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Aേഷ�ീAേഷ�ീAേഷ�ീAേഷ�ീവ്െന�്വ്െന�്വ്െന�്വ്െന�്.!.!.!.!

Aതായത്..ബിനpന്െറ Aൈ��സ� മീ�ി�് കഴി ്.!

മൂ"pവ�ഷമായി ഞാ$ A�ഥം ത�ിെ�ാ&ിരി�p" ഒരp വാ�p&്.

Aേ��ീവ്െന�്Aേ��ീവ്െന�്Aേ��ീവ്െന�്Aേ��ീവ്െന�്..!..!..!..!

എ*ാ െകാ*െ+യpംേപാെല ഇെ�ാ*വpം എനി�തിന്െറ െകാറവpെ&"് ..

ബിനp െലവ� 4 ആവേറജ്.!

ആയകാല+് ഈ ഇംഘ്ളീഷ് മീഡിയ+ിെലാ"pം പഠി�ാ$ പ�ാതിരp"തpെകാ&pം ,

Aേ��ീവ്െന�ിന് മീനി�് ത�ാ$േവ&ി െച"pെപ ഗൂഗിള് , ഓ9ൈലന് ഡിഷ്ണറി

,വി�ിപീഡിക തpട�ിയവയി� ഇതിന്െറ മീനി�് എഴpതിെവ<ിരി�p"ിടെ+ാെ� Aതിലpം

�കൂരമായ വാ�pക� ക&pെഞിയതിനാലpം ഇതി�െന ഒരp �പേഹളികയായി ബിനpവിന്െറ മന�ി�

എ"pം നിലനി"pേപാ"p.. Aറിവp>വേരാടpം Aറിവി*ാ+വേരാടpം ഇെത´ാെണ"് േചാദി<്

Aല p . A�ൈക�് , നി�ളpെട പpറ+pപറയാ$ െകാ>ാെ+ േരാഗ�� ഞ�െള Aറിയി�ൂ

എ"് പ�ത+ി� ക& പരസA+ിെല നBറി�േ�ാലpം ബിനp വിളി<pേചാദി<p .ഈ

കാരAയ+ിെലാഴി<് ബാ�ി എ´ിലpം ഞ�െട ക¿ി� ചികി�സയp&് എ"p പറ ് േഡാD�

ൈകലമ�+ി േസാറി ൈകമല�+ി ,തത്കാല ആശFാസ+ിനp ഒരp േടാണി�് കpറി<pത"p.

A�െനയിരിെ� ഈ വിഷമസGിയി� ബിനpവിെന സഹായി�ാ$ സ"Hനായ

�പശØസാഹിതAനിപpണ$ (എേ´നp?) െമാ+ംചി*റ AരവിേJന് ബിനp തHവസര+ി�

നJിേയാെട സ്മരി�p"p. ( െമാ+ംചി*റ::ബ്േളാഗ് )

നി�� Aേ��ീവാേണാ Aനേ��ീവാേണാ എ"് നി���pം കpടpKേ+ാെടാ�ം െടL്

െചയ്തpേനാ�ാവp"താണ്!

Aതിനായി നി�െള സഹായി�p" െടL് ഇതാ..

AേHഹ+ിന്െറ ഈെമയി� ഇവിെട േകാ�ിേപL് Aടി�p"p.
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ഡാ ഭിനp,

േദ േല�L് Aേസ�ീവ്െന�് Aള�p" െടL്. ഈ േചാദA�ളpെട

ഉ+ര�െള*ാം കറക്�് ആെണOി� Aേസ�ീവ്. ഇെ*Oി�

ക*ിവ*ി.

എ"് Aേസ�ീവ്െന�് ക9സ�ന്റ് �ശീ ചി*രാനJ

(Aേസ�ീവ് ൈതലം ഇേ�ാ� കAാപ്സൂ� രൂപ+ിലpം)

1. നി�� ഒ��് ഒരp ബാറിലിരp"p(no smoking) ഒരp ബിയ�

കഴി�pകയാണ്. A�pറെ+ േമശയിലിരp"് സ്േകാ<ടി�p" തടിമാട$മാ�

(ഒരാ��് മpഖ+് െവp കിിയ പാടpമp&്) പpകവലി�p"pപpക

ആസ്Q ശലAമp> നി�ളpെട േടബിളിേല�ാണ് വരp"ത്..നി�� എ´്

െച¿pം?

A. ഒ"pം െച¿ി*, Aനങാെത Aവിെടയിരp"p ബിയറടി<p ശFാസം മpി മരി�pം

ബി. Aവേരാട് േപായി എചAൂസ് മി സാര്  , പpകവലി ഒ"p നി�+ാേമാ,

പ�ിെ*Oി� േവ&, Aടp+ കൂട് എന്െറ വക, ഇനിയpം വലിേ<ാ എ"്

പറയpം

സി. Aവിെട േപായി സിഗ�് വലി<വ$മാെരെയ*ാം െതറിപറ ് 2

െപാി<് Aവിെട നി"് കിp"തpം വാ�ി േപാരpം

ഡി. ആേരാടpം മി&ാെത, മിഴികളി� േനാ�ാെതÉ ഇറ�ിേപാരpം

2. നി���് ബസ് ക&െD� 50 ൈപസ ബാ�ി തരാനp&്. Aടp+ ബ�്

പിടി�ാ$ നി���് ടി��ിനp 50 ൈപസയpെട കpറവp&്. ബ�്

നി�+ിയേ�ാ� ക&D��് ചp�pം സpJരികളായ േകാേളജ്

കpമാരികളാണ് ഇരി�p"ത്. നി�� എ´p െച¿pം?

എ. േചാ 50 ൈപസ ബാ�ി കിാനp&് എ"് പറ p േചാദി<p വാ�pം

ബി. േചാ നൂറ് രൂപ കടം തരാേമാ? നാെള തിരി<p തരാം എ"p േചാദി<p േനാ�pം

സി. ഒ"pം മി&ാെത ഇറ�ി Aടp+ ബ�് പിടി�ാെത വീിേല�് നട�pം

ഡി. Aടp+ ബ�ി� 50 ൈപസ കടം പറയpം, ഇെ*Oില് മp$പെ+ േLാ�ിലിറ�pം

3. െപUp കാണാ$ േപായ നി�� െപUിന്െറ വീിലാണ്. െപUിെന

ഇVെ�p. സpJരി. പേW െപUിനp നി�െള ഇVമാേയാ"p െഡൗിലാണ്.

െപെ"p നി���് �പകൃതിയpെട വിളി(നB�ടp തെ")



വരp"p..എ´p െച¿pം?

എ. എക്സ്കAൂസ് മി േടാെയല്�് എവിെടയാ എ"് Aവേളാട് േചാദി<p

ക&pപിടി<് േപായി കാരAം സാധി�pം..

ബി. ഉടെന വീിെല+ി AതAാവശAമpെ&"് പറ ് കാറി� കയറി,

േറാഡരികി� നി�+ിേയാ മേ�ാ ആശFാസം േതടpം

സി. ആമാശയ+ിന്െറ ക�ാസി�ി Aതി സാഹസികമായി Aള�pം

ഡി. ഷ�ി� ചായ വീഴ്+ി Aതp കഴpകാെന" വAാേജന ബാ+ൃഊമി� കയറി

കാരAം സാധി�pം

4. മാേനജറpം െ�പാജക്�് ലീഡറpം നി�ളpം ല\ിനp േപായി. 4 ചി�$

കഷ്ണമി കറി കിി. ഓേരാരp+രpം ഓേരാ പീെസടp+p. ലാL് ഒരp പീസ്

ബാ�ി കറിപാ�ത+ില്  . നി�� എ´p െച¿pം?

എ. ര&pേപരpേടംമpഖേ+ാ് േനാ�ാെത ഒ�കpതി�ിനp ആ പീെസടp+് േ^�ിലിടpം

ബി. ആ പീെസടp+് മാേനജ��് െകാടp+ി് പി എ*ിെന േനാ�ി

�പതികാരാQകമായി ചിരി�pം

സി. മാേനജേറാ പിഎേ*ാ ആ പീെസടp�p"ത് േനാ�ിയിരp"് െകാതി<്

Aവെരെകാ&് ര&ാഴ്ച ലീെവടp�ി�pം

ഡി. ആദAേമ ചി�$ പീസ് േവ& എ"് പറ ് ഈരന്റp പീസ് മാേനജ��pം

പിഎ*ിനpം വീതി<p ന�കി ര_സാWിതFം വരി�pം
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ബിനp ക Aേ��ടീവ് ആെണ"് െതളി p.

ഇതായിരp"p ബിനpവിന്െറ ഉ+ര�� :

െപാകവലിേ�സ്::

A. ഒ"pം െച¿ി*, Aനങാെത Aവിെടയിരp"p ബിയറടി<p ശFാസം മpി മരി�pം

ൈപസ ഇ*ാ+ േകസ്::

ഡി. Aടp+ ബ�ി� 50 ൈപസ കടം പറയpം, ഇെ*Oില് മp$പെ+ േLാ�ിലിറ�pം

െപUpകാണ� േകസ് ::

ബി. ഉടെന വീിെല+ി AതAാവശAമpെ&"് പറ ് കാറി� കയറി,

േറാഡരികി� നി�+ിേയാ മേ�ാ ആശFാസം േതടpം

ചി�$ ഇഷAp ::

സി. മാേനജേറാ പിഎേ*ാ ആ പീെസടp�p"ത് േനാ�ിയിരp"് െകാതി<്



Aവെരെകാ&് ര&ാഴ്ച ലീെവടp�ി�pം

നി�� എ´pമാ�തം Aേ��ടീവ് ആണ്? ആയാ നി��് െകാ>ാം?

െവലpതാവpേBാ ഒരp കൂടിയ ഇനം Aേ��ീവ് ആവെണ എ"് �പാ�ഥനേയാെട.. ബിനp.!


