মা কথািট েছা aিত িকnt েজেনা ভাi
গlটা তুc eক pাণীর। আমােদর aিত েচনা মাকড়শার। eটােক গl বলাo িঠক নয়, বলেত
পােরা eেকবাের সিতয্ ঘটনা। pিতমুহূের্ত আমােদর aজােni েকাথাo না েকাথাo ঘটেছi
ঘটনাটা। aেনেকর কােছi মাকড়শা মােনi ভেয়র বা ঘৃণার িকছু eকটা। িকnt ei তুc
ভয়ংকর (!) মাকড়শা মােয়র কািহনী েয কাuেক aবাক কের েদেব। েতামরা হয়েতা aেনেকi
জােনা, মাকড়শার িডম ফুেট বাcা েবর হয়। মা মাকড়শা েসi িডম িনেজর েদেহ বহন কের
বাcা েবর না হoয়া পরয্n। pকৃিতর িনয়েম eকসময় িডম ফুটেত r কের। নতুন pােণর
snন েদখা যায় িডেমর েভতর। eেসেছ নতুন িশ তােক েছেড় িদেত হেব সnান... িকnt খাদয্ েকাথায়? kুধার jালায় েছাট েছাট
মাকড়শা বাcারা মােয়র েদহi েখেত r কের ঠুকের ঠুকের। সnানেদর মুখ েচেয় মা নীরেব হজম কের সব ক , সব যntনা।
eকসময় মােয়র পুেরা েদহi চেল যায় সnানেদর েপেট। মৃত মা পেড় থােক িছn িবিছn হেয়, সnােনরা নতুন পৃিথবীর িদেক হঁাটেত
থােক। ei হেলা মাকড়শা মােয়র আtতয্ােগর কািহনী।
আমােদর মােয়রা মাকড়শার মত িনেজর েদহেক সnােনর খাদয্ বানায় না সতয্, িকnt সnান জেnর আগ েথেক পুেরা জীবন
সnােনর জনয্ েযভােব uৎসর্গ কেরন তা মাকড়শার েচেয় েকান aংেশ কম নয়। িকnt eসব িকছুর জনয্ িতিন কখেনা েকান
pিতদােনর আশা কেরন না। িতিন িনর্শত ভােবi িনেজর সnানেক ভােলােবেস যান। তুিমi বেলা, মােয়র মেতা eমন মমতাময়ী আর
েক আেছ ei পৃিথবীেত? মােক ekুিণ জািনেয় দাo, “মা আমরা েতামােক খুব ভােলাবািস। তুিম আরo aেনকিদন েবঁেচ েথেকা,
তুিম ভােলা েথেকা মা।”
11 েম আnর্জািতক মা িদবস। িবে র aেনকgেলা েদেশ জাকজমেকর সােথ পািলত হয় ei িদবসিট। sl পিরসের হেলo
আমােদর েদেশo iদািনং ei িদবসিট পািলত হেc। মা িদবেস মােক িনেয়i আমােদর
আেয়াজন।
তেব eকটা কথা, মা িদবস েতা eকটা pতীিক িদন। তাi মা িদবেসi ধু নয়, মােক
ভােলাবাসেত হেব বছেরর বাকী িদনgিলেতo।

মা িদবস েকমন কের eেলা
বর্তমােন িবে র pায় 46িট েদেশ pিতবছর মা িদবস পালন করা হয়। তেব েদশ েভেদ মা
িদবস পালেনর তািরেখ যেথ পার্থকয্ আেছ। সাধারণত pিতবছর েম মােসর িdতীয় রিববারেক মা িদবস িহেসেব পালন করার রীিত
aেনক েদেশi গেড় uেঠেছ। জােনা িক- কেব েথেক মা িদবস পালন করার েরoয়াজ চালু হেয়েছ।
iিতহােসর পাতা ulােল েদখা যায়, মা িদবস পালন করার রীিত e যুেগর নয়। আজ েথেক কেয়ক হাজার বছর আেগo aেনক
জায়গায় ei িদবসিট পালন করেতা মানুষ। কী aবাক হেcা? aবাক হবারi কথা। ি েsর জেnর aেনক আেগ েথেকi িমশর,

েরাম o িgেস মা িদবস পালন করা হেতা। তেব েস িদবসটা িঠক আমােদর বর্তমােনর মা িদবেসর মেতা িছেলা না। েসটােক
েদবতােদর মােয়র আরাধনা বলেত পােরা। েসসমেয় েদবতােদর মােয়েদর (েযমন েদবী আiিসস, িসিবিল, িরয়া) পূজা করা হেতা।
eিদেক 16 শতেক iংলয্ােn মা িদবস পালন করা হেতা বেল জানা যায়। eটাi িছেলা েদব-েদবীেদর মা ছাড়া িনেজর আসল মােক
িনেয় মােন রk মাংেসর মােক িনেয় মা িদবস। িদবসিট তারা মাদািরং েড িহেসেব পালন করেতা। েসিদন সরকাির ছুিটo িছেলা।
পিরবােরর সবাi তােদর মােয়র সােথ িদনিট কাটােতা। তেব ei িদবসিট তেতাটা pসার লাভ কেরিন।
েতামরা েতা জােনাi, িbিটশরা আেমিরকায় তােদর কেলািন sাপন r করার পর iংলয্াn েথেক
দেল দেল মানুষ আেমিরকায় বসবাস করেত r কের। আেমিরকার ei সব নতুন aিধবাসীরা
iংলয্ােnর মাদািরং েড’েকo আেমিরকায় আমদািন কের িনেয় আসেত েচ া কের। িকnt নানা
কারেণ েসটা তারা চালু রাখেত পাের না।
eর pায় 100 বছর পর 1870 সােল আেমিরকার জুিলয়া oয়ার্ড হাo নােমর eক গীিতকার মা
িদবস পালেনর psাব েদন। িতিন আেমিরকার গৃহযুেdর সময় eকিট েদশাtেবাধক গান িলেখিছেলন। েস গানটা েস সময় েবশ
জনিpয় িছেলা। আেমিরকায় গৃহযুেdর সময় হাজার মানুষেক হতয্া করা হিcেলা কারেণ বা aকারেণ। eক মােয়র সnান আেরক
মােয়র সnানেক হতয্া করিছেলা aবলীলায়। ei সব হতয্ায েদেখ জুিলয়া খুব বয্িথত হেয়িছেলন। িতিন eটা বn করার জনয্
আেমিরকার সব মােক eকসােথ করেত চািcেলন। আর e কারেণi িতিন আnর্জািতক মা িদবস পালন করেত চািcেলন। তার লkয্
িছেলা ei িদনিট সরকাির ছুিট িহেসেব েঘাষণা করার। িতিন বয্াপকভােব সাড়া না েপেলo তার িনেজর শহর েবাsেন িদবসিট
পািলত হিcেলা েবশ ঘটা কেরi।
eিদেক ভাির্জিনয়ার eকিট মিহলােদর দল জুিলয়া oয়ার্ড হাo-eর psািবত মা িদবসিট পালন করেতা েবশ মরয্াদার সে i। ei
দেলর েনtী িছেলন aয্ানা িরেভস জারিভস। িতিন গৃহযুেdর সময়কােল ‘মাদার’স েফnিসপ েড’ পালেনর uেদয্াগ িনেয়িছেলন। ei
িদবেসর পালেনর কারেণ গৃহযুd সময়কােল aেনকটাi শািnর বার্তা eেন িদেয়িছেলা।
aয্ানা িরেভস জারিভস তার জীবেনর সুদীর্ঘ 20 বছর কািটেয়িছেলন oেয়s ভাির্জিনয়ার gাফটেনর eকিট িগর্জায়। েসখােন িতিন
সানেড sুেলর িশkকতা কেরেছন। তার মৃতুয্র পর তার েমেয় aয্ানা eম জারিভস মা িদবস েঘাষণা আেnালেনর হাল ধের। aয্ানা
জীিবত o মৃত সব মােয়র pিত সnান জানােনার তথা শািnর জনয্ ei িদবসিট পালন করেত চািcেলন। ei লেkয্ তারা 1908
সােল gাফটেনর oi িগর্জার সুপািরনেটনেডেnর কােছ eকিট আেবদন জানায়। তার aনুেরােধ সাড়া িদেয় েস বছরi oেয়s
ভাির্জিনয়া o েপনিসলেভিনয়ার কেয়কিট িগর্জায় মা িদবস পািলত হয়। eভােব aেনেকi pিতবছরi মা িদবস পালন করেত r
কের।
eরপর aেনক পথ েপিরেয় 1914 সােল আেমিরকার তৎকালীন েpিসেডn uে া uiলসন েম মােসর িdতীয় েরাববারেক জাতীয় মা
িদবেসর মরয্াদা েদয়।
আরo পের 1962 সােল ei িদবসিট আnর্জািতক িদবস িহেসেব sীকৃিত পায়।

েদেশ েদেশ মা িদবস
েম মােসর িdতীয় রিববার আnর্জািতক মা িদবস
হেলo সব েদশ ei িদবসিট পালন কের না।
ভাবেছা েকন? আসেল aেনক েদেশরi আলাদা
আলাদা মা িদবস আেছ। আর েসi িদেনi তারা মা িদবস পালন কের। aেনেক মেন কেরন,
aনয্সব েদেশ পৃথক িদেন মা িদবস পালন করেলo েসটা আসেল আেমিরকা বা iংলয্ােnর
aনুকরণ। িবর্তেক না িগেয় চেলা েকান েদশ কেব মা িদবস পালন কের েসটা eকটু েচাখ বুিলেয় েদখা যাক।
নরoেয়েত েফbrয়াির মােস িdতীয় েরাববারেক মা িদবস িহেসেব পালন করা হয়। eিদেক আফগানsান, আলেবিনয়া, আের্মিনয়া,
আজারবাiজান, েবলাrস, বসিনয়া o হারেজেগািভনা, বুলেগিরয়া, লাoস, েমিসেডািনয়া, মলেডাবা, মেnিনেgা, েরামািনয়া,
রািশয়া, সািরব্য়া, iuেkন, দিkন েকািরয়া 8 মার্চ মা িদবস িহেসেব পালন কের। আবার আলেবিনয়া, েবলাrস, বুলেগিরয়া,
গায়ানা, iটািল, েমিসেডািনয়া, মে ািলয়া eবং রিশয়া 8 মার্চ আnর্জািতক নারী িদবস িহেসেবo পালন কের।
রাহরাiন, িমশর, iরাক, জর্ডান, কুেয়ত, oমান, েলবানন, পয্ােলsাiন, কাতার, েসৗিদ আরব, সুদান, সুিরয়া, সংযুk আরব
আিমরাত, iেয়েমন 21 মার্চ মা িদবস িহেসেব পালন কের থােক।
আবার হাে ির, িলথুিনয়া, পর্তুগাল, েsন েম মােসর pথম রিববার মা িদবস িহেসেব পালন কের। eিদেক পয্ারাgেয় 15 েম,
েপালয্াn 26 েম, বিলিভয়া 27 েম eবং িনকারাgয়া 30 েম মা িদবস পালন করেলo আলেজিরয়া, ডিমিনকান িরপাবিলক, াn,
হাiিত, েমৗিরতাস, মরেkা, সুiেডন o িতuিনিশয়া েম মােসর েশষ রিববার মা িদবস পালন
কের।
জুেনর 1 তািরেখ মে ািলয়া মা িদবস o িশ িদবস পালন কের। মে ািলয়া হেc eকমাt
েদশ েয বছের dবার মা িদবস পালন কের।
লুেkমবার্গ জুেনর িdতীয় রিববার, েকিনয়া েশষ রিববার মা িদবস পালন কের।
থাiলয্াn তােদর রাণী িসিরিকট িকিতয়াকারার জnিদনেক মা িদবস িহেসেব পালন কের 12 আগsট। েকাsািরকা 15 আগs,
মালাo aেkাবেরর িdতীয় েসামবার, েবলাrস 14 aেkাবর, আেজিnনা aেkাবেরর তৃতীয় রিববার, পানামা 8 িডেসmর, iরান 16
িডেসmর eবং iেnােনিশয়া 22 িডেসmর মা িদবস পালন কের।

মা িদবস : িভn েদেশর িভn রীিত
মা িদবস িবে র িবিভn েদেশ িভn িভn সমেয় পালন করা হয় েসটা েতা েজেনi েগেছা। ধু কী তাi, েদশেভেদ ei িবেশষ িদবস
পালেনর রীিতo িভn িভn। তেব সব েদেশর রীিতেত যত িভnতাi থাকুক eকটা বয্াপাের সবাi িকnt eক। েসটা িক জােনা? েসটা

আর িকছুi নয়, সবাi চায় ei িদেন মােক খুিশ করেত। মােয়র সােথ সময় কাটােত, মােক সুnর সুnর িজিনস বািনেয় uপহার
িদেত আরo aেনক িকছু।
দিkণ আেমিরকার েদশ আের্জিটনার কথাi ধরা যাক। ei েদশিট aেkাবর মােসর তৃতীয় রিববার মা িদবস পালন কের থােক। ei
সময়টা আের্জিটনায় বসnকােলর আেমজ থােক। তাi মা িদবেস পিরবােরর সবাi িমেল ঘুরেত
েবেরায়। aবশয্ সবাi েয বাiের ঘুরেত যায় eমন নয়। যারা বািড়েত থােক, তারা মােক খুিশ
করেত নানান কাজ কের থােক। েযমন ধেরা, মােয়র সnােন তারা eকেt খাoয়া দাoয়া কের,
কিবতা আবৃিt কের। আবার sুেল িগেয় মােয়র uেdেশয্ িচিঠ েলেখ বা িনেজ হােত কার্ড বা
aনয্িকছু বািনেয় মােক uপহার েদয়। আর সবেচেয় বেড়া কথা হেc, eiিদেন মােয়র কথা
তারা akের akের পালন কের।
eিদেক eiিদেন আের্জিটনায় পিররবােরর বাবা রাnা o ঘেরর aনয্ানয্ কাজ কের। েযন আজ
মােয়র ছুিট। তাছাড়া মােক ফুল, কার্ড, কয্ািn, aলংকার বা aনয্ চমকpদ িকছু uপহার েদয়।
eিদেক াn েম মােসর েশষ রিববার মা িদবস পালন কের আসেছ 1920 সাল েথেক। ei
িদনিট তারা সরকারীভােব পালন করা হয়। মজার বয্াপার কী জােনা, েয মােয়র যত েবিশ
সnান তার তত েবিশ সnান। eজনয্ েয মােয়র চার বা পঁাচিট সnান আেছ তােক মা িদবেস
সরকারীভােব েbা পদেক পুরsৃত করা হয়। eকiভােব যার ছয় বা সাতিট সnান তােক েরৗপ
পদক eবং যার আটিট বা তারo েচেয় েবিশ সnান তােক sর্ণপদদ িদেয় সnান জানােনা হয়।
জাপােন মা িদবেসর পৃথক eকিট নাম আেছ। তারা মা িদবসেক বেল ‘হাহা েনা িহ’। 1913 সাল েথেক জাপািন ি sানরা
আেমিরকান রীিতেত মা িদবস পালন করেত r কের। িকnt িdতীয় িব যুেdর সময় েথেক পি মােদর aনুকরেণ ei িদবসিট
পালন করেত িনেষধাjা জাির করা হয়। যুেdর পর েথেক আবার তারা েম মােসর িdতীয় রিববার মা িদবস পালন করেছ। জাপািনরা
ei িদেন মােক ফুল, rমাল eবং হাতবয্াগ uপহার েদয়। বািড়েত আেয়াজন করা হয় জাপােনর ঐিতহয্বাহী খাবােরর।
েমিkেকােত aেনক আেগ েথেকi মা িদবস পালন করা হয়। েমিkকানরা 10 েম মা িদবস পালন কের। সকাল েবলায় পিরবােরর
সবাi িমেল মােক গান িনেয় মা িদবস r হয়। মােঝ মােঝ বয্াn দলo ভাড়া কের আনা হয় গান গাoয়ার জনয্। মােয়র জনয্
সnানরা ফুল আর চেকােলট েকেন।

মা িদবেস কী কী করেত পােরা
িবে র িবিভn ভাষায় সব িকছুরi আলাদা আলাদা নাম আেছ। েবিশরভাগ েkেti eক ভাষার সােথ আেরক ভাষার েকান িমলi
নাi। িকnt পৃিথবীর সব েদেশর িশ র pথম ভাষা ‘মা’। তাi eক কথায় ‘মা’ শbিট আসেল েকান ভাষার িনজs সmিt নয়। ei
শbিট সারব্জনীন। েযমন েদেখা না, ফােn মা বলা হয় েমির, জার্মািনেত মাটার, িহিnেত মািজ, uর্দূেত uিম, iংেরিজেত মািম, মাম,

মামা, মািm, বাংলায় আmা, আিm, আmািজ, মােগা, মা। ভােলা মেতা েখয়াল কের েদেখা, মা শbিট কী খুব েবিশ পার্থকয্ সৃি
করেছ?
তাi মা িকnt েহলােফলার েকান িকছু নয়। মা িদবসিটo পালন করেত হেব সুnর o aর্থপূর্ণভােব। ei িদেন aেনেকi ফুল, বi,
গােনর িসিড, চেকােলট বা aনয্ িবেশষ েকান িকছু uপহার িহেসেব েবেছ েনয়। িকন' eছাড়াo আরo নানাভােবi ei িবেশষ
িদনিটেক তুিম uদযাপন করেত পােরা। কী নেব েসgেলা?
1. সারািদন মা কত পির ম কের েসটা িক কখেনা েভেব েদেখেছা? মা িদবেস মােক eকটু িব াম িদেত বািড়র কাজgেলা না হয়
িনেজi কেরা। বািড়র ঘরgেলা যতটুকু পােরা সািজেয় gিছেয় রােখা। ধু মা িদবেসi নয় aনয্ানয্ িদেনo মােক নানা ভােব সাহাযয্
করেত পােরা।
2. মােয়র িpয় েকান খাবার রাnা করেত পােরা। আর রাnা যিদ করেত না পােরা তাহেল anত eকটা আiস িkম েতা বানােত
পারেব, তাi না? িনেজর হােত eকটা আiস িkম বািনেয় মােক দাo।
3. মােয়র জনয্ িকেন নয় িনেজu ৈতির করেত পােরা eকিট কার্ড। েদখেত সুnর না েহাক েতামার হােতর েছঁায়ায় ৈতির ei সামানয্
িজিনসটাi মােয়র কােছ aসাধারণ হেয় uঠেত পােরা।
4. মােক িনেয় eকিট ছিব eঁেক েফেলা।
5. sুেল ভােলা েরজাl করেল েকমন লােগ েতামার? িন য়i ভােলা। আর সাির্ঠিফেকট েপেল েতা কথাi েনয়। সবাiেক েদিখেয়
েদিখেয় েবড়াo aেনেকi। eবার েতামার মােকi না হয় eকটা সাির্টিফেকট দাo। না, েতামার sুেলর সাির্টিফেকট িদেত বলিছ না।
eকিট সার্টিফেকট তুিম িনেজi ৈতির কেরা। তােত েলখা থাকেত পাের- ‘মা, তুিম আমার ে
ভােলাবািস’। eরকম আরo aেনক কথা িলেখ িদেত পােরা ে

মা। মা, আিম েতামােক খুব

মা সাির্টিফেকটটােত।

6. মােক িনেয় eকিট রচনা িলখেত পােরা। েতামার মা েকন েসরা েসটা রচনািটেত বর্ণনা কেরা। তারপর তােক েসটা েদখাo।
7. যারা িবেশষ কারেণ ei িদেন মােয়র কােছ থাকেত পারেছা না তারা মােক িচিঠ িলখেত পােরা। আর েফান কল, eসeমeস েতা
পাঠােবi। যারা কিmuটার o inার েনট বয্বহার কেরা তারা মজার মজার মা িদবেসর i-কার্ড পাঠােত পােরা।

মা েক িনেয় ছড়া কিবতা
পৃিথবীর pায় সব কিবi মােক িনেয় ছড়া-কিবতা িলেখেছন। বাংলাভাষার কিব বা ছড়াকারo িপিছেয় েনi eেkেt। কিবর কlনায়
মােয়র নানান rপ ফুেট uেঠেছ ছড়া-কিবতােত। eসব ছড়া-কিবতায় মা কখেনা মমতাময়ী, কখেনা েখলার সাথী, কখেনা তার

িশ মেনর আজব কlনায় সবেচেয় আপন চিরt, কখেনাবা eকমাt aবলmন। eেকক কিব মােক eেককভােব িচিtত কেরেছন
তােদর ছড়া-কিবতায়। মা িদবেস মােক িনেয় eসব ছড়া-কিবতাgেলা েতামােদর জনয্।
মা
কাজী কােদর েনoয়াজ
মা কথািট েছা aিত
িকnt েজেনা ভাi
iহার েচেয় নাম েয মধুর
িtভূবেন নাi।
আরo ছড়া-কিবতার জনয্িনেচর িলংেক িkক কর।
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