
২৪. পুরাতন ননয়মে: নিয়াবল এবং শয়তান 
বাইমবমল নিয়াবল ও শয়তান সম্বমে নি ধারণা দিওয়া হময়মে তা আেরা এই অধযাময় এবং পমরর অধযায়নিমত দিখমবা। আেরা 
দিখব দে শয়তান এবং নিয়াবল এিই নবষয় না। নতুন ননয়মে এই শব্দগুমলা এিভামব বযবহার িরা হময়মে এবং পুরাতন ননয়মে 
এগুমলা অনযভামব বযবহার িরা হময়মে। 
 

েূল পাঠ: ১ বংশাবনল ২১:১-৮ 
িায়ূি েখন রাজা নেমলন তার রাজমের দশষ সেময়র নিমি এই ঘিনানি ঘমিনেমলা। শয়তান িায়ূিমি প্রমরাচনা নিমলা দেন দস 
ইসরাময়মলর সসমনযর সংখযা িমতা তা গুমন দিখবার জনয ইসরাময়মলর দসনাধযক্ষ দোয়াবমি ননমিেশ দিন। ঈশ্বর এ িাজ িরার জনয 
িায়ূমির উপমর রাগ িমরনেমলন। দোয়াব বুঝমত দপমরনেমলন দে সসনযমির সংখযা গণনা িরা নঠি িাজ নয়, তাই নতনন গুনবার 
িাজনি দশষ িমরন নন। 

 িায়ূি নি ভুল িরনেল? [গীত ৩৩:১৬ পি দেমি সাহােয ননন]
 ২ শেূময়ল ২৪:১-১০ পমি এই এিই ঘিনানি পুনরায় দলখা হময়মে। এখান দেমি এই ঘিনানি আমরিবার পড়ুন। এই 
অংমশ আেরা নতুন নি নি নশখমত পানর? 

 এই ঘিনানির এই িুমিা বণেনার েমধয নি নি পােেিয লক্ষয িরা োয়? আপনন নি এই পােেিয গুমলা বযাখযা িরমত পামরন?
 এই ঘিনানির দক্ষমে শয়তান আসমল দি নেল?

 

শয়তান 

“শয়তান” শব্দনি এিনি নহব্রু শব্দ োর আসল অেে হমলা “প্রনতদ্বন্দ্বী” বা  “নবপক্ষ”। পুরাতন ননয়মে েখন এই শব্দনি বযবহার িরা 
হয়, সাধারণত দবশীরভাগ দক্ষমে শব্দনির অনুবাি িরা হময়মে “নবপক্ষ” (বা তার সোেেি শব্দ)।  
 
দিান দিান দক্ষমে এই নবপক্ষ নেমলন দিান এিজন স্বগেিূত বা ঈশ্বর-ভক্ত দিান দলাি। দেেন: 

 গণনা ২২:২২ পমি এিজন স্বগেীয় িূতমি শয়তান বলা হময়মে।  
 ১ শেূময়ল ২৯:৪ পমি িায়ূিমি শয়তান বমল বণেনা িরা হময়মে।  

 
এই িুনি জায়গামতই আোমির বাইমবমল শয়তান শব্দনি পাওয়া োয় না িারণ এনি অনুবাি িমর আোমির দবাধগেয ভাষায় দলখা 
হময়মে। ১ বংশাবলী ২১:১ পমি ঈশ্বরমি শয়তান বলা হময়মে িারণ নতনন িায়ূমির নবপমক্ষ িাাঁনড়ময়নেমলন। এখামন অনুবািিরা 
শব্দনি অনুবাি িরা দেমি নবরত দেমিমেন। এই ঘিনায় ঈশ্বর এিজন শয়তামনর বা নবপক্ষ হময় িাজ িরনেমলন িারণ নতনন 
িায়ূমির জীবমন এিনি পরীক্ষা ননময় আমসন। 
 
আবার অনযানয নবনভন্ন দক্ষমে, নবপক্ষ ঈশ্বর-ভক্ত দিান দলাি নেমলন না। দেেন: 

 ইমিাে দিমশর হিি এবং নসনরয়ার রাজা রমষাণ রাজা শমলােমনর িামে শয়তান নেল (১ রাজা ১১:১৪,২৩) িারণ তারা 
ইসরাময়মলর নবপমক্ষ তামির সসনয দোতাময়ন িমরনেমলা। 

 গীত ৩৮:২০ পমি রাজা িায়ূমির শত্রুমিরমি বলা হময়মে শয়তান। 



এখামনও শয়তান শব্দনিমি আেমির ভাষায় অনুবাি িমর দলখা হময়মে। 
 
ইময়াব ১ ও ২ অধযাময়, শয়তান শব্দনি অনুবাি িরা হয় নন। (প্রনতদ্বন্দ্বী) শয়তান ঈশ্বমরর সােমন এমস বলমলা দে, ঈশ্বর ইময়াবমি 
আশীবোি িমরমেন বমলই ইময়াব এমতা ধানেেি। দস আমরা বলমলা দে, েনি ইময়াবমি িমের েমধয দেলা হয় তাহমল তার ধানেেিতা 
নিমি োিমব না। এরপমর ইময়ামবর জীবমন এমির পর এি নানা রিে িুুঃখ-িুিেশা দিখা নিমলা, োর েমল তার সেস্ত সম্পি নে 
হময় দগমলা, তার িশ-িশজন সন্তান োরা দগমলা আর তার দিমহ োরাত্মি চেেমরাগ দিখা নিমলা। স্বয়ং ঈশ্বরই এই সেস্ত িুিেশা 
ইময়ামবর জীবমন ননময় এমসনেমলন (ইময়াব ২:৩; ১৯:২১; ৩০:২১; ৪২:১১ পিগুমলা দিখুন)। তাই েনিও শয়তান ইময়াবমি িমে 
দিখমত দচময়নেল, ঈশ্বর ননমজ দসই পরােমশের পনরমপ্রনক্ষমত পিমক্ষপ গ্রহণ িমরনেমলন। শয়তামনর  ননমজর পমক্ষ দিান নিেু 
িরবার দিান ক্ষেতা নেল না - ঈশ্বরই তামি দসই ক্ষেতা নিময়নেমলন।  
 
তাহমল এই দক্ষমে ইময়ামবর নবপক্ষ বা প্রনতদ্বন্দ্বী দি নেমলা। এর উত্তর আোমির জানামনা হয়নন। শয়তান এখামন দেই নেল না 
দিন, দস েমন িমরনেমলা দে ইময়াব িমের েুমখ তার নবশ্বামস অিল োিমত পারমব না। শয়তান েখন ঈশ্বমরর িামে ইময়ামবর 
নবরুমে অনভমোগ আনল, ঈশ্বর ইময়ামবর নবশ্বাস আর ধানেেিতার পরীক্ষা ননমত চাইমলন।  
 

নিয়াবল  
ইংমরনজ নিং দজেস ভাসেন (KJV) বাইমবমলর পুরাতন ননয়মে োে চারবার নিয়াবল শব্দনি উমেখ িরা হময়মে। নীমচর বমে এই 
চারনি পমির পি-সংখযা দলখা হময়মে। দেেন, নিং দজেস ভাসেমনর দলবীয় ১৭:৭ পমি বলা হময়মে: 
 

আর তাহারা নিয়াবমলর িামে পশু উৎসগে িনরমব না... 
 
নিন্তু আধুননি অনুবামি এই পিনি নভন্নভামব অনুবাি িরা হময়মে - ননউ ইন্টারনযাশনাল ভাসেন (NIV) বাইমবমল দলবীয় ১৭:৭ পমি 
দলখা হময়মে: 
 

োগ দিবতামির উমেমশয পশু উৎসগে িমর তামির আর ননমজমির নবনিময় দিওয়া চলমব না... 
 
এই দিবতাগুমলা অতযন্ত দলােশ আর দিখমত োগমলর েমতা। ইংমরনজ RSV অনুবামি এই দিবতাগুমলামি satyrs (অেোৎ: অধে-
োনুষ অধে োগল) বমল উমেখ িরা হময়মে। এই দিবতা গুলমি দে নােই দিওয়া দহাি না দিন, পুরাতন ননয়মের “নিয়াবল” বলমত 
দবাঝামনা হময়মে ইসরাময়ল জানতর প্রনতমবশী দিশগুমলার উপাসনা িরা দিব-দিবতামির। পুরাতন ননয়মের এই নিয়াবমলর সমে 
নতুন ননয়মে উমেখ িরা নিয়াবমলর দিান সংমোগ দনই।  
 
অনুবািমির নিিা: ইংমরনজ নবনভন্ন বাইমবমলর েত নিয়াবল শব্দনির প্রিৃত অনুবাি দবাঝার জনয, এিানধি অনুবামির বাংলা 
বাইমবল দেমি “নিয়াবল” উনেনখত পিগুমলা নেনলময় দিখুন। বাংলা িযারী বাইমবল সাধারণত অমনিিা ইংমরনজ KJV এর েত 
(পুরামনা বাংলা) অনুবাি, আর বাংলা িেন লযােুময়জ ভাসেন বা সহজ বাংলা অনুবাি (CLV) সাধারণত ইংমরনজ NIV বাইমবমলর 
সেতুলয।  
 



প্রাসনেি নিেু পি 

“শয়তান” শব্দনি দে সেস্ত োয়গায় অনুবাি িরা হময়মে 
      গণনা ২২:২২; ১ শেূ ২৯:৪; ২ শেূ ১৯:২২;  ১ রাজা ৫:৪; ১১:১৪,২৩; গীত ৩৮:২০। 
 
দে সেস্ত োয়গায়  “শয়তান” শব্দনি অনুবাি না িমর সরাসনর “শয়তান” নহমসমব দলখা হময়মে 
      ১ বংশা ২১:১; ইময়াব ১ও ২ অধযায়; সখনরয় ৩:১-২। 
 
KJV / নিং দজেস ভাসেমন (নিয়াবল) (বাংলা িযারী বাইমবমলর সামে নেনলময় দিখুন) 
      দলবীয় ১৭:৭; নদ্ব.নব. ৩২:১৭; ২বংশা ১১:১৫; গীত ১০৬:৩৭। 
 

অনুবািমির নিিা: উপমরাক্ত পিগুমলা েূলত ইংমরনজ বাইমবমলর সামে সােঞ্জসযপূণে। বাংলা বাইমবমল এসব পমির সােঞ্জসয 
খুাঁমজ না পাওয়া দগমল ইংমরনজ (উনেনখত) নবনভন্ন বাইমবল এবং এিানধি বাংলা বাইমবমলর সাহােয ননন। 

লুনসের 

দিউ দিউ েমন িমর দে বাইমবমল অনুবাি না িরা “শয়তান” শব্দনির দ্বারা এিজন িুে িূতমি দবাঝামনা হময়মে দে আিমের 
সেময় পাপ িমরনেমলা। অমনমি আমরা েমন িমর,এই ঘিনার পর দেমি,  শয়তান সব োয়গায় ঘুমর ঘুমর োনুষমি পাপ 
িরার জনয প্রমলানভত িমর চমলমে। লুনসের নােনি নেশাইয় ১৪:১২ পি দেমি এমসমে। এই পিনিমত বলা হময়মে: (KJV) 
 

দহ লুনসের, দভামরর সন্তান,তুনে দতা স্বগে দেমি পমড় দগমো... 
 
বাইমবমলর দিবল এই জায়গানিমতই “লুনসের” শব্দনি পাওয়া োয়, দবশীরভাগ আধুননি বাইমবমলর অনুবামি শব্দনি দিাোও 
পাওয়া োয় না। আপনন েনি অধযায়নির শুরুমত ১৪:৪ পি পমড়ন তাহমল পনরষ্কার ভামব দিখমত পামবন দে এই অংশনি 
বানবমলর রাজার সম্পমিে দলখা হময়মে! আবার ১৬ এবং ১৭ পমি তামি বলা হময়মে এিজন “দলাি” বা “োনুষ” দিান 
“পনতত স্বগেিূত” না! 
 
লুনসের শব্দনি নিময় নঠি দভামরর আিামশ দে উজ্জ্বল (শুিতারা) তারা ওমঠ দসই “দভামরর তারা” বা “শুক্র গ্রহ” দবাঝায়। 
বতেোমনর নবনভন্ন আধুননি অনুবামি এই শব্দনিমি “দভামরর তারা” বা “শুিতারা” বমলই অনুবাি িরা হময়মে। বানবমলর 
রাজা নেমলন অতযন্ত অহংিারী আর নতনন ননমজমি এিজন দিবতার সোন বমল েমন িরমতন। নতনন বমলনেমলন “আনে েহান 
ঈশ্বমরর সোন হমবা” (১৪ পি), এেননি ননমজমি দস দস “স্বমগে” োিা শুিতারা েমন িরমতন। নিন্তু তার পনরবমতে, দস 
পরানজত হমলন আর তার েধয নিময় তামি পৃনেবীর গমতে বা েৃত স্থামন নাোমনা হমলা। এই অধযায়নিমত দসিাই বুঝান হময়মে। 
 

এই এিই ধরমণর নিেু িো আেরা নেনহমষ্কল ২৮ অধযাময় দসামরর রাজার সম্বমে দিখমত পাই। 

http://biblia.com/bible/esv/Numbers%2022.22
http://biblia.com/bible/esv/1%20Kings%205.4
http://biblia.com/bible/esv/Zechariah%203.1%E2%80%932
http://biblia.com/bible/esv/2%20Chronicles%2011.15


 
সারাংশ 

 “শয়তান” শব্দনি এিনি নহব্রু শব্দ োর সাধারণ অেে হমলা “নবপক্ষ” বা  “প্রনতদ্বন্দ্বী”। দবশীরভাগ দক্ষমে বাইমবমল এই 
শব্দনিমি এই ভামবই অনুবাি িরা হময়মে। এেননি দে সেস্ত োয়গায় এই শব্দনির অনুবাি িরা হয়নন দসসব জায়গায়ও 
এই শব্দনি দ্বারা নবপক্ষ দবাঝামনা হময়মে।

 পুরাতন ননয়মে “নিয়াবল” শব্দনি দ্বারা  ইসরাময়ল জানতর চারপামশর দিশগুমলামত দে েূনতে পূজা িরা হত, দসইসব েূনতে 
গুলমি দবাঝামনা হময়মে।

 

নচন্তা উেীপি 

 গীত ১০৯ অধযায়নি পড়ুন। এখামন িায়ূি নি ননময় নচনন্তত?
 এখামন (েূল বাইমবমলর অনুবামি) শয়তান শব্দনি ৪, ৬, ২০ এবং ২৯ পিগুমলামত বযবহার িরা হময়মে। প্রমতযিনি দক্ষমে 
শব্দনি নিভামব আপনার বাইমবমল অনুবাি িরা হময়মে? এই দক্ষমে নবপক্ষ দি নেল?

 নবপক্ষমির সম্বমে গীত ১০৯ অধযাময় নি বলা হময়মে?
 এই গীতনি হল রাজা িায়ূমির এিনি প্রােেনা, এর েধয নিময় নতনন তার নবপক্ষমির শানস্ত দিবার জনয ঈশ্বমরর িামে 

অনুমরাধ িরমেন। আপনন  নি েমন িমরন, িায়ূি পমক্ষ এইভামব প্রােেনা িরা নি নঠি নেল? আোমিরও নি এইভামব 
প্রােেনা িরা উনচৎ?

সহায়ি অনুসোন 
 এিনি বাইমবল সহানয়িা (concordance  বযবহার িমর পুরাতন ননয়মে দে দে োয়গায় নহব্রু শয়তান শব্দনি বযবহার িরা 

হময়মে তার এিনি তানলিা সতনর িরুন। এই প্রমতযিনি জায়গামত িামি িামি নবপক্ষ বলা হমে
 আেরা নিভামব বলমত পানর দে নেশাইয় ১৪ আর নেনহমষ্কল ২৮ অধযাময় দিান িুে স্বগেিূমতর িো বলা হয় নন?

  

এই নবষময় আমরা জানমত চাইমল ননমচ উনেনখত বই/সূেগুমলা অনুসোন িরুন 

 The devil: the great deceiver  দলখি Peter Watkins (The Christadelphian,িতৃেি প্রিানশত, ১৯৭৬) 
১২৮ পৃষ্ঠা। এখামন নিয়াবল, শয়তান, ভূত ইতযানি সম্বমে নবমশষ নবমশষ পি ননময় নবস্তানরত ভামব এবং েমের সামে 
আমলাচনা িরা হময়মে। 

 What the Bible teaches  দলখি Harry Tennant (The Christadelphian, িতৃেি প্রিানশত ১৯৮৬), ১৬ 
অধযায় “Jesus and the devil” ২০ পৃষ্ঠা। এ োড়া পনরনশে ২ দিখুন। 

 The very devil দলখি Harry Whittaker (Biblia িতৃেি প্রিানশত, ১৯৯১।)  বাইমবমল নিয়াবল ও শয়তামনর 
সম্পমিে নি দলখা আমে তা ননময় এিনি আনন্দিায়ি এবং নবস্তানরত ভামব এই বইনি দলখা হময়মে (৯৮ পৃষ্ঠা)। 

 Wrested scriptures দলখি Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena িতৃেি প্রিানশত)। ১৬৩ দেমি 
১৮৪ পৃষ্ঠায় বাইমবলর দে দে জায়গায় নিয়াবল ও শয়তান সম্পনিেত দলখাগুমলামি প্রায়ই ভুল ভামব বযাখযা িরা হয় তা 
ননময় আমলাচনা িরা হময়মে। 

http://www.csss.org.au/the-devil-the-great-deceiver-p-123.html
http://www.amazon.com/dp/0851891608/?tag=prorobjhyn-20
http://www.amazon.com/dp/B0028P1IN8/?tag=prorobjhyn-20
http://www.wrestedscriptures.com/


 

আমরা দিখুন 

১৬. প্রমলাভন   
১৭. পাপ   
২৩. ভুত আর দপ্রত   
২৫. নতুন ননয়মে: নিয়াবল এবং শয়তান 

 
 


