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ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
ഭാഗം രണ്ടു്
(ഒരു പൂവിേനാടു പിണങ്ങി നാടു വിട്ട
രാജകുമാരെന്റ കഥ)

പതിനാലു്
അഞ്ചാമെത്ത ഗ്രഹം ഇതുവെര കണ്ടതിൽ നിെന്നാെക്ക
വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാ
ണതു്. ഒരു െതരുവുവിളക്കിനും അതു െകാളുത്തുന്നയാൾ
ക്കുമുള്ള ഇടേമ അതിലുള്ളു. ആകാശെത്താരിടത്തു്, ഒരു
മനുഷ്യൻ േപാലുമില്ലാത്ത, ഒറ്റ വീടു േപാലുമില്ലാത്ത ഒരു
ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു െതരുവുവിളക്കും അതു െകാളുത്താൻ
ഒരാളുമുണ്ടായതു െകാെണ്ടന്താ പ്രേയാജനം എന്നതി
നു് മതിയാെയാരു വിശദീകരണം കെണ്ടത്താൻ ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിനു കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്ക്കൂടി അവൻ സ്വ
യം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഈ മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയാെണന്നു
വരാം. എന്നാൽ ഇേദ്ദഹെത്തക്കാൾ വിഡ്ഢികളേല്ല, ആ
രാജാവും ആ ബിസിനസ്സുകാരനും ആ െപാങ്ങച്ചക്കാ
രനും ആ കുടിയനും. ഇേദ്ദഹം െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ
എെന്തങ്കിലും അർത്ഥെമങ്കിലും ഉണ്ടേല്ലാ. അയാൾ
വിളക്കു െകാളുത്തുേമ്പാൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനു്, ഒരു പൂ
വിനു ജീവൻ വീഴുന്ന േപാെലയാണതു്. വിളക്കു െകടു
ത്തുേമ്പാൾ ഒരു നക്ഷത്രെത്തേയാ ഒരു പൂവിെനേയാ
അയാൾ ഉറക്കാൻ കിടത്തുകയുമാണു്. മേനാഹരമായ
ഒരു െതാഴിലാണതു്. മേനാഹരമാെണന്നതിനാൽ പ്ര
േയാജനപ്രദവുമാണതു്.”
ആ ഗ്രഹത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ വിളക്കു െകാളുത്തുന്നയാ
െള അവൻ ബഹുമാനേത്താെട വണങ്ങി.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്, എന്താ ഇേപ്പാത്തെന്ന വിളക്കു െകടു
ത്തിക്കളഞ്ഞതു് ?”
“അങ്ങെനയാണു് കല്പന,” അയാൾ പറഞ്ഞു, “ഗുഡ് േമാ
ണിംഗ്.”

“എന്താണു് കല്പന?”
“വിളക്കു െകടുത്തണെമന്നു്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ്.”

അയാൾ വിളക്കു പിെന്നയും െകാളുത്തി.
“നിങ്ങെളന്തിനാണു് പിെന്നയും അതു െകാളുത്തിയതു് ?”
“അതാണു് കല്പന.”
“എനിെക്കാന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു.
“മനസ്സിലാക്കാൻ േവണ്ടി ഒന്നുമില്ല,” വിളക്കു െകാളുത്തു
ന്നയാൾ പറഞ്ഞു. “കല്പന കല്പനയാണു്. ഗുഡ് േമാണിംഗ്.”

അയാൾ പിെന്നയും വിളക്കു െകടുത്തി.
എന്നിട്ടയാൾ ചുവന്ന ചതുരക്കള്ളികളുള്ള ഒരു തൂവാല
െയടുത്തു് െനറ്റിയിെല വിയർപ്പു തുടച്ചു.
“ഹൗ, ക്ഷീണിപ്പിക്കുെന്നാരു പണിയാെണേന്റതു്. മുമ്പി
തിങ്ങെനയായിരുന്നില്ല. കാലത്തു ഞാൻ വിളക്കു െകടു
ത്തിവയ്ക്കും, സന്ധ്യക്കു് പിെന്നയും െചന്നു് െകാളുത്തുകയും
െചയ്യും. പകൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം എനിക്കു് എെന്റ
കാര്യം േനാക്കാമായിരുന്നു, രാത്രിയിൽ ബാക്കിസമയം
ഉറങ്ങുകയും െചയ്യാമായിരുന്നു.”
“അതിനു േശഷം പുതിയ കല്പന വന്നുെവന്നാേണാ?”
“കല്പന മാറിയിെട്ടാന്നുമില്ല,” അയാൾ പറഞ്ഞു. “അത
േല്ല അതിെന്റ കഷ്ടം! ഓേരാ െകാല്ലം െചല്ലുേന്താറും ഗ്ര
ഹത്തിെന്റ ഭ്രമണേവഗം കൂടിവരികയാണു്, കല്പനയിൽ
മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുമില്ല!”
“എന്നിെട്ടന്തുണ്ടായി?”
“എന്നിെട്ടന്തുണ്ടാവാൻ—ഗ്രഹം ഇേപ്പാൾ ഒരു മിനുട്ടു
െകാണ്ടു് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കും. എനിക്കു് ഒരു നി
മിഷെത്ത വിശ്രമം കിട്ടുന്നുമില്ല. ഓേരാ മിനുട്ടിലും എനി
ക്കു് വിളക്കു െകാളുത്തുകയും െകടുത്തുകയും േവണം!”
“അതു നല്ല തമാശയായിട്ടുണ്ടേല്ലാ! ഇവിെട ഒരു ദിവസ
ത്തിനു് ഒരു മിനുട്ടിെന്റ ൈദർഘ്യേമയുള്ളു!”
“ഇതിൽ ഒരു തമാശയുമില്ല!” വിളക്കു െകാളുത്തുന്നയാൾ
പറഞ്ഞു. “നാം സംസാരിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനിെട ഒരു മാസം
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു.”
“ഒരു മാസം?”
“അെത ഒരു മാസം. മുപ്പതു മിനുട്ട്. മുപ്പതു ദിവസം. ഗുഡ്
ഈവനിംഗ്.”

അയാൾ വിളക്കു പിെന്നയും െകാളുത്തി.
തനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവു് അക്ഷരം പ്രതി അനു
സരിക്കുന്ന ഈ േജാലിക്കാരേനാടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു
േസ്നഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു. മുെമ്പാരു കാലത്തു് പിന്നിേല
ക്കു കേസര നീക്കിയിട്ടിരുന്നു തനിക്കു കിട്ടിയ അസ്തമയ
ങ്ങൾ അവൻ ഓർത്തു. ഈ ചങ്ങാതിെയ സഹായിക്ക
ണെമന്നു് അവനു േതാന്നി.
“േനാക്കൂ… േവണ്ടേപ്പാൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു വഴി പറ
ഞ്ഞുതരെട്ട?”
“പറയൂ, ഒന്നു വിശ്രമിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് എേപ്പാ
ഴും എെന്റ ആഗ്രഹം,” അയാൾ പറഞ്ഞു.

േജാലിയിൽ കള്ളം കാണിക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ െകാതിക്കുന്നതിൽ അസ്വാഭാവിക
തെയാന്നുമില്ല.
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ചു:
“മൂന്നടി വച്ചാൽ ചുറ്റിവരാവുന്നത്ര െചറുതാണേല്ലാ നിങ്ങ
ളുെട ഗ്രഹം. അല്പം കൂടി പതുെക്ക നടന്നാൽ നിങ്ങൾ
െക്കേപ്പാഴും പകൽെവളിച്ചത്തായിരിക്കാം. വിശ്രമിക്ക
ണെമന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ നടക്കുക… നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള
ത്ര േനരം പകൽ നീണ്ടുനില്ക്കും.”
“എനിക്കതുെകാണ്ടു് വലിയ ഗുണമില്ല,” അയാൾ പറ
ഞ്ഞു. “നെല്ലാരുറക്കമാണു് എെന്റ ജീവിതാഭിലാഷം.”
“എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യേദാഷിയാണു്, ” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു.
“ഭാഗ്യേദാഷി തെന്ന,” വിളക്കു െകാളുത്തുന്നയാൾ പറ
ഞ്ഞു. “ഗുഡ് േമാണിംഗ്.”

അയാൾ വിളക്കു െകടുത്തി.
“മറ്റുള്ളവർെക്കാെക്ക,” യാത്ര തുടരുേമ്പാൾ ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സ് സ്വയം പറഞ്ഞു, “ആ മനുഷ്യെന പുച്ഛമായിരിക്കും,
ആ രാജാവിനു്, ആ െപാങ്ങച്ചക്കാരനു്, ആ ബിസിനസ്സു
കാരനു്, ആ കുടിയനു്. പേക്ഷ, പരിഹാസ്യനായി എനി
ക്കു േതാന്നാത്തതു് അയാൾ മാത്രമാണു്. തെന്നക്കുറിച്ചു

മാത്രമല്ലാെത മറ്റു ചിലതിെനക്കുറിച്ചു കൂടി അയാൾക്കു
ചിന്തയുള്ളതു െകാണ്ടാവാം അങ്ങെനയായതു്.”

കുറ്റേബാധേത്താെട ഒരു െനടുവീർപ്പയച്ചുെകാണ്ടു് അവൻ
ആത്മഗതം തുടർന്നു:
“എനിക്കു സുഹൃത്താക്കാൻ േതാന്നുക അയാെള മാത്ര
മാണു്. പേക്ഷ, അയാളുെട ഗ്രഹം തീെരെച്ചറുതായിേപ്പാ
യി. അതിൽ രണ്ടു േപർക്കുള്ള ഇടമില്ല…”

വാസ്തവത്തിൽ ആ ഗ്രഹം ഉേപക്ഷിച്ചു േപാരുന്നതിൽ
തനിക്കിത്രയ്ക്കു ദുഃഖം േതാന്നാനുള്ള കാരണം മെറ്റാന്നാ
െണന്നു സമ്മതിക്കാൻ െകാച്ചുരാജകുമാരനു മടിയായിരു
ന്നു: ദിവസം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാല്പതു് സൂര്യാസ്തമയ
ങ്ങൾ െകാണ്ടനുഗൃഹീതമാണെതന്നതു് !

പതിനഞ്ചു്
ആറാമെത്ത ഗ്രഹം ഒടുവിൽ കണ്ടതിെനക്കാൾ പത്തു
മടങ്ങു് വലുതായിരുന്നു. തടിയൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി
ക്കൂട്ടുന്ന വൃദ്ധനായ ഒരു മാന്യേദഹമാണു് അവിടെത്ത
അേന്തവാസി.
“ആഹാ, അതാ, ഒരു പര്യേവക്ഷകൻ വരുന്നു!” ലിറ്റിൽ

പ്രിൻസ് വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ സ്വയം ഉറെക്ക
പ്പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് കിതച്ചുെകാണ്ടു് േമശയ്ക്കരികിൽ വന്നി
രുന്നു. അവൻ ഇതിനകം കുേറേയെറ യാത്ര െചയ്തുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
“നീ എവിടുന്നു വരുന്നു?” അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു.
“ആ തടിച്ച പുസ്തകം എന്താണു് ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാ
ദിച്ചു. “താങ്കൾ എന്താണു െചയ്യുന്നതു് ?”
“ഞാൻ ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനാണു്,” വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു.
“ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞെനന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“ഏതു കടലിെന്റയും പുഴയുെടയും മലയുെടയും നഗരത്തി

െന്റയും മരുഭൂമിയുെടയും സ്ഥാനം കൃത്യമായി അറിയുന്ന
പണ്ഡിതൻ.”
“ഇതു െകാള്ളാമേല്ലാ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “ശരി

െക്കാരു പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്നയാെള ഒടുവിൽ ഞാൻ കെണ്ട
ത്തി!” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഗ്രഹത്തിലൂെട അവെനാന്നു
കേണ്ണാടിച്ചു. ഇത്ര വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രഹം അവൻ ഇതി
നു മുമ്പു കണ്ടിട്ടില്ല.

“താങ്കളുെട ഗ്രഹം വളെര മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു,”
അവൻ പറഞ്ഞു. “ഇതിൽ കടലുകളുേണ്ടാ?”
“അെതനിക്കു പറയാൻ പറ്റില്ല,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പറഞ്ഞു.
“അതു കഷ്ടമായേല്ലാ,” െകാച്ചുരാജകുമാരനു നിരാശയാ
യി. “മലകളുേണ്ടാ?”
“അെതനിക്കു പറയാൻ പറ്റില്ല,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പറഞ്ഞു.
“പുഴകൾ, നഗരങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ?”
“അതുെമനിക്കു പറയാൻ പറ്റില്ല.”
“പേക്ഷ, താങ്കെളാരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണു്!”
“അതു ശരി തെന്ന,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. “പേക്ഷ,
ഞാൻ പര്യേവക്ഷകനല്ലേല്ലാ. എെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ ഒറ്റ
പര്യേവക്ഷകൻ േപാലുമില്ല. പുഴയുെടയും മലയുെടയും
കടലിെന്റയും മരുഭൂമിയുെടയും കണെക്കടുക്കാൻ ഭൗമ
ശാസ്തജ്ഞൻ േപാകാറില്ല. അങ്ങെന ചുറ്റിയടിച്ചു കള
യാനുള്ളതല്ല, അയാളുെട സമയം. അയാൾ തെന്റ േമശ
വിട്ടു േപാകാറില്ല. അയാൾ പര്യേവക്ഷകെര തെന്റ പഠ
നമുറിയിേലക്കു വിളിയ്ക്കുകയാണു്. അവേരാടു് േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കുകയും അവർേക്കാർമ്മയുള്ളതു് എഴുതിെയടു
ക്കുകയുമാണു്. അവരിലാരുെടെയങ്കിലും ഓർമ്മകൾ
അയാൾക്കു താല്പര്യമുണർത്തുകയാെണങ്കിൽ അയാളു
െട സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചേന്വഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നു.”
“അെതന്തിനു്?”
“കള്ളം പറയുന്ന പര്യേവക്ഷകൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തക
ങ്ങൾ കുളമാക്കിേല്ല? അയാൾ കുടിയനായാലും കുഴപ്പ
മാണു്.”
“അെതന്താ?”
“കുടിയന്മാർ എല്ലാം രണ്ടായിട്ടു കാണും. ഒരു മലയുള്ളി
ടത്തു് രണ്ടുെണ്ടന്നു് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഴുതിവയ്ക്കുകയും
െചയ്യും.”
“പര്യേവക്ഷകനാകാൻ തീെരപ്പറ്റാത്ത ഒരാെള എനിക്ക
റിയാം,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“അങ്ങെന വരാം. അേപ്പാൾ, പര്യേവക്ഷകെന്റ സ്വഭാവ

ശുദ്ധി െതളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അയാളുെട കണ്ടു
പിടുത്തെത്തക്കുറിച്ചു് അേന്വഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നു.”
“േനരിട്ടു േപായിക്കണ്ടിട്ടു് ?”
“അല്ല. അതത്ര എളുപ്പമല്ല. പകരം പര്യേവക്ഷകേനാ
ടു് െതളിവു നല്കാൻ ആവശ്യെപ്പടുകയാണു്. ഉദാഹര

ണത്തിനു് താൻ വലിെയാരു മല കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാ
ണു് അയാൾ അവകാശെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ െതളിവായി
അതിൽ നിന്നുള്ള വലിയ കല്ലുകൾ അയാൾ െകാണ്ടുവ
രണം.”
പര്യേവക്ഷകൻ െപെട്ടന്നുഷാറായി.
“നീ വളെര ദൂെര നിന്നു വരുന്നതേല്ല! നീയും ഒരു പര്യ
േവക്ഷകനാണു്! നീ നിെന്റ ഗ്രഹെത്തക്കുറിച്ചു് വിസ്തരിച്ചു
പറയൂ!”

തെന്റ തടിയൻ രജിസ്റ്റർ തുറന്നു വച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം െപൻ
സിലിെന്റ മുന കൂർപ്പിച്ചു. പര്യേവക്ഷകരുെട വിവരണ
ങ്ങൾ ആദ്യം െപൻസിലിേല േരഖെപ്പടുത്തൂ; െതളിവുകൾ
ഹാജരാക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം മാത്രമാണു് മഷി ഉപ
േയാഗിക്കുക.
“തുടങ്ങിേക്കാ,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ തിടുക്കെപ്പടുത്തി.
“ഓ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഗ്രഹം അത്ര താല്പര്യമുണർ
ത്തുന്നെതാന്നുമല്ല,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “വളെര
െചറുതാണതു്. മൂന്നഗ്നിപർവതങ്ങളുണ്ടു്. കത്തുന്നതു
രണ്ടും െകട്ടെതാന്നും. എന്നാലും നമ്മൾ കരുതിയിരി
ക്കണമേല്ലാ.”
“നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ സമ്മ
തിച്ചു.
“എനിെക്കാരു പൂവു കൂടി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടു്.”
“ഞങ്ങൾ പൂക്കളുെട കാര്യം േരഖെപ്പടുത്താറില്ല,” ഭൗമ
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു.
“അെതന്താ? എെന്റ ഗ്രഹത്തിെല ഏറ്റവും മേനാഹര
മായ കാര്യമാണതു് !”
“ഞങ്ങൾ അവ വിട്ടുകളയുകയാണു െചയ്യുക,” ഭൗമശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, “കാരണം അവ ൈനമിഷികങ്ങളാണു്.”
“ൈനമിഷികം—എന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“ഏതു പുസ്തകെത്തക്കാളും ഗൗരവമുള്ള സംഗതികൾ

പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണു് ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തക
ങ്ങൾ,” ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. “അവയ്ക്കു കാലഹ
രണം വരിക എന്നതില്ല. ഒരു മല അതിെന്റ സ്ഥാനം
മാറുക എന്നതു് എത്രേയാ അപൂർവമാണു്. അത്രയപൂർവ
മാണു് കടൽ വറ്റി വരളുക എന്നതും. ചിരസ്ഥായികളായ
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നതു്.”
“പേക്ഷ, െകട്ടുേപായ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ പിെന്നാരി
ക്കൽ സജീവമാെയന്നു വരാം,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഇടയ്ക്കു
േകറി പറഞ്ഞു. “അതു് ൈനമിഷികമാേണാ?”
“അഗ്നിപർവതങ്ങൾ സജീവേമാ അല്ലാെതേയാ ആക
െട്ട, ഞങ്ങൾക്കു് അെതാരുേപാെലയാണു്,: ഭൗമശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങളുെട പരിഗണനയിൽ വരുന്ന
തു് മലകളാണു്. അവയ്ക്കു മാറ്റവുമില്ല.”
“പേക്ഷ, ൈനമിഷികം—എന്നു പറഞ്ഞാൽ?” ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് ആവർത്തിച്ചു; ഒരു േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ അതി
നുത്തരം കിട്ടാെത അവൻ വിടില്ലേല്ലാ.
“ൈനമിഷികം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏതു നിമിഷവും മറ
ഞ്ഞുേപാകാവുന്നതു് എന്നർത്ഥം.”
“എങ്കിൽ എെന്റ പൂവും ഏതു നിമിഷവും മറഞ്ഞുേപാ
കുേമാ?”
“സംശയെമന്താ!”
“എെന്റ പൂവു് ൈനമിഷികമാണു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് സ്വ
യം പറഞ്ഞു. “േലാകേത്താടു െപാരുതിനില്ക്കാൻ അവൾ
ക്കുള്ളേതാ, നാലു മുള്ളുകളും. ഞാനവെള അവിെട ഒറ്റയ്ക്കു
വിട്ടിട്ടു േപാരുകയും െചയ്തു!”

ഇതാദ്യമായി അവനു് കുറ്റേബാധം േതാന്നുകയായിരുന്നു.
പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു തെന്ന അവൻ ൈധര്യം വീെണ്ടടുക്കു
കയും െചയ്തു.
“ഇനി ഞാൻ എേങ്ങാട്ടു േപാകണെമന്നാണു് താങ്കൾ
പറയുക?” അവൻ േചാദിച്ചു.
“ഭൂമിയിേലക്കു െപാേയ്ക്കാ,” അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു, “വളെര
പ്രസിദ്ധമാണതു്.”

തെന്റ പൂവിെനക്കുറിേച്ചാർത്തുെകാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
അവിെട നിന്നു യാത്ര തിരിച്ചു.

പതിനാറു്
അങ്ങെന ഏഴാമെത്ത ഗ്രഹം ഭൂമിയായിരുന്നു. ഭൂമി
എന്നു പറയുന്നതു് െവറുെമാരു സാധാരണ ഗ്രഹമല്ല. നൂ
റ്റിപ്പതിെനാന്നു രാജാക്കന്മാരും (ഇവരിൽ ആഫ്രിക്കൻ
രാജാക്കന്മാരുമുേണ്ട) ഏഴായിരം ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
ഒമ്പതു ലക്ഷം ബിസിനസ്സുകാരും എഴുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം
കുടിയന്മാരും മുപ്പെത്താന്നു േകാടി പത്തു ലക്ഷം െപാങ്ങ
ച്ചക്കാരും ഉൾെക്കാള്ളുന്നതാണതു്; എന്നു പറഞ്ഞാൽ
ഏകേദശം ഇരുന്നൂറു േകാടി മുതിർന്നവർ.
ഭൂമിയുെട വലിപ്പെത്തക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾെക്കാരു ധാരണ
കിട്ടാൻ േവണ്ടി പറയുകയാണു്: ൈവദ്യുതി കണ്ടുപിടിക്കു
ന്നതിനു മുമ്പു് ആറു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിെലയും െതരുവുവിളക്കു
കൾ െകാളുത്തുന്നതിനു് നാലു ലക്ഷത്തി അറുപത്തീരാ
യിരത്തിയഞ്ഞൂറ്റിപ്പതിെനാന്നു േപരുെട േസവനം േവ
ണ്ടിവന്നിരുന്നു.
അല്പം ദൂെര നിന്നു േനാക്കിയാൽ അതു മേനാഹരമാ
െയാരു കാഴ്ച തെന്നയായിരുന്നു. ഓെപ്പറായിെല നൃ
ത്തരംഗം ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു േപാെല േതാന്നും.
ആദ്യെത്ത ഊഴം ന്യൂസിലാന്റിെലയും ഓേസ്ട്രലിയായി
െലയും വിളക്കു െകാളുത്തലുകാരുേടതാണു്. തങ്ങളുെട
ഭാഗെത്ത വിളക്കുകൾ െതളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ േപാ
യിക്കിടന്നുറങ്ങും. തുടർന്നു് ൈചനയിെലയും ൈസബീരി
യയിെലയും വിളക്കുകാർ തങ്ങളുെട നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി
കടന്നു വരികയായി; അവരും പിെന്ന ഇരുവശങ്ങളിലൂ
െട അണിയറയിേലക്കു മടങ്ങുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞാൽ
റഷ്യയിെലയും ഇന്ത്യയിെലയും വിളക്കുകാരുെട ഊഴ
മാണു്; പിെന്ന ആഫ്രിക്കയിെലയും യൂേറാപ്പിെലയും; പി
െന്ന െതേക്ക അേമരിക്കക്കാർ; പിെന്ന വടേക്ക അേമരി
ക്കക്കാർ. അരങ്ങേത്തക്കുള്ള അവരുെട വരവിൽ ക്രമം
െതറ്റുക എന്നതുണ്ടാവില്ല. അത്ഭുതാദരങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കു
ന്ന കാഴ്ച തെന്നയാണതു് !
ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ ആെകയുള്ള ഒരു െതരുവുവിളക്കു
െകാളുത്തുന്നയാൾക്കും അതുേപാെല ദക്ഷിണധ്രുവത്തി
െല ഒറ്റവിളക്കു െകാളുത്തുന്നയാൾക്കും മാത്രേമ അല്ലല
റിയാെത, അലസമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയു
ള്ളു. അവർക്കു് െകാല്ലത്തിൽ രണ്ടു വട്ടം മാത്രം വിളക്കു
കത്തിച്ചാൽ മതി.

പതിേനഴു്
രസിപ്പിക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ നാം ചിലേപ്പാൾ േനരിൽ
നിന്നകന്നു േപാെയന്നു വരാം. വിളക്കു െകാളുത്തലുകാ
െരക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ സത്യമാ
കണെമന്നില്ല. നമ്മുെട ഗ്രഹെത്തക്കുറിച്ചറിയാത്തവർ
ക്കു് െതറ്റായ ഒരു ധാരണയാണു് ഞാൻ നല്കിയെതന്നും
വരാം. ഭൂമിയുെട വളെരെച്ചറിെയാരു ഭാഗേത്ത മനുഷ്യൻ
വസിക്കുന്നുള്ളു. ഭൂമുഖത്തുള്ള ഇരുന്നൂറു േകാടി മനുഷ്യെര
ഒരുമിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇരുപതു ൈമൽ നീളവും ഇരുപ
തു ൈമൽ വീതിയുമുള്ള ഒരു ൈമതാനെത്താതുങ്ങാേനയു
ണ്ടാവൂ. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യെര െമാ
ത്തം പസിഫിക് സമുദ്രത്തിെല ഒരു െചറിയ ദ്വീപിേലക്കു്
ആട്ടിക്കയറ്റാം!
മുതിർന്നവർക്കു പേക്ഷ, ഇതു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാ
വില്ല. ഒരുപാടിടത്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു തങ്ങെള
ന്നാണു് അവരുെട ധാരണ. തങ്ങൾ ബേയാബാബുക
െളേപ്പാെലയാെണന്നാണു് അവരുെട വിചാരം. അതി
നാൽ സ്വയം കണക്കു കൂട്ടി േബാദ്ധ്യെപ്പടാൻ അവെര
ഉപേദശിക്കുക—കണക്കുകളാണു് അവർക്കിഷ്ടം; അവർ
അഭിരമിക്കുന്നതതിലാണു്. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ അതിനു േവ
ണ്ടി സമയം കളയണെമന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതു് നി
ങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമാെണന്നു് എനിക്കറിയാം.
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ ആെക
അമ്പരന്നുേപായി; കാരണം, എങ്ങും ഒരു മനുഷ്യേനയും
കാണാനില്ല. താൻ വന്ന ഗ്രഹം മാറിേപ്പാേയാ എന്നു് ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിനു സംശയം േതാന്നിത്തുടങ്ങുേമ്പാഴാണു്
മുന്നിൽ പൂഴിമണ്ണിൽ നിലാവിെന്റ നിറമുള്ള ഒരു വളയം
ചുരുളഴിയുന്നതു കാണുന്നതു്.

“ഗുഡ് ഈവനിംഗ്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഉപചാരേത്താെട
പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് ഈവനിംഗ്,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.
“ഇേതതു ഗ്രഹത്തിലാണു് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു് ?” ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“ഭൂമിയിൽ… ആഫ്രിക്കയിൽ…”
“അെതേയാ!… ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരാരുമിേല്ല?”
“ഇതു് മരുഭൂമിയാണു്. മരുഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരില്ല. ഭൂമി വള
െര വിശാലമേല്ല,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഒരു കല്ലിേന്മലിരുന്നിട്ടു് ആകാശേത്ത
ക്കു കണ്ണുയർത്തി.
“ആകാശത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ െകാളുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതു്

എെന്നങ്കിലുെമാരു നാൾ ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ
നക്ഷത്രെത്ത കെണ്ടടുക്കാൻ േവണ്ടിയാേണാ?” ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് ഓർത്തു. “എെന്റ നക്ഷത്രം േനാക്കൂ—േനേര മു
കളിൽ തെന്നയുണ്ടു്. പേക്ഷ, എത്രയകെലയാണതു് !”
“മേനാഹരമായിട്ടുണ്ടു്,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു. “നീ എന്തിനാ
ണു് ഭൂമിയിേലക്കു വന്നതു് ?”
“ഒരു പൂവും ഞാനും തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി,” ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“അേയ്യാ!” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.

രണ്ടു േപരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
“മനുഷ്യെരാെക്ക എവിെടേപ്പായി?” ഒടുവിൽ ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് സംഭാഷണം തുടർന്നു. “മരുഭൂമിയിൽ ഏകാ
കിയായ േപാെല േതാന്നുന്നു.”
“മനുഷ്യർക്കിടയിലായാലും ഏകാകിയാവാം,” പാമ്പു്
പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് കുേറ േനരം ആ പാമ്പിെന േനാക്കി
നിന്നു.

“നിെന്ന കാണാൻ വളെര വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു,” ഒടു
വിൽ അവൻ പറഞ്ഞു, “വിരലിെന്റ വണ്ണം േപാലുമില്ല.”
“എന്നാൽ ഒരു രാജാവിെന്റ വിരലിെനക്കാൾ ശക്തി
എനിക്കുണ്ടു്,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു ചിരി വന്നു.
“നിനക്കത്ര ശക്തിെയാന്നുമില്ല… നിനക്കു കാലു േപാലു
മില്ല. നിനക്കു ദൂരേത്തക്കു േപാകാൻ തെന്ന പറ്റില്ല.”
“ഏതു കപ്പൽ െകാണ്ടുേപാകുന്നതിലുമകേലക്കു നിെന്ന
ഞാൻ െകാണ്ടുേപാകാം,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.

എന്നിട്ടവൻ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ കണങ്കാലിൽ കയറിച്ചു
റ്റി ഒരു സ്വർണ്ണത്തള േപാെല കിടന്നു.
“ഞാൻ െതാടുന്ന ആെരയും അവരുെട സ്വേദശേത്തക്കു
ഞാൻ യാത്രയാക്കും,” പാമ്പു് തുടർന്നു. “പേക്ഷ, പേക്ഷ,
നീ നിർേദ്ദാഷിയാണു്. നീ വരുന്നെതാരു നക്ഷത്രത്തിൽ
നിന്നാണു്…”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
“എനിക്കു നിെന്ന കണ്ടിട്ടു സഹതാപം േതാന്നുന്നു…
കല്ലു െകാണ്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര ദുർബലനാണു
നീ…” പാമ്പു് പറഞ്ഞു. “എെന്നങ്കിലുെമാരിക്കൽ സ്വന്തം
ഗ്രഹത്തിേലക്കു തിരിച്ചു േപാകാൻ നിനക്കാഗ്രഹം േതാ
ന്നുേമ്പാൾ അന്നു ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കാം…”
“നീ പറഞ്ഞെതനിക്കു മനസ്സിലായി,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു. “പേക്ഷ, നീെയന്തിനാണിങ്ങെന കടംകഥക
ളിലൂെട സംസാരിക്കുന്നതു് ?”
“എല്ലാ കടംകഥകൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം കെണ്ടത്തുന്നു
മുണ്ടു്,” പാമ്പു് പറഞ്ഞു.

പിെന്ന രണ്ടു േപരും നിശബ്ദരായി.

പതിെനട്ടു്
മരുഭൂമിയുെട ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റയറ്റം വെര നടന്നിട്ടും ഒരു
പൂവിെന മാത്രേമ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് കണ്ടുള്ളു. മൂന്നിതളുള്ള
ഒരു പൂവു്—കണക്കിൽ െപടുത്താനില്ലാെത്താരു പൂവു്.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ് ” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” പൂവു പറഞ്ഞു.
“മനുഷ്യരുള്ളെതവിെടയാ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് വളെര
മര്യാദേയാെട േചാദിച്ചു.

ഒരു വർത്തകസംഘം കടന്നുേപാകുന്നതു് ഒരിക്കൽ ആ
പൂവു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
“മനുഷ്യർ?” അവൾ ആവർത്തിച്ചു. “അവർ ആേറാ ഏേഴാ
േപരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു േതാന്നുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു മു
മ്പു് ഞാൻ അവെര കണ്ടിരുന്നു. പേക്ഷ, അവരിേപ്പാൾ
എവിെടയാെണന്നു് ആർക്കറിയാം. കാറ്റവെര അടിച്ചുപ
റത്തിെക്കാണ്ടു േപാവുകയാണു്. അവർക്കു േവരുകളില്ല,
അതിെന്റ വിഷമം അവർ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ടു്.”
“ഗുഡ് ൈബ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് ൈബ,” പൂവു് പറഞ്ഞു.

പെത്താൻപതു്
പിെന്ന ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഒരു വലിയ മലയുെട മുകളിൽ
കയറി. അവനാെക പരിചയമുള്ളതു് മൂന്നഗ്നിപർവത
ങ്ങൾ മാത്രമാണേല്ലാ; അവയാെണങ്കിൽ അവെന്റ
മുേട്ടാളെമത്തുകയുമില്ല. െകട്ടുേപായ അഗ്നിപർവതം
അവൻ തെന്റ കാലു വയ്ക്കാനുള്ള പീഠമായിട്ടാണുപേയാ
ഗിച്ചിരുന്നതു്. “ഇത്രയും ഉയരമുള്ള ഒരു മലയ്ക്കു മുകളിൽ
നിന്നു്,” അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു, “ഈ ഗ്രഹമാെകയും
അതിലുള്ള മനുഷ്യെരയും ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ എനിക്കു കാ
ണാൻ പറ്റണം.” അവൻ ആെക കണ്ടതു പേക്ഷ, സൂചി
േപാെല കൂർത്ത പാറക്കുന്നുകൾ മാത്രമാണു്.

“ഹേലാ,” അവൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു.
“ഹേലാ… ഹേലാ… ഹേലാ…,”മാെറ്റാലി ഏറ്റുപറഞ്ഞു.
“നിങ്ങളാരാ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“നിങ്ങളാരാ… നിങ്ങളാരാ… നിങ്ങളാരാ…”മാെറ്റാലി
ഏറ്റുപിടിച്ചു.
“നമുക്കു കൂട്ടുകാരാകാം. ഞാെനാറ്റയ്ക്കാണു്,” അവൻ
പറഞ്ഞു.
“ഞാെനാറ്റയ്ക്കാണു്… ഞാെനാറ്റയ്ക്കാണു്… ഞാെനാറ്റയ്ക്കാ
ണു്…”മാെറ്റാലി ആവർത്തിച്ചു.
“എന്തു വിചിത്രമായ ഗ്രഹം!” അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.
“ആെക വരണ്ടും കല്ലിച്ചും കൂർത്തതും. ആളുകളാെണ
ങ്കിൽ ഒരു ഭാവനയുമില്ലാത്തവരും. ഞാൻ പറയുന്നതാ
വർത്തിക്കാേന അവർക്കറിയൂ. എെന്റ ഗ്രഹത്തിലാെണ
ങ്കിൽ എനിെക്കാരു പൂവുണ്ടായിരുന്നു; ആദ്യം േകറി സം
സാരിക്കുക അവളായിരിക്കും…”

ഇരുപതു്
കുേറ േനരം മണലും മഞ്ഞും പാറയും താണ്ടി ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് െചെന്നത്തിയതു് ഒരു പാതയിലാണു്. ആളുകളു
ള്ളിടേത്തക്കാണേല്ലാ പാതകൾ േപാവുക.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” അവൻ പറഞ്ഞു.

േറാസാപ്പൂക്കൾ വിടർന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു പൂേന്താട്ടത്തിനു മു
ന്നിലാണു് അവൻ നില്ക്കുന്നതു്.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” േറാസാപ്പൂക്കൾ പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അവെയ േനാക്കിനിന്നു. അവ കാണാൻ
അവെന്റ പൂവിെനേപ്പാലിരുന്നു.
“നിങ്ങളാരാ?” അമ്പരേപ്പാെട അവൻ േചാദിച്ചു.
“ഞങ്ങൾ േറാസാപ്പൂക്കൾ,” അവർ പറഞ്ഞു.

അവനു വല്ലാത്ത സങ്കടം േതാന്നി. അവെന്റ പൂവു് അവ
േനാടു പറഞ്ഞിരുന്നതു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തെന്നേപ്പാ
െല താെനാരാൾ മാത്രേമയുള്ളുെവന്നാണു്. എന്നിട്ടിവി
െടയിതാ, അവെളേപ്പാെല ഒരയ്യായിരം പൂക്കൾ, അതും
ഒെരാറ്റ ഉദ്യാനത്തിൽ!
“ഇതു കണ്ടാൽ അവൾക്കു നീരസമാകും,” അവൻ സ്വയം
പറഞ്ഞു. “താൻ അവെള കളിയാക്കാതിരിക്കാനായി
അവൾ ഭയങ്കരമായി ചുമയ്ക്കും, മരിക്കാൻ േപാകുന്നതായി
അഭിനയിക്കും. അവെള പരിചരിച്ചു് ജീവിതത്തിേലക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടു വരുന്നതായി എനിക്കും അഭിനയിേക്ക
ണ്ടി വരും; ഇെല്ലങ്കിൽ എെന്ന നാണം െകടുത്താനായി
അവൾ ശരിക്കും മരിച്ചുെവന്നു വരാം.”

അവെന്റ ചിന്തകൾ ഇങ്ങെന തുടർന്നു: “ഈ പ്രപഞ്ച
ത്തിൽ മെറ്റങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പൂവു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള
തിനാൽ ഞാെനെന്ന ഒരു സമ്പന്നനായി കരുതിയിരു
ന്നു. അതു െവറുെമാരു സാധാരണ േറാസാപ്പൂവു മാത്രമാ
യിരുന്നുെവന്നു് എനിക്കിേപ്പാൾ മനസ്സിലാകുന്നു. െവറു
െമാരു േറാസാപ്പൂവും മുേട്ടാളമില്ലാത്ത മൂന്നു് അഗ്നിപർവ
തങ്ങളും (അതിെലാന്നു് െകട്ടുേപായതുമാണു് )… ഇത്രയും
െകാണ്ടു് ഞാെനങ്ങെന ഒരു രാജകുമാരനാവാൻ!”
അവൻ പുൽത്തട്ടിൽ കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീണു് േതങ്ങിക്കരഞ്ഞു.

ഇരുപത്തിെയാന്നു്
ഈ സമയത്താണു് കുറുക്കെന്റ വരവു്.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ ആെര

യും കണ്ടിെല്ലങ്കിലും ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് വിനയപൂർവം
പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ ഇവിെടത്തെന്നയുണ്ടു്,” ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞു,
“ആപ്പിൾ മരത്തിനടിയിൽ.”

“നീയാരാ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു. “നിെന്ന കാ
ണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ടേല്ലാ.”
“ഞാനാണു് കുറുക്കൻ,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“വാേയാ, നമുക്കു കളിക്കാം,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് നിർേദ്ദശം
വച്ചു. “എനിക്കാെക സങ്കടം േതാന്നുന്നു.”
“എനിക്കു നിെന്റ കൂെട കളിക്കാൻ പറ്റില്ല,” കുറുക്കൻ പറ
ഞ്ഞു. “ഞാൻ ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല.”
“ഓ, എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതു ക്ഷമിേച്ചക്കൂ,” ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. ഒന്നു കൂടി ആേലാചിച്ചിട്ടു് അവൻ
േചാദിച്ചു, “അല്ലാ, ഈ ‘ഇണങ്ങുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
എന്താണർത്ഥം?”
“നീ ഈ ഭാഗത്തുള്ളയാളല്ലേല്ലാ,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“നീ ആെര അേന്വഷിച്ചാണു വന്നതു് ?”
“ഞാൻ മനുഷ്യെരയാണു് അേന്വഷിക്കുന്നതു്,” ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. ‘ഇണങ്ങുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ
െണന്നു പറയൂ.”

“മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ േതാക്കുണ്ടു്,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“അതും െകാണ്ടു് അവർ േവട്ടയ്ക്കു േപാവുകയും െചയ്യും.
അെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണു്. അവർ േകാഴിക
െള വളർത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അവരുെട കാര്യത്തിൽ
എനിക്കു താല്പര്യമുള്ള സംഗതി അതു മാത്രമാണു്. നീ
േകാഴികെള േനാക്കിനടക്കുകയാേണാ?”
“അല്ല,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ കൂട്ടുകാെരയാ
ണു് േതടുന്നതു്. ‘ഇണങ്ങുക’ എന്നാൽ എന്താെണന്നു
പറയൂ.”
“പലേപ്പാഴും അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ
തു്; ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണതിനർത്ഥം.”
“ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക?”
“അതു തെന്ന,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “എെന്ന സംബന്ധി

ച്ചിടേത്താളം നീ മറ്റു നൂറായിരം െകാച്ചുകുട്ടികെളേപ്പാെല
ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണു്. എനിക്കു നിെന്നെക്കാണ്ടു് ഒരാവ
ശ്യവുമില്ല. നിനക്കും എെന്നെക്കാണ്ടു് ആവശ്യെമാന്നുമി
ല്ല. നിനക്കു ഞാൻ മറ്റു നൂറായിരം കുറുക്കന്മാെരേപ്പാെല
ഒരു കുറുക്കൻ മാത്രമാണു്. പേക്ഷ, നീ എെന്ന ഇണ
ക്കിയാൽ നമുക്കേന്യാന്യം ആവശ്യം വരും. എനിക്കു
നീ േലാകെത്ത ഒേരെയാരു കുട്ടിയായിരിക്കും. നിനക്കു
ഞാൻ േലാകെത്ത ഒേരെയാരു കുറുക്കനും…”
“എനിക്കു മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ടു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു. “ഒരു പൂവുണ്ടു്… അവൾ എെന്ന ഇണക്കിെയടു
ത്തു എെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു.”
“അങ്ങെന വരാം,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ഭൂമിയിൽ എെന്താ
െക്ക നാം കാണുന്നു.”
“അല്ലല്ല, ഇതു ഭൂമിയിലല്ല!” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.

കുറുക്കനു് അതു പിടി കിട്ടിയിെല്ലന്നു േതാന്നി.
“േവെറാരു ഗ്രഹത്തിൽ?”
“അെത.”
“ആ ഗ്രഹത്തിൽ േവട്ടക്കാരുേണ്ടാ?”
“ഇല്ല.”
“അതു െകാള്ളാമേല്ലാ! അവിെട േകാഴിയുേണ്ടാ?”
“ഇല്ല.”
“എല്ലാം തികഞ്ഞെതന്നു് ഒന്നിെനയും പറയാൻ പറ്റില്ല,”
കുറുക്കൻ െനടുവീർപ്പിട്ടു.

പേക്ഷ, അവൻ തെന്റ ചിന്തകളിേലക്കു തിരിച്ചുവന്നു.
“എെന്റ ജീവിതം വളെര വിരസമാണു്.” കുറുക്കൻ പറ
ഞ്ഞു. “ഞാൻ േകാഴികെള േവട്ടയാടുന്നു; മനുഷ്യർ എെന്ന
േവട്ടയാടുന്നു. എല്ലാ േകാഴികളും ഒേര േപാെലയാണു്,
എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒേര േപാെലയാണു്. അതു കാര
ണം എനിക്കു കുേറെശ്ശ േബാറടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നീ എെന്ന ഇണക്കിെയടുത്താൽ എെന്റ ജീവി
തത്തിൽ സൂര്യനുദിച്ച േപാെലയായിരിക്കുമതു്. മെറ്റല്ലാ
കാെലാച്ചകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാെലാച്ച
ഞാൻ തിരിച്ചറിയും. മറ്റു കാെലാച്ചകൾ എെന്ന മാളത്തി
േലക്കു വിരട്ടിേയാടിക്കുകയാണു്. അേത സമയം നിെന്റ
കാെലാച്ച സംഗീതം േപാെല എെന്ന മാളത്തിൽ നിന്നു
പുറേത്തക്കു ക്ഷണിക്കും. അതാ അവിെട ആ േഗാതമ്പു
പാടം കണ്ടിേല്ല? ഞാൻ അപ്പം കഴിക്കാറില്ല. എനിക്കു്
േഗാതമ്പു െകാണ്ടു് ഒരുപേയാഗവുമില്ല. േഗാതമ്പുപാട
ങ്ങൾക്കു് എേന്നാടു പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. അതു ദുഃഖക
രമാണു്. പേക്ഷ, നിെന്റ മുടിയ്ക്കു് സ്വർണ്ണനിറമാണേല്ലാ.
നീെയെന്ന ഇണക്കിെയടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു രസമാ
യിരിക്കും! സ്വർണ്ണനിറമായ േഗാതമ്പുമണികൾ കാണു
േമ്പാൾ എനിക്കു നിെന്ന ഓർമ്മ വരും. േഗാതമ്പുപാട
ത്തു കാറ്റു വീശുന്ന സംഗീതവും േകട്ടു ഞാനിരിക്കും…”
കുറുക്കൻ പിെന്ന ഒന്നും മിണ്ടാെത ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന
ത്തെന്ന ഉറ്റു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
“എെന്ന ഇണക്കിേല്ല?”
“എനിക്കതിൽ വിേരാധെമാന്നുമില്ല,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു. “പേക്ഷ, എനിക്കത്രയ്ക്കു േനരമില്ല. എനിെക്ക
െന്റ കൂട്ടുകാെര േതടിപ്പിടിക്കണം; പിെന്ന മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ഒരുപാടു കിടക്കുന്നുമുണ്ടു്.”
“നിങ്ങൾക്കിണങ്ങിക്കിട്ടിയ കാര്യങ്ങേള നിങ്ങൾക്കു മന
സ്സിലാെയന്നു പറയാനുള്ളു,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ആളു

കൾക്കിേപ്പാൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള േന
രെമാന്നുമില്ല. അവരിേപ്പാൾ എല്ലാം കടയിൽ നിന്നു
െറഡിെമയ്ഡായിട്ടാണു വാങ്ങുക. പേക്ഷ, സൗഹൃദം
കടയിൽ കിട്ടിെല്ലന്നതിനാൽ ആളുകൾക്കിേപ്പാൾ സുഹൃ
ത്തുക്കളുമില്ല. നിനെക്കാരു കൂട്ടുകാരെന േവണെമങ്കിൽ
എെന്ന ഇണക്കൂ!”
“അതിനു ഞാെനന്തു െചയ്യണം?”
“നിനക്കു നല്ല ക്ഷമ േവണം,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ആദ്യം
നീ എന്നിൽ നിന്നല്പം ദൂെര അവിെട ആ പുല്പുറത്തിരി
ക്കണം. ഞാൻ നിെന്ന ഏറുകണ്ണിട്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ടി
രിക്കും; നീ ഒന്നും മിണ്ടരുതു്. എല്ലാ െതറ്റിദ്ധാരണകളു
െടയും മൂലകാരണം ഭാഷയാണേല്ലാ. പിേറ്റന്നു് നിനക്കു്
കുറച്ചുകൂടി അടുത്തിരിക്കാം. അങ്ങെന ഓേരാ ദിവസം
െചല്ലുേന്താറും…”

അടുത്ത ദിവസം ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അേത സ്ഥാനത്തു
െചന്നു.

“ഒേര സമയത്തു തെന്ന വരാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരി
ക്കും നല്ലതു്,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ഉദാഹരണത്തിനു്

ൈവകിട്ടു നാലു മണിക്കാണു് നീ വരുന്നെതങ്കിൽ മൂന്നു
മണിയാകുേമ്പാേഴ എെന്റ സേന്താഷം തുടങ്ങും. നാലു
മണി അടുക്കുേന്താറും എെന്റ സേന്താഷവും കൂടിക്കൂടി
വരും. നാലു മണിയായാൽ ആകാംക്ഷയും ആഹ്ലാദവും
െകാണ്ടു് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടുകയായിരിക്കും! സേന്താഷ
ത്തിനു െകാടുേക്കണ്ട വിലെയന്താെണന്നു ഞാനേപ്പാൾ
പഠിക്കും! എന്നാൽ േതാന്നിയ േനരത്താണു നീ വരുന്ന
െതങ്കിൽ നിെന്ന വരേവല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കം എേപ്പാൾ തുട
ങ്ങണെമന്നു് ഞാെനങ്ങെന അറിയാൻ?… ഓേരാന്നിനും
അതാതിെന്റ ചടങ്ങുണ്ടു്…”
“ചടെങ്ങന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“പലേപ്പാഴും അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന മെറ്റാരു പ്രവൃത്തി
യാണു് ചടങ്ങും,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ഒരു ദിവസെത്ത
മറ്റു ദിവസത്തിൽ നിന്നു്, ഒരു മണിക്കൂറിെന മറ്റു മണി
ക്കൂറുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന വസ്തുതയാണതു്.

ഉദാഹരണത്തിനു് എെന്റ േവട്ടക്കാർക്കു് ഒരു ചടങ്ങുണ്ടു്.
എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അവർ െപൺകുട്ടികളുമായി നൃത്തം
െചയ്യാൻ േപാകും. അങ്ങെന വ്യാഴാഴ്ചകൾ എനിക്കു്
ആനന്ദത്തിെന്റ ദിവസങ്ങളാകുന്നു. എനിക്കു് മുന്തിരി
േത്താപ്പു വെര ഒരു നടത്തയ്ക്കു് അവസരവും കിട്ടും. മറിച്ചു്
തങ്ങൾക്കു േതാന്നിയ േപാെലയാണു് അവർ നൃത്തത്തി
നു േപാകുന്നെതങ്കിൽ ഏതു ദിവസവും മേറ്റതു ദിവസവും
േപാെലയായിരിക്കും; എനിെക്കാരു ഒഴിവുദിവസം കിട്ടാ
നും േപാകുന്നില്ല.”
ഈ വിധമാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് കുറുക്കെന ഇണക്കിയ
തു്. തമ്മിൽ പിരിയാനുള്ള സമയമടുത്തേപ്പാൾ…
“അേയ്യാ,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു, “ഞാനിേപ്പാൾ കരയും.”
“അതിനു നീ നിെന്നപ്പറഞ്ഞാൽ മതി,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു. “എനിക്കു നിെന്ന േദ്രാഹിക്കണെമന്നു് ഒരുേദ്ദ
ശ്യവുമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ നിെന്ന ഇണക്കെമന്നതു് നിെന്റ
ആഗ്രഹമായിരുന്നു…”
“അെത, അതു ശരി തെന്ന,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“എന്നിട്ടു നീയിേപ്പാൾ കരയാൻ തുടങ്ങുകയും!”
“അെത, അതും ശരി തെന്ന,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു.
“അേപ്പാൾ അതു െകാണ്ടു് നിനെക്കാരു ഗുണവുമുണ്ടായി
ട്ടിെല്ലന്നതേല്ല ശരി?”
“ഗുണെമാെക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “നി

െന്റ മുടിയുെട നിറം കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു് േഗാതമ്പുപാ
ടം ഓർമ്മ വരുന്നിേല്ല?” പിെന്ന അവൻ കൂട്ടിേച്ചർത്തു:
“ആ േറാസാപ്പൂക്കെള ഒന്നു കൂടി േപായിക്കാണൂ; േലാക

മാെകെയടുത്താൽ നിെന്റ േറാസാപ്പൂവു േപാെലാന്നു് േവ
െറയിെല്ലന്നു നിനക്കു േബാദ്ധ്യമാകും. എന്നിട്ടു് എേന്നാടു
യാത്ര പറയാൻ വാ, അേപ്പാൾ ഞാെനാരു രഹസ്യം നി
നക്കു സമ്മാനമായി തരാം.”
ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േറാസാപ്പൂക്കെള ഒന്നുകൂടി കാണാൻ
െചന്നു.
“എെന്റ േറാസാപ്പൂവുമായി ഒരു സാദൃശ്യവും നിങ്ങൾക്കി
ല്ല,” അവൻ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ ഇതു വെര യാെതാന്നു
മായിട്ടില്ല. ആരും നിങ്ങെള ഇണക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ
ആെരയും ഇണക്കിയിട്ടുമില്ല. എെന്റ കുറുക്കൻ മുേമ്പതു
േപാെലയായിരുേന്നാ, അതുേപാെലയാണു് നിങ്ങൾ.

നൂറായിരം മറ്റു കുറുക്കന്മാെരേപ്പാെല ഒരു കുറുക്കനാ
യിരുന്നു അവൻ. പേക്ഷ, ഞാനവെന എെന്റ കൂട്ടുകാര
നാക്കി; ഇന്നു് ഈ േലാകത്തു് അവെനേപ്പാെലാരു കുറു
ക്കൻ േവെറയില്ല!”
േറാസാപ്പൂക്കൾ അയ്യടാ! എന്നായിേപ്പായി.

“നിങ്ങൾക്കു ഭംഗിയുെണ്ടന്നു സമ്മതിച്ചു, പേക്ഷ, നിങ്ങൾ
െവറും െപാള്ളയുമാണു്,” അവൻ തുടർന്നു, “നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ ആരുമില്ല. എെന്റ േറാസാപ്പൂ
വു് കാണാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല തെന്നയാെണന്നു് ഒരു
സാധാരണ വഴിേപാക്കൻ പറേഞ്ഞക്കും. പേക്ഷ, നി
ങ്ങെളേപ്പാലുള്ള നൂറു കണക്കിനു പൂക്കെളക്കാൾ എനി
ക്കു പ്രധാനം അവളാണു്. കാരണം അവെളയാണു
ഞാൻ െവള്ളം െകാടുത്തു വളർത്തിയതു്. അവെളയാണു
ഞാൻ സ്ഫടികേഗാളം െകാണ്ടു മൂടിവച്ചതു്. അവെളയാ
ണു ഞാൻ മറ വച്ചു സംരക്ഷിച്ചതു്. അവൾക്കു േവണ്ടിയാ
ണു ഞാൻ ശലഭപ്പുഴുക്കെള െകാന്നതു് (പൂമ്പാറ്റയാകാൻ
േവണ്ടി െകാല്ലാെത വിട്ട രണ്ടുമൂെന്നണ്ണെമാഴിച്ചാൽ).
അവൾ പറയുന്നതിനാണു ഞാൻ കാതു െകാടുത്തതു്,
അതിനി പരാതിയായാലും െപാങ്ങച്ചമായാലും, ഇനി
യല്ല, ചില േനരെത്ത മൗനമായാലും. അവൾ എെന്റ
േറാസാപ്പൂവാണു്.”

അവൻ തിരിച്ചു് കുറുക്കെന കാണാൻ െചന്നു.
“ഗുഡ് ൈബ,” അവൻ പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് ൈബ,” കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. “ഇതാ എനിക്കു പറ
യാനുള്ള രഹസ്യം; വളെര ലളിതമാണതു്: െതളിഞ്ഞു
കാണാൻ ഹൃദയം െകാണ്ടു കാണണം. ഉള്ളിലുള്ളതു്
കണ്ണുകൾ കാണില്ല.”
“ഉള്ളിലുള്ളതു് കണ്ണുകൾ കാണില്ല,” മറക്കാതിരിക്കാൻ
േവണ്ടി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അതുരുക്കഴിച്ചു.
“നിെന്റ പൂവിനു േവണ്ടി നീ കളഞ്ഞ സമയം തെന്നയാ
ണു് നിെന്റ പൂവിെന നിനക്കത്ര പ്രധാനമാക്കുന്നതും.”
“എെന്റ പൂവിനു േവണ്ടി ഞാൻ കളഞ്ഞ സമയം തെന്ന
യാണു്…” മറക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
ആവർത്തിച്ചു.
“ആളുകൾ ആ സത്യം മറന്നുകഴിഞ്ഞു,” കുറുക്കൻ പറ
ഞ്ഞു. “പേക്ഷ, നീയതു മറക്കരുതു്. നീ എന്തിെന ഇണ
ക്കിേയാ, അതിനു നീയാണുത്തരവാദി. നിെന്റ പൂവിെന്റ
ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കാണു്…”
“എെന്റ പൂവിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണു്…” മറ

ക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ആവർത്തിച്ചു.

ഇരുപത്തിരണ്ടു്
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” റയിൽേവ സ്വിച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു.
“താങ്കൾ ഇവിെട എന്തു െചയ്യുന്നു?”
“ഞാൻ യാത്രക്കാെര ആയിരം വീതമുള്ള െകട്ടുകളാക്കി
തരം തിരിക്കുന്നു,” സ്വിച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു. “എന്നിട്ടവെര
വണ്ടിയിൽ കയറ്റി പറഞ്ഞുവിടുന്നു, ചിലെര ഇടേത്താട്ടു്,
ചിലെര വലേത്താട്ടു്.”

ഈ സമയത്തു് പ്രകാശമാനമായ ഒരു എക്സ്പ്രസ് െട്ര
യിൻ സ്വിച്ച്മാെന്റ ക്യാബിൻ പിടിച്ചുകുലുക്കിെക്കാണ്ടു്
ഇടിമുഴക്കേത്താെട പാഞ്ഞുേപായി.
“അവർ വളെര തിരക്കിലാണേല്ലാ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറ
ഞ്ഞു. “അവർ എന്തു േതടിേപ്പാവുകയാണു് ?”
“അതു െട്രയിൻ ൈഡ്രവർക്കു േപാലുമറിയില്ല,” സ്വിച്ച്മാൻ
പറഞ്ഞു.

ഈ സമയത്തു് മെറ്റാെരക്സ്പ്രസ് ഒച്ചയും െവളിച്ചവുമായി
എതിർദിശയിേലക്കു കുതിച്ചുപാഞ്ഞു.
“േപായവർ ഇത്ര േവഗം തിരിച്ചുവേന്നാ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻ
സ് േചാദിച്ചു.
“േപായവരല്ല, വരുന്നതു്,” സ്വിച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു. “ഇെതാ
രു വച്ചുമാറ്റമാണു്.”
“സ്വസ്ഥാനത്തവർക്കു സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിേല്ല?”
“സ്വസ്ഥാനത്തു സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിട്ടാരുമില്ല,” സ്വിച്ച്മാൻ
പറഞ്ഞു.

മൂന്നാമെതാെരക്സ്പ്രസിെന്റ ഗർജ്ജനം അവർ േകട്ടു.
“ആദ്യം േപായവരുെട പിന്നാെല േപാവുകയാേണാ
ഇവർ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“അവർ ഒന്നിെന്റയും പിന്നാെല േപാവുകയല്ല,” സ്വി
ച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു. “അവർ ഉള്ളിൽക്കിടന്നുറങ്ങുകയാണു്,
അെല്ലങ്കിൽ േകാട്ടുവായുമിട്ടിരിക്കുകയാണു്. കുട്ടികൾ മാ
ത്രം ജനാലച്ചില്ലുകളിൽ മൂക്കമർത്തിവച്ചു നില്ക്കുന്നു.”
“തങ്ങൾെക്കന്താണു േവണ്ടെതന്നു് കുട്ടികൾക്കു മാത്രമ
റിയാം,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “ഒരു തുണിപ്പാവയ്ക്കു
േമൽ അവർ സമയം കളയും; അങ്ങെന അവർക്കതു പ്ര
ധാനെപ്പട്ടതുമാകും. അതു പിെന്ന ആെരങ്കിലും എടുത്തു
െകാണ്ടു േപായാൽ അവർ കരയുകയായി…”
“അവർ ഭാഗ്യം െചയ്തവരാണു്,” സ്വിച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു.

ഇരുപത്തിമൂന്നു്
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“ഗുഡ് േമാണിംഗ്,” കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

ദാഹശമനത്തിനുള്ള ഗുളികയാണു് അയാൾ വിറ്റുെകാ
ണ്ടിരുന്നതു്. ഒരു ഗുളിക വിഴുങ്ങിയാൽ പിെന്ന ഒരാഴ്ച
േത്തക്കു് െവള്ളം കുടിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല.
“അതു െകാെണ്ടന്താ ഗുണം?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു.
“അത്രയും സമയം കൂടി നമുക്കു ലാഭിക്കാമേല്ലാ,” കച്ച
വടക്കാരൻ പറഞ്ഞു. “ആഴ്ചയിൽ അമ്പത്തിമൂന്നു മിനിട്ടു്

ഇതു വഴി ലാഭിക്കാെമന്നു് വിദഗ്ദ്ധർ കണക്കു കൂട്ടിയിരി
ക്കുന്നു.”

“ആ അമ്പത്തിമൂന്നു മിനിട്ടു െകാണ്ടു് ഞാൻ എന്തു െചയ്യും?”
“നിനക്കിഷ്ടമുള്ളെതന്തും.”
“ഇഷ്ടമുള്ളതു െചയ്യാൻ അമ്പത്തിമൂന്നു മിനിെട്ടനിക്കു കി
ട്ടിയാൽ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് സ്വയം പറഞ്ഞു, “ഒരു െതളി
നീരുറവയിേലക്കു ഞാൻ സാവകാശം നടന്നുേപാകും.”

ഇരുപത്തിനാലു്
മരുഭൂമിയിൽ വച്ചു് എനിക്കപകടം പിണഞ്ഞിട്ടു് എട്ടാമ
െത്ത ദിവസമാണന്നു്; കച്ചവടക്കാരെന്റ കഥ േകട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ൈകയിലുള്ള െവള്ളത്തിെന്റ അവസാ
നെത്ത തുള്ളി ഞാൻ ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയായിരുന്നു.
“ആഹാ,” ഞാൻ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിേനാടു പറഞ്ഞു, “നി
െന്റ കഥകൾ േകൾക്കാൻ രസകരം തെന്ന. പേക്ഷ,

എെന്റ വിമാനത്തിെന്റ േകടു തീർക്കാൻ എനിക്കിനി
യും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടിക്കാനാകെട്ട, ഒരു തുള്ളി െവള്ളം
ബാക്കിയില്ല. ഒരു നീരുറവയുള്ളിടേത്തക്കു സാവകാശം
നടന്നുേപാകാൻ എനിക്കും വിേരാധെമാന്നുമില്ല!”
“എെന്റ കൂട്ടുകാരൻ കുറുക്കൻ…” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“എെന്റ െകാച്ചുചങ്ങാതീ, ഇതു കുറുക്കനുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ട വിഷയമല്ല!”
“എന്തുെകാണ്ടു് ?”
“നമ്മൾ ദാഹിച്ചു മരിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്നതുെകാണ്ടു്.”

എെന്റ മനസ്സിലുള്ളതു പിടി കിട്ടാത്തതു െകാണ്ടു് അവ
െന്റ മറുപടി ഇങ്ങെനയായിരുന്നു:
“മരണത്തിെന്റ വക്കത്താെണങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരെന
കിട്ടുന്നതു് നല്ല കാര്യമാണു്. ഒരു കുറുക്കെന കൂട്ടുകാരനാ
യി കിട്ടിയേപ്പാൾ എനിെക്കന്തു സേന്താഷമാെയേന്നാ!”
“അപകടെമന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനു മനസ്സിലാവില്ല,”
ഞാൻ എേന്നാടു തെന്ന പറഞ്ഞു. “അവനു വിശപ്പും ദാ
ഹവുെമാന്നുമില്ല. അല്പം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിയാൽ അവ
നതു മതി.”

എന്നാൽ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് എെന്ന േനാക്കിനില്ക്കുകയായി
രുന്നു; എെന്റ ചിന്തയ്ക്കു് അവൻ മറുപടിയും തന്നു:
“എനിക്കും ദാഹിക്കുന്നു… നമുക്കിവിെടെയങ്ങാനും കി
ണറുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കാം…”

ഞാൻ തളർച്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു േചഷ്ട കാണിച്ചു. ഒരു
മരുഭൂമിയുെട ൈവപുല്യത്തിൽ, ഒരു ദിശാേബാധവുമില്ലാ
െത, കിണറു േനാക്കി നടക്കുക എന്നതു് വിഡ്ഢിത്തമാണു്.
എന്നാല്ക്കൂടി ഞങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി.
മണിക്കൂറുകേളാളം മൗനമായി ഞങ്ങൾ നടന്നു; ഒടുവിൽ
രാത്രിയായി, നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങി. ദാഹം
കാരണം എനിക്കു പനിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്വപ്നത്തി
െലന്ന േപാെല ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങെള േനാക്കി. ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസിെന്റ വാക്കുകൾ എെന്റ ഓർമ്മയിൽ നൃത്തം
വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
“അേപ്പാൾ നിനക്കും ദാഹമുണ്ടേല്ല?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

എെന്റ േചാദ്യത്തിനു് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവൻ
ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു:
“െവള്ളം ഹൃദയത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും…”

ആ മറുപടി എനിക്കു മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ തിരി
െച്ചാന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവേനാടു തിരിച്ചു േചാദിച്ചിട്ടു ഫല
മിെല്ലന്നു് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. അവൻ താെഴയിരുന്നു. ഞാൻ
അവനരികിലിരുന്നു. അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനു േശ
ഷം അവൻ പറഞ്ഞു:
“ഒരദൃശ്യപുഷ്പം ഉള്ളിലുള്ളതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മേനാ
ഹരമാണു്.”

ഞാൻ പറഞ്ഞു, “അെത, അതു ശരിയാണു്.” പിെന്ന
മെറ്റാന്നും പറയാെത നിലാവത്തു പരന്നുപരന്നു കിട
ക്കുന്ന മണൽത്തിട്ടകളിേലക്കു ഞാൻ കണ്ണയച്ചു.
“മരുഭൂമി മേനാഹരമാണു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് കൂട്ടിേച്ചർത്തു.

അതു സത്യമായിരുന്നു. മരുഭൂമികൾ എനിെക്കന്നും പ്രി
യെപ്പട്ടതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിെല മണല്ക്കൂന
േമൽ ഇരിക്കുകയാണു്; നിങ്ങൾ യാെതാന്നും കാണു
ന്നില്ല, യാെതാന്നും േകൾക്കുന്നില്ല. ആ നിശ്ശബ്ദതയിലും
എേന്താ തിളങ്ങുന്നു, ഒരു സംഗീതം സ്പന്ദിക്കുന്നു…
“മരുഭൂമി മേനാഹരമാവുന്നതു്,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു,
“എവിെടേയാ അെതാരു കിണർ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിനാലാണു്.”

മരുഭൂമിയുെട നിഗൂഢമായ ആ ദീപ്തിയ്ക്കു് െപെട്ടെന്നാരർ
ത്ഥം ൈകവന്നതായി എനിക്കനുഭവെപ്പട്ടു. കുഞ്ഞാ
യിരിക്കുേമ്പാൾ പഴെയാരു വീട്ടിലാണു് ഞാൻ താമ
സിച്ചിരുന്നതു്. അതിനുള്ളിൽ എവിെടേയാ ഒരു നിധി
കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അെത,
അതു കെണ്ടത്താനുള്ള വഴി ആർക്കുമറിയില്ലായിരുന്നു,
അതിനാരും ശ്രമിച്ചിട്ടു തെന്നയില്ലായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ആ വീടിനു് അെതാരു മാന്ത്രികപരിേവഷം നല്കിയിരുന്നു.
എെന്റ വീടു് അതിെന്റ ഹൃദയത്തിെലവിെടേയാ ഒരു രഹ
സ്യം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു… “അെത,” ഞാൻ ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസിേനാടു പറഞ്ഞു, “വീടു്, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മരുഭൂമി—
അവയ്ക്കവയുെട സൗന്ദര്യം നല്കുന്നതു് പുറേമക്കദൃശ്യമായ
െതേന്താ ആണു്.”
“എെന്റ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞതിേനാടു് നിങ്ങളും േയാജി
ക്കുന്നുെവന്നതിൽ എനിക്കു സേന്താഷമുണ്ടു്,” അവൻ
പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിനു് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു; ഞാൻ
അവെന ൈകകളിൽ േകാരിെയടുത്തു് വീണ്ടും നടന്നു.
എെന്റ ഹൃദയം ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു. െതാട്ടാൽ
െപാട്ടുന്ന ഒരു നിധിയാണു് ഞാൻ എടുത്തുെകാണ്ടു നട
ക്കുന്നെതന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. ഇത്ര േലാലമായ മെറ്റാ
ന്നു് ഈ േലാകത്തിെല്ലന്നുേപാലും എനിക്കു േതാന്നി
േപ്പായി. നിലാവിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ആ വിളറിയ െനറ്റി
ത്തടവും അടഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഇളംകാറ്റത്തിളകുന്ന മുടിച്ചു
രുളുകളും കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു: “ഞാനി
േപ്പാൾ കാണുന്നതു് പുറേന്താടു മാത്രമാണു്, സുപ്രധാന
മായിട്ടുള്ളതു് അദൃശ്യമാണു്…”
ഒരർദ്ധമന്ദസ്മിതത്തിൽ അവെന്റ ചുണ്ടുകൾ പാതി വിടർ
ന്നേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ആത്മഗതം തുടർന്നു: “ഈ
കുഞ്ഞിെന എെന്റ ഹൃദയേത്താടത്ര അടുപ്പിക്കുന്നതു്
ഒരു പൂവിേനാടുള്ള അവെന്റ ആത്മാർത്ഥതയാണു്—
ഉറങ്ങുേമ്പാൾേപ്പാലും ഒരു പൂവിെന്റ ഓർമ്മ വിളക്കിൽ
നാളം േപാെല അവെന്റയുള്ളിൽ െതളിഞ്ഞു
നില്ക്കുന്നു…” ഞാൻ കരുതിയതിലും േലാലമാണവെനന്നു്
എനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നി. വിളക്കുകൾ അനാഥമാകരുതു്;
ഒന്നു കാറ്റൂതിയാൽ മതി, അവ െകട്ടുേപാകാൻ. അങ്ങ
െന നടന്നുനടന്നു്, പുലർച്ചേയാടടുക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ കി
ണറു കണ്ടു.

ഇരുപത്തിയഞ്ചു്
“മനുഷ്യർ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, “എക്സ്പ്രസ്സ് െട്ര
യിനുകളിൽ കയറി യാത്ര പുറെപ്പടും; പേക്ഷ, തങ്ങൾ

എന്തേന്വഷിച്ചാണിറങ്ങിയിരിക്കുന്നെതന്നു് അവർേക്കാർ
മ്മയുണ്ടാവില്ല. ഒടുവിൽ എന്തു െചയ്യണെമന്നറിയാെത,
പ്രക്ഷുബ്ധചിത്തരായി ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിെലന്നേപാെല
അവർ ഉഴറിപ്പാഞ്ഞു നടക്കും… ഫലമില്ലാത്ത കാര്യമാ
ണതു്.”
ഞങ്ങൾ കണ്ട കിണർ സഹാറായിെല മെറ്റാരു കിണ
റു േപാെലയുമായിരുന്നില്ല. സഹാറായിെല കിണറുകെള
മണലിൽ കുഴിച്ച കുഴികെളേന്ന വിേശഷിപ്പിക്കാനുള്ളു.
പേക്ഷ, ഈ കിണർ ഗ്രാമത്തിെല കിണറു േപാലിരു
ന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമെമാന്നും അവിെട കാണാനുമില്ല.
ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നി
േപ്പായി…
“ഇതു വളെര വിചിത്രമായിരിക്കുന്നേല്ലാ,” ഞാൻ ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിേനാടു പറഞ്ഞു. “നമുക്കു േവണ്ടി എല്ലാം
തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന േപാെലയാണു്: കപ്പി, കയറു്,
െതാട്ടി…”

അവൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് കയറിൽ പിടിച്ചു് െതാട്ടി കിണറ്റി
േലക്കിറക്കി. കാറ്റു മറന്ന കാറ്റുകാട്ടി േപാെല ആ പഴയ
കപ്പി ഞരങ്ങി.

“േകട്ടുേവാ?” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് േചാദിച്ചു. “കിണറിെന
നാം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതു പാ
ടുകയാണു്…”

അവെന അധികം ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ എനിക്കു മനസ്സു
വന്നില്ല. “ഇങ്ങു തരൂ,” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “നിനക്കതു താ
ങ്ങാൻ പറ്റില്ല.”
ഞാൻ െവള്ളം നിറഞ്ഞ െതാട്ടി പതുെക്ക ഉയർത്തി
ആൾമറേമൽ വച്ചു. കപ്പിയുെട സംഗീതം എെന്റ കാതു
കളിൽ നിന്നു മാഞ്ഞിരുന്നില്ല. അലയടങ്ങാത്ത െവള്ള
ത്തിൽ െവയിലു തിളങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
“ആ െവള്ളത്തിെനനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
പറഞ്ഞു. “എനിക്കതു കുറച്ചു കുടിക്കാൻ തരൂ…”

അവൻ േതടിനടന്നെതന്തായിരുന്നുെവന്നു് എനിക്ക
േപ്പാൾ മനസ്സിലായി!
ഞാൻ െവള്ളെത്താട്ടി അവെന്റ ചുണ്ടിേലക്കുയർത്തി.
അവൻ കണ്ണടച്ചുപിടിച്ചുെകാണ്ടു് െവള്ളം കുടിച്ചു. ഒരു വി
രുന്നിെന്റ മാധുര്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജലം െവറു
െമാരു പാനീയമായിരുന്നില്ല. ആ മധുരം അതിനു കിട്ടി
യതു് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കടിയിെല ഞങ്ങളുെട നടത്തയിൽ
നിന്നാണു്, കപ്പിയുെട സംഗീതത്തിൽ നിന്നാണു്, എെന്റ
ൈകകളുെട അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നാണു്. അതു് ഹൃദയ
ത്തിനുേന്മഷദായകമായിരുന്നു, ഒരുപഹാരം േപാെല.
ഇതു േപാെലയാണു് െകാച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുേമ്പാൾ ക്രി
സ്തുമസ് മരത്തിെല വിളക്കുകളും പാതിരാകുർബാനയുെട
സംഗീതവും ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുെട സൗമ്യതയുെമാെക്ക
ക്കൂടി എനിക്കു കിട്ടിയ ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനെത്ത ദീപ്തമാ
ക്കിയിരുന്നതും.
“നിങ്ങളുെട നാട്ടിെല ആൾക്കാർ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറ
ഞ്ഞു, “ഒേര േതാട്ടത്തിൽ അയ്യായിരം േറാസാപ്പൂക്കൾ
നട്ടുവളർത്തും; എന്നാൽ തങ്ങൾ േതടുന്നതു് അവർ അതിൽ
കാണുകയുമില്ല.”
“അവരതു കാണുന്നില്ല,” ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“അേത സമയം തങ്ങൾ േതടുന്നതു് ഒെരാറ്റ േറാസാപ്പൂവി

േലാ ഒരല്പം െവള്ളത്തിേലാ അവർക്കു കെണ്ടടുക്കാവുന്ന
േതയുള്ളു.”
“അെത, അതു സത്യമാണു്,” ഞാൻ സമ്മതിച്ചു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ കണ്ണുകൾ അന്ധമാണു്. ഹൃദയം െകാണ്ടു േവ
ണം േനാക്കാൻ…”

ഞാൻ െവള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്കിേപ്പാൾ
ശ്വാസം അയച്ചുവിടാെമന്നായിരിക്കുന്നു. സൂേര്യാദയസമ
യത്തു് മണലിനു േതനിെന്റ നിറമാണു്. ആ നിറം എെന്റ
ഹൃദയത്തിനു സേന്താഷം പകരുകയുമായിരുന്നു. എന്നി
ട്ടും ഈ വിഷാദം എനിെക്കവിടുന്നു വന്നു?
“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം പാലിക്കണം,” വീണ്ടും എനി
ക്കരികിൽ വന്നിരുന്നുെകാണ്ടു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു.
“ഏതു വാഗ്ദാനം?”
“ഓർമ്മയിേല്ല… എെന്റ ആടിെനാരു വായ്പൂട്ടു്; എെന്റ പൂ
വിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കേല്ല…”

ഞാൻ േപാക്കറ്റിൽ നിന്നു് എെന്റ ചിത്രങ്ങൾ പുറെത്ത
ടുത്തു. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് അവ ഓേരാന്നായി േനാക്കിയിട്ടു്
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങളുെട ബേയാബാബുകൾ കണ്ടിട്ടു് കാേബജു േപാ
ലിരിക്കുന്നു.”
“അേയ്യാ!” എെന്റ ബേയാബാബുകളുെട േപരിൽ ഞാ
െനത്ര അഭിമാനിച്ചിരുന്നതാണു് !
“നിങ്ങളുെട കുറുക്കൻ… അതിെന്റ െചവി കണ്ടിട്ടു് െകാമ്പു
േപാലിരിക്കുന്നു… നീളവും കൂടിേപ്പായി.”

എന്നിട്ടവൻ പിെന്നയും ചിരിച്ചു.
“ഇതു ശരിയല്ല, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്,” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “െപ

രുമ്പാമ്പിെന്റ അകേമാ പുറേമാ വരയ്ക്കാെമന്നല്ലാെത
എനിക്കു വര അറിയില്ല.”

“ഓ, അതു സാരമില്ല,” അവൻ പറഞ്ഞു, “കുട്ടികൾക്കു മന
സ്സിലാകും.”

ഞാൻ പിെന്ന െപൻസിൽ െകാണ്ടു് ഒരു വായ്പൂട്ടു വരച്ചു.
അതവെന്റ ൈകയിൽ െകാടുക്കുേമ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം
വിങ്ങുകയായിരുന്നു.
“നിെന്റ മനസ്സിലുള്ളെതന്താെണന്നു് എനിക്കു മനസ്സിലാ
കുന്നില്ല,” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, അതിനവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പകരം അവൻ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടു്… നാെള
ഒരു വർഷമാകുന്നു…”
അല്പേനരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു:
“ഇതിനു വളെരയടുെത്താരിടത്താണു് ഞാൻ വന്നിറങ്ങി
യതു്.”

അവെന്റ മുഖം ചുവന്നു.
അേപ്പാഴും എന്തിെനന്നറിയാത്ത വല്ലാെത്താരു ദുഃഖം
എെന്ന ബാധിച്ചു. എന്നാൽ എനിെക്കാരു േചാദ്യം േചാ
ദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു:
“അേപ്പാൾ, എട്ടു ദിവസം മുമ്പു്, നിെന്ന ഞാൻ ആദ്യമാ
യി കണ്ട പ്രഭാതത്തിൽ, മനുഷ്യവാസത്തിൽ നിെന്നാരാ
യിരം ൈമൽ അകെല, ഒറ്റയ്ക്കു നീ നടന്നുേപായതു് യാദൃ
ച്ഛികമായിരുന്നില്ല, അേല്ല? നീ ഭൂമിയിലിറങ്ങിയ സ്ഥല
േത്തക്കു തിരിച്ചുേപാവുകയായിരുന്നു?”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ മുഖം വീണ്ടും ചുവന്നു.
ഒന്നറച്ചിട്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു:
“ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതു െകാണ്ടാേണാ അതു് ?”

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ മുഖം ആെക ചുവന്നു. അവൻ ഒരി
ക്കലും േചാദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല; പേക്ഷ,
ഒരാളുെട മുഖം ചുവക്കുേമ്പാൾ അതിനർത്ഥം ‘അെത’
എന്നേല്ല?
“എനിെക്കേന്താ ഭയം േതാന്നുന്നു…” ഞാൻ ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസിേനാടു പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പറഞ്ഞുതീരും മുേമ്പ അവൻ പറഞ്ഞു:
“ഇനി നിങ്ങളുെട േജാലി നടക്കെട്ട. നിങ്ങളുെട വിമാന
ത്തിെന്റ എഞ്ചിൻ നന്നാക്കൂ. ഞാൻ ഇവിെട കാത്തിരി
ക്കാം. നാെള രാത്രിയിൽ ഇവിെട വരൂ.”

എനിെക്കാരു ഉറപ്പു േതാന്നിയില്ല. ഞാൻ ആ കുറുക്കെന
ഓർത്തു. ഇണക്കാൻ നിന്നുെകാടുത്താൽ കരേയണ്ടി
വരും.

ഇരുപത്തിയാറു്
കിണറിനരികിലായി ഒരു െപാളിഞ്ഞ കന്മതിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം സന്ധ്യക്കു് എഞ്ചിൻ പണി
കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ ദൂെര നിേന്ന ഞാൻ എെന്റ ലി
റ്റിൽ പ്രിൻസിെന കണ്ടു. മതിലിനു മുകളിൽ കയറി കാ
ലും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണവൻ. അവൻ ഇങ്ങെന പറ
യുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു:
“നിനേക്കാർമ്മയിേല്ല?” അവൻ ആേരാേടാ സംസാരി
ക്കുകയാണു്. “പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതല്ല.”

മെറ്റാരു ശബ്ദം അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞതു െകാണ്ടാവ
ണം, അവൻ പറയുന്നതു േകട്ടു:
“അെതയെത, ദിവസം ഇതു തെന്ന; പേക്ഷ, സ്ഥലം
ഇതായിരുന്നില്ല.”

ഞാൻ മതിലിനടുേത്തക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റാെര
യും ഞാൻ കണ്ടില്ല, മെറ്റാരു ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ടില്ല.
പേക്ഷ, ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പിെന്നയും ആേരാേടാ മറുപടി
പറയുകയാണു്:
“തീർച്ചയായും. മണലിൽ എെന്റ കാല്പാടുകൾ തുടങ്ങുന്ന
തു നിനക്കു കാണാം. അവിെട എെന്ന കാത്തുനിന്നാൽ
മതി. ഇന്നു രാത്രി ഞാൻ അവിെടയുണ്ടാവും.”

ഞാനേപ്പാൾ മതിലിൽ നിന്നു് ഇരുപതു മീറ്റർ മാത്രം
അകെലയാണു്; എന്നിട്ടും ആരും എെന്റ കണ്ണിൽ െപട്ടില്ല.
അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനു േശഷം ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പി
െന്നയും പറയുകയാണു്:
“നിെന്റ വിഷം നല്ലതേല്ല? എനിെക്കാരുപാടു േനരം േവ
ദനിേക്കണ്ടി വരിെല്ലന്നു നിനക്കു തീർച്ചയേല്ല?”

ഞാൻ സ്തംഭിച്ചു നിന്നുേപായി; എെന്റ ഹൃദയം പടപടാ
ഇടിക്കുകയായിരുന്നു; പേക്ഷ, എന്നിട്ടും എനിെക്കാന്നും
മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
“ഇനി െപാേയ്ക്കാ,” ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ
ഈ മതിലിനു മുകളിൽ നിെന്നാന്നിറങ്ങെട്ട.”

ഞാൻ മതിലിനു ചുവട്ടിേലക്കു കണ്ണു താഴ്ത്തി; ഞാൻ നിന്ന
നില്പിൽ ഒന്നു ചാടിേപ്പായി!
എെന്റ കണ്മുന്നിൽ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന േനാക്കി ചുരുട്ട
യിട്ടു കിടക്കുകയാണു്, മുപ്പതു െസക്കന്റു െകാണ്ടു് ജീവെന
ടുക്കുന്ന ആ മഞ്ഞപ്പാമ്പുകളിൽ ഒെരണ്ണം. േപാക്കറ്റിൽ
നിന്നു റിേവാൾവെറടുക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിൽ ഞാൻ ഒര
ടി പിന്നിേലക്കു വച്ചു. പേക്ഷ, ആ ഒച്ച േകട്ടു് സർപ്പം പൂഴി
ക്കു മുകളിലൂെട േനർെത്താരു നീർച്ചാലു േപാെല ഒഴുകി
േപ്പായി; എന്നിെട്ടാരു തിടുക്കവുമില്ലാെത, ചിലമ്പിച്ച ഒച്ച
േയാെട കല്ലുകൾക്കിടയിേലക്കിഴഞ്ഞുമറഞ്ഞു.
ഞാൻ മതിലിനടുേത്തേക്കാടിെച്ചന്നതും എെന്റ ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ് എെന്റ ൈകകളിേലക്കു വന്നുവീണതും ഒരുമി
ച്ചായിരുന്നു; അവെന്റ മുഖം മഞ്ഞു േപാെല വിളറിെവളു
ത്തിരുന്നു.
“എന്താണിവിെട നടക്കുന്നതു് ? നീയിേപ്പാൾ പാമ്പുകളു
മായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിേയാ?”

അവൻ എേപ്പാഴും കഴുത്തിൽ െകട്ടിയിരുന്ന സ്വർണ്ണനിറ
ത്തിലുള്ള മഫ്ളർ ഞാൻ അയച്ചുെകട്ടി. അവെന്റ െനറ്റി
നനച്ചിട്ടു് കുറച്ചു െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അവ
േനാടു പിെന്നെയാന്നും േചാദിക്കാൻ എനിക്കു ൈധ
ര്യം വന്നില്ല. മുഖത്തു ഗൗരവം വരുത്തിെക്കാണ്ടു് അവൻ
എെന്ന ഉറ്റുേനാക്കി; പിെന്ന എെന്റ കഴുത്തിൽ ൈക
ചുറ്റി അവൻ എെന്ന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. അവെന്റ ഹൃദയം മി
ടിക്കുന്നതു ഞാനറിഞ്ഞു, െവടി െകാണ്ട പക്ഷിയുെട മരി
ക്കുന്ന ഹൃദയം േപാെല. അവൻ പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങളുെട എഞ്ചിെന്റ തകരാറു ശരിയായതിൽ എനി
ക്കു സേന്താഷം േതാന്നുന്നു; ഇനി നിങ്ങൾക്കു നാട്ടിേല
ക്കു പറക്കാമേല്ലാ…”
“അതു നിനെക്കങ്ങെന മനസ്സിലായി?”

ഒരിക്കലും ശരിയാകിെല്ലന്നു േതാന്നിയ തകരാറു കണ്ടു
പിടിച്ചുെവന്നു് അവേനാടു പറയാൻ വരികയായിരുന്നു
ഞാൻ.
എെന്റ േചാദ്യത്തിനു് മറുപടി പറയാെത അവൻ ഇങ്ങ
െന പറഞ്ഞു:
“ഞാനും ഇന്നു് നാട്ടിേലക്കു മടങ്ങുകയാണു്.” പിെന്ന വി
ഷാദേത്താെട, “പേക്ഷ, വളെരയകേലക്കാണതു്… കൂടു
തൽ ദുഷ്കരവുമാണു്.”

അത്യസാധാരണമായെതേന്താ നടക്കുകയാെണന്നു്
എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഒരു കുഞ്ഞിെനെയന്ന േപാെല
ഞാനവെന എെന്റ ൈകകളിൽ അടുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക
യായിരുന്നു; എന്നാൽ ഒരഗാധഗർത്തത്തിേലക്കു് തല
കുത്തി വീഴുകയാണവെനന്നും അതു തടയാൻ ഞാൻ വി
ചാരിച്ചാൽ കഴിയിെല്ലന്നും എനിക്കു േതാന്നിേപ്പായി…
അവെന്റ മുഖം ഗൗരവം പൂണ്ടിരുന്നു; അവെന്റ േനാട്ടം
അകെലെയേങ്ങാ അലയുകയായിരുന്നു.
“നിങ്ങൾ തന്ന െചമ്മരിയാടു് എെന്റ ൈകയിലുണ്ടു്. അതി
െന്റ കൂടു് ൈകയിലുണ്ടു്. അതിെന്റ വായ്പ്പൂട്ടുണ്ടു്…” വിഷാ
ദം കലർന്ന പുഞ്ചിരിേയാെട അവൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഏെറ േനരം കാത്തു. അവൻ പതുെക്കപ്പതുെക്ക
സാധാരണ നില വീെണ്ടടുക്കുകയാണു്.
“എെന്റ െപാന്നു ചങ്ങാതീ, തനിക്കു േപടി തട്ടിയതാ
ണു്…” ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“അെത, അതിൽ സംശയമില്ല.” അവൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു.
“ഇന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ വല്ലാെത േപടിക്കും…”

പരിഹാരമില്ലാത്തെതേന്താ നടക്കാൻ േപാകുന്നുെവന്ന
േബാധം എെന്ന വീണ്ടും മരവിപ്പിക്കുന്നതു ഞാനറിഞ്ഞു.
ആ ചിരി ഇനി ഒരിക്കലും േകൾക്കാൻ പറ്റിെല്ലന്ന ചിന്ത
എനിക്കു താങ്ങാവുന്നതിലധികമാെണന്നും ഞാനറി
ഞ്ഞു. മരുഭൂമിയിൽ ഒരു െതളിനീരുറവ േപാെലയായിരു
ന്നു എനിക്കതു്.
“കുട്ടീ, നീ വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നതു് എനിക്കു േകൾക്കണം,”
ഞാൻ പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, അവൻ പറഞ്ഞതിതാണു്:
“ഇന്നു രാത്രിയിൽ ഒരു െകാല്ലം തികയും. കഴിഞ്ഞ െകാ

ല്ലം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ അേത സ്ഥാനത്തിനു
േനേര മുകളിലായി എെന്റ നക്ഷത്രം നില്പുണ്ടാവും.”

“കുട്ടീ,” ഞാൻ പറഞ്ഞു, “ഇെതല്ലാം ഒരു ദുഃസ്വപ്നമേല്ല?
പാമ്പുമായുള്ള ആ സംഭാഷണവും തമ്മിൽ കാണാെമന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലവും നക്ഷത്രവുെമാെക്ക…”

പേക്ഷ, എെന്റ േചാദ്യത്തിനു് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
പകരം അവൻ പറഞ്ഞു:
“കാണാെത കിടക്കുന്നതാണു് പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യം…”
“അെത, അെതനിക്കറിയാം…”
“പൂവിെന്റ കാര്യത്തിലും അതു ശരിയാണു്. ഒരു നക്ഷത്ര

ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പൂവിെനയാണു് നിങ്ങൾ േസ്നഹിക്കു
ന്നെതങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കിനില്ക്കു
ന്നതു നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളിലും പൂക്കൾ
വിടർന്നു നില്പുണ്ടാവും…”
“അെത, എനിക്കറിയാം…”
“െവള്ളത്തിെന്റ കാര്യവും അതു തെന്ന. ആ കപ്പി കാര
ണം, ആ കയറു കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്കു കുടിക്കാൻ
തന്ന െവള്ളം സംഗീതം േപാെലയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ
ക്കേതാർമ്മയുേണ്ടാ? അതു നല്ലതായിരുന്നു…”
“അെത, എനിക്കറിയാം…”
“രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കിനില്ക്കും.
എെന്റ നക്ഷത്രം അത്ര െചറുതായതിനാൽ അതിെന്റ
സ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്കു കഴിയില്ല.
അതങ്ങെനയാവുന്നതാണു നല്ലതും. എെന്റ നക്ഷത്രം
നിങ്ങൾക്കു മെറ്റാരു നക്ഷത്രം മാത്രമായിരിക്കും. അതി
നാൽ നിങ്ങൾക്കു് ആകാശെത്ത എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങെള
യും കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും… അവെരല്ലാം നിങ്ങ
ളുെട കൂട്ടുകാരുമാവും. അതിനും പുറേമ ഞാൻ നിങ്ങൾ
െക്കാരു സമ്മാനം തരാൻ േപാവുകയുമാണു്.”

അവൻ പിെന്നയും ചിരിച്ചു.
“ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ! ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ! ആ ചിരി േകൾ
ക്കാൻ എനിെക്കന്തിഷ്ടമാെണേന്നാ!”
“അതു തെന്നയാെണെന്റ സമ്മാനം! നാം െവള്ളം കുടി
ച്ച ആ സമയെത്തന്നേപാെല…”
“നീെയന്താണു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു വരുന്നതു് ?”
“എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു് നക്ഷത്രങ്ങൾ,” അവൻ പറഞ്ഞു.
“പേക്ഷ, അവ ഒന്നല്ല. സഞ്ചാരികൾക്കവ വഴികാട്ടിക
ളാണു്. മറ്റുള്ളവർക്കു് െവറും െകാച്ചുവിളക്കുകളും. മറ്റു ചി
ലർക്കു്, പണ്ഡിതന്മാർക്കു്, വിഷമപ്രശ്നങ്ങളാണവ. ആ

ബിസിനസ്സുകാരനു് അവ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളായിരു
ന്നു. പേക്ഷ, അവെയല്ലാം നിശബ്ദനക്ഷത്രങ്ങളാണു്.
പേക്ഷ, നിങ്ങൾക്കു്, നിങ്ങൾക്കു മാത്രം മറ്റാർക്കും കിട്ടാ
ത്ത നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാവും.”
“നീെയന്താണു പറയുന്നതു് ?”

“രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കിനില്ക്കു
േമ്പാൾ, ആ നക്ഷത്രങ്ങളിെലാന്നിൽ ഞാനുെണ്ടന്ന
തിനാൽ, ആ നക്ഷത്രങ്ങളിെലാന്നിൽ ഞാനിരുന്നു ചി
രിക്കുന്നുെണ്ടന്നതിനാൽ, എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും തെന്ന
േനാക്കി ചിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു േതാന്നും. നിങ്ങൾ
മാത്രേമ ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങെള കാണൂ!”

അവൻ പിെന്നയും ചിരിച്ചു.
“നിങ്ങളുെട ദുഃഖം ശമിക്കുേമ്പാൾ (കാലം ശമിപ്പിക്കാത്ത
ഏതു ദുഃഖമിരിക്കുന്നു!) എെന്ന പരിചയെപ്പട്ടതിൽ നി
ങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നും എെന്റ േസ്ന
ഹിതനായിരിക്കും. എേന്നാെടാപ്പം ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ
ക്കാഗ്രഹം േതാന്നും. അതിെന്റ രസത്തിനു മാത്രമായി
ചിലേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ജനാല തുറന്നിടും. ആകാശേത്ത
ക്കു േനാക്കി നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങ
ളുെട േസ്നഹിതന്മാർക്കു തീർച്ചയായും അമ്പരപ്പുണ്ടാവും!
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവേരാടു പറയും: ‘അെത, നക്ഷത്ര
ങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു ചിരി വരും!’ നിങ്ങൾക്കു
വട്ടാെണന്നു് അവർ വിധിെയഴുതും. അതു ഞാൻ നിങ്ങൾ
ക്കു േമൽ പ്രേയാഗിക്കുന്ന േമാശെപ്പെട്ടാരു കൗശലമാ
യിരിക്കും…”

അവൻ പിെന്നയും ചിരിച്ചു.
“നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു പകരം ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമണികളാ

ണു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നെതന്ന േപാെലയായിരിക്കു
മതു്.”
എന്നിട്ടവൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു. പിെന്ന അവെന്റ മുഖത്തു്
ഗൗരവഭാവം തിരിച്ചുവന്നു.
“ഇന്നു രാത്രിയിൽ… അറിയാമേല്ലാ… നിങ്ങൾ വരരുതു്.”
“ഞാൻ നിെന്ന ഒറ്റയ്ക്കു വിടില്ല,” ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ േവദനിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു േതാന്നും; ഞാൻ
മരിക്കുകയാെണന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നും. അതങ്ങെന
യാണു്. അതു കാണാനായി വരരുതു്. അതുെകാണ്ടു് ഒരു
ഗുണവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല…”
“ഞാൻ നിെന്ന ഒറ്റയ്ക്കു വിടില്ല.”

അവെന്റ മുഖത്തു് ഉത്കണ്ഠ നിഴലിച്ചു.
“ഞാനിതു പറയുന്നതു്… ആ പാമ്പിെന്റ കാര്യമായതു
െകാണ്ടാണു്. അവൻ നിങ്ങെള കടിക്കാൻ പാടില്ല. പാ
മ്പുകൾ ദുഷ്ടബുദ്ധികളാണു്. അവർ ചിലേപ്പാൾ രസത്തി
നു േവണ്ടി നിങ്ങെള കടിെച്ചന്നു വരും…”
“ഞാൻ നിെന്ന ഒറ്റയ്ക്കു വിടില്ല.”

ൈധര്യം െകാടുക്കുന്ന എേന്താ ചിന്ത അവെന്റ മനസ്സിൽ
വന്നേപാെല േതാന്നി:
“രണ്ടാമതു കടിക്കാൻ േവണ്ടി അവയ്ക്കു വിഷമുണ്ടാവിെല്ല
ന്നു പറയുന്നതു് ശരിയാണു്.”

അന്നു രാത്രിയിൽ അവൻ തെന്റ യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുന്നതു്
ഞാൻ കാണാെതേപായി. ഒെരാച്ചയും േകൾപ്പിക്കാ
െത അവൻ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, ഞാൻ
പിന്നാെലേയാടി അവെനാപ്പെമത്തിയേപ്പാൾ കാലുറ
പ്പിച്ചു ചവിട്ടി, അതിേവഗം നടക്കുകയാണവൻ. അവൻ
ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു:
“ആഹാ, നിങ്ങളിെങ്ങത്തിേയാ…”

അവൻ എെന്റ ൈക പിടിച്ചു. പേക്ഷ, അവെന്റ ഉത്കണ്ഠ
മാറിയിരുന്നില്ല. “നിങ്ങൾ വന്നതു െതറ്റായിേപ്പായി. നി
ങ്ങൾ വിഷമിക്കും. എെന്നക്കാണുേമ്പാൾ മരിച്ച േപാെല
േതാന്നും; പേക്ഷ, അതു ശരിയായിരിക്കില്ല…”
ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
“ഞാൻ പറയുന്നതു മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ?… വളെരയ
കെലയാണതു്. അത്രയും ദൂരം ഈ ഉടൽ ഒപ്പം െകാ
ണ്ടുേപാകാൻ എനിക്കു കഴിയില്ല. വലിയ ഭാരമാണ
തിനു്.”

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
“എന്നാലതിെന അനാഥമായ പഴെയാരു കക്കാേയാട്ടി
േപാെല കണ്ടാൽ മതി. പഴയ കക്കാേയാട്ടികളിൽ ദുഃഖ
കരമായി ഒന്നുമില്ല…”

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
എെന്റ പ്രതികരണമില്ലായ്മ അവെന നിരുത്സാഹെപ്പടു
ത്തിെയന്നു േതാന്നി. എന്നാലും അവൻ ഒരു ശ്രമം കൂടി
നടത്തി.
“േനാക്കൂ, എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുമതു്. ഞാനും നക്ഷത്ര
ങ്ങെള േനാക്കിനില്ക്കും. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും തുരുമ്പിച്ച
കപ്പിയുള്ള കിണറുകളായിരിക്കും. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങ

ളും എനിക്കു കുടിക്കാനായി പുതുെവള്ളം േകാരിെയാ
ഴിക്കും…”
ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

“എന്തു രസമായിരിക്കുമതു് ! നിങ്ങൾക്കവ അമ്പതു േകാ
ടി കുഞ്ഞുമണികളായിരിക്കും; എനിക്കു് അമ്പതു േകാടി
െതളിനീരുറവകളും…”

അവനും പിെന്ന ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല; അവൻ കരയുകയാ
യിരുന്നു.
“ഇതാ, ആ സ്ഥലെമത്തി. ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു േപാകെട്ട.”

അവൻ മണ്ണിലിരുന്നു; അവനു േപടിയായിരുന്നു. പിെന്ന
അവൻ പറഞ്ഞു:
“എെന്റ പൂവിെന അറിയാമേല്ലാ… അവളുെട ഉത്തരവാ
ദിത്വം എനിക്കാണു്. അവൾ തീെര ബലഹീനയാണു്.
വളെര ശുദ്ധമനസ്കയുമാണു്. ഈ േലാകേത്താടു െപാ
രുതിനില്ക്കാൻ ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത നാലു മുള്ളുകേള
അവൾക്കുള്ളു…”

ഞാനും താെഴയിരുന്നു; എനിക്കു നില്ക്കാൻ പറ്റാതായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു.
“അതാ… അേത്രയുള്ളു…”

അവൻ പിെന്നയുെമാന്നു മടിച്ചു; പിെന്ന അവൻ എഴുേന്ന
റ്റു നിന്നു. അവൻ ഒരടി മുേന്നാട്ടു വച്ചു. എനിക്കനങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.
അവെന്റ കണങ്കാലിനടുത്തു് ഒരു മഞ്ഞനിറം മിന്നിമായു
ന്നേത കണ്ടുള്ളു. ഒരു നിമിഷം അവൻ നിേശ്ചഷ്ടനായി
നിന്നു. അവൻ നിലവിളിച്ചില്ല. വളെര ശാന്തനായിട്ടാണു്
അവൻ പതിച്ചതു്, ഒരു മരം വീഴുന്ന േപാെല. പൂഴിയായ
തു കാരണം ഒെരാച്ചയുമുണ്ടായില്ല.

ഇരുപത്തിേയഴു്
അതിനു േശഷം ആറു െകാല്ലം കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു…
ഈ കഥ ഞാൻ മുമ്പാേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ജീവ
േനാെട തിരിച്ചു വന്നതിൽ എെന്റ കൂട്ടുകാർക്കു സേന്താ
ഷമായിരുന്നു. ഞാൻ ദുഃഖിതനായിരുന്നു; പേക്ഷ, ഞാൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു് “ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണു് ” എന്നാ
യിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ എെന്റ ദുഃഖത്തിനു് െതെല്ലാരു ശമനം കിട്ടിയി
രിക്കുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞാൽ… പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടി
ല്ല. അവൻ തെന്റ ഗ്രഹത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി എന്നു്
എനിക്കുറപ്പാണു്; കാരണം, േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
അവെന്റ ശരീരം ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത്ര ഭാരക്കൂടുതലുള്ള
ശരീരവുമായിരുന്നില്ല അതു്… രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ക്കു കാേതാർത്തു കിടക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണു്. അമ്പതു
േകാടി കുഞ്ഞുമണികൾ മുഴങ്ങുന്ന േപാെലയാണതു്…
പേക്ഷ, വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടു്… ലിറ്റിൽ പ്രിൻസി
നു േവണ്ടി ആ വായ്പൂട്ടു വരച്ചു െകാടുക്കുേമ്പാൾ അതിൽ
ഒരു േതാൽവാറു പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുേപായി. അതില്ലാെത ആ വായ്പൂട്ടു് ആടിെന്റ മുഖത്തു വച്ചുെകട്ടാൻ
അവനു കഴിയുകയുമില്ല. അേപ്പാൾ ഞാൻ ആേലാചിച്ചു
േപാവുകയാണു്: എന്തായിരിക്കും അവെന്റ ഗ്രഹത്തിൽ
നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ആടു് അവെന്റ പൂവിെന കടിച്ചു തിന്നി
ട്ടുണ്ടാവുേമാ?…
ഞാൻ തെന്ന അതിനു സമാധാനവും കാണും: “ഒരിക്ക
ലുമില്ല! ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് എല്ലാ രാത്രിയും ഒരു സ്ഫടിക
േഗാളം െകാണ്ടു് പൂവു് അടച്ചുവയ്ക്കാറുണ്ടു്; ആടു വന്നു കടി
ക്കാെത അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.” അേപ്പാൾ
എനിക്കു സേന്താഷമായി. നക്ഷത്രങ്ങെളാന്നാെക മധുര
തരമായി ചിരിക്കുകയും െചയ്യും.

ചിലേപ്പാൾ എനിക്കു േതാന്നും: “ആർക്കും ഒരു നിമിഷ
േത്തക്കു് ശ്രദ്ധെയാന്നു മാറിേപ്പാകാമേല്ലാ; അതു മതി!
ഒരു രാത്രിയിൽ അവൻ സ്ഫടികേഗാളത്തിെന്റ കാര്യം മറ
ന്നുെവന്നു വരാം, ആടു് രാത്രിയിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാെത പു
റത്തു ചാടിെയന്നു വരാം… അേപ്പാൾ കുഞ്ഞുമണികൾ
കണ്ണീർത്തുള്ളികളായി മാറുകയാണു്…”
ഇെതല്ലാം ഒരു മഹാരഹസ്യമാണു്. ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന
േസ്നഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും. എനിക്കാകെട്ട, നമുെക്കവി
െടെയന്നറിയാത്ത ഒരിടത്തു്, നാെമാരിക്കലും കണ്ടിട്ടി
ല്ലാത്ത ഒരാടു് ഒരു േറാസാപ്പൂ തിന്നാൽ അഥവാ തിന്നി
െല്ലങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അവസ്ഥ തെന്ന മാറി
േപ്പാവുകയാണു്.
ആകാശേത്തക്കു േനാക്കൂ. എന്നിട്ടു സ്വയം േചാദിക്കൂ:
“ആടു് പൂവു തിേന്നാ ഇല്ലേയാ?” അതിനുള്ള ഉത്തരത്തി
നനുസൃതമായി സകലതും മാറുന്നതു നിങ്ങൾക്കു കാണാം…
അെതത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാെണന്നു് ഒരു മുതിർന്ന
യാളും ഒരു കാലത്തും മനസ്സിലാക്കുകയുമില്ല!

ഇതാണു് എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഈ േലാക
െത്ത ഏറ്റവും മേനാഹരവും ഏറ്റവും ദുഃഖകരവുമായ ഭൂദൃ
ശ്യം. മുൻേപജിൽ കണ്ടതു തെന്നയാണിതു്. നിങ്ങളുെട
ഓർമ്മയിൽ തറഞ്ഞു നില്ക്കാൻ േവണ്ടിയാണു് ഞാനതു്
ഒന്നുകൂടി വരച്ചതു്. ഇവിെട വച്ചാണു് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്
ഈ േലാകത്തു പ്രത്യക്ഷനായതു്, പിന്നീടു് അപ്രത്യക്ഷ
നായതും.
എെന്നങ്കിലുെമാരിക്കൽ ആഫ്രിക്കൻ മരുഭൂമിയിലൂെട
യാത്ര െചേയ്യണ്ടി വരുേമ്പാൾ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ തി
രിച്ചറിയും എന്നുറപ്പു വരുത്താനായി ശ്രദ്ധ വച്ചു് ഇതിേല
ക്കു േനാക്കൂ. ആ സ്ഥലെത്തത്തിയാൽ ധൃതി വച്ചു േപാവു
കയുമരുതു്. ആ നക്ഷത്രത്തിനു േനേര ചുവട്ടിലായി അല്പ
േനരം നില്ക്കുക. അേപ്പാൾ ഒരു ബാലൻ മുന്നിൽ വരിക
യാെണങ്കിൽ, അവൻ ചിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, അവെന്റ
മുടിയ്ക്കു സ്വർണ്ണനിറമാെണങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട േചാദ്യങ്ങൾ
ക്കു് അവനിൽ നിന്നു മറുപടി കിട്ടുന്നിെല്ലങ്കിൽ—എങ്കിൽ
അവനാരാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. അങ്ങ
െനെയാന്നു സംഭവിച്ചാൽ ദയവായി എെന്ന ആശ്വസി
പ്പിക്കുക. അവൻ മടങ്ങിവന്നുെവന്നു് എത്രയും േവഗം
എെന്ന അറിയിക്കുക.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് (ഭാഗം ഒന്നു്)

□

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

