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 കുറ്റിപപ്ുറത്തുളള് ഇടശ്ശേരിത്തറവാട്ടിൻ 1906-ൻ ആണ് ഇടശ്ശേരി 

ഗോവിന്ദൻ നായൻ ജനിചച്ത.് ഇടപപ്ളള്ി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 

മലവെള്ളപ്പാചച്ിലിൻ മലയാള കവികൻ മുങങ്ിപപ്ോയപപ്ോൻ ആ 

ഒഴുകക്ിനെതിരെ നിനന് ആളാണ് ഇടശശ്േരി. കാല്പനീകമായ 

മായാലോകത്തിനറ്െ വിഭ്രാനത്ികളിൻ നിന്ന് മുകത്മായിരുന്നു ഇടശ്ശേരി 

കവിതകൻ. നിത്യജീവിതതത്ിലെ അതിസാധാരണ രംഗങ്ങളും 

അനുഷ്ഠാനപാരമപ്ര്യത്തിലെ അസാമാന്യ മാനങ്ങളും ഇടശ്ശേരിയുടെ 

കവിതയ്കക്് ഒരുപോലെ വിഷയമായി. സ്വാതനത്്ര്യ പൂൻവഘട്ടവും 

സ്വാതന്ത്രയ്ാനന്തര ഘട്ടവും ഉൻപ്പെട്ടതാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ 

കാവ്യജീവിതം. ഗ്രാമീണജീവിതതത്ിന്റെ നൈസൻഗ്ഗിക ഭാവങങ്ൻ 

ഇത്രയേറെ കാവയ്വിഷയമാകക്ിയ മറ്റൊരു മലയാളകവി ഇലല്െന്ന ് ഡോ. 

എം. ലീലാവതി മലയാള കവിതാ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൻ 

അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.  

 ഗ്രാമീണ ജീവിത്തിന്റെ വേദനകളും വിങ്ങലുകളുമാണ ് ഇടശ്ശേരി 

കവിതകളിലെ പര്ധാന വിഷയം. നാടട്ിൻപുറത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ 

സങ്കടങ്ങളും പീഡനങ്ങളും പചച്യായി അവതരിപ്പികക്ുനന്താണ് 

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ ് ശൈലി. ഇടശ്ശേരി കവിതകളിലെ ഈണങ്ങളും, 

ഉപമകളും, ബിംബങ്ങളും, സൂചകങ്ങളും ഗര്ാമീണകൻഷക ജീവിതവുമായി 

രക്തബന്ധം പുലൻത്തുനന്വയാണ്. കാവിലെപപ്ാട്ട്, 
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കറുത്തചെട്ടിചച്ികൻ, പുതത്ൻകലവും അരിവാളും, കൂടട്ുകൃഷി, 

ഒരുപിടിനെലല്ികക്, പൂതപപ്ാട്ട ് മുതലായവയാണ് അദദ്േഹതത്ിന്റെ 

പ്രധാനകൃതികൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂനന്ാമത്തെ കവിതാസമാഹാരമായ 

കാവിലെപപ്ാട്ട ്ഏറെ സഹൃദയ പര്ശംസ നേടിയ ഒരു കൃതിയാണ്. 

 പ്രാകൃത മനുഷ്യൻകക്ിടയിൻ മാതൃദേവത എനന് സങ്കലപ്ം 

പ്രചരിചച്ിരുനന്ു. വൈദികേതര സങക്ലപ്ത്തിലുള്ള ദേവതകളുടെ 

കൂട്ടത്തിൻ പ്രമുഖസ്ഥാനത്തു നിൻകക്ുനന്ത ് ‘അമ്മദൈവ’മാണ്. ഭഗവതി, 

കാളി, ദേവി, അച്ചി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുളള് ദേവതകളിൻ പലതും 

‘അമ്മദൈവം’ കൂടിയാണ്. ഒരുകാലതത് ്നൈൻനദീതടം മുതൻ സിന്ധു നദീതടം 

വരെ വ്യാപിചച്ിരുന്ന ഒരു ആരാധനാരീതിയായിരുനന്ു ‘അമാനുഷ 

മാതൃദേവതാ പൂജ’1 (Worship of the Devine Mother)നരവംശത്തിന്റെ ആരംഭം 

മുതൻക്കുതന്നെ മാതൃപൂജ നിലനിന്നിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ 

ബോധമനസ്സിൻ കുടിയിരികക്ുനന് സന്േഹശീതളയായ അമ്മയും 

വൻഗ്ഗബോധതത്ിൻ ജീവിക്കുന്ന സംഹാരരൂപിണിയായ അമ്മയും 

ചേൻനന്താണ് കാളിയും, ദുൻഗഗ്യും. വിഭിനന് ജനത, ആ ശക്തിയെ 

വ്യത്യസത് രൂപങ്ങളിൻ അറിയുന്നു. രൗദ്രഭാവവും, സൗമ്യഭാവവും ഒരേ 

രൂപത്തിൻ തനന്െ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ചില 

സമയങ്ങളിൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട.് കാളിയും ദുൻഗ്ഗയും ഇതത്രതത്ിൻ 

ഭാവദ്വന്ദ്വത്തോടെ വൻതത്ിക്കുന്ന ദേവതമാരാണ്. 

 കാവുകൻ മലനാടിന്റെ ആദിമ സംസ്കാരതത്ിനറ്െ അടയാളങ്ങളാണ്. 

വന്യതകളുടെ താഴവ്രകളെ പ്രാചീനസംസ്കാരങങ്ളെലല്ാം തന്നെ ദിവ്യമായി 

കരുതിയിരുനന്ു. കുനന്ുകൻ, വനങ്ങൻ, പുഴകൻ തുടങ്ങി പുരാവൃതത്ം 

കൊണ്ടാടിയിരുനന് അലൗകിക ഇരിപപ്ിടങങ്ളിലേകക്് മനുഷ്യൻ 

പ്രവേശിച്ചിരുന്നിലല്. ജൈവികതയുടെ നീതി മാത്രം പുലൻനന്് അവിടം 

കാട ് പിടിച്ച ് കിടന്നിരുന്നു. മനുഷ്യൻ അറിയാതത് പലതരം 

ജൈവബന്ധത്തിന്റെ രഹസ്യം കാത്തുസൂക്ഷിചച്ിരുന്ന 

വള്ളിക്കുടിലുകളായിരുന്നു കാവുകൻ. ഈ രഹസ്യാത്മകതയെകക്ുറിച്ചുള്ള 
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അന്വേഷണങ്ങളാണ് പ്രാചീന ജനതയുടെ വിശ്വാസതത്ിനറ്െ ചരിത്രം. 

പണ്ട ് കാലതത്് കടലോരതത്ും, പുഴയോരത്തും ഇടനാടൻ കുനന്ുകളിലും 

തറവാടുകളുടെ തെകക്ുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിലും കാവുകളുണ്ടായിരുനന്ു. 

വള്ളികൻ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെടട്ിയ ഈ ജൈവസ്വരീപത്തിൻ നിനന്ാണ് 

ഉൻവ്വരതയുടെ കാററ്ുകൻ ഉയൻന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക 

ചരിത്രത്തിൻ കാവിനറ്െ പൊലിമയിൻ നിന്നലല്ാതെ ഒരു 

നിറവുമുണ്ടായിടട്ിലല്. 

 ജൈവവൈവിധയ്ത്തിന്റെ ഈ പെരുമഴയിൻ നിനന്ാണ് ‘അമ്മ’യുടെ 

വിത്തുമുളച്ചത്. മലനാട്ടിലെ അതിപര്ാചീനമായ ആരാധനാരീതിയും അമമ് 

ദൈവാരാധനയായിരുനന്ു. ഇവിടെ ആദിമ നിവാസികൻ ഉൻവ്വരതയുടെ, 

കാവായ്മയുടെ പ്രതിസ്വരൂപങങ്ളെ മണ്ണിനറ്െ ആഴങങ്ളിൻ നിന്ന ്

വെട്ടിയെടുത്തു. മികക്വാറും കാവുകളിൻ ഒരു കലല്ാണ് കാണുന്നത.് 

ചോരപൊടിയുനന് കരിങക്ലല്്. പല അമ്മമാരും വിതത്ിൻ നിനന് ്

പൊടട്ിമുളചച്താണ്. ഒരു കാടട്ിൻ ആരാലും അറിയപപ്െടാതിരുന്ന 

അമ്മയുടെ കലല്് കാടുമൂടികക്ിടക്കുന്നു. ആ തപസ്യ എതര് 

നാളെനന്റിഞഞ്ുകൂടാ. വിതത്ുകളും ഇതുപോലെ മുളയക്്കാൻ വേണ്ടി 

മണ്ണിൻ കുറേകക്ാലം തപസ്സ് അനുഷഠ്ികക്ാറുണ്ട്. ഇരുട്ട ് പിടിച്ച 

കാവുകൻകക്ുളള്ിലെ മണ്ണിലെ രഹസ്യലോകത്തു നിന്നും വിതത്ുകൻ 

മുളചച് ് വരുന്നത ് പോലെ തെയ്യമാതാകക്ളും മുടിയേറ്റ ് കാളികളും 

ഉയിൻകൊള്ളുനന്ു. പുലല്് അരിയാൻ വന്ന ഒരു പുലയി അരിവാൻ 

വീശിയപപ്ോൻ ഒരു കല്ലിൻ കൊണ്ട ് ചോര ഒഴുകി. ചോര അമമ്യുടെ 

സാനന്ിദധ്്യത്തിന്റെ അടയാളവും സ്ത്രീത്വതത്ിനറ്െ അടയാളവുമാണ്. അമ്മ 

ഭൂമിയക്്കുവേണ്ടി ഒഴുകുന്ന ചോരയ്കക്് പകരമാണ് അവൻകക് ് ബലി 

നലക്ുന്നത.് ആടിനേയും കോഴിയേയും ഒക്കെ അറുതത്് തങ്ങളുടെ തീരാതത് 

കടപ്പാടിന്റെ പ്രതീകമായി ചോര നൻകുനന്ു. മികക് 

അമ്മദൈവക്കാവുകളിലും വടക്ക ് ഭാഗതത്് പാലചച്ുവട്ടിലോ പ്രത്യേക 

ആരാധനാ സ്ഥലതത്ോ മഞ്ഞളും ചുണ്ണാമപ്ും ചേൻത്തുണ്ടാക്കുനന് 

കുരുതികൊണ്ട് തളിക്കുന്നു. പല ഇടങ്ങളിലും മണ്ണിൻ ഒഴികക്ുകയാണ് 
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പതിവ.് അമ്മദൈവക്കാവുകളിലെ വടക്ക ്ഭാഗം കാളിയുടെ സഥ്ാനം എന്നാണ് 

അറിയപപ്െടുനന്ത്. അമ്മദൈവക്കാവുകളിൻ ഇത്തരതത്ിൻ കുരുതി 

തളിക്കുന്നതിനെ കുരുതിതൻപപ്ണം എനന്് പറയുന്നു. സത്ര്ീത്വം 

ഗൻഭിണിയാകുനന്ത ് ചോര ഒഴുകിയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നാടട്ുയുക്തി. 

അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ ചോരയൊഴിചച്ാൻ വിതത്ുകൻ 

ഫലഭൂയിഷ്ടമാകുമെന്ന ് ജനങങ്ൻ വിശ്വസികക്ുനന്ു. ഈ കുരുതി 

തൻപ്പണത്തിനു ഒരു തരം അനുഷ്ഠാന അതീനദ്്രിയ – സ്വപന്തലം 

സൃഷ്ടികക്ുവാൻ കഴിയുനന്ു. ഭയഭകത്ി നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഷ്ഠാന 

പശ്ചാതത്ലത്തിലാണ് അമ്മദൈവങങ്ൻ വിളയാടുന്നത്. എലല്ാ 

കാവുകളിലും അമമ്ദൈവങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധയ്മുണ്ടെനന്റിഞ്ഞ പല 

ദേശവാസികളും അവരുടെ അമ്മയെ ഗ്രാമമുറ്റങങ്ളിൻ കണട്് അനത്ിത്തിരി 

വെച്ചു.  

 ‘മാതൃപൂജ’ മാനവവംശത്തിന്റെ ഉദയം മുതൻ നിലനിനന്ുവരുന്നു. 

എലല്ാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും അജ്ഞാതമായ ഒരു 

പ്രപഞ്ചശക്തിയെപപ്റ്റിയുള്ള ബോധം ഉണ്ട.് മനുഷ്യനെ മുലയൂട്ടി 

വളൻതത്ുകയും ഒടുവിൻ ചോരയൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

ഭൂമീദേവിയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് ഈ ദേവതയെന്ന ് ചില ആളുകൻ 

വിശ്വസികക്ുനന്ു. സന്േഹശീതളയും സംഹാരരൂപിണിയുമായ ഈ ദേവതയെ 

നാം ദുൻഗ്ഗയെനന്ും, കാളിയെന്നും പല പേരുകളിൻ വിളികക്ുന്നു. മനുഷ്യ 

ചേതനയിൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പതിഞ്ഞുകിടന്ന ആദിമാത്യരൂപം 

വ്യക്തിബോധതത്ിലൂടെ പലപപ്ോഴും പുറത്തേകക്ു വരുന്നു. വയ്ക്തി 

അധീശ ശകത്ിയ്ക്കു വിധേയനാകുമപ്ോൻ സൻഗ്ഗപ്രക്രിയകളിൻ 

ഏൻപ്പെടുന്നു. ഇതത്രത്തിൻ മാതൃദേവത എന്ന ആദിരൂപത്തെ 

കലാഭംഗിയോടെ ആവിഷ്കക്രിച്ചതാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ ‘കാവിലെപപ്ാട്ട്”. 

 മാതാവിന്റെ വാതസ്ല്യവും അതിൻ നിനന്് ഉതഭ്വിചച് ശകത്ിയുമാണ് 

കാവിലെപപ്ാട്ട ് എനന് കവിതയിൻ ആവിഷ്കൃതമായിരികക്ുന്നത്. 

കാവുകളിൻ കുരുതി കോരിത്തൂവിയതുപോലെ അലരിപൂത്തു. 
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കോൻത്തിരികൻ പോലെ പകലറുതിയിൻ ചെങ്കാന്തി പരന്നു. അമ്മയ്ക്ക ്

തേരിലേറി എഴുന്നളള്ാൻ സമയമായി. കന്യകയായ ദേവി ഭകത്രുടെ 

കൂപ്പുകൈകളാകുന്ന താമരമൊടട്ു കോൻതത് മാലയും നമികക്പ്പെട്ട 

ശിരസ്സാകുനന് രുദ്രാക്ഷമാലയും ചോരകൊണ്ടുള്ള തെചച്ിമാലയും 

അണിഞ്ഞ,് ചെമന്ന പട്ടുടുത്ത ് വെള്ളിയരഞ്ഞാൻ മുറുകക്ി നൃത്തമാടി 

വരുന്നു. കൊടുമുടിയിൻ മിന്നൻപപ്ിണൻ പോലെ അവളുടെ കൈയിൻ 

കൊടുവാൻ മിന്നിത്തിളങങ്ുനന്ുണ്ട്. മൻകുടതത്ിൻ മാദകമായ മധു നിറചച്ു, 

പൊൻകുടതത്ിൻ പൂകക്ുലകൻ നിറച്ചു. വൻണ്ണാഭമായ കളമെഴുതി 

നിറപറയും നിലവിളകക്ും വെചച്ു. ചെകിടടയുന്ന വെടിയും ഒപ്പം 

ചെണ്ടമേളവും മുഴങ്ങി. പെൻകൊടിമാൻ താലപപ്ൊലിയേന്തി അമ്മയെ 

വരവേൻകക്ാൻ കാതത്ു നിൻക്കുനന്ു. കളമെഴുതത്ും പാട്ടും വാദ്യവും ദേവതാ 

പൂജയുടെ മുഖയ് ഇനങങ്ളാണ്. 

 രാക്ഷസന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി ക്രോധമൂൻത്തിയായ ദേവി 

പൂവലല്ിപോലെ കുളിൻമ്മയുളള്വളായി മാറി. അമ്മ തനികക് ്എതിരുനിനന് 

കശമ്ലരെ അരിഞ്ഞുതള്ളി. പതിരുപോലെ പാഞ്ഞവരിൻ 

മാരിവിത്തെറിഞഞ്ു. തെച്ചിമലൻ പൂത്തുലഞ്ഞ ്വേനൻ കതത്ുനന് നാളിൻ 

തെകക്് തെക്കൊരു ഊരിൻ നിനന്ും ദേവി വന്നു. കശ്മലന്മാരുടെ ചോര 

പുരണ്ട ഖഡ്ഗം കൈയ്യിലെടുതത് ്കലി തുളള്ി അമമ് വനന്ു. ആൻതത്റയിൻ 

പീഠമിട്ട ്പട്ട ്വിരിച്ച ്ഭക്തജനം കാത്തുനിൻകക്ുനന്ു. ഈ മുഹൂൻതത്ത്തിൻ 

കാഞച്ന പ്രതിമപോലെ കാനത്ിയാൻനന് ഒരു ഓമനക്കുമാരൻ. കച്ചകെട്ടി 

കളികഴിഞ്ഞു കളരിവിട്ട ് അവിടെ എതത്ി. അന്തിതോറും കാവിന ് നേൻകക് ്

തിരികൊളുതത്ി പൂജ ചെയ്യുന്ന നാലുകെടട്ിലെ സുകൃത പൂരമാണ് ആ 

കുമാരൻ. താരുണ്യവും കൗമാരവും തിങങ്ി നിനന് അവന്റെ ദേഹം 

ഉച്ചവെയിലിൻ ദീപത്ി ചൊരിഞഞ്ു. അടുത്ത വീട്ടിൻ അവന്റെ അമ്മ അവന ്

പ്രിയപപ്െടട് വിഭവങ്ങളുണ്ടാകക്ി ചോറൊരുക്കി മകന്റെ വരവും കാത്ത് ആ 

അമ്മ നിൻകക്ുകയാണ്. 
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 ചോരവീഴ്തത്ി തൻപപ്ണം ചെയത് ്എന്റെ ക്രൂര ദാഹം തീൻകക്ൂ... എനന് ്

ആ ഇളം കുഞഞ്ിനോട ് ആയിരം കഴുതത്റുത്തു ചോരകുടിച്ച ദേവി 

ആവശ്യപപ്െടുനന്ു. അവളുടെ കണ്ഠം നരകവഗന്ി പോലെ വളൻന്നു. 

തപത്ഗോളം പോലെ മിഴികൻ ഇരുണ്ടു. അതുകേട്ട് വീരനായ കുമാരൻ 

അസുരനെപപ്ോലെ ദേവിയുടെ നേരെ ചാടിയിലല്. അമ്മയുടെ അടങങ്ാതത് 

ദാഹത്തിൻ അനുകമ്പ തോന്നിയ അവൻ പുഞ്ചിരിതൂകി നിന്നു. കുമാരൻ 

കാവിലെ കുളത്തിൻ മുങങ്ികക്ുളി കഴിഞ്ഞ ്എതത്ി മാതൃപാദമെനന് പോലെ 

ഭൂമിയെതൊട്ടുതൊഴഉതു. ഏഴടി പിനന്ോടട്് മാറിയിട്ട് ഏഴടി കുതിചച്ു. 

താണുനിന്ന് തനറ്െ തിളങങ്ുനന് വാളിനെ വണങങ്ി. ഈരേഴു പതിന്നാലു 

ലോകതത്ിനും നീയേ ദേവിയെന്ന ് സ്തുതിചച് ് ദേവിയെ വലംവെച്ചു. 

ചമ്രംപടഞ്ഞിരുന്ന് ഒളിമിന്നും വാളെടുതത്് ഇളമുളയെനന് പോലെ തനറ്െ 

കഴുത്തുവെടട്ി. ചോരവെള്ളം പോലെ തിളച്ച ചോര ചീററ്ിപപ്ാഞ്ഞു. 

അമ്മയുടെ തെചച്ിമാല പോലും അതിന്റെ മുനന്ിൻ മങ്ങിപപ്ോയി. 

ലോകതത്ിന്റെ നേരെ കന്യകയുടെ കണ്ണിൻ നിന്നും ഉണൻന്ന രോഷം 

എനന്ിട്ടും കുളിരണിഞഞ്ില്ല, അവനെ വാരിപ്പുണരാൻ വിധം 

സംഹാരത്തിന്റെ പാരമപ്രയ്ം പുലൻത്തുനന് കന്യകയായ ദേവിയുടെ ഉള്ള ്

അലിഞ്ഞിലല്.  

 ഭക്തൻ ആൻതത്റയിൻ അവനെ ഓൻത്തു പീഠമിടട്ു പട്ടുവിരിച്ചു. 

മേഘച്ചേറിൻ മുങ്ങിയ സൂര്യൻ എചച്ിൻ കിണ്ണം പോലെ കാണപപ്െടട്ു. 

താരകൻ വിസ്മയം പൂണ്ട ് മനന്ിലേകക്് നോകക്ി. ഉണ്ണിയെത്തേടി 

പുറപപ്െട്ട അമ്മ അവിടൊകക്െ നോക്കി. അവൻ ദേവിയെ നോക്കിയിലല്. 

നോകക്ിയിരുനന്െങ്കിൻ ദേവി കതത്ിചാമപ്ലാകുമായിരുനന്ു. അഴൻ എലല്ാം 

പൊറുതത്ു തൊഴുകൈയോട ്ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 

 “ഏഴുകൊലല്ം നോമ്പെടുതത്ു താലികെട്ടി, ഞാൻ പി- 

 ന്നേഴുകൊല്ലം നോമ്പെടുത്തു ഞാനവനെപപ്െററ്ു 

 ഏഴുകൊലല്ം പാൻകൊടുതത്െൻ മാറവനെപപ്ോററ്ി- 

 ഏഴുകൊലല്ം വാളെടുത്തവൻ പയററ്ി പിനന്െ”.  
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 അംബികയുടെ മുന്നിൻ വാളെടുതത്ു കഴുത്തറുതത്പ്പോൻ അവന്റെ 

കൈത്തണ്ട വിറച്ചിലല്ലല്ോ എനന്ു മാത്രം ആ അമ്മ ചോദിച്ചു. തന്റെ 

കുലതത്ിന് അപമാനം വരുതത്ിയിലല്ല്ലോ എന്ന അഭിമാനമാണ് അമ്മയ്കക് ്

ഉണ്ടായിരുനന്ത.് കുമാരന്റെ ബലി കനയ്കയിൻ 

എനത്ുവികാരമുണ്ടാക്കിയെനന്ത് അറിയിലല് പക്ഷേ അനന് ് മുതൻ 

ജനങ്ങളുടെ ദുൻന്നയത്തിനു നേരെ ദേവിയുടെ വാൻ ഉയൻന്നാലും ആ വാൻ 

അവളുടെ ദേഹതത് ്തന്നെ പതിക്കുന്നു.  

 കാളിയെയും ദുൻഗഗ്യെയും വിശ്വസിക്കാത്തവരെപ്പോലും ഈ കവിത 

ആൻദ്രചിതത്രാകക്ുനന്ു. സമൂഹത്തിന്റെ ബോധതലതത്ിൻ ഉദിച്ച 

മാതൃദേവതയെ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹ ശക്തിയുടെ സിരാകേന്ദ്രമായി 

സങ്കല്പിചച്ു. നിത്യകനയ്കയെ ഒരു യുവതരുണനറ്െ ദേഹകാന്തി 

വിഭ്രാന്തി പിടിപപ്ിക്കുന്നു. അവളുടെ സംഹാരാതമ്കമായ 

കാമാഭിനിവേശവും കുമാരന്റെ ആത്മസമൻപ്പണവും അമ്മയുടെ 

ത്യാഗശീലവും സൃഷ്ടികക്ുനന് വികാര സംഘൻഷമാണ് കവിതയുടെ ജീവൻ. 

മകനെപപ്റ്റി ഊറ്റംകൊള്ളുന്ന അമ്മ ആത്മാവ ്പറിച്ചെടുതത്് ദേവിയ്കക്് 

ഹോമികക്ുന്നു. ആദിമാതാവ ് ചോര പാനം ചെയത്് തന്റെ തീരാദാഹം 

ശമിപ്പികക്ുന്നു. രക്തം കുടിക്കാനുളള് തൃഷ്ണ പോലെ ശകത്മാണ് രകത്ം 

നൻകുവാനുളള് അഭിനിവേശവും. പൗരാണിക സങക്ലപ്ം പോലെ തന്നെ 

ദേവികക് ് എഴുനന്ള്ളാൻ അനുകൂലമായ ഒരു പശ്ചാതത്ലമൊരുകക്ി. 

കൈവിട്ടുപോയ മാത്യ ഗൃഹതത്ിന്റെ മണിമുറ്റത്ത ്കാലുകുത്തിയപപ്ോൻ 

ഒരു ദിവ്യ സംഗീതതത്ിന്റെ ഒഴുകക്ിൻപ്പെട്ടതായ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുനന്ു. 

അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തണലിൻ വളൻനന് ഒരു പുരാവൃത്തം 

കലാസുഭഗമായി ആവിഷ്കക്രിച്ചതാണ് ഈ കവിത.  
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