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(പി. വത്സലയുെട ‘പാളയം’ എന്ന േനാവലിെല പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം)

മീെത ൈകേയാങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഴക്കാറ്.
അസംബ്ലി നടത്താെത ദിനചര്യ ആരംഭിക്കുന്നത്
നിയമത്തിന് വിരുദ്ധം.
േനരിയ ചാ ൽമഴയത്ത് മൂവായിരങ്ങൾ അണിനിരക്കാൻ
തുടങ്ങി.
രതിയുെട പുതിയ ഫിയ ് േഗ ് കടന്നുവന്നു.
മൂവായിരങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
നല്ല െവ ത്ത പുത്തൻ കാർ. വായുവിൽ ർശിച്ചു
മൂവായിരങ്ങൾ നിർവൃതി േനടി.
െവ ക്കാറിൽനിന്ന് തൂെവ വ ങ്ങളണിഞ്ഞ രതി
പിറന്നു.
നിരത്തിനപ്പുറം ടയർ റീേട്രഡിങ് കമ്പനിയിെല പയ്യൻ
എത്തിേനാക്കി. പതിവുേപാെല.



രതിേമാഹൻ ചിരി വിതറി. പരിമളം പരത്തി േചലത്തുമ്പ്
കാ ിൽ വിതിർത്ത് അദ്ധ്യാപികമാർ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്ന
പ്ലാ ്േഫാമിൻെറ പിന്നിെല തളത്തിൽ മുങ്ങി.
ലൗഡ് ീക്കർ അലറി.
“പരിശുദ്ധനായ പിതാേവ അങ്ങയുെട തൃപ്പാദങ്ങളിൽ
അണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങെള…”
“…രതിട്ടീച്ചർ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി േഫാറിേനാ
നാടേനാ?”
“അനുഗ്രഹിേക്കണേമ?”
എത്രെയത്ര കാ കൾ! എത്രെയത്ര സാരികൾ!
ഞങ്ങെള സർവ െത കളിൽനിന്നും തിരുത്തി
േനർവഴിക്കു നയിേക്കണേമ!
…രതിട്ടീച്ചർ സിനിമാ ാറാേവണ്ടതായിരുന്നു.
അനുഗ്രഹിേക്കണേമ!
നീണ്ട െനടുവീർപ്പുകൾ.
“ഭാരത് മാതാ കീ…”
“…രതിട്ടീച്ച െട ചുണ്ടിൽ ലിപ്സ് ിക്കുേണ്ടാ?”
“എടീ ഇല്ല. ശരിയായ ചുവപ്പാ!”
“ജയ്! ഭാരത് മാതാ കീ… കീ… കീ…”
ബേ ാപ്പിേലേക്കാടിയ കിതപ്പ് അരമണിക്കൂറായിട്ടും
നിലച്ചിട്ടില്ലാത്ത മി ിസ് രാഘവൻ ൈമക്കിനു മുമ്പിൽ

ാനം പിടിച്ചു.
ക ത്തും മുഖവും അമർത്തിതുടയ്ക്കെവ അവർ പറഞ്ഞു:
“ ദ്ധിക്കുവിൻ!”
അവർ ദ്ധിക്കുകതെന്നയാണ്.



രതിട്ടീച്ച െട കാതിെല ഡ്രാപ്സിന് എന്തു തിളക്കം!
ദ്ധിക്കുക! ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് അേപക്ഷ തന്നിട്ടു വർ
ദ്ധിക്കുക!

മൂവായിരവും കാതു കൂർപ്പിച്ചു.
മതിൽെക്കട്ടിന് പുറെത്ത മാളികയുെട വരാന്തയിൽനിന്ന്
കാ കാണുന്ന പത്രാധിപർസാ ം കാതുകൂർപ്പിച്ചു.
ൈഹേവയിലൂെട തിരക്കിട്ട് േപാകുന്ന പഥികൾ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
ബേ ാപ്പിൽ അക്ഷമേയാെട കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ
എത്തിേനാക്കി.
ൈദവാനുഗ്രഹമു പ ിക്കൂടം.
വിശക്കുന്ന വയ കൾക്കാഹാരം.
വിശക്കുന്ന മന കൾക്ക് വിജ്ഞാനം.
“കഞ്ഞി േവണ്ടാത്തവെരയും െവയിലു െകാ ിക്കേണാ?”
ഫ ് എയ്ഡിനു പച്ചെവ വുമായി വരാന്തയിൽ
ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന രാജമ്മ പി പി ത്തു.
െവയിലു പ്രഭാതങ്ങ െട തുടക്കം. തലചു ി
വീ ന്നവരുെട എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം. ൈമക്ക്
തുറന്ന െതാണ്ടയിലൂെട അലറി:
“അ ന്നൂറ് േപരാണ് കഞ്ഞിക്ക് ഹർജി തന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇരുന്നൂ മ്പതുേപർക്കാണ് െപ്രാവിഷൻ. എന്നു
പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിെവക്കാനു െചമ്പിന് അേത്രയു
വലിപ്പം. നമ്മുെട െറഡ്േക്രാസ് െസാൈസ ിയുെട ഫണ്ട്
കുറഞ്ഞുവരികയുമാണ്.”
ക ത്ത തിരമാലക െട ചലനം.
“കഴിയുെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തിനും കഞ്ഞി



തരണെമന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കാഗ്രഹം. നിങ്ങൾ
െപൺകുട്ടികൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി േഹാട്ടലുകൾ
കയറിയിറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾക്കി മെല്ലന്ന കാര്യം
തുറന്നുപറയെട്ട!”
വരാന്തയിൽ തണലു ഇടം േനാക്കി
ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്ന മി ിസ് ഫിലിപ്സ്
അേരാചക ചകമായി െന ിയും ചുണ്ടും ചുളിച്ചു.
“നമ്മുെട ഈ യൂണിേഫാറമിട്ട എത്രെയത്ര
കുട്ടികളാണപ്പാ വഴിനീെള േഹാട്ടലുകളിൽ!”
ദിവസവും അവരീക്കാ കാണുന്നതാണ്.
െതാലിയുരിക്കുന്ന കാ . യൂണിേഫാറങ്ങൾക്കു കളങ്കം
ചാർത്തുന്ന സമ്പ്രദായം. ഈ വിദ്ധ്യാലയത്തിെല
അദ്ധ്യാപികെയന്നു നാലുേപരുെട മുമ്പിൽ പറയാനു
അഹന്തയുെട പടം ചായുകയാണ്.
ൈഡ്രവ് െചയ്യുന്ന ഭർത്താവിൻെറ
സവിധത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട് അവർ പലേപ്പാ ം
പറയാ ണ്ട്:
“ഇക്കാഴ്ച്ച കാണാൻ ഞാനിനി ഉച്ചക്കു വീട്ടിേലക്കില്ല.
േവലക്കാരിേയാട് േചാറ് ഇേങ്ങാട്ട് െകാണ്ടുവരാൻ
പറയാം.”
“അതു ശരിയാവില്ല. ഞാെനാ ക്കിരുന്നുണ്ണേണ്ട വീട്ടിൽ?”
തെന്നക്കൂടാെത തൻെറ ഭർത്താവിന് ഒരു വ ്
ഇറങ്ങുകയിെല്ലന്ന സത്യാവ മി ിസ് ഫിലിപ്സ്
അടുത്തുനിന്നിരുന്ന അംബികെയ പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു.
“നിർത്തണം. ഇവരുെട േഹാട്ടലിൽേപാക്ക്
നിർത്തണം!”



“വിറകിന് ക്ഷാമം! പയറിന് വിലക്കയ ം. േറഷനരി
േവവുന്നില്ല. ഇരുമ്പരിെയന്നു േകട്ടിട്ടിേല്ല.”
പത്രാധിപർ വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പത്രം താ ി
കണ്ണടയൂരി ൈകയിൽ െവച്ച് ദ്ധിച്ചു.
അടുത്ത േബായ്സ് ൈഹ ളിെല ക്ലാസ്
ബഹി രിച്ചിറങ്ങിയ പിേ ർ േഗ ിനടുത്തു തടിച്ചുകൂടി.
“ഞങ്ങൾക്കും കഞ്ഞി തരാേമാ?” അവരിെലാരുത്തൻ
വിളിച്ചു േചാദിച്ചു.
മൂവായിരങ്ങൾ ചിരിച്ചു.
“അതുെകാണ്ട് തികച്ചും അർഹതയു
നിർദ്ധനവിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് എെന്ന
സമീപിക്കുക. മ വരുെട അേപക്ഷകൾ
പിൻവലിച്ചതായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതാണ്!
നിങ്ങൾതെന്ന ഒരാത്മപരിേശാധന നടത്തുവിൻ.”
“അപ്പറിഞ്ഞതിൻെറ അർത്ഥെമാന്ന്
വിശദമാക്കിേയക്കണം.”
മലയാളം ടീച്ചർ ശാന്തകുമാരി പിന്നിൽനിന്ന് പറഞ്ഞു:
“…ജന…ഗണ…മന…അധി…”
േഗ ിനു മുമ്പിൽ നിന്നവർ പിരിഞ്ഞു.
തളർന്ന െവയിൽ േകാട്ടുവായിട്ടു.
അെന്നേന്താ രാജമ്മയുെട പച്ചെവ ത്തിന്
െചലവുണ്ടായില്ല. െവ ം െചടിയുെട തടത്തിെലാഴിച്ച്
രാജമ്മ മുരണ്ടു:
“നാെളക്കാണാം നാെല്ലണ്ണം ഒന്നിച്ചുവീ ന്നത്!”
മി ിസ് രാഘവൻ പറഞ്ഞു:



“വീഴില്ല! നാെളമുതൽക്ക് കഞ്ഞിയുണ്ട്. ആരും തലചു ി
വീഴില്ല!”
…ജന ഗണ മനെയന്ന കൂട്ടക്കരച്ചിൽ
േകൾക്കാറായേപ്പാൾ ഇെതല്ലാം കണ്ടുെകാണ്ട് സ്വന്തം
വീട്ടുവരാന്തയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സാഹിറ
കുടെയടുത്തു.
ഭർത്താവ് ദുബായിലായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ െപാന്നുംവിലക്കു

ളിന് െതാട്ടടുത്ത് ഈ പത്തു െസൻറ് േമടിച്ച്
വീടുെവക്കാൻ പ ില്ലായിരുന്നു.
ഭർത്താവ് അന്യനാട്ടിലായതുെകാണ്ടാണ് സാഹിറ
ഉേദ്യാഗത്തിനു വരുന്നത്. സമയം െകാല്ലാൻ.
സാഹിറ മതിൽെക്കട്ടു ചു ി േഗ കടന്ന് അകത്തു
പ്രേവശിച്ചു.
മാർച്ചിങ്േസാങ്ങിൻെറ തുമ്പ് കാ ിൽ പറന്നകന്നു.
ഗ്രൗണ്ടിൽ പതിവുേപാെല െനല്ലിക്കാക്കുരു,
േചാക്കേല കടലാസ്, കടലയ്ക്കാെത്താണ്ട്,
പൂമാലത്തുണ്ടുകൾ, െഹയർപിന്നുകൾ എന്നിവ
ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
സാഹിറ നിനച്ചു: ഇെതാരു പൂരപ്പറമ്പാണ്! ളല്ല.
ഉത്സവം കാണാനാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത്.
െതാണ്ണൂെ ാമ്പതു െപണ്ണുങ്ങ െട ചമയങ്ങൾ
കാണാൻ–ൈകയിലിരുന്ന യൂണി ് െട ്
ഉത്തരക്കടലാ ക െട െകട്ട് ഓടയിേലക്കു
വലിെച്ചറിേയണ്ടതായിരുന്നു. ചുമന്ന്

ാഫ് മിെലത്തിച്ചാൽ കാക്കമ്മയ്ക്ക് െപ ക്കി വിൽക്കാം.
കാക്കമ്മ മു ക്കാൻ േമടിക്കുന്നത് കുട്ടിക െട



ഇേമ്പാസിഷൻ എ തിയ കടലാ ക ം, യൂണി ്
െട ്േപപ്പ ക ം േശഖരിച്ചു വി ിട്ടാണ്.
എട്ടുെകട്ടിേലക്കു പ്രേവശിക്കും മുമ്പ് സാഹിറ
ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വന്തം വീടിൻെറ െടറ ിേലക്കു േനാക്കി.
“ടീച്ചർ, നിങ്ങ െട േവലക്കാരി െടറ ിൽ നൃത്തം
തുടങ്ങാറായില്ല.” ചമ്പകരാമൻ പറഞ്ഞു.
നട്ടുച്ച.
െതാഴിലധി ിതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻെറ മഹനീയത
ഉൾെക്കാണ്ട് കളക്ടേറ ിൽ േകാൺഫറൻസ്
പിരിഞ്ഞുവരുന്ന ീമതി അച്ചാമ്മ അന്ധാളിച്ചു.
േബാഗൻവില്ലെയ താങ്ങിനിർത്തിയിരുന്ന ഇരുമ്പുകമാനം
ഉലഞ്ഞ് നിലം െപാത്തുന്നു.
ഒരുപ ം പിേ ർ!
സമരേമാ?
ഇവിെടയും സമരേമാ?
െപമ്പിേ ർ സമരം െചയ്യുേമാ? അതും ഈ മഹത്തായ

ാപനത്തിെല?
“എന്താണിത് ചമ്പകരാമാ?”
ഭാഗ്യം! ഒെരാ ആൺതരിയില്ല!
വാേളാങ്ങിയ ചമ്പകരാമൻ ൈക താ ി മുമ്പിെലത്തി.
“എന്താണിത്?”
“കഞ്ഞിയുെട അേപക്ഷകർ.”
“ആരാണിവെര ഇവിെട വിളിച്ചുവരുത്തിയത്?”
“മി ിസ് രാഘവൻ ടീച്ചർ!”



ചുവന്നു കനത്ത മുഖവുമായി മി ിസ് രാഘവൻ കുട്ടിക െട
ഇടയിലൂെട തുളച്ചുകയറി. അവർ പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ താെഴ ഗ്രൗണ്ടിൽ െപാെയ്ക്കാ ാം.”
“മാവ് േപായി ടീച്ചർ! തണലില്ല!”
“എന്നാൽ എൻെറ ക്ലാസിേലക്കു നടക്കൂ. പത്ത് എ”
“ടീച്ചർ, ഇവരാ െഷഡ്ഡിൻെറ ചുവര് െപാളിക്കും!”
“ഹാളിേലക്കു നടക്കാം!”
“പ ില്ല.” ീമതി അച്ചാമ്മ പറഞ്ഞു:
“സഞ്ചയിക സമ്പാദ്യപദ്ധതിെയക്കുറിെച്ചാരു
പ്രസംഗമുണ്ട്. ജില്ലാ ആഫീസ ം മ പലരും വരുന്നുണ്ട്.”
കഞ്ഞിയുെട അേപക്ഷകർ താെഴ ഗ്രൗണ്ടിെല പുതിയ
െഷഡ്ഡിേലക്കു നടയായി. ഒരു കിങ്കരെനേപ്പാെല
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചൂരലുമായി ചമ്പകരാമൻ അനുഗമിച്ചു.
അേപക്ഷക െട ഭാണ്ഡവുമായി മി ിസ് രാഘവൻ
പുറെക. അംബിക അകമ്പടിക്കും.

ീമതി അച്ചാമ്മ േകാളിങ്െബല്ലിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു.
വടി താെഴയിട്ട് ചമ്പകരാമൻ ഓടി.
മുമ്പിൽ തുറന്നുെവച്ച ടീേച്ച ് അ ൻഡൻസ് രജി ർ.
മീെത കുനിഞ്ഞ അച്ചാമ്മ െഹഡ്മി സിൻെറ തുടുത്ത
മുഖം. െകാച്ചു മൂക്കിൻതുമ്പത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടിയ
വിയർപ്പുതു ി.
“എവിെട കാഷ്വൽ ലീവ് െല കൾ?”
പരതി. എണ്ണി. ഒരിക്കൽക്കൂടി എണ്ണി. ഒെരണ്ണം കുറവ്.
ആെക പെത്താമ്പത് കാഷ്വൽ ലീവിെല കൾ.
ഇരുപത് േകാളങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പ്.
േബാേധാദയംവന്ന ീമതി അച്ചാമ്മ േചാദിച്ചു:



“എവിെട രതി? രതി വന്നിട്ടിേല്ല?”
“ഇല്ല!”
“ലീെവ്ല മിേല്ല?”
“ഇല്ല, അങ്ങെന മുൻകൂട്ടി അയയ്ക്കണ പതിവില്ലേല്ലാ!”

ീമതി അച്ചാമ്മ ക്ലർക്കിെന വരുത്തി.
“ ജാേത, ഇനി എന്തു െചയ്യും?”

ജാത ദീർഘമായ ആപ്പീസ് പരിജയത്തിൻെറ
ഏടുകൾ മറിച്ചു. ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ
അധികമുണ്ടായിട്ടില്ല. രതിയുെട കാര്യമാണ്. എന്താണ്
െചയ്യുക?

ജാത വിശദവിവരം ആരാഞ്ഞു.
“സമ്പാദ്യപ്രസംഗത്തിന് ആെരല്ലാമാണ് വരിക?”
“ചിലേപ്പാൾ ഡയറക്ട ണ്ടാവും. പിെന്ന പ്രേത്യകം
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േ ് ഇൻ ി ്യൂട്ട് വിദഗ്ദ്ധൻ.
പിെന്നയു വർ ആരായാലും നമുെക്കാരു ചുക്കുമില്ല.”

ജാതയുെട ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടർന്നു.
“രതി മാത്രമേല്ലയു ആബ്സൻറ്? മ വർക്ക്
ലീെവ്ല റിേല്ല?”

ീമതി അച്ചാമ്മ തലയാട്ടി.
“തല ാനത്തുനിന്നു വരുന്ന വിദഗ്ദ്ധന് രതിെയ
പരിചയം കാണും! കാണാതിരിക്കില്ല. ഡയറക്ട്
ഓർഡ മായാണേല്ലാ അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത്!”
“അതുെകാണ്ട്?”
“രതിയുെട േകാളം ഒഴിച്ചിടാം.”
“േചാദിച്ചാേലാ?”



“േപരു പറഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷെപ്പടും!”
മു ത്ത് കാർ വന്നുനിൽക്കുന്ന ശബ്ദം.
ഫ്രണ്ട്സീ ിൽനിന്ന് രതി ഇറങ്ങി. അവൾ ഭവ്യതേയാെട
തുറന്നുെകാടുത്ത ബാക്ക്േഡാറിലൂെട വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ഇറങ്ങി.

ീമതി അച്ചാമ്മ ചുണ്ടു കടിച്ചമർത്തി ഉ ിൽനിന്നു
തലനീട്ടിയ എന്തിെനേയാ ചവച്ചരച്ചു. പിെന്ന
ആശ്വാസത്തിൻെറ െനടുവീർപ്പയച്ചു. വിനയാന്വിതയായി
ചാഞ്ഞുതൂങ്ങുന്ന േബാഗൻവില്ലയുെട
മുൾപ്പടർപ്പിനപ്പുറത്തൂെട ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.
വിശി ാതിഥികൾ ചിരിച്ചു.
“ഭാഗ്യത്തിനു ഞങ്ങൾെക്കാരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി.”
“ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ.”
നാൽപതു മിനിേ ഞങ്ങൾക്കിവിെട െചലവഴിേക്കണ്ടൂ.
മി ിസ് രതീേദവി തെന്ന ഞങ്ങെള തിരിച്ചും
എത്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
“അങ്ങെനയാവാം!”
രതി പുഞ്ചിരിേയാെട പിൻവാങ്ങി.
ചമ്പകരാമൻെറ വിദഗ്ദ്ധഹ ങ്ങൾ ധൃതിയിൽ ൈമക്കും
ലൗഡ് ീക്ക ം ഫി െചയ്തു. പത്താംക്ലാ ിെലയും
ഒമ്പതാംക്ലാ ിെലയും പതുപ്പത്തു കുട്ടികൾ വീതം ഹാളിൽ
ഹാജരാകാൻ അനൗൺെ ൻ ണ്ടായി.
“നിെന്നക്കണ്ടാൽ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിയില്ലാത്തവെളന്നു
േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ.”
“അച്ഛനു പണിയില്ല ടീച്ചർ.”
“എന്തായിരുന്നു പണി?”
“കടലിൽ േപാക്ക്!”



“ഓടിേക്കാ! നൂ മ്പതുറിപ്പികയ്ക്ക് ദിവേസന മീൻ
വിൽക്കുന്ന കാലം! നിങ്ങെളേപ്പാെല തീ ഖം
ഉ വരുേണ്ടാ ഇക്കാലത്ത്!” മി ിസ് രാഘവൻ
പറഞ്ഞു.
“െനക്സ് ്!”
വിളർത്ത് ചീർത്ത കവി ക ം കുണ്ടിലാണ്ട മിഴിക മായി
നരച്ച പൂക്ക തട്ടമിട്ട ഒരു െപൺകുട്ടി മുമ്പിൽ
വന്നുനിന്നു. ആർത്തിേയാെട അവൾ മി ിസ്
രാഘവൻെറ മുഖത്തു േനാക്കി.
വിചാരിച്ചാൽ ആ നിമിഷം കഞ്ഞിവരുത്താനു കഴിവ്
അവർക്കുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയു കണ്ണുകൾ.
“േപര്?”
“പാത്തുമ്മയി.”
“ബാപ്പയുേണ്ടാ?”
“െമായ്യി െചാല്ലി.”
“എത്ര മക്കൾ?”
“ഒമ്പത്!”
“അമ്മയ്ക്കു പണി?”
“െവ ക്കെന കുത്തിരിക്ക്യാണ്.”
“േചട്ടന്മാരുേണ്ടാ?”
“മൂന്ന് ഇത്താത്തമാര്.”
“അവെരല്ലാം െചമ്മീൻകമ്പനിയിേലാ മേ ാ പണിക്കു
േപാവുന്നുണ്ടാവും, ഇേല്ല?” മി ിസ് രാഘവൻെറ േചാദ്യം
േകട്ട് കുട്ടി തലയാട്ടി.
“ഇല്ല, എല്ലാവരും െമായ്യി െചാല്ലി ഇരിക്യാ?”
“നീെയപ്പഴാ െമാഴി െചാല്ല്ണൂ?”



കുട്ടിയുെട മഞ്ഞച്ച കവി കൾ ഒന്നുകൂടി മഞ്ഞച്ചു.
മി ിസ് രാഘവൻ കണ്ണുകാണിച്ചു.
അംബിക എ തി.
നമ്പർ വൺ!
“െനക്സ് ്.”
ഇേപ്പാ കരയുെമന്ന ഭാവത്തിെലാരുവൾ.
“ക്ലാേസത്?”
“എട്ട്.”
“ഏെതട്ട്?”
“എട്ട് ി.”
കൂടുതൽ വി രിേക്കണ്ടതില്ല.
“നിനക്കു കഞ്ഞിയുണ്ട്. ക്ലാസിൽ െപാേയ്ക്കാ.”
“അടുത്തതാരാ?”
“ആ .”
“എവിെട ആ ?”
“ഞാനിേടണ്ട്!” നാലഞ്ചു നാലഞ്ചു നിരകൾക്കപ്പുറം
കൂട്ടത്തിലമർന്നുേപായ സ്വരം.
“ബാപ്പ?”
“ഒ തും ഇല്ലാത്തതും സമാ!”
“അെതന്താ?”
“േബെറ െകട്ടിനു.”
“അതിലും മക്ക േണ്ടാ?”
“ണ്ട്.”
മി ിസ് രാഘവൻ മുകളിെല ശൂന്യമായ ആകാശത്തിൽ
കണ്ണു നട്ടുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:



“െചല്ല്, ബാപ്പയുെട പുതിയ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ െചന്ന് പറ,
കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ അരിേമടിച്ചു തരാൻ!”
“പറഞ്ഞീനി.”
“എന്നിേട്ടാ?”
കുട്ടി തല താ ി. കണ്ണീരി ി വീണു ചപ്പിലകൾ ഞരങ്ങി.
മി ിസ് രാഘവൻെറ മുഖെത്ത ചിരി മറഞ്ഞു.
അംബികയുെട േപന താെഴ വീണു. നി ബ്ദത.
അംബിക േചാദിച്ചു:
“അടുത്തതാരാ?”
“ഞാൻ!”
“ആരാ ഞാൻ?”
“രാധിക.”
“ക്ലാ ്?”
“എട്ട്.”
“ഡിവിഷൻ?”
കുട്ടി ആേലാചിച്ചു. ൈകെവ യിൽ േനാക്കി.
ജാക്ക ിൻെറ ബട്ടണിൽ തിരുപ്പിടിച്ചു. കൂെടയു വ െട
ചുമലിൽ തട്ടി.
“കഴിഞ്ഞയാ ‘എച്ചി’ലായിരുന്നു ടീച്ചർ”
“ഈയാ േയാ?”
“പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ.’
“ആർ?”
“അല്ല.”
“എ ്?”
“തേന്നേന്താന്നുന്നു.”



“േതാന്നിയാൽ േപാരാ. ശരിക്കും അിറഞ്ഞുവാ.”
തൻെറ ക്ലാ റിയുെട വട്ടത്തിേന്മൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
അക്ഷരം േനാക്കാൻ അവൾ പറന്നു.
“യുവാണ് ടീച്ചർ.” അവ െട കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു.
“േപാെര, ഇേങ്ങാട്ടു േപാെര.”
“വരെട്ട. നീെയന്തിനാ വന്നത്?”
“കൂെട വന്നതാണ് ടീച്ചർ.”
“നല്ലത്. േവഗം േപാ.”
മി ിസ് രാഘവൻ കണ്ണുകളടച്ചു. അംബിക
വി രിക്കുകയാണ്–നടക്കെട്ട. ജൂനിേയ ിനും േവണം
അനുഭവം.
ഏതായിരുന്നു നാണിയുെട മകൾ?
വീട്ടിെല അലക്കുകാരി നാണി ഒരു കഞ്ഞിടിക്ക ് സ്വന്തം
മകൾക്കായി അവരുെട പക്കൽ റിസർവ്
െചയ്തുെവച്ചിരുന്നു.
അവർ കണ്ണുമിഴിച്ചു ചു ം േനാക്കി. സംഖ്യാബലം
കുറയുന്നുണ്ട്.
“ആരാണ് നാണിയുെട മകൾ?”
ഒരു ൈക ഉയർന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിൻെറ െകാടിമരംേപാെല.
എല്ലുകൾ നിഴലിക്കുന്ന െതാലി.
“നിൻെറ േപെരന്താ?”
“വിേനാദിനി.”
“വിേനാദിനി ൈക താ . കണ്ടതു മതി.”
താക്കീതുേപാെല ഉയർന്ന ൈകയിൽ േനാക്കാൻ അവർ
ഭയന്നു.



“അടുത്തത്? അടുത്തത്…”
മണി മുഴങ്ങി.
കുട്ടികെള സമ്പാദ്യശീലം പഠിപ്പിച്ച കൃതാർത്ഥതേയാെട
രണ്ടായിരം അക്കൗണ്ട് പു കങ്ങൾ വിതരണം െചയ്തു.
സഞ്ചികയുെട പ്രചാകരന്മാർ രതിയുെട കാറിൽക്കയറി

ലം വിട്ടു.
മി ിസ് രാഘവനും അംബികയും കഞ്ഞിയേപക്ഷകരുെട
ചുഴിൽനിന്നും രക്ഷ േനടാനാവാെത വി ാരം തുടർന്നു:
“എന്താേടാ നിൻെറ അച്ഛനു േജാലി?”
“കടലിൽേപാക്കായിരുന്നു.”
“ഇേപ്പാേഴാ?”
“േപാക്കില്ല.”
“എന്താ?”
“ േക്കട്!”
“നിൻറച്ഛൻ?”
“േജാലിയില്ല.”
“നിൻെറ?”
“പണിയുണ്ട്.”
“പിെന്ന?”
“പു കങ്ങ ം േചാ പാേത്രാംകൂടി പിടിച്ചു
ബ ിേക്കറിവരാൻ കഴിയൂല!”
“ഓടിേക്കാ! നിനക്ക് ഇജ്ജന്മത്ത് കഞ്ഞിയില്ല ഇവിെട!”
അ മില്ലാത്ത അേപക്ഷകെരക്കണ്ട് മി ിസ് രാഘവൻ
വി ാരം നിർത്തി േകാട്ടുവായിട്ടു. പിെന്ന അവർ
നിവർന്നിരുന്നു.



“ഒന്നു പറേഞ്ഞക്കാം. കഞ്ഞിെയന്നാൽ
േതങ്ങാപ്പാെലാഴിച്ച െപാടിയരിക്കഞ്ഞിയാെണെന്നാന്നും
നിങ്ങൾ കരുതണ്ട! െവ ം പച്ചരിക്കഞ്ഞി. അെല്ലങ്കിൽ
േവവാത്ത ഇരുമ്പരിക്കഞ്ഞി. എല്ലാ ദിവസവും
കറിയുണ്ടാവുെമന്നും കരുേതണ്ട!”
എന്നിട്ടും അവരുെട ഉത്സാഹം െകട്ടില്ല. പ്രത്യാശ
വഴിയുന്ന മിഴിക മായി അവർ ഊഴം കാത്തുനിന്നു.
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