േനഹം െകാ

് േലാകtിെn മുറിവുണkിയവൾ

സാധാരണkാരായ നിേkാേളാ െബാ
ജാക്സി- ാനാഫിൽ െബർണാ ദm
തിക െട n് മkളിൽ ഇളയവളായി
ആഗ്നസ് േഗാൺ ഹാെബായാക്
. പിൽkാലt് അഗതിക െട അ
m യായ മ ദർ െത േര സ യാ യി േലാ കം
അവെള വാ ി. സ്േനഹിkാνം
www.keralakaumudi.com

ഷിkാνം അവെള പഠിpിcത് തyൽ
kാരിയായ അmയായി
. വളർn
േpാൾ അdയാപിക tിയിൽ സം
pയായി െn ി ം െകാൽktയി
െല െത വിൽ അല വർ േവ ി
ജീ വി തം ഉ ഴി
വ yാൻ മ ദർ സവ യം
തീ മാനി കയായി
.

ശനി
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www.facebook.com/keralakaumudi

വിനിേയാഗിkാം
അ വസ ര ൾ

സവpവും യാഥാർtയമാകിl.
അതിനു േവ ത്
കഠിനാdവാനവും ഉറc
തീരുമാന ളുമാണ്.
അവെയ ലkയമി ്
പരിരശമിkുേmാൾ വിജയം
നി ളുേടതാകും

േഡാ. ടി.പി. േസതുമാധവൻ
ൻ
വിദയാഭയാസ വിദഗ്dνം എ
ഡ േkഷൻ ആൻഡ് കരിയർർ
ൻ.
കൺസൾ മാണ് േലഖകൻ.
േകാഴിേkാട് .എൽ
ണ്.
എഡ േkഷൻ ഡയറkറാണ്

വി ദയാർtി കൾk് ഒരു പാേഥയം

ഉപരിപഠനം െചറിയ കളിയl
ി ം
േകാ സ് തിരെ
nവരl
ത ല µ റ. ഏ താ ണ് ത
െട വ
ഴിെയn് അവർk് വയkമായ ധാ
രണ
.്
ആർ ി ഫി ഷയൽ ഇ n ലി ജൻ
സ്, ബിഗ് േഡ എnിവയിൽ ഈ
വർഷം അവസാനേtാെട 5.11 ല
kം േപ െട ആവശയകത െ
n് നാ സ് േകാ മി െn ക ണ കൾ
വയkമാ
. ഈ രംഗt് െതാ
ഴിൽ ൈന ണയµllവ െട എ ം
3.7 ല k മാ ണ്. നി ല വിൽ 1.4 ല
kം േപ െട റ വ് നി ല നിൽ
.്
ആ േരാ ഗയം, റീ െ യിൽ, െട ലി
േകാം നിർ mാണ േമ ഖലയി ലാ ണ്
ആർ ിഫിഷയൽ ഇnലിജൻസ്, ബി
ഗ് േഡ എ nി വ യി െല െതാ ഴിൽ
ൈന ണയ µ ll വ െട ആ വ ശയ
കത llത്.
വയ വ സായ േമ ഖ ല യി െല 43 ദ
ശ ല kം െതാ ഴി ക ളിൽ 65 ശ ത
മാ നം െതാ ഴി ക ളിൽ, വ n അ
് വർഷtിൽ വലിയ മാ
ളാ
ണ് തീ kി n ത്. വ രാ നി രി
n സാേ തികവിദയയിൽ ഒ
ല kം േപ െട െതാ ഴിൽ ൈന
ണയ വികസനമാണ് നാസ്േകാം ല
kയ മി n ത്. ആർ ി ഫി ഷയൽ ഇ
n ലി ജൻ സ്, െമ ഷീൻ േലർ ണിം ഗ്,
ഡീ പ് േലർ ണിം ഗ്, അ ന ലി ി ക്
സ്, േഡ സ യൻ സ്, kൗ ഡ് സർ
വീ സ സ്, ൈസ ബർ െസ ക രി ി
ട ിയവയിലാണ് ഭാവി െതാഴി
ലവസര ൾ.
പരmരാഗത േകാഴ് കൾ പഠി
n വർ അ ഡവാൻ ഡ് ഐ. ടി.
േകാ കൾമിക െതാഴിൽേമഖ
ല ക ളി െല tാ ν പ ക രി ം. ലയ
വർ dിത േകാ ഴ് ക ളാ യി ബി
ദേശഷം ഇവy് േചരാ nതാണ്.

2018

തിരുവനnപുരം

മായാജാലtിലൂെട ഒരു

ഉ പ രി പ ഠ ന tി ന് ഏ െത

ആഗs്

11

െറ ലർ േ ാ ാµകെള അേപkിc് ഇ
n് ഓൺൈലൻ േകാഴ് കൾ വി ലെp
വ
. സാേ തിക മികവി nിയ െട
ക്േനാളജി എേനബിൾഡ് േമാഡിലാണ്
േകാഴ് കൾ നട nത്. Coursera, Edx,
Swayam,AVIEW,Udacity േസാ ട്െവയ
കളാണ് ഇതിനായി ഉപേയാഗെp tി
വ
. ബി ദ പഠനേtാെടാp ം ഇവ
ം പഠി nത് മികവാ ം. നിരവധി വി
ദയാഭയാസ sാപന ളാണ് രാജയtാക
മാനം ഓൺൈലൻ േകാഴ് കൾ നട
nത്. സാേ തിക േമഖല മായി ബn
െp േകാഴ് കൾ പഠിkാtവർ ം ഇ
tരം േകാഴ് കൾ പഠിpിkാνത n
രീ തി യി ലാ ണ് േകാ ഴ് സ് ക രി ലം പ
െp tിയിരി nത്.
ഗിൾ ആർ ി ഫി ഷയൽ ഇ n ലി ജൻ
സ്, െമ ഷീൻ േലർ ണിം ഗ് എ nിവ േ ാ
tാഹിpിkാനായി Tensor flow മായി
േചർn് േകാഴ്സ് നടtി വ
.് Ud
acity വഴി ll ഗിൾ െമഷീൻ േലർണിം
ഗ് േകാഴ്സ് േഡ ാ അനലി ് കൾ, േഡ
സ യ nി സ് ,് െമ ഷീൻ േല ണിം ഗ് എൻ
ജിനിയർ എnിവരാകാൻ ഉപകരി ം.
അ േമ രി k യി െല sാൻ േഫാർ ഡ്
ണി േവ ഴ് സി ി െമ ഷീൻ േല ണിം ഗിൽ C
oursera pാ ് േഫാമിൽ ഓൺൈലൻ േകാ
ഴ് കൾ നടtി വ
.് ഗിളിെn

ഡീപ് േലണിം ഗ് ഗേവഷണ വിഭാ ഗtി
െല Andrew Ng, Google Brain എnിവ
മായി സഹകരിcാണ് േകാഴ് കൾ ന
ട n ത്. ശ bം തി രി c റി യൽ, െവ ബ്
സർ c്, ലീ നി യർ റി ഷൻ എ nി വ േയാ
െടാpം എ.ഐyാവശയമായ മികc േ ാ
ാമിംഗ് ലാംേഗവജായ Mathlab Tutorial
ഉം ഇതിൽ ഉൾെp tിയി .്
െകാ ളം ബിയ ണി േവ ഴ് സി ി സൗ
ജ നയ മാ യി െമ ഷീൻ േല ണിം ഗിൽ ഓൺ
ൈലൻ േകാ ഴ് സ് ന ട
്. സർ ി
ഫിേkഷന് മാ േമ ഫീ
. േകാഴ്സി
െn കാലയളവ് 12 ആ കളാണ്. ാഫിക്
സ് േ ാസസിംഗ് ണി ക െട നിർmാ
താkളാണ് േകാഴ്സ് നടtി വ nത്.
അേമരിkയിെല മസാ െസ സ്
് ഇൻ
സ് ി ി ് ഒഫ് െടക്േനാളജി (MIT) ഡീ
പ് േലർണിംഗ് േഫാർ െസൽഫ് ൈ വിം
ഗ് കാ കൾ എn േകാഴ്സ് നൽ
.്
െവബ് േലണിംഗ് pാ േഫാമായ Udacity
യി െട .െക യി െല K a g gle, െമ ഷീൻ
േലർ ണിം ഗ് നാ േനാ ഡി ി എ n േപ
രിൽ 6 മാസ േ ാ ാം നടtി വ
.
സ് ാൻ േഫാർ ഡ് സർ വ ക ലാ ശാ ല
യിൽ 11 ആ ൈദർ ഘയ µ ll െമ ഷീൻ
േലർണിംഗ് േകാഴ്സ് നടtി വ
.്
58 പൗ ാണ് സർ ിഫിേkഷൻ ഫീസ്.
ഐ.ബി.ഐം സ്കിൽസ് േഗ ് േവ, IBM

ഇnയയിെല sാപന

ൾ

 ഇnയൻ ഇൻsി ് ഒഫ് ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി ബംഗ
 ഐ.ഐ.സി.ടി ൈഹദരബാദ്
 ണിേവഴ്സി ി ഒഫ് െപേ ാളിയം ആൻഡ് എനർജീസ്sഡീസ്
 ൈഹദരബാദിെല Analytic path, Udacity, Tech Trunk, Zekelabs,
ബംഗ വിെല My Tectra, Zenray
 അ ത സർvകലാശാല, മണിpാൽ ണിേവഴ്സി ി, അമി ി സർ
വകലാശാല, ശിവനാടാർ ണിേവഴ്സി ി, രാജയെt ഐ.ഐ.ടി
കൾ, ഐ.ഐ.ഐ.ടികൾ ട ിയ sാപന ൾ േഡ സയൻ
സ്, അനലി ിക്സ്, എ.ഐ. kൗഡ് േസവന ൾ µതലായവയിൽ
നിരവധി ബി ദാനnര േകാഴ് കൾ നടtി വ
.

open badge programme, IBM watson, A
F I, kൗ ഡ് സി സ് മാ യി േചർ n് ന ട
tി വ
. കം പ ർ സ യൻ സ് പ ഠി
cവർk് േകാഴ്സി
സ ന് േചരാം.
െകാ ളം ബിയ ണി േവ ഴ് സി
ി ആർ ി ഫി ഷയൽ ഇ n ലി ജൻ
സ്, ൈമ േറാ മാസ് േ ഴ്സ് േറാ
റാം GE, IBM, Volvo, Ford, Ad
obe, PWC എnിവ മായി േചർ
n് ന
ട tി വ
. ഒ വർ
നടtി
ഷെt ബി ദാനnര േറാ
റാം MS െകാ ളം ബിയ സർ
vകലാശാലയി
.് ആർ ി
ഫി ഷയൽ ഇ n ലി ജൻ സിൽ
ടk
േലാകtാകമാനം ടk
kാർ ll ഓൺ ൈലൻ
േകാ ഴ് കൾ, എ.ഐ
െയ റി ll മ ധയ
നിര േകാ ഴ് കൾ,
അ ഡവാൻ ഡ്
േകാഴ് കൾ എ
nിവ
.്

 െമർk് ഇnയ ചാരി ബിൾ രടs്
പtാം kാസ് പാസായ, ബംഗ , µംബയ്, താെന എnിവി
ട ളിൽ താമസി n വിദയാർtികൾk് ഉപരിപഠനtിനായി
നൽകിവ n േകാളർഷിp്.
േയാഗയത: പtാം kാസിൽ 80 ശതമാനം മാർk് വാ ിയിരി
kണം. മാസ വ മാനം 20,000 പയിൽ റ llവർkാണ് അ
വസരം. തിരെ
t വിദയാർ tികളിൽ നി n് ആpി ഡ് െട
sിνേശഷമാ ം േകാളർഷിp് നൽ ക.
തി ര െ
t 150 വി ദയാർ tി കൾ k് തി വർ ഷം 35,000
പ വീതം േകാളർഷിp് ലഭി ം.
അവസാന തിയതി: ആഗs് 25
തൽ വിവര ൾk്: http://www.b4s.in/Kaumudi/MSP2
 ഇൻസീഡ് ദീപക് ആൻഡ് ആൻഡ് സുനിത ഗു
p എൻഡൗഡ് േകാളർഷിp്
സാmtിക പരാധീനതകൾ കാരണം dിµ n, എം.ബി.എ
ബി ദ പഠനtിന് ആ ഹി n വിദയാർtികൾk് നൽ n
േകാളർഷിp്.ഇൻസീഡിെnതെnഎം.ബി.എേ ാ ാമിന്എൻ
േറാൾ െചേy
.്
19 ലkം പവെരയാണ് േകാളർഷിp് ക.
അവസാന തിയതി: ആഗs് 13
തൽ വിവര ൾk്: http://www.b4s.in/kaumudi/ID&1
 എം. േകാളർഷിp്
p സ് മി ക c മാർ േkാ െട പാ സാ യി ബി ദ പ ഠ ന tി ന് ആ
ഹി n വിദയാർtികൾk് മാg ഫിൻേകാർപ് നൽകിവ n
സാmtിക സഹായം.
ആർ സ് വിഷയ ളിൽ 80 ശതമാന ം െകാേമ സ്, സയൻസ്
വിഷയ ൾk് 85 ശതമാന ം മാർk് േനടി pസ് പാസായവർ
kാ ണ് അ വ സ രം. ാ യം 20 ൽ ട ത്. തി മാസ വ മാ നം
10,000 പയിൽ ട ത്.
തി വർ ഷം 20000 പ µ തൽ 50000 പ വ െര യാ ണ് സ
ഹായം ലഭി ക.
അവസാന തിയതി: ആഗs് 15
തൽ വിവര ൾk്: http://www.b4s.in/kaumudi/M217
കടpാട്: www.buddy4study.com /
തൽ വിവര ൾk്: 08448709545, 08527484563

െമഡിkൽ; ര ാം
അേലാ ്െമ നാെള

കൂടുതൽ
വിവര ൾk്:
www.coursera.org,
www.ai.google/edu
cation, www.forbes.
com, www.udemy.
com, www.analyticsi
ndiamag.com, www.a
nalyticstraining.in, ww
w.amrita.edu, www.manip
al.edu, www.snu.edu.in, www.ibm.c
om, www.edx.org, www.swayam.c
o.in, www.manipal.edu

െമഡിkൽ/െഡnൽ അνബn േകാഴ്
കളിേല ll ര ാം അേലാ െമ
്
നാെള
സിdീകരി ം. ഇn് ൈവകി ് അ വെര ഓ
ഷνകൾ നഃ മീകരിkാνം ആവശയമിlാ
tവ റd് െചyാνം www.cee.kerala.gov. in എ
n െവബ് ൈസ ിൽ സൗകരയം ലഭി ം. അേലാ
െമ
്
ലഭിcവർk് 17-ന് ൈവകി ് അ ് വെര
േവശനം േനടാം. അഖിേലnയാ കവാ യിൽ
േവശനtിνll ര ാം അേലാ െമ
് nിന് േശ
ഷം ഒഴിവ് വ n സർkാർ െമഡിkൽ േകാ
േള കളിെല സീ കൾ സംsാന ൾk്
ൈകമാ ം. ഈ സീ കൾ ടി േചർtാ
യിരി ം ര ാം അേലാ ്െമ
സി
dീകരി ക.

ഈ േകാ സുകൾ മറkേl, അേപkിkാൻ സമയമായി
വുഡ് െടക്േനാളജി
പി.ജി ഡിേpാമ
ബം ഗ വി െല ഇ nയൻ ൈp
ഡ് ഇൻ ഡ ീ സ് ഗ േവ ഷണ പ രി ശീ
ലനേകntിൽ ഡ്ആൻഡ്പാനൽ
െ ാഡk്സ് െടക്േനാളജി േപാസ് ്
ാ േഡവ ് ഡി േpാമ േകാ ഴ് സി ന് അ
േപk kണി . ബി.എസ്സി െകമി
ി, ഫിസിക്സ്, മാtമാ ിക്സ്, േഫാ
റ ി, അ ിkൾcർ, എൻജിനിയറിം
ഗ് ബി ദധാരികൾk് അേപkിkാം.
േകാഴ്സ് ർtിയാkിയവർk് െ ാ
ഡക്ഷൻ മാേനജർ, കവാളി ി മാേനജർ,
മാർk ിംഗ് മാേനജർ, െകമിസ് ് ട
ിയ തsികകളിൽ വർtിkാം.
250 പയാണ് അേപkാ ഫീസ്. അ
േപkാ േഫാം െവബ്ൈസ ിൽ നിn്

ഡൗൺേലാഡ് െചyാം. അവസാന തി
യതി: ആഗസ് ് 30.
തൽ വി വ ര ൾ k് w w w. i p
irti.gov.in

അ ാമൈല
രപേവശനം
അ ാമൈല ണിേവഴ്സി ി
െട വി ര വിദയാഭയാസ േ ാ ാµകൾk്
ഇേpാൾ അേപkിkാം. ബി ദ, ഡി
േpാമ, സർ ിഫിk ,് ബി ദാനnര
ബി ദം, പി.ജി. ഡിേpാമ എം.ബി.എ
േ ാ ാµകൾ അ ാമൈല ണിേവ
ഴ്സി ിയി
.്
എം. എ സ് സി. േയാ ഗ, പി. ജി. ഡി
േpാമ ഇൻ േയാ ഗ, എം. എ, ബി സി ന

സ് ഇkേണാമിക്സ്, എൻവേയാൺ
െമ nൽ ഇ k േണാ മി ക് സ്, പ bി ക്
അ മി നി സ് േ ഷൻ, ലിം ഗവി sി ക്
സ്, ാൻ സി േല ഷൻ s ഡീ സ്, െഡ
വ ല പ് െമ nൽ s ഡീ സ്, അ ൈp ഡ്
ൈസേkാളജി, ൈസബർ ലാ, പbി
ക് െഹൽt്, ഇnല ചവൽ േ ാpർ
ി ൈറ സ്
് , േസ ടി, ഐ.ടി, എം.ബി.
എ, ഇ-െകാേമഴ്സ് ട ിയ 200 ലധി
കം േകാഴ് ക
.് േകരളtിൽ നി
ര വ ധി പ ഠന േക n
µ .് അ േപ
k െവ ബ് ൈസ ിൽ നി n് ഡൗൺ
േലാഡ് െചyാം.
തൽ വിവര ൾk് www.aud
de.in, www.annamalaiuniversity.ac.
in എn െവബ് ൈസ കൾ സnർശി
ക
അവസാന തിയതി: 28.9.2018.

മാേനജ്െമnിൽ
പി.ജി ഡിേpാമ

ബംഗ വിെല ഇnയൻ ഇൻsി
് ഒഫ് pാേnഷൻ മാേനജ്െമ , മാ
േനജ്െമ േ ാ ാമിേലk് അേപk
k ണി . പി. ജി. ഡി േpാമ ഇൻ മാ
േനജ്െമ - ഡ് േ ാസസിംഗ് ആൻ
ഡ് ബി സി ന സ് മാ േന ജ് െമ , മാ സ്
ർ ഒഫ് ബിസിനസ് അ മിനിസ്േ
ഷൻ, പി. ജി. ഡി േpാമ ഇൻ മാ േന ജ്
െമ - അ ി ബിസിനസ് ആൻഡ് pാ
േnഷൻ മാേനജ്െമ എnിവയിേല
kാണ് േവശനം.
50 ശതമാനം മാർേkാെട ഡ് െട
ക്േനാളജി, ഡ്സയൻസ്/ന ീഷൻ,
ഫിഷറീസ്, െഡയറി, അനിമൽ ഹസ്
െബnറി, േഹാർ ിkൾcർ, േഹാം സ

യൻ സ് വി ഷ യ ളിൽ ബി ദം, കാ
,് എ.ടി.എം.എ/സീീമാ /് െഗയി ് സ്
േകാർ േവശന പരീk എnിവയാ
ണ് പി.ജി. ഡിേpാമ ഇൻ മാേനജ്െമ
- ഡ് േ ാസസിംംഗ് ആൻഡ് ബി
സിനസ് മാേനജ്െമnിേലk് അേപ
kിkാνll േയാഗയയത. മാsർ ഒ
ഫ്ബിസിനസ്അ മിനിേ ഷൻ
േ ാ ാമിന് സീമാ ് സ്േകാറിെn
അ ടി sാ ന tി ലാാ ണ് േവ ശ
നം. അ ി kൾ c മാ യി ബ n
െp വിഷയ ളിൽ
ൽ ബി ദമാണ്
പി. ജി. ഡി േpാമ ഇൻ
ൻ മാ േന ജ് െമ
-അ റി ബിസിനസ് ആൻഡ് pാ
േnഷൻ മാേനജ്െമnിേലk് അേപ
kിkാνll േയാഗയത.
തൽ വി വര ൾ k്: www.ii
pmb.edu.in

ര ാം അ
േലാ െമ
് nിന് േശഷ
ം ഒഴിവ് വ n സീ
കൾ നിക nതിനാ
ll േമാപ് റൗ ് കൗൺസ
ലിംഗ് ആഗs് 20, 21 തിയതിക
ളിൽ തി വനn രt് നട ം.
kിയെഷഡ ൾ കാരമാണ്ര ാംഅ
േലാ ്െമ ം സ്േപാ ് അ മിഷνം നട
nത്. േവശനം ആഗസ് ് 26ന് അവസാ
നി ം. വീ ം സീ കൾ ഒഴിവ് വnാൽ
േവശനപരീkാകmിഷണർൈക
മാ n പ ികയിൽ നിn് മാേനജ്
െമ കൾk് േവശനം ന
ടtാം.

ENGLISH FOR COMPETITIVE EXAMS
IDIOMS (Part X)
ഇംgീഷ് ൈശലികെള റി ll പtാമെt പാഠമാണി
ത്. ൈശലിക െട അർtെമ താൻ ആവശയെp െകാ ll
േചാദയ ൾ PSC പരീkയ്k് വരാ .് ഉദാ: The idiom 'hot
under the collar' means : (a) satisfied (b) angry (c) happy (d)
confused. ഉtരം : (b) angry. Angry or embarrassed ; angry
and excited ; agitated ; indignant µതലായവ ം hot under the
collar-െn അർt ൾ തെn. ൈശലികെള വാകയtിൽ
േയാഗിkാേനാ ൈശലിക െട ഉത്ഭവെt റിc് എ താ
േനാ ആവശയെpടാറിl. ഈ പാഠtിൽ പരീkയ്k് േചാദി
kാൻ സാdയത ll ഏതാνം ൈശലികെള റിc് വിശദ
മായി പഠിkാം.
(53) Devil's advocate
'െച tാെn വkീൽ' എn േയാഗം നµk് അപരി
ചിതമl. അതിെn ഇംgീഷാണ് devil"s advocate. A carping
or adverse critic എnർtം. (Carp = അനാവശയമായി ം
ക പിടി ക - to find fault unnecessarily / adverse = തി
ലമായ) അതായത് േദാൈഷക kായ വിമർശകൻ. A person
who expresses an opinion that they do not really hold in order to
encourage a discussion about a subject എn് പറ ാൽ അർ
tം തൽ വയkമാ ം. അതായത്, ഏെത ി ം ഒ വിഷ
യtിൽ തൽ വിശദ ം രസകര മായ ചർc
ാകാൻ
േവ ി തനിk് തെn വിേയാജി ll ഒ അഭി ായം µേnാ
് വc് അതിെന അν ലിc് സംസാരി n ആൾ. അെl ിൽ
താൻ അν ലി n അഭി ായം µേnാ ് വc് അതിെന എ
തിർt് സംസാരി n ആൾ - ഈയാളാണ് devil"s advocate.
മിkേpാ ം ശയമാdയമ ളി ം മ ം ചർc നയി n ആ
കൾ െച n ം ഇതാണ്. അർt ർ മായ ചർck് വഴി
െയാ kാനാണ് അവർ ഇ കാരം െച nത്. Play / be devil"s
advocate എ ം േയാഗിkാ .് Often the interviewer will
need to play devil"s advocate in order to get a discussion going. മ
ദയനിേരാധനെtഎതിർ nഒരാൾവിശദമായചർcസാdയ
മാkാൻ അν ലി സംസാരിെc വ ം: I"m totally against
prohibition - I was just playing devil's advocate. ഇനി ഈ ൈശ
ലി എ െന പംെകാ എn് പരിേശാധിkാം.
'കേtാലിkസഭ ണയവാളൻമാെര 'വാഴി n" (saint
ആയി ഖയാപി n) ചട ിൽ നി
ായതാണ് ഈ ൈശ
ലി. ഈ ചട ിെന canonization എ പറ
. മാർpാp
െട സദsിൽ വc്, ണയവാളൻമാ െട പ ികയിൽ ഉൾെp

േt വ െട േയാഗയതാേയാഗയതകെള റിc് മതേമലധയ
knാർ പെ
n നിഷ് ഷ്ടമായ ചർc ം വാദ തിവാ
ദ ം പതി .് ' ണയവാളsാനാർtി"k് അν ലമായി
വാദി nയാെള ൈദവtിെn വkീൽ എ ം (advocatus
dei) തി ലി nയാെള െച tാെn വkീൽ (advocatus
diaboli = devil"s advocate) എ ം പറ . ൈദവtിെn വ
kീൽ ണയവാളsാനാർtി െട േയാഗയതക ം ണഗണ
ം കീർtി േmാൾ, െച tാെn വkീൽ അവെയ
lാം ഖ ിc് േദാഷം മാ ം വിസ്തരി ം. ണേദാഷ
െട ആk kമνസരിc് സദs് വിധി സ്താവി ക ം
െച ം" - ൈശലീ രാണം.
ktിൽ play / be devil"s advocate എnാൽ 'നിഷ്
ഷ്ടമായ ഒ ചർck് വഴിെയാ kാനായി (വി)േയാജി n
തായി നടി ക" എnാണ്.
(54) Doubting Thomas
'സം ശ യാ വാ യ േതാ മ സ് " എ n മ ല യാ ള ൈശ ലി,
doubting Thomas എn ഇംgീഷ് ൈശലി െട േനർപരിഭാഷ
യാണ്. A doubter or sceptic / someone who needs proof before
believing something - ഇതാണ് doubting Thomas-ന് നിഘ
നൽ n അർ tം. അ താ യ സവ nം ക െകാ ് ക ്
േബാdയം വരാെത ഒ ം വിശവസിkാt ആളാണ് doubting
Thomas. He"s a real doubting Thomas - he simply wouldn"t
believe that I passed my driving test until he saw my licence. / She
kept trying, hoping to prove all those doubting Thomases wrong.
ിസ് ശിഷയനായ േതാമസിെn സവഭാവം ൈശലിkടി
sാനം. വയkമായ െതളിവ് ലഭിkാെത ഒ സംഗതി ം ഇ
യാൾ വിശവസിcി nിl. സ്പഷ്ടമായ െതളിവ് ലഭി ം വ
െര േയ വിെn ഉയിർെt േnൽpിെന റി േപാ ം ഈ
ശിഷയൻ സംശയാ വായി വെ . അവസാനം തെn സവ
nം ക കൾ െകാ ് േയ വി െന കാ ക ം ൈക കൾ
െകാ ്ആതി µറി കെളസ്പർശി ക ംെചയ്തതിνേശ
ഷേമ േയ ഉയിർെt േn എn് അേdഹം വിശവസി .
(55) Double-edged sword
Something that has both good and bad parts or results. /
Something that has negative effects as well as positive effects.
ഇ െന യാ ണ് നി ഘ double-edged sword-ന് അർ tം
നൽകിkാ nത്. അതായ ണ ം േദാഷ µll.
എ വcാൽ ഒ mixed blessing അെl ിൽ a blessing and a
curse. ആവിഷ്കാരസവാത െt റിc് നmൾ വാചാലരാ

കാ .് എnാൽ അതിന് നlവശ ം ചീtവശ µ .്
ഈ ആശയം double-edged sword എn ൈശലി ഉപേയാഗി
ഇ െന പറയാം : Freedom of expression can be a doubleedged sword. ഇതിെn അർtം Freedom of expression can have
both advantages and disadvantages എnാണ്. അ േപാെല ത
െn വിേനാദസ ാര ം. അത് സmദ്വയവsെയ ഉേtജി
pി ം. എnാൽ അ
ാ n പാരിsിതിക ശ്ന ൾ
അവഗണിkാ nവയl : Tourism is a double-edged sword :
it boosts the economy but damages the environment. ശാസ്
ം ഒ double-edged sword തെnയേl?
Double-edged sword-ന് ഇ µന വാൾ / ര തലയ് ം
ർc ll വാൾ എn് വാചയാർtം. ആ അർttിൽ അത്
കായ ളം വാൾ ആണ്. 'കായ ളം രാജയt് ചാരtിലി
n ര വശ ം ർc ll ഒരിനം േതയക വാളിν കായ ളം
വാൾ എ േപ ായി " (സ.വി.േകാ) ഇതിെn വയംഗയാർ
tം 'ഇ കkികളി ം തരംേപാെല േച nയാൾ" (ശ. താ)
Double-edged sword േപാെല double-edged ആയ േയാ
ഗ µ .് അതായത് അവയ്k് ര ർtµ ായിരി ം.
ഏതർttിലാണ് േയാഗി nത് എn് നി ൾk് സം
ശയം േതാnാം. She paid me the double-edged compliment of
saying my work was 'excellent for a beginner.' ഇ praise ആ
േണാ criticism ആേണാ? Certainly the speaker is being critical.
(56) Dutch courage
ചിലർk് അല്പം മദയം അക െചnാേല ൈധരയം റ
വ ക . ഇ െന മദയപാനഫലമാ
ാ n ൈധരയ
െtയാണ് Dutch courage എn് പറ nത്. Artificial courage
induced by drinking alcohol / the confidence some people get
from drinking alcohol before they do something frightening / a
feeling of confidence that comes after drinking alcohol എnി
െന അർtം പറയാം.
ൈശലിയിലട ിയിരി nത്ഇംgീ കാർk്ഡ കാേരാ
ായി n അവമതിpാണ്. ഡ കാർ െപാ െവ ഭീ kളാ
ണ് എnാണ് ഇംgീ കാർ ക തിയി nത്. മദയപിcാേല അ
വർk് ൈധരയം വ . അ േപാെല ഇംgീ കാർk്
കാ
െര റി ം വലിയ മതി ായി nിl. ഇത് കടമാ n
ഇംgീഷ് ൈശലിയാണ് French leave. ഇതിെn അർtം 'അവ
ധിെയ kാെത ഹാജരാകാതിരിkൽ" ആണ്. 'µ ൽ" എn്
സാരം. Too many chiefs and not enough Indians എn െചാlി
െn അർtം മനsിലാkിയാൽ ഇംgീ കാർk് നmേളാ

ll വികാരം മനsിലാ ം - To many bosses, and not enough
people to do the work.
(57) Demand your pound of flesh
Pound of flesh-െn വയംഗയ ം ലാkണിക മായ അർtം
an amount that is owed to someone who demands to be paid എ
വcാൽ നmൾ മെ ാരാൾk് െകാ kാνll ം അയാൾ ഇ
േpാൾതിരിെകആവശയെp n മായ ക:Whenthecreditors
came to collect their pound of flesh, he had nothing to give them.
Demand your pound of flesh എnാ േmാൾ ൈശലി
െട അർtം 'കരാറിെല µ വൻ വയവsക ം അവ ഉtമർ
ന് യാെതാ വിധtി ം ണ ദമെl ി ം അധമർ
ന് വിനാശകരമാെണ ിൽ ടി ം തയkരം നടpിലാkണ
െമn് ശഠി ക" എnാണ്. ....merciless creditors, demanding
their pound of flesh. Have / get / want / demand etc. your pound
of flesh എnാണ് ൈശലി ഉപേയാഗിkാ llത് : His boss,
demanding his pound of flesh, made him come into work even
though his daughter was seriously ill.
േഷക്സ്പിയ െട The Merchant of Venice എn നാടകtി
െല ൈഷേലാk് എn പണം കടംെകാ കാരνമായി ബn
െp താണ് ഈ ൈശലി. ബsാനിേയാ എn ഉ ച ാതിെയ
സഹായിkാനായി അേnാണിേയാ, ൈഷേലാkിെn പkൽ
നി ം പണം കടം വാ
. കരാറിൽ ഒ വിചി മായ വയവ
s ൈഷേലാk് ഉൾെkാllി
- പണം നി ിത കാലാ
വധി llിൽ മടkി െകാ tിെl ിൽ അേnാണിേയാ െട
ശരീരtിൽ നിn് ഒ പൗ ് മാംസം (a pound of flesh) µറിെc
kാνll അവകാശം ൈഷേലാkിν ായിരി ം! പണം യ
ഥാസമയം തിരിെക െകാ kാൻ അേnാണിേയാk് സാധിkാ
െത വnേpാൾ ൈഷേലാk് കരാർ വയവs തയkരം നട
pിലാkണെമn് വാശിപിടി . കരാർ വയവs നടpിലാ n
െകാ ് (അേnാണിേയാ െട ശരീരtിൽ നിn് ഒ പൗ ്
മാംസം µറിെc n െകാ )് ൈഷേലാkിന് േതയകി ഒ
ണ ം ഉ ാ nിl. അേതസമയം അേnാണിേയായ്k് ന
ഷ്ടെp nത് അയാ െട ജീവൻ ആയിരി ം. ഈ ആശയ ൾ
ൈശലിയിൽ അnർഭവിcി .് A ruthless creditor (ക ണയി
lാt ഉtമർ ൻ) / an avaracious, grasping (അതയാർtിപി
ടിc) person എn അർttിൽ ൈഷേലാk് (Shylock) ൈശ
ലീ പം ാപി കഴി .
(58) D-day
The day chosen for the commencement of an important

activity / Any critical day
of action - D-day െട
അർtം നിഘ നൽ
nത് ഇ െനയാണ്. എ
വcാൽ
ധാ നമാ
െക. െചlyൻ നാടാർ
യഒ
tി ആരംഭി
എം.എ, എൽഎൽ.ബി
kാൻനി യിcിരി n
Phone : 9495831406
ദിവസം : After four hectic
weeks of electioneering,
candidates are preparing themselves for D-day tomorrow (നാ
ല് ആഴ്ചെt തിരേkറിയ തിരെ
p് ചാരണtിെനാ
വിൽ sാനാർtികൾ നിർ ായകദിനtിനായി തyാെറ
കയാണ്.) ഇവിെട D-day എnാൽ election day എnാണ്.
sാനാർtികൾk് അെതാ നിർ ായകദിനമാണേlാ.
D-day for my departure was set for 29th August (എനിk് റ
െpടാനായി തിരെ
t ദിവസം ആഗs് ഇ പtിഒൻപ
തായി . റെpടാനായി തിരെ
t ആഗs് 29 എെn
ധാനം/നിർ ായകം എn് വയം
സംബnിcിടേtാളം
ഗയം.) ഇനി ഈ േയാഗtിെn ഉത്പtിെയp ി :
D-day-യി െല D ചി pി n ത് day ആ ണ്. അ േpാൾ
D-Day എnാൽ Day - Day. രാം േലാകമഹാ dകാലtാണ്
ഈ േയാഗം ഉടെല tത്. 1944 ൺ 6-െനയാണ് D-Day
െകാ േdശി nത്. ആ ദിവസം ഒ നിർ ായക ദിനമാ
യി
. ര ാം േലാക മഹാ dtിെn ഗതിവിഗതികെള
മാ ിമറിc ദിനമായി
അത്. കാരണം അnാണ് സംഖയ
ക kി കൾ ാൻ സി െന ആ മി kാ നാ യി വ ട േk ാൻ
സിൽ ഇറ ിയത്.
NB : D-Day എേnാ D-day എേnാ എ താം. D-Day െട
µmിൽ the ഉപേയാഗിkാൻ പാടിl. അതായ the D-Day എ
n് േയാഗിkാൻ പാടിl.
( ട ം)

േചാദയ ളും കtുകളും
അയയ്േk വിലാസം:
ദി എഡി ർ,
ലkയ, േകരളകൗമുദി,
േപ , തിരുവനnപുരം - 24.

