অধ্যায় ২৩: ভুত আর প্রেত
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; প্রের্লমাত্র ক্ততক্তনই এই মহাক্তর্শ্বশ্বর শাসনেতবা। ঈশ্বশ্বরর সৃ ক্তিশ্বত, মানু ষশ্বে যন্ত্রণা ক্তিশ্বয় প্রর্ড়াশ্বনার জনয প্রোন অশুভ
প্রোশ্বনা শক্তির ঘুশ্বর প্রর্ড়াশ্বনার প্রোশ্বনা স্থান প্রনই। তাই যক্তি হয় তাহশ্বল র্াইশ্বর্শ্বল যখন ভুত আর মন্দ-আত্মার েথা র্লা হশ্বয়শ্বে তার
দ্বারা ক্তে প্রর্ানাশ্বনা হশ্বয়শ্বে

মূ ল পাঠ : মােব ৫:১-২০
এেসময় যীশু তার ক্তশষযশ্বির ক্তনশ্বয় গালীল সাগশ্বরর পূ র্ব ক্তেশ্বলন, আর প্রসখাশ্বন ক্ততক্তন এেজন প্রলাশ্বের প্রিখা প্রপশ্বয়ক্তেশ্বলন প্রয ের্শ্বর
র্াস েরশ্বতা আর পাথর ক্তিশ্বয় ক্তনশ্বজর শরীরশ্বে ভীষণভাশ্বর্ ক্ষত ক্তর্ক্ষত েশ্বরক্তেশ্বলন।
এই প্রলােক্তির সমসযাগুশ্বলা র্ণবনা েরশ্বত প্রযসর্ শব্দ র্যার্হার েরা হশ্বয়শ্বে, তার এেক্তি তাক্তলো ততক্তর েরুন। তার ক্তে
হশ্বয়ক্তেশ্বলা র্শ্বল প্রস ক্তনশ্বজ মশ্বন েরশ্বতা তার ক্তে হশ্বয়শ্বে প্রসই এলাোর প্রলাশ্বেরা ক্তে মশ্বন েরশ্বতা তার ক্তে সমসযা র্শ্বল
যীশু মশ্বন েশ্বরক্তেশ্বলন, আপনার ক্তে মশ্বন হয় এই প্রলােক্তিশ্বে যক্তি র্তবমাশ্বন যু শ্বগর আধ্ু ক্তনে প্রোন মানক্তসে হাসপাতাশ্বল
ভক্ততব েরা প্রহাশ্বতা তাহশ্বল তারা তার ক্তিক্তেৎসা ক্তে এই এেই রেম হত
পক্তর্ত্র আত্মায় পক্তরিাক্তলত হশ্বয় প্রয এই সু সমািার ক্তলশ্বখশ্বেন ক্ততক্তন এর্ং েভু যীশু ক্তনশ্বজ, প্রেন এই প্রলােক্তির মানক্তসে
সমসযার ক্তর্ষশ্বয় ভুত আশ্বর মন্দ আত্মাশ্বে সংক্তিি েশ্বরশ্বেন

ক্তিয়ার্ল, মন্দ আত্মা আর ভুত আসশ্বল ক্তে
হাজার হাজার র্ের ধ্শ্বর ক্তর্ক্তভন্ন প্রিশ্বশর প্রলাে ক্তর্শ্বাস েরত প্রয ক্তিয়ার্ল র্া মন্দ-আত্মা মানু শ্বষর জীর্শ্বন অসু খক্তর্সু খ র্া ক্তর্পি-আপি
ক্তনশ্বয় আশ্বস। আমরা পুরাতন ক্তনয়শ্বমর সমশ্বয় প্রিখশ্বত পাই প্রয ইসরাশ্বয়ল জাক্ততর আশ্বশ পাশ্বশর জাক্ততর প্রলাশ্বেরা অশ্বনে ক্তমথযা প্রির্প্রির্তার পূ জা েরশ্বতা যাশ্বির েশ্বতযশ্বের এে এেক্তি ক্তর্শ্বশষ শক্তি র্া ক্ষমতা ক্তেশ্বলা। তারা মশ্বন েরশ্বতা প্রয যক্তি এই প্রির্তারা সন্তুি
না থাশ্বে তাহশ্বল প্রোন প্রোন প্রির্তা নড়-র্ৃ ক্তি আর ভূ ক্তমেম্প আশ্বন, আর্ার প্রোন প্রোন প্রির্তাশ্বে ক্তর্শ্বাস েরা হত প্ররাগ-র্যাক্তধ্র
প্রির্তা। নতুন ক্তনয়শ্বমর সমশ্বয়র প্রলাশ্বেরা সিরাির মশ্বন েরশ্বতা প্রয মন্দ আত্মা র্া ক্তিয়ার্ল মানু শ্বষর উপর “ভর” েরশ্বত পাশ্বর আর
তার মধ্য ক্তিশ্বয় নানা রেম অসু খ-ক্তর্সু খ আনশ্বত পাশ্বর।
পুরাতন ক্তনয়শ্বম ক্তমথযা প্রির্তা র্া েক্ততমা প্রর্ানাশ্বত ক্তগশ্বয় “ক্তিয়ার্ল” শব্দক্তি র্যর্হার েরা হশ্বয়শ্বে। “মন্দ আত্মা” আর “েক্ততমা” শব্দ
িু ক্তি পুরাতন ক্তনয়শ্বম এেই অথব েোশ েরশ্বত ক্তর্ক্তভন্ন যায়গায় র্যর্হার েরা হশ্বয়শ্বে।
তাশ্বির (ইস্রাশ্বয়ক্তলশ্বির) েক্ততমাগুশ্বলাশ্বে তারা পূ জা েরশ্বলা আর প্রসগুশ্বলা তাশ্বির ফাাঁি হশ্বলা। এমন ক্তে মন্দ আত্মাশ্বির
উশ্বেশ্বশয তাশ্বির প্রেশ্বল ও প্রমশ্বয়শ্বির তারা র্ক্তল ক্তিশ্বলা। তারা ক্তনশ্বিবাষশ্বির, অথবাৎ তাশ্বির প্রেশ্বল প্রমশ্বয়শ্বির রিপাত েরশ্বলা।
তারা েনাশ্বনর েক্ততমাগুশ্বলার উশ্বেশ্বশয র্ক্তল ক্তিশ্বলা ... (গীত ১০৬:৩৬-৩৮)।
এই ধ্রশ্বনর ঈশ্বর র্া প্রির্-প্রির্তাশ্বির প্রোন অক্তিত্ব র্া ক্ষমতা ক্তেল না। তাশ্বির ক্ষমতা আশ্বে ধ্শ্বর ক্তনশ্বয় উপাসনা েরা পাপ।
প্রের্লমাত্র ঈশ্বরই সর্ব ক্ষমতার অক্তধ্োরী। (ক্তদ্ব ক্তর্ ৩২-১৭ প্রিখুন) ।

পুরাতন ও নতুন ক্তনয়শ্বম মানক্তসে ক্তর্ক্তভন্ন সমসযা র্া প্রর্িনা প্রর্ানাশ্বত “মন্দ আত্মা” শব্দক্তি র্া তার সমাথবে শব্দ র্যার্হার েরা
হশ্বয়শ্বে। প্রযমন: (১ শমূ ১৬:১৪ পশ্বি প্রিখাশ্বনা হশ্বয়শ্বে প্রয) সিােভুর োে প্রথশ্বে এে মন্দ র্া পীড়ািায়ে আত্মা রাজা প্রশৌশ্বলর উপশ্বর
আসল।
ভূ তশ্বে অনু মান েরা হয় মৃত র্যক্তির ক্তর্শ্বিহী আত্মা। ক্তর্ক্তভন্ন পুরাশ্বনা গল্প আর আধ্ু ক্তনে জনক্তেয় োক্তহনীশ্বত ভুত দ্বারা উপস্থাপন েরা
হয় ক্তিয়ার্ল, যার সাধ্ারণ ভূ ক্তমো হল ক্ষয়ক্ষক্তত আর ধ্বংস েশ্বর প্রর্ড়াশ্বনা। আসশ্বল ভূ ত র্লশ্বত প্রোন ক্তেেু র অক্তিত্ব প্রনই - এ সর্
হল ক্তর্ক্তভন্ন গল্প-েথা আর েুসংস্কার। র্াইশ্বর্শ্বল আমাশ্বির ক্তশক্ষা িায় প্রয মৃতুযর পশ্বর আমাশ্বির সশ্বিতন প্রোন অক্তিত্ব থাশ্বে না।
আশ্বরা প্রিখুন ১৮ অধ্যায় মৃতুয।
জীক্তর্ত প্রলাশ্বেরা জাশ্বন প্রয তাশ্বির মরশ্বত হশ্বর্, ক্তেন্তু মৃশ্বতরা ক্তেেু ই জাশ্বন না ... তাশ্বির ভাশ্বলার্াসা, ঘৃ ণা, ও ক্তহংসা আশ্বগই
প্রশষ হশ্বয় প্রগশ্বে ... (উপশ্বিশে ৯:৫-৬)।

িুশ্বযবাগ আর অসু খ-ক্তর্সু শ্বখর উৎস
আমরা নতুন ক্তনয়শ্বমর সমশ্বয় প্রিখশ্বত পাই, প্রয সমি অসু খক্তর্সু শ্বখর প্রোন ক্তনক্তিবি োরণ খুাঁশ্বজ পাওয়া প্রযশ্বতা না, প্রসগুশ্বলা ভুশ্বতর োে
প্রথশ্বে এশ্বসশ্বে র্শ্বল িার্ী েরা হশ্বয়শ্বে। আশ্বরা ক্তর্শ্বাস েরা প্রহাশ্বতা প্রয অসু স্থ প্রলাশ্বেরা ক্তনশ্চয়ই প্রোন খারাপ োজ েরার োরশ্বন
তাশ্বির শাক্তি পায় (শ্বযাহন ৯:১-২)। এখাশ্বন আমরা প্রিক্তখ প্রয ক্তশশ্বষযরা ক্তযশুশ্বে ক্তজজ্ঞাসা েশ্বরক্তেশ্বলা প্রয এই প্রলােিার অন্ধ হর্ার োরণ
ক্তে - এিা প্রেন হশ্বয়শ্বে, তার ক্তনশ্বজর পাশ্বপর জনয নাক্তে তার ক্তপতা-মাতার পাশ্বপর জনয যীশু উত্তশ্বর র্শ্বলন, োশ্বরা পাশ্বপর োরশ্বন
প্রলােক্তি অন্ধ হয়ক্তন, র্রং তাশ্বে সু স্থ েশ্বর যীশু প্রযন ঈশ্বশ্বরর প্রগৌরর্ েোশ েরশ্বত পাশ্বর প্রস জনযই প্রস অন্ধ হশ্বয়শ্বে।
প্রোন প্রোন সময় ঈশ্বর শাক্তি র্া ক্তশক্ষা প্রির্ার উশ্বেশ্বশয খারাপ ঘিনা পাঠান, ক্তেন্তু ক্তর্শ্বশষ প্রোন িু শ্বযবাশ্বগর জনয ঈশ্বশ্বরর আসশ্বল ক্তে
উশ্বেশয তা সর্সময় পক্তরষ্কারভাশ্বর্ প্রর্ানা সম্ভর্ না। ঈশ্বর র্শ্বলন –
আক্তমই আশ্বলা এর্ং অন্ধোর সৃ ক্তি েক্তর, আক্তমই মঙ্গল ও সর্বনাশ্বশর সৃ ক্তি েক্তর। আক্তম সিােভু এই সর্ েশ্বর থাক্তে
( ক্তযশা ৪৫: ৭)।
ইশ্বয়ার্ র্শ্বলক্তেশ্বলন প্রয ঈশ্বর তাশ্বে তার ক্তর্ক্তভন্ন সমসযার মশ্বধ্য প্রফশ্বলশ্বেন, ক্তেন্তু ঈশ্বর প্রেন এই সর্ সমসযা ক্তিশ্বয়শ্বেন তার উত্তর
ইশ্বয়াশ্বর্র জানা ক্তেল না:
আমরা ঈশ্বশ্বরর োে প্রথশ্বে ক্তে প্রের্ল মঙ্গলই গ্রহণ েরশ্বর্া, অমঙ্গল গ্রহণ েরশ্বর্া না ( ইশ্বয়ার্ ২:১০)।
ঈশ্বর যখন তার প্রলােশ্বির উপশ্বর সমসযা র্া িু িবশা পাঠান, ক্ততক্তন তা েশ্বরন তাশ্বির িীঘবোলীন মঙ্গশ্বলর জনয। ইব্রীয় ১২:৫-৮ পশ্বি
র্লা হশ্বয়শ্বে প্রয ঈশ্বর যাশ্বিরশ্বে ভাশ্বলার্াশ্বসন তাশ্বিরশ্বে ক্ততক্তন শাসন েশ্বরন, এেজন প্রেহশীল র্ার্া প্রযমন তার সন্তানশ্বির শাসন
েশ্বরন, ক্তঠে প্রসইভাশ্বর্ ঈশ্বরও তার প্রলােশ্বির শাসন েশ্বরন। আর প্রিখুন ৪৯ অধ্যায়: েিশ্বভাগ।

প্রোন র্যক্তির জীর্শ্বন হয়শ্বতা সু ক্তনক্তিবি ভাশ্বর্ ঈশ্বর প্রোন সমসযা ক্তনশ্বয় আসশ্বত পাশ্বর। এক্তি হয়শ্বতা হশ্বত পাশ্বর প্রোন শাক্তি, অথর্া
হয়শ্বতা ঈশ্বর এর মধ্য ক্তিশ্বয় প্রসই র্যক্তিশ্বে প্রোন ক্তশক্ষা ক্তিশ্বত িান র্া তার ক্তর্শ্বাসশ্বে আশ্বরা শি েরশ্বত িান। প্রর্ক্তশরভাগ প্রক্ষশ্বত্র
ঈশ্বর প্রেন এেক্তি িু শ্বযবাগ আশ্বনন তার তা আমশ্বির ক্ততক্তন জানান না। আমরা এিুেু প্রজশ্বন ক্তনক্তশ্চত হশ্বত পাক্তর প্রয আমাশ্বির জীর্শ্বন
ভাশ্বলা মন্দ যাই ঘিুে না প্রেন, এই সর্ক্তেেু র ক্ষমতা প্রের্ল ঈশ্বশ্বররই আশ্বে। আমরা ভয়ঙ্কর মন্দ প্রোন ভুত-প্রেশ্বতর েরুণার পাত্র
নই।
আমাশ্বির জীর্শ্বন যখন প্রোন খারাপ ক্তেেু ঘশ্বি, আমারা ক্তে র্লশ্বত পাক্তর তা আমাশ্বির শাক্তি নাক্তে শাসন লু ে ১৩:১-৫ পি
প্রিখুন।

ভূত োড়াশ্বনা
আমাশ্বির অসু খ ক্তর্সু খ যক্তি ভুশ্বতর োরশ্বণই হশ্বয় থাশ্বে, তাহশ্বল প্রেন প্রর্ক্তশরভাগ অসু খ ওষু ধ্ আর ক্তিক্তেৎসা দ্বারা ক্তনরাময় েরা
সম্ভর্
র্াইশ্বর্শ্বল অশ্বনে সময় োিীনোশ্বল র্যর্হৃত ভাষা আর প্রসই সময়োর েিক্তলত ক্তর্শ্বাশ্বসর েথা র্যর্হার েরা হশ্বয়শ্বে, যক্তিও প্রোন
প্রোন সময় এগুশ্বলা ভুল ধ্ারণা। যীশুর সময়োর প্রলােশ্বির মশ্বধ্য ভীষণ ভাশ্বর্ েুসংস্কার েিক্তলত ক্তেশ্বলা। প্রসগুশ্বলাশ্বে অেশ্বয়াজনীয়
ক্তমথযা র্শ্বল েমাণ েরশ্বত প্রগশ্বল তা হশ্বতা এেিা ক্তর্ভ্রাক্তন্তের োজ। প্রসই সময়োর এই ধ্রশ্বনর সরল-প্রসাজা আর ভুল ধ্ারনার িু ক্তি
উিাহরণ হশ্বলা :


অব্রাহশ্বমর প্রোশ্বল মৃতুযর পশ্বর জীর্ন লাভ। ( লূ ে ১৬:১৯-৩১)



ঈশ্বশ্বরর র্াসস্থান (স্বগব) হশ্বলা আোশ্বশ উপশ্বর প্রোন যায়গায় (শ্বযাহন ৬:৩৮; প্ররামীয় ১০:৬)

প্রসই সমশ্বয় ভুত-প্রেশ্বতর উপশ্বর মানু শ্বষর ক্তর্শ্বাস ক্তেল অতযন্ত িৃ ঢ়। প্রয সমি অসু স্থতার স্পি প্রোন োরণ খুাঁশ্বজ পাওয়া প্রযশ্বতা না,
ক্তর্শ্বশষ েশ্বর মানক্তসে প্রোন প্ররাগ, র্াে-শক্তিহীনতা (শ্বর্ার্া হওয়া) র্া মৃগীশ্বরাশ্বগর মশ্বতা ক্তর্ক্তভন্ন মারাত্মে প্ররাগ ভূ ত-প্রেত প্রথশ্বে
এশ্বসশ্বে র্শ্বল মশ্বন েরা হশ্বতা (প্রযমন মক্তথ ৯:৩২-৩৩; ১২:২২; ১৭:১৫-১৮; লূ ে ১১:১৪)। যীশু যখন ক্তর্ক্তভন্ন প্ররাগ প্রথশ্বে মানু ষশ্বে সু স্থ
েরশ্বতন ক্ততক্তন ডািাক্তর প্রোন সংজ্ঞা প্রির্ার জনয র্া প্রলােশ্বির ভুল ক্তর্শ্বাস সংশ্বশাধ্ন েরর্ার অশ্বপক্ষা েরশ্বতন না। তার মূ ল লক্ষয
ক্তেল মানু শ্বষর র্যক্তিগত ক্তর্শ্বাসশ্বে িৃ ঢ় েরা আর তাশ্বিরশ্বে ঈশ্বশ্বরর রাশ্বজয ক্তনশ্বয় আসা।
“র্াক্তহনীশ্বে” সু স্থ েরার োজক্তি ক্তেশ্বলা তাশ্বে রক্ষা েরার েথম পিশ্বক্ষপ। “র্াক্তহনীর” আর তার আশ্বশপাশ্বশর সর্ার জনয
“র্াক্তহনীর” সু স্থতার এেক্তি প্রিখর্ার মত েমাণ িরোর ক্তেশ্বলা। এখাশ্বন যীশু প্রিক্তখশ্বয়ক্তেশ্বলন প্রয অসু স্থতার উপশ্বর তার সম্পূ ণব ক্ষমতা
আশ্বে, এর্ং ক্তর্শ্বাসশ্বে শক্তিশালী ভাশ্বর্ গশ্বড় প্রতালার জনয যা ক্তেেু িরোর তা েরশ্বত ক্ততক্তন েস্তুত। “র্াক্তহনীর” সু স্থতার মধ্য ক্তিশ্বয় ঐ
এলাোর আশ্বরা অশ্বনশ্বে পক্তরত্রাণ প্রপশ্বয়ক্তেল ( মােব ৫:২০; ৬:৫৩-৫৬)।

গ্রীেশ্বির রূপেথায় ভূ ত আর প্রেত
গ্রীে, র্াক্তর্ল এর্ং অনযানয প্রয প্রয জাক্ততগুশ্বলা ইসরাশ্বয়ল জাক্ততর উপশ্বর েভার্ প্রফশ্বলক্তেল প্রসই সর্ জাক্ততর রূপেথা আর
পুরাশ্বনা োক্তহনীশ্বত ভূ ত-প্রেতশ্বে অক্তত োেৃক্ততে মন্দ আত্মা ক্তহশ্বসশ্বর্ প্রিখশ্বত পাওয়া যায়। । প্লু িােব (Plutarch) নাশ্বম গ্রীে
এেজন িাশবক্তনে ভূ তশ্বিরশ্বে “ঈশ্বরশ্বির িাস-িাসী” ও “েক্ততক্তহংসা পরায়ণ িসু য” র্শ্বল অক্তভক্তহত েশ্বরশ্বেন (Oracles in
Decline, ৪১৭)। িাশবক্তনে প্লযাশ্বিা (Plato) তার ক্তশক্ষায় র্লশ্বতন প্রয ভুত হল মৃত র্ীর-পুরুষশ্বির আত্মা যারা প্রির্-প্রির্তা
আর ঈশ্বরশ্বির র্াতবার্াহে িূ ত। নতুন ক্তনয়শ্বমর সময়োর ক্তযহূ িীরা এই সমি ধ্ারণা দ্বারা ভীষণভাশ্বর্ েভাক্তর্ত হশ্বয়ক্তেশ্বলা।

োসক্তঙ্গে ক্তেেু পি
ঈশ্বর সমি শক্তির উৎস
ক্তদ্ব. ক্তর্.৪:২৪,৩৫; ক্তযশা ৪৪:৮; ৪৫:৫-৭
ঈশ্বর িরম িু িশ
ব া ক্তনশ্বয় আশ্বসন
যাত্রা ৩২:১৪; ১ রাজা ২১:২১; ২২;২৩; ইশ্বয়ার্ ১:২১; ২:১০;ক্তযশা ৪৫:৭; আশ্বমাষ ৩:৬; মীখা ১:১২; ইব্রীয় ১২:৫-৮
ভূ ত হল প্রের্ল শক্তিহীন ক্তেেু েক্ততমা
ক্তদ্ব,ক্তর্, ৩২:১৭,২১; ১ েক্তর ৮:৪-৬; ১০:১৯-২১; েো :৯:২০.
অসু খক্তর্সু খ
ক্তদ্ব.ক্তর্. ২৮:৬০-৬১; মক্তথ ৮:১৬-১৭; প্রযাহন ৯:১-২; ১১:৩-৪; ১ েক্তর ১১:২৯-৩০.
ঈশ্বশ্বরর োে প্রথশ্বে আসা অশুক্তি র্া মন্দ আত্মা
ক্তর্িার ৯:২৩; ১ শমূ ১৬:১৪-১৬।
আমাশ্বির েশ্বলাভন আশ্বস আমাশ্বির অন্তর প্রথশ্বে
আক্তি ৮:২১; ক্তযর ১৭:৯; মক্তথ ১৫:১৮-১৯; যাশ্বোর্ ১:১৩-১৫

সারাংশ


পুরাতন ক্তনয়শ্বম, এর্ং নতুন ক্তনয়শ্বম প্রোন প্রোন সমশ্বয়, প্রির্-প্রির্তাশ্বির েক্ততমাগুশ্বলাশ্বে ভূ ত র্লা হশ্বয়শ্বে।



ভূ ত আর মন্দ আত্মাশ্বির ক্তেেু -ক্তেেু প্ররাশ্বগর োরণ র্শ্বল মশ্বন েরা প্রহাশ্বতা।



র্াইশ্বর্শ্বল অসু স্থতা প্রর্ানাশ্বত প্রসই সময়োর ভাষা র্যর্হার েরা হশ্বয়শ্বে।



আমাশ্বির িু ুঃখ-িু িবশা ঈশ্বশ্বরর োে প্রথশ্বে আশ্বস, ভুত-প্রেতশ্বির োে প্রথশ্বে না।



ভূ শ্বতর ক্তর্শ্বাস হল এেক্তি েুসংস্কার প্রথশ্বে আসা ক্তর্শ্বাস। মৃতুযর পশ্বর আমাশ্বির োশ্বরা প্রোন
সশ্বিতন অক্তিত্ব থাশ্বে না।

ক্তিন্তা উেীপে
প্রোন প্রোন সমশ্বয় যীশুশ্বে ভূ তগ্রি (শ্বযমন: প্রযাহন ৭:২০, ১০:২০-২১) র্া ক্তিয়ার্শ্বলর শক্তির মধ্য ক্তিশ্বয় োজ েরার ( মক্তথ
১২: ২৪) িাশ্বয় অক্তভযু ি েরা হশ্বয়ক্তেশ্বলা। এ সমি িার্ীর উত্তর যীশু ক্তেভাশ্বর্ ক্তিশ্বয়ক্তেশ্বলন এর্ং এসর্ অক্তভশ্বযাগ আমাশ্বির
ক্তেশ্বসর ইক্তঙ্গত প্রিয়

র্াইশ্বর্শ্বলর র্ণবনায় প্রোন ধ্রশ্বণর প্ররাগ-র্যাক্তধ্গুশ্বলাশ্বে সাধ্ারণত ভূ ত-প্রেত র্া মন্দা আত্মার অক্তভশাপ র্শ্বল প্রিখাশ্বনা হশ্বয়শ্বে
প্রেন এই ধ্রশ্বণর প্ররাগগুশ্বলাশ্বে আলািা িৃ ক্তিশ্বত প্রিখাশ্বনা হশ্বয়শ্বে
নীশ্বি প্রলখা ক্তর্ষয়গুশ্বলার েক্তত আমাশ্বির মশ্বনাভার্ প্রেমন হওয়া উক্তিৎ


ভূ ত-োড়াশ্বনা



মৃতশ্বির আত্মা র্া ভুতশ্বির সাশ্বথ প্রযাগাশ্বযাগ েরা



তাস র্া প্রজযাক্ততষীশ্বির ক্তিশ্বয় ভক্তর্ষযতর্াণী েরাশ্বনা



ক্তর্ক্তভন্ন মাধ্যশ্বম প্রেতাত্মা র্া অপশ্বির্তাশ্বির সাশ্বথ প্রযাগাশ্বযাগ েরা

সহায়ে অনু সন্ধান
ঈশ্বর ক্তেভাশ্বর্ িু শ্বযবাগ, প্ররাগ-র্যাক্তধ্ আর অনযানয ক্তর্ক্তভন্ন সমসযার মধ্য ক্তিশ্বয় আমাশ্বিরশ্বে তার রাশ্বজযর জনয েস্তুত েশ্বরন
র্াইশ্বর্শ্বলর সমশ্বয় মানু ষশ্বির মশ্বধ্য এেিা েিক্তলত ক্তর্শ্বাস ক্তেশ্বলা প্রেউ যখন প্রোন েি প্রভাগ েশ্বর, প্রস ক্তনশ্চয়ই তার প্রোন
পাশ্বপর জনয শাক্তি পাশ্ব , এর্ং যারা উন্নক্তত েশ্বর আর ভাশ্বলা থাশ্বে তারা ক্তনশ্চয়ই তাশ্বির ভাশ্বলা োশ্বজর জনয পুরষ্কার
পাশ্ব । এই ধ্রশ্বনর মতর্াশ্বির ক্তর্রুশ্বে র্াইশ্বর্শ্বল ক্তর্ক্তভন্ন েথা র্লা হশ্বয়শ্বে। এই ধ্ারনাগুশ্বলাশ্বে খণ্ডন েশ্বরন এমন ক্তেেু
অংশ র্াইশ্বর্ল প্রথশ্বে খুশ্বাঁ জ প্রর্র েরুন।

এই ক্তর্ষশ্বয় আশ্বরা জানশ্বত িাইশ্বল ক্তনশ্বি উক্তিক্তখত র্ই/সূ ত্রগুশ্বলা অনু সন্ধান েরুন


Demons, magic and medicine প্রলখে Andrew Perry (Willow Publications, েতৃবে েোক্তশত, ১৯৯৯)। ২৬৯
পৃষ্ঠা। এই ক্তর্ষশ্বয় ক্তযহূ িী, গ্রীে এর্ং অনযানয সংস্কৃক্ততর প্রলােশ্বির ক্তর্শ্বাশ্বসর ক্তর্ষশ্বয় র্যাপেভাশ্বর্ প্রলখা হশ্বয়শ্বে।



What the Bible teaches প্রলখে Harry Tennant (The Christadelphian েতৃবে েোক্তশত,১৯৮৬)। “Demonds
(ভুত)” ক্তশশ্বরানাশ্বম ১৭ অধ্যায়। ১০ পৃষ্ঠা ।
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