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ഒരു സിംഹ സവം (ഖണ്ഡകാവ്യം)
കുമാരനാശാൻ

കരളിൽ കനിവാർന്നിടുന്നിടു േത
ഖരകണ്ഠീരവിതാനുമീവിധം!
ഒരു ജ വിനും സ്വപു രിൽ
പരുഷത്വം വിധി നൽകിയില്ലതാൻ.

അലിവാർ കിടെന്നാരാടുേപാൽ
മുല നൽകുന്നിതു കുട്ടികൾക്കിവൾ
തലെച പിടിച്ചിഴയ്ക്കിലും
കലരാ ദ്ധതെയ േതാന്നിടും.

പരത തേയാർ ക നീ-
രരിേയാരുണ്ണികൾ തെന്ന േനാക്കി നീ
െചാരിയായ്ക; മൃേഗ വല്ലേഭ!
വരുമാപ കളാർ മൂഴിയിൽ.

ണയെത്താടു പാർത്തിവർെക്കാരാൾ
തുണതാെന കുടുംബചിന്തയാൽ
ഇണയാം ഹരി മന്ദ േവഗനാ-
യണയത്താ നടന്നിടു േത.

കുതുകേത്താടു, ‘െപ സിംഹി’െയ-
ന്നതു േകേട്ടെറ വരുന്നിതാളുകൾ
ഇതുെകാെണ്ടാരിളക്കമില്ലിവ-
ന്നഥവാ—സിംഹമറിഞ്ഞിടാ ഭയം.

പലതും ബത! ബന്ധനസ്ഥനായ്
തലകാേഞ്ഞാർ നിരാശനായുടൻ
നിലവിെട്ടഴുെമാറ്റേമഘെമാ-
ത്തലറുന്നങ്ങെനതെന്ന നിന്നിവൻ

സഹസാ, സമയം കുറി വാ-
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നിഹ പീരങ്കിെയാഴിച്ചേപാൽ ഹേര,
മഹിതം, തുടരായ്ക ഗർജ്ജിതം
ഗഹനത്തിൽ ഗജഗർഭേഭദിനി.

അഥവാ, നരനാഥേനാടിവൻ
കഥ േകാേപാ രവം കഥിക്കയാം
കൃതമാമഹിതം സഹി േമാ
ധൃതവീര്യൻ പരത െനങ്കിലും?

ഒരു േഹതുവുെമന്നി, േകവലം
നരേലാകത്തിനു കൗതുകത്തിനായ്
വരുവി തട േത നൃപൻ
ഹരിേയ—ഹാ മൃഗച വർത്തിെയ!

കരുതായ്കിതവജ്ഞയായ് ഹേര!
നരപാലൻ നൃപധർമ്മേകാവിദൻ;
പരമിങ്ങെന െവ െപാ മ-
ത്തിരുേമനി കൃതജ്ഞനാക നീ.

ഒരുവർഗ്ഗനിസർഗ്ഗനായകൻ
ധരണീപാലനു മാന്യനാം ഭവാൻ
പരത െര ഹിംസ െചയ് വേതാ
നരരാം ഞങ്ങെട നീതിയല്ല േകൾ.

നരേഭാജികളു നീചരാം-
നര’രാ ിക്ക’യിേലാർത്തിടാം ഭവാൻ
നരകാർഹെരാരുത്തരില്ലയ-
ത്തരമീ ഞങ്ങെട പുണ്യഭൂമിയിൽ.

അതുമല്ലിതു ‘ധർമ്മരാജ്യ’െമ-
ന്നധികം വി തവഞ്ചിമണ്ഡലം
അതിലും ബത! മൂലഭൂമിപൻ

ഥിതൻ പാരിലുദാരചര്യയാൽ
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രുചിരം ഗൃഹമു , േഭാജ്യമു-
ചിതേമ്പാൽ—കുറവില്ലെയാന്നിനും

സുചിരം മരുവു കൂടേവ
സചിവന്മാർ നരിമുഖ്യരും സ്വയം.

ടസൗഖ്യമതല്ലടുക്കലൻ-
പുടേയാളുണ്ടിവൾ നിൻപുര ിയാൾ
ദൃഢമിന്നിവ രാജ്യകാര്യമായ്
തടവിൽ പാർപ്പവനന്യേരകിടാ.

ശരി,െയെന്മാഴി സംവദി താൻ
ഹരിെയന്നല്ല നിവാസശയ്യയിൽ
വിരമിെച്ചാരു യുദ്ധനൗവുേപാൽ
തിരിെയെച്ചന്ന് കിട മായിവൻ.

ഒരു േരാമമനങ്ങിടാെത സു-
സ്ഥിരമാം കൃ ിമസത്വരൂപേമാ?
തിരയെറ്റാരു സി േവാ? മഹീ-
ധരേമാ? െയെന്താരു ജ േവായിവൻ?

പടുരാഗമിവെന്റയു മൻ-
െപാടു ശൃംഗാരരസാ മാ കിൽ,

ടച ികെയന്തലിഞ്ഞിടാ
കടുവ ം, ശശികാന്തെമന്നേപാൽ?

അതുമല്ലിഹ ബന്ധനത്തിലും
ബത! കാന്താപരനായിേതയിവൻ
അഥവാ കുലസൃഷ്ടി െച മാ
വിധിഹസ്തം തടയുന്നതാരുവാൻ!

െകാടുതാം ഹരിൈധര്യവൃത്തിെയ-
ത്തടവാനാൾ മൃഗസാർവഭൗമി! നീ
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ടമായസെപാതശക്തിെയ-
ക്കടലിൽ തങ്ങിയ കാന്തഭൂമിേപാൽ.

ഒഴുകും ിയമാർന്നിവെന്റേമൽ
വഴിയും നിെന്റ കടാക്ഷഭംഗിെയ
െമാഴിവാൻ കവികൾക്കിവെന്നഴും
മിഴിേവണം—കവിയാകണം ഹരി.

വിലസുന്നതു നിെന്റ മുൻപിലീ-
ലദീപദ്വയവും മൃേഗശ്വരീ!

മുലയു കളി േമാടിയും
മലമുൻപിൽ െചറുനിർഝരങ്ങൾ േപാൽ.

കരേകസരഭാരേശാഭിയായ്
വരുമർക്കെന്നതിേര കുതി ഹാ,
വിരയു കിടാങ്ങളച്ഛനാം
ഹരിെയേന്നാർ ടനങ്കേമറുവാൻ!

ഒരു ചിന്തയുെമന്നിയുല്ലസി-
ച്ചരുളീടും െചറുശാബകങ്ങേള!
ഉരുചാപലേഹതുെവങ്കിലും
വരമീ ൈശശവകാലെമാ താൻ.

ടേമാദെമാടുമ്മവച്ചിടും
നടുേവതാനഴലച്ഛനമ്മമാർ
തടവാമറികില്ലവർെക്കഴും
െനടുവീർപ്പിൻ െപാരുൾ നിങ്ങേളതുേമ

അഥവാ —സ്ഥിരമല്ലിെതാ മി-
ക്ഷിതിയിൽ ൈതയഥ ശാഖിയാകണം
അതു പിൻ മുതുവൃക്ഷമാകണം
മുതുവൃക്ഷം ബത! ദാരുവാകണം.
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തജീവിതയാ യിങ്ങെത-
ന്നതുെകാേണ്ടാർത്തയി, സജ്ജരാകുവിൻ!
കൃതബുദ്ധികൾ കാ െകാണ്ടിടും
സ്ഥിതി മാറീടിലുമാത്മഗൗരവം.

പൃഥുവീര്യെമഴും ഭവത്കുലം
ഥിതം പാരിൽ മൃേഗ പു േര!

അഥ െചാല്ലിടുമാത്മഭാഷയിൽ
കഥയീ, നിങ്ങെട, യമ്മറാണിതാൻ.

ജനവാതിലിലൂെട കാട്ടിയീ-
യനേഘാദ്യാനമസാരെമങ്കിലും
ജനയി ിയുദാഹരിച്ചിടാം
ഘനഗംഭീരമഹാടവീതടം.

കരിവാർമുകിൽ മൂളി വാനിൽ വൻ-
വരിയായ് െപാങ്ങിവരുന്ന കണ്ടിവൾ
ഹരിഗർജ്ജിതകന്ദരങ്ങളാം
ഗിരിവൃന്ദങ്ങെട േമാടി കാട്ടിടാം.

കുലയാനകൾതെന്ന ബാല്യമാം
നിലയിൽതാൻ ചിലർ ത െകാന്നതും,
വിലഭിത്തി രേണാ നാദമാ-
െറ്റാലിേയറ്റാശു തകർ വീണതും
മലയും ഗുഹയും മൃഗങ്ങൾതൻ-
കുലവും കാടുമടക്കി വാണതും,
പലതമ്മ പറ േകട്ടിടാം
കുലകൂടസ്ഥപരാ മ മം. (യുഗ്മകം)

അഥ േലാഭനമായിടുെന്നാര-
ക്കഥേകട്ടക്ഷമഭാവേമെന്താലാ
വ്യഥേയ ഗതഭൂതിതൻ മേനാ-
രഥേമകീടു വിപന്നേലാകരിൽ.
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കഴിയാത്തതു കാമിയാെതതാൻ
കഴിവിൻ, നിങ്ങൾ വളർ േയാഗ്യരായ്
ഒഴിയുെന്നാരു ൈപതൃകാസനം
വഴിേയ പിെന്നയലങ്കരി വിൻ!

നിനയാതഴൽ നിൻ കുടുംബെമാ-
ത്തനപായം മൃഗരാജ, വാഴ്ക നീ
ജനെമാെക്കയുമസ്വത രാം;
ദിനകൃത്യം തടയു —േപാെട്ട ഞാൻ.

അതുമല്ലയി നൽകിടു നിൻ-
സ്ഥിതിയുത്കണ്ഠെയനി സിംഹേമ!
ഇതു ക ശരീരപഞ്ജര-
സ്ഥിതനാം ജീവെനേയാർത്തിടു ഞാൻ.

തിരിയു ‘കരു‘ക്കളായ് ചരാ-
ചരമിങ്ങാരുെട നിത്യലീലയിൽ
അരുളെട്ട നമുക്കവൻ ശുഭം
പരേമശൻ ഭവമുക്തിദായകൻ.
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