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 ‘মানুষ মুহাম্মদ (সা.)’ প্রবন্ধে বলা হন্ধেন্ধে যে হজরত ছেন্ধলন মানুন্ধষর নবী। তাই মানুন্ধষর পন্ধে ো আচরণীে তারই 

আদর্ শ ছতছন প্রছতষ্ঠা কন্ধর যেন্ধেন। তান্ধেন্ধে সতয প্রচান্ধর ছেন্ধে ছতছন র্তরুর অতযাচান্ধর জজশছরত হন্ধেন্ধেন, 

মক্কাবাসীরাও নবুেত লান্ধের শুু যেন্ধক তাাঁর ওপর অমানুছষক অতযাচার চাছলন্ধেন্ধে। যসই অতযাচার সহনাতীত হন্ধল 

ছতছন মছদনাে চন্ধল োন। পন্ধেও র্তরুরা তাাঁন্ধক হতযা করার যচষ্টা কন্ধরন্ধে। প্রছত পন্ধদ র্তরুরা তাাঁন্ধক লাঞ্ছনা করার 

যচষ্টা করন্ধলও হজরত যেছদন ছবজেী যবন্ধর্ মক্কাে প্রন্ধবর্ কন্ধরন, যসছদন জেীর আসন্ধন বন্ধস নযান্ধের তুলাদণ্ড হান্ধত 

ছনন্ধে তান্ধদর ছতছন েমা কন্ধর যদন। অপরাধীন্ধদর প্রছত এোন্ধব েমা প্রদর্ শন করান্ধকই সুমহান প্রছতন্ধর্াধ বলা হন্ধেন্ধে, 

ো সম্ভব হন্ধেছেল তাাঁর ছবরাট মনুষযন্ধের কারন্ধণ। 

 

হজরত ছেন্ধলন মানুন্ধষর নবী। তাই মানুন্ধষর যেষ্ঠ আদর্ শ ছহন্ধসন্ধব ছতছন তাাঁর জীবন রূপাছেত কন্ধর তুন্ধলছেন্ধলন। তান্ধেে 

ও মক্কাে সতয প্রচান্ধর ছেন্ধে ছতছন ববরীর অতযাচান্ধর বারবার জজশছরত হন্ধেন্ধেন। মক্কার পন্ধে-প্রান্তন্ধর যপৌত্তছলকন্ধদর 

প্রস্তর ঘান্ধে আহত হন্ধেন্ধেন, বযঙ্গ-ছবদূ্রন্ধপ উপহাছসত হন্ধেন্ধেন। তবু ছতছন আল্লাহর কান্ধে প্রাে শনা কন্ধরন্ধেন তান্ধদর 

জ্ঞান দান ও েমা করার জনয। তান্ধেন্ধে একইোন্ধব ইসলামন্ধক অবন্ধহছলত ও অস্বীকৃত হন্ধত যদন্ধেও র্তরুন্ধদর প্রছত 

ছতছন ঘৃণা ও ছবরক্তিন্ধত একটট র্ব্দও উচ্চারণ কন্ধরনছন। অছের্াপ ছদন্ধত অনুুদ্ধ হন্ধেও ছতছন বন্ধলন্ধেন, ইসলান্ধমর 

বাহন সন্ধতযর প্রচারক ছহন্ধসন্ধব তাাঁর পন্ধে তা কেন্ধনাই সম্ভব নে। কারণ তাাঁর যসছদন্ধনর র্তরুন্ধদর অনােত বংর্ধররা 

হেন্ধতা েছবষযন্ধত ইসলাম কবুল করন্ধব। এোন্ধব ছতছন র্তরুন্ধদর েমা কন্ধর বধে শ সহকান্ধর তান্ধদর জ্ঞান্ধনর উন্ধেন্ধষর 

জনয অন্ধপো কন্ধরন্ধেন। 

 

েমা, মহত্ত্ব, যপ্রম ও দো তাাঁর অজস্র চাছরক্তিক গুন্ধণর মন্ধধয প্রধান। ইসলাম প্রচার করন্ধত ছেন্ধে মক্কা ও তান্ধেেবাসীর 

অতযাচান্ধর ছতছন জজশছরত হন্ধেন্ধেন, তবুও পাপী মানুষন্ধক ছতছন োন্ধলান্ধবন্ধসন্ধেন। অছের্াপ যদওোর ছচন্তাও তাাঁর 

অন্তন্ধর উছদত হেছন। বরং তাাঁর অন্তর যেদ কন্ধর একটটমাি প্রাে শনার বাণী যজন্ধেন্ধে—‘এন্ধদর জ্ঞান দাও প্রেু, এন্ধদর 

েমা কন্ধরা।’ মক্কাবাসীরা হজরন্ধতর নবুেত লান্ধের পর যেন্ধক তাাঁর ওপর যে ছনম শম অতযাচার চাছলন্ধেছেল, তা 

সহনাতীত হন্ধল ছতছন মছদনাে চন্ধল োন। তারপর মক্কা ছবজে কন্ধর জেীর আসন্ধন বন্ধস, নযান্ধের তুলাদণ্ড হান্ধত ছনন্ধে 

মক্কাবাসীন্ধদর ওপর যে প্রছতন্ধর্াধ যনন, তা ছেল সুমহান আদন্ধর্ শ েরা। ছতছন মক্কাবাসীন্ধদর ওপর যেন্ধক সব অছেন্ধোে 

তুন্ধল ছনন্ধে তান্ধদর মুি ও স্বাধীন কন্ধর যদন। 

 

প্রশ্ন:  ‘সুমহান প্রছতন্ধর্াধ’ বলন্ধত কী যবাঝাে? 

প্রশ্ন:  মহানবী (স.) যকন যস্বচ্ছাে দাছরন্ধদ্রযর কণ্টক পছরধান কন্ধরছেন্ধলন? 


