
মা িদবস! 

আল হাম িল া  ওয়া  সালাত ুওয়া  সালামু আলা রাসূিল াহ আ া বাদ:  

মা িদবস অথ: সারা িদন, িদনমান, অেহারা । তাই মা িদবস অথ দাঁড়ায়, মার 

জন  একিট পেুরা িদন। অথাৎ বছেরর এক িদন মােয়র জন  িনেবদন করেবন। 
তাঁর সবায় কাটােবন। তাঁেক খুশী রাখেবন। সই িদনিটেত তাঁর পােশ থাকেবন। 
িবিভ  কায-কলােপর মধ  িদেয় সই িদনিট পালন করেবন। িকছ ু লােকর 

পিরভাষায় এেকই বলা হে  মা িদবস। 

মােয়র জন  এমন একিট িদন আিব ােরর িপছেন কারণ িক? তা খাঁজ করেল, 

জানা যায়, পিৃথবীেত মােয়র স ানািদ নািক এতই ব  হেয় পেড়েছ য, তােদর 

হােত মােয়র সবা করার মত ও  মােয়র পােশ থাকার মত কান সময় নই। 

অবশ  অন  িকছরু জন  তােদর যেথ  সময় থােক! তাই েয়াজন হেয়েছ একিট 

িদবেসর। কারণ বছের ৩৬৫ িদেনর মেধ  একিট িদনও যিদ মােয়র জন  িনিদ  না 

করা যায় তা, লােকরা কী বলেব?! জগত কী ভাবেব?! মােয়র স ােনর কী 

হেব?! জননীর ঋণ শাধ হেব কী ভােব?!  

ইিতহাস: 

উইিকিপিডয়ার তথ ানযুায়ী‘একিট গা ীর মেত এই িদনিটর সূ পাত াচীন 

ীেসর মাত ৃ আরাধনার থা থেক। ি ক দবতােদর মেধ  এক িবিশ  দবী 

সিবেল-এর উে েশ  পালন করা হত এই উৎসব। এিশয়া মাইনের মহািব বু -এর 

সমেয় এবং তারপর রােম আইিডস অফ মাচ (১৫ই মাচ) থেক ১৮ই মােচর 

মেধ  এই উৎসবিট পািলত হত। 

াচীন রামানেদর ম াে ানািলয়া  নােম দবী জেুনার িত উৎসিগত আরও একিট 

ছিুটর িদন িছল, সিদন মােয়েদর উপহার দওয়া হত। 



মাদািরং সানেডর মেতা ইউেরাপ এবং যু রােজ  দীঘকাল ধের ব  আচার-

অনু ান িছল যখােন মােয়েদর এবং মাতৃ েক স ান জানােনার জন  একিট 

িনিদ  রিববারেক আলাদা কের রাখা হত। মাদািরং সানেডর অনু ান 

ি ানেদর অ াংি কানসহ িবিভ  স দােয়র পি কার অ । ক াথিলক 

পি কা অনুযায়ী একিটেক বলা হয় লতাের সানেড যা লে র সমেয় চতথু 

রিববাের পালন করা হয় ভািজন মির বা কমুারী মাতার ও " ধান িগজার" 

স ােন থানুযায়ী িদনিটেক সূিচত করা হত তীকী উপহার দওয়া এবং 

কতৃ তা প রা া আর ধায়া- পাছার মত মেয়েদর কাজ েলা বািড়র অন  

কউ করার মাধ ম।’  

'মা' িদবস যােদর জন  কা া িদবস!  

এই িদবেসর িপছেন ইিতহাস যাই থাক না কন এর অভ ের একিট ক ণ রহস  

লকুাইত আেছ, যা অেনেক আচঁ কের না আর অেনেক ে প দয় না। তা হল, 

এই িদেন মাতহৃীন এিতম ভাই- বানেদর অব া। যােদর মা আেছ তারা এই িদেন 

যখন িনজ মােক খুশী করেব এবং িনেজও আনে  মেত থেক িদনিট উদযাপন 

করেব তখন এিতমেদর মেন কত বড় ব থার স ার হেব? মা হারােনার পেুরােনা 

িত  ক কর অনভুিূত তােদর মেন কমন ভাব ফলেব? তারা িক পালন করেব 

স িদন? কতৃপে  মাতৃহারারাই তা বশী সহানভুিূতর হকদার। তাই কি ত 

এই থা যিদও এক িদেক ভাল মেন হয় িক  অন  িদেক তা দা ণ ক ণও বেট। 

মা িদবস উদযাপনকারীরা যিদ সিত কার অেথ ন ায়পরায়ণ হান তেব সই 

িদেনই েয়াজন আেছ 'অনাথ িদবস' পালন করার। আজ মা িদবস আিব ৃত 

হেয়েছ বেট িক  অনাথ িদবস আিব ৃত হয় িন!  

ইসলােমর দৃি েত এই িদবস 

এেত কান সে হ নই য, ইসলাম আ ীয়তা স ক বজায় রাখার আেদশ দয়। 
তােদর সােথ স বহার করেত উ ু  কের এবং স কে দ থেক সতক কের। 

তেব স বহােরর তা মােয়র জন  িনেবদন কের, মােকই বশী হকদার মেন 



কের এবং িপতা-মাতা সহ সকল আ ীেয়র সােথ ধারাবািহক অিবি  স েকর 

আেদশ দয়। তাই মােয়র সবার জন  কান একিদন িনিদ  করা আর অন  িদেন 

 না দয়া ইসলাম ীকার কের না। যমন এটা মােয়র জন  ীকার কের না।  
অনু পভােব িপতা সহ অন ান  আ ীয়েদর সােথও সমীচীন মেন কের না। আ াহ 

তাআলা বেলন:  

  إحسانا بالوالدین و إّیاه إّال تعبدوا أال رّبك قضى و

" তামার িতপালক কমু জাির কেরেছন য, িতিন ছাড়া অন  কােরা ইবাদত 

কেরা না, আর িপতা-মাতার সে  স বহার কেরা।" [সূরা ইসরা/২৩]  

িতিন আরও বেলন:  

 أن عامیِن في فصالھ و وھٍن على وْھنًا أّمھ حملتھ بوالدیِھ اإلنساَن َوّصْینا َو
  المصیر إلّي ولوالدیك لي اشكر

"মানষুেক তার িপতা-মাতার িত স বহােরর িনেদশ িদেয়িছ। তার মা তােক 

কে র পর ক  সহ  কের গেভ ধারণ কের। তার ধ ছাড়ােনা হয় ই বছের, 

(িনেদশ িদি ) য, আমার িত ও তামার িপতামাতার িত কতৃ  হও। 

ত াবতন তা আমারই কােছ।" [সূরা লাকমান/১৪]  

মহান আ াহ আরও বেলন: " মতা পেল স বত: তামরা পিৃথবীেত িবপযয় 

সৃি  করেব আর আ ীয়তার ব ন িছ  করেব। এেদর িতই আ াহ অিভস াত 

কেরন, অতঃপর তােদর বিধর কেরন আর তােদর দিৃ  শি েক কেরন অ ।" 

[সূরা মহুা দ/২২-২৩]  

একদা এক ব ি  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনকট এেস িজে স 

কেরন:  

 ثم: قال أمك، ثم: قال من؟ ثم قال أمك، قال صحابتي؟ بحسن الناس أحق من "
   ".أبوك ثم قال من؟ ثم: قال أمك، ثم: قال من؟



"আমার ভাল ব বহােরর সবেচেয় বশী হকদার ক? নবী সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলন: তামার মা। স লাক বলল: তারপর? িতিন (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) আবার বলেলন: তামার মা। সই লাক বলল: অতঃপর? নবী 

সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলন: তামার মা। অতঃপর তামার িপতা।” 

[বখুারী, অধ ায়,আদ্ব,নং৫৯৭১]  

িতিন (সা )ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম   আরও বেলন:  

 البخاري رواه" قاطع الجنة یدخل ال "

"আ ীয়তা-স ক িছ কারী জা ােত েবশ করেব না।" [বখুারী, অধ ায়, 

আদব,নং ৫৯৮৪]  

অন  এক বণনায় এেসেছ, আ াহ তায়ালা আ ীয়তা-স কেক সে াধন কের 

বেলন: " য তামােক বহাল রােখ আিমও তার সােথ স ক বহাল রাখব; আর য 

তামার হেত স ক িছ  কের, আিমও তার থেক স ক িছ  করব এেত িক তিুম 

খুশী নও? স বলল, িন য়, হ আমার ভ।ু আ াহ বলেলন, যাও, তামার জন  

তাই করা হল।" [বখুারী, অধ ায়,আদব,নং ৫৯৮৭]  

উপের বিণত করুআেনর িতনিট আয়াত ও িতনিট হাদীস ারা মািণত হয় য, 

আ াহ রা লু আলামীন এবং তাঁর রাসূল সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম িপতা-

মাতা উভেয়র স ান করা এবং তাঁরা  জন সহ সকল আ ীয়েদর সােথ 

আ ীয়তা-স ক বজায় রাখা সবাব ায় জ রী কেরেছন এবং তা িছ  করােক 

বড় নাহ, আ াহর াধ তথা জাহা ােম েবেশর কারণ কেরেছন।  

তাই বছেরর ৩৬৪ িদনেক উেপ া কের কবল ১িট িদন মােয়র জন  িনধারণ করা 

এবং িপতা সহ সকল আ ীয়েদর সােথ স ক না রাখা বা অবেহলা করা এটা 

পা াত েদর শাভা দয় কান মসুিলমেক নয়। 

িদবেসর পর িদবস, আর কত িদবস! 



অ  অনকুরণ একিট এমন িবষয়, যখােন দিলল- মাণ অচল হেয় যায়, সত  

হণ করা ও সেত র স ান করার মতা িবলু  হেয় যায়, কারণ স অ ের তালা 

ব  কের রােখ। এিট একিট এমন কুঅভ াস, যা থেক আমােদর নবী (সা:) 

আমােদর সতক কেরেছন। িবেশষ কের ই দী ও খৃ ানেদর অনকুরণ হেত সাবধান 

কেরেছন। তাঁর সই ভিবষ ৎ বাণী সত  হেয়েছ। আমরা আজ কান না কান েপ 

তােদর পদা  অনসুরণ করিছ, িবেশষ কের িদবস উদযাপেনর ে । তারা মা 

িদবস পালন কের তাই আমরাও অেনেক এটা পালন কির। তারা বাবা িদবস 

পালন কের তাই আমরাও অেনেক তা পালন কির। ভাই িদবস পালন কের তাই 

আমরাও অেনেক পালন কির। বান িদবস আিব ার কেরেছ তাই আমরাও মািন। 

জ  িদবস পালন কের তাই আমরাও সানে  জ  িদবস পালন কির। 

ভ ােল াইন ড পালন কের তাই অেনেক তা পালন কির। জািন না, ভিবষ েত 

যখন কউ আে ল িদবস, আি  িদবস, হাজেব  িদবস, ওয়াইফ িদবস, সান 

িদবস, ডটার িদবস, া  ফাদার িদবস, া  মাদার িদবস, ফাদার ই  ল 

িদবস, মাদার ই  ল িদবস ইত ািদ আিব ার করেব, তখন হয়ত: স সব িদবসও 

আমরা পালন করেত  করেবা। অতঃপর বছেরর কান একিট িদন িদবস 

ব তীত বািক থাকেব না! তাই বলিছলাম আর কত িদবস!  

নবী সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন:  

قالوا لدخلتموه، ضب جحر دخلوا لو حىت بالقذة القذة حذو قبلكم كان من سنن لتتبعن 
 ؟فمن: قال والنصارى؟ اليهود اهللا رسول يا

" তামরা তামােদর পেূবর লাকেদর থা ধােপ ধােপ পণূ েপ অনসুরণ করেব। 
এমনিক তারা যিদ শা ার গেত েবশ কের তা তামরাও তােত েবশ করেব। 

সাহাবাগণ িজ াসা কেরন, হ আ াহর রাসূল, তারা িক ই দী-খৃ ান? নবী 

সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তারা ছাড়া আবার কারা? [বখুারী,নং 

৩২৬৯,৬৮৮৯ মসুিলম, নং ২৬৬৯]  



আমার মা আমার ভালবাসা: 

আমরা যিদ খয়াল কির দখব, ম নীিট সবেচেয় সহজ। হয়তবা এই কারেণ  

পিৃথবীর অিধকাংশ ভাষায় মা অথেবাধক শে  ম অ রিটর অি  পাওয়া যায়। 

কারণ, মানষু তার সবেচেয় ি য় মানষুিটেক সবেচেয় সহজ ভাষায় ডাকেত পছ  

কের। 

তাই এবার দখব িবিভ  ভাষায় 'মা' ক িক বেল। এিট একিট এমন শ , যা 

িবে র যত িল িস  জীব  ভাষা রেয়েছ ায় সব ভাষায়‘মা’ শ িটর সােথ ‘ম’ 

অ রিট বা‘ম’ এর িন ল  করা যায়। আিম কান ভাষািবদ নই। আর এটা 

ীকার করেত আমার কান ি ধা নই। তেব কেয়কিট ভাষার অিভধান ও িকছু 

ওেয়বসাইট থেক যা অবগত হলাম তারই িকছ ুবণনা করার চ া করিছ মা ।  

১- ইংেরিজ ভাষায় বাংলা ‘মা’ এর শ  হল, মাদার।  দখা যাে , 'ম' রেয়েছ।  

২- আরবী ভাষায় ‘মা’ এর শ  হল,‘উ  ' । দখা যাে , ম আেছ।  

৩- উ  ভাষায় ‘মা’ এর শ  হল, ‘ মাঁ ’। ম আেছ।  

৪- সং তৃ এবং িহি  ভাষায় ‘মা’ এর শ  হল, ‘ মাতা ’। ম আেছ। 

৫- রািশয়ান ভাষায় বলা হয়, ‘মািত ’। ম রেয়েছ। 

৬- ীক ভাষায় বলা হয়, ‘মাতা’। ম আেছ।  

৭- হেল ী ভাষায় বলা হয়, ‘মেড র’। ম আেছ।  

৮- া ী ভাষায় বলা হয়, ‘ম াের’। ম আেছ।  

৯- জামািন ভাষায় বলা হয়, ‘মতুার’। ম আেছ।  

১০- ফািস ভাষায় বলা হয়, ‘ মাদার ’। ম আেছ।  

১১- ল ািটন ভাষায় বলা হয়, ‘ম টার’। ম আেছ।  



১২- রামািনয়ায় বলা হয়, ‘মামা’। ম আেছ।  

১৩- ইে িনস ভাষায় বলা হয়, ‘মা ্’। ম আেছ।  

১৪- ইতািল ভাষায় বলা হয়, ‘ম ’। এখােনও ম আেছ।  

তেব িকছ ুভাষা এমনও রেয়েছ যখােন ‘ম’ নই িক  এসব ভাষার সংখ া খুবই 

কম। যমন  িফিলিপেনা ভাষায় মােক বলা হয়, ‘নানায়’ এবং  তকুী ভাষায় বলা 

হয়,‘এে ’। যখােন ম নই।  

এছাড়া আমােদর সমােজ মােক আরও বলা হয়, আ া জান, মা ী বা মাম। 

এখােনও দখা যাে  ‘ম’ আেছ।  

 [তথ সূ : িলসানু  আরব, সংসদ বাংলা অিভধান, আল মাউিরদ, ফারহাে  

রা ানী, আরবী বাংলা অিভধান, িফকাহ িব েকাষ, এবং কেয়কিট আরবী 

ওেয়বসাইট।]  

সুতরাং এত ি য় ব ি ে র ভালবাসােক যন আমরা একিট িদেনর সীমাব  কের 

না ফিল। মা শ িট যমন অিত ি য় শ  তমিন যন তা আমােদর কােজর 

মাধ েম তীয়মান হয়। কিৃ মতা নয়; ভালবাসেত হেব দেয়র একা  গহীন 

থেক। ভালবাসেত হেব একিদেন জন  নয়: বরং িতিদন ও সাব িণক ভােব। 

আ াহ আমােদর সহায় হান। 

লখক: আ রু রাকীব (মাদানী) 

দাঈ, দাওয়াত স ার, খাফজী, সউদী আরব। 

স াদক: আ ু ািহল হাদী িবন আ লু জলীল 

 

 



 

 

 

 

 


