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Abstract 
পুরুবলয়া জেলার একবট অত্যন্ত েনবিয় জলাকসাংগীত্  ল টুসুগান। সা ারণত্ “টুসুপােমন” ো মকর- পরেবক জকন্দ্র 
কবর এই টুসুগান গাওয়া  বলও েছবরর অনযানয সময় বেবভন্ন কাবের সবে সবে এই জেলার নারীরা গুনগুন কবর 
টুসুগান গায়। টুসু সা ারণত্ নারীবদ্র উৎসে। অগ্র ায়ণ সাংক্রাবন্তর বদ্বন পাড়ার জকাবনা একেবনর োবড়বত্ টুসুপাত্া 
 য়। অগ্র ায়ণ সাংক্রাবন্ত জেবক জপৌষ সাংক্রাবন্ত পযমন্ত সন্ধ্যার সময় পাড়ার োবলকা-যুেত্ী-েৃদ্ধা সকবল একবিত্  বয় গান 
গায়। ত্াবদ্র গাবনর বেষয় ত্াবদ্র েীেবনর সাবে সমৃ্পক্ত। 
োবলকা েয়স জেবক েৃদ্ধ  বয় মৃতু্য পযমন্ত একেন নারীবক কত্ রকবমর সামাবেক বনয়মকানুন, বেব বনবষ , ও কুিোর 
সবে লড়াই কবর েীেন যাপন করবত্  য়  ত্ার ই মমমাবন্তক ছবে এই টুসুগাবন ফুবট উঠবত্ জদ্খা যায়। োলয বেো  
নারীসমাবে ি- চবলত্ একবট অনযত্ম সামাবেক েযব , একটা দ্শ-োবরা েছর েয়সী নারী বেোব র পর শ্বশুরোবড়বত্ 
যায় জসখাবন কােকমম করবত্ পাবর না েবল শাশুবড়-ননবদ্র কাছ গাবলগালাে জখবত্  য় ত্াবক। আমরা টুসুগাবন পায়:  

১। শাশুবড় ননদ্ী েড় কাল জদ্য় না দু্ মুঠা ভাত্। 
খাবটয খাবটয েীেন জগল  লয জরাগ োত্। 

 
২। টুসু  ামার ছুটু ছযালা শ্বশুর ঘবরর েড় কলসী কাাঁবখ বলবত্ লাবর গ। 

োাঁব র ঘাবট কলসী রাবখয পালাাঁয় আলয োবপর ঘবর গ। 
 

৩। কলঙ্কাবটর েো ফুলবট  লুদ্ েবলয োবটবছ 
ও শাশুবড় গাল বদ্ও না পাশা জখইলবত্ েবসযবছ। 

এইরকম অেস্থা  য় নারীবদ্র। জসই সবে সাংসাবরর অভাবের সবে ত্াবক লড়াই করবত্  য়। এই সাাংসাবরক অভাে 
এমন আকার  ারণ কবর জয অবনক সময়― 

১।  ামার োবপ মাবয় বে া বদ্ল 
েড় শ্বশুর ঘর জদ্বখয। 

 ামার েনম জগল মাড়ভাত্ খাবত্য 
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কাল কাটাে জকমবনবত্।। 
 

২। েনম দু্ুঃবখনী মা গ  াবম। 
দু্ জেলা জপবট পবড় না মাড়পবন।। 

কাল যাে আড়শা  াবট। 
শাল পাত্া বেকে  াবট  াবট।। 

খুেই মমমাবন্তক এই দৃ্শয। জযখাবন দু্বেলা আ ার টুকুও বঠকঠাক জোবট না।  
           জমবয়বক োবলকা েয়বস বেবয় না বদ্বলও নানা গঞ্জনা স য করবত্  য়। আোর বেবয় বদ্বত্ বগবয় পবণর দ্াবয় 
োো মাবক সেমশান্ত  বত্  য়। ফবল শ্বশুরোবড়বত্ বগবয়ও জমবয়র মবন একটা গ্লাবন জেবকই যায়, আোর জসখাবনও সুখ 
জনই; স্বামীরঘবর বনত্য অভাে-অনটন,শাশুবড়-ননবদ্র সবে কল । অবনক নারী শ্বশুরোবড়র অত্যাচার স য করবত্ না 
জপবর আো- র োবপর োবড়বত্ বফবর আবস। আমাবদ্র আবলাচয টুসুগাবন এই বেষয়গুবলা খুে সুন্দরভাবে ফুবট উবঠবছ। 
সাংসাবর বনত্য অভাে োকার েনয এই জেলার নারীবদ্র িচুর পবরশ্রম করবত্  য়। এককোয় েলা যায় জয এই অঞ্চবলর 
নারীকবের বেখযাত্ জলাকগান টুসু, যা একেন নারীর োবলকা েয়স জেবক েৃদ্ধা অেস্থায় জপৌছাবনার মাঝখাবন জয সমস্ত 
সামাবেক কুিো, কুসাংসার, অনযায়, অনাচার স য করবত্  য় ত্ার ই অবলবখত্ ইবত্ াস। নানা  রবনর সামাবেক 
অনুশাসবনর ভবয় নারীরা ত্াবদ্র উপর সমাবের চাবপবয় জদ্ওয়া বনয়ম- কানুন ও বেবভন্ন  রবনর অত্যাচাবরর কো 
সরাসবর েযক্ত করবত্ না পারবলও আেন্ম লাবলত্ ত্াবদ্র এই টুসুগাবনর মা যবম জসই অেযক্ত মমমযন্ত্রনার িকাশ ঘবট। 

____________________________________________________ 

Discussion 
পুরুবলয়া জেলার একবট অনযত্ম জলাক উৎসে টুসুউৎসে ো টুসুপােমন। এইটুসু উৎসে  ল টুসুপূো ও পূোবকবন্দ্রক 
গাবনর সমা ার। িবত্েছর মকরসাংক্রাবন্তর বদ্বন এই উৎসে অনুবিত্  য় েবল এর স্থানীয় নাম "মকর পরে"। অগ্র ায়ণ 
মাবসর জশষবদ্ন(সাংক্রাবন্ত) জেবক জপৌষসাংক্রাবন্তর বদ্ন পযমন্ত পুবরা একমাস  বর চবল টুসুপূো ও জসই সবে টুসুগান। 
পাড়ার জকাবনা একেবনর োবড়বত্ টুসুপাত্া (স্থাপন করা)  য় এোং িবত্বদ্ন সন্ধ্যার সময় োবলকা যুেত্ী ও বেোব ত্ 
মব লারা জসই োবড়বত্ একবিত্  বয় টুসুপূো কবর এোং গান গায়। এইগুবলা সা ারণত্ দূ্ই জেবক দ্শ লাইবনর  বয় 
োবক এোং অবনকটা ছড়ার আকাবর পবরবেশন করা  য়। িায় একমাস  বর চবল টুসু গাবনর জরওয়াে, অেবশবষ আবস 
োাঁউড়ী (মকর সাংক্রাবন্তর আবগর বদ্ন); ঐবদ্ন টুসুর োগরণ। জমবয়রা সারারাত্ গান গায়। আর োাঁউড়ীর পবরর বদ্ন 
অেমাৎ মকর সাংক্রাবন্তর বদ্ন সকাবল জমবয়রা ত্াবদ্র আদ্বরর টুসুবক বেসেমবনর উবেবশয বনবয় যায় বনকটেত্মী জকাবনা 
েৃ ৎ েলাশয় ো নদ্ীর  াবর। জমবয়বদ্র জসই টুসু বেসেমবনর দৃ্শয খুেই জরামাঞ্চকর এোং এই সময় ত্ারা দ্লেদ্ধভাবে 
গান গায়, েবক্রাবক্তর সুবর বেবচি বেষবয়র গান শুনবত্ পাওয়া যায় এই বেসেমবনর সময়। 
          এইভাবে টুসুগান পুরুবলয়ার েনমানবস চবচমত্  বয় আসবছ। োবলকা জেবক েৃদ্ধা এমনবক জছবলরাও এইগাবন 
অাংশগ্র ন কবর োবক। এইটুসু পূবো ও টুসুগাবনর উৎপবি কবে  বয়বছ ত্া আমরা সন ত্াবরখ বনবদ্মষ্ট কবর েলবত্ 
পাবর না, ত্বে এইটুকু অনায়াবসই েলবত্ পাবর জয টুসু জকাবনা জপৌরাবণক জদ্েী নয়, টুসু এই গ্রাম োাংলার ঘবরর জমবয়, 
জযন রবক্ত মাাংবস গড়া এক মানেী। গ্রামোাংলার নারীসমাবের কাবছ এই টুসু িাবণর জদ্েী, ত্াবদ্র িাণসখী। ত্াই এই 
িাণসখীর কাবছ ত্াবদ্র মবনর কো স বেই অকপবট জেবরবয় আবস।  োবলকা জেবক েৃদ্ধা সেরকম েয়বসর নারী এই 
টুসুপূবো ও গাবনর সবে েবড়ত্ োকার েনয এই টুসুগাবনর মব য অন্তবনমব ত্ রবয়বছ নারীসমাবের েীেন বেজ্ঞাসার 
এক েৃ ির আবলখয। ত্াবদ্র সুখ-দু্ুঃখ, আশা- ত্াশা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভাবলালাগা-মন্দলাগা, সামাবেক বেব বনবষ , 
েীেবনর েবটল ও বচর অমীমাাংবসত্ সমসযাগুবল স্বত্ুঃসূ্ফত্মভাবে এই টুসুগাবন েযক্ত  য়।  
                        এখানকার জমবয়রা টুসুবক স্ববগমর জদ্েী রূবপ কল্পনা করবত্ চান বন, টুসু ত্াবদ্র জখলার সােী, 
িাবণর স চরী। টুসুগাবন টুসুবক সখী ো স চরী, োবড়র জমবয়, নেে ূ কখবনা ো মা  ইত্যাবদ্ রূবপ কল্পনা করা  বয়বছ। 
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পুরুষত্াবন্ত্রক সমাবে নারীর অেস্থান জকাোয়? সমাবে নারীবদ্র কত্  রবনর সমসযার সমু্মখীন  বত্  য়? ত্াবদ্র 
েীেবনর নানা েবটলত্া এই টুসুগাবন িকাবশত্  বত্ জদ্খা যায়। েন্ম জেবক েৃদ্ধা অেস্থায় জপৌছাবনার মাঝখাবন একেন 
নারীবক  কত্ বেবচি   রবনর কবঠন সমােপীড়ার  সমু্মখীন  বত্  য় ত্া আমরা এই টুসুগাবন ফুবট উঠবত্ জদ্বখ। 
                  আবম আমার এই িেবন্ধ্ বেবভন্ন টুসুগাবনর উবেখ কবর  ও ত্াৎপযম বেবেষবণর ম যবদ্বয় নারীসমাবের 
অন্তবেমদ্নাবক তু্বল  রার জচষ্টা করবছ। টুসু গ্রামোাংলার জলৌবককবদ্েী, গরীে ঘবরর জমবয়, জসই গরীে পবরোবর বনত্য 
অভাে আর এই অভাে অনটবনর কো টুসুগাবন অবত্ স বেই ভাষা জপবয়বছ― 

" ামার োবপ মাবয় বে া বদ্ল 
েড় শ্বশুর ঘর জদ্বখয। 

 ামার েনম জগল মাড়ভাত্ খাবত্য 
কাল কাটাে জকমবনবত্।।" ১ 

 
"েনম দু্ুঃখী মা গ  াবম। 

দু্ জেলা জপবট পবড় না মাড়পবন।। 
কাল যাে আড়শা  াবট। 

শাল পাত্া বেকে  াবট  াবট।।"২ 
খুে সুন্দরভাবে একবট দ্বরদ্র পবরোবরর বচি এই গাবন ফুবট উবঠবছ। আমরা স বেই অনুমান কবর বনবত্ পাবর জয 
বনত্ান্তই অভাে না োকবল মানুষ "মাড়" অেমাৎ ভাবত্র ফযান জখবত্ পাবর না। কাবরা কাবরা মাড়পাবন টুকুও জোবট না। 
অনুরূপ আর একবট গাবন– 

"আবলয মা টুসু আমাবদ্র ভাঙা ঘবর। 
খাোর পান্তা ভাত্ টুক ও েুটলয না জর।।"৩ 

 
বকাংো 

"োবপর ঘবর বছবল মাবগা খাবত্ জপট ভ ইবর। 
শ্বশুর ঘবর েড় জ্বালা না পায় একডুভা মাড়বর।"৪ 

 
ভারত্চবন্দ্রর "অন্নদ্ামেল" কাবেযর ঈশ্বরী পাটনীর মবত্া েগবত্র সমস্ত বপত্ামাত্ার একমাি ঐকাবন্তক ইচ্ছা– "আমার 
সন্তান জযন োবক দু্ব  ভাবত্"। ত্াই বপত্ামাত্া জমবয়র বেবয়র সময় একটু ভাবলা (অেমননবত্ক মানদ্বে) পবরোর জদ্বখ 
জমবয়র বেবয় জদ্ওয়ার জচষ্টা কবর। বকন্তু োো-মা  নী পবরোর জদ্বখ জমবয়র বেবয় বদ্বলও শ্বশুরোবড়বত্ জমবয়র অভাে 
জেবকই যায়। এইরকম অভাে োকার েনয এই জেলার নারীরা বনবেবদ্র োত্ েযেসায় অত্যন্ত মবনাবযাগী। আবদ্োসী 
সাাঁওত্াল, ওরাাং, টুডু,মুো, জডাম, ঘাবস িভৃবত্ সম্প্রদ্াবয়র নারীরা সারাবদ্ন  াড়ভাঙা খাটুবনর পর " াাঁবড়য়া" ও "মহুলযা" 
িভৃবত্ মবদ্র জনশায় মশগুল   বয় বনবেবদ্র পবরশ্রম ও দ্াবরদ্রত্ার অেমাননাবক দূ্র করার জচষ্টা কবর। জকউ জকউ মদ্ 
জেবচ, আমরা টুসুগাবন পাই― 

"মাঝাইন েবসয গ কুল ব  মুড়ায়। 
 াাঁইড়যা বেবক গ জঠাঙায় জঠাঙায়।।" ৫ 

 
শীত্কাবলর  াড়কাাঁপাবনা শীবত্ এই অভােী মানুষগুবলাবক বনদ্ারুন কষ্ট স য করবত্  য়, ত্ার ই ছবে  রা পবড়বছ 
টুসুগাবন: 
 

"প উস মাবসর কন  কনা োবড় 
োড় যায় না গ চাদ্র কাপবড়। 
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অ-টুসু গাএ বদ্ে জকান কাপড় 
রুখা গা েড় জগা বচমড়।।"৬ 

  
             গ্রাম োাংলার নারী সমাবের একটা অনযত্ম মমমাবন্তক সমসযা  ল ত্াবদ্র বেো বকন্দ্রীক সমসযা। জদ্খা জগবছ 
জমবয়র বেবয় বদ্বয় োো-মাবয়র ও শাবন্ত জনই, জমবয়র ও সুখ জনই। ত্েুও েন্মাবনার পর জছাবটা জেবক আদ্র যবে লালন 
পালন কবর একটা জমবয়বক েড় করার পর অেবশবষ অবনযর োবড়বত্ পাঠাবত্  য়। এই বেো  জকন্দ্রীক গ্রামোাংলার  নারী 
সমাবের নানা সমসযা, অভাে-অবভবযাগ ও িবত্োদ্ টুসুগাবন ধ্ববনত্  বয়বছ। আমার োবন কবয়কদ্শক আবগ োবড়বত্ 
জকাবনা বসদ্ধান্ত জনওয়ার জেবি নারীবদ্র মত্ামত্ জনওয়া  য় না, ত্াদ্ছর মত্ামত্বক জকাবনা গুরু বদ্বত্ রাবে নয় 
আমাবদ্র পুরুষত্াবন্ত্রক সমাে। শ বর ইদ্াবনাং এই সমসযা বকছুটা বমবটবছ বকন্তু পুরুবলয়া জেলার িত্যন্ত গ্রামগুবলাবত্ 
এখবনা এই সমসযা ত্ার িচীন বেবশষ্টয ও সাংস্কার বনবয় বেদ্যমান। আর আমরা োবন এই টুসুগান জোঁবচ জসইসে িত্যন্ত 
গ্রাবমর জলখাপড়া না োনা মানুষবদ্র চচমার মব য। এই সমাবে িচবলত্ নারীবদ্রএকবট অনযত্ম ি ান সমসযা  ল 
োলযবেো । অবনকবেবি অবনচ্ছা সবেও োবলকা েয়বস নারীবদ্র বেবয় জদ্ওয়া  য়। আমরা োবন োলযবেোব  পুরুবলয়া 
জেলা এবগবয়, জসই োলযবেোব র কো টুসুগাবন ফুবট উবঠবছ― 

" টুসু  ামার ছুটু ছযালা শ্বশুর ঘবরর েড় কলসী কাাঁবখ বলবত্ লাবর গ। 
োাঁব র ঘাবট কলসী রাবখয পালাাঁয় আলয োবপর ঘবর গ।।" ৭ 

 আবলাচয এই টুসু গাবন জদ্খা যাবচ্ছ― জয েয়বস জমবয়বদ্র এক কলসী েল েবয় আনার মবত্া শাবররীক েমত্া োকত্ 
না জসই েয়বস জমবয়বক বেবয় জদ্ওয়া  বত্া। অনুরূপ বেষবয়র আর একবট গান উবেখ করা  ল- 

কলঙ্কাবটর েো ফুলবট  লুদ্ েবলয োবটবছ 
ও শাশুবড় গাল বদ্ও না পাশ জখইলবত্ েবসযবছ।।৮ 

এইগাবন জদ্খা যাবচ্ছ জয েয়বস জমবয়রা জখলা ুলা কবর জসই েয়বস সাংসার করবছ। আোর "টুসু  ামার েড় আদ্বরর 
জমবয় জগা।"–এই আদ্বরর জমবয়বক োলয েয়বস বেো  না বদ্বয় োবড়বত্ রাখা জয কত্ দু্বিন্তার েযাপার ত্া অনেদ্য 
ভাবে এই টুসুগাবন িকাবশত্  বয়বছ― 

"টুসু  ামার ডাগর জমবয় ঘবর রাইখ ে বক কবর জগা 
কুোয় খুাঁবে পাে আবম সাত্ রাোর  ন জগা।"৯ 

 
                পুরুবলয়ার গ্রামোাংলায় িচবলত্ এক ভয়ঙ্কর সামাবেক কুিো  ল পণ িো। জমবয়র বেবয়র পণ বদ্বত্ বগবয় 
বপত্া মাত্া কীভাবে সেমস্ব  াবরবয় কাঙাবল পবরণত্  য় ত্ার ই করুণ ও মমমাবন্তক ছবে টুসুগাবন উদ ভাবসত্  বয় ওবঠ― 

"বেবটর বে ায় জগল জগা টুসু বভটামাবট। 
শাশুবড়-ননদ্ী মাগী েড় ঝগড়াবট।। 

বেবটর  লয ঘর করা দ্ায়। 
আবম ভাবেয মবর যায়।।"১০ 

 
"টুসু বেবটর বে া বদ্ে জকমবন 

পবণর জ্বালায় বেবটর োপ ভাবে মবন মবন 
যবদ্ োবক দু্বট বেবট বেকায় জ  সে বভবট মাবট।"১১ 

   
আবলাচয গান দু্বটবত্ জদ্খা যাবচ্ছ জয জমবয়র বেবয়র পণ বদ্বত্ বগবয় বপত্ামাত্া ত্াবদ্র জশষ সম্বল বভবটমাবট পযমন্ত 
 ারাবচ্ছ ত্ার ই করুন ও মমমাবন্তক ছবে। আোর বনবের সেমস্ব খুইবয় জমবয়র বেবয় জদ্ওয়ার পবরও োো যখন োনবত্ 
পাবরন ―"শাশুবড়-ননদ্ী মাগী েড় ঝগড়াবট" এোং এই ঝগড়ার েনয জমবয় শ্বশুর োবড় জছবড় োোর োবড়বত্ বফবর 
এবসবছ ত্খন োো-মাবয়র উবেবগর জশষ োবক না। 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-19 
Website: www.tirj.org.in, Page No.151-157 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 155 of 157 
 

            জমবয়বক শ্বশুর োবড় পাঠাবনার সময় মাতৃ্হৃদ্বয়র জয েযাকুলত্া ত্ার চূড়ান্ত িকাশ এই টুসুগাবন অনুরবণত্  বয় 
ওবঠ- 

"যাে যাে েল না গ টুসু 
আবস আবস েল 

কাল পরশু োপবক পাঠাে 
শাশুবড়বক আসবত্ বদ্বত্ েল।" ১২ 

 
টুসুগাবনর এই োয়গাটাবত্ শাক্তপদ্ােলীর সবে এর সাদৃ্শয জদ্খা যায়। নে বেোব ত্ জমবয়বক োবড় বনবয় আসার েনয 
মা জমনকার উবেবগর সবে গ্রামাোাংলার মাতৃ্ হৃদ্বয়র উবেগ ও েযাকুলত্া একাকার  বয় জগবছ: 
শাক্তপদ্ােলীবত্ পাওয়া যায়– 

"যাও যাও বগবর আবনবত্ জগৌরী, 
উমা েবড়া দু্ুঃবখ রবয়বছ।" 

 
  টুসুগাবন জদ্খা যায়– 

"অ-মনুর োো যাও জ  ত্াড়াত্াবড়। 
 ামার টুসু আইসবেক োবপর োবড়।।" ১৩ 

 
        বেোব ত্ জমবয়র শ্বশুর োবড়বত্ একটা েড় সমসযা  ল শাশুবড়,ননদ্ী ও সত্ীবনর সবে কল । আমার ম যযুবগর 
োাংলা সাব বত্য এই  রবনর কলব র কো জপবয়বছ। আমাবদ্র আবলাচয টুসুগাবনও এই সত্ীন কলব র কো পাওয়া 
যায়: 

"টুসু মাবগা সত্ীনবক বকছু ে ইল না। 
মাগী োদ্ী জগা বলয়ায় লাবগল।।" ১৪ 

 
"ভাবলা ক ইবর োকবে মা সত্ীবনর ঘবর জগা।" ১৫ 

 
"শাশুবড় ননদ্ী েড় কাল জদ্য় না দু্ মুঠা ভাত্। 
খাবটয খাবটয েীেন জগল  লয জরাগ োত্।" ১৬ 

 
 সত্ীবনর ঘবর জমবয়বক বেবয় জদ্োর েনয মা োোর েযাকুলত্া এই গানগুবলাবত্ ফুবট উবঠবছ। শু ুমাি শাশুবড় ননদ্ী 
ও সত্ীন নয়, বনবের স্বামীর কাছ জেবকও বেবভন্ন  রবনর অত্যাচার স য করবত্  বত্া। এককোয় েলা যায় জয বেোব র 
পর নারীরা শ্বশুরোবড়বত্ চরম লাঞ্ছনার বশকার  বত্া। ত্বে এই দু্ভমাগয  সমস্ত জমবয়র কপাবল বলবপেদ্ধ বছল না। আমার 
টুসুগাবন জদ্খবত্ পায়– 

"োবপ মাবয় পাঠাবলক শ্বশুর ঘবর 
ও টুসু ভাত্ বদ্ল না েবর।" ১৭ 

   
 স্বামী মাত্াল  বল নারীর জয দু্রেস্থা  য় ত্ার ও অসা ারণ ছবে এইটুসুগাবন ফুবট ওবঠ– 

"এমন েবর বদ্ল বে া কাাঁবদ্য কাাঁবদ্য ফাবট ব য়া। 
ভাবটশাল জল আবসয রাঙা চ ইবখয ঘাড়  াক্কায়।" ১৮ 
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জমবয়বদ্র বেো  পরেত্মী েীেবনর এইরকম নানান েবটল সমসযার কে জভবে জমবয়বক বেবয় বদ্বত্ বগবয় মাবয়র 
অন্তবেমদ্না ও সাে ান োণী উচ্ছ্ববসত্  বয় ওবঠ এইভাবে―     

"ভাবলা ক ইবর শ্বশুর ঘবর োইক বে টুসু জগা 
ননদ্ ভাবের সবে ঝগড়া ক ইবরা না। ।" ১৯ 

োমাইবয়র কাবছ মাবয়র একান্ত অনুবরা  – 
"শাশুবড় ননবদ্র ঘবর োমাইোো টুসু  বন কর আদ্র।" ২০ 

 
পাড়ার জকাবনা বেবয়র বেবয়  বয় জস জমবয় শ্বশুরোবড় চবল জগবল মাবয়র জকাল শূনয  বয় যায়, ফবল মাতৃ্হৃদ্বয় জযরূপ 
জেদ্না সৃবষ্ট  য়, অবনকটা জসইরকমই জেদ্না সৃবষ্ট  য় বেোব ত্া জমবয়বটর োলযসবেনীবটর।  য়বত্া মাবয়র অন্তবেমদ্নার 
কাবছ জসটা বকছুটা  বিয়মাণ  বলও এবকোবর উবপোর জযাগয নয়, টুসুগাবন এই বেষয়টা খুে সুন্দর ভাবে স্পষ্ট  বয়বছ― 

"টুসু জখইলে কার সবে। 
সঙবত্ চ ইলয েবরর সবে।।" ২১  

   
এইভাবে টুসুগানগুবলা পাঠ ও বেবেষণ করবল আমরা খুে স বেই পুরুবলয়ার গ্রামোাংলার নারী সমাবের মবনর অন্তবেমদ্- 
নাবক অনু ােন করবত্ পারে । নারীবদ্র েীেবনর অেস্র বেশ্বাস ও সাংস্কার, সামাবেক িো রীবত্নীবত্ একাকার  বয় 
আবছ এইগানগুবলার মব য। আট-দ্শ েছর েয়বস যখন পুতু্ল বনবয় জখলা করার সময় জসই সময় জেবক এই নারীরা 
সাংসাবরর ঘাবন টাবন এোং েয়স পবনবরা না  বত্ই সন্তান উৎপাদ্বনর যবন্ত্র রূপান্তবরর  য়। ত্ারপর সাাংসাবরক দ্াবয়ত্ব, 
সন্তাবনর লালন পালন, শাশুবড়-ননদ্-োবয়র সবে কল  , সাংসাবরর অভাে অনটন ইত্যাবদ্র সাবে সাবে লড়াই করবত্ 
বগবয় বক বনদ্ারুন ও মমমাবন্তক কষ্ট স য করবত্  য় একেন নারীবক ত্ার ই আবলখয এই টুসুগান। সমাবে িচবলত্ 
বেবভন্ন কুিো ও বেব বনবষব র সবে লড়াই কবর গ্রামোাংলার নারীবদ্র এক অনেদ্য দ্বলল এই টুসুগান। গ্রাম োাংলার 
জখবট খাওয়া শ্রমেীেী ও অভােী মানুবষর মুবখ মুবখ রবচত্  বয়বছল েবলই এই গানগুবলার মব য গ্রামাোাংলার 
নারীসমাবের সামাবেক ছবেবট এত্টা স্পষ্ট ভাবে ফুবট উবঠবছ। বেবশষ কবর নারী সমাবের স্বত্ুঃসূ্ফত্ম অাংশগ্র বন 
টুসুপূবো ও টুসুগান সােমকত্া লাভ কবর েবলই এই টুসুগাবন নারীবদ্র মবনর গ বন োকা অনুভূবত্গুবলা অনায়াবসই 
জেবরবয় আবস। 
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