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ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
(ഒരു പൂവിേനാടു പിണങ്ങി നാടു വിട്ട
രാജകുമാരെന്റ കഥ)

ലിേയാൺ െവർത്തിനു്
മുതിർെന്നാരാൾക്കാണു് ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിക്കുന്ന
തു് എന്നതിൽ ഞാൻ കുട്ടികേളാടു് മാപ്പു േചാദിക്കെട്ട.
പേക്ഷ, അതിെനനിക്കു കാരണമുണ്ടു്: ഈ േലാകത്തു്
എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല േസ്നഹിതനാണയാൾ. മെറ്റാരു
കാരണമുണ്ടു്: ഈ മുതിർന്നയാൾക്കു് എല്ലാം മനസ്സിലാ
കും, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ േപാലും. മൂന്നാമെതാരു
കാരണം കൂടിയുണ്ടു്: ഫ്രാൻസിെലവിെടേയാ വിശപ്പും
തണുപ്പും സഹിച്ചു കഴിയുകയാണയാൾ. അയാൾെക്കാ
രാശ്വാസം കിട്ടണം. ഈ കാരണങ്ങെളാന്നും േപാെര
ന്നാെണങ്കിൽ ഈ മുതിർന്നയാളിെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തിനു
ഞാൻ ഇതു സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മുതിർന്നവരും ഒരി
ക്കൽ കുട്ടികളായിരുന്നു. (ചിലർേക്ക അേതാർമ്മയുള്ളു
െവങ്കിേല്പാലും.) അതിനാൽ ഞാൻ ഈ സമർപ്പണം
ഇങ്ങെനെയാന്നു േഭദെപ്പടുത്തെട്ട:

കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാഴെത്ത ലിേയാൺ െവർത്തിനു്

ഒന്നു്
അെന്നാരിക്കൽ, എനിക്കാറു വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ, കന്യാവ
നങ്ങെളക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘പ്രകൃതിയിെല വാസ്ത
വകഥകൾ’ എെന്നാരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കാനിട
യായി; ഗംഭീരമായ ഒരു ചിത്രം ഞാനതിൽ കണ്ടു. ഒരു
െപരുമ്പാമ്പു് ഏേതാ ജന്തുവിെന വിഴുങ്ങുന്നതാണു് ചി
ത്രകാരൻ വരച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ ഒരു േകാപ്പി
ഇവിെട കാണാം.

പുസ്തകത്തിൽ അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇങ്ങ
െനയായിരുന്നു: “െപരുമ്പാമ്പുകൾ ഇരെയ അകത്താ
ക്കുന്നതു് ചവച്ചരച്ചിട്ടല്ല, അപ്പാെട വിഴുങ്ങിയിട്ടാണു്. അതി
നു േശഷം അവയ്ക്കു് അനങ്ങാൻ പറ്റാെതയാകുന്നു; ദഹന
ത്തിനു േവണ്ട ആറു മാസം അവ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും.”
വനത്തിനുള്ളിൽ എെന്താെക്ക അത്ഭുതങ്ങളാണു നട
ക്കുന്നെതന്നു് ഞാനന്നു കാര്യമായിട്ടിരുന്നാേലാചിച്ചു.
തെന്നയുമല്ല, ഒരു ചായെപ്പൻസിലുമായി കുേറ േനരം
പണിെയടുത്തതിൽ പിെന്ന ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി
ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിജയം കാണുകയും
െചയ്തു. എെന്റ ചിത്രം നമ്പർ ഒന്നു്. അതു് ഏകേദശം
ഇതുേപാലിരുന്നു:

ഞാൻ എെന്റ മാസ്റ്റർപീസ് മുതിർന്നവെര കാണിച്ചുെകാ
ടുത്തു; അതു കണ്ടിട്ടു് അവർക്കു േപടിയാവുന്നിേല്ല എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചു.
അവരുെട മറുപടി പേക്ഷ, ഇങ്ങെനയായിരുന്നു: “േപടി
ക്കാേനാ? െതാപ്പി കണ്ടാൽ ആരു േപടിക്കാൻ?”
ഞാൻ വരച്ചതു് െതാപ്പിയുെട പടെമാന്നുമായിരുന്നില്ല.
ഒരു െപരുമ്പാമ്പു് ആനെയ വിഴുങ്ങുന്നതിെന്റ ചിത്രമാണ
തു്. പേക്ഷ, മുതിർന്നവർക്കു് കാര്യം പിടി കിട്ടിയിട്ടിെല്ലന്നു
വന്നതിനാൽ ഞാൻ രണ്ടാമെതാന്നു വരച്ചു: ഒരു െപരു
മ്പാമ്പിെന്റ ഉൾവശമാണു ഞാൻ വരച്ചതു്; മുതിർന്നവർ
വ്യക്തമായി കണ്ടുെകാള്ളെട്ട. വിശദമാക്കിെക്കാടുത്താ
ലല്ലാെത അവർക്കു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക എന്നതി
ല്ല. എെന്റ ചിത്രം നമ്പർ രണ്ടു് ഇങ്ങെനയിരുന്നു:

ഇത്തവണ മുതിർന്നവരുെട പ്രതികരണം ഒരുപേദശ
മായിരുന്നു: ഞാൻ ഈ െപരുമ്പാമ്പിെന്റ അകവും പു
റവും വരയ്ക്കെലാെക്ക മാറ്റിവച്ചിട്ടു് േപായി ഭൂമിശാസ്ത്രവും
ചരിത്രവും കണക്കും വ്യാകരണവും പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്ര
ദ്ധിക്കുക. അങ്ങെനയാണു് ഭാവിവാഗ്ദാനമാേകണ്ടിയി
രുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ ആറാമെത്ത വയസ്സിൽ മരണ
െപ്പടുന്നതു്. ചിത്രം നമ്പർ ഒന്നും ചിത്രം നമ്പർ രണ്ടും
പരാജയെപ്പട്ടതു് എെന്ന വല്ലാെത നിരാശെപ്പടുത്തിക്ക
ളഞ്ഞു. മുതിർന്നവർക്കു് കാര്യങ്ങൾ തനിേയ മനസ്സിലാ
വുക എന്നതില്ല. എന്തും എേപ്പാഴുമിങ്ങെന വിശദീകരിച്ചു
െകാടുക്കണെമന്നു വന്നാൽ കുട്ടികെള അെതന്തു മാത്രം
മടുപ്പിക്കില്ല!
അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ മെറ്റാരു െതാഴിൽ രംഗം തിര
െഞ്ഞടുക്കുന്നതു്; അതായതു് ഞാൻ ഒരു ൈപലറ്റായി.
േലാകത്തിെന്റ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കു േമൽ കൂ
ടിയും ഞാൻ പറന്നിട്ടുണ്ടു്; ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം കു
േറെയാെക്ക സഹായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാൻ എനി
ക്കു മടിയുമില്ല. ൈചനെയ അരിേസാണയിൽ നിന്നു തി
രിച്ചറിയാൻ ഒറ്റ േനാട്ടം െകാണ്ടു് എനിക്കു കഴിയുന്നുണ്ടു്.
രാത്രിയിൽ വഴി മനസ്സിലാകാെത വരുേമ്പാൾ അത്തരം
അറിവു് വിലേയറിയതുമാണു്. എെന്റ ഈ ജീവിതത്തി
നിടയിൽ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ഒട്ടേനകം
േപെര കണ്ടുമുട്ടാൻ എനിക്കിടവന്നിട്ടുണ്ടു്. മുതിർന്നവർ
ക്കിടയിൽ എത്രേയാ കാലം ഞാൻ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കു
ന്നു. അവെര െതാട്ടടുത്തു നിന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടും പേക്ഷ, എനിക്കവെരക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ
ത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസെമാന്നും വരുേത്തണ്ടി വന്നി
ട്ടിെല്ലന്നും പറയെട്ട.
മനസ്സിനു െവളിവുള്ളതായി േതാന്നുന്ന ആെരെയങ്കിലും
കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാെയന്നു വയ്ക്കുക; ഞാൻ അയാെള ഒരു
പരീക്ഷണത്തിനു വിേധയനാക്കുന്നു. എേപ്പാഴും കൂെട
െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ചിത്രം നമ്പർ ഒന്നു് ഞാൻ അയാെള
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. അയാളുെട പ്രതികരണത്തിൽ
നിന്നു് എനിക്കൂഹിക്കാം, കക്ഷി വിവരമുള്ളയാളാേണാ
അല്ലേയാെയന്നു്. പേക്ഷ, ആരായിെട്ടന്താ, ആണാ
കെട്ട, െപണ്ണാകെട്ട, അവർ പറയുന്നതിതായിരിക്കും:
“ഇെതാരു െതാപ്പി.”
ഞാൻ പിെന്ന ആ വ്യക്തിേയാടു് െപരുമ്പാമ്പിെനക്കു
റിേച്ചാ കന്യാവനങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ നക്ഷത്രങ്ങെളക്കുറി
േച്ചാ ഒന്നും പറയാൻ നില്ക്കില്ല. അയാളുെട നിലവാരത്തി
േലക്കു് ഞാൻ എെന്ന ഇറക്കിെക്കാണ്ടു വരും. എന്നിട്ടു്
ഞാൻ അയാേളാടു് പാലെത്തക്കുറിച്ചും േഗാൾഫിെനക്കു
റിച്ചും ൈടകെളക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. ഇത്രയും വിവരമു
ള്ള ഒരു മനുഷ്യെന പരിചയെപ്പട്ടതിൽ ആ മുതിർന്നവർ
ക്കു ബഹുസേന്താഷവുമാവും.

രണ്ടു്
ആേരാടും കാര്യമായിെട്ടാന്നും സംസാരിക്കാനില്ലാെത
അങ്ങെന ഏകാന്തജീവിതവും നയിക്കുന്ന കാലത്താ
ണു്, ആറു െകാല്ലം മുമ്പു് സഹാറാ മരുഭൂമിയിൽ വച്ചു്
എെന്റ വിമാനം ഒരപകടത്തിൽ െപടുന്നതു്. എഞ്ചിനു
ള്ളിൽ എേന്താ ഒടിയുകേയാ മേറ്റാ െചയ്തിരിക്കുന്നു. കൂെട
െമക്കാനിേക്കാ േവേറ യാത്രക്കാേരാ ഒന്നുമില്ലാത്തതി
നാൽ ഞാൻ തെന്ന റിപ്പയറിനു തുനിഞ്ഞിറങ്ങി. ൈക
യിലുള്ള കുടിെവള്ളം ഒരാഴ്ചേത്തേക്ക തികയുകയുള്ളു
എന്നതിനാൽ എനിക്കെതാരു ജീവന്മരണപ്രശ്നവുമാ
യിരുന്നു. അങ്ങെന ഒന്നാമെത്ത രാത്രി മണൽപ്പരപ്പിൽ
ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു; ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
മനുഷ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നു് ഒരായിരം ൈമൽ അക
െലയാണതു്. നടുക്കടലിൽ തകർന്ന കപ്പലിെന്റ മരെപ്പാ
ളിയിൽ പിടിച്ചു െപാന്തിക്കിടക്കുന്ന നാവികേന്റതിെന
ക്കാളും ഒറ്റെപ്പട്ട അവസ്ഥയിലാണു ഞാൻ. വിചിത്രമായ
ഒരു െകാച്ചു ശബ്ദം എെന്ന ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർത്തി
യേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായ വിസ്മയം നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാമ
േല്ലാ. ആ ശബ്ദം പറയുകയാണു്:
“എനിെക്കാരു…െചമ്മരിയാടിെന വരച്ചുതരുേമാ?”
“എന്തു് !”
“ഒരു െചമ്മരിയാടിെന വരച്ചുതരൂ!”

ഇടിെവേട്ടറ്റ േപാെല ഞാൻ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു. കണ്ണു
കൾ ഞാൻ മുറുെക്ക അടച്ചുതുറന്നു. അതീവശ്രദ്ധേയാെട
ഞാൻ ചുറ്റും േനാക്കി. ഞാൻ കണ്ടതു് എത്രയും അസാ
ധാരണനായ ഒരു െകാച്ചു മനുഷ്യെനയാണു്; ഗൗരവം മു
റ്റിയ മുഖേത്താെട എെന്ന നിരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു നില്ക്കുകയാ
ണയാൾ. പില്ക്കാലത്തു് എനിക്കു കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ
ആ ചങ്ങാതിയുെട ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു
വരച്ചതു് നിങ്ങൾക്കിവിെട കാണാം. യഥാർത്ഥരൂപത്തി
െന്റ ഭംഗിേയാടു നീതി പുലർത്താൻ അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടി
െല്ലന്നും ഞാൻ തുറന്നുപറയെട്ട.

അതു പേക്ഷ, എെന്റ കുഴപ്പവുമല്ല. ആറു വയസ്സുള്ളേപ്പാഴ
േല്ല മുതിർന്നവർ എെന്റ ചിത്രംവര നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തി
യതു് ? അതു കാരണം െപരുമ്പാമ്പുകളുെട അകവും പുറ
വും വരയ്ക്കാനല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഞാൻ പഠിച്ചതുമില്ല.
െപാട്ടിവീണേപാെല പ്രത്യക്ഷമായ ആ രൂപെത്ത കൃഷ്ണ
മണികൾ പുറത്തു ചാടുെമന്ന മട്ടിൽ തുറിച്ചുേനാക്കിെക്കാ
ണ്ടു ഞാൻ നിന്നു. ഞാൻ നില്ക്കുന്നതു് മനുഷ്യസാന്നിദ്ധ്യ
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരായിരം ൈമൽ അകെലയുള്ള ഒരു മരു
ഭൂമിയിലാെണന്നു് നിങ്ങേളാർക്കണം. എന്നിട്ടും പേക്ഷ,
നമ്മുെട ഈ െകാച്ചുമനുഷ്യനാവെട്ട, മണല്ക്കൂനകൾക്കിട
യിൽ വഴിെതറ്റിയലഞ്ഞതിെന്റ ഒരു ലക്ഷണവും കാണാ
നില്ല; വിശേപ്പാ ദാഹേമാ ക്ഷീണേമാ േപടിേയാ െകാ
ണ്ടു േബാധം െകടുന്ന മട്ടുമില്ല. മനുഷ്യവാസത്തിൽ നിന്നു്
ഒരായിരം ൈമൽ അകെലക്കിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിൽ
െപട്ടുേപായ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയുേടതായി യാെതാന്നും
അവനിൽ കാണാനില്ല. ഒടുവിൽ, സംസാരേശഷി തിരി
ച്ചുകിട്ടിെയന്നായേപ്പാൾ, ഞാൻ അവേനാടു േചാദിച്ചു:
“അല്ല…താനിവിെട എന്തു െചയ്യുന്നു?”

അതിനു മറുപടിയായി വളെര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാ
ര്യമാണെതന്ന േപാെല മുമ്പു പറഞ്ഞതു് സാവധാനം
ആവർത്തിക്കുകയാണു് അവൻ െചയ്തതു്:
“എനിെക്കാരു െചമ്മരിയാടിെന്റ പടം വരച്ചുതരുേമാ?”

ഒരു നിഗൂഢത നിങ്ങൾക്കുൾെക്കാള്ളാനാവുന്നതിലധി
കമാെണന്നു വരുേമ്പാൾ അതിെന അനുസരിക്കാതിരി
ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു ൈധര്യം വരില്ല. മനുഷ്യവാസത്തിൽ
നിന്നു് ഒരായിരം ൈമൽ അകെല, മരണവും മുന്നിൽ
കണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഞാൻ, എെന്താരു വിഡ്ഢിത്തമാണീ കാ
ണിക്കുന്നെതന്ന േതാന്നേലാെട, േപാക്കറ്റിൽ നിന്നു് ഒരു
ഷീറ്റു കടലാസും ഒരു േപനയും പുറെത്തടുത്തു. അേപ്പാഴാ
ണു് ഞാൻ ഓർത്തതു്, ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും കണക്കും
വ്യാകരണവുമായി എെന്റ പഠനം ചുരുങ്ങിേപ്പായിരുന്നു
െവന്നു്. എനിക്കു വരയ്ക്കാനറിയിെല്ലന്നു് (അല്പം നീരസ
േത്താെട തെന്ന) ഞാൻ അവേനാടു പറഞ്ഞു. അവെന്റ
മറുപടി ഇതായിരുന്നു:
“അതു സാരമില്ല. എനിെക്കാരു െചമ്മരിയാടിെന വരച്ചു
തരൂ.”

പേക്ഷ, ഞാൻ അേന്ന വെര െചമ്മരിയാടിെന വരച്ചിട്ടി
ല്ല. അതിനാൽ മുമ്പു പലേപ്പാഴും വരച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ടു ചി
ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു വരച്ചു് ഞാൻ അവനു െകാടുത്തു. അതു
കണ്ടിട്ടു് ആ െകാച്ചു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞതു് എെന്ന അത്ഭു
തസ്തബ്ധനാക്കിക്കളഞ്ഞു: “േവണ്ട, േവണ്ട, േവണ്ട! െപരു
മ്പാമ്പു വിഴുങ്ങിയ ആനെയാന്നും എനിക്കു േവണ്ട. െപ
രുമ്പാമ്പു് വളെര അപകടം പിടിച്ച ജന്തുവാണു്; ആനയാ
െണങ്കിൽ െകാണ്ടുനടക്കാൻ വിഷമവും. ഞാൻ താമസി
ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് സകലതും വളെര െചറുതാണു്. എനി
ക്കു െചമ്മരിയാടിെനയാണു േവണ്ടതു്. എനിെക്കാരു െച
മ്മരിയാടിെന വരച്ചുതരൂ.”
ഞാനേപ്പാൾ ഇങ്ങെനെയാന്നു വരച്ചു.

അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയിട്ടു് അവൻ പറയുകയാണു്:
“ഇതു േവണ്ട. കണ്ടിട്ടു് അസുഖം പിടിച്ച േപാലിരിക്കുന്നു.
എനിക്കു േവെറാന്നിെന വരച്ചുതരൂ.”

അങ്ങെന ഞാൻ രണ്ടാമെതാന്നിെന വരച്ചു.

എെന്റ ചങ്ങാതി കുസൃതി കലർന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിേയാെട
പറഞ്ഞു:
“തെന്നത്താെനാന്നു േനാക്കിേയ. ഇതു െചമ്മരിയാെടാ
ന്നുമല്ല, മുട്ടാനാടാണു്. അതിനു െകാമ്പുണ്ടേല്ലാ.”

അങ്ങെന ഞാൻ മെറ്റാന്നിെനക്കൂടി വരച്ചു.

പേക്ഷ, മറ്റുള്ളവെയേപ്പാെല ഇതും തിരസ്കരിക്കെപ്പട്ടു.
“ഇതിനിേപ്പാേഴ വയസ്സായി. എനിക്കു േവണ്ടതു് ഒരുപാ
ടു കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു െചമ്മരിയാടാണു്.”

ഈ േനരമായേപ്പാേഴക്കും എെന്റ ക്ഷമയുെട െനല്ലിപ്പ
ലക കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു; കാരണം ഞാൻ ഇനിയും വി
മാനത്തിെന്റ എഞ്ചിൻപണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ
ഞാൻ ഇങ്ങെനെയാെരണ്ണം വരച്ചിട്ടുെകാടുത്തു.

അതിെനാരു വിശദീകരണവും ഞാൻ തട്ടിവിട്ടു.
“ആടിെന്റ െപട്ടി മാത്രമാണിതു്. നീ പറയുന്ന െചമ്മരി
യാടു് ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടു്.”

എെന്റ വിധികർത്താവിെന്റ കുഞ്ഞുമുഖത്തു് ഒരു െവളിച്ചം
െപാട്ടിവിടരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ അമ്പരന്നുേപായി.
“ഇങ്ങെന തെന്നയാണു് എനിക്കു േവണ്ടിയിരുന്നതു് !
ഈ െചമ്മരിയാടിനു് ഒരുപാടു പുല്ലു േവണ്ടിവരുേമാ?”
“അെതന്താ?”
“ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തീെര െചറുതാണു്,
അവിെട…”
“അതിനു േവണ്ട പുെല്ലാെക്ക അവിെടയുണ്ടാവും,” ഞാൻ
പറഞ്ഞു. “തീെരെച്ചറിയ ഒരാടിെനയേല്ല ഞാൻ നിനക്കു
തന്നതു് ?”

അവൻ ചിത്രത്തിനു േമൽകൂടി കുനിഞ്ഞുേനാക്കി.
“അത്ര െചറുെതാന്നുമല്ല…േനാക്കിേയ! അതുറ
ക്കമായി…”

ഇങ്ങെനയാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന ഞാൻ പരിചയ
െപ്പടുന്നതു്.

മൂന്നു്
അവെന്റ സ്വേദശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഏെറ േനര
െമടുത്തു. ഇത്രെയാെക്ക േചാദ്യങ്ങൾ എേന്നാടു േചാദി
ക്കുന്ന ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു് ഞാൻ േചാദിക്കുന്നെതാന്നും
െചവിയിൽ െപടാെതേപായി. സന്ദർഭവശാൽ വീണുകി
ട്ടുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നാണു് സർവതും എനിക്കു െവളി
െപ്പട്ടു കിട്ടുന്നതു്.
ആദ്യമായി എെന്റ വിമാനം കണ്ടേപ്പാൾ (എെന്റ വി
മാനം ഞാൻ വരച്ചുകാണിക്കാെനാന്നും േപാകുന്നില്ല;
അത്ര ൈവദഗ്ദ്ധ്യം എനിക്കില്ല) അവൻ േചാദിച്ചതിതാണു്:
“അെതന്തു സാധനമാ?”
“അതു സാധനെമാന്നുമല്ല. അതു പറക്കും. വിമാനം
എന്നാണു് അതിനു പറയുന്നതു്. എെന്റ വിമാനമാണതു്.”

എനിക്കു പറക്കാൻ കഴിയുെമന്നു് അവെന േബാധിപ്പി
ച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ െതെല്ലാന്നഭിമാനം െകാള്ളുകയും
െചയ്തു.
അേപ്പാൾ അവൻ ഉറെക്കേച്ചാദിക്കുകയാണു്:
“എന്താ! നിങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്നുവന്നു വീണതാ
േണാ?”
“അെത,” ഞാൻ വിനയേത്താെട പറഞ്ഞു.
“ആഹാ! അതു രസമുള്ള കാര്യമാണേല്ലാ!”

എന്നിട്ടവൻ മണി കിലുങ്ങുേമ്പാെല െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ആ
ചിരി േകൾക്കാൻ രസമായിരുെന്നങ്കിലും എനിക്കു വല്ലാ
െത േദഷ്യം വന്നു. എെന്റ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തി
െലടുക്കെപ്പടാെത േപാകുന്നതു് എനിക്കിഷ്ടമല്ല.
എന്നിട്ടു ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു:
“അേപ്പാൾ നിങ്ങളും ആകാശത്തു നിന്നു വന്നതാണേല്ല!
ഏതാ നിങ്ങളുെട ഗ്രഹം?”

ആ നിമിഷത്തിലാണു് അവെന്റ സാന്നിദ്ധ്യെമന്ന അേഭ
ദ്യമായ ദുരൂഹതയിേലക്കു് ഒരു െവളിച്ചത്തിെന്റ പഴുതു്
എനിക്കു കിട്ടുന്നതു്:
“നീ േവെറാരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാേണാ വരുന്നതു് ?”

പേക്ഷ, അവൻ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എെന്റ വി
മാനത്തിൽ നിന്നു കെണ്ണടുക്കാെത തല പിന്നിേലക്കു
ചായ്ചുെകാണ്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു:
“ഇതിൽ കയറി ഒരുപാടു ദൂരത്തു നിെന്നാന്നും വരാൻ
പറ്റില്ല…”

എന്നിട്ടവൻ ദീർഘേനരം മേനാരാജ്യത്തിലാണ്ടു. പി
െന്ന ഞാൻ െകാടുത്ത െചമ്മരിയാടിെന േപാക്കറ്റിൽ
നിെന്നടുത്തു് അമൂല്യമാെയാരു നിധിയാണെതന്നേപാ
െല അതും ധ്യാനിച്ചിരുന്നു.
പാതിരഹസ്യം േപാെല അവൻ പറഞ്ഞ ആ “മറ്റു ഗ്ര
ഹങ്ങൾ” എെന്റ ജിജ്ഞാസെയ എന്തു മാത്രം കുലുക്കി
യുണർത്തിെയന്നു് നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളു.
അതിനാൽ ആ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ
ഞാൻ വലിെയാരു ശ്രമം നടത്തി.
“എെന്റ െകാച്ചുചങ്ങാതീ, നീ എവിടുന്നാണു വരുന്നതു് ?
നീ പറയുന്ന ഈ ‘ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം’ എവി
െടയാണു് ? എവിെടയ്ക്കാണു് നീ എെന്റ ആടിെന െകാണ്ടു
േപാകുന്നതു് ?”

ചിന്താധീനമായ ഒരു മൗനത്തിനു േശഷം അവൻ ഇങ്ങ
െന പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ തന്ന കൂടിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം രാത്രി

യിൽ ആടിനതു് വീടായി ഉപേയാഗിക്കാം എന്നതാണു്.”
“അതങ്ങെനയാണു്. േവണെമങ്കിൽ ഞാെനാരു നൂലും
കുറ്റിയും കൂടി തരാം; പകലതിെന െകട്ടിയിടാമേല്ലാ.”

ആ വാഗ്ദാനം േകട്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് െഞട്ടിേപ്പായി:
“െകട്ടിയിടാേനാ! എന്തു വിചിത്രമാണതു് !”
“െകട്ടിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അതലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു് പിെന്ന കാ
ണാെതയാവിേല്ല?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

എെന്റ ചങ്ങാതിക്കു പിെന്നയും ചിരി െപാട്ടി:
“അെതേങ്ങാട്ടു േപാകുെമന്നാണു പറയുന്നതു് ?”
“എേങ്ങാട്ടും. േനേര മുന്നിൽ കാണുന്നിടത്തു്.”

അേപ്പാൾ എെന്ന സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന േപാെല ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു:
“അതു േപടിേക്കണ്ട. ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തു് സകല
തും തീെര െചറുതാണു്!”

എന്നിട്ടു്, േനരിയ വിഷാദേത്താെടെയന്നു് എനിക്കു േതാ
ന്നി, അവൻ കൂട്ടിേച്ചർത്തു:
“േനേര മുന്നിേലക്കു േപായാൽ ആർക്കും അത്രയധികം
ദൂരം േപാകാൻ പറ്റില്ല…”

നാലു്
അങ്ങെനയാണു് സുപ്രധാനമായ രണ്ടാമെതാരു വസ്തുത
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്: ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ സ്വേദശ
മായ ഗ്രഹത്തിനു് ഒരു വീടിനുള്ളത്ര വലിപ്പേമയുള്ളു!
അതു പേക്ഷ, എെന്ന അത്രയ്ക്കങ്ങു വിസ്മയിപ്പിച്ചു എന്നു
പറയാനുമില്ല. നാം േപരിട്ടു വിളിക്കുന്ന ഭൂമി, വ്യാഴം, െചാ
വ്വ, െവള്ളി തുടങ്ങിയ മഹാഗ്രഹങ്ങൾെക്കാപ്പം േവെറയും
നൂറു കണക്കിനു ഗ്രഹങ്ങളുെണ്ടന്നു് എനിക്കറിയാമായി
രുന്നു; അവയിൽ ചിലതാകെട്ട, ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി
േനാക്കിയാേല്പാലും കണ്ണിൽ െപടാത്തവയും. അവയി
െലാന്നിെന കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വാനശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവയ്ക്കു
നല്കുന്നതു് േപരല്ല, ഒരു നമ്പരാണു്. അയാൾ അതിെന,
ഒരുദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ‘ഛിന്നഗ്രഹം 325’ എന്നാ
യിരിക്കും വിളിക്കുക. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് വന്നതു് ബി-612
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാെണന്നു്
എനിക്കു ബലമായ സംശയമുണ്ടു്.
ഈ ഛിന്നഗ്രഹെത്ത ഒരിക്കൽ മാത്രേമ ദൂരദർശിനിയി
ല്ക്കൂടി കണ്ടിട്ടുള്ളു. 1909-ൽ തുർക്കിക്കാരനായ ഒരു വാന
നിരീക്ഷകനാണു് അതിെന കെണ്ടത്തിയതു്.

േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട അന്താരാഷ്ട്രസംഘടനയ്ക്കു
മുന്നിൽ എല്ലാ െതളിവുകേളാെടയും അേദ്ദഹം തെന്റ
കണ്ടുപിടുത്തം അവതരിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും ആരും അതു വി
ശ്വസിക്കാൻ തയാറായില്ല; കാരണം അേദ്ദഹം ധരിച്ചിരു
ന്നതു് തുർക്കിക്കാരുെട േവഷമായിരുന്നു.

മുതിർന്നവർ അങ്ങെനയാണു്…
പേക്ഷ, ഛിന്നഗ്രഹം ബി-612െന്റ ഭാഗ്യത്തിനു് പിന്നീ
ടു തുർക്കി ഭരിച്ച ഒരു േസ്വച്ഛാധിപതി ജീവൻ േവണ
െമങ്കിൽ സർവരും യൂേറാപ്യൻ േവഷത്തിേലക്കു മാറി
േക്കാളണെമന്നു് ഉത്തരവിട്ടു. അങ്ങെന 1920-ൽ നമ്മുെട
വാനനിരീക്ഷകൻ േകാട്ടും സൂട്ടും ൈടയുെമാെക്കയായി
രണ്ടാമതും തെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവ
രും അേദ്ദഹത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട് ൈകയടിച്ചു സ്വീകരിക്കു
കയും െചയ്തു.
ആ ഛിന്നഗ്രഹെത്തക്കുറിച്ചു് ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതിെന്റ നമ്പറിെനക്കുറിച്ചു പ്രേത്യ
കം പരാമർശിച്ചതും മുതിർന്നവരുെട സ്വഭാവം മനസ്സിൽ
വച്ചുെകാണ്ടാണു്. ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരെന കിട്ടിെയന്നു്
നിങ്ങൾ െചന്നു പറയുേമ്പാൾ അവെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്ര
ധാനെപ്പട്ട കാര്യങ്ങെളാന്നുമല്ല അവർക്കറിേയണ്ടതു്.
“അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കാെനങ്ങെന? ഏതു കളിയാണു്
അവനു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? അവൻ പൂമ്പാറ്റകെള േശഖരി
ക്കാറുേണ്ടാ” എെന്നാന്നും അവർ േചാദിക്കില്ല. പകരം
അവർ ആവശ്യെപ്പടുകയാണു്: “എന്താണവെന്റ പ്രാ
യം? അവനു് എത്ര േചട്ടാനിയന്മാരുണ്ടു് ? അവെന്റ ഭാര
െമന്തു് ? അവെന്റ അച്ഛൻ എത്ര കാശുണ്ടാക്കുന്നു?” ഈ
തരം േചാദ്യങ്ങൾക്കുത്തരമായിക്കിട്ടുന്ന അക്കങ്ങളിലൂ
െടയാണു് തങ്ങൾ അവെനക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതു്
എന്നാണവരുെട ഭാവം.

മുതിർന്നവേരാടു് നിങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാന്നു പറയുകയാ
െണന്നിരിക്കെട്ട: “ഇളംചുവപ്പുനിറത്തിലൂള്ള ഇഷ്ടിക
െകാണ്ടു െകട്ടിയതും ജനാലപ്പടികളിൽ ജേറനിയം െച
ടികളും േമല്ക്കൂരയിൽ മാടപ്രാവുകളുമുള്ള മേനാഹരമായ
ഒരു വീടു ഞാൻ കണ്ടു.” ആ വീടിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു ധാരണ
യും അവർക്കു കിട്ടില്ല. “20000 േഡാളർ മതിപ്പുള്ള ഒരു
വീടു ഞാൻ കണ്ടു.” എന്നു നിങ്ങൾ അവേരാടു പറയണം.
അേപ്പാൾ അവർ ഇങ്ങെന അത്ഭുതം കൂറും: “ഹാ, എത്ര
സുന്ദരമാെയാരു വീടാണതു് !”
അേതപ്രകാരം, നിങ്ങൾ അവേരാടു പറഞ്ഞുെവന്നു വയ്ക്കുക:
“ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് എെന്നാരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതി
നു െതളിവു് അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു, അവെന്റ ചിരി
മേനാഹരമായിരുന്നു, അവൻ ഒരാടിെന അേന്വഷിച്ചു
നടന്നിരുന്നു എന്നതാണു്. ഒരാൾക്കു െചമ്മരിയാടിെന
േവണെമന്നു് ആഗ്രഹം േതാന്നിയാൽ അതു മതി, അങ്ങ
െനെയാരാൾ ഉെണ്ടന്നതിനു െതളിവായി.” ഇതു പേക്ഷ,
അവേരാടു പറഞ്ഞിെട്ടന്തു പ്രേയാജനം കിട്ടാൻ? അവർ
േതാളു െവട്ടിക്കുകേയയുള്ളു; നിങ്ങൾ െവറും ശിശുവാെണ
ന്നും അവർ പറയും. അേത സമയം “ഛിന്നഗ്രഹം നമ്പർ
ബി-612ൽ നിന്നാണു് അവൻ വന്നതു് ” എന്നു പറഞ്ഞു
േനാക്കൂ; അവർക്കേപ്പാൾ എല്ലാം േബാദ്ധ്യമായിക്കഴി
ഞ്ഞു; അവർ പിെന്ന േചാദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങെള അല
ട്ടാൻ വരികയുമില്ല.
അവർ അങ്ങെനയാണു്. എന്നുവച്ചു് നിങ്ങളതു മനസ്സിൽ
െകാണ്ടുനടക്കുകയും േവണ്ട. മുതിർന്നവരേല്ല എന്നു കരു
തി അതങ്ങു ക്ഷമിച്ചുെകാടുേത്തക്കുക.
എന്നാൽ ജീവിതം എെന്തന്നറിയാവുന്ന നാം അക്ക
ങ്ങെള കാര്യമായിെട്ടടുക്കുേന്നയില്ല. ഈ കഥ യക്ഷി
ക്കഥകളുെട മട്ടിൽ പറഞ്ഞുതുടങ്ങാനായിരുന്നു എനി
ക്കിഷ്ടം. എങ്ങെനെയന്നാൽ: “ഒരിക്കൽ ഒരിടത്തു് ഒരു
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവേനാളം േപാലുമി
ല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണു് അവൻ താമസിച്ചിരുന്ന
തു്; ഒരു െചമ്മരിയാടു് അവെന്റ വലിെയാരു ആഗ്രഹ
മായിരുന്നു…”
അങ്ങെനെയാരു തുടക്കം നല്കിയിരുെന്നങ്കിൽ ജീവിതം
എെന്തന്നു മനസ്സിലാകുന്നവർക്കു് എെന്റ കഥയുെട യാ
ഥാർത്ഥ്യം ഒന്നുകൂടി േബാദ്ധ്യെപ്പടുമായിരുന്നു.
എെന്റ പുസ്തകം അലക്ഷ്യമായി വായിക്കെപ്പടരുെതന്നാ
ണു് എെന്റ ആഗ്രഹം. ഈ ഓർമ്മകൾ പകർത്തി വയ്ക്കാ
നായി കണക്കിലധികം മനഃേക്ലശം ഞാൻ അനുഭവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു. എെന്റ ചങ്ങാതി തെന്റ െചമ്മരിയാടുമായി
എെന്ന പിരിഞ്ഞുേപായിട്ടു് ആറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. ഇന്നു് ഞാൻ ഈ കഥ വിവരിക്കുന്നതു് ഞാൻ അവ
െന മറക്കില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്താനാണു്. ഒരു േസ്നഹിത
െന മറക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര േഖദകരമാണതു്.
എല്ലാവർക്കും േസ്നഹിതന്മാെര കിട്ടിേക്കാളണെമന്നുമി
ല്ല. ഞാൻ അവെന മറക്കുക എന്നു വന്നാൽ അക്കങ്ങ
ളിലല്ലാെത മെറ്റാന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത മുതിർന്നവെര
േപ്പാെലയായി ഞാനും എന്നാണു് അതിനർത്ഥം…
അങ്ങെനെയാരുേദ്ദശ്യം മനസ്സിൽ വച്ചുെകാണ്ടാണു്
ഞാൻ േപായി ഒരു െപട്ടി ചായവും കുേറ െപൻസിലും
വാങ്ങിയതു്. എെന്റ പ്രായത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക
എന്നതു് വളെര ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണു്; ആറു വയസ്സുള്ള
േപ്പാൾ െപരുമ്പാമ്പിെന്റ അകവും പുറവും വരച്ചതല്ലാെത
മുൻപരിചയവും എനിക്കില്ലേല്ലാ. എന്നാല്ക്കൂടി കഴിയുന്ന
ത്ര വിശ്വസ്തമായി എെന്റ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ
ശ്രമിക്കാം. അതിൽ വിജയം കാണുെമന്നു് എനിക്കത്ര
വലിയ ഉറപ്പുമില്ല. ഒരു ചിത്രം കുേറെയാെക്ക േഭദമായി
രുന്നു; രണ്ടാമെതാന്നു വരച്ചതാകെട്ട, വിഷയവുമായി
ഒരു സാദൃശ്യവുമില്ലാെതേപായി. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ
ഉയരത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും എനിക്കു പിശകു പറ്റുന്നു:
ഒന്നിൽ െപാക്കം കൂടുതലാെണങ്കിൽ മെറ്റാന്നിൽ അവ
നു െപാക്കം തീെര കുറഞ്ഞുേപാകുന്നു. അവെന്റ േവഷ
ത്തിെന്റ നിറത്തിലും എനിക്കു ചില സംശയങ്ങളുണ്ടു്.
അതിനാൽ എെന്നെക്കാണ്ടാവുന്നത്ര ഭംഗിയായി, ചില
േപ്പാൾ നന്നായും ചിലേപ്പാൾ േമാശമായും, തപ്പിത്തട
ഞ്ഞു ഞാൻ മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നു…
സുപ്രധാനമായ മറ്റു ചില വിശദാംശങ്ങളിലും ഞാൻ പി
ശകുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടു്. അതു പേക്ഷ, എെന്റ പിഴ െകാ
ണ്ടല്ല. എെന്റ േസ്നഹിതൻ യാെതാന്നും എനിക്കു വിശ
ദീകരിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല. ഞാൻ അവെനേപ്പാെല തെന്ന
യാെണന്നു് അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. എനിക്കു
േണ്ടാ െപട്ടികളുെട തുളകളിലൂെട േനാക്കി ഉള്ളിലുള്ള
െചമ്മരിയാടിെന കാണാനറിയുന്നു! ഞാനും കുേറേശ്ശ മു
തിർന്നവെരേപ്പാെലയായിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കും പ്രായം
കൂടിവരികയേല്ല.

അഞ്ചു്
ഓേരാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങ
ളിൽ നിന്നു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
എനിക്കു കിട്ടിത്തുടങ്ങി: അവെന്റ സ്വേദശമായ ഗ്രഹ
െത്തക്കുറിച്ചു്, അവിെട നിന്നും അവൻ വിട്ടുേപാന്നതി
െനക്കുറിച്ചു്, അവെന്റ യാത്രെയക്കുറിച്ചു്. അതു േപാലും
പേക്ഷ, വളെര സാവധാനമാണു കിട്ടിയിരുന്നതു്. അങ്ങ
െനയാണു് ബേയാബാബുകൾ വരുത്തിയ വിപത്തിെന
ക്കുറിച്ചു് മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ അറിയുന്നതു്.
ഇത്തവണയും ഞാൻ നന്ദി പറേയണ്ടതു് െചമ്മരിയാടി
േനാടു തെന്നയാണു്. അന്നു െപെട്ടന്നാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സ് എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നത്—എേന്താ ഗൗരവേമറിയ
സംശയം തെന്ന പിടിച്ചുലച്ച േപാെല: “െചമ്മരിയാടു
കൾ കുറ്റിെച്ചടികൾ തിന്നുെമന്നുള്ളതു ശരിയേല്ല?”
“അെത, അതു ശരിയാണു്.”
“ഹാവൂ! എനിക്കു സേന്താഷമായി!”

െചമ്മരിയാടുകൾ കുറ്റിെച്ചടികൾ തിന്നുന്നതിൽ എന്താ
ണിത്ര പ്രാധാന്യെമന്നു് എനിക്കു പിടി കിട്ടിയില്ല. അേപ്പാ
ഴാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിക്കുന്നതു്:
“എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവ ബേയാബാബുകളും തിന്നിേല്ല?”

ബേയാബാബുകൾ കുറ്റിെച്ചടികളല്ല, േകാട്ടകൾ േപാ
ലെത്ത കൂറ്റൻ മരങ്ങളാെണന്നു് ഞാൻ അവനു പറ
ഞ്ഞുെകാടുത്തു; ഇനി ഒരാനപ്പറ്റെത്തത്തെന്ന അവൻ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായാലും ഒെരാറ്റ ബേയാബാബു തി
ന്നുതീർക്കാൻ അവയ്ക്കു കഴിയിെല്ലന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു
മനസ്സിലാക്കി.
ആനപ്പറ്റെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു
ചിരി െപാട്ടി.
“അവെയ ഒന്നിനു മുകളിെലാന്നായി അടുക്കിവേയ്ക്കണ്ടി
വരും,” അവൻ പറഞ്ഞു.

അേപ്പാഴാണു് അവെന്റ ബുദ്ധി പുറത്തു വരുന്നതു്:
“അത്ര വലുതായി വളരുന്നതിനു മുമ്പു് ബേയാബാബുകൾ
കുഞ്ഞുൈതകളായിരിക്കുമേല്ലാ?”
“തികച്ചും ശരിയാണതു്, ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അല്ല, ആടു്

നിെന്റ ബേയാബാബു ൈതകൾ തിന്നണെമന്നു നിനക്കു
േതാന്നാെനന്താ കാരണം?”
അവെന്റ മറുപടി െപെട്ടന്നായിരുന്നു. “ഓ, അതു വിെട
േന്ന!” അതിൽ കൂടുതൽ എന്തു വ്യക്തമാക്കാെനന്ന
മട്ടിൽ അവൻ പറഞ്ഞു. അവനിൽ നിെന്നാരു സഹായം
കിട്ടിെല്ലന്നു വന്നേതാെട ആ പ്രശ്നത്തിനു തൃപ്തികരമായ
ഒരുത്തരം കെണ്ടത്താൻ എനിക്കു മനസ്സു നല്ലവണ്ണം പ്ര
വർത്തിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നു.
മേറ്റതു ഗ്രഹത്തിലുെമന്ന േപാെല ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ
ഗ്രഹത്തിലും നല്ല െചടികളും ചീത്തെച്ചടികളുമുെണ്ടന്നു്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. നല്ല െചടികളിൽ നിന്നു് നല്ല വി
ത്തുകളും ചീത്തെച്ചടികളിൽ നിന്നു് ചീത്ത വിത്തുകളും
ഉണ്ടാകണമേല്ലാ. വിത്തുകൾ പേക്ഷ, അദൃശ്യമായിരി
ക്കും. ഭൂഗർഭത്തിൽ അവ ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കും;
അേപ്പാഴാണു് അതിെലാന്നു് ഇനിയുണരാെമന്നു് െപ
െട്ടന്നങ്ങു തീരുമാനിക്കുക. ആ കുഞ്ഞുവിത്തു് മൂരി നിവ
രുന്നു, സൂര്യനു േനർക്കു പതുെക്ക ഒരു തളിരില നീട്ടുന്നു.
അെതാരു മുള്ളങ്കിയുെട മുളേയാ േറാസാെച്ചടിയുെട
ൈതേയാ ആെണങ്കിൽ അതവിെട നിന്നു വളരേട്ടെയ
േന്ന ആരും പറയൂ. മറിച്ചു് അെതാരു കളയാെണങ്കിൽ
കഴിയുന്നത്ര േവഗം, കണ്ട നിമിഷം തെന്ന, അതിെന
പറിെച്ചടുത്തു നശിപ്പിേക്കണ്ടതുമാകുന്നു.
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ ഗ്രഹത്തിലും അമ്മാതിരി ചില
അന്തകവിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ബേയാബാബു മരങ്ങ
ളുെട വിത്തുകളാണവ. ആ ഗ്രഹത്തിെല മണ്ണു നിറെയ
അതായിരുന്നു. ഇടെപടാൻ ൈവകിേപ്പായാൽ പിെന്ന
കാര്യങ്ങൾ ൈക വിട്ടുേപാകുന്ന തരമാണു് ഈ ബേയാ
ബാബ് മരം. ഗ്രഹം െമാത്തം അവ വളർന്നുപടരും. േവ
രുകൾ െകാണ്ടതു തുളച്ചിറങ്ങും. ഗ്രഹം തീെരെച്ചറുതും
ബേയാബാബുകൾ വളെരയധികവുമാെണങ്കിൽ അതു
െപാട്ടിെത്തറിക്കുകയും െചയ്യും.
“അെതാരു നിഷ്ഠയുെട കാര്യമാണു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പിന്നീെടേന്നാടു പറഞ്ഞു. “പ്രഭാതത്തിൽ സ്വന്തം േദ

ഹം വൃത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന എെന്റ ഗ്രഹം
വൃത്തിയാേക്കണ്ട േനരമാകുന്നു. കണ്ടാൽ േറാസാെച്ച
ടിയുെട ൈത േപാലിരിക്കുന്ന ബേയാബാബുകൾ തല
െപാക്കുന്ന നിമിഷം തെന്ന അവ പിഴുെതടുത്തു കള
യണം. ക്ഷീണിപ്പിക്കുെമങ്കിലും എളുപ്പം െചയ്യാവുന്ന
പണിയുമാണതു്.”
പിെന്നാരിക്കൽ അവൻ എേന്നാടു പറയുകയാണു്: “നി
ങ്ങൾ നെല്ലാരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം; നിങ്ങൾ താമസിക്കു
ന്നിടെത്ത കുട്ടികളും കാര്യം മനസ്സിലാക്കെട്ട. എെന്നങ്കി
ലും യാത്ര െചേയ്യണ്ടി വരികയാെണങ്കിൽ അവർക്കതു
പേയാഗെപ്പടും. ഇന്നെത്ത േജാലി മെറ്റാരു ദിവസേത്ത
ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതു് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക സൗകര്യപ്രദമാ
െണന്നു വരാം. ബേയാബാബുകളുെട കാര്യത്തിൽ അങ്ങ
െന െചയ്യുന്നതു് ആപത്തു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണു്.
ഒരു കുഴിമടിയൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രഹം എനിക്ക
റിയാം. മൂന്നു കുറ്റിെച്ചടികൾ വളർന്നുവരുന്നതു് അയാൾ
അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല…”
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ വിവരണം അനുസരിച്ചു് ഞാൻ
ആ ഗ്രഹത്തിെന്റ ഒരു ചിത്രം വരച്ചുണ്ടാക്കി. ഒരുപേദ
ശിയുെട സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിെക്കാട്ടും
താല്പര്യമില്ല; എന്നാലും ഞാൻ പറയെട്ട, ബേയാബാബു
കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തിെനക്കുറിച്ചു് ആരും ഇതു വെര
േബാധവാന്മാരായിട്ടില്ല. അതിനാൽ കുട്ടികേള, ബേയാ
ബാബുകെള കരുതിയിരിക്കുക.
എെന്റ േസ്നഹിതന്മാരും എെന്നേപ്പാെല തെന്ന കുേറ
ക്കാലം ഈ അപകടം കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചു നടന്നു. അതി
നാൽ അവർക്കു േവണ്ടിയാണു് ഈ ചിത്രം ഇത്ര േക്ലശി
ച്ചു ഞാൻ വരച്ചതു്. ഇതു വഴി ഞാൻ പകർന്നു നല്കാൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സേന്ദശം എെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടിനു മതിയായ
പ്രതിഫലമാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

നിങ്ങൾ േചാദിേച്ചക്കും, “ബേയാബാബുകളുെട ചിത്രം
േപാെല അത്ര ഗംഭീരവും മനസ്സിൽ തറയ്ക്കുന്നതുമായ േവ
േറ ചിത്രങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണാത്തെതന്തുെകാ
ണ്ടാണു് ?”
അതിനുള്ള മറുപടി ലളിതമാണു്. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
പേക്ഷ, മറ്റുള്ളവയുെട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര വിജയി
ച്ചില്ല. എെന്റ കഴിവിനുമപ്പുറം ശ്രമിക്കാൻ എെന്ന േപ്രരി
പ്പിച്ചതു് ഒരാവശ്യകതയുെട അടിയന്തിരപ്രാധാന്യമായി
രുന്നു.

ആറു്
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ! നിെന്റ ദാരുണമായ കുഞ്ഞുജീവിതത്തി
െന്റ വിശദാംശങ്ങൾ ക്രേമണ ഞാൻ അറിഞ്ഞതു് ഈ
വിധമായിരുന്നു. കുേറക്കാലേത്തക്കു് നിെന്റ ആെകയുള്ള
വിേനാദം സൂര്യാസ്തമയം േനാക്കിയിരിക്കൽ മാത്രമായി
രുന്നു. ഈ പുതിയ കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നതു് നാലാം
ദിവസം കാലത്താണു്. അന്നു നീ പറഞ്ഞു:
“അസ്തമയങ്ങൾ എനിക്കു വളെര ഇഷ്ടമാണു്. വരൂ, നമു
െക്കാരസ്തമയം കാണാൻ േപാകാം.”
“പേക്ഷ, അതിനു സമയമാേവേണ്ട?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഏതിനു് ?”
“സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ.”

ആദ്യം നീ വല്ലാെത അമ്പരന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി;
പിെന്ന നീ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. നീ പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ ഇേപ്പാഴും നാട്ടിലാെണന്നു വിചാരിച്ചുേപായി!”

അതിൽ െതറ്റില്ല. അേമരിക്കയിൽ നട്ടുച്ചയായിരിക്കു
േമ്പാൾ ഫ്രാൻസിൽ അസ്തമയമായിരിക്കുെമന്നു് ആർ
ക്കുമറിയാം.
ഒറ്റ മിനുട്ടു െകാണ്ടു് ഫ്രാൻസിേലക്കു പറക്കാൻ പറ്റി
യാൽ നട്ടുച്ചയിൽ നിന്നു നിങ്ങെളത്തുന്നതു് അസ്തമയ
ത്തിേലക്കായിരിക്കും. കഷ്ടകാലത്തിനു പേക്ഷ, ഫ്രാൻ
സ് വളെര ദൂരത്തായിേപ്പായി. എന്നാൽ നിെന്റ ഗ്രഹ
ത്തിൽ, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്, നിനക്കു കേസര രണ്ടുമൂന്നടി
പിന്നിേലക്കു മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാെഴാെക്ക
പകലസ്തമിക്കുന്നതും കണ്ടു നിനക്കിരിക്കാം…
“അെന്നാരു ദിവസം ഞാൻ നാല്പത്തിനാലു് അസ്തമയ
ങ്ങൾ കണ്ടു!”

അല്പേനരം കഴിഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞു:
“മനസ്സു സങ്കടെപ്പടുേമ്പാഴാണു് അസ്തമയം മേനാഹരമാ
വുക…”
“നാല്പത്തിനാലു് അസ്തമയങ്ങൾ കണ്ട ദിവസം,” ഞാൻ
േചാദിച്ചു, “നിെന്റ മനസ്സിൽ അത്ര സങ്കടമുണ്ടായിരുേന്നാ?”

പേക്ഷ, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.

ഏഴു്
അഞ്ചാമെത്ത ദിവസം—ആ െചമ്മരിയാടാണു് ഇവിെട
യും എെന്ന സഹായിച്ചതു്—ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ ജീവി
തത്തിെല മെറ്റാരു രഹസ്യം എനിക്കു െവളിെപ്പട്ടുകിട്ടി.
െപെട്ടന്നു്, ഒരു മുഖവുരയുമില്ലാെത, ഏെറക്കാലെത്ത മൗ
നധ്യാനത്തിനു വിേധയമാെയാരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നുയർ
ന്നു വന്നതാണെതന്ന േപാെല, അവൻ േചാദിച്ചു:
“െചമ്മരിയാടിനു് കുറ്റിെച്ചടികൾ തിന്നാെമങ്കിൽ അതിനു
പൂക്കളും തിന്നുകൂേട?”
“ആടുകൾ ൈകയിൽ കിട്ടുന്നെതന്തും കഴിക്കും,” ഞാൻ
പറഞ്ഞു.
“മുള്ളുള്ള പൂക്കളും?”
“അെത. മുള്ളുള്ള പൂക്കളും.”
“അേപ്പാൾ പിെന്ന മുള്ളുകൾ െകാെണ്ടന്താ ഗുണം?”

അെതനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്തു് ഞാൻ
എഞ്ചിനിൽ നിന്നു് ഒരു േബാൾട്ട് ഊരിെയടുക്കാനുള്ള
ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. എെന്റ േവവലാതി കൂടിവരികയാ
യിരുന്നു; കാരണം, എെന്റ വിമാനത്തിെന്റ തകരാറു്
അത്രെയളുപ്പം പരിഹരിക്കാവുന്നതെല്ലന്നു് െതളിഞ്ഞു
വരികയായിരുന്നു; ദാഹിച്ചു മരിേക്കണ്ടി വരുെമന്നുള്ള
ഘട്ടത്തിേലക്കു ൈകയിലുള്ള െവള്ളം കുറയുകയും.
“മുള്ളുകൾ െകാെണ്ടന്താ ഗുണം?”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഒരു േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ അതിെനാ
രുത്തരം കിട്ടാെത അവൻ വിടില്ല. ഞാനാെണങ്കിൽ
ആ േബാൾട്ടിെന്റ കാര്യത്തിൽ െവറി പിടിച്ചു നില്ക്കുകയാ
യിരുന്നു. അധികം ആേലാചിക്കാൻ നില്ക്കാെത ഞാൻ
പറഞ്ഞു:
“മുള്ളുകൾ െകാണ്ടു് ഒരുപേയാഗവുമില്ല. പൂക്കൾക്കു വി
േദ്വഷം കാണിക്കാനുള്ള വഴിയാണതു് !”
“അേയ്യാ!” ഒരു നിമിഷം അവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല; എന്നി

ട്ടവൻ ഒരുതരം അമർഷേത്താെട എെന്റ േനർക്കു് ആഞ്ഞ
ടിച്ചു:
“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല! പൂക്കൾ
തീെര ദുർബലരാണു്. അവർ ശുദ്ധരുമാണു്. ആത്മവി

ശ്വാസം കിട്ടാൻ േവണ്ടി അവർ ഓേരാ വഴി േനാക്കുന്നു
െവേന്നയുള്ളു. തങ്ങളുെട മുള്ളുകൾ കണ്ടാൽ ആരും േപ
ടിച്ചുേപാകുെമന്നാണു് അവർ കരുതുന്നതു്…”

ഞാൻ മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ സമയം ഞാൻ
മനസ്സിൽ പറയുകയായിരുന്നു: “ഇേപ്പാൾ ഈ േബാൾ
ട്ട് ഊരിേപ്പാന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാനതു് ചുറ്റിക വച്ചു് അടിച്ചി
ളക്കാൻ േപാവുകയാണു്.” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പിെന്നയും
എെന്റ ചിന്തയ്ക്കു തടയിട്ടു:
“നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ, പൂക്കൾ…”
“അേയ്യാ, ഇല്ല!” ഞാൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. “ഇല്ല, ഇല്ല,
ഇല്ല! ഞാൻ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിൽ

അേപ്പാൾ വന്നതു ഞാൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെവേന്നയുള്ളു.
ഞാൻ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം െചയ്യുകയാെണന്നു നിന
ക്കു കണ്ടൂേട!”
അവൻ അമ്പരേപ്പാെട എെന്ന മിഴിച്ചുേനാക്കി.
“ഗൗരവമുള്ള കാര്യം!”

ൈകയിൽ ഒരു ചുറ്റികയും ഗ്രീസു പുരണ്ട വിരലുകളുമായി,
കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തെതന്നു് അവനു േതാന്നിയ ഒരു
വസ്തുവിെന കുനിഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ടു നില്ക്കുകയാണു
ഞാൻ.
“മുതിർന്നവെരേപ്പാെലയാണു് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതു് !”

അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഞാെനാന്നു ചൂളി. പേക്ഷ, അവൻ വി
ടുന്നില്ല:
“നിങ്ങൾ സകലതും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാണു്… നിങ്ങൾക്കു്
യാെതാന്നിെന്റയും വാലും തുമ്പും പിടി കിട്ടുന്നില്ല…”

അവനു ശരിക്കും േകാപം വന്നിരിക്കയാണു്. അവെന്റ
സ്വർണ്ണമുടി ഇളംകാറ്റിലിളകി.
“മുഖം ചുവന്നുതുടുത്ത ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം
എനിക്കറിയാം. അയാൾ ഇേന്ന വെര ഒരു പൂവു മണ
ത്തിട്ടില്ല, ഒരു നക്ഷത്രെത്ത കെണ്ണടുത്തു േനാക്കിയിട്ടി
ല്ല, ഒരാെളയും േസ്നഹിച്ചിട്ടില്ല. കണക്കു കൂട്ടുകയല്ലാെത
ജീവിതത്തിൽ ഒരു വസ്തു അയാൾ െചയ്തിട്ടില്ല. ദിവസം
മുഴുവൻ അയാൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതാകെട്ട, നി
ങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു തെന്ന: ‘ഞാൻ ഗൗരവമുള്ള
ഒരു കാര്യം െചയ്യുകയാണു്!’ എന്നിട്ടു് അഭിമാനം െകാ
ണ്ടു് അയാൾ സ്വയം ഊതിവീർപ്പിക്കും. പേക്ഷ, ഞാൻ
ഇപ്പറഞ്ഞയാൾ മനുഷ്യെനാന്നുമല്ല—ഒരു കൂൺ!”
“ഒരു എന്താെണന്നാ പറഞ്ഞതു് ?”
“ഒരു കൂൺ!”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ മുഖം േരാഷം െകാണ്ടു വിളർത്തിരുന്നു.
“പൂക്കൾക്കു മുള്ളുകളുണ്ടായിട്ടു് ലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷ
ങ്ങളായി. എന്നിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി
ആടുകൾ അവ തിെന്നാടുക്കുന്നു. പ്രേയാജനമിെല്ലങ്കി

ലും എന്തിനാണു പൂക്കൾക്കു മുള്ളുകൾ വളരുന്നെതന്നു
മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യമേല്ല?
ആടുകളും പൂക്കളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരയുദ്ധം, അതു പ്ര
ധാനെപ്പട്ട കാര്യമേല്ല? ഒരു തുടുത്തു െകാഴുത്ത മനുഷ്യൻ
കൂട്ടിക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന അക്കങ്ങേളക്കാൾ പ്രധാനെപ്പട്ട കാ
ര്യമേല്ല അതു് ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മെറ്റങ്ങുമില്ലാത്ത ഒര
പൂർവ്വപുഷ്പം എെന്റ ഗ്രഹത്തിലുെണ്ടന്നു് എനിക്കറിയാെമ
ന്നു വയ്ക്കുക; എന്നിെട്ടാരു പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാടു്,
താെനന്താണു െചയ്യുന്നെതന്നറിയാെത, ഒറ്റക്കടി െകാ
ണ്ടു് ആ പൂവിെന ഇല്ലാതാക്കിയാൽ—അതു പ്രധാനെപ്പട്ട
കാര്യമേല്ല?”
അവെന്റ മുഖത്തു് വിളർച്ച മാറി തുടുപ്പായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
“ഒരാൾ ഒരു പൂവിെന േസ്നഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, േകാടാ

നുേകാടികളായ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അെതാന്നു മാത്രേമയു
ള്ളുെവങ്കിൽ, അതു േപാേര നക്ഷത്രങ്ങെള േനാക്കിനില്ക്കു
േമ്പാൾ അയാൾക്കു സേന്താഷം േതാന്നാൻ? അയാൾ
സ്വയം പറയുകയാണു്, ‘എെന്റ പൂവു് അവിെടവിെടേയാ
ഉണ്ടു്…’ പേക്ഷ, ഒരാടു് ആ പൂവു തിന്നുകയാെണങ്കിൽ
അയാെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െപാടുന്നേന നക്ഷത്ര
ങ്ങെളാന്നാെക െകട്ടണഞ്ഞുേപാവുകയാണു്… അതു നി
ങ്ങൾക്കു പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യമല്ല?”
അവനു പിെന്ന മെറ്റാന്നും പറയാൻ പറ്റാെതയായി. വി
ങ്ങിെപ്പാട്ടിവന്ന കരച്ചിൽ കാരണം വാക്കുകൾ അവെന്റ
െതാണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി.
ഇരുട്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ പണിയായുധങ്ങൾ
താെഴയിട്ടു. ഈ നിമിഷത്തിൽ ചുറ്റികയും േബാൾട്ടുെമാ
െക്ക എനിെക്കന്തു് ? ദാഹെത്തയും മരണെത്തയും കുറി
ച്ചു ഞാെനന്തിനുത്കണ്ഠെപ്പടണം? ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ,
ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ, എെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ
ഒരു കുഞ്ഞുരാജകുമാരനു് സാന്ത്വനം േവണം. ഞാനവ
െന ൈകകളിെലടുത്തു താരാട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു:
“നീ േസ്നഹിക്കുന്ന ആ പൂവിനു് ഒരപകടവും പറ്റില്ല. ഞാൻ
നിെന്റ ആടിനു് ഒരു വായ്പൂട്ടു വരച്ചിടാം. നിെന്റ പൂവിനു ചു
റ്റും ഞാെനാരു േവലി വരയ്ക്കാം. ഞാൻ…” എന്തു പറയ
ണെമന്നു് എനിക്കറിയാെതയായി. ഞാനാെക പതറി.
എങ്ങെനയാണു് അവനിേലെക്കത്തുക എന്നു്, എവിെട
യാണവെന കെണ്ടത്തുക എന്നു് എനിക്കു പിടികിട്ടിയില്ല.

വളെര നിഗൂഢമായ ഒരിടമാണതു്, കണ്ണീരിെന്റ േദശം.

എട്ടു്
ൈവകാെത ഈ പൂവിെനക്കുറിച്ചു കൂടുതലായി ഞാനറി
ഞ്ഞു. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ പൂക്കൾ സരള
സൗന്ദര്യമുള്ളവയായിരുന്നു. ഇതളുകൾ ഒരടുേക്ക ഉണ്ടാ
വൂ; അവയ്ക്കു നില്ക്കാൻ അല്പമിടേമ േവണ്ടൂ; ആർക്കും അവ
ഒരു ശല്യമായതുമില്ല. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവ പുൽത്ത
ട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു കാണാം; സന്ധ്യയാവുന്നേതാ
െട അവ വാടിവീഴുകയും െചയ്യും. പേക്ഷ, ഒരു ദിവസം,
എവിെട നിന്നു പാറിവന്നുെവന്നറിയാത്ത ഒരു വിത്തിൽ
നിന്നു് ഒരു െചടി നാെമ്പടുത്തു; ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ആ കു
ഞ്ഞുനാമ്പിെന്റ വളർച്ച ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നു. അവെന്റ ഗ്രഹത്തിെല മേറ്റതു െചടിയും േപാ
െലയായിരുന്നില്ല അതു്; അതു പുതിെയാരു തരം ബേയാ
ബാബ് ആേയക്കാനും മതി.
െചടിയുെട വളർച്ച െപെട്ടന്നുതെന്ന നിലച്ചു; അതു പൂവി
ടാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ആ മുഴുത്ത
െമാട്ടിെന്റ വികാസം കണ്ടുനിന്ന െകാച്ചുരാജകുമാരനു്
അത്ഭുതകരമായ ഒരു മായാരൂപമാണു് അതിൽ നിന്നു
പുറത്തു വരിക എന്നു േതാന്നിേപ്പായി. പേക്ഷ, അതി
െനാരു തിടുക്കവുമുണ്ടായില്ല; തെന്റ പച്ചിലയറയുെട മറ
യിൽ അവൾ തെന്റ ചമയങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി എടുത്ത
ണിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. എത്ര ശ്രദ്ധേയാെടയാണവൾ
തെന്റ നിറങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തതു്, എത്ര സാവകാശ
മാണവൾ തെന്റ പുടവകെളടുത്തുടുത്തതു്, ഇതളുകെളാ
െന്നാന്നായി നിരത്തിവച്ചതു് ! പാടെത്ത േപാപ്പിപ്പൂക്കെള
േപ്പാെല ചുളുങ്ങിക്കൂടി േലാകേത്തക്കു വരാൻ അവൾക്കി
ഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെന്റ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പൂർണ്ണദീപ്തി
േയാെട തെന്ന േവണം അവൾക്കു േലാകത്തിനു മുന്നിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ. അെത, അവെളാരു െപാങ്ങച്ചക്കാരി
പ്പൂവായിരുന്നു! അവളുെടയാ നിഗൂഢമായ അണിെഞ്ഞാ
രുങ്ങൽ ദിവസങ്ങൾ, ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു.
അങ്ങെന ഒരു ദിവസം, കൃത്യം സൂര്യനുദിക്കുന്ന മുഹൂർത്ത
ത്തിൽ അവൾ സ്വയം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തി.

ഇത്രയും സൂക്ഷ്മവും വിശദവുമായ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടു്
േകാട്ടുവായിട്ടുെകാണ്ടു് അവൾ പറയുകയാണു്:
“ഹാവൂ! ഇനിയുെമെന്റ ഉറക്കം േപായിട്ടില്ല. ക്ഷമിക്ക
േണ. എെന്റ ഇതളുകൾ ഇേപ്പാഴും ശരിെക്കാരടുക്കായി
ട്ടില്ല.”

പേക്ഷ, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു് തെന്റ ആരാധന മറച്ചുവ
യ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല:
“െഹാ! എത്ര സുന്ദരിയാണു നീ!”
“ഞാൻ പിെന്ന അങ്ങെനയേല്ല?” െകാഞ്ചിെക്കാണ്ടു്
പൂവു പറഞ്ഞു. “സൂര്യനുദിക്കുന്ന േനരത്തു തെന്നയാണു്
ഞാനും ജനിച്ചതു്…”

അവളല്പം ഗർവുകാരിയാെണന്നൂഹിക്കാൻ െകാച്ചുരാജ
കുമാരനു പ്രയാസമുണ്ടായില്ല; എന്നാലും എത്ര ഹൃദയ
ഹാരിയാണവൾ!
“പ്രാതലിനുള്ള േനരമാെയന്നു േതാന്നുന്നു,” അവൾ െപ
െട്ടന്നു പറഞ്ഞു, “എെന്റ ആവശ്യങ്ങെളക്കുറിേച്ചാർക്കാൻ
ദയവുണ്ടാകുെമങ്കിൽ…”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ആെക നാണിച്ചുേപായി; അവൻ ഓടി
േപ്പായി ഒരു പാത്രത്തിൽ െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു് െചടിയ്ക്കു
നനച്ചുെകാടുത്തു.

അധികം ൈവകാെത അവൾ തെന്റ െപാങ്ങച്ചവും ഗർ
വും െകാണ്ടു് അവെന പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി—അതവെന
വല്ലാെത കഷ്ടെപ്പടുത്തി എന്ന സത്യവും പറയണമേല്ലാ.
ഉദാഹരണത്തിനു്, അെന്നാരു ദിവസം തെന്റ നാലു മു
ള്ളുകെളക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിേനാടു പറയുകയാണു്:
“നഖങ്ങളും െകാണ്ടു് കടുവകൾ ഇേങ്ങാട്ടു വരെട്ട!”

“എെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ കടുവകളില്ല,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പ്ര
തിേഷധിച്ചു, “തെന്നയുമല്ല, കടുവകൾ പുല്ലു തിന്നാറുമില്ല.”
“അതിനു ഞാൻ പുെല്ലാന്നുമല്ലേല്ലാ,” പൂവു് മധുരമായി
പറഞ്ഞു.
“അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതു്…”
“എനിക്കു കടുവകെള ഒരു േപടിയുമില്ല,” അവൾ തുടർ
ന്നു, “പേക്ഷ, എനിക്കു കാറ്റു തീെര പറ്റില്ല. അതു തടു

ക്കാൻ ഒരു തട്ടി നിങ്ങളുെട ൈകയിൽ ഉണ്ടാവിെല്ലന്നു
തെന്ന കരുതെട്ട?”
“കാറ്റു പറ്റില്ല—ഒരു െചടിയുെട കാര്യത്തിൽ അതത്ര നല്ല
തല്ല” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടവൻ
തേന്നാടു തെന്ന പറഞ്ഞു, “ഈ പൂവു് ഒരല്പം കുഴപ്പം പിടി
ച്ചതാണേല്ലാ…”
“രാത്രിയിൽ എെന്ന ഒരു സ്ഫടികേഗാളത്തിനുള്ളിൽ
വേച്ചക്കണം. നിങ്ങളുെട നാട്ടിൽ എന്തു തണുപ്പാണു്എനിെക്കാട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എെന്റ നാട്ടിലാ
െണങ്കിൽ…”

െപെട്ടന്നവൾ നിർത്തി. അവൾ ഇവിെട വന്നതു് ഒരു വി
ത്തിെന്റ രൂപത്തിലാണു്. അേപ്പാൾപ്പിെന്ന മറ്റു േലാക
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അവൾെക്കന്തറിയാൻ? അങ്ങെനെയാരു
പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ േപായി പിടിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ നാ
ണേക്കടു മറയ്ക്കാനും ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനു
മായി അവൾ ഒന്നുരണ്ടു വട്ടം ചുമച്ചു.
“തട്ടിയുെട കാര്യം?”
“ഞാൻ അതു കിട്ടുേമാെയന്നു േനാക്കാൻ േപാകുേമ്പാഴാ
ണു് നീ എേന്നാടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്.”

എന്നാലും അവെനാരു കുറ്റേബാധം േതാന്നേട്ടെയന്നു
വച്ചു് അവൾ ഒന്നു കൂടി ചുമച്ചു.
ഇതു കാരണം അവേളാടു് അത്ര േസ്നഹവും സന്മേനാ
ഭാവവും ഉണ്ടായിട്ടു കൂടി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു് അവളുെട
േമൽ സംശയമായിത്തുടങ്ങി. അവൾ പറഞ്ഞെതാെക്ക
താെനന്തിനു കാര്യമായിെട്ടടുത്തു എന്നു് അവൻ സ്വയം
പഴിച്ചു.
“അവൾ പറഞ്ഞതു ഞാൻ േകൾക്കരുതായിരുന്നു,” രഹ

സ്യം പറയുന്നേപാെല ഒരു ദിവസം അവൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. “പൂക്കൾ പറയുന്നതു നാം ശ്രദ്ധിക്കാേന പാ
ടില്ല. അവെയ േനാക്കിനില്ക്കുക, അവയുെട മണം നുക
രുക—അത്ര മാത്രം. എെന്റ പൂവു് എെന്റ ഗ്രഹെമാന്നാ
െക സുഗന്ധം പരത്തിയിരുന്നു. പേക്ഷ, അെതങ്ങെന
ആസ്വദിക്കണെമന്നു് എനിക്കറിയാെതേപായി. ആ കടു
വാക്കഥെയാെക്ക എെന്റ മനസ്സമാധാനം കളയുന്നതിനു
പകരം എെന്റ മനസ്സിൽ അവേളാടുള്ള േസ്നഹവും കരു
ണയും നിറേയ്ക്കണ്ടതായിരുന്നു…”
അവൻ തെന്റ രഹസ്യംപറച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു:
“എനിക്കന്നു് യാെതാന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്ന
താണു വാസ്തവം. ഞാനവെള വിലയിരുേത്തണ്ടിയിരുന്ന
തു് അവളുെട വാക്കുകൾ െകാണ്ടല്ല, പ്രവൃത്തികൾ െകാ
ണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ ഗ്രഹെത്ത അവൾ സുഗന്ധപൂരിത
മാക്കി, എെന്റ ജീവിതെത്ത അവൾ പ്രകാശപൂർണ്ണവു
മാക്കി. ഞാൻ അവെള വിട്ടു് ഓടിേപ്പാരരുതായിരുന്നു…

അവളുെടയാ ബാലിശമായ നാട്യങ്ങൾക്കടിയിലുള്ള േസ്ന
ഹം ഞാൻ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതായിരുന്നു. പൂക്കൾ പുറ
േമ കാണുേമ്പാെലയല്ല! പേക്ഷ, അെന്നനിക്കു തീെര
െചറുപ്പമായിരുന്നു; എങ്ങെനയാണവെള േസ്നഹിേക്കണ്ട
െതന്നു് ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു…”

ഒൻപതു്
ഒരു പറ്റം േദശാടനപ്പക്ഷികളുെട കുടിേയറ്റത്തിെന്റ മറ
വിലാണു് അവൻ തെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു പലായനം
െചയ്തെതന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. താൻ യാത്ര തിരി
ക്കുന്നതിന്റന്നു കാലത്തു് അവൻ തെന്റ ഗ്രഹത്തിെല
കാര്യങ്ങെളല്ലാം ചിട്ടയാക്കി വച്ചിരുന്നു. ജ്വലിച്ചു െകാണ്ടി
രുന്ന അഗ്നിപർവതങ്ങൾ രണ്ടും അവൻ ശ്രദ്ധേയാെട
വൃത്തിയാക്കിവച്ചു. രാവിലെത്ത ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാൻ
അവനതു വളെര സൗകര്യമായിരുന്നു. അണഞ്ഞുേപായ
ഒരഗ്നിപർവതം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവൻ പറ
ഞ്ഞേപാെല “എന്തും സംഭവിക്കാമേല്ലാ!” അതിനാൽ
അവൻ അതും കൂടി വൃത്തിയാക്കി. നന്നായി തുടച്ചു കരി
കളഞ്ഞു വച്ചാൽ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ െപാട്ടിെത്തറിക്ക
െലാന്നുമില്ലാെത ഒേര നിലയ്ക്കു െതളിഞ്ഞു കത്തും. അഗ്നി
പർവതേസ്ഫാടനങ്ങൾ ചിമ്മിനിയിെല തീപിടുത്തം േപാ
െലയാണു്. ഭൂമിയിെല അഗ്നിപർവതങ്ങൾ തീർച്ചയാ
യും നമുക്കു ചുരണ്ടി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവയാ
ണു്; അത്ര െചറിയ മനുഷ്യരാണു നമ്മൾ. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയാണു് അവ നമുക്കു് ഇത്ര ദുരിതം നല്കുന്നതും.

േശഷിച്ച ബേയാബാബ് ൈതകൾ കൂടി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പിഴുെതടുത്തു. താനിനി ഇവിേടയ്ക്കു മടങ്ങിവരാൻ േപാകു
ന്നിെല്ലന്നു് അവനു േതാന്നി. പേക്ഷ, താൻ നിത്യവും െച
യ്തിരുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്നവനു് അമൂല്യമായിരുന്നു;
കാരണം ആ ഗ്രഹത്തിൽ അവെന്റ അവസാനെത്ത പ്ര
ഭാതമാണതു്. ആ പൂവിനു് അവസാനമായി െവള്ളെമാഴി
ക്കുേമ്പാൾ, സ്ഫടികേഗാളം െകാണ്ടു് അതിെന മൂടാൻ തുട
ങ്ങുേമ്പാൾ താൻ കരച്ചിലിെന്റ വക്കെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു
െവന്നു് അവനു േബാദ്ധ്യമായി.
“േപായി വരെട്ട,” അവൻ പൂവിേനാടു പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
“േപായി വരെട്ട,” അവൻ ആവർത്തിച്ചു.

അവൾ ഒന്നു ചുമച്ചു. അതു പേക്ഷ, അവൾക്കു ജലേദാഷ
മുള്ളതു െകാണ്ടായിരുന്നില്ല.
“ഞാൻ െപാട്ടസ്വഭാവം കാണിച്ചു,” ഒടുവിൽ അവൾ പറ
ഞ്ഞു. “എേന്നാടു ക്ഷമിക്കണം. അവിെട സേന്താഷമായി
രിക്കാൻ േനാക്കൂ.”

ശകാരങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിെല്ലന്നതു് അവെന അത്ഭു
തെപ്പടുത്തി. എന്തു െചയ്യണെമന്നറിയാെത, മൂടാെന
ടുത്ത സ്ഫടികേഗാളം പാതിവഴിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു്
അവൻ നിന്നുേപായി. അവളുെട സ്വഭാവത്തിൽ െപെട്ട
ന്നുണ്ടായ ആ മാധുര്യം അവനു മനസ്സിലായില്ല. “ഞാൻ
നിെന്ന േസ്നഹിച്ചിരുന്നുെവന്നതിൽ സംശയിക്കാനില്ല,”
പൂവു പറഞ്ഞു. “ഇത്ര കാലം നിനക്കതു മനസ്സിലായിെല്ല
ന്നതു് എെന്റ കുറ്റം െകാണ്ടു തെന്നയാണു്. അതു േപാ
കെട്ട. പേക്ഷ, നീ… നീയും എെന്നേപ്പാെല െപാട്ടത്ത
രം കാണിച്ചു. സേന്താഷമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ… ആ
സ്ഫടികേഗാളം താെഴ വയ്ക്കൂ. ഇനിെയനിക്കു് അതിെന്റ
ആവശ്യമില്ല.”

“പേക്ഷ, കാറ്റു്…”
“എെന്റ ജലേദാഷം അത്രെയ്ക്കാന്നുമില്ല. രാത്രിയിെല
തണുത്ത കാറ്റു് നല്ലതാണു്. ഞാൻ ഒരു പൂവാണേല്ലാ.”
“പേക്ഷ, ജന്തുക്കൾ…”
“പൂമ്പാറ്റകെള പരിചയെപ്പടണെമങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്നു ശല
ഭപ്പുഴുക്കെള സഹിക്കാെത പറ്റില്ല. പൂമ്പാറ്റകൾക്കു് നല്ല
ഭംഗിയുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. തെന്നയുമല്ല, പൂമ്പാറ്റകളും
പുഴുക്കളുമല്ലാെത മറ്റാരാണു് എെന്ന കാണാൻ വരിക?
നീ അകെലയുമായിരിക്കും. പിെന്ന മൃഗങ്ങൾ… എനിക്ക
വെയ േപടിെയാന്നുമില്ല. എനിക്കു നഖങ്ങളുണ്ടേല്ലാ.”

അവൾ തെന്റ നാലു മുള്ളുകൾ എടുത്തുകാട്ടി. എന്നിട്ടു
പറഞ്ഞു:
“െവറുെത ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു് ഇങ്ങെന നിേല്ക്കണ്ട. എന്താ
യാലും േപാകാൻ തീരുമാനിച്ചതേല്ല. െപാേയ്ക്കാളൂ.”

താൻ കരയുന്നതു് അവൻ കാണുന്നതു് അവൾക്കിഷ്ടമാ
യിരുന്നില്ല, അതാണു കാര്യം. അവൾ അത്രെയ്ക്കാരഭിമാ
നിയായിരുന്നു…

പത്തു്
അവൻ എത്തിെപ്പട്ടതു് 325, 326, 327, 328, 329, 330
എന്നിങ്ങെന നമ്പരുള്ള ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുെട സമീപ
ത്താണു്. അവെയക്കുറിച്ചു കൂടുതലറിയാനായി അവൻ
അവേയാേരാന്നായി സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അവയിൽ ആദ്യേത്തതിൽ താമസിച്ചിരുന്നതു് ഒരു രാ
ജാവാണു്. മൃദുേരാമക്കുപ്പായവും കടുംചുവപ്പായ അം
ഗവസ്ത്രവുമണിഞ്ഞു് ലളിതെമങ്കിലും പ്രൗഢമായ ഒരു
സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുകയാണേദ്ദ
ഹം. “ആഹാ! എെന്റെയാരു പ്രജ ഇതാ വരുന്നു!” ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസ് െചല്ലുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ രാജാവു് ആഹ്ലാദ
േത്താെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് സ്വയം േചാദിച്ചു:
“മുെമ്പാരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എെന്ന ഇേദ്ദഹം എങ്ങ
െന തിരിച്ചറിഞ്ഞു?”

രാജാക്കന്മാർ േലാകെത്ത കാണുന്നതു് എത്ര ലഘൂകരി
ച്ചിട്ടാെണന്നു് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്കു് എല്ലാ
മനുഷ്യരും പ്രജകളാണു്.
“അടുത്തു വരൂ, ഞാൻ നിെന്ന നന്നായിെട്ടാന്നു കാണ
െട്ട,” ഒടുവിൽ തനിെക്കാരാെള ഭരിക്കാൻ കിട്ടി എന്നതി
െന്റ അഭിമാനേത്താെട രാജാവു് അവെന ക്ഷണിച്ചു.

ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിനായി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ചുറ്റും
േനാക്കി; പേക്ഷ, ആ ഗ്രഹെമാന്നാെക രാജാവിെന്റ
ഉജ്ജ്വലമായ അംഗവസ്ത്രം നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണു്.
അതിനാൽ അവനു നില്ക്കുകയല്ലാെത വഴിയില്ല; ക്ഷീണം
കാരണം അവൻ േകാട്ടുവായിടാനും തുടങ്ങി.
“രാജാവിനു മുന്നിൽ വച്ചു് േകാട്ടുവായിടുന്നതു് ആചാരവി
രുദ്ധമാണു് ,” ചക്രവർത്തി കല്പിച്ചു. “അങ്ങെന െചയ്യരു
െതന്നു നാം വിലക്കുന്നു.”
“എനിക്കതു തടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല,” പരുങ്ങിെക്കാണ്ടു്
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞാണു്
ഞാൻ വരുന്നതു്, ഉറങ്ങാനും പറ്റിയില്ല…”
“അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ,” രാജാവു പറഞ്ഞു, “േകാട്ടുവാ
യിടാൻ നിേന്നാടു നാം കല്പിക്കുന്നു. േകാട്ടുവായ എനി
െക്കാരു പുതുമയാണു്. ഉം, ഒന്നു കൂടി േകാട്ടുവായിടൂ. ഇെതാ
രു കല്പനയാണു്.”
“എനിക്കു േപടിയാവുന്നു… എനിക്കിേപ്പാൾ േകാട്ടുവാ
വരുന്നില്ല…” ആെക പരിഭ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു.
“ശരി, ശരി!” അേപ്പാൾ രാജാവു് പറഞ്ഞു. “എങ്കിൽ
ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു—ചിലേപ്പാൾ നീ േകാട്ടുവായിടുക, മറ്റു
ചിലേപ്പാൾ…” രാജാവു് അതു പൂർത്തിയാക്കിയില്ല; ആൾ
െക്കേന്താ മുഷിച്ചിലു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.

രാജാവിനു േവണ്ടതിതാണു്: തെന്റ അധികാരം സർ
വരാലും മാനിക്കെപ്പടണം. ഏകാധിപതിയായ താൻ
ആജ്ഞാലംഘനം വകവച്ചു െകാടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല.
പേക്ഷ, ആൾ നല്ലവനും കൂടിയായിരുന്നു; അതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞകൾക്കു് ഒരു മയവും ന്യായവും
ഉണ്ടായിരുന്നു.
“ഞാൻ ഒരു ജനറലിേനാടു് ,” ഉദാഹരണമായി അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ഒരു ജനറലിേനാടു് താൻ ഒരു കടല്ക്കി

ളിയാകാൻ കല്പിക്കുകയും ജനറൽ അതനുസരിക്കാതി
രിക്കുകയും െചയ്താൽ അതു് ജനറലിെന്റ കുറ്റമാകുന്നില്ല;
അെതെന്റ കുറ്റമാണു്.”

“ഞാൻ ഒന്നിരുേന്നാെട്ട?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േപടിേയാെട
േചാദിച്ചു.
“നിേന്നാടു് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു,” തെന്റ അംഗ

വസ്ത്രം ഒെന്നാതുക്കിെക്കാടുത്തുെകാണ്ടു് രാജാവു് പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ ആേലാചന ഇതായിരുന്നു:
ആ ഗ്രഹം തീെരെച്ചറുതാണു്. അേപ്പാൾ എന്തിനു േമലാ
ണു് ശരിക്കും രാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരം?
“സർ…” ൈധര്യം സംഭരിച്ചുെകാണ്ടു് അവൻ േചാദിച്ചു,
“ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കാൻ എെന്ന അനുവദിക്കുേമാ?”
“എേന്നാെടാരു േചാദ്യം േചാദിക്കാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു
കല്പിക്കുന്നു,” രാജാവു് തിടുക്കേത്താെട പറഞ്ഞു.
“സർ… അെങ്ങന്തിെനയാണു് ഭരിക്കുന്നതു് ?”
“സർവതിെനയും,” രാജാവിനു് രണ്ടാമെതാന്നു് ആേലാ
ചിേക്കണ്ടി വന്നില്ല.
“സർവതിെനയും?”

രാജാവു് ൈക െകാണ്ടു് ഒരു േചഷ്ട കാണിച്ചതിൽ ഈ
ഗ്രഹവും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും സർവ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉൾെപ്പട്ടി
രുന്നു.
“അതിെനെയാെക്ക?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“അതിെനെയാെക്ക…” രാജാവു് പറഞ്ഞു.

എെന്തന്നാൽ അേദ്ദഹം ഏകാധിപതി മാത്രമല്ല, ഏകച്ഛ
ത്രാധിപതി കൂടിയായിരുന്നു.
“നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങെയ അനുസരിക്കുന്നു?”
“സംശയെമന്തു് ?” രാജാവു് പറഞ്ഞു. “അവ തത്ക്ഷണം
അനുസരിക്കുന്നു. അനുസരണേക്കടു് ഞാൻ വച്ചുെപാറു
പ്പിക്കില്ല.”

ഇത്രെയ്ക്കാരു പരമാധികാരം െകാച്ചുരാജകുമാരനു സങ്ക
ല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. അങ്ങെനെയാരധി
കാരം ൈകയാളാൻ കഴിഞ്ഞിരുെന്നകിൽ ഇരിക്കുന്ന
കേസരയിൽ നിന്നിളകാെത തെന്ന ദിവസം നാല്പത്തി
നാലല്ല, എഴുപത്തിരണ്ടല്ല, നൂേറാ ഇരുന്നൂേറാ തവണ
സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ തനിക്കു കഴിയുമായിരുന്നു!
താൻ ഉേപക്ഷിച്ചു േപാന്ന തെന്റ െകാച്ചുഗ്രഹം അവന
േപ്പാൾ ഓർമ്മ വന്നു; അതിെന്റ വിഷാദേത്താെട അവൻ
രാജാവിേനാടു് ഒരു സഹായം േചാദിക്കാൻ ൈധര്യം
കാണിച്ചു. “എനിെക്കാരു സൂര്യാസ്തമയം കാണണെമ
ന്നുണ്ടു്… അെങ്ങാരു സഹായം െചയ്യുേമാ?… സൂര്യേനാടു്
അസ്തമിക്കാൻ ഒന്നാജ്ഞാപിക്കുേമാ?”
“ഞാൻ ഒരു ജനറലിേനാടു് ഒരു പൂവിൽ നിന്നു് മെറ്റാ

രു പൂവിേലക്കു് ഒരു പൂമ്പാറ്റെയേപ്പാെല പറക്കാേനാ
ഒരു ദുരന്തനാടകം എഴുതാേനാ ഒരു കടല്ക്കാക്കയായി രൂ
പം മാറാേനാ ആജ്ഞാപിക്കുകയും അയാൾക്കു് എെന്റ
കല്പന നിറേവറ്റാനാകാെത വരികയും െചയ്താൽ ആരാ
ണു കുറ്റക്കാരൻ?” രാജാവു േചാദിച്ചു, “ഞാേനാ ജനറേലാ?”
“അവിടുന്നു തെന്ന,” സംശയമില്ലാെത ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു.
“അങ്ങെന തെന്ന. ഓേരാരുത്തരിൽ നിന്നും അവനവ
നാവുന്നേത നാം ആവശ്യെപ്പടാൻ പാടുള്ളു,” രാജാവു്
പറഞ്ഞു. “അധികാരം ആധാരമാേക്കണ്ടതു് മെറ്റന്തിലുമു
പരി യുക്തിെയയാണു്. േപായി കടലിൽ ചാടാൻ പ്രജക
േളാടു കല്പിച്ചാൽ അവർ വിപ്ലവം കൂട്ടിേല്ല? എെന്ന അനു
സരിക്കാൻ എനിക്കാവശ്യെപ്പടാം, കാരണം, എെന്റ
കല്പനകൾ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതാണു്.”
“അേപ്പാൾ എെന്റ അസ്തമയം?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് തെന്റ
ആവശ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു; കാരണം, ഒരു േചാദ്യം േചാദി
ച്ചാൽ അതിനുത്തരം കിട്ടാെത അവൻ വിടില്ലേല്ലാ.
“നിെന്റ അസ്തമയം നിനക്കു കിട്ടുന്നതാണു്. അതിനു
ഞാൻ കല്പന പുറെപ്പടുവിക്കാം. പേക്ഷ, എെന്റ ഭരണ

രീതിയനുസരിച്ചു് അനുകൂലമായ സാഹചര്യെമത്തുന്നതു
വെര എനിക്കു കാത്തിരിേക്കണ്ടി വരും.”
“അെതന്നായിരിക്കും?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“അേതാ, അതു്…” ഒരു തടിയൻ പഞ്ചാംഗം തുറന്നുെകാ
ണ്ടു് രാജാവു് പറഞ്ഞു, “അതു്… അതു്… ഇന്നു രാത്രി ഏക
േദശം എട്ടിനു് ഇരുപതു മിനുട്ടുള്ളേപ്പാഴായിരിക്കും. എെന്റ

കല്പന എത്ര നന്നായിട്ടാണു പാലിക്കെപ്പടുന്നെതന്നു് നി
നക്കേപ്പാൾ കാണാം!”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േകാട്ടുവായിട്ടു. തനിക്കു നഷ്ടെപ്പട്ട അസ്ത
മയെത്ത ഓർത്തു് അവനു വിഷാദം േതാന്നി. അതുമല്ല,
അവനു കുേറെശ്ശ േബാറടിക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.
“എനിക്കിനി ഇവിെട ഒന്നും െചയ്യാനില്ല,” അവൻ രാജാ
വിേനാടു പറഞ്ഞു. “അതിനാൽ ഞാൻ യാത്ര തുടരുക
യാണു്.”
“േപാകരുതു് !” രാജാവു് കല്പിച്ചു; തനിെക്കാരു പ്രജെയ
കിട്ടിയതിെന്റ സേന്താഷത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
“േപാകരുതു്. ഞാൻ നിെന്ന ഒരു മന്ത്രിയാക്കാം.”
“എന്തിെന്റ?”
“നീതിന്യായത്തിെന്റ മന്ത്രി!”
“അതിനിവിെട ആെരയും വിധിക്കാനില്ലേല്ലാ!”
“നമുക്കതറിയില്ലേല്ലാ,” രാജാവു് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ ഇതുവ
െര എെന്റ രാജ്യം മുഴുവനായിെട്ടാന്നു ചുറ്റിക്കണ്ടിട്ടില്ല.
എനിക്കു പ്രായമായി; വണ്ടിയിൽ േപാകാനുള്ള ഇട
വും ഇവിെടയില്ല. നടന്നാൽ എനിക്കു ക്ഷീണിക്കുകയും
െചയ്യും.”
“പേക്ഷ, ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു!” ഗ്രഹത്തിെന്റ

മേറ്റവശേത്തക്കു് ഒരു തവണ കൂടി തിരിഞ്ഞു േനാക്കി
െക്കാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “അവിെടയും ആരു
മില്ല…”
“എങ്കിൽ നാം നെമ്മത്തെന്ന വിധിക്കുക,” രാജാവു് പറ
ഞ്ഞു. “അതാേണറ്റവും പ്രയാസം. അന്യെര വിധിക്കു
ന്നതിേനക്കാൾ പ്രയാസമാണു് സ്വയം വിധിക്കുക. െത

റ്റു പറ്റാെത സ്വയം വിധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
ജ്ഞാനിയായിക്കഴിഞ്ഞു.”

“ശരിയാണതു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “പേക്ഷ, എനി
െക്കെന്ന എവിെട വച്ചും വിധിക്കാം. അതിനു ഞാൻ
ഇവിെടത്തെന്ന ജീവിക്കണെമന്നില്ല.”
“ഒരു കിഴവൻ എലി എെന്റ ഗ്രഹത്തിെലവിെടേയാ ജീ
വിക്കുന്നുെണ്ടന്നു ഞാൻ ന്യായമായും സംശയിക്കുന്നു.”
രാജാവു് പറഞ്ഞു. “രാത്രിയിൽ ഞാനവെന്റ ഒച്ച േകട്ടു.
ആ കിഴവെനലിെയ നിനക്കു വിധിക്കാം. ഇടയ്ക്കിെട നീ
യവെന വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുക.

അങ്ങെന അവെന്റ ജീവൻ നിെന്റ നീതിയ്ക്കു വിേധയമാ
യിരിക്കും. പേക്ഷ, ഓേരാ വട്ടവും നീയവനു മാപ്പു നല്കു
കയും േവണം. കാരണം, നമുക്കു േവെറാെന്നടുക്കാൻ
ഇല്ലേല്ലാ.”
“എനിക്കാെരയും വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല,”
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, “എനിക്കു യാത്ര തുടരാൻ േന
രവുമായി.”
“അരുതു് !” രാജാവു് കല്പിച്ചു.

പേക്ഷ, േപാകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്തു കഴിഞ്ഞ ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിനു് ആ വൃദ്ധനായ രാജാവിെന സങ്കടെപ്പടു
ത്തണെമന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“തെന്റ കല്പന അനുസരിക്കെപ്പടണെമന്നാണു് അവിടു

െത്ത ആഗ്രഹെമങ്കിൽ അെങ്ങനിക്കു് യുക്തിസഹമായ
ഒരാജ്ഞ നല്കണം. ഉദാഹരണത്തിനു് അങ്ങെയ്ക്കേന്നാ
ടാജ്ഞാപിക്കാം, ഒരു മിനുട്ടു കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു് ഇവിടം
വിടുക. ഇേപ്പാൾ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാെണന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നു…”
രാജാവു് അതിനു മറുപടി ഒന്നും പറയാത്തതുെകാണ്ടു്
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഒരു നിമിഷം താറി നിന്നു. പിെന്ന ഒരു
ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി.
“ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ സ്ഥാനപതിയാക്കുന്നു,” രാജാവു്
തിടുക്കത്തിൽ പിന്നാെല വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പരമാധികാ
രം ൈകയാളുന്ന ഭാവമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു്.
“ഈ മുതിർന്നവർ വിചിത്രസ്വഭാവികളാണു്,” യാത്ര തു

ടർന്നുെകാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് തേന്നാടു തെന്ന പറഞ്ഞു.

പതിെനാന്നു്
രണ്ടാമെത്ത ഗ്രഹത്തിെല അേന്തവാസി ഒരു െപാങ്ങച്ച
ക്കാരനായിരുന്നു.

“ആഹാ! ഒരാരാധകൻ എെന്ന കാണാൻ വന്നിരിക്കു
ന്നു!” ദൂെര നിേന്ന ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന കണ്ടിട്ടു് അയാൾ
ആർത്തുവിളിച്ചു.

എെന്തന്നാൽ, െപാങ്ങച്ചക്കാർക്കു് മറ്റുള്ളവെരാെക്ക
തങ്ങളുെട ആരാധകരാണേല്ലാ. “ഹേലാ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സ് പറഞ്ഞു, “താങ്കളുെട െതാപ്പി കണ്ടിട്ടു തമാശ േതാന്നു
ന്നേല്ലാ.”
“സല്യൂട്ടു് െചയ്യാനുള്ള െതാപ്പിയാണിതു്,” ആ വലിയ
െപാങ്ങച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞു. “ആളുകൾ എെന്ന പുകഴ്ത്തി
പ്പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ െതാപ്പിയുയർത്തി അതു സ്വീകരി
ക്കുന്നു. കഷ്ടെമന്നു പറയെട്ട, ഇതു വഴി ഇേപ്പാൾ ആരും
വരാറില്ല.”
“അെതേയാ?” അയാൾ എന്തിെനക്കുറിച്ചാണു സംസാ
രിക്കുന്നെതന്നു് െകാച്ചുരാജകുമാരനു മനസ്സിലായില്ല.
“താെനാന്നു ൈകയടിക്കൂ,” അയാൾ അവേനാടു പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ൈകയടിച്ചു. െപാങ്ങച്ചക്കാരൻ അേപ്പാൾ
താനതു വിനയേത്താെട സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ
െതാപ്പി ഒന്നു െപാന്തിച്ചു.
“ആ രാജാവിെന കാണാൻ േപായതിെനക്കാൾ രസമു
ണ്ടിതു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അവൻ പി
െന്നയും ൈകയടിച്ചു. െപാങ്ങച്ചക്കാരൻ പിെന്നയും െതാ
പ്പി െപാന്തിച്ചു.

ഈ അഭ്യാസം അഞ്ചു മിനുട്ട് ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ െകാ
ച്ചുരാജകുമാരനു മടുപ്പു വന്നുതുടങ്ങി.
“െതാപ്പി താേഴക്കു േപാരാൻ എന്തു െചയ്യണം?”

െപാങ്ങച്ചക്കാരൻ പേക്ഷ, അതു േകട്ടില്ല. െപാങ്ങച്ച
ക്കാർക്കു് പുകഴ്ത്തലല്ലാെതാന്നും കാതിൽ െപടില്ല.
“താെനെന്ന ശരിക്കും ആദരിക്കുന്നുേണ്ടാ?” അയാൾ ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിേനാടു േചാദിച്ചു.
“ആദരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“ആദരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിെല ഏറ്റ
വും സുന്ദരനായ, ഏറ്റവും നന്നായി േവഷം ധരിച്ച, ഏറ്റ
വും പണക്കാരനായ, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ
ഞാനാെണന്നു നീ കരുതുന്നു എന്നാണർത്ഥം.”
“പേക്ഷ, ഈ ഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങെളാരാളേല്ലയുള്ളു!”
“ഒരുപകാരം െചെയ്യേന്ന! എെന്നെയാന്നാദരിക്കൂ!”
“ഞാൻ നിങ്ങെള ആദരിക്കുന്നു,” െചറുതാെയാന്നു േതാ
ളു െവട്ടിച്ചുെകാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “പേക്ഷ,
ഇതിൽ ഇത്ര താല്പര്യം േതാന്നാൻ എന്തിരിക്കുന്നു!”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അവിടന്നു യാത്ര തുടർന്നു.
“ഈ മുതിർന്നവർ ശരിക്കും വിചിത്രസ്വഭാവികൾ തെന്ന,”
അവൻ തേന്നാടു തെന്ന പറഞ്ഞു.

പന്ത്രണ്ടു്
അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നതു് ഒരു മുഴുക്കുടിയ
നാണു്. ആ സന്ദർശനം അല്പേനരേത്തേക്ക ഉണ്ടായിരു
ന്നുള്ളുെവങ്കിലും അതു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന വല്ലാെത ഖി
ന്നനാക്കിക്കളഞ്ഞു.
“താങ്കളിവിെട എന്തു െചയ്യുന്നു?” അവൻ കുടിയേനാ
ടു േചാദിച്ചു; കുേറ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും േവേറ കുേറ നിറ

ഞ്ഞ കുപ്പികളും മുന്നിൽ വച്ചു് മൗനം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ
യാൾ.

“കുടിക്കുന്നു,” വിഷണ്ണഭാവേത്താെട അയാൾ പറഞ്ഞു.
“എന്തിനു കുടിക്കുന്നു?” അവൻ േചാദിച്ചു.
“മറക്കാൻ,” കുടിയൻ പറഞ്ഞു.
“എന്തു മറക്കാൻ?” അവനു് അയാേളാടു സഹതാപം
േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
“നാണേക്കടു മറക്കാൻ,” തല താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് കുടിയൻ
സമ്മതിച്ചു.
“എന്തു നാണേക്കടു് ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു് അയാെള
സഹായിക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“കുടിക്കുന്നതിെന്റ നാണേക്കടു് !” കുടിയൻ സംസാരം
അവസാനിപ്പിച്ചു്, അേഭദ്യമായ ഒരു മൗനത്തിേലക്കു
പിൻവാങ്ങി.

തല െപരുത്തുെകാണ്ടാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അവിടുന്നു
േപായതു്.
“ഈ മുതിർന്നവർ ശരിക്കും, ശരിക്കും വിചിത്രസ്വഭാവിക
ളാണു്,” യാത്ര തുടരുേമ്പാൾ അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു.

പതിമൂന്നു്
നാലാമെത്ത ഗ്രഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരേന്റതായിരു
ന്നു. അയാൾ കണക്കുകൂട്ടലിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണു്;
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് െചന്നുകയറിയിട്ടു് അയാെളാന്നു തല
െപാക്കി േനാക്കിയിട്ടുകൂടിയില്ല.

“ഹേലാ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “താങ്കളുെട ൈകയി
െല സിഗററ്റ് െകട്ടുേപായിരിക്കുന്നു.”
“മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചു്. അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടും
മൂന്നും പതിനഞ്ചു്. ഹേലാ. പതിനഞ്ചും ഏഴും ഇരുപത്തി
രണ്ടു്. ഇരുപത്തിരണ്ടും ആറും ഇരുപെത്തട്ടു്. അതു െകാ
ളുത്താൻ എനിക്കു സമയമില്ല. ഇരുപത്താറും അഞ്ചും
മുപ്പെത്താന്നു്. ഹൗ! എല്ലാം കൂടി അമ്പതു േകാടി പതി
നാറു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്റിമുപ്പ
െത്താന്നു് !”
“അമ്പതു േകാടി എന്തു് ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“ഊം? താനിതുവെര േപായിേല്ല? അമ്പതു േകാടി…
എനിക്കു നിർത്താൻ പറ്റില്ല… എനിെക്കാരുപാടു െച
യ്യാനുണ്ടു് ! അതിപ്രധാനമായ സംഗതിയാണു ഞാൻ
െചയ്യുന്നതു്. കളി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്കു സമയമില്ല.
രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴു്…”
“അമ്പതുേകാടി എന്താെണന്നു് ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ആവർ
ത്തിച്ചു; േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ പിെന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട
ല്ലാെത അവൻ അടങ്ങില്ല എന്നറിയാമേല്ലാ.

ബിസിനസ്സുകാരൻ തല െപാക്കി േനാക്കി.
“ഞാൻ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു്
അമ്പത്തിനാലു െകാല്ലമായിരിക്കുന്നു; ഇതിനിടയ്ക്കു് മൂന്നു

തവണ മാത്രമാണു് എെന്റ േജാലിക്കു വിഘ്നം േനരിട്ട
തു്. ഒന്നാമേത്തതു് ഇരുപത്തിരണ്ടു െകാല്ലം മുമ്പാണു്;
എവിടുെന്നന്നറിയാെത ഒരു വണ്ടു വെന്നെന്റ േമശപ്പു
റത്തു വീണു. അതുണ്ടാക്കിയ ബഹളം കാരണം നാലി
ടെത്തെന്റ കണക്കു പിഴച്ചു. രണ്ടാമതു് പതിെനാന്നു
െകാല്ലം മുമ്പായിരുന്നു; വാതമാണു് അന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാ
ക്കിയതു്. എനിക്കു േവണ്ടത്ര വ്യായാമം കിട്ടുന്നിെല്ലേന്ന.
ഒന്നിറങ്ങി നടക്കാൻ സമയം കിേട്ടേണ്ട? മൂന്നാമത്—
അതിേപ്പാഴാണു്! ഞാെനന്താ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു വന്നതു് ?
അമ്പതു േകാടി…”
“എന്തമ്പതു േകാടി?”

ആ േചാദ്യത്തിനു മറുപടി െകാടുക്കാെത തനിക്കു സമാ
ധാനമായി പണിെയടുക്കാൻ പറ്റിെല്ലന്നു് ബിസിനസ്സുകാ
രനു് അേപ്പാൾ േബാദ്ധ്യമായി.
“അേതാ, ഇടെയ്ക്കാെക്ക ആകാശത്തു കാണുന്ന ആ െച
റിയ വസ്തുക്കൾ,” അയാൾ പറഞ്ഞു.
“പൂച്ചികൾ?”
“അല്ലല്ല, തിളങ്ങുന്ന വക.”
“േതനീച്ചകൾ?”
“അെല്ലേന്ന. മടിയന്മാെര ദിവാസ്വപ്നത്തിലാഴ്ത്തുന്ന സ്വർ
ണ്ണനിറത്തിലുള്ള ആ െചറിയ വസ്തുക്കൾ. ഞാൻ ആ
തരക്കാരെനാന്നുമല്ല. ഞാൻ സുപ്രധാനമായ സംഗതി
കളിൽ ഏർെപ്പടുന്നയാളേല്ല. പകല്ക്കിനാവു കാണാൻ
എെന്റ ജീവിതത്തിൽ എവിെട േനരം?”
“നക്ഷത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചാേണാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു് ?”
“അെത, അതു തെന്ന. നക്ഷത്രങ്ങൾ.”
“അമ്പതു േകാടി നക്ഷത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ എന്തു
െചയ്യുന്നു?”
“അമ്പതു േകാടി പതിനാറുലക്ഷത്തി ഇരുപത്തീരായിര
ത്തി എഴുന്നൂറ്റിമുപ്പെത്താന്നു്. ഞാൻ പ്രധാനെപ്പട്ട സംഗ
തികൾ െചയ്യുന്നയാളാണു്. എെന്റ കണക്കുകെളാെക്ക
കൃത്യമായിരിക്കും.”
“ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തു െചയ്യുന്നു?”
“ഞാൻ എന്തു െചയ്യുന്നുെവേന്നാ?”
“അെത.”
“ഒന്നും െചയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അവെയ സ്വന്തമാക്കുന്നു.”
“നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനാെണേന്നാ?”
“അെത.”
“പേക്ഷ, ഞാൻ കണ്ട ഒരു രാജാവു്…”
“രാജാക്കന്മാർക്കു് ഒന്നും സ്വന്തമല്ല; അവർ അവെയ ഭരി
ക്കുകയാണു്… രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടു്.”
“നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടു് നിങ്ങൾക്കതു െകാണ്ടു്
എന്താ ഗുണം?”
“അെതെന്ന ധനികനാക്കുന്നു.”
“ധനികനായതുെകാെണ്ടന്താ ഗുണം?”
“ആെരങ്കിലും പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ
എനിക്കവയും വാങ്ങാൻ പറ്റും.”
“ഈയാളുെട വാദം ആ കുടിയേന്റതു േപാലിരിക്കുന്നു,”
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാലും അവനു പിെന്നയും േചാദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
“എങ്ങെനയാണു് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരാളുെട മാത്രം സ്വന്ത
മാവുക?”
“എങ്കില്പിെന്ന അവ ആരുെടയാണു് ?” ബിസിനസ്സുകാ
രൻ മുഷിച്ചിേലാെട േചാദിച്ചു.
“ആർക്കറിയാം? ആരുേടയുമല്ല.”
“എങ്കിൽ അവ എേന്റതാണു്, കാരണം, നക്ഷത്രങ്ങൾ

ക്കുടമയാവുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് ആദ്യം ആേലാചിച്ചതു ഞാ
നാണേല്ലാ.”
“അതു മാത്രം മതിേയാ?”
“പിെന്നന്താ? ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത ഒരു വജ്രം നിങ്ങൾ
കണ്ടുെവന്നിരിക്കെട്ട, അതു നിങ്ങളുേടതാണു്. ആരുെട

യുമല്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപു് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതു
നിങ്ങളുെട സ്വന്തമായി. ഒരു നൂതനാശയം നിങ്ങളുെട
മനസ്സിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ േപായി േപെറ്റെന്റടുക്കുന്നു:
അതു പിെന്ന നിങ്ങളുെട സ്വന്തമാണു്. എെന്റ കാര്യവും
അതു തെന്ന: നക്ഷത്രങ്ങൾ എെന്റ സ്വന്തമാണു്, എെന്ത
ന്നാൽ അവ സ്വന്തമാക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് എനിക്കു മുമ്പു്
ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.”
“അെത, അതു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറ
ഞ്ഞു. “അതിരിക്കെട്ട, നക്ഷത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു?”
“ഞാനവ മാേനജു െചയ്യുന്നു,” ബിസിനസ്സുകാരൻ പറ
ഞ്ഞു. “ഞാനവ കൃത്യമായി എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നു.
നല്ല േജാലിയാണതു്. പേക്ഷ, ഞാൻ ഗൗരവമുള്ള കാ
ര്യങ്ങൾ െചയ്യുന്ന ഒരാളാണേല്ലാ!”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു പേക്ഷ, അയാളുെട ഉത്തരം തൃപ്തിയാ
യില്ല.
“എനിെക്കാരു മഫ്ലർ സ്വന്തമായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,” ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, “എനിക്കതു കഴുത്തിൽ ചുറ്റി കൂെട
െക്കാണ്ടുേപാകാം. എനിെക്കാരു പൂവു് സ്വന്തമായിട്ടുെണ്ട
ങ്കിൽ എനിക്കതു് ഇറുെത്തടുത്തുെകാണ്ടു േപാകാം. അതു
േപാെല പേക്ഷ, നിങ്ങൾക്കു് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇറുെത്തടു
ക്കാൻ പറ്റില്ലേല്ലാ!”
“ഇല്ല, എന്നാൽ എനിക്കവ ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കാമേല്ലാ.”
“എന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“എന്നു പറഞ്ഞാൽ എെന്റ നക്ഷത്രങ്ങളുെട ആെക

െയണ്ണം ഒരു കടലാസുകഷണത്തിൽ ഞാെനഴുതുന്നു.
അെതാരലമാരയുെട വലിപ്പിൽ വച്ചു പൂട്ടുന്നു.”
“അേത്രയുള്ളു?”
“അതു മതി.”
“ഇയാൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു രസമുണ്ടു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സ്. “അതിൽ കവിതയുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതിെലാരു
ഗൗരവമില്ല.”

എന്താണു് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്നതിൽ ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സിെന്റ ധാരണ മുതിർന്നവരുേടതിൽ നിന്നു വളെര വ്യ
ത്യസ്തമായിരുന്നു.
“എനിക്കു സ്വന്തമായി ഒരു പൂവുണ്ടു്,” അവൻ ബിസി
നസ്സുകാരനുമായുള്ള സംഭാഷണം തുടർന്നു, “അതിനു
ഞാൻ എന്നും െവള്ളെമാഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. എനിക്കു
മൂന്നു് അഗ്നിപർവതങ്ങളുമുണ്ടു്; എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാനവ
ചുരണ്ടി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കും (െകട്ടുേപായെതാന്നുകൂടി;
നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണമേല്ലാ.) അങ്ങെന ഞാനവയു
െട ഉടമസ്ഥനായതുെകാണ്ടു് എെന്റ പൂവിെനെന്തങ്കിലും
ഗുണമുണ്ടു്, എെന്റ അഗ്നിപർവതങ്ങൾക്കും എെന്തങ്കിലും
ഗുണമുണ്ടു്. പേക്ഷ, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു് നിങ്ങെളെക്കാണ്ടു്
എന്തു ഗുണമാണുള്ളതു് ?”

ബിസിനസ്സുകാരൻ വായ തുറെന്നങ്കിലും അയാൾക്കു മറു
പടി പറയാൻ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് തെന്റ
വഴിക്കു േപാവുകയും െചയ്തു.
“ഈ മുതിർന്നവർ തികച്ചും വിചിത്രസ്വഭാവക്കാർ തെന്ന!”
യാത്ര തുടരുന്നതിനിടയിൽ അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു.
(തുടരും…)

അന്ത്വാൻ ദ് സാെന്ത-എക്സ്യുെപരി (Antoine
de Saint-Exupery)

Le Petit Prince (െകാച്ചുരാജകുമാരൻ)
എന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതിയുെട േപ
രിൽ പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ
അന്ത്വാൻ ദ് സാെന്ത-എക്സ്യുെപരി 1900
ജൂൺ 29-നു് ഫ്രാൻസിെല ലിേയാണിൽ
ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഒന്നാം
േലാകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ
വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അന്ത്വാൻ 1921ൽ ഫ്രഞ്ച് ൈസന്യത്തിൽ േചർന്നു. അടുത്ത െകാല്ലം ൈപല
റ്റ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയും എയർ േഫാഴ്സിേലക്കു മാ
റുകയും െചയ്തു. െമാേറാേക്കായിൽ അല്പകാലെത്ത േപാസ്റ്റി
ങ്ങിനു േശഷം അേദ്ദഹം എയർ േഫാഴ്സിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇതിനകം ൈവമാനികജീവിതം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതാേവശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1923-ൽ ഒരു വിമാ
നാപകടത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയ്ക്കു ക്ഷതം പറ്റിയിരുന്നു.
എന്നാൽ അതുെകാെണ്ടാന്നും പിന്മാറാെത അേദ്ദഹം ഒരു െമ
യിൽ ൈപലറ്റായി േജാലി സ്വീകരിച്ചു. മരുഭൂമിയും അവിടുെത്ത
നിവാസികളും അേദ്ദഹത്തിനു വളെര പ്രിയമായിരുന്നു. ആ
േസ്നഹം െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം പടിഞ്ഞാറൻ സഹാറയിെല
ഒരു വിമാനത്താവളത്തിെന്റ ഡയറക്ടറായതും. മരുഭൂമിയിൽ
തകർന്നുവീഴുന്ന വിമാനങ്ങളിെല ൈപലറ്റുകെള രക്ഷെപ്പടു
ത്തുക എന്നതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജാലിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.
1929-ൽ അേദ്ദഹം അർജ്ജന്റീനയിെല ഒരു എയർ െമയിൽ
ൈലനിെന്റ േമധാവിയായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യജീവി
തം ആരംഭിക്കുന്നതു് ഇക്കാലത്താണു്. ആദ്യെത്ത േനാവലുക
ളായ Southern Mail, Night Flight എന്നിവയുെട പ്രേമയം സ്വ
ന്തം ൈവമാനികജീവിതം തെന്നയാണു്. 1935-ൽ പാരീസിൽ
നിന്നു് െസയ്േഗാണി (ഇന്നെത്ത േഹാ-ചിമിൻ സിറ്റി) േലക്കു
ള്ള യാത്രയിൽ പറന്നുയർന്നു് ഇരുപതു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ വിമാനം സഹാറയിൽ തകർന്നുവീണു. അേദ്ദഹത്തി
നും സഹൈപലറ്റിനും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്ന
തു് അല്പം േചാേക്ലറ്റും കുറച്ചു ബിസ്കറ്റും മാത്രമായിരുന്നു. നാലു ദി
വസം കഴിഞ്ഞു് മരുഭൂമിയിെല ഒരു േഗാത്രവംശക്കാരൻ അവ
െര രക്ഷെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1939-ൽ എഴുതിയ
‘കാറ്റും മണലും നക്ഷത്രങ്ങളും’ എന്ന േപരിലുള്ള ഓർമ്മക്കുറി
പ്പുകൾ പ്രേമയമാക്കുന്നതു് ഈ അനുഭവങ്ങളാണു്. 1939-ൽ
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുേമ്പാൾ തേല വർഷം ഗ്വാട്ടി
മാലയിൽ െവച്ചുണ്ടായ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ പറ്റിയ പരി
ക്കുകളിൽ നിന്നു േമാചിതനാവുേന്ന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അേദ്ദ
ഹം. എന്നാല്ക്കൂടി അേദ്ദഹം ഫ്രഞ്ച് എയർ േഫാഴ്സിൽ േചരാൻ
അേപക്ഷ െകാടുക്കുകയും അതു് അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും െച
യ്തു. എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് നാസികൾക്കധീനമായേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം അേമരിക്കയിേലക്കു പലായനം െചയ്തു. ആ പ്രവാസകാല
ത്താണു് എക്സ്യുെപരി ‘ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ’ എഴുതുന്നതു്. അേദ്ദഹം
തെന്ന വരച്ച ചിത്രങ്ങേളാെട 1943-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷേയാ
െടാപ്പം അവിെട അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു.

പേക്ഷ, തെന്റ ജന്മേദശം യുദ്ധത്തിനു നടുവിലായിരിക്കുേമ്പാൾ
അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. എയർ േഫാ
ഴ്സിൽ േചരാൻ അേദ്ദഹം വീണ്ടും അേപക്ഷ െകാടുത്തു. അേപ്പാൾ
പ്രായം നാല്പത്തിമൂന്നായിരുന്നു; പരിക്കുകൾ കാരണം വസ്ത്രം
മാറാൻ േപാലും പരസഹായം േവണെമന്ന നിലയിലുമായി
രുന്നു. അേത സമയം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്താരാഷ്ട്രപ്രശസ്തി
യിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രചാരമൂല്യം എക്സ്യുെപരിെയ വീണ്ടും
ൈസന്യത്തിെലടുക്കുന്നതിനു േപ്രരകമായി. അങ്ങെന 1943
ഏപ്രിലിൽ വടേക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു നിരീക്ഷണൈപ്പല
റ്റായി അേദ്ദഹം സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചുവന്നു. സഖ്യകക്ഷികൾ
െതക്കൻ ഫ്രാൻസിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന ഒരാക്രമണത്തിനു മു
േന്നാടിയായി നിരീക്ഷണപ്പറക്കൽ നടത്താൻ േകാർസിക്ക ദ്വീ
പിെല ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു് 1944 ജൂൈല 31-ന്
എക്സ്യുെപരി ഒരു P-38 വിമാനത്തിൽ പറന്നുയർന്നു. അേദ്ദഹം
പിെന്ന മടങ്ങിെയത്തിയില്ല. സാെന്ത-എക്സ്യുെപരി യുദ്ധത്തിൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടതായി എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് ഔേദ്യാഗികമായ
അറിയിപ്പുണ്ടായി. 1998-ൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മീൻപിടുത്തക്കാരന് മാ
േഴ്സ ഭാഗെത്ത കടലിൽ നിന്നു് എക്സ്യുെപരിയുെട ഐഡന്റിറ്റി
േബ്രസ്െലറ്റ് കിട്ടി; രണ്ടു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു് അേത ഭാഗത്തു നി
ന്നുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിമാനത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും
കണ്ടുകിട്ടി.
മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ േലാകത്തു് ഏറ്റവുമധികം
ഭാഷകളിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പടുകയും ഏറ്റവും കൂടു
തൽ വില്ക്കുകയും െചയ്ത പുസ്തകമാണു് എക്സ്യൂെപരിയുെട Le Petit
Prince എന്ന ഈ േനാെവല്ല. വിമാനം തകർന്നു് മരുഭുമിയിൽ
െപട്ടുേപായ ഒരു ഏകാന്തൈവമാനികനും ദുശ്ശാഠ്യക്കാരിയായ
ഒരു പൂവിേനാടു പിണങ്ങി തെന്റ രാജ്യമായ ഒരല്പഗ്രഹത്തിൽ
നിന്നു് േഗാളാന്തരയാത്ര നടത്തി ഒടുവിൽ ഭൂമിയിെലത്തുകയും
െചയ്യുന്ന സ്വർണ്ണമുടിക്കാരനായ ഒരു രാജകുമാരനും തമ്മിലു
ള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച അതിൽ അന്തർലീനമായ ദുരന്തേബാധം
െകാണ്ടാണു് ഇന്നും വായനക്കാെര ആകർഷിക്കുന്നതു്. മുതിർ
ന്നവർക്കു േവണ്ടി എഴുതിയ ഈ കുട്ടിക്കഥയുെട സേന്ദശം നാം
കാണാെതേപാകരുതു്. മുതിർന്നവരാകുന്നേതാെട യഥാർത്ഥ
സൗന്ദര്യം നമ്മുെട കാഴ്ചയിൽ വരുന്നില്ല. സംഖ്യകളുേടയും ലാഭ
നഷ്ടങ്ങളുേടയും വികാരഹീനമായ ബൗദ്ധികതയുേടയും അയാ
ഥാർത്ഥേലാകത്തു നിന്നു് സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും നിഷ്കളങ്കതയുേട
യും ൈവകാരികതയുേടയും ആ ബാല്യകാലേലാകേത്തക്കുള്ള
മടക്കമാണു് ഭൂമിയിെല ജീവിതെത്ത സഹനീയമാക്കാനുള്ള
ഒേരെയാരു വഴി.

വി. രവികുമാർ
െകാല്ലം സ്വേദശിയാണു്. െറയിൽ
േവയിൽ ബുക്കിംഗ് ക്ലർക്ക് ആയി
രുന്നു. ഇേപ്പാൾ വിവർത്തകൻ മാ
ത്രമാണു്. കാഫ്ക (കഥകൾ, വിചാ
രണ, കത്തുകളും ഡയറിക്കുറിപ്പുക
ളും), േബാദ്േലർ (കലാകാരെന്റ കു
മ്പസാരങ്ങൾ), ബാേഷാ (കവിതക
ളും യാത്രകളും), ഹാൻസ് ആൻേഡഴ്സൻ (കഥ ൈക ചൂണ്ടുന്ന
ത് നിങ്ങെള), റൂമി (പ്രണയം നമ്മുെട പ്രവാചകൻ), അന്ത്വാൻ
ദി സാങ്ങ്ത് എക്സ്യുെപരി (ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്), റിെല്ക്ക (ഒരു യുവ
കവിക്കയച്ച കത്തുകൾ), ഉലാവ് എച്ച്. േഹഗ് (ഇലക്കുടിലുക
ളും മഞ്ഞുവീടുകളും), വീസ്വാവ ഷിംേബാർസ്ക്ക (അത്ഭുതങ്ങളുെട
േമള), െബർേത്താൾട്ട് െബ്രഹ്റ്റ് (കവിതയുെട ദുരിതകാലം),
േബാർഹസ് (സ്വപ്നവ്യാഘ്രങ്ങൾ) തുടങ്ങിയ വിവർത്തനപുസ്ത
കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ചിത്രീകരണം: അന്ത്വാൻ ദ് സാെന്ത-എക്സ്യുെപരി.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

