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আিম ক1াথািরন আ1েnািলিন। ওেয়s ভািজ;িনয়া ওেয়সিলয়ান কেলেজ ইিতহাস এবং AজNার sািডজ পড়াই। থািক 
নথ; িফলােডলিফয়ার gাফ্টন শহর Aথেক িমিনট পঁয়তািlেশর Dাইেভর দূরেt। gাফ্টন! এই Aসই শহর Aযখােন 
ইNারন1াশনাল মাদারস্ Aড-র তীথ;ভূিম। অ1ানা জারিভস আর তার পরম আদরণীয় মা অ1ান িরভস জারিভস-এর 
বাসভূিম। সnান ও মা-এর hদেয়র অিবেWদ1 বnন, িনYাপ ভােলাবাসা আর আকাশেজাড়া sp Aদখার sৃিত ছিড়েয় 
আেছ এই শহেরর তৃেণ-ধুলায়, আকােশ-বাতােস। 

এ বছর আমার মন বড়ই ভারাkাn। মারণ Aরােগ শয1াশায়ী হেয় হাসপাতােল aেয় আেছন আমার মা। মাদারস্ Aড 
এখােন সরকাির ছুিটর িদন। সকােল মােক Aদেখ আিস, করার বা বলার িকছুই থােক না। Aবশীর ভাগ সমেয়ই তীb 
ওষুেধর pেকােপ মা ঘুিমেয় থােকন। ভাবলাম, আজ মােক Aদেখ, যাই না একবার মাদারস্ Aড-র তীথ;পীঠ gাফটেনর 
Aসই পুরেনা চােচ;। Aযখােন মাতৃ িদবেসর sp Aদেখিছেলন এক আটেপৗের মা। সংসার, সnান, কম;েkt সব দk হােত 
সামিলেয় এই জগৎ সংসােরর কােছ আর িকছুই নয়, Aপেত Aচেয়িছেলন এক মুেঠা সাদা কােন;শান ফুেলর মতন 
বুকভরা ভােলাবাসার sীকৃিত। 
 

দাঁিড়েয় আিছ Aসই ঐিতহািসক লাল ইঁেটর Aছাট পুরেনা চাচ;টার সামেন। 
চূড়াটা সাদা ধবধেব। পাকােনা পাকােনা হেয় সr হেয় Aগেছ উপের। 
আর পাঁচটা সাধারণ চােচ;র মতন Aদখেত হেলও এই চাচ; আদেপই 
সাধারণ নয়। কারণ এই চােচ;র মািটেতই িবn মাতৃ িদবেসর spচারা 
জn িনেয়িছল Aসই ১৮৭৬ সােলর ২৮েশ Aম। Aচােখর সামেন sv 
Aদখেত পািW — ওই Aতা হািসখুিশ মুেখর সাদা ফুেলল গাউন, 
মানানসই হ1ােট মৃd গmীর sের অ1ান িরভস জারিভস রিববােরর 
Asশ1াল Apয়ার kাস িনেWন। Aছেলেমেয়েদর মেধ1 বেস আেছ বােরা 
বছেরর অ1ানা। বাইেবল Aথেক িকছু মােয়েদর জীবন কথা পাঠ কের 
AশানােWন িরভস। Aসই সব মােয়রা যারা উদয়াs পির{ম কেরন, 
সংসােরর সকেলর sিবধা অsিবধার Aখয়াল রােখন, বািড় ঘর তকতেক 
রাখা, kুধাত; সnান sামী ও অিতিথর খােদ1র ব1বsা করা, শরীর খারােপ 
Aসবা, মন খারােপ সাহস বল ভরসা Aযাগােনা — মা Aযন সংসােরর তp 
বািলেত এক Aফাঁটা বৃিv জেলর মতন। Aসই মায়াময় Aসাঁদা গেnর 
আেমেজ এক জীবন পার কের িদেত পাের সnান। অথচ Aসই তp বালুকা 

Aবলায় মােয়র অবদােনর Aকােনা sৃিতটুk পেড় থােক না। কালেsােত Aভেস যায়। নিজরিবহীন, িহেসবহীন, মূল1হীন 
হেয় রেয় যায় মােয়র sাথ;ত1াগ, ভােলাবাসা, মমতা আর কত;ব1েবাধ। জীবেনর কােছ না Aপেত Aপেত মােয়েদর মন 
সকল চাওয়া পাওয়ার উে�; উেঠ Aকবল িpয়জেনর মŋঁল কামনােতই তৃp হেত িশেখেছ। তবু আশা ছােড়ন না িরভস। 
kাস Aশেষর ঘNা পড়েল বাইেবল বn কের শাn sের Aছেলেমেয়েদর িদেক তািকেয় বলেলন, ‘আিম pাথ;না করেবা, 
Aতামােদর মেধ1 অnতঃ Aকউ একজন Aকােনা একিদন Aকােনা এক সমেয় মােয়েদর কথা Aভেব বুক ভরা ভােলাবাসা 
আর {dা িনেয় একটা pিত�ান গেড় তুলেব। Aয pিত�ােনর মূল উেdশ1 হেব িনেজর িনেজর মােক ভােলাবাসা 
জানােনা আর Aবাঝােনা Aয মা সnােনর জীবেন িক মহৎ ভূিমকাই না িনেয় থােক।’ ধীর পােয় kাস Aছেড় Aবিরেয় 
Aগেলন িরভস। 

কলরব করেত করেত Aছেলেমেয়রা বািড় Aফরার রাsা ধরল। sb হেয় বেস রইল Aকবল অ1ানা। বh বছর পের অ1ানা 
এক সাkাৎকাের বেলিছেলন, ‘চােচ; ওই pাথ;না উৎসেব মা Aসিদন Aয কথাgেলা বেলিছেলন, Aশানার পের বুেকর 
Aভতর Aক Aযন এক দীিpময় িশখা jািলেয় িদেয় Aগল। Aস িশখার আgন আজও Aনেভিন।’ 
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পােয় পােয় চেল এলাম চােচ;র Aবিরয়াল gাউেN। উjjল িদন। নীল আকােশর সব আেলা সবুজ ঘােস এেস পেড়েছ। 
বসলাম এেস উইেলা গােছর ছায়ায়। মেন Aভেস এল সারা জীবন ধের আমার মােয়র ছুেটাছুিট কের কাজ কের যাওয়ার 
sৃিত। কখেনা মােক িজেjস করা হল না — আWা মা, তুিম আজ িক খােব বেলা, আিম কের Aদেবা। অথবা, মা, 
Aতামার িpয় রং িক? Aতামার িpয় ফুল? Aতামার চাওয়া? Aতামার sp? 

অr গিড়েয় এল গােল। মােক aধু Aনওয়ার যnt িহেসেব িনঃেশেষ ব1বহার কের এলাম। িফের তাকাবার Aবাধ এল 
যখন, মা িনেত চাইল না। Aহলাভের sােথ;র পাওয়া উেপkা কের নীরব অিভমােন Aরাগ শয1ায় aেয় রইল। 

অ1ানা মাt বােরা বছর বেয়েস মােক sীকৃিত Aদওয়ার অŋীঁকার িনেয়িছল। হায়, এই পিরণত বয়েস এেসও আমার 
মতন কত হতভাগ1 সnানরা আেছ যােদর Aস Aবাধটুk উদয় হয় না! 

মােয়র মতন মা িছেলন বেট িরভস। িনেজ একািধবার সnান হািরেয়েছন। ব1িkগত Aশাক ভুেল Aকামর Aবঁেধ কােজ 
Aলেগিছেলন অপুিv, অsাs1কর কারেণ সnান ও মােয়েদর মৃতু1র কবল Aথেক বাঁচােত। দরজায় দরজায় ঘুেরেছন, 
ssােsর জন1 ক1ােmিনং কেরেছন। aেনেছন মােয়েদর অভাব অিভেযাগ। সাধ1মত চাচ; Aথেক সাহায1 িনেয় Aগেছন। 
তখন সদ1 িসিভল ওয়ােরর ধাkা সামেল উেঠেছ আেমিরকা। পিরবারgেলা অভাব, অপুিv, উেdেগ ধুঁকেছ। Aদহ-মন 
পির{াn। িরভেসর িপস kাব সাধ1মত সবাইেক বুেক Aটেন িনেয়েছ। আkাn পিরবারgেলার মােয়েদর pিত িরভেসর 
ভােলাবাসা আর দরেদর অn িছল না। অ1ানা িশa বেয়স Aথেক এই সবই Aদেখ বড় হেয়েছ। মােক িনেয় তার মেন িছল 
অফুরn ভােলাবাসা আর গব;। 

সংসাের এক একটা ঘটনা Aযন বjপােতর মতন। Aকন Aয এমন হয় তা আিম আমার kুd বুিdেত িক ব1াখ1া Aদেবা? 
নইেল এমন হািসখুিশ, কম;ব1s, দরদী pাণবn মাnষটার এমন আচমকা মৃতু1 হয়? 

আহা, কােলা Aপাষােক Aশােক কাতর হেয় দাঁিড়েয় আেছ িতনেট ভাইেবান। অ1ানা, িলিলয়ান আর হাডেকা। িলিলয়ান 
Aবচাির আবার অn। ফাদার যখন িরভেসর মরেদহ সেমত কিফনটা নািমেয় িদেলন পৃিথবীর Aকােল, ছুঁেড় িদেলন 
একমুেঠা মািট শািnর pাথ;নায়, ‘ডাs টু ডাs, অ1ােশস টু অ1ােশস,’ কাnায় Aভেঙ পড়ল অ1ানা। মােয়র িpয় ফুল 
সাদা কােন;শানখািন মােয়র কিফেন অপ;ণ কের pিতjা িনল Aমেয়, ‘মা Aগা, Aসিদন আমােদর চােচ; তুিম pাথ;না 
কেরিছেল Aয Aকউ Aকােনািদন এই জগৎসংসাের মা’Aদর sীকৃিত Aদেব। গেড় তুলেব একটা ভােলাবাসার pিত�ান। 
আিম, Aতামার Aমেয় অ1ানা, Aতামার sp সফল করেবা মা। Aতামােক Aতামার না পাওয়া উপহার Aদেবা আিম। ঈnেরর 
নােম আজ Aতামার কবেরর পােশ দাঁিড়েয় শপথ িনলাম, ইউ শ1াল হ1াভ ইওর মাদারস্ Aড।’ 

তারপর কত অnহীন পথ হাঁটেলন অ1ানা। মােক জগৎসভার িসংহাসেন 
sীয় ময;াদায় বসােত কম কাঠখড় Aপাড়ােত হল না তাঁেক। সমােজর 
হত;াকত;ােদর অিবরাম িচিঠ Aলখা, ক1ােmিনং, ভাষণ। কােজর িবরাম Aনই। 
সাড়াও Aপেলন এক সময়। ApিসেডN rজেভl মানেত বাধ1 হেলন, 
মাদারস্ Aড আমােদর জীবেন পিবtময় ও snর ভাবনায় লািলত হেয় 
পািলত হেল তা হেব Aদশ ও মাnেষর কােছ সmানীয় এবং আদরণীয়। 
কারণ ভগবােনর পেরই জাগিতক সmেক;র Akেt sিমvতম সmক;টুk হল 
‘মা’। ১০ই Aম ১৯০৮। মাদারস্ Aড সরকাির sীকৃিত Aপল।  

পূণ; দৃিvেত তাকালাম আমার অদূেরই Aগৗরেব উjjল হেয় দাঁিড়েয় থাকা 
ঐিতহািসক চাচ;টার িদেক। হ1াঁ, িঠক এই চােচ;র মািটেতই দাঁিড়েয়ই Aসিদন 
অ1ানা শপথ িনেয়িছেলন মাতৃ িদবস উদযাপেনর মহান bেত। আর 
িফলােডলিফয়ার ওয়ানােমকার Asার অিডেটািরয়ােম Aসিদন ইিতহাস সৃিv 
হেয়িছল। কারা উপিsত িছেলন না! ApিসেডN, ফাs; Aলিড Aতা বেটই। 
িছেলন মাক; Aটােয়ন, Aদেশর pাkন Aপাsমাsার Aজনােরল, িবখ1াত 
িবnিবদ1ালেয়র pেফসারবৃn। আসন সংখ1া িছল সাkেল1 পাঁচ হাজার, Aলাক জেড়া হল ১৫,০০০! পাkা সtর 



িমিনেটর বkৃতা িছল অ1ানার। d1থ;হীন ভাষায় বলেলন, ‘মােয়র ভােলাবাসা, সকল ভােলাবাসার Aসরা। sােথ;র িছঁেট 
থােক না তােত। এই ভােলাবাসা এক আকাশ-পুkর বৃিvধারার মতন। আমােদর িsg কের, উব;র কের, pাণ Aদয়। এই 
িবেশষ িদেন আমরা আমােদর মেনর দরজা খুেল aধু উদাt sের আnিরক হেয় একবার ‘মা’ বেল Aডেক তাঁেক জানাই 
Aয, আমােদর জীবেন তুিম নkেtর মতন। মা, Aতামােক আিম খুব ভােলাবািস। এর Aথেক Aবশী মা-রা আর িক চান? 
আমােদর সাদািসেধ Aগরsািল মা। অেlই তৃp মা। সরল আনnময়ী মা। সব;দা মমতার আঁচল িবিছেয়ই আেছন। Aসই 
আঁচেল kাn জজ;র, সংসার দাবদােহ দীণ; সnান কখন এেস একটু জুেড়ােব, শািn পােব, এটাই মােয়েদর একমাt 
চাওয়া।’ 

তুমুল জনিpয়তা Aপেলন অ1ানা। তাঁর বলা কথা মাnেষর অnঃsেল ভােলাবাসার পdেকারক জািগেয় তুলল। পেরর 
কেয়ক বছেরর মেধ1 Aগাটা যুkরােTর সব কটা রােজ1 মাদারস্ Aড পরম সmােন ভূিষত হল। সরকাির ছুিটর িদন বেল 
Aঘাষণা করেলন সরকার এই পিবt িদনিটেক। 

অ1ানা Aচেয়িছেলন িদনিটর pাণেকেnd থাকেব মা। মােক Aদখা, Aবাঝা, জানার িদন হেব মাতৃ িদবস। মােয়র সােথ 
সময় কাটােনা, না-বলা কথা বলা, মােয়র মেন হািরেয় যাওয়া Aসই িpয় গান আবার মােক Aশানােনা, মােক d দN 
শািnর আnাস Aদওয়া — এই হেব মাতৃ িদবেসর bত। সাদা কােন;শান ফুলেক অ1ানা মাদারস্ Aড-র pতীক ফুল 
Aঘাষণা করেলন। আহা, সাদা কােন;শান বড় ভােলাবাসেতন তাঁর মা! Aদেশর Aযখােন যত Aছেলেমেয়রা আেছ তােদর 
উেdেশ1 অ1ানা বলেলন, ‘বাঁেচা! িঠক Aসইভােব, Aযভােব Aতামােদর Aবঁেচ থাকেত Aদখেত Aচেয়েছন Aতামার মা!’ 

জািন না, আজ আিম জীবেনর Aয পয;ােয় Aপৗঁেছিছ তা Aদেখ আমার মা খুশী হেয়েছ িক না। গত দশ বছর সফল 
Aকিরয়ার বানােনার ইঁdর Aদৗেড় আিম এত মg িছলাম Aয সpােহর পর সpাহ Aকেট Aযত মােক সামান1 Aফান করবারও 
সময় Aপতাম না। ভািজ;িনয়ার বাসা বািড়েত িনঃসŋঁ মােয়র িদন িকভােব কাটত তা আজ এই চােচ;র বাগােন উইেলা 
গােছর ছায়ায় বেস Aভেব িক লাভ হেব? তখন িনেজেক Asাক িদতাম, Aনা িনউজ ইজ gড িনউজ। তার মােন মা 
ভােলাই আেছ। ভািবিন, মা হয়েতা অিভমােন নীরব থাকত সnােনর এই উেপkায়। মােয়র জnিদেন দায়সারা Aগােছর 
উইশটুk Aসের িনয়ম মািফক ‘সব ভােলা Aতা?’ pে§র মেনামতঃ জবাব ‘হ1াঁ হ1াঁ সব ভােলা’ aেন তৃp হেয় আবার ডুেব  
Aযতাম কােজ। আজ ভািব, মা যিদ বলত, ‘ক1ািথ, সব ভােলা Aনই Aর মা! Aতােক বD Aদখেত ইেW কের। িনেজর 
হােত রাnা কের Aতার সামেন ধরেত ইেW কের। তুই পরম তৃিpেত খুঁেট খুঁেট সবটুk খািWস dেচাখ ভের Aদখেত ইেW 
কের।’ তখন িক করতাম আিম! িরসাচ;, িথিসস Aপপার, িবnিবদ1ালেয়র কাজ, িনেজর সংসার সব িশেকয় Aফেল ছুেট 
Aযতাম িক মােয়র কােছ? হা ঈnর! সত1 বলার সাহস দাও আমােক। 

ওঠার সময় হল। উইেলা গােছর ছায়া পূেব; লmা হেয়েছ ঘােস। সূয;1 অs যােW। Aফরার আেগ ভাবিছ Aদখা কের যােবা 
চােচ;র ভেলিNয়ারেদর সােথ। এরা Aলাক ভােলা। িকnt এই Aয অ1ানা জারিভেসর এত িচিঠ, দিললপt ফাদােরর মুেখ 
aনলাম বাkবnী হেয় িকেচন ক1ািবেনেট পেড় আেছ, Aসgেলার ভিবষ1ৎ িক? ফাদার অnেরাধ কের বলেলন, ‘আপিন 
ইিতহাসকার। পােরন না এgেলার একটা গিত করেত?’ মুহূেত; মেন হল হাজার কােজর সাঁড়ািশ চাপ থাক, এটা 
আমােক করেত হেব। অ1ানার Aলখা সব িচিঠ, দিললপেtর যথাথ; আক;াইভ দরকার। িবেnর মাnেষর জানবার 
pেয়াজন আেছ Aয মাতৃ িদবেসর pকৃত উেdশ1 িক। 

ফাদারেক আবার আসার pিতrিত িদেয় িফের চললাম। পেরর 
সpােহ অভূতপূব; ভােব একটা বই হােত এল। আমার 
িবnিবদ1ালেয়র লাইেbরী Aথেক। Aলখক িছেলন ১৯৬০ সােল 
িরডাস; ডায়েজs-এর সাংবািদক। ততিদেন ভােগ1র িন�ুর 
পিরহােস অ1ানা জারিভস aধু বৃdাই নন, িতিন িনঃসŋঁ ভŋুঁর। 
িনেজেক বnী কের Aফেলেছন নথ; িফলােডলিফয়ার বাসা 
বািড়েত। সŋীঁ বলেত অn Aবান িলিলয়ান। Aসই লাল ইঁেটর 
িতনতলা বািড়র ভাঙা জালনাgেলা চিbশ ঘNা ভারী ভারী 
পদ;ায় ঢাকা থাকত। Aভতের আেলা আঁধািরর Aধাঁয়াশায় আবছা 
হেয় থাকত িভেkািরয়ান আমেলর ঘরgেলা। সমাজ Aথেক 
িবিWn কের িনেয়িছেলন িনেজেক অ1ানা। এতটাই িতk লাগত 



তাঁর মাnেষর সŋঁ Aয দরজার বাইের িলেখ Aরেখিছেলন — ওয়ািণ;ং : As আওেয়!  

অিত িনকট পিরিচতরা জানত Aয িবেশষ ভŋীঁেত Aডারেবল বাজােল বা নক করেল তেবই Aভতের যাবার দরজা খুলেব। 
এই সাংবািদক অ1ানার ভাই হাডেকার সােথ পিরচেয়র সূেt Aদখা করেত িগেয়িছেলন এক সমেয়র Aসিলিbিট, মাদারস্ 
Aড-র পথ pদশ;ক অ1ানা জারিভেসর সাkাৎকার িনেত। সাংবািদক Aসিদন অ1ানার আঁধার ঘেরর িবষnতায় একমাt 
জাjjল1মান Aদেখিছেলন Aদওয়ােল টাঙােনা িমেসস িরিভেসর িবশাল AপােT;টখািন। তীb গলায় অ1ানা সাkাৎকাের যা 
বেলিছেলন তা সাংবািদক জািনেয়েছন আমােদর — ‘She told me, with terrible bitterness, that she 
was sorry she ever started Mother’s Day।’ 

Aসই সpােহর উইকএেN আিম মাতৃহারা হলাম। মােয়র কবেরর মািটেত সাদা কােন;শান ফুেলর sবক Aরেখ Aসাজা চেল 
এলাম gাফটন শহেরর Aসই চােচ; যা বত;মােন মাদারস্ Aড ইNারন1াশনাল আ1েসািসেয়শান নােম পিরিচত। ফাদােরর 
অnমিত িনেয় Aসই মুhত; Aথেক Aলেগ Aগলাম কােজ। অ1ানার Aলখা অজs িচিঠ, Aপপার িkিপংস, দরখাs, pিতবাদী 
Asাগান, িক আেছ আর িক Aনই! জািন অ1ানার জীবন Aশেষর িদেক িনঝ;েরর spভেŋঁর মতন হেয়িছল। িকnt আমার Aস 
জানা বই পেড় জানা। আর এখােন Aদখেত পািW অ1ানার sহেs Aলখা িচিঠ-িচরkেট তার মেনর আশা, sp, আনn, 
হতাশা, রাগ dঃখ িবষnতা। pিত পল, pিত িদন এক সংgােমর কািহনী, যা আিম তুেল ধরার Aচvা করেবা আমার বই 
‘Aমেমারাইিজং মাদারhড’-এ। 

আজ আমার হােত এেসেছ অ1ানার হােতর Aলখা সাত পাতার এক দীঘ; িচিঠ। িনেজর বnুসম কািজনেক িলেখেছ 
অ1ানা। সাল ১৯৪৪। — “িডয়ার, আমার জীবেনর Aবঁেচ থাকার মূল লk1 দাঁিড়েয়েছ Aকাথায় জােনা? মাদারস্ Aড 
ইNারন1াশনাল আ1েসািসেয়শােন। আমার pেত1কটা nাস ওঠা নামা কের এই pিত�ানেক কলুিষতমুk রাখার 
pেচvায়। বাইের হােয়নার মতন ওৎ Aপেত আেছ িকছু sিবেধবাদী দল। sেযাগ Aপেলই িছঁেড় খুঁেড় Aশষ করেব ওরা 
এই পিবt িদনটার মাধুয;1েক।” 

“িডয়ার, তুিম রাগ করছ আিম এক কথায় আমার লাইফ ইিnওরাn কmানীর চাকিরটা Aছেড় িদলাম বেল। িকnt আর 
িক করেত পারতাম বেলা? যিদও িলিলয়ােনর দািয়t আমার ঘােড়, িকnt িদেনর Aবশীর ভাগ সময় আমার Aকেট যায় 
এই sিবেধবাদী ব1বসায়ী সংsাgেলার নানা ছল চাতুরীর সnান কের উপযুk ব1বsা িনেত িনেত। সব Aথেক অিত� 
কের তুলেছ কারা, জােনা? ফুল ব1বসায়ীর দল। ভাবেত পােরা, ১৯০৮ সােল ৫০০টা সাদা কােন;শান িকেনিছ আধা 
Aপিনেত। আর আজ! এক একটা কােন;শান িবিk হেW ১৫ AসN-এ! ভাবিছ মাদারস্ Aড এমেbম Aথেক সাদা কােন;শান 
মুেছ Aদেবা। এরা অন1ায় ভােব লাভ তুলেছ এই পিবt িদনটার Aথেক।” 

“হাডেকা Aতামােক বেলেছ আিম নািক অত1n পেজিসভেনস AদখািW মাদারস্ Aড আ1েসািসেয়শান িনেয়। িঠকই 
বেলেছ। আিম Aবঁেচ থাকেত মাদারস্ Aড-েক সামেন দাবার ঘুঁিট কের এক A{ণীর পয়সােলাভী দালালেদর ব1বসা 
করেত Aদেবা না। আর তাই Aকােট; এখেনা পয;1n Aতিtশটা Aকস কেরিছ। জািন না কেব sিবচার পােবা, বা আেদৗ 
পােবা িক না।” 

“আজ Aদেশর সব ফুল ব1বসায়ী, কােড;র ব1বসায়ী, িমিv িবেkতা সবার চkুশূল আিম। এরা ধাnাবাজ। মাদারস্ Aড-
Aক িশখNী কের Asশাল িগফ্ট আইেটম বাজাের ছাড়েছ। Aলােকেদর pলুb করেছ, পয়সা কামােW। আিম pিতবাদ 
কের দ1 ন1ু ইয়ক; টাইম্েস িলখলাম, ‘As the foundr of Mother’s Day, I demand that it ceases. 
Mother’s Day was not intended to be a source of commercial profit.’ িকnt কাকস1 পিরেবদনা! 
Aকউ আমার কথা কােন তুলেল তেব Aতা! আWা, আমােক একটা কথা বেলা Aতা, তুিম Aতামার মােক যা বলেত চাও, 
Aসই মেনর কথা, pােণর ভাষা িক কখেনা Aকােনা ব1বসায়ী Aগা�ীর কােড; Aলখা থাকেত পাের? মাতৃ িদবস উদযাপেনর 
bেত আিম Aরেখিছলাম মােক পয;1েবkণ করা। মােয়র সােথ সময় কাটােনা। যার জন1 এক কথায় চাকির ছাড়লাম। 
এক মুহূেত;ও ভািবিন, ওহ্! আিম এই কmানীর pথম এক িশিkতা মিহলা যার দািয়t আ1ডভারটাইিজং এিডটর 
িহেসেব। আিম অথ;, নাম, যশ সেবর মায়া ছাড়লাম aধু মাতৃ িদবেসর পিবtতা বজায় রাখেবা বেল। বদেল িক Aপলাম 
aনেব?” 



“ওয়ানােমকার িট rেম মাদারস্ Aড সংkাn িমিটং িছল Aগল শিনবাের। িdpাহিরক Aভাজেন Aদখলাম সালাড 
পিরেবশন করেছ, মাদারস্ Aড সালাড িডজাইন Aডেকােরট কের। চkু িsর হেয় Aগল এেদর dঃসাহিসকতায়। তীb 
রােগ আমার সালােডর Apট Aমেঝেত Aফললাম আছেড়। Aসই িনেয় কম জল Aঘালা হল না।” 

“িমেসস ApিসেডN Aয দ1 Aগােlন rল ফাউেNশােনর Aচয়ার পাস;ন তা Aতা তুিম জােনা। ওঁরা অভাবী dঃs মােয়েদর 
Aসবা tাণ কের থােকন, এ ভােলা কথা। িকnt Aবেছ Aবেছ মাদারস্ Aড-র িদনটােক ক1ােmন কের দান খয়রাতীর বন1া 
বইেয় Aদেবন, এ Aকমন কথা! আিম pিতবাদ করলাম। এেলনর rজেভl িমিডয়ােক বলেলন আিম নািক ভুল বুেঝিছ 
ওনােদর। Aদেশর ফাs; Aলিড এটুk বুঝেত পারেছন না মাদারস্ Aড উদযাপন মােন দান খয়রাতী কের মােয়েদর 
কrণা বষ;েণর িদন নয়। এটা মােয়েদর সমাদেরর িদন। ভােলাবাসার িদন। আWা, আমার মােয়র sp িক এত জিটল 
িছল Aয Aকউ pকৃত অথ;টাই বুঝেত পারেছ না?” 

আমার হােতর Aধাঁওয়া ওঠা কিফর মাগ কখন জুিড়েয় Aগেছ আিম Aখয়াল কিরিন। অন1 হােত টাইমস্ আর িনউজ উইক 
খবেরর কাগেজর কটা িkিপং-এ এত মন িদেয়িছলাম Aয কিফ খাওয়া মাথায় উেঠেছ। Aবশ Aদখেত পািW িদনরােতর 
লড়াই সেttও মাদারস্ Aড-েক কমািশ;য়ালাইেজশােনর হাত Aথেক বাঁচােত পােরনিন অ1ানা। মাদারস্ Aড কাড; 
ব1বসায়ী, ফুল ব1বসায়ী আর কনেফকশনারীেদর কােছ িদেনক িদন হেয় উেঠেছ ক1াশ কাউ। ন1াশনাল িরেটল 
Aফডােরশান একটা তথ1 িদেW, তােত Aদখিছ গড়পড়তা আেমিরকানরা িবশ িবিলয়ান ডলার ব1য় করেছ মাদারস্ Aড-র 
িগফট্ িকনেত। ৪০% িকনেছ িgিটংস কাড;, ৬০% িকনেছ ফুল! 

রমরিমেয় চলেত লাগল মাদারস্ Aড Aসিলেব·শন। মাদারস্ Aড Aহািল Aড Aথেক পিরণত হল হিলেড-েত। অ1ানা মা-েক 
জীবেনর সাঁঝবািতর তারার আেলা কের, মােয়র সামেন িsg Aমােমর আেলা Ajেল, সাদা a¸ কােন;িশয়ােনর Aকামল 
মমতায় ভােলাবাসাভরা িকছু কথা, গান, কিবতার মালায় সািজেয় িদেত Aচেয়িছেলন এই পুণ1 িদেনর কেলবর। বদেল 
ব1বসািয়ক লাভ kিতর কলরেব কদয;1ময় হেয় উঠল এই িদন। 

আর অ1ানা? তাঁর pিতবাদী কNsরেক পাগলািম বেল আখ1া িদেয় sb করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ তাঁর মানিসক 
িচিকৎসার pেয়াজন। িতিন ºাজাইল, Aগামড়ামুেখা, িছট্gs। একিট উjjল দীিpময়ী, pিতবাদী, শk মেনর মাnষ 
উnাদ আখ1া Aপল Aস যুেগর পুrষতািntক সমােজর কােছ। Aকােনা Aকােনা মিহলাও অ1ানাAক সহাnভূিতর বদেল 
সমােলাচনার কষাঘাত করেতই পছn করেলন। 

িনেজেক সিরেয় িনেলন অ1ানা। gিটেয় Aগেলন ব1থ;তার হতাশার জােল। sীকার কের িনেলন পরাজয়। মাnষ 
চাকিচেক1 িবnাসী। নামী দামী উপহাের মুg, Aদওয়া Aনওয়ার অnহীন Aলােভ বd। Aসখােন তাঁর মােয়র িনম;ল pাথ;নার 
sান Aকাথায়! 

প1ােNর ধুেলা Aঝেড় উেঠ পিড়। Aজােলা কিফ কাপ িসেŋ নািমেয় 
চােচ;র Aপছনবােগর বাগােন Aনেম আিস। ইিত উিত ছড়ােনা মৃত 
মাnেষর কবর। বাচ;, ফার, উইেলা গােছর ছায়ায় শািnর ঘুম 
ঘুেমাক এরা, এটাই pাথ;না। িমেসস িরিভেসর কােছ মেন মেন 
kমা pাথ;না কির। আর বুকভরা কাnার গমক সামলাই িনেজর 
হতভাগ1 মােয়র কথা Aভেব। আWা, অ1ানা িক একটু দািmক 
িছেলন? একটু নমনীয় হেল িক kিত হত? পরkেণ ভািব, না, 
অ1ানা pকৃতই তাঁর মােয়র sp পূরণ করেত Aচেয়িছেলন। িরিভস 
গালভরা দাম সব;s ফুেলর Aতাড়া, চেকােলট বাk, হীেরর Aসট, 
এ সব িকছুই চানিন। aধু Aচেয়িছেলন সnােনর কােছ ‘মা’ 
িহেসেব আnিরক sীকৃিতটুk। ‘মা’-েক Aচনা জানা Aবাঝা। এই 

িছল তাঁর ইেW। আমরাই বরং উেlা পেথর পিথক, তাই অ1ানাAক এত dঃখ বরণ করেত হল মােক ভােলােবেস। 

মা মােন ধনী গরীব িনিব;েশেষ জািত ধম; বণ; Aগােtর উে�; এক অপূব; মানবীয় সtা। মাতৃ িদবেসর পিবt আেলায় মা 
যুগ যুগ ধের Aবঁেচ থাkক সnােনর Aচােখর আেলায়। অ1ানার sp আমরা সাথ;ক করেত পািরিন। Aলাভ, অলসতা আর 



মনেনর অভাব আমােদর মনেক িবকিশত হেত Aদয়িন। আমরা অথ; িদেয় সব kয় করেত িশেখিছ। ভােলাবাসা, Apম, 
সততা, {dা — সব। মা আর সnােনর মােঝ মেনর Aমলবnন আর হল না। কারণ সnান িনেজর ভাষায় মােয়র সােথ 
কথা বলেত িশখল না। Aস হলমােক;র কােড;র ভাষায় কথা বলল। িনেজর pােণর pদীপ মােয়র পােয় িদেত িশখল না, 
তার আেগই পাড়ার A¼ািরsরা sসিjত ফুেলর Aতাড়া ধিরেয় িদল সnােনর হােত। মােক মধুর বাক1 িক বলেব বুঝেত 
না Aপের হািজর করল ইয়াbড় Aকেকর বাk। মাদারস্ Aড Aলখা। ফুল আঁকা। ঝকাঝক Aডেকােরট করা। আমরা 
যীaেক Aমেরিছ kুিসিফেকশােন আর অ1ানােক মারলাম হলমািক;িফেকশােন। 

সাল ১৯৪৩। অss িনঃসŋঁ অ1ানােক যখন বnুরা Aপনিসলেভিনয়ার ওেয়s Aচsার স1ানােটািরয়ােম ভিত; কিরেয় 
িদেলন, িলিলয়ান অn হেয়ও sv Aদখেত Aপল, অ1ানা আর িফরেবন না। ১৯৪৮ সােল অ1ানার মৃতু1 এল অবশ1mাবী 
rেপ। িনঃশেb, গভীের। Aদখেলা সবাই বৃdা অ1ানা তাঁর rেমর Aদওয়ােল মােয়র উেdেশ1 একখানা িচিঠ িলেখ Aরেখ 
Aগেছন — ‘I am 6 years old and I love my mother very much. I am sending this to you 
because you started Mother’s Day.’ িক সরল ভােলাবাসা ভরা উিk! সিত1 Aতা, যত বৃdই Aহাক আমােদর 
,জিবক শরীর, মােয়র কােছ আমরা Aতা Aসই িশa সnান! 

আর একখািন এক ডলার Aনােটর গােয় অ1ানার Aলখা Aশষ কথা — ‘I am sorry.’ িতিন dঃখ pকাশ কের Aগেলন 
মােয়র sp পূণ; করেত না Aপের। িশব গড়েত বানর গেড় Aফলেলন, তার সব দায় িনেজ বহন কের চেল Aগেলন। 

Memorializing Motherhood: Anna Jarvis and the Struggle for Control of Mother's Day 
http://www.amazon.com/Memorializing-Motherhood-Struggle-VIRGINIA-APPALACHIA/
dp/1938228936 
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