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ഇത് അഫ്സലിെം ഷാഹിനെടം കളി വിേശഷൾ. അഫ്സൽ േകാേളജിൽ
പിജി അവസാന വർഷം. കാണാൻ രൻ, ഖൻ. ന തമാശാരൻ. നാടിം
വീടിം െകാാം. എിം ി്. ഉം ഇ അനീം ഗൾഫിൽ ആണ്. ഉ
പാ വീിൽ തെ.
അനീസിന് കലാണ ആേലാചനകൾ നട. ദാൾ റ് േഫാോസ് െകാ്
െകാിായി.
അനീസിെന കാണാൻ അൽം േമാശമായി. വലിെട ക നിറം ആണ്
ി് കിിയത് എ് ഉ പറം. ആള് കാണാൻ അ േപാരാ െകാ് ന
വീിെല െമാ ികെള കിാൻ പാടാണ്. അെകാ് അൽം പാവെ വീിെല
ന ഒ െമാകാരിെയ േനാാൻ ആണ് അനീസിെ ാൻ.
ദാൾ െകാ് വ േഫാോസ് ഒെ അടിെപാളി. ന അൻ ചരകൾ.
അഫ്സൽ ഓർ. അഫ്സൽ േഫാോെയാം ഇാ് ഇെമയിൽ വഴി അയ്
െകാ. അതിൽ തൽ ഇ്ടെപ െം അനീസ് വിളി് പറ.
ഉം ഉെട ഒ അനിയം അായിം അഫ്സം െട െപ് കാണാൻ േപായി.
് വീം ാരാം തെ. ഉാ് അ ഇ്ടെപി. പെ അനീസിന് ന
െമാിെയ േവേണൽ േവെറ മാർഗം ഒമിെ് ദാൾ പറോൾ ഉം
സതിേി വ.

അനീസിെ േഫാോ കാണിോൾ വീകാർ് എതിർൊം ഇ. അ ഉാകാൻ
വഴിയിോ. െപ് കാണാൻ െചോൾ െപൾ് ഖ് അ
െതളിെമാം ഇ.
ിൽ ഏം െമാി ഷാഹിന ആയി. ഒ ആൻ ചര്. സാരിയിൽ ്
ല ന േപാെല കാണാം. ആലില വയം  ിം. തലയിൽ െട സാരിെട
ാണി ഇി്. എിം ന ടിെ മനസിലാം. ഓ, ഇെട ഒ 
ഭാഗം.
അഫ്സൽ ആം കാണാെത പാിെ റ് െട യിൽ ഒ് തകിയത് പെ
ഷാഹിന ക. അത് മനസിലായ അഫ്സൽ ഒ് ചിയി. ഷാഹിനെട ഖ്
ഒ തി ചിരി ക് അഫ്സലിന് ആശാസമായി. പറ് വോൾ കഴി
വർഷമാണ് ഷാഹിന അഫ്സൽ പഠി േകാേളജിൽ നിം ഡിി കഴിത്.
“ആഹാ, അത് െകാാോ? നിൾ സംസാരി്. അനീസിെ കാരെമാം ഒ്
പറ് െകാെടാ”, ഉെട അനിയൻ പറ.
“ന ടാണോ. ന് എാൽ റോിരിാം”, അായി പറോൾ
ഷാഹിനെട ബാ പറ.
“അവിെട നിൽ മാവിെ അടിയിൽ ന താ. അോിരിാം. േമാെള
ഷംലാ”, ഷാഹിനെട ബാ അകേ് േനാി വിളിോൾ ഒ ശം േക.
“എാ ബാ?”, ഇറി വ ആെള കോൾ അഫ്സൽ െഞി. ഒ ഇളം ചര്.
അവെ  ഒ് െവി. േചിെയ കടി െവം ആള്.
“േമാെള, ാ കേസര ഇ എോ”, ബാ പറോൾ ആള് അകേ്

കയറിോയി. “എെ ഇളയ േമാളാ. സ് വിന് പഠിവാ”, ി പറ.
കേസര എോ് വ ഷംലെയ അഫ്സൽ േനാിയോൾ അവൾ ഒ് നാണി്
േനാി. ൗസിൽ െതറി് നിൽ ലകളിൽ ആ അഫ്സലിെ േനാം.
ബാ ര് കേസരം െകാ് േപായി. അക് േപായി ഷംല േവെറ രെം െട
എോ് വ. അത് റ െകാ് േപായി െകാി് അവൾ അഫ്സലിെന
േനാി ഒ് ചിരിി് അക് േപായി.
ഷാഹിന അവിെട തെ നി. അഫ്സം ഷാഹിനം േകാേളജിെല ഓേരാ കാരം
ഒെ പറി. ഇട് ഷാഹിന േചാദി.
“ഇാ് എെ െകാ് േപാകാൻ മാർഗം ഒം ഇേ, അഫ്സൽ?”
ദാൾ പറി െകാ് േപാകാൻ പിാ്. ഇവെള കി് ഒ കഴി ം
ഉ്. െകിേയാൻ െകാണി് േപായാൽ പിെ എ് െചും എായിരിം േചാദം.
അഫ്സൽ ഓർ.
“അ ഇ.. ഞാെനാെ ഇേ ഇവിെട. എെൊ് പ എ് െഹം
െചാമോ”, ഞാൻ ഷാഹിനെട ് ലയിൽ േനാിൊാണ് പറത്.
“അഫ്സൽ എ് െഹം െചുെമ് എനി് േതാി”, ഷാഹിന ചിരിോ്
പറ. “ആഹാ.. ആള് തമാശാരി ആണോ?”, അഫ്സൽ പറ
“ഹ ഹ ഹ”, ഷാഹിന ചിരിോൾ ആ വ കൾ മാറി ന നിരെയാ െവ
പകൾ ക. ആ കൾ കി് അത് കടി് വലിാൽ കി ഖേമാർ്
അഫ്സൽ ഒ് വിറ. അ, അവെ  വിറ.

“ഇാെട ഒ ഭാഗം”, അഫ്സൽ പറ. “എ്?”, ഷാഹിന േചാദി. “അ
ഷാഹിനെയ േപാെല ഒ െമാിെയ കിത്”, അഫ്സൽ പറ.
“ഓ.. ഒ് േപാ അഫ്സൽ”, ഷാഹിന ഒ് നാണി് പറ. “ഞെടം
ഭാഗം”, അഫ്സൽ സരം അം താി പറ.
അോേഴം റ് േപായവെരാം േപാകാനായി ഒി. “ഇ, േപാെ. ഇ
വോൾ വരാം”, അഫ്സൽ പറി് ഇറി.
അ് ൈവകിെ വാണം അഫ്സൽ ഷാഹിന് െകാ. ാൽ ചീിയ ചീൽ.
േഹാ, ആ െമാിെയ കളിി് മരിാം േവി. പാൽ ചീ മായി നി
അഫ്സൽ ഓർ.
അനിയി ഷംല അതിം ിയ ചര്. കിിയാൽ രെം. വൗ. പാൽ േപായിം
അഫ്സലിെ   വാവിൽ നി ആടി. ഇാ് എ് െചാൻ പം എ്
അഫ്സലിന് അറിയാമായി. കാരണം ളിൽ ളിോൾ പലോം
ഇെട  അഫ്സൽ കി്.
മാമ ഒരിൽ ഇ െമാൈബലിൽ കി ക് വാണം അടിത് കമാണ്.
തെ െട പതി േപാമി. അത് െവ് ഷാഹിനെയ േപാെല ഒ ആൻ
ചരിെന എ് െചാനാ? േഡാഗി ഒം അടിാൻ പി. ിൽ െതാടാൻ േപാം
എി.
പിെ ന േപാെല മലർി കിടി കാ നേപാെല വിടർി പിടി് ർ
െപാിയി് േവേണൽ ഇെട െകാ്  കയാം. പെ അതിെ ് െവ്
േനാിയാൽ ഇാ് എാകാൻ? എിയിൽ ഈർിൽ ഇേപാെലെയ ആ.

ഇെന ഓേരാം ഓർ് കിട അഫ്സൽ ഉറിോയി.
പിെ ദിവസൾ േവഗം കട േപായി. ഇ അനീം ഉം വ. അനീസ് േപായി
ഷാഹിനെയ ക. അഫ്സം േപായി. ഷാഹിനെട ഖ് വലിയ െതളിം
ഒം ഇായി. പെ അനീസ് ആ െമാ് ക് പക് േപായി.
വീകാർ എാം പററിത് ആയിോ. എാം െപെ് തെ നട.
കലാണം കഴി. ആദ രാി കഴി് എേ് വ ഷാഹിനെട ഖ്
അതിെ ഒ സോഷേമാ നാണേമാ ഒം കി. എാ നടത് എ്
അഫ്സലിന് ഊഹിാമായി.
ഇ ഇെട െമാ് ക് ആാം കയറി  കയി അടി് െപെ് പാം
േപായി കാം. അോേഴം ഇ ് വേത കാ. പിെ ഇ കിട
ഉറിം കാം. ഇ െറ േനരം ഉറാെത ാ കിടം കാം. അഫ്സൽ
ഓർ.
പലയിടം വി േപാം ഒെ ആയി ദിവസൾ െപെ് േപായി. ആെക 
ആ ഉായി ലീം കഴി് അനീസ് േപായി. ഉ ഒ മാസം ആയോൾ േപായി.
അെന ചര് ഷാഹിനം അഫ്സം ഉ പാം മാം ആയി വീിൽ.
വീടിെ കളിലെ നില അടി വാരൽ അഫ്സൽ ആയി. കാരണം ഉാ് ഒം
പടി കയറാൻ വ. അോ് കയറിയി് വർഷൾ ആയി. ഇോൾ ഷാഹിന ആണ്
അത് െചുത്. അഫ്സൽ കളിൽ ആയി കിടിത്.
ഇോൾ അഫ്സലിെ വാണ നായിക ഷാഹിന ആയി. അവെട ് ലകം 
ിം വടം ഒെ ഓർ് അഫ്സൽ വാണം വി് ഖി. ഇത് േപാരോ,

ഷാഹിനെയ കളിണമോ.
ഉെട അ് ഷാഹിന അഫ്സലിന് സം ഇെയോെല ആണ്. ഷാഹിന്
തിരിം. വലിയ തമാശെയാം ഇ. ഒ അകലം ഇ ര േപം. ഉാ് ഒം
േതാതോ. ഉ അ് ഇാോൾ ര േപം അ് ഇടപഴകി. ചിരിം
കളിം ഒെ ആയി്.
ഷാഹിനം ആെകാെട കടി ടി. അനീസ് ഒ് െചാറിി് േപായത്
െകാ് പിെ അവൾ് കടി ടി. അവൾ അഫ്സലിെനൊ് ഇടിെട തൽ
വതനാം ഏഴം ഒെ വാിിാൻ ടിയോൾ അഫ്സലിന് കാരം
മനസിലായി. ഇെതാെ െകാ് െകാോൾ അഫ്സൽ ഒ് ചിരി െകാാണ്
െകാത്.
“ഇാ് ഇെതാെ ഒിരി ഇ്ടാേ?”, ഒരിൽ അഫ്സൽ േചാദി. “േവെറ
മാർഗം ഇേൽ പിെ ഇെതാെയേ കഴിാൻ പ”, ഷാഹിന പറ.
“മാർഗം ഒെ ഇാെത വേമാ ഇാ”, അഫ്സൽ ാ ഒ് െകാി് േനാി.
“അത് ആേരം പറ് താലേ അഫ്സെല അറിയാൻ പ”, ് കടി െകാ്
ഷാഹിന പറ. െപ് വീെമ അഫ്സലിന് മനസിലായി.
“അ അഫ്സെല.. ഇവിെ കടയിൽ ഇതിം വലിയ ഏഴം കിിേ?”, ഷാഹിന
േചാദി. “ഇാ് വതാേണാ ഇ്ടം?”, അഫ്സൽ േചാദി
“അെത. വത് തിാൻ ആർാ ഇമാത്?”, ഷാഹിന വായിൽ ഒ വിരലി്
ഊിൊ് പറ.
“അം വെതാെ ഇ തിേമാ?”, പതിെയ യിൽ തകി െകാ്

അഫ്സൽ േചാദി. ഉ ളിവാണ്, അെകാ് സാരമി. അഫ്സൽ ഓർ.
“അത് നീ  പഴം െകാ് വാ. തി കാണിാം”, ഷാഹിന പറോൾ അവെള
പിടി് അവിെടയി് ഊിയാേലാ അഫ്സൽ ഓർ് േപായി.
“ഇ അാഴം കഴി് ഉ കിടി് കളിേല് വാ. ന് െച്
കളിാം”, അഫ്സൽ പറ.
അോേഴം പാ ളി കഴി് വ. “ഷാഹിന, നീ ഇവിെട നിൽവാേനാ?
അാഴം എായി?”, പാ േചാദി.
“അെതാെ െറഡി ആയി എെ െപാാ. പിെ അഫ്സൽ പറവാ, െച്
കളിി് െറ ആയിേ്”, പാെയ പിടിെകാ് ഷാഹിന പറ.
“അമ, ഇ രാിയിൽ വിളി െമയിൽ ഉായി”, അഫ്സൽ പറ.
“അവൻ വിളിോൾ എെ കാരം പറേെര. ഞാൻ തിരീം പറ”, പാ
അളയിേല് േപായി.
“ഞാൻ േപായി ളിി് വരാം”, ഷാഹിന പറ. “േവ. ഇ ളി. െച്
കളി് കഴി് ളിാം”, അഫ്സൽ ചിരിെകാ് പറ.
“അേ… ഈ െചെ ഒ കാരം. ശരി ളിി”, ഷാഹിന ചിരിോ്
പറി് അളയിേല് േപായി.
അാഴം കഴി് അഫ്സൽ കളിൽ റിയിേല് േപായി. റ് കഴി് ഷാഹിന
കയറി വ. ഇളം നീല ൈനിം ഇ് തലയിൽ ാർം ഇടാെത കയറി വ
ഷാഹിനെയ ക് അഫ്സൽ അം വി. തലയിൽ ഒം ഇടാെത അവെള അവൻ

ആദം കാവാണ്.
“എാടാ മിഴി് നിൽെ?”, ഷാഹിന േചാദി. “അ ഇ.. തം ഇാെത ആദം
കാവാ”, അഫ്സൽ പറ.
“എി് എെന്?”, ഷാഹിന േചാദി.
“ഇോൾ ഒ റിെയ േപാെല്”, അഫ്സൽ പറ. “അേതാ റിെയ
േപാെലേയാ?”, ഷാഹിന േചാദിോൾ അഫ്സൽ െഞി.
“അ.. ഇാ എാ പറത്?”, അവൻ വിശാസം വരാ േപാെല േചാദി.
“നിന് െചവി േക് െട? എെ കാൽ ഒ റിെയ േപാെല േതാേമാ എാ
േചാദിേ”, ഷാഹിന െകാി.
ഈ ിി കാേപാെല അോ? അോൾ വള കാരം ഒം
ഇായി. ഇതറിിേൽ േനരെ േകറി താിേയെന, അഫ്സൽ ഓർ.
“േതാെമടി. ഒ കഴി റി ആെണ് േതാം”, അഫ്സൽ പറ. “ഹ ഹ ഹ
അത് െകാാം േമാെന. എനിിെ”, ഷാഹിന ി ചിരിോൾ അവെട
ച ലകൾ കിട ി.
“പിെ എാ േനാി നിവാടാ?”, ഷാഹിന േചാദി. “നിെ കഴ് ഇ് ഞാൻ
തീർാടി റി”, അഫ്സൽ ഷാഹിനെയ പിടി് അി് നിി െകാ് പറ.
അവെള പിടി് അിി് അഫ്സൽ ഷാഹിനെട െചകൾ വായിലാി
ണ. “ഉം… ഉം”, ഷാഹിന ളിൊ് രസി.

ഷാഹിന അഫ്സലിെ റ് െകിിടി് െകാ് അവെട ച ലകൾ അവെ
െനിൽ അമർി നി. ല െഞകൾ അവെ െനിൽ െകാ. അഫ്സലിെ
 ിയിൽ ടാരം തീർ. െകിിടി് നിൽ ഷാഹിനെട െവികൾ
അഫ്സൽ ൈക െകാ് പിടി് െഞരി.
അഫ്സലിെം ഷാഹിനെടം നാകൾ പരരം പടെവി. ൽ അോം
ഇോം മാറിടി് ര േപം കൾ മരി് ഊി. റ് കഴി് അഫ്സൽ
പറ,
“മതിെയടി റി. നിെ ച ലെയാ കാണെ. െറ നാളായി നീ െകാതിി”.
അഫ്സൽ ഷാഹിനെട ൈനി കളിേല് ഊരി. ഒ ാ് ായിൽ അവെട ച
ലകൾ ി നിൽ. “എാ ലയാടി റി?”, ാെട കളിൽ െട ലകൾ
പിടി് െഞിെകാ് അഫ്സൽ പറ.
“ഊരിയി് പിടിടാ”, ഷാഹിന പറോൾ അഫ്സൽ ൈകയി് അവെട ാെട
് ഊരി വി. െനിൽ കിട ി ിയ ആ െവടൾ ക്
അഫ്സലിെ ക് തി.
“ഓ.. എെ െപാ ഇ.. എാടി ഇത്? െവ കരിോ?”. “എാൽ അ്
ടിടാ”, ഷാഹിന പറ. “ടിാടി റി”, െബഡിൽ ഇ െകാ് അഫ്സൽ
പറ.
“ഇാ, ടി് േമാെന”, ഒ ല കിൽ പിടി് അഫ്സലിെ വായിേല് െവ്
െകാ് െകാ് ഷാഹിന പറോൾ അഫ്സൽ വാ റ ആ െവ കരി്
വായിലാി. അതിെ മിസം കാരണം അവെ കൾ ആ ലയിൽ ഒകി നട.

അവൻ ആ ിരി െഞിൽ കടി് പിടിോൾ ഷാഹിന കാറി. “ആ.. ആ”. “കാതടി
റി”, ലയിൽ നിം വാെയ് അഫ്സൽ പറ.
ഷാഹിന വീം അവെ വായിേല് ല തിൊ. അഫ്സൽ അത് നേപാെല
വായിൽ കയി വലി് ടി. ലെ് വായിലി് നാ് െകാ് ം ഴിയോൾ
ഷാഹിന നില് നി് ചാടി.
അവൾ അഫ്സലിെ തലയിൽ പിടി് ലയിേല് അമർി. അഫ്സൽ മേ ല
ൈകെകാ് അമർി ഴ് െകാ. പിെ ആ ല വായിലാി ടി. അെന
ര് ലം െറ േനരം ടിി് അഫ്സൽ പറ –
“എടി ഇറി, നിെ ർ േനാെ”. അഫ്സൽ ഷാഹിനെട ാ് പാി
താേഴ് ഊരിയി. അത് െകാ ടയിെട ിങ് േപാെല ് താെഴ വീ.
അഫ്സൽ ഷാഹിനെട വയറിേല് ഖം അമർി ആ ിളിൽ നാ് െകാ്
നി. അവൾ അവിെട നി് ചാടി. റ് േനരം ിൾ നിയി് അഫ്സൽ
ഷാഹിനെയ പിടി് െബഡിൽ കിടി.
എാ… ചര് കിട കിട കിേ”, അഫ്സൽ ക് മിഴി് േപായി.
െനിൽ ് ലം ആയി മലർ കിട ഷാഹിനെട െകാ
ടകൾിടയിൽ  ച ടെയാമിാെത െപാി നിൽ മേനാഹരമായ
കാ ക് അഫ്സലിെ കിളി േപായി. അവെ  കിട െവി.
അവൻ േവഗം ിം ീം ഊരിയി് െബഡിൽ കയറി അവെട ിൽ ് ി
നി മലർ കിട ആ ആൻ ചരിെന േനാി.

അവെ അരയിൽ ല് നി അവെ  കി ക് ഷാഹിനെട മനം
ം ടി. പടോെന.. എാ ? ആ ല കാൽ മതി, ർ ചീം.
ഷാഹിന് േതാി. ഇാെട ി  എവിെട ഇവെ ആന എവിെട?
അവെട ർ കടി.
“േനാി നിൽാെത തിടാ”, കാകൾ കവ് െവ് െകാ് ഷാഹിന പറോൾ
അഫ്സൽ അവെട െവ് െകാ ടകൾിടയിേല് ഇറി കിട.
ഷാഹിനെട െവടകൾ അഫ്സൽ നി. ഉൾടകൾ അവൻ നി തിോൾ
ഷാഹിന പിട. കവയിം തിം അവൻ നിട. ർ െപാളി് പിടിി്
ഷാഹിന അലറി, “റിേല് നടാ”.
അഫ്സൽ അവെ നാ് അവെട റിേല് ഇ് നാൻ ടി.
“ആ… ആ…”, ഷാഹിന കിട പിട. ർ ഇതകൾ അവൻ വായിലാി ണ.
ർ ചാലിൽ െട നാോടി് െകാത ചാൽ വെര എി. നാ് ർി് അവെട
ാര തിയിൽ ിയോൾ ഷാഹിന വീം കാറി.
“ആ.. ആ.. എോ.. ആ..”, അവൾ ർ അഫ്സലിെ ഖേ് തിൊ്
െകാ് കി. അഫ്സൽ അവെട  ക വായിലാി കടി് വലിോൾ
ഷാഹിന െബഡിൽ കിട നവ് വള് പിട.
“എടാ.. കയടാ േമാെന.. എനി് വേ… ആ..” ഷാഹിന കി.
“കയാടി റി”, അഫ്സൽ ിൽ നിം തലയർി പറ. “േവഗം ആകെ”,
ഷാഹിന ർ െപാളി് പിടിെകാ് പറ.

“എടി കഴി റി. കയിരാടി”, ല എ് ഷാഹിനെട
റിതകൾിടയിൽ െവ് െകാ് അഫ്സൽ പറ.
ഷാഹിന അഫ്സലിെ ിയിൽ പിടി് വലി. അോൾ ല അവെട ർ
ഇതകൾ വക് മാി അക് കയറി. ന ം. “അഹ്”, അഫ്സം ഷാഹിനം
ഒ് പിട. ഷാഹിനെട ർ ഇതകൾഅഫ്സലിെ ലയിൽ ഇി
പിടി. ആ ഖിൽ അവെ  ഒ് െവി.
“കയടാ നേപാെല”, ഷാഹിന പറ. “ഈ ടി കഴി”, അഫ്സൽ 
ആ് തിൊ. “ആ.. ആ”, ഷാഹിന കിട കാറി.
അവെ  കി വൻ ഷാഹിനെട ചയിൽ കയറി. അവെ അരെ്
അവെട അടിവയറിൽ െച് ഇടി് നി.
“എെ ർ െപാളിോടാ”, ഷാഹിന കി. “നിെ കഴ് തീരടി ിി”,
അഫ്സൽ ഷാഹിനെട ലയിൽ പിടി് െഞിെകാ് പറ.
ലയിെല പിം ഷാഹിന് ഇ്ടെപ. അവെട ർ തൽ േതൻ രി.
അോൾ അഫ്സലിെ ് ഒെട വവ് മനസിലായി. െപ് േതൻ
ചാടി്. അഫ്സൽ മനിേലാർ.
അഫ്സൽ ഷാഹിനെട ലെഞകൾ കിലി് െഞരി് െകാ്  ഒ് ഊരിയി്
കയി േനാി. “അഹ്”, അവൾ ഒ് ഞരി. ന ൈട് ആയി്  േകറിയിറി.
അഫ്സൽ പതിെയ  ഊരിയടിാൻ ടി. േതൻ ഒകി ഒെട ് ആയ
ചയിൽ അഫ്സലിെ കി ീഡിൽ േകറിയിറാൻ ടി.
പതിെയ പതിെയ ഷാഹിനെട ിൽ ിരികൾ കിടി. അവൾ െബഡിൽ

കിട കാൻ ടി. െനിൽ കിട ി ച ലകൾ ൈക നീി
ഉടെകാ് അഫ്സൽ പറടിോൾ ഷാഹിന കിോയി.
ആ.. ആ… അടിടാ.. അടി് െപാളി േമാെന… കയി അടിടാ… ഉാ.. ആ…
അടി താടാ… ആ.. അടി്… ഉം… ഉം… ആ.. സ്.. ്”, ഷാഹിന കിട പിട്
െകാി.
അത് േക അഫ്സൽ ആേവശോെട  കയി അടി് െകാ. െകാ
േതനിൽ ളി് അവെ കി ‘് ്’ സരിൽ ഷാഹിനെട ിൽ
വീണമീി. ഷാഹിനെട െവറിെ ഭിിയിൽ ഉര് അഫ്സലിെ കി
അെന താളിൽ േകറിൊി.
അവെ ഓേരാ അടിം ഷാഹിന െബഡിൽ കിട ിൊി.
ഷാഹിനെട ിെല േതനിൽ കിട അഫ്സലിെ ഉകൾ ടായി തരി് വിി
ാൽ നിറത് അവന് മനസിലായി.
“ആ.. ഉം.. ഉം… അഹ്”, അവൻ അടി് െപാളി. ഷാഹിനെട ിടിയിൽ ഒ്
താിിടിി് അഫ്സൽ  ഒ് കളിേല് െചരി് അടി് െകാോൾ ജിേപാിൽ ല ഉര് ഷാഹിനെട ിൽ ഖിെ ിരികൾ കി.
“േമാെന… ആ.. എെ…. േമാെന.. അടി് െപാളിടാ…. ആ.. ഉാ… ഊ.. ആ.. സ്..
സ്..”
ഷാഹിന െബഡിൽ നവ് വള ർ െപാിിടി് െകാ് േതൻ ചീി. അവെട
അരെിൽ പിടിെകാ് അഫ്സൽ റ് െട അടി് െകാോേഴം
അഫ്സലിം നിയണം േപായി.

“എടി റി.. ഇാ പിടിോടി.. ഉം.. ആ.. ഉം”, അവൻ ട് ാൽ ഷാഹിനെട
ചയിേല് ചാടിെകാ് അലറി.
അഹ്.. അഹ്.. ഉം.. ഉം”, അവെ  ടം കണെ ാൽ ഷാഹിനെട
ചയിേല് ചാടി് െകാ. അലിെ  അവെട ചയിൽ കിട െവി
െവി വൻ പാല് ചീിഴിോേഴം ഷാഹിനെട പിടിൽ തീർ അവൾ
കിത് െകാി.
അവെട ഖെമാം വ ് വിയർ ികൾ ഖൊം െപാടിി.
അം േനാിെകാ് അഫ്സൽ  അവെട ിൽ നിം ഊരിെയ െകാ്
െബഡിൽ കിട.
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ഞാൻ അ നിൽത് േനാി. അവൻ താേഴ േനാി നിൽകയാണ്. എാണ് െചേത്
എ് ആേലാചികയായി ഞാൻ. അവെ അേ് േപാേണാ? അേതാ തിരി റിയിൽ
കയറേണാ! ഒളിോടിയി കാരം ഇ. അവ ഞാം എനി് അവം മാം ആത്. അവേനാ
എാം സംസാരിണം എാണ് വിജയൻ േഡാർ പറത്. പെ അവിെ അേ് നട.
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ഇത് പീറിെനം കാെടം കഥ. ഇി േഗാൾഡ് േതടി ഇി് േപായതിെം അവിെട െവ്
കിിയ ഒ േഗാൾഡൻ റിെം കഥ. പീർ ഡിി കഴി അെ ബിസിനസ് ഒെ േനാിം
മലേയാര കർഷക പാർിയിെല രാീയ വർനം ഒെ ആയി നട. ായം 30. കാണം
കഴിിി. കലാണിന് അം അം നിർബി്. റ് െട കഴി […]
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െവാേഷണൽ സ്ളിൽ പഠിാൾ നട ചില സംഭവൾ ആണ് ഇവിെട പെവത്. ഞാൻ
എെ പി പറയാം. േപര് ബി. േബാം കരാെം ആയി ഉഴി നടതിനാൽ സ് വിൽ
എിയോേഴം എനി് ഇപ വയായി. സ്ളിെല അത്-ലിക്സ് ചാൻ ആണ് ഞാൻ. ന
ജിംനാിക് ബാഡി ആയതിനാൽ െചം തേല എനി് ന െപെള […]
Full Story >>>

