட்கள் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன்.

முதலீடு செய்யலாம்னு
ய�ோசிச்சிருக்கியா?

முதலீடா? இல்ல சார்!

ஏன் ய�ோசிக்கல? சுப்பாண்டி,
எதிர்காலத்தைப் பற்றி நீ ய�ோசிக்கலையா?
சார், எப்பவும் அதைப்
பற்றித்தான் ய�ோசிக்கிறேன்.

வித்தியாசமான உடைகள், பறக்கும் கார்கள், ஏலியன் என
எதிர்காலத்தைப் பற்றி ய�ோசித்துக் க�ொண்டுதான் இருக்கேன்.

சுப்பாண்டி நான் அதைப்
பற்றி ச�ொல்லலை. உன்
எதிர்கால நிதி நிலைமையைப்
பற்றி கேட்கிறேன்.

ரிலாக்ஸ், சுப்பாண்டி! நீ நினைக்கும்
அளவிற்கு இது ஒண்ணும்
அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது.
நான் உனக்கு விளக்குகிறேன்.

எதிர்கால நிதி நிலைமையா? இதைப் பற்றி
நான் ஒரு ப�ோதும் ய�ோசித்ததே கிடையாது.
அந்தளவிற்கு மூளை இல்ல, சார்!

இதே ப�ோல் மேலும் இவ்வாறு
அதிகரிக்கிறது என்றால் ய�ோசித்துப்
பார். இரண்டாவது நாளில், முதல்
நாள் வாடிக்கையாளர�ோடு நண்பரும்
வந்திருக்கிறார். இப்போது ஆறு பேர்
வந்துள்ளனர், இதேப�ோல்,
எண்ணிக்கை அதிகரித்து இரண்டே
நாட்களில் ஒன்பது
வாடிக்கையாளராகி விடுகின்றனர்.
சில வருடங்களுக்குப்பிறகு, இந்த
ரெஸ்டாரன்ட்டில் உட்கார
இடமில்லாத அளவிற்கு கூட்டம்
அலைம�ோதுகிறது!
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உதாரணத்திற்கு இந்த ரெஸ்டாரன்ட்டை
எடுத்துக்கோ. இது திறந்த முதல் நாள்
அன்று மூன்று பேர் இங்கு சாப்பிட
வந்தார்கள்னு வச்சிக்கோ. அவர்களுக்கு
இங்குள்ள ருசி பிடித்துப்போய் மூன்று
பேரும் தங்கள் நண்பர்கள்
ஒவ்வொருவரிடமும் ச�ொல்றாங்க.
மறுநாள் அந்த நண்பர்கள் இங்கு வந்து
சாப்பிடுவார்கள். இப்போ மறுநாள்
ம�ொத்தம் ஆறு பேர் இங்கு வந்து
சாப்பிடுவார்கள்.
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இப்போ இதேப�ோல் உன் ப�ோனசுக்கு ஒரு நல்ல நிலைமை
வந்துச்சுன்னா, ய�ோசிச்சிப்பார். உன்னுடைய ப�ோனஸ் 10,000
ரூபாய்னு வச்சிக்கோ அதற்கு உனக்கு ஒரு வருடத்திற்கு 10%
வட்டி கிடைச்சி, வருடக் கடைசியில் உனக்கு 11,000 ரூபாய்
கிடைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ, அதை அப்படியே மறுபடியும்
முதலீடு செய்தால் மறுவருடம் 11,000 ரூபாய்க்கு வட்டி
கிடைக்கும். இதேப�ோல் ஒவ்வொரு வருடமும் முதலீடு
செய்து க�ொண்டிருந்தால் வட்டியும் முதலீடும் சேர்ந்து உன்
கையில் நிறைய பணம் இருக்கும் அல்லவா. இவ்வாறு உன்
பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு யாரேனும் உனக்கு வாய்ப்பு
க�ொடுத்தால் அதை நீ பயன்படுத்திக் க�ொள்வாய்தானே?

கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோ, சுப்பாண்டி. இந்த
தக்காளி சாஸை உன் ப�ோனஸ்னு நினைத்துக்
க�ொள், ஏன்னா இது உன் உணவ�ோடு
ஃப்ரீயாக கிடைச்சிருக்கு. ஆகையால் உன்
ப�ோனஸை வீணாக்காமல் முதலீடு செய்.

கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக் க�ொள்வேன்.
இப்போ என் சாப்பாட்டின் சுவையைக்
கூட்டுவதற்கு தக்காளி சாஸை எடுத்துக்கிறேன்.

இத�ோ, இது என் நண்பன் அச�ோக்கின் விசிட்டிங்
கார்டு. இவன் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸர்.
இவனிடம் பேசு, உனக்கு இவன் எதில் முதலீடு
செய்வது என்று வழி காட்டுவான்.

நீங்க ச�ொல்றது சரிதான்,
சார். ஆனால், எப்படி?
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புர�ொபசர் சார், மிக்க நன்றி! பார்த்தீங்களா,
நான் எப்போதும் உங்களை நம்பியே
இருக்கேன். என்னை நல் வழிப்படுத்துங்கள்.
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சார், இந்த நேரத்தில் நான் உங்களிடம் ஒன்று ச�ொல்ல
விரும்புறேன். நீங்க பல வருடங்களுக்கு முன் உங்கள் ஆபீஸ்
அறையில் கதவு பூட்டப்பட்டதால் மாட்டிக் க�ொண்டீர்கள்
அல்லவா. ம்... அதற்கு காரணம் நான்தான். நான் தெரியாமல்
உங்களை உள்ளே வைத்துப் பூட்டிவிட்டேன்.

சுப்பாண்டிடிடிடி!

பணத்தை வேலை செய்ய வைத்தல்

பகுதி 2

என்னிடம் இந்த உண்டியலில் 3000/- ரூபாய் இருக்கிறது.
இன்னும் க�ொஞ்ச நாளில் நான் இந்தப் பணத்தை வைத்து
எனக்கு கேரியர் உள்ள ஒரு சைக்கிள் வாங்கிடுவேன்.

சுப்பாண்டி தன் நண்பனின் குழந்தை
டீனா மற்றும் அவனது நாய்குட்டி
டாமியுடன் ஒரு பார்க்கில் இருக்கிறான்.

வாவ்! 3000 ரூபாயா!! க�ொஞ்சம்
ப�ொறு. இந்த டாமியை பிடிச்சுட்டு
வந்துடுறேன். டாமி...டாமி!
ஆமாம், நான் ஒவ்வொரு மாதமும்
என் பாக்கெட் பணத்திலிருந்து
இதை சேமிச்சேன்.
இதை ஏன் முதலீடு செய்யக்கூடாது. டாமி, நீ சமத்துல்ல, க�ொஞ்சம்
ப�ொறுமையாக இரு. ம்..டீனா, பணத்தை முதலீடு செய்தால் எவ்வித கஷ்டம்
இல்லாமல் பணம் பன்மடங்கு ஆகும்னு புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் ச�ொன்னார்.
உண்மையாகவா?
அது எப்படி?

அது எப்படின்னா, உன் பணம் உனக்காக
வேலை செய்யும்னு நினைக்கிறேன்.
பணம் வேலை
செய்யுமா?

ஆமாம், பணமும்
என்னைப் ப�ோல் மிகவும்
கடினமான உழைப்பாளி!
உனக்குனு வேலை இருக்குது
அதனால் நீ வேலை செய்யற.
ஆனால், பணத்திற்கு வேலை
எப்படி கிடைக்கும்?

ஐய�ோ, டாமி,
நில், ஓடாதே!

டாமீ...டாமீ...!

அந்த மரத்திற்குப் பின்னால்
அது ஒளிந்திருக்கிறதுனு
நினைக்கிறேன்.

ஹல�ோ சுப்பாண்டி, ஏன் ஒரு நாய்
பின்னாடி உன் நேரத்தை செலவிடுற?

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

இப்போ சுப்பாண்டி மிகவும் குழம்பிவிட்டான். ஆனால்,
அவனால் இப்போது டாமியையும் கண்டுபிடிக்க முடியல,
டீனாவிற்கு முதலீடு குறித்தும் விளக்க முடியவில்லை. ஆனால்,
அதிர்ஷ்டவசமாக அப்போது புர�ொபசர் அவ்வழியாக வந்தார்.
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டீனா, டாமியைப் பிடிக்க மரத்தை ந�ோக்கி ஓடுகிறாள்.
சுப்பாண்டி புர�ொபசரை வணங்குகிறான்.

டாமி, இப்படி நீ அடிக்கடி ஓடக்கூடாது.
சரியா? ம்.. சரி, இப்போ நீங்க பணம்
எப்படி வேலை செய்றதுனு ச�ொல்லுங்க.

நல்லவேளை நீங்க
வந்தீங்க. டீனாவிற்கு நீங்க
பணம் எப்படி வேலைக்குச்
செல்லாமல் வேலை
செய்கிறது என்பதை
விளக்கமாகச் ச�ொல்லுங்க.

புர�ொபசர்...
பணத்தை முதலீடு செய்றதால, நீங்க
அதற்கு வேலை க�ொடுத்து இருக்கீங்கனு
அர்த்தம். நீங்க பணத்தை முதலீடு
செய்வதால், உங்களுக்கு உங்களுடைய
பணம் மற்றும் வட்டி அல்லது
டிவிடெண்ட் உடன் திரும்பக் கிடைக்கும்.
அப்போ, வட்டி அல்லது
டிவிடெண்ட் பணத்தின்
சம்பளம்னு ச�ொல்லுங்க.
கரெக்டா ச�ொன்ன
சுட்டிப் பெண்ணே!
ஓஹ�ோ, அப்படியா?
ஆனால், நான் எதில்
முதலீடு செய்வேன்.
எனக்கு அதைப் பற்றி
ஒன்றும் தெரியாது.

பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுடுச்சுனா
நான் வேலை பார்க்கத் தேவையில்லை.
ர�ொம்ப நன்றி புர�ொபசர். நான் இந்த
டாமியைப் ப�ோல் இங்கும் அங்கும் ஓடிக்
க�ொண்டு, ஓய்வு எடுத்துக் க�ொண்டு
ஜாலியாக இருக்கலாம். நான் உடனே
என் வேலையை விட்டுவிடுகிறேன்.

நான் என் நண்பன் அச�ோக்,
ஆல�ோசகராக இருக்கானே
அவனைப் பற்றி கூறினேன்
அல்லவா. அவரைப் ப�ோய் நீ
எப்போ வேண்டும் என்றாலும் பார்.
அவர் உனக்கு ஏற்றவாறு முதலீடு
செய்வதைப் பற்றி கூறுவார்.
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அப்படின்னா ர�ொம்ப சந்தோஷம். இனி நான் என்
ரிடையர்மென்டை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகக் கழிக்கலாம். என்
பணம் எனக்காக வேலை பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும்.
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அப்படி இல்ல சுப்பாண்டி. முதலில்
நீ முதலீடு செய்வதற்கு பணம்
சம்பாதிக்கணும், அதன்பின்
ப�ோதுமான அளவிற்கு சேமித்த பிறகு
அதை முதலீடு செய்யணும். அப்படி
செய்வதால்தான் முதலீடு செய்யும்
பணம் நீண்ட நாட்கள் வரும்.
ஹைய�ோ, இந்த
டாமி மறுபடியும்
ஓடிடுச்சே...டாமி...!

மறுபடியுமா! இந்த
முறை டாமி அவரை
பார்க் முழுவதும்
நன்கு ஓட வைக்கப்
ப�ோகுது.

உங்களுடைய குழந்தைகளின்
எதிர்கால கல்வியைப் பற்றி
மறந்துவிட்டீர்களே!

புர�ொபசர்,
நானும் நிதி
ஆல�ோசகரைப்
பார்க்கலாமா?

கண்டிப்பாக. ஆனால், உன் அப்பா நிதி ஆல�ோசகரைச் சந்தித்து ஆல�ோசனை பெற்று நீ 18 வயதை
அடையும் வரை உன் சார்பில் அவர் முதலீடு செய்யலாம். இதனால் உனக்கு லாபம் கிடைக்கும்.

பணவீக்கத்தினால் ஏற்படும் பிரச்னை

பகுதி 3

சுப்பாண்டியும் அவனது பழைய பள்ளி நண்பன் பண்டியும் சூப்பர்
மார்க்கெட்டில் வீட்டிற்குத் தேவையான ப�ொருட்கள் வாங்கிக் க�ொண்டிருந்தனர்.
ஆம், அது ஒர்
அழகிய நிலாக்காலம்.

ஆஹ்! சிறுவயதிலிருந்தே
இந்த சாக்லெட் எனக்கு
மிகவும் பிடித்தமானதாயிற்றே.

எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம்.
அட, பத்து ரூபாயா? அப்போ
எல்லாம் பத்து ரூபாய்க்கு
நிறைய கிடைக்கும்.

சுப்பாண்டியும் அவன் நண்பன் பண்டியும்
பழைய நினைவுகளில் மூழ்கிவிடுகின்றனர்.
பண்டி, பார்த்தியா, என்னிடம் ஸ்ட்ராபெர்ரீ,
லாலிபாப், ஐந்து ஆரஞ்சு மிட்டாய் அப்புறம்
நமக்குப் பிடித்த நிறைய சாக்லெட்கள் இருக்கின்றன.

அதை வாங்க ம�ொத்தம் 8 ரூபாய்
ஆகிவிட்டது. மேலும் 2 ரூபாய்
இருக்கிறது. வேறு ஏதாவது
உனக்கு வேண்டுமா?

சுப்பாண்டியும் அவனது நண்பனும் பள்ளி பருவத்தில் மெய்மறந்து
இருக்கையில் புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் அங்கு வந்தார். சுப்பாண்டியின்
த�ோள் மீது கை வைத்து நிகழ்காலத்திற்கு அழைத்து வருகிறார்.
சுப்பாண்டி, சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்கு நடுவில
நின்னுக்கிட்டு ஏன் பகல் கனவு காணற?

ம்... வணக்கம், புர�ொபசர். நானும், பண்டியும் சிறு
வயதில் வெறும் 10 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு சாக்லெட்
வாங்குவ�ோம்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்.

ஆமாம், பழைய நாட்கள் கதை தனிதான். இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு
மதிப்பே கிடையாது. இதற்கு காரணம் பணவீக்கம்தான்.
என்னது பணவீக்கமா?
அப்படீனா என்ன? அது
சாக்லெட்டிற்கு எதிராக
இருப்பதன் காரணம் என்ன?

பணவீக்கம்னா என்
பணத்தின் மதிப்பு
குறைந்துவிடுகிறது,
அப்படித்தானே?

க�ொஞ்சம் ப�ொறு சுப்பாண்டி.
கவுண்டரில் பில் கட்டிட்டு,
ப�ோய்க்கிட்டே நான் ச�ொல்றேன்.
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ப�ொருள்களின் விலையும் தேவையும் கூடும்போது
ஏற்படுவதுதான் பணவீக்கம். மக்கள் மத்தியில் சப்ளை
குறைந்து தேவை அதிகரிக்கும்போது அல்லது
கம்பெனி தன் லாபத்தை அதிகரிக்க ப�ொருட்களின்
விலையை கூட்டி விடுவார்கள். இதனால்தான், முன்பு
ப�ோல் இல்லாமல் 10 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு மிகவும்
குறைவான சாக்லெட் கிடைக்கிறது.
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புர�ொபசர், சுப்பாண்டி மற்றும் பண்டி மூவரும் செக் அவுட் கவுண்டரில் தங்கள் வாதத்தைத் த�ொடர்கின்றனர்.
சிம்பிளா ச�ொல்லனும்னா பணவீக்கம்னா, பழைய பண மதிப்பில்
இன்றைய தினத்தில் குறைவான ப�ொருட்களை வாங்குவது.

அப்படீனா, நான் தற்போது
சேமித்துள்ள பணத்தின்
மதிப்பு எதிர்காலத்தில் இந்தப்
பணவீக்கத்தினால் குறைந்து
விடும்னு ச�ொல்றீங்களா?

ஆமாம்,
ஏறக்குறைய.

என்னது? அப்படீனா நான் எதிர்காலத்தைப் பற்றி
கனவு கண்டிருப்பதை எப்படி நிறைவேற்றுவது?

நாம் ப�ோனமுறை
பேசினபடி, உன் பணத்தைத்
த�ொடர்ந்து வேலை செய்ய
வைக்க வேண்டும்.

ரிலாக்ஸ் சுப்பாண்டி,
பணவீக்கத்துடன் ப�ோட்டியிடவும்
பணத்தின் மதிப்பு குறையாமல்
இருப்பதற்கும் ஒரு வழி இருக்கிறது.

ஓஹ், ஆமாம்! பணத்தை
வேலை செய்ய வைப்பது
பற்றித்தானே நினைவிருக்கிறது.

சுப்பாண்டி
கவனமாகக்கேள்!
உன்னுடைய
பணத்தை அதிக
லாபம் பெறும்
வகையில் முதலீடு
செய்து பண
வீக்கத்திற்கும்
மேலாக வருமானம்
பெறணும்.

அப்படியா? அது,
என்னது?

®... |õß J¸ •øÓ AÆÁõÖ
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அப்படீனா பணவீக்கத்தைத்
த�ோற்கடித்து விடுவாய்!

10

ஆமாம், அந்தப்
புத்தகத்தை எடுங்கள்.

சுப்பாண்டியின் க�ோபம் தணிந்ததும் மறுபடியும்
பணவீக்கம் பற்றி பேசுகின்றனர்.
ஆனால், நான் எதில்
முதலீடு செய்வது
என்பதை எப்படித்
தேர்ந்தெடுப்பது?

சுப்பாண்டி!

எதுவும் செய்யத்தேவையில்லை.
அச�ோக்கைப் ப�ோல் உள்ள
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி
ஆல�ோசகரை அணுகினால்
ப�ோதும். அவர்கள் எதில்
முதலீடு செய்வது என்று
ஆல�ோசனை க�ொடுப்பார்கள்.

ஈக்விட்டி - ஓர் அறிமுகம்

பகுதி 4

சுப்பாண்டியும் புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும் கிரிக்கெட் பார்ப்பதற்காக ஸ்டேடியத்தை ந�ோக்கிப்
ப�ோகின்றனர். அப்போது புர�ொபசரின் நண்பர் சிங்கும் அவர்களுடன் சேர்ந்து க�ொள்கிறார்.
சுப்பாண்டி, இவர் என்
நண்பர், மிஸ்டர் சிங்.
இவர் ஸ்டாக் புர�ோக்கர்.

ì÷hi¯®
ஓஹ்,
அப்படீனா
என்ன?

ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில்
லிஸ்டாகி இருக்கும் பலவித
கம்பெனிகளின் ஷேர்களை
வாங்கி விற்பனை செய்கிறார்.

ஒரு கம்பெனியில் முதலீடு செய்யணும்
என்றால், அந்த கம்பெனி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில்
லிஸ்டாகி இருந்தால் நீ அதன் முலம் அந்தக்
கம்பெனியின் ஷேர்களை வாங்கலாம்.

செக்யூரிட்டி

அவர் ஏன்
அப்படி
செய்கிறார்?

அந்தக் கம்பெனிக்கு லாபம் கிடைக்கும்போது
உன் ஷேரின் விலையும் கூடி உனக்கு நல்ல
வருமானம் கிடைக்கும். நீயும் அந்தக்
கம்பெனிக்கு ஒரு முதலாளி என்று அர்த்தம்.
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வாவ்! அப்படீனா, நான் நிறைய கம்பெனிகளின் ஷேரை வாங்கி இந்த உலகத்திலேயே மிகப் பெரிய பணக்காரனாகி
விடுவேன். அதன்பின் எனக்கு என்று ஒரு கிரிக்கெட் டீமும், ஸ்டேடியமும் விலைக்கு வாங்கிவிடுவேன். அதன்பிறகு
நாம் மேட்ச் பார்க்க இப்படி லைனில் நின்று கஷ்டப் படத்தேவையிருக்காது. என்ன நான் ச�ொல்வது கரெக்ட்தானே!
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சுப்பாண்டி ப�ொறுமை, அது நீ
நினைப்பது ப�ோல் அவ்வளவு சுலபமல்ல.

ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓரு சிக்கலான
விஷயம். ஒரு ஷேரின் மதிப்பு
அந்தக் கம்பெனியின் லாபத்தில�ோடு
மட்டுமல்லாமல் பலவித
அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
அதை நீ முதலில் தெரிந்து க�ொள்.
உதாரணத்திற்கு...?

ஏன்?

உதாரணத்திற்கு, நாட்டின் நிதி நிலைமை. சந்தையின்
நிலைமை, கம்பெனியின் வருமானம். ம்... அப்புறம்...

செக்யூரிட்டி கார்டு சுப்பாண்டியின் பேக்கை ச�ோதனை
செய்வதற்காக எடுத்துக் க�ொள்கிறார். ஆகையால்
ஷேர் பற்றித் த�ொடர்ந்து பேச முடியவில்லை.

என் டீமை சந்தோஷப்
படுத்துவதற்கு. ம்...ம்.

புர�ொபசர் க�ொஞ்சம் நிறுத்துங்க. ர�ொம்ப குழப்பமா
இருக்கு. ஏன் இதை சிம்பிளா ச�ொல்ல முடியாதா?
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ஒரு வழியாக ச�ோதனை முடிந்தபிறகு புர�ொபசர், சுப்பாண்டி மற்றும் சிங்கும் தங்களது
இருக்கையில் அமருகின்றனர். புர�ொபசர் ஷேர் பற்றி த�ொடர்ந்து கூறுகிறார்.
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முதலீடு செய்வது க�ொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்,
...நிறைய பேருக்கு ர�ொம்ப பிடிக்கும். பல பேர்
மியூச்சுவல் ஃபண்டை பயன்படுத்திக் க�ொள்றாங்க.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸா?
மியூச்சுவல் ஃப்ரண்ட்ஸ் மாதிரியா?

இல்ல. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஷேர்ஸில் முதலீடு செய்வதை எளிதாக்குகிறது.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா... ஹேய் அங்கே பார், நாம் டாஸை வின்
பண்ணிட்டோம். விளையாட்டு ஆரம்பமாகப் ப�ோகுது. நாம் அப்புறம் பேசலாம்.

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் க�ொள்கை

பகுதி 5

சுப்பாண்டியும் புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும் ஒரு ஜூஸ் கடையில் இருக்கின்றனர். சுப்பாண்டி ஜூஸ் ஆர்டர் செய்கிறான்.
புர�ொபசர் ஜூஸ் குடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்.
ம்ம்... எனக்கு ஆப்பிள் ஜூசுடன்
க�ொஞ்சம் ஆரஞ்சு ஜூசும்
கலக்குங்கள். அதனுடன் வாட்டர்
மெலன் ஜூசும், பைனாபிள்
ஜூசும் கலக்க மறந்துடாதீங்க.

ஹ்ம்! உனக்கு ஜூஸ்
வேண்டுமா அல்லது
குழம்பு வேண்டுமா?

இந்த மாம்பழ ஜூஸ் ர�ொம்ப சுவையா
இருக்கு. நான் இதுவரை குடித்த மாம்பழ
ஜூஸில் இதுதான் சுவையான மாம்பழ ஜூஸ்.
மிக்க நன்றி சார்!
அனைத்துப் பழங்களும்
எங்கள் த�ோட்டத்தில்
இருந்து வரவழைத்தது.
அதனால் மிகவும்
பிரஷ்ஷாக இருக்கும்.

வாவ்! நீங்கள் த�ோட்டம்
வைத்து இருக்கிறீர்களா?
எனக்குக்கூட @
தாட்டம்னா ர�ொம்ப
பிடிக்கும்.
சுப்பாண்டி, நீ
பழத்தோட்டம் வைப்பதை
வேண்டாம் என்று தான்
நான் ச�ொல்வேன்.
ஏனென்றால், அவ்வாறு
செய்யணும்னா அதற்கு
என்று திறமையும்
பணமும் வேணும்.
ஆனால், இதில் ரிஸ்க் க�ொஞ்சம் அதிகம். லாபம் கிடைக்காமல்
ப�ோக அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகையால் நீ இதே
வேலையைச் செய்ய நினைக்கும், க�ொஞ்சம் மக்களை
சேர்த்துக்கொள். அனைவரும் சேர்ந்து பழத்தோட்டம் ப�ோடுவதில்
முதலீடு செய்தால் இப்ப நஷ்டம் வந்தாலும் குறைவாகத்தான்
இருக்கும். இது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது
ப�ோல்தான். ஆனால், இதைவிட மியூச்சுவல் ஃபண்டே மேலானது.

அது
எப்படி?

கண்டிப்பாக முடியும். ஆனால், அதற்கென
இடமும், ச�ொல்லித் தருவதற்கு ஒரு
நல்ல திறமைசாலியும் வேணும்.
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ஓஹ�ோ! அப்படீனா பழத்தோட்டம்
ப�ோட முடியாதா?

13

தேர்ந்த பயிற்சியாளர் இருந்தால்கூட
பழத்தோட்டம் ப�ோடணும்னா, நீ முதலில் அதைப்
பற்றி நன்கு தெரிந்து க�ொள்ளணும். அதற்கான
ப�ொருட்களையும் மெஷின்களையும் வாங்கி
வைக்க வேண்டும். ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கணும்.
நீர்ப்பாசனம் செய்வதற்கு வழிவகுக்கணும், இப்படி
நிறைய ச�ொல்லிக் க�ொண்டே ப�ோகலாம்.

ப�ோதும் புர�ொபசர் சார்!
இதையெல்லாம் செய்வது
எனக்குக் கஷ்டம்தான்.

அதே நேரத்தில், நீ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதால்,
உன் பணம் உன்னைப் ப�ோன்ற எண்ணம் க�ொண்ட
முதலீட்டாளர்களின் பணத்தோடு சேர்ந்து வளர்ந்து உனக்கு என்று
உள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனஜரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.

சரி, அதன்
பிறகு?

அப்புறம், ஃபண்ட் மேனேஜர் அந்தப் பணத்தை சரியான
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் முதலீடு செய்வார். இந்த
ஸ்கீமில் பெரிய கம்பெனிகளும் உள்ளடக்கம். இதில்
தனி ஆளாக முதலீடு செய்ய முடியாது.

ஆனால், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலம்,
நீங்கள் குறைந்த பண முதலீட்டில் ஒரு
பெரிய கம்பெனியின் பங்குதாரராகலாம்.
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அதுமட்டுமல்லாமல் ரிஸ்க் அனைத்து முதலீட்டார்களிடம்
பிரித்து க�ொடுத்துவிடுவதால் உன்னுடைய ரிஸ்க்கும் இதில்
குறைவு.உன்னுடைய பணம் புரஃபஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட் மூலம்
மேனேஜ் செய்யப்படுவதால் அது பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
அதனால், நீ அதைப் பற்றிக் கவலைப்படத் தேவையே இல்லை.
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இல்லவே இல்லை சிஸ்டமேட்டிக் முதலீடு பிளான்
மூலம் நீ சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு
குறிப்பிட்ட காலம்வரை முதலீடு செய்யலாம்.

அது எனக்கு ஏற்றவாறு இருக்கிறது. எனக்கு
எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கத்தான்
பிடிக்கும் புர�ொபசர். இப்பவே நான் மியூச்சுவல்
ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறேன்.
ஆனால், அதற்கு நிறைய பணம் தேவையா?

ஒஹ�ோ, அப்படியா?
இது ர�ொம்ப சிம்ப்ளா
இருக்கே. எனக்கு
இப்போ புரிஞ்சிடுச்சு.

எல்லாம் நல்லதுதான் சுப்பாண்டி.
இப்ப நாம வீட்டிற்குப் ப�ோகலாம்.
அதன்பிறகு நான் இதைப்பற்றின
பிளான்கள் பற்றிச் ச�ொல்றேன்.

நிபுணர்களின் எஸ்ஐபி டிப்ஸ்

பகுதி 6

புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிள் தன் அலுவலத்தில் அமர்ந்து பேப்பரைத் திருத்திக் க�ொண்டிருந்தார்... அப்போது
சுப்பாண்டி அங்கு வருகிறான்.
புர�ொபசர், ஒரு
நல்ல விஷயம்!

சுப்பாண்டி, க�ொஞ்சம்
நேரம் நான் இந்த
பேப்பரைத் திருத்தி
விட்டு வந்து
விடுகிறேன்.

மதிய உணவிற்குச் செல்லும்போது புர�ொபசரும் சுப்பாண்டியும்
வழியில் அச�ோக்கையும் கூட்டிக் க�ொள்கின்றனர்.

ம்...சரி. நான் என் வேலையை
முடித்துவிட்டேன். இப்ப ச�ொல்லு.

ஹல�ோ
புர�ொபசர், நீங்க
எப்படி இங்கே?

நான் என் முதல் மாச சம்பளம்
வாங்கிவிட்டேன். நீங்க முன்பு
ச�ொன்னபடி இந்தப்
பணத்தையெல்லாம் சிம்டமெடிக்
இன்பெக்க்ஷன் பிளானில்
முதலீடு செய்ய விரும்புகிறேன்.

லஞ்ச் சாப்பிடலாம்னு வந்தேன். இத�ோ, இவன் சுப்பாண்டி.
இவன் முதலீடு செய்யணும்னு ஆசைப்படறான். அதான்
லஞ்ச் சாப்பிட்டுக் க�ொண்டே நீ அவனுக்கு முதலீடு பற்றி
ச�ொல்வேன்னு கூட்டிட்டு வந்தேன்.

ஆமாம், நான் என் முதல் மாத சம்பளம் முழுவதையும் அந்த
இன்ஸ்பெக்க்ஷன் பிளானில் முதலீடு செய்யப் ப�ோகிறேன்.
பாருங்க, நான் பிளாங் செக் கூட வைத்திருக்கிறேன்.

சுப்பாண்டி, அது இன்ஸ்பெக்க்ஷன்
இல்ல, இன்வெஸ்ட்மென்ட்
பிளான். முதலில் நாம் உள்ளே
ப�ோய் மீல்ஸ் ஆர்டர் செய்வோம்.
அப்புறம் அச�ோக் உனக்கு
அனைத்து ப்ராஸசையும்
விளக்கமாகச் ச�ொல்வான்.

சரி, சார்.
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அட, நீ ச�ொல்றது சிஸ்டமெடிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட்
ப்ளான் அப்படித்தானே? நான் என் நண்பன் அச�ோக்
பிஜ்லியை மதிய உணவின் ப�ோது பார்க்கப்
ப�ோகிறேன். நீயும் என்னுடன் வர்றீயா. அவன் உனக்கு
உன் பணத்தை முதலீடு செய்வதில் உதவி செய்வான்.

15

ஹைய�ோ!

உனக்கு ஒண்ணும்
ஆகலைல!

um

சுப்பாண்டிக்கு எதுவும் அடிபடவில்லை என்று தெரிந்ததும், மூன்று பேரும் ஒரு டேபிளில் ப�ோய் உட்கார்ந்து
ஆர்டர் செய்கிறார்கள். அச�ோக் சிஸ்டமேடிக் பிளான்களைப் பற்றித் த�ொடர்ந்து ச�ொல்கிறான்.
சுப்பாண்டி, எஸ்ஐபி அதாவது
சிறிது சிறிதாக நீண்ட நாட்கள் வரை
முதலீடு செய்வது தான் நல்ல வழி.
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ஓ...அப்படியா, எப்படினு
ச�ொல்றீங்களா?
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மிகப் பெரிய த�ொகையை ஒரே
நேரத்தில் முதலீடு செய்யாமல்
எஸ்ஐபி மூலம் முதலீடு
செய்வதால் த�ொடர்ந்து சிறிய
த�ொகையை முதலீடு செய்து
அதற்கான லாபத்தை
அனுபவித்துக் க�ொண்டிருப்பாய்.

எனக்கு தலையே சுத்துது.
ஒண்ணுமே புரியல.

அவர்கள் பேச்சு த�ொடருகிறது, இடையில் வெயிட்டர் வந்து சிந்திய தண்ணீரை துடைத்து விட்டுப் ப�ோகிறான்.
ரிலாக்ஸ் சுப்பாண்டி. நான் என்
அலுவலகத்தில் பேப்பரைத் திருத்தி
கிரேடு ப�ோட்டுக் க�ொண்டிருந்தேன் இல்ல,
அதைப் ப�ோலத்தான் எஸ்ஐபிகளும். என்
மாணவி ஒருத்தி மிகவும் குறைந்த
மதிப்பெண் எடுத்து இருந்தாள். ஆனால்,
அவளது இறுதி கிரேடு, எல்லா பேப்பரின்
மதிப்பெண்ணையும் சேர்த்துத்தான்
ப�ோடப்படும். அவள் ஆறு பேப்பர் மற்றும்
இரண்டு புர�ொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாள்.

ஆனால், அதற்கும் முதலீடு
செய்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம்.

சரி, உனக்குப் புரியும்படி ச�ொல்றேன்.
இப்ப நான் திருத்தின பேப்பரில் அவள்
ஃபெயில்னு வச்சிக்கோ, அதை மட்டும்
வைத்து பார்க்கணும்னா அவள் இந்த
வருஷம் ஃபெயில். ஆனால், அவள்
இந்த ஆண்டு முழுவதும் மற்ற
பரீட்சைகளை நல்லா எழுதியிருப்பதால்,
எல்லா மதிப்பெண்களையும் சேர்த்து
அவளது கிரேடு மதிப்பிட்டு அவள்
பாஸ் செய்யப்படுகிறாள்.

இப்போ நீ எஸ்ஐபிகள் மூலம் முதலீடு செய்தால்
மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இடைவெளிவிட்டு
பலவிதமான த�ொகையில் யூனிட் வாங்கப்படும்.
இதனால் உனக்கு ஒவ்வொரு ரூபாயின்
அளவிற்கும் லாபம் கிடைக்கும். ஆகையால்,
இறுதியாக, மாணவி பாஸ் ஆனது ப�ோல்,
குறைந்த பணத்தை இடைவெளிவிட்டு முதலீடு
செய்து லாபம் அடைவாய்.

நாம் நமது லஞ்சுக்கு
பணம் கட்டி முடித்ததும்.
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இது ர�ொம்ப நல்லா இருக்கே, நான்
இதை எப்போ த�ொடங்கட்டும்?
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பிரித்து முதலீடு செய்தல்

பகுதி 7

புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து வெளியில் வருகிறார்கள்...
எவ்வளவு மழை! சுப்பாண்டி
நாம் முதலில் ஒரு நல்ல டீ
குடிப்போம். அதன்பிறகு நீ
அச�ோக் பிஜ்லியைச்
சந்தித்ததைப் பற்றிச் ச�ொல்.

எது
புரியல?

ம். அதுவா. அவர் ஏத�ோ ‘டைவர்ஸ்
பிக்சேஷன்’ ‘லாங் டேர்ம் க�ோல்’
என ச�ொன்னார். முதலீடு செய்வதில்
இதைப் பற்றியெல்லாம் வருவது
க�ொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கு.

எங்களுடைய சந்திப்பு ர�ொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனால்,
நீங்கள் இருந்திருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்.
எனக்கு கூட அச�ோக் சார் ச�ொன்ன விஷயங்களில் சில புரியல.

சுப்பாண்டி, மிஸ்டர் பிஜ்லி உன்னுடைய பணத்தை எப்படி முதலீடு
செய்யணும் என்பதை கூறியிருப்பார். இதனால் உனக்கு ரிஸ்க்
ஃபேக்டர் க�ொஞ்சம் கம்மியாகும். உன்னால் நீண்ட நாட்களுக்கான
நிதி திட்டத்தைப் பற்றி ய�ோசித்து முதலீடு செய்ய முடியும்.
எனக்குப் புரியவே இல்லை.

20 ரூபா#
ஆச்சு சார்.
புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் பர்ஸைத்
தேடுகின்றனர். ஆனால், எங்கேயும் கிடைக்கவில்லை...
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புர�ொபசர் நான்
க�ொடுக்கிறேன்.
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ஹைய�ோ, என் பர்ஸைக் காணவில்லையே.
நான் எங்கேய�ோ ப�ோட்டுவிட்டேன் ப�ோலத்
தெரிகிறதே. இப்ப நான் என்ன செய்வேன்?

புர�ொபசர், என் பர்ஸில்
ஏடிஎம் கார்டு, டிரைவிங்
லைசன்ஸ், பணம் எல்லாம்
வைத்து இருந்தேன்.

பார், இதுவே உனக்கு டைவர்சிஃபிகேஷன்
எவ்வளவு பயனுள்ளது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம்.

என்ன ச�ொல்றீங்க, சார்?

புர�ொபசர் சிம்பிளி சிம்பிளும் சுப்பாண்டியும் மறுபடியும்
ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியில் வருகிறார்கள்....
சுப்பாண்டி, இப்போ நீ உன்னுடைய ஏடிஎம் கார்டு மற்றும்
டிரைவிங் லைசன்ஸ் கார்டு-ஹ�ோல்டரிலும் க�ொஞ்சம் பணத்தை
உன் பேக்கில் வைத்திருந்தால், உனக்கு இந்த இழப்பு வந்திருக்காது
இல்லையா. அதே ப�ோல் தான் டைவர்சிஃபையிங்கும். இதனால் நீ
ஒரே நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் இழக்க மாட்டாய்.

டைவர்சிஃபையிங்க் என்பது நாம் பழங்காலத்தில் ‘பல முட்டைகளை ஒரே கூடையில் ப�ோடாதே’ என்று
ச�ொல்வோமே, அது தான். ஒரு இடத்தில இழப்பு ஏற்பட்டால், மற்றவற்றில் இருந்து தப்பித்துக் க�ொள்ளலாம்.
அதனால், உனக்கு நல்லது. இப்படி செய்வதால், லாங்-டேர்ம் ஃபைனான்ஷியல் பிளான் பாதிக்காது.
நீங்க ச�ொல்றது எனக்குப்
புரிஞ்சிடுச்சு சார்.
ஆனால், இப்ப எனக்கு
என்னுடைய பர்ஸ்
கிடைக்காதே. ஹைய�ோ!

சில நாட்களுக்குப் பிறகு, புர�ொபசர் சிம்ப்ளி சிம்பிளும்
சுப்பாண்டியும் ஒரு கடையில் இருக்கின்றனர்.
சார், இந்த சாக்லெட்டின் விலை 50 ரூபாய்.

சுப்பாண்டி, நீ ஏன்
பணத்தை உன்
காதிலிருந்தும்
சாக்ஸிலிருந்தும்
எடுக்கற?

நான் உங்கள் அறிவுரையைக்
கேட்டு டைவர்சிஃபைடை
ஃபால�ோ பண்றேன், புர�ொபசர்.

சுப்பாண்டி!
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ஒரு நிமிஷம்.

19

30-30 சவால்

பகுதி 8

அத�ோ அவள் ‘எறும்பும், வெட்டுக்கிளியும்’ படித்துக் க�ொண்டிருக்கும்
கதை நான் சிறுவனாக இருந்தப�ோது மிகவும் பிடித்த கதை.
அப்படியா. ஆனால், சுப்பாண்டி
இப்போ அந்தக் கதை ரிடையர்மென்ட்
பிளானில் முதலீடு செய்வதற்கு
சரியான எடுத்துக்காட்டாகும்.

அட, நான் எப்போதும் அது
உணவைப் பற்றி என்று தான்
நினைத்துக் க�ொண்டிருந்தேன்.

அந்தக் கதையைக் கூர்ந்து
கவனிச்சேன்னா, 30-30 ல்
வாழ்க்கையை எப்படி சமாளிப்பது
என்பதை வலியுறுத்துவது புரியும்.

என்னது 30-30ல் சேலஞ்சா?அது 20-20 கிரிக்கெட்
மாதிரியா?அது எனக்கு நல்லாத் தெரியும்.
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இல்ல சுப்பாண்டி. இப்ப நீண்ட நாட்கள்
வாழும் வாழ்க்கை முறை இருப்பதால், நாம்
அதில் 30 வருடங்கள் நன்கு வேலை
செய்கிற�ோம். மீதி இருக்கும் 30 வருடங்கள்
ரிடையர்மென்ட் வாழ்க்கை. ஆகையால்
முதல் 30 வருடங்களில் ரிடையர்மென்ட்
வாழ்க்கைக்கான பணத்தை சேர்க்கணும்
அதனால் 30-30ல் சேலஞ்னு ச�ொன்னேன்.
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ஆனால், புர�ொபசர் அந்தக் கதையில் ஒரு வெயில் காலம்
மற்றும் ஒரு குளிர் காலம் பற்றித்தான் குறிப்பிட்டிருக்கும்.
30 வருடங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லையே!

என்ன சுப்பாண்டி நீ,
வேலை செய்யும் 30
வருடங்கள் வெயில்
காலமாகவும், மீதி 30
வருடங்களை குளிர்
காலமாக எடுத்துக்
க�ொள்ளவேண்டும் ...

எறும்பும், வெட்டுக்கிளியும்
வெயில் காலத்தில் தங்கள்
வேலையைச் செய்கின்றனர்...

அதில் வெட்டுக்கிளி தான் சேகரித்த உணவை எதிர்காலத்திற்கு சேமிக்காமல் தீர்த்துவிடுகிறது.
ஆனால், எறும்பு தன் வருமானத்தில் ஒரு பங்கை ஒவ்வொரு மாதமும் சேமிக்கிறது.

வெட்டுக்கிளி, நீ உன் பணத்தில் சிறிது த�ொகையை
சேமிக்கணும். இல்லைனா, ரிடையர்மென்ட் ஆகும்
ப�ோது கையில் பணம் இருக்காது.
என்னம�ோ நான் நாளைக்கே
ரிடையர்ட் ஆகப் ப�ோவது ப�ோல
ச�ொல்ற. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்.

ஆனால், எதிர்காலத்திற்கு எவ்வளவு பணம்
தேவைப்படும்னு நீ ய�ோசிக்க மாட்டேங்கற.
நீ நிதி ஆல�ோசகரை சந்தித்தால், அவர்
உனக்கு ஏற்ற ரிடையர்மென்ட் பிளான்
பற்றி ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து உதவுவார்.
ர�ொம்ப நன்றி. ஆனால், அதெல்லாம் எனக்குத்
தேவையில்லை. நான் இந்த நிமிடத்தை
சந்தோஷமாக கழிக்க விரும்புகிறேன்.
இதற்கிடையில், அந்தோ பரிதாபம். எறும்பு கூறியதைக்
கேட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே என்று
பணமில்லாத வெட்டுக்கிளி மிகவும் வருத்தப்பட்டது.

அதனால், சுப்பாண்டி, நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் முதலீடு
செய்ய ஆரம்பிக்கிறிய�ோ, அந்தளவிற்கு நீண்ட
நாட்களுக்கு நீ குறைவாக சேமித்தால் ப�ோதுமானதாக
இருக்கும். ர�ொம்ப லேட்டாக முதலீடு ஆரம்பித்தால்
நீ சம்பாதிக்கும் பெரும்பாலான பணத்தை சேமிக்க
வேண்டியிருக்கும். செலவு செய்ய பணமும்
இருக்காது. என்ன புரிஞ்சுதா?

புரிஞ்சுது புர�ொபசர். நான் வெட்டுக்கிளியைப் ப�ோல கஷ்டப் பட
விரும்பவில்லை. இன்றே ரிடையர்மென்ட் பிளானில் முதலீடு செய்றேன்.
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குளிர்காலம் வந்ததும்,
எறும்பு தான் சாதுர்யமாக
முதலீடு செய்து
வைத்திருந்த பணம் நல்ல
வருமானம் க�ொடுத்து
அதன் வாழ்க்கைத்
தரத்தை எப்போதும்போல
வாழ உதவியது.
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வருமான வரியினால் பிரச்னை

பகுதி 9

குட் மார்னிங், சுப்பாண்டி! வா, வா,
உள்ளே வா. காபி குடிக்கிறியா?

கண்டிப்பாக குடிக்கிறேன்.
ர�ொம்ப நன்றி புர�ொபசர்.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

புர�ொபசர், இந்த டேக்ஸ்னா யார்? இவன் ஏன் எல்லோரின் வருமானத்தைப் பிடுங்கி
சாப்பிடுகிறான். ஆபீஸில் கூட இவனைப் பற்றித்தான் எல்லோரும் பேசுறாங்க.
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சுப்பாண்டி, டேக்ஸ்ங்கறது மனுஷன் கிடையாது
ப�ொது ச�ொத்தான ப�ோக்குவரத்து, பள்ளிகள்,
ஆஸ்பத்திரிகள் மற்றும் பலவற்றைப் பாதுகாக்க
மக்களிடம் இருந்து நமது அரசாங்கம் அவர்களின்
வருமானத்தில் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை எடுத்துக்
க�ொள்ளும். அதுதான் டேக்ஸ், அதாவது வரியாகும்.

ஓஹ�ோ, அப்படியா? அப்படீனா ஏன் எல்லோரும்
அதை சேமிக்கிறதைப் பற்றி பேசுறாங்க.
மக்கள் நாட்டின் ப�ொருளாதார நிலையை
உயர்த்த உதவுவதால் அரசாங்கமும், மக்களுக்கு
அதை சேமிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் க�ொடுக்கிறது.
ஆகையால் மக்களும் அவ்வாறு செய்கிறார்கள்.

அட, அது
எப்படி
செய்யலாம்?

அப்படி செய்வதற்கு நல்ல வழி
என்னவென்றால், முதலீடு செய்வதுதான். நீ
முதலீடு செய்வதால் உன்னுடைய பணத்தை
நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
மறைமுகமாக உதவுகிறாய் என்று அர்த்தம்.

நீ ஏதேனும் திட்டத்தில் முதலீடு செய்தால்,
அது வருமான வரி பிரிவு 80சி-யின் கீழ் வரும்.
இதற்கு அரசாங்கம் வரிவிலக்கு அளிக்கிறது.

புர�ொபசர் இது ர�ொம்ப நல்ல
இருக்கே. நான் இதில் உடனே
முதலீடு செய்யட்டுமா?

கண்டிப்பாக செய் சுப்பாண்டி. நீ இஎல்எஸ்எஸ்- னு ச�ொல்ற
ஈக்விட்டி லிங்க்ட் சேவிங்க்ஸ் ஸ்கீமில் முதலீடு செய்தால்
நல்லது. அதுதான் உனக்கு டேக்ஸ் சேவிங்கில் நல்ல வருமானம்
க�ொடுக்கும். உன்னிடம் பணம் நிறையவும் இருக்கும்.

சூப்பர்! நான் அதிலேயே
முதலீடு செய்து விடுகிறேன்.
அந்த கேக் எப்படி சார்.
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ஓகே சுப்பாண்டி!!
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குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள்
நான் பெரியவளானதும்,
கால் நடை மருத்துவர்
ஆக விரும்புகிறேன்.

பகுதி 10

ஆனால், டீனா, நேற்று நீ அஸ்ட்ராநட்டாகவும்,
அதற்கு முந்தின நாள் ஃபேஷன் டிசைனராக
விரும்புவதாகவும் ச�ொன்ன...

இது ர�ொம்ப நல்ல விஷயம் ஆக இருக்கே. நீ
இது மூணும் ஆகிடு. அப்பத்தான் நீ
விண்வெளியில் மிருகங்களுக்கு சிகிச்சை செய்யும்
முதல் ஃபேஷன் டிசைனராக கருதப்படுவாய்.
சுப்பாண்டி, அப்படின்னா,
மூன்றையும் அடைவதற்கு அவள்
மிகவும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்.
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எனக்கு அவள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு
படிக்கப் ப�ோறாங்கறதைப் பற்றிக்
கவலை இல்லை. அவ படிப்புக்கு நான்
எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டணுங்கிறதைப்
பற்றித் தான் கவலையாக இருக்கிறது.
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சேன்டி, டீனாவிற்காக கவலைப்படாதே. நான்
சேமித்து வைத்து இருக்கும் உண்டியலை உடைத்து
விடுகிறேன். நான் சிறுவனாக இருக்கும் ப�ோதிருந்து
உண்டியலில் சேமித்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன்.

இது ர�ொம்ப நல்ல விஷயம்,
சுப்பாண்டி! ஆனா, அது
ப�ோதுமானதாக
இருக்குமான்னு தெரியல.

சேன்டி, நீங்களும் ஏதாவதில்
முதலீடு செய்திருந்தால்,
ப�ோதுமானதாக இருக்கும்.

எனக்குப் புரியல
புர�ொபசர்.
இதற்கு நீங்கள் சைல்ட் பிளான் எடுத்தால்,
சரியாக இருக்கும். டீனா பெயரில் சைல்ட்
பிளான் எடுத்து ஒவ்வொரு மாதமும் அதில்
குறைவான த�ொகையை முதலீடு செய்து
வந்தால், சில வருடங்கள் கழித்து அந்தப் பணம்
வளர்ந்து டீனாவிற்கு நல்ல த�ொகை கிடைக்கும்.

எனக்குப் புரிஞ்சிடுச்சு. இது
குழந்தைகளுக்கான எஸ்ஐபி ப�ோலத்தானே!
கரெக்டா ச�ொன்ன சுப்பாண்டி! சைல்ட் பிளான்
மூலம், டீனாவிற்கு தேவையானதை எந்தவித
கஷ்டம் இல்லாமல், எவ்வளவு செலவானாலும்
பூர்த்தி செய்து க�ொள்ள முடியும்.

புர�ொபசர், இது ர�ொம்ப நல்லா இருக்கே. நான்
சைல்ட் பிளானில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
டீனாவிற்கும் அவளின் கனவிற்கும் இடையில் தடை
எதுவும் இருக்கக் கூடாது. ஆகையால், நான் உடனே
இந்த வேலையைச் செய்யப் ப�ோகிறேன்.
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ம்...நீங்க ஒரு திறமையான நிதி
ஆல�ோசகரைச் சந்தித்துப் பேசுங்க.
அவர் உங்கள் குழந்தைக்கு
தேவையான சைல்டு எஜுகேஷன்
பிளானைப் பற்றி உங்களுக்கு
ஆல�ோசனை கூறுவார்.
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சுப்பாண்டி, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏற்றம் இறக்கம்
இருக்கும். அதற்குக் காரணம், ப�ொருளாதாரத்தில்
உள்ளே மற்றும் வெளியில் ஏற்படும் வளர்ச்சி,
குள�ோபல் மார்க்கெட்டின் விலை, ப�ோர், குள�ோபல்
வார்மிங் ஆகியவை ஆகும். இதைதான் ஸ்டாக்
மார்க்கெட் ஏற்ற இறக்கம் (வாலட்டைலிட்டி)
என்று ச�ொல்வார்கள். இது சாதாரண விஷயம்தான்.

இதற்கும் ‘வெயிட்டிங் இட் அவுட்’ அதாவது
காத்திருப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?
ஸ்டாக் மார்க்கெட் இறங்கினால் மக்கள்
மிகவும் கவலைப்படுவார்கள். இந்த
சமயத்தில்தான் நீ காத்திருக்க
வேண்டும். அதுவும் எஸ்ஐபி யில்
முதலீடு செய்திருந்தால், அது லாங்
டேர்முக்கு மிகவும் நல்லது. ஏனென்றால்,
ஏற்ற இறக்கம் வெகுவாக பரவினாலும்
உங்களுடைய முதலீடு பத்திரமாக
இருக்கும். ச�ொல்லப்போனால், இது உன்
நல்லதுக்குத்தான் பாடுபடும்...

உண்மையாகவா,
அது எப்படி?
எஸ்ஐபியில் முதலீடு செய்திருந்தால்,
மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கும் ப�ோது நீ
யூனிட்களை வாங்கி வைத்துவிடுவா#.
இவ்வாறு, நீண்ட நாட்கள் செல்லும் ப�ோது
உனக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.

யாரும் பயப்படாதீங்க! நாம் செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே
ஒண்ணுதான்- வெயிட் இட் அவுட்! இது உங்களுடைய
முதலீடு ப�ோல் தான். இதுவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

அட, சுப்பாண்டி!

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

நண்பர்களே,
மன்னிச்சிடுங்க. மறுபடியும்
சிக்கலை
எதிர்கொள்ளவிருக்கிற�ோம்.
தயவு செய்து தத்தம் சீட்
பெல்ட்களை அணிந்து
க�ொள்ளுங்க.

இப்போ எனக்குப் புரிஞ்சிடுச்சு புர�ொபசர். எனக்கு இந்த ‘வெயிட் இட்
அவுட்’ தத்துவம் ர�ொம்பப் பிடிச்சிருக்கு. இதை நான் என் வேலை
செய்யும் இடத்திலேயும் உபய�ோகிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்.
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_¨£õsi²® ¦öμõL£é¸® \õ¢vÛ ö\ÍUQß
¤ê¯õÚ öu¸UPÎÀ |h¢x öPõsi¸¢uÚº...

£õºUP AÇPõPzuõß C¸US®.
BÚõÀ, Ax Eh®¤ØS |À»uÀ»
Gß£øu {øÚÂÀ öPõÒ...

¦öμõL£éº A¢u £õÛ§›ø¯¨
£õ¸[PÒ. £õºUP ªPÄ®
AÇPõP C¸UQÓx.
_¨£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.
®... CÀø» ¦öμõL£éº.
C¨÷£õx GÚUS C¢u
£õÛ§›ø¯ \õ¨¤kÁuØSz
uõß £]¯õP C¸UQÓx.

_¨£õsi, A¨£iö¯ßÓõÀ
A¤øhmiØPõP AuõÁx £]ø¯¨ @£õUP
} G¢u ›ìøP²® Gk¨£uØSz u¯õμõP
C¸UQÓõ´ ÷£õ»z öu›QÓx!

øí÷¯õ _¨£õsi! |õß Aøua
ö\õÀ»ÂÀø». ›ìU A¤øhm Gß£x
uØ÷£õx •u½k \®£¢u¨£mhøÁPÎÀ
E£÷¯õQUP¨£k® J¸ Áõºzøu¯õS®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

GÚUS JßÖ®
¦›¯ÂÀø» \õº.

•u½mkPøÍ¨ ö£õ¸zu©miÀ,
"›ìU AvP©õP C¸¢uõÀ,
Á¸©õÚ•® AvPÍÂÀ C¸US®'
Gß£øu ©UPÒ |®¦QÓõºPÒ.

ª²a_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®.

_¨£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.

©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&
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®.
_¨£õsi, J¸ háß
â÷»¤¯õ!?

Bð!
_¨£õsi!

ª²a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

\õº, £õºzw[PÚõ,
•u½miÀ ›ìU GkUS®
Gß £] GßÚ÷Áõ GÚUS
SøÓÄuõß, BÚõÀ, ìmŸm
L¦m Âå¯zvÀ ö£õxÁõP
Gß £]US AÍ÷Á°Àø».

©õºöPméú® ª²a_ÁÀ L£sméú®
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J¸ |õÒ...
÷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!

÷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.

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!

÷P® KÁº!

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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®.

EuõμnzvØS?

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®.

ª²a_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®.

Cx ÷PmP÷Á £¯©õP C¸UQÓ÷u,
\õº! ÂøÍ¯õmi»õÁx |õß ÷©÷»
HÖ®÷£õx GÚUS EuÄÁuØPõP
÷£õÚì £õ°sm QøhUS®.

Ah _¨£õsi, Cv¾®
A÷u÷£õÀ JßÖ
C¸UQÓx. Aøu
]ìh÷©iU CßöÁìi[
¤Íõß GßÖ TÖ÷Áõ®.

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®.

J÷íõ?
} ]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, 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?

ª²a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

K÷P, ¦öμõL£éº!

•u½k® ÷©Ø£i¨¦®
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_¨£õsi, EÚUS SÇ¢øu C¸UQÓuõ? }
v¸©n©õÚÁß Gß÷Ó GÚUSz öu›¯õx.
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?

[S, [S!

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.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

\õº, AuØS CßÝ® {øÓ¯
øh® C¸US. ÷»õ»õ
CßÝ® ¨Ÿ ìT¾U÷P
÷£õP Bμ®¤UP».

öμõ®£ |À»
Âå¯® _¨£õsi!
A¨£jßÚõ, CÁÐøh¯
GvºPõ»zvØPõP ¨Íõß
£soÂmhõ¯õ?

B©õ®, Esø©uõß,
_¨£õsi. BÚõÀ, } GÆÁÍÄ
^UQμ©õP ¨Íõß £sÔ÷¯õ
A¢uÍÂØS AÁÍx
GvºPõ»zvØS } ÷\ªUP»õ®.

®®®, }[P ö\õÀÓx \›uõß \õº.
AÁÐUPõP ÷\ª¨£uØS Gx ]Ó¢u
ÁÈÝ }[P÷Í ö\õÀ¾[P÷Íß.

ª²a_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®.

_¨£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.

}[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®.

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´?

Ax ªPÄ® GÎuõ°Ø÷Ó!
}[PÒuõß AvP©õÚ £nzøu
•u½k ö\´wºPÒ. BøP¯õÀ
E[PÐUSz uõß AvP©õÚ
Á¸©õÚ•® QøhUS®.

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.

[S, [S!
[P, [P!

í íõ, B©õ®
¦öμõL£éº!

ª²a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

£õº, ÷»õ»õ Th ¦›¢x
öPõshõÒ. } ö\õßÚx
PöμUmuõß, _¨£õsi!
CÁÒ ¦zv\õ¼uõß!

{v vmhªk£ÁºPÒ
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_¨£õsi, C¨÷£õ
} G¨£i C¸UQÓ?

•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®?

_¨£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´?

¦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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

A¨£iö¯ßÓõÀ, AÁºPÒ
AuØPõP AvP©õÚ £n•®
Áõ[SÁõºPÒuõ÷Ú?

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.

ª²a_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®.

\›¯õPa ö\õßÚõ´,
_¨£õsi. EÚx ÷PÒÂUS
}÷¯ £v»Îzx Âmhõ´.

}[P GßÚ
ö\õÀÕ[P?

{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.

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!

|õß GÚx Á°ØøÓ •u¼À ÷PmP
÷Ásk®. GßÚõÀ Ax ©Ö£i²®
öPmkÂhUThõx!

Ah _¨£õsi!

ª²a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

Cøu J¨¦UöPõshuØS
ªUP |ßÔ, _¨£õsi. C¨÷£õ
HuõÁx \õ¨¤h»õ©õ?

ö£›¯, |k{ø» ©ØÖ® ]Ô¯ ÷P¨ì
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¦μL£éº ]®¤Ò,
Ii¯À ¥m\õ uÚx
B°μ©õÁx QøÍø¯z
vÓ¢v¸UQÓxÝ
öu›²©õ?

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

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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®.

¦›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®.

_¨£õsi, AvP ÷P¨ ìhõU
A¨£jÚõ, Ii¯À ¥m\õ
EÒÍ P®ö£ÛPÒ ©õºUöPmiÀ
P®ö£Û C¢v¯õÂÀ •uÀ I¢x
J¸ |À» {ø»ø©ø¯
Chzv¾ÒÍ P®ö£ÛPÎÀ
Aøh¢v¸US® AvÀ •u½k
JßÓõ. ÁõÆ! A¨÷£õ |õß AvÀ
ö\´ÁuõÀ ö£›¯ Á¸©õÚ®
^UQμ® •u½k ö\´¯q®.
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.
_¨£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®.
ª³a_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®.

K... A¨£i¯õ! GuÚõÀ
SøÓÁõÚ ÷P¨
P®ö£ÛPÎß «x •u½k
ö\´Áx AvP©õÚ ›ìPõP
C¸UQÓx?

} 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®, 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?

B©õ®!
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!

@£õaaa...

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!
ª³a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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.

÷åº i÷μi[ vs ª³a_ÁÀ L£smì
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¦μL£éº, ¦μL£éº! GÚUS
E[PÒ AmøÁì AÁ\μ©õP
÷uøÁ¨£kQÓx.

@|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.

ö£õÖø©¯õ ö\õÀ¾
_¨£õsi. GßÚ Âå¯®?
¦μL£éº GuØS }[PÒ
]›UQÕ[P! ÂøμÂÀ
{øÓ¯ \®£õv¨£uØS
Cxuõß |À» u¸n®
GÚ |õß {øÚz÷uß.

AuØPõPÁõ }
C¨£i AizxU
öPõsk Ki
Á¢uõ´?

_¨£õsi, •u½k Gß£x
ÂøμÁõP £nUPõμß
BÁuØPõÚ ìR® Qøh¯õx.

} ìhõU ©õºUöPmiÀ ÷|μi¯õP •u½k ö\´uõÀ,
EÚUS AuØPõÚ AøÚzx Esø©¯õÚ
Âå¯[PÐ® ÷|μi¯õP öu›¯ Á¸®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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?
ª³a_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®.

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.

]» |õmPÐUS¨ ¤ÓS...

|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.
A¨¦Ó® ÷\mâ?

}[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¨ UÏÛ[ BL¥éº, ¦μL£éº!
BÚõÀ, Gß ÷Áø»°À |õß
Q›÷¯iÁõPzuõß C¸UQ÷Óß.

`¨£º
_¨£õsi!
ª³a_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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

^L¨ Q›÷¯miÆ
BL¥éμõPÁõ? öμõ®£
|À»x _¨£õsi!

³Û¯ß £möám
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¤¨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?

C¢u ³Û¯ß
£möámÚõ GßÚx?
Lø£mhº öám ©õv›
CxÄ® Jsnõ?

í í íõ, _¨£õsi!
Eß÷Úõh ¦zv\õ¼z
uÚzxUS AÍ÷Á CÀ»!

®®®.. A¨£jÚõ |õß
³Qzux uÁÓõ?

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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?

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®.

•u¼À AÁºPÒ ÷|μi¯õPÄ®
©øÓ•P©õPÄ® AÎUP¨£k® Á›PÒ ‰»®
Á¸Áõø¯ PnUQÀ GkzxU öPõÒÁõºPÒ,
Cøu ÷»¤Àk öμÂß³ ›]¨m Gß£º.
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¸®.

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¸®.

]» \©¯[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®?

¦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.

Ah, _¨£õsi!

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®.

J¸ •u½mhõÍ›ß PÀÂ •ß•¯Ø]

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®.

®®.. 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®.

¦öµõ£\›ß L@£ß UÍ¨
பசர்
இந்த புர�ொ பிள்
சிம்
சிம்ப்ளி
.
புத்திசாலி
ம்
வு
க
மி
ம்
நானு
கெட்
ரவியும்
ய பாக்
முதலீடு
டை
ளு
்ளானில்
ப
எங்க
ட்
ல்
சை
தை
று
இவ்வா
பணத்
கிற�ோம்.
வர்கள்
செய்யப�ோ நாங்கள் பெரிய
ரு
ால்
செய்வத ங்களுக்கென ஒ
எ
ற்கு
த
ம்
்ப
து
ப
ன
ற
ஆ
பீஸ் தி
ஆ
ம்
யு
கு
ருக் ம்.
துப்பறி
பணம் இ
ம்
ட
வ்ஸ்
ளி
எங்க
டிடெக்டி

டிவ்
, டிடெக்
ராஹுல்

தந்திரி

என்கிற

மந்திரி

சாந்தி, சாம்புவி
ன் மனைவி

நான்கு பெண்
குழந்தைகள் அதுவும்
ஆசைகளுடன்
இருக்கும் பெண்
குழந்தைகளுக்கு அப்பா
என்றால், எனக்கு எத்தனை
தூக்கமில்லாத இரவுகள்
இருந்திருக்கும் என்று ய�ோசித்து
பாருங்கள். இப்போ நான் புர�ொபசர்
சிம்ப்ளி சிம்பிளுக்கு மிக்க நன்றி
ச�ொல்லணும். அவர் க�ொடுத்த
முதலீட்டிற்கான எளிமையான
ஆல�ோசனைகளால் நான் இனி
நன்றாக தூங்குவேன்.

ஜெகந்நாதன், ஈனா, மீனா,
மைனா, ம�ோவின் அப்பா.
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எனக்கு
இப்போ
செய்வத
து முத
ன்
விட்டத
லீ
ால், நா அடிப்படை தெ டு
ன்
பணத்
ரிந்து
இ
னி
தை
எ
க�ொஞ்ச வேலை செய ன்
்ய வைத்
நாட்கள்
பணம்
து,
கழித்து
வந்தது
ம்
மாளிகையை
எனக் நிறைய
கென ஒரு
க் கட்
நான் இ
ந்த ஹ டுவேன். அப
ூஜாவி
்போது
முற்றிலு
டமி
ம்
விடுவே விடுதலை பெ ருந்து
ன்.
ற்று

சுப்பாண்டியின்
புது
ஃப்ரெண்ட்
புர�ொபசர்
சிம்ப்ளி
சிம்பிளுக்கு மிக்க
நன்றி. நான் என்
பணத்தை
சிறுக சிறுக மு
தலீடு செய்ய
ஆரம்பித்துவிட்டே
ன். இனி
நான் ச�ோம்பேறி
சாம்புவை
நம்பி இருக்க அ
வசியம்
இல்லை.
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சுப்பாண்டியால்
இதை எளிதாக புரிந்து
க�ொள்ள முடியுமானால்
உங்களாலும் முடியும்!

முதலீடு குறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு உங்களுடைய
நிதி ஆல�ோசகரை அணுகவும்.
@மலும் விவரங்களுக்கு:

www.tatamutualfund.com/knowledge/suppandi
www.facebook.com/TataMutualFund
www.twitter.com/ProfSimple
https://www.youtube.com/user/TataMutualFundIndia

