
ഡ��യിഷൻ 
  
“If there is one single book on education which will 
make you weep, this is it.", ഡ��യിഷൻ   എ�   കഥയുെട 
ഇം�ീഷ്   പരിഭാഷയുെട   തുട�ം   ഇ�െനയാണ്.   ഇൻറർെന�ിൽ 
ക�   ഒ��   മി�   റിവ��കള�ം   ഇത്   ശരിവയ്�ു�തുമാണ്. 
  

കുർകുെറയു   �ഗാമ�ിലു�   യുവ   കലാകാരൻ   ഒരു   ഉദ�മ�ിലാണ്. 
തെ�   തെ�   �ഗാമ�ിെല   ആദ�   ടീ�െറ   പ�ിയു�   ഒരു   െപയ്��ങ്. 
കലാകാരന്   ഇ�വണ   കാര��ൾ   അ�ത   എള��മാകു�ി�.   അയാൾ 
ആശയ�ുഴ��ിലാണ്.   എവിെട   തുട�ണം   ?എ�െന   തുട�ണം? 
  

അേത   �ഗാമ�ിൽ   ജനി��   വളർ�   ,   െചറു��ിൽ   തെ� 
നഗര�ിേല�്   ഉ�ത   വിദ�ാഭ�ാസം   േനടാനായി      �ഗാമം   വി� ,   ഇേ�ാൾ 
രാജ�ം   തെ�   അറിയെ�ടു�   ഒരു   പ�ിതയും   കലാകാരെ� 
പരിചയ�ാരിയുമായ   ആൽതിെനയ്   അയ�   ഒരു   ക�ാണ്   യുവ 
കലാകാരെന   �ബഷ്   എടു�ാൻ   േ�പരി�ി�ത്.      ആൽതിെനയ ്
അടു�   കാല�ു   ആ   �ഗാമം   സ�ർശി�ുകയു�ായി ,   പുതുതായി 
നിർ�ി�   സ്കൂൾ   െക�ിട   ഉദ്ഘാടന�ിേല�ു  വിശിഷ്ടാതിഥിയായി 
�ണി�െ��തായിരു�ു.   അവിെട   വ�്   അവ൪      മനസിലാ�ു�ു 
ഡ��യിഷൻ,   തെ�   ആദ�   ടീ�ർ      ഇേ�ാഴും   ആ   �ഗാമ�ിൽ   തെ� 
ജീവി�ിരി��െ��്.ആൽതിെനയ്      ആെക   അസ��യാകു�ു. 
തെ�   യാ�ത   െവ�ി��രു�ി  അവ൪   തിരി��   േപാകു�ു.   കാരണം 
പറയാെത   െപെ��്   േപായതിൽ   യുവകലാകാരൻ   ആകുലനായി . 
അവർ�്    അേലാസരമാകു�   രീതിയിൽ   എെ��ിലും   ത�ള�െട 
ഭാഗ�ു   നി�്   സംഭവിേ�ാ   എ�്   ആേലാചി��   വിഷമെ���. 
  

കുറ��   ദിവസ�ൾ�ു   േശഷം   ആൽതിെനയ്      െപെ��്   േപാകാൻ 
ഉ�ായ   കാരണം   വ��മാ�ിെ�ാ�്   വിശദമായി   തെ�   ഒരു   ക�് 
യുവകലാകാരന്  അയ�ു�ു.   ആ   ക�്  അവരുെട 
ബാല�കാലെ�പ�ിയായിരു�ു,   തെ�   ആദ�   ടീ�െറ 
പ�ിയായിരു�ു,ഡ��യിഷെന   പ�ിയായിരു�ു,   ഡ��യിഷൻെറ 
സ്കൂളിെന   പ�ിയുമായിരു�ു.   �ഗാമ�ിെ�   പിറകിലായി   ഒരു 
കു�ിെ�   മുകളിലായിരു�ു   ഡ��യിഷെ�   സ്കൂൾ.അവിെട   ഇേ�ാൾ 
അ�െന   ഒരു   സ്കൂൾ   ഇ�.എ�ിലും   നാ��കാർ   ആ   കു�ിെന 
ഡ��യിഷെ�   സ്കൂൾ   എ�്   വിളി��   േപാ�ു.ആ   കു�ിൻ   മുകളിലാണ ്
യുവ   കലാകാരൻ   ഏ�വും   ഇഷ്ടെ�ടു�   ,   തെ�  ഗൃഹാതുരുത�മായ 
ബാല�കാല   ഓർ�കൾ   സ�ാനി�ു�      ര�ു   േപാ�ാർ   മര�ൾ 
ഉ�ത്.   ആ   കു�ിനു   ഡ��യിഷെ�  സ്കൂൾ   എ�   േപര്   വരാനു�ായ 
സംഭവ�ള�ം,േപാ�ാർ   മര�ള�െട   രഹസ�വും   യുവ   കലാകാരന ്
ഇേ�ാൾ   വ��മാണ്.മുൻപ്   ഒരുപാട്   അേന�ഷി�   പല 
േചാദ��ൾ�ു൦      ഉ�രം   ലഭി�ിരി�ു�ു. 
  

േസാവിയ�്      യൂണിയൻ   ഗവെ���െ�   നിർേ�ശ�പകാരമാണ ്
വിദ�ാഭ�ാസം   സാർവ�തികമാ�ു�തിെ�   ഭാഗമായി   ഡ��യിഷൻ   എ� 
യുവാവ്   കുർകുെറയു   എ�   �ഗാമ�ിെല�ു�ത്   .   �പാഥമിക 
വിദ�ാഭ�ാസം   േപാലും   ലഭി�ാ�   ,   വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�   �പാധാന�ം 
കൂടുതെലാ�ും   അറിയാ�   കർഷകരായ   �ഗാമവാസികൾ 
ഡ��യിഷന്   വലിയ   െവ��വിളിയാകു�ു.   സ്കൂളിന്   ആവശ�മായ 
സൗകര��ൾ   േപാലും   അേ�ഹ൦      സ��മായി   ഏർ�ാട്   െചേ��ി 



വരു�ു.   റഷ�ൻ   വി�വ�ിനു   േശഷം   ഉേപ�ി�െ�� 
മുൻപു�ായിരു�   ഭരണകൂട�ിെ�   �പാേദശിക   കാര�ാലയമാണ ്
സ്കൂൾ   ആവശ��ിനായി      തിരെ�ടു�ത്.   കാടും   പടലവുമായി 
കിട�   ആ   െക�ിടം   ദിവസ�ൾ   നീ�   �പയ��ിെനാടുവിൽ 
അേ�ഹ൦   വൃ�ിയാ�ിെയടു�ു�ു.   പെ�   അതുെകാെ�ാ�ും 
ആയി�േ�ാ,കു�ികെള   സ്കൂളിേല�്   എ�ി�ണം.   �ഗാമവാസികൾ 
സഹകരി�ു�ി�.   ഡ��യിഷൻ   വീട്   വീടാ�രം   കയറി   ആൾ�ാെര 
േനരിൽ   ക�്      കു�ികെള   സ്കൂളിേല�്   അയ�ണെമ� ്
അഭ�ർ�ി�ു�ു.   ചിലേ�ാൾ   അഭ�ർ�ന   മാറി   ഭീഷണിെ�ടുേ�� 
സാഹചര�വും   ഉ�ായി.കു�ികെള   സ്കൂളിേല�്   അയ�ിെ��ിൽ 
അത്   നിയമ   ലംഘനമാകുെമ�ും   പരിണിത   ഫലം   േനരിേട�ി 
വരുെമെ�ാെ�..   ഡ��യിഷന്      മ��   വഴികളി�ായിരു�ു. 
  

അ�െന   സ്കൂൾ   �പവർ�നമാരംഭി��.. 
  

ഡ��യിഷൻ      പരിശീലനം   ലഭി�   അധ�ാപകെനാ�ുമായിരു�ി�.   ഒ�ാം 
േലാകമഹായു��ാല�ു   ൈസനികനായി   േജാലി 
െചയ്തിരു�േ�ാൾ   ലഭി�   �പാഥമികമായ   വിദ�ാഭ�ാസം   മാ�തമാണ ്
അേ�ഹ�ിന്   ൈകമുതലായി���ായിരു�ത്   .   തെ� 
വിദ�ാർ�ികേളാട്   താൻ   എ�ാം   തിക�വനെ��ും   തനിയ്� ്
അറിയാവു�തു   പറ�ു   തരാെമ�ും   പറയു�   ഡ��യിഷെ� 
ആ�ാർ�തയും   സത�സ�തയു o   അവിെട   �പകടമാണ്. 
ഡ��യിഷന്      അറിയാവു�െത�ാം   കു�ികെള   പഠി�ി��. 
അേ�ഹ�ിെ�  �മാ   ശീലം   ഏവെരയും 
അദ് ഭുതെ�ടു�ി.ഡ��യിഷൻ      കു�ികെള   െപൻസിൽ 
പിടിേ��െത�െനയാെണ�ു   പഠി�ി�� ,പുതുതായി 
പരിചയെ�ടു�   വാ�ുകള�െട   അർ�ം      പറ�ുെകാടു�ു. 
വായി�ാൻ   േപാലും   ബു�ിമു�ിയിരു�   ഡ��യിഷന്   �ഗാ�റിെന   പ�ി 
യാെതാരു   ധാരണയും   ഉ�ായിരു�ി�.   സത��ിൽ   അേ�ഹ൦ 
ഏെ�ടു�ത്   ഭാരി�   ഒരു   ഉ�രവാദി�ം 
തെ�യായിരു�ു.തലമുറകളായി   നിര�രരായിരു�   ഒരു 
�ഗാമ�ിെല   ജന�ള�െട   മ�െള   വിദ�   അഭ�സി�ി�ുക   എ�ത്   ഒ��ം 
എള��മു�   കാര�മ�ായിരു�ു.   എ�ാ   പരിമിതികൾ�ിടയിലും, 
അേ�ഹ൦      തനി�ാവു�   രീതിയിൽ   കു�ികെള   പഠി�ി��,   പുതിെയാരു 
േലാകം   സ�പ്നം   കാണാൻ   േ�പരി�ി��.. 
  

ചുരു�ിയ   സമയം   െകാ�്   തെ�   വിദ�ാർ�ികളിെലാരാളായ 
ആൽതിെനയ്   ഡ��യിഷെ�   �പിയെ��   വിദ�ാ൪�ിനിയാകു�ു. 
അവളാണ്   കൂ��ിൽ   മുതിർ�തും   പഠി�ാൻ 

മിടു�ിയും.െചറു��ിേല   അ�നും   അ�യും   നഷ്ടെപ�  അവൾ 

,അവള�െട      അ�ാവെ�യും   അ�ായിയുെടയും   കൂെടയാണ ്
താമസി�ു�ത്.   അവ൪  ആൽതിെനെയ   ഒരു   ബാധ�തയായി 
കാണുകയു൦  സദാ   സമയ൦  അവെള   കു�െ�ടു�ുകയും   വഴ�ു 
പറയുകയു൦  െച��മായിരു�ു.ആൽതിെനെയ   സ്കൂളിേല� ്
അയ�ു�ത്   അവർ�ു   ഇഷ്ടമ�ായിരു�ു.വീ��   േജാലികള�൦   മ��൦ 
ആരു   േനാ�ും   എ�തായിരു�ു   അവരുെട   ചി�.   അവസാനം 
ഡ��യിഷെ�   ഭീഷണി�ു   വഴ�ി   ആൽതിെനെയ   സ്കൂളിലയ�ാൻ 
അവർ   നിർബ�ിതരാ�െ���.അതിനിടയിൽ   അ�ാവനും 
അ�ായിയും   ആൽതിെനെയ   ഒരു   അപരിചിതന്   വിവാഹം   െചയ്തു 
െകാടു�ാൻ   തീരുമാനി��.മെ�ാരു   രീതിയിൽ   പറ�ാൽ         അവെള 



വിൽ�ാൻ   തീരുമാനി��.ഇതറി�      ഡ��യിഷൻ   അവൾ� ്
സ്കൂളിൽ   അഭയം   െകാടു�ു�ു.   ആൽതിെനെയ   ബലം   �പേയാഗി�� 
കട�ിെകാ�ുേപാകു�ത്   തടയാൻ   �ശമി�      ഡ��യിഷെന   അവർ 
�കൂരമായി   മര്ദി�വശനാ�ു�ു.ആൽതിെനയ്�്   െകാടിയ 
പീഡന�ളാണ്   അതിനു   േശഷമു�   നാള�കളിൽ 
ഏൽേ��ിവരു�ത്.   അവൾ   തുടർ�യായി   ബലാൽസംഗം 
െച�െ���.   ഡ��യിഷൻ   പി�ാറാൻ   ത�ാറായിരു�ി�.േപാലീസിെ� 
സഹായേ�ാെട   ഡ��യിഷൻ      ആൽതിെനെയ   േമാചി�ി�ു�ു.   ഇനി 
ഒരു   തിരി��   വരവ്  അവൾ   മന�ിൽ   േപാലും 
കരുതിയിരു�ി�.എ�ാൽ   പഠി�ാൻ   മിടു�ിയായ   ആൽതിെനെയ 
നഗര�ിലയ��   പഠി�ി�ാൻ   ഡ��യിഷൻ      േനരെ�   മന�ിൽ 
കരുതിയിരു�ു.   ഇെതാെ�യായേ�ാൾ   ആൽതിെനെയ   ആ 
�ഗാമ�ിൽ   നി�ും   പറ�യ�ാൻ   തെ�   തീരുമാനി��.   അേ�ഹ൦ 
അവെള   െ�ടയിനിൽ   കയ�ി   യാ�തയാ�ു�ു.   കര�ു   െകാ�ിരു� 
ആൽതിെനെയ   ആശ�സി�ി��   െകാ�്   ഡ��യിഷൻ         പറ�ു 
"എനി�്   സാധി�ുെമ�ിൽ,   ഞാൻ   നിെ�   ഒരി�ലും 
വി�യ�ുമായിരു�ി� . ആൽതിെനയി,   പേ�   നിെ�      വഴികളിൽ 
തടസമായി   നിൽ�ാെനനി�ാവി�      .   നിന�്   പഠി�ാനു�്.നീ 
തീർ�യായും   േപാകണം .ഒരു     യഥാർ�   അധ�ാപികയായി     മാറണ൦ , 
അ�്   നീ  ന�ുെട   സ്കൂളിെന  കുറി�്      ഓ൪�ു൦.   അതു   അ�െന 
തെ�   ആവു൦;". 
  

വ൪ഷ�ൾ�ു   േശഷം   ആൽതിെനയ്   ഡ��യിഷെന   ഒരു   പാട ്
അേന�ഷി�ിരു�ു.ര�ാം   േലാകമഹായു�കാല�ു   ൈസനിക 
േസവനമനുഷ്ഠി�ാൻ   േപായ   ഡ��യിഷൻ         അവിെട   വ�്   തെ� 
മരണെ��ി���ാകാെമ�ു   മെ��ാവെരയും   േപാെല   അവള�൦ 
വിശ�സി��.യു�ാന�രം   ൈവകിയാെണ�ിലും   ഡ��യിഷൻ         ആ 
�ഗാമ�ിേല�്   തെ�   തിരി��   വ�ു.   ഡ��യിഷെ�   വിദ�ാർ�ികളിൽ 
മി�വാറും   േപർ   യു��ിൽ   െകാ�െ�ടുകേയാ   തിരി�� 
വരാതിരി�ുകേയാ   ആയി   ഇ�്   ആ   �ഗാമ�ിലി�.ഡ��യിഷൻ 
സ്കൂളിെ�   ഓർ�കള�ം   ര�ാം   തലമുറയിൽെ��വർ� ്
കൃത�മാെയാ�ും   അറിയി�.   സത��ിൽ   മ�ാേര�ാള�ം   ഡ��യിഷൻ 
ആയിരു�ിേ�   അവിെട   വിശിഷ്ടാഥിതിയാേക�ിയിരു�ത്   ? 
ഞ�ള�െടെയാെ�      ആദ�   അധ�ാപകൻ,എെ�   ഞാനാ�ിയ   ആ 
�ഗാമ�ിെല   ആദ�െ�   ക���ണി�്..   എ�ുെകാ�ാണ്      ന�ൾ 
പഴയെതാെ�   മറ�ു   േപാകു�ത്   ?   ഡ��യിഷെ�   മഹത�ം 
ആദരി�െ�ടാെത   േപായത്   എ�ുെകാ�ാണ്   ?   െലനിൻ 
പഠി�ി�െതാെ�   ന�ൾ   മറ�ുകയാേണാ   ?  
  
ആൽതിെനയ്   ഒരു   തീരുമാനെമടു�ിരു�ു   .ഡ��യിഷെന   േപായി 
േനരിൽ   കാണണം.അേ�ഹേ�ാട്   മാ��   പറയണം.ആ   നര� 
താടിയിൽ   ഗാഢമായി   ഒ�്   ചുംബി�ണം.   ഡ��യിഷെന      േലാകം 
അറിയാെത   േപായി�ൂടാ.   മഹ�ായ   ഒരു 
വ��ിത��ിനുടമയാണേ�ഹം.   വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട   മാ�തേമ 
രാജ�െ�   പുേരാഗതിയിേലാ��   നയി�ാൻ   പ����   എ� ്
േബാധ�മു�ായിരു�   ഡ��യിഷൻ   ,   തു�മായ   ശ�ളമായിരു�ി�� 
േപാലും   ഏെറ   ത�ാഗം   സഹി�്   അധ�ാപകനായി   തുടർ�ത ്
പുതിെയാരു    ‘േലാകം   സാ�ിധ�മാണ് ’   എ�  ഒരു   വി�വകാരിയുെട 
നി�യദാർഢ�േ�ാെടയായിരു�ു.   തിരി��   െച� ്
�ഗാമവാസികേളാട്   പുതിയ   സ്കൂളിെ�   േപര്   "ഡ��യിഷെ�      സ്കൂൾ" 



എ�ാ�ി   മാ�ാൻ   അഭ�൪ഥി�ുെമ�ു൦   അതിൽ   യുവകലാകാരെ� 
പി�ുണ   ഉ�ാകണെമ�ും   ആൽതിെനയ്   ക�ിൽ   പറയു�ു.. 
  

ക�്   അവിെട   അവസാനി�ു�ു. 
  

ഒരു   പെ�   യുവ   കലാകാരൻ   ആ   ര�ു   േപാ�ാർ   മര�ള�െട 
ഓർ�കളായിരി�ും      തെ�   കലാസൃഷ്ടി�ായി   തിരെ�ടു�ുക. 
എ�ാ�ിനും   സാ�ിയായി   ആ   �ഗാമ�ിേലെ��ു�വെര 
സ�ാഗതം   െചയ്തുെകാ�്   ,തലമുറകള�െട   ഓർ�കള�ം   േപറി, 
േവനലും,മഴയും,ൈശത�വും   കഴി�ു�      മെ�ാരു   വസ��ിനായി 
കാ�ു   നി�ു�   േപാ�ാർ   മര�ൾ..      ഡ��യിഷനും   ആൽതിെനയും 
കൂടി   ഈ   ര�ു   െചടികൾ   നടുേ�ാൾ   ,   ഡ��യിഷൻ   ആൽതിെനേയാട ്
പറയു�ു�്      "ഈ   േപാ�ാർ   െചടികൾ   ഇേ�ാൾ 
നിെ�േ�ാെലെയയാണ്.ഈ   െചടികൾ   വളർ�ു   വലുതായി 
മരമാകു�ത്   േപാെല   നീയും   വളർ�ു   മഹത�മു�   ഒരു 
വ��ിത�മായി   മാറും.   നിന�്   നെ�ാരു   ഹൃദയമു�്   ,   അേന�ഷണ 
ത�രതയു�   ഒരു   മനസും.നീ   ഭാവിയിൽ      ഒരു   പ�ിതയാകും. 
അെതനി�ുറ�ാണ്  ന�ു�ിത്   ഒരുമി��   നടാം.   കൂടുതൽ   അറിവ ്
േനടാൻ   നിന�ാകെ�..   അതിൽ   നീ   സേ�ാഷി�െ�." 
  

കഠിന��ാനിയായ  അ��ാപകെ�യു൦  വിദ�ാ൪�ിനിയുേടയു൦ 
ഇടയിലു�  നിഷ്കള�വു൦  ആ�ാ൪�വുമായ  ബ�൦  ലളിതമായി 
അവതരി�ി�തിേനാെടാ�൦  ഒക്േടാബർ   വി�വവു൦   ,   ആഭ��ര 
യു��ിെനാടുവിൽ   േസാവിയ�്   യൂണിയനിൽ   നട�ാ�ിയി��� 
പരിഷ്കാര�ള�ം   മ��   സംഭവ   വികാസ�ള�ം   കഥയുലടനീളം 
�പതിഫലി�ു�ുമു�്. 
  

 


