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ഈ തണലിൽ
ഇത്ിരി നേരം

ട്ടിക്കാലം ഓർത്തുപ�കായടി.’’ പ�കാട്യത്ത് വകാഴൂരടിനടതുത്ത് ഉള്കായ
ത്തുള് ‘ടീക് പ്രകാവ് �ൺ്ടടി ഹൗസ്’ രൃഹകാതതുരമകായ �ല ഓർ
മ�ളതും തടിരടിച്തുനൽ�തു� മകാ്തമല്ല, തടിരക്ടിട് നരര ജീവടിതത്ടി
നടിടയടിൽ ശകാന്തമകായ �തുറച്തു നടിമടിഷങ്ങൾ �ൂടടി ്�ദകാനം ചെയ്തു
ന്തു. പതക്ടടിയടിൽനടിന്ത് �തുമര�പത്ക്തു പ�കാ�തുംവഴടി, ച�.ച�.
പറകാഡടിൽനടിന്ത് ഏതകാനതും �ടിപലകാമീറ്ററതു�ൾ അ�ചലയകാണ് ഈ 
അവധടിക്കാല വസതടി.

പഡകാ.പേേടി ചഎപ്ടിചറെ നൂറതു വർഷപത്കാളം �ഴക്മതുള് 

അതടിഥടി�ളടിചലകാരകാൾ ചഎസക്ടിപനകാട് �റഞ്തു, 
‘‘ച�കാച്ടിപല പ�ട്തടിൽ�ടിചന് ഇന്ചലയകാണ് െീ
വടിടടിചറെ �രച്ടിൽ പ�ൾക്തുന്ത്. ഞകാചനചറെ �തു

Project Facts
Architect:

നീന ക�ോര കേക്കബ്
സുവർണകരഖ ഡിസസൻ 
�ൺസൽട്ടന്റ്സ്, ക�ോട്ടയം
archnkj@yahoo.com

Location:
ഉള്ോയം, ക�ോട്ടയം.

Year of completion: 
ഓഗസ്റ്റ്, 2017
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പ്രധാന റ�ാഡിൽനിന്ന് മുകളിലായി 13 ഏക്ക�ിലാണ് കകാറളാണിയൽ 
ശൈലിയിലുള്ള ഈ എസ്ററേറേന് ബംഗ്ാവ് സ്്ിതി കെയ്ുന്ത്. 

തറവാടാണ് ഹ�ാംസ്ഹറേ ആയി മാറേിയിരിക്കു
ന്നത്. ഹേേിയകും ഭാര്യ ശാന്ിയകും ഹേർന്നന് തകു
ടങ്ിയ ഹ�ാംസ്ഹറേ ഇടയ്ക്ന് രണ്കുഹേരകുടടയകും 
ഔഹ്്യാഗിക തിരക്കുകൾ മൂലം നിർഹതേണ്ി
വന്നകു. ഇഹ്ാൾ ഇളയ മകൻ ടഎസക്കും ഭാര്യ 
അർച്ചനയകുമാണ് രണ്കുഘട്ടങ്ളായകുള്ള േകുതകു
ക്ലകുകൾക്ന് വിഹേയമായ ഹ�ാംസ്ഹറേയകുടട നട
തേി്കുകാർ.  

ഹ�ോംസ്ഹറേയിഹേക്കുള്ള മോറേം
ആർക്ിടടക്ട് നീന ഹകാര ഹേക്ോണ് 13 

ഏക്റിൽ സ്്ിതി ടേയ്കുന്ന തറവാടിടന ഹ�ാം 
സ്ഹറേ ആക്ിമാറേിയത്. പേോന ഹറാഡിൽനിന്നന് 
മകുകളിലായാണ് ടകാഹളാണിയൽ ശശലിയിലകു
ള്ള ഈ എസ്ഹറേറേന് േംഗ്ാവ് സ്്ിതി ടേയ്കുന്നത്.  

സ്പടക്േറിൽ കഴിവതകും വലിയ മാറേങ്ടളാ
ന്നകും വരകുതോടത േഴയ വീടിടന അഹതേടി നി
ലനിർതേിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നകുരണ്ന് ഭിതേി
കൾ ടോളിച്ചന് േില മകുറികൾ വലകുതാക്ി, തകുറന്ന 
നടകുമകുറേതേിന് ഹമൽക്ൂര നൽകി, നടകുമകുറേതേന് ടേ
േിൾസ് ഇട്ടകു, വരാന് അടച്ചന് റിസപ്ഷൻ ആക്ി, 
ഹമൽക്ൂരയിൽ േകുതിയ ഓട് ഇട്ടകു...അങ്ടന േില 

പശുത്തൊഴു്ത് 
ഹണിമൂൺ 
ക�തൊകടേജ് ആയി 
(തതൊതഴ).
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ക�ൊതിയൂറും ഭക്ഷണം
 ഇന്ത്യൻ, തന്തൂർ, ക�ോണ്ടിനെന്റൽ, 

ചൈെീസ് എന്ടിങ്ങനെ ഏതുതരം 
ഭക്ഷണവും ഇവടിനെ ആസ്വദടികോം. 
ലണ്ന് ഉൾനപെനെയുള്ള രോജത്യങ്ങളടിൽ
െടിന്ന് ക�ോട്ടൽ രംഗത്ന് പ്രവൃത്ടി ്രരടിൈ
യം കെെടിയ നഎസകടിനന്റ ച�പെുണത്യ
വും അതടിഥടി�ൾകടിെയടിൽ സംസോരവടി
ഷയമോണ്. 

പുതുക്കലുകൾ മാതതരം. മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക 
പപാലുരം ചെയ്ാത്തവിധരം വീടുമായി ഇഴപെർന്ി
രിക്കുന്ു.

വയറിങ്ങുരം പ്ലമിങ്ങുരം പുതിയതായി ചെയതു. 
ഫർണിച്ചചറലാരം പഴയതാണ്. പഴയ പത്തായമാ
ണ് റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടർ ആയി മാറിയത്. പേേി 
പ�ാപ്ാങ്ങിൽ പ�ാലി ചെയതിരുന് കാലത്തത് 
അവിചടനിന്ത് ചകാണ്ടുവന് ഫർണിച്ചറുരം ഇന്ീരി
യറിചന് തപൗഢി  കൂട്ുന്ു. അഞ്ത് അറ്റാച്ഡ് എയർ
കണ്ടീ്ഷൻഡ് കിടപ്ുമുറികളാണുള്ളത്. കൂടാചത 
രണ്ടത് പകാപട്�ുകളുരം. ഒരു കിടപ്ുമുറിയിൽ തടി
ചകാണ്ടുള്ള തറയാണ്. പശുചത്താഴുത്തുരം വിറ
കുപുരയുമാണ് രണ്ടത് പകാപട്�ുകളായി രൂപാന്ത
രരം തപാപിച്ചത്. ഇത് ഒരു ചവലുവിളിയായിരുന്ു

പിറകിലെ വരാന്ത 
(മുകളിൽ). സ്ിമിങ്
പൂൾ (താലെ).
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രണ്ടു മടുറികൾ ഒന്ിച്ചാക്ിയപ്ചാൾ വിശചാലമചായ 
ഡൈനിങ് റൂം ലഭിച്ടു. ഫർണിച്ററലചാം പഴയതചാണ്.

വെന്ന് ആർക്കിവെക്ട്  നീന ഓർക്കുന്കു. അതകിൽ 
ഒന്ന്, മകുറകിയകിൽതവന് പൂൾ ഉള്ള ഹണകിമൂൺ ക�ോ
കടേജ് ആയകി ഡകിസൈൻ വെയതകു. ജകിഞ്ചർ, വപപ്പർ, 
െോമറകിൻഡ് എന്കിങ്ങവന ൈകുഗന്ധെ്യഞജനങ്ങ
ളകുവെ കപരോണ് മകുറകി�ൾക്ന് നൽ�കിയത്.

തെകിയകിൽ വൈറോമകിക് �ഷണങ്ങൾവ�ോണ്ോ
ണ് ഈ കപരകു�ൾ വ�ോത്കിയകിരകിക്കുന്ത്. ശോ
ന്കിയകുവെ പക്ലകുണ്ോയകിരകുന് വപോടേകിയ വൈറോമകി
ക് �ഷണങ്ങൾ ഉപകയോഗകിച്ന് ൈഹപപെർത്�
യോയകിരകുന് അനകുപ ഷോജകി നകിർമകിച്കുനൽ�കിയതോ
ണ് ഇത്. കയോഗ/മൈോജ് വൈന്ററകും ഉെൻ പപെർ

ത്നമോരംഭകിക്കും. 
പകുറത്കു പകുതകിയതോയകി പണകിത ൈ്കിമകിങ് പൂ

ളകിൽ നീന്കിത്കിമകിർക്ോം. അതകികനോെകു കെർന്ന് �കു
ടേകി�ൾക്ോയകുള്ള �ളകിസ്ഥലമകുണ്ന്. പൂളകിനരകി�കി
വല ഔടേന്കഡോർ ക�ോമൺ ഏരകിയയക്കു  തോവെ മെ
വെള്ള ൈംഭരണകിയോണ്. ക�ോമൺ ഏരകിയ ആെ
ശ്യോനകുൈരണം ഔടേന്കഡോർ സകറേജ് ആയകും ഉപ
കയോഗകിക്ോം. 

ഇന്റീരകിയറകിലകും വ�ോകളോണകിയൽ സശലകി 
സ�െകിടേകിടേകില്ല. െീടേകു�ോർ യോപത�ളകിൽ കശഖരകി
ച്, പല  രോജ്യങ്ങളകിൽനകിന്കുള്ള �ൗതകു�െസതകു
ക്ളോണ് അ�ത്ളത്കിവന്റ ഭംഗകിക്കു പകിന്കിൽ. 
ഊണകുമകുറകിയകിവല നീല കപോടേറകി കശഖരെകും ഉയ
രത്കിലകുള്ള തെകി മച്കുവമല്ലോം ഇെകിെവത് വ�ോതകി
യൂറകുന് ക�ോണ്കിവനന്റൽ ഭക്ഷണം ആൈ്ദകിക്ോ

റിസപ്ഷൻ ഏരിയ.
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പഴമ നിലനിർത്ിക്കൊണ്ടുതകനെ 
ആധടുനിക സൗകര്യങ്ങൾ 
ഉൾകപെടടുത്ി. മകൊറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയകൊ
ത്വിധം പഴയതിനനകൊട് ഇണ്ിനച്ചർ
്ടുക എനെത് ശ്രമകരമകൊയിരടുനെടു.

നീന നകകൊര നേ്ബ്, ആർ്ികടക്ട്

നുള്ള അന്തരീക്ഷമ�ൊരുക്ുന്ു. അത്ൊവശ്യം 
പച്ചക്റിക്കൃഷിയു�ുണ്ിവിമെ.

സൗരരൊർജത്ിലൂമെ 24 �ണിക്ൂറുയം ചൂെുമവ
ള്ളയം ലഭ്�ൊണ്. ഇൻര�ൊർ മെയിയംസ്, സസക്ക്ി
ങ്, ഷട്ിൽ തുെങ്ിയവയ്ക്ുള്ള സൗകര്ങ്ളു
ണ്ട്. വിരേശീയർക്ട് റബർ െൊപ്ിങ് കൊണൊയം, രത
ങ് പറിക്ൊയം, നൊട്ിൻപുറമത് സ്കൂൾ സന്ദർശി
ക്ൊയം തുെങ്ിയ ചില കൗതുകങ്ളുയം കരുതിവ
ച്ചിട്ുണ്ട്. രകൊന്ി ആനവളർത്ൽ രകന്ദയം, മപ
രുരന്തനരുവി തുെങ്ിയ വിരനൊേസഞ്ൊര രകന്ദ
ങ്ൾ അെുത്ൊണ്. പപൊതൽ ഉൾമപ്മെ മചറിയ �ു
റിക്ട് 4,000 രൂപ, �റ്ു �ുറികൾക്ട് 5,000 രൂപ, ഹണി
�ൂൺ  രകൊരട്ജിനുയം ഒരു കിെപ്ു�ുറിക്ുയം 6,000 രൂ
പയു�ൊണ് നിരക്ട്. 

പച്ചപ്ിനു നെുവിമല ഈ വിപശ�രകന്ദയം ഒരി
ക്ൽ വന്ൊൽ വീണ്ുയം നിങ്മള �ൊെിവിളിച്ചുമകൊ
രണ്യിരിക്ുയം. ■

സുനിത നായർ
ചിത്രങ്ങൾ: ഹരികൃഷ്ണൻ

കിടപ്ുമുറി.

ന�കൊ. നേേി കഎപെടും കടുടടുംേവടും
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